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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 176 
2. — Havale edilen kâğıtlar 177:178 
3 . — Yoklama 178,197 
4. — Başbakanlık Divanının Kamuta

ya sunuşları 178 
1. — Geçici bir komisyon kurulması 

hakkında Dilekçe Komisyonu Eeisliği tez
keresi (3/424) 178: 179 

2. — Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz'-
m, Yedek Subay ve Yedek Askerî Memur
lar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 
sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun 
teklifinin gündeme alınması hakkında öner
gesi (2/137, 4/305) 179 

5. — Sorular ve 'cevaplar 179 
A — Sözlü sorular 179 
1. — Maraş Mebusu Salâhattin Hüda-

yioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri 
üzerinde tesisine karar verilmiş bulunan 
hidro - elektrik santralinin iki seneden beri 
kurularak faaliyete geçirilmemesi sebebine, 
varsa müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına, inşaata ne zaman başlatılaca
ğına ve son şekli ile kaç liraya mal olacağı
na dair İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/270) 179:180 

Sayfa 
2. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-

m, Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'-
nin istifası sebebine ve teravekilleri Heye
tindeki değişikliklere dair Başvekâletten 
sözlü sorusu (6/766) 180 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Sadık 
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet 
Arıkan'a ne zaman ve hangi sebeplerle iş
ten el çektirîldiğine ve hakkında yapılan 
muamele neticesine dair sorusuna içişleri 
Vekili Etem Menderse'in sözlü cevabı 
(6/767) 180:181 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasındaki al
tın stokunun miktarına ve 1945 yılından 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır dö
viz durumuna ve döviz açığını kapamak 
için alman tedbirlere, dış ticaret politika
mızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz,'edil
diğinin doğru olup olmadığına ve dış tica
ret muvazenemizin lehimize dönmesini 
sağlamak üzere ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve Mali
ye vekâletlerinden sözlü sorusu (6/840) 181 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve ki
ralara .karşı gereken tedbirlerin Devlet ta-



Sayfa 
rafından ele alınmasına, Emlâk Kredi Ban
kasının Ankara'da yapılan apartmanlara 
tahsis ettiği kredi miktarı ile, yapı koope
ratiflerine ve dar ve az gelirli vataşdaş-
lara yaptığı kredi miktarına, Millî Korun
ma Kanunu muvacehesinde mesken ve kira 
dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne, Namıkkemal Ma
hallesindeki binaların memur ve işçilerden 
az gelirli olan vatandaşlara kat kat satılma
sı hakkındaki söylentilerin doğru olup ol
madığına dair Başvekâletten sözlü sorusu 
(6/842) 182 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrah
man Boyacıgiller'in, Grev Kanunu tasa
rısının bugüne kadar Meclise sevkedilme-
mesi, Zonguldak bölgesinde 1000 yataklı bir 
verem hastanesi yapılmaması ve hastalık si
gortasının geciktirilmesi sebeplerine, işçi si
gortalan primlerinden teşekkül eden ser
mayelerle işçilerin ev sahibi olmalarının 
derpiş edilip edilmediğine, îşçi Bankası ku
rulması ve işsizlik sigortası tesisi hakkın
da ne düşünüldüğüne, yeni Sendikalar ka
nunu tasarısı ile îş Kanununun tadili
ne dair tasarının ne zaman Meclise sunu-
cağma dair Çalışma ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım vekâletlerinden olan sorusuna Ça
lışma Vekili Saanet Ağaoğlu 'nun sözlü ce
vabı (6/861) 182:186 

7. -— Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller'in Zonguldaık Limanını 
inşa eden Hol ânda Şirketi ile liman işçileri 
arasındaki ihtilâfın halli için ne yapıldığı
na, bu gibi anlaşmazlıkların önlenmesi için 
Zonguldak Çalışma Müdürlüğü teşkilâtı
nın iş müfettişleriyle takviyesinin derpiş 
edilip edilmediğine ve beynelmilel iş yeri 
ve işçi müfettişleri statülerinin memleke
timizde tatbik edilmemesi sebeplerine dair 
sorusuna Çalışma Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/862) 186:191 

8. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Kore'de savaşan Türk er 
ve subaylarının memleketlerindekilerle pa
rasız muhaberelerinin sağlanması için bir 
teşebbüs olup olmadığına ve Türk Tugayı
nın a? ti ayda bir değiştirilmesine tevessül 
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edilmemesi sebebine dair sorusuna Millî 
Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'in sözlü ce
vabı (6/870) 191:192 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, istanbul'da münteşir bü
yük gazetelere dair Adana Demokrat Parti 
Kongresinde bâzı iddialarda bulunan İzmir 
Mebusu Cihad Baban'm sözleri karşısında 
Hükümtin ne düşündüğüne dair Başvekâ
letten sözlü sorusu (6/874) 192 

10. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, memleketimize ithal edilmekte olan 
otomobil ve traktör sayısının tahdidi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/877) 192:193 

11. — Afyon Karahisar Mebusu Ali 
İhsan Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest 
ithal müsaadesinin ne zaman verildiğine, 
bu usul cari iken lüks eşyanın memleketi
mize ithaliyle döviz israfına sebebiyet veri
leceğinin ve ithal taleplerinin tetkik baha
nesiyle uzun müddet elde tutulması sure
tiyle suni pahalılık yaratılacağının düşü
nülüp düşünülmediğine ve her nevi inşa
at, sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin 
her zaman için katî ve muteber olmak üze
re serbest ithallerine karar verilip verilmi- . 
yeceğine dair Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letinden sözlü sorusu (6/878) 193 

12. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh
san Sâbis'in, Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından Kızılcahamam, Abant Gölü ve 
sair mahallerde yapılmış olan binalar ve 
köşkler için hangi yıllarda, ne miktar pa
ra sarfedildiğine ve mevzuata aykırı ola
rak yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan dola
yı müsebbipleri hakkında bir muamele ya
pılıp yapılmadığına dair Tarım Vekâletin
den sözlü sorusu (6/879) 193 

13. — Sivas Mebusu Şevki Ecevit'in, 
il ve ilçeler dışında bulunan köy okulları
nın vilâyet itibariyle adedi ile halen esaslı 
surette tamire muhtaç olanlarının miktarı
na, öğretmen okulu mezunu öğretmenler
den bu okullarda vazife alanlar bulunup 
bulunmadığına, 1951 - 1952 ders yılındaki 
mezun sayısına ve bu okulların tamamının 
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teftiş görüp görmediğine dair Millî Eğitim 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/880) 193 

14. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, Balıkesir'de yeni açılan hastanede 
göz ve kulak koğuşları boş olduğu halde 
dâhiliye koğuşunda ikişer kişinin bir ara
da yatırılması sebebine, vazifeli doktorlar
dan üçüne aynı ay içinde izin verilmesinin 
doğru olup olmadığına ve bu gibi idaresiz
liklere sebep olanlar hakkında ne muamele 
yapıldığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/881) 193 

15. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İse
vi'nin; Bandırma - İstanbul ve Karadeniz 
Hattında işliyen vapurlarda biletsiz seya
hat etmek mecburiyetinde kalan yolcular
dan alman iki misil cezalı bilet ücretine, 
İstanbul, Marmara ve Karabiga seferleri 
için daha büyük ve yollu bir gemi tahsisi
nin mümkün olup olmadığına ve Denizcilik 
Bankasının maaşlı ve ücretli memurlarına 
yapılacak zamma dair sorusuna Ulaştırma 
Vekili Yümnü Üresinin sözlü cevabı 
(6/882) . 193:197 

16. — Diyarbakır Mebusu Mustafa 
Ekinci'nin, 1952 senesinde kaç aded ve ne
relerde orta mektep açıldığına, bunlar
dan kaç tanesinin Doğu illerine isabet et
tiğine ve Diyarbakır'ın Lice ve Çermik 
ilçelerinde orta mektep açılmasına neden 
müsaade edilmediğine,'1951 ve 1952 yılla
rında Doğu illerinde kaç aded köy okulu 
yaptırıldığına dair Millî Eğitim Vekâle
tinden sözlü sorusu (6/883) 197 

17. — Yozgad Mebusu Avni Doğan'm 
Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazlı-
yan, Yerköy ve merkez ilçelerinin birçok 
köylerinde Hazine namına tesbit, tescil ve 
göçmenlere tahsis olunan yerli halka ait 
topraklar hakkında bir tedbir alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
vekâletten sözlü sorusu (6/884) 197:198 

18. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ıh, 
Sarıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köyleri 
ile Erzurum İli arasında devam eden hu
dut ihtilâfının halli için ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Vekâletinden sözlü soru
su (6/886) 198 

Sayla 
19. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş

eri'nin, 1951 yılında Trakya'da Enez'in 
Çavuş Köyünde alâkasızlığı yüzünden bü
yük ve küçük baş hayvanlardan birçoğu
nun telef olmasına sebebiyet veren Keşan 
Merkez baytarı hakkında ne muamele ya
pıldığına dair, Tarım Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/887) 1Ö8 

20. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'-
m, Babaeski İlçesinin Doğanca Köyünde 
vukua gelen yangın ve felâketzedelere Hü
kümet tarafından yapılan yardım hakkın
da Bayındırlık ve İçişleri vekâletlerinden 
sözlü sorusu (6/888) 198 

21. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, İstanbul telefon işlerinin ne za
man halledileceğine dair sorusuna Ulaş
tırma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü ce
vabı (6/889) 198:199 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, vagonsuzluk yüzünden ileri gel
diği söylenen linyit kömürü buhranının 
önlenmesi için ne gibi tedbir alındığına 
dair sorusuna Ulaştırma Vekili Yümnü 
Üresin'in sözlü cevabı (6/890) 199:201 

23. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslı-
oğlu'nun, düğünlerde Men'i İsraf at Kanu
nunun tatbik edilmemesi sebebine dair 
sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'
in sözlü cevabı (6/891) 201:202 

24. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bucak'mı kadrosuzluk yüzünden terfi et-
tirilemiyen bucak müdürleri hakkında İçiş
leri Vekâletinden sözlü sorusu (6/892) 202 

25. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bucak'in Diyarbakır adlî teşkilâtında 
mevcut asliye ceza ve asliye hukuk mah
kemeleri işleri hakkında Adalet Vekâle
tinden sözlü sorusu (6/893) 202 

26. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe-
ri'nin, Bandırma'nm Merinos Çiftliğinde 
1952 yılında kaç dönüm ziraat yapıldığına 
ve ne miktar tohum ekildiğine, mahsulün 
çiftlik ihtiyacını karşılıyacak bir durum
da olup olmadığına ve ekilen buğday ve 
yulafların vaktinde biçilmemesi yüzünden 
z:yaa uğradığının doğru olup olmadığına 
dair Tarım Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/894) 202 

173 
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27. — Manisa Mebusu Refik Şevket İn

ce 'nin, dilencilerin herkesi izaç eden halle
rinin önüne geçmek için inzibati ve içti
mai bakımlardan tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım vekâletlerinden 
sözlü sorusu (6/895) 202 

28. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğ-
lu'nun, dilenciliği menedecek tedbirlerin 
alınması hakkındaki kanun hükümlerinin 
şimdiye kadar yerine getirilmemesi sebebi
ne dair İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/896) 202 

29. — Kayseri Mebusu Mehmet özde-
mir'in, Zamantı Irmağı üzerindeki hidro -
elektrik işinin daha ne kadar müddetle tet-
kika tâbi tutulacağına, şimdiye kadar ya
pılan etüdlerin teknik ve iktisadi bakım
lardan ne gibi neticeler verdiğine dair Ba
yındırlık Vekâletinden sözlü sorusu (6/897) 202: 

203 
30. —• Zonguldak Mebusu Rifat Siviş-

oğlu'nun, Bolu Irmağının Suçatmdan iti
baren Filyos'a kadar uzanan yatağının ıs
lahı ve Devrek'i Tefen İstasyonuna bağlı-
yan ahşap köprünün yeniden inşası husus
larında ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Vekâletinden sözlü sorusu (6/898) 203 

31. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, 
süngerci ve balıkçılara yardımda bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden sözlü so
rusu (6/899) 203 

32. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 
1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâ
yeti köy suları için ne kadar yardım yapıl
dığına ve kaç köyün ihtiyacının temin edil
diğine, aynı il dahilindeki köy ve Devlet 
yolları için 1952 yılı Bütçesinden ne mik
tar tahsisat ayrıldığına ve Birecik Köprü
sü inşasının ne zaman tamamlanacağına 
dair Bayındırlık ve İçişleri vekâletlerinden 
sözlü sorusu (6/900) 203 

33. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon Liman İşletmesi emrinde 
çalışan mavna kaptan ve tayfalarının gün
lük mesailerinin muayyen olup olmadığına 
ve bunlara fazla mesai ücreti verilip veril
mediğine dair Çalışma ve Ulaştırma vekâ- j 
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letlerinden sözlü sorusu (6/901) 203 

34. — Trabzon Mebusu Mahmut Gol-
oğlu'nun, hastanelerin müstakil başhekim-
liklerce idaresi ile servis mütehassıslarının 
mesailerinin ve hastanelerin idaresinin bu
günkü durumdan kurtarılmaları hususunda 
ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden söz
lü sorusu (6/902) 203 

35. — Gümüşane Mebusu Vasfi Mahir 
Kocatürk'ün, liselerimizde tatbik edilmekte 
olan Türk Dili ve Edebiyatı programları
nın hangi heyet veya şahıslar tarafından 
yapıldığına, ilmî, hayati, terbiyevi ve Millî 
bir şekle getirilmelerinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Vekâletin
den sözlü sorusu (6/903) 203 

36. — Yozgad Mebusu Hasan Üçöz'ün, 
Yozgad'm Boğazlıyan İlçesi merkez ve köy
leri ile Çayıralan llcesinnin Çat ve Bu-
runkışla köylerine bugüne kadar Bulgaris
tan göçmenlerinden kaç tane iskân edildi
ğine ve bu maksatla yapılan -evler için sarf-
olunan kereste miktarına, inşaatın tamam
lanıp tamamlanmadığına ve mütaahhide 
verilen avans miktarına, göçmenlere arazi 
ve koşum hayvanı verilip verilmediğine ve 
İskân Toprak Tevzi komisyonlarının ta
raflı çalışmalarının önüne ne zaman geçi
leceğine dair Devlet Vekâletinden sözlü so
rusu (6/904) 203 

37. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan--
m, 1952 yılında kaç vatandaşın harice se
yahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin dö
viz verilmeden 100 Türk lirası ile gittikleri
ne ve döviz açığımızın miktarına dair Ma
liye ve Ekonomi ve Ticaret vekâletlerinden 
sözlü sorusu (6/905) - 203 

38. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
İstanbul İmar plânına göre yeşil sahaya 
tesadüf eden bir arsanın satış mevzuunun 
tetkiki için bu husustaki evrakın daimî 
komisyona nasıl ve ne sebeple gönderildiği
ne dair İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/909) 203 

'39. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
1951 ve 1952 senelerinde İstanbul Sergi
sinde Şehir Meclisi üyelerinin vazifelendi-
rildiğinin doğru olup olmadığına, ayrıca 
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kaç kişinin istihdam edildiğine ve bunlara 
ücret, yevmiye ve gece mesaisi namı altında 
ne kadar para ödendiğine dair içişleri Ve
kâletinden sözlü sorusu (6/910) 204 

40. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın 
İstanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin 
ettiği toplantı devreleri haricinde ihtisas 
komisyonlarının çalışıp çalışmadıklarına 
ve bu komisyonlara dâhil bulunanlara hak
kı huzur verilip verilmediğine, istanbul 
Birleşik Mahallî idaresi ile Belediyesine 
bağlı müesseseler kadrolarında istihdam 
edilenler arasında vazifeye uğramadıkları 
halde namlarına istihkak tahakkuk ettirilen
lerle meslekle alâkası olmıyanlarm bulun
duğu hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair içişleri Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/911) 204 

41. — Sinop Mebusu Muhtar Acar'ın, 
istanbul Belediyesince Eyüp'te Dökmeciler 
Caddesinde mubayaasına tevessül edilen j 
arsanın satmalınması muamelesine dair iç
işleri Vekâletinden sözlü sorusu (6/912) 204 

42. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
Sokoni Vakum Anonim Türk Petrol Şir
keti ile istanbul Belediyesinin bir muka
vele akdedip etmeliğine dair içişleri Vekâ
letinden sözlü sorusu (6/916) 204 

43. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
Sinob Müzesinin Kastamonu'ya nakli için 
bir karar verilip verilmediğine, verilmişse 
sebebine dair Millî Eğitim Vekâletinden 
sözlü sorusu (6/917) 204 

44. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüs-
tün'ün, 1952 Bütçe yılı içinde Çanakkale 
line il ve köy yolları ve köy içme suları 
için yapılan ayni ve nakdî yardım yekûnu
nun kaç liradan ibaret olduğuna dair Baş- I 
vekâletten sözlü sorusu (6/919) 204 

45. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
küçük sanatların yayılması, gelişmesi, bu
günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun b'r 
şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının 
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı 
ve dokumacılara kredi temini hususlarında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Deniz
li'deki Apre - Boya santralinin el dokuma
larını işliyen bir fabrika haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair | 
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Ekonomi ve Ticaret ve işletmeler vekâlet
lerinden sözlü sorusu (6/920) 204 

46. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, va
lilere bulundukları mmtakalara göre fark
lı ve fevkalâde salâhiyetler verilip veril
mediğine dair, içişleri Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/921) 204 

47. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Topkapı Sarayı Müze
siyle diğe müzelerimizdeki bâzı tarihî eser
lerin Paris'te bir sergide teşhir edilmek 
üzere Fransa'ya gönderilmesi kararının ne 
gibi fayda ve mülâhazalara mebni verildiği
ne dair Başvekâletten sözlü sorusu (6/923) 204 

48. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Demokrat izmir Ga
zetesinin izmir Belediye Başkanı Rauf 
Onursal ile Belediye Daimî Encümen âb 
ları hakkındaki iddialarının doğru olup ol-
adığma dair Başvekâletten sözlü son>.&u 
(6/924) 204 

49. — Zonguldak Mebuıu Abdürrali
man Boyacıgiler'in, bir bakanın her hangi 
bir siyasi parti il kongresinde Başkanlık 
Divanında görev kabul etmesinin nasıl mü
talâa edilmekte olduğuna dair Başvekâlet
ten sözlü sorusu (6/925) 204:205 

B — Yazılı sorular 205 
1. — Zonguldak' Mebusu Cemal Kıp

çak'ın, Kozlu'daki Uzun Mehmet Kuyusu
nun ihzarat galerilerinde vukuagelen kaza
nın sebeplerine, bu kaza neticesinde istihsa
le esas olacak hazırlıkların ne kadar geci
keceğine, zararın Türk lirası olarak tutarı
na ve İşletmenin istihsal programında bir 
değişiklik olup olmıyacağına dair yazılı so
rusuna, işletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı'nın 
yazılı cevabı (6/789) 205:206 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm; 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Halen Hazine 
Kefaletini haiz bonolarla Merkez Banka
sına ne kadar borçlu olduğuna ve bu bor
cun yıllara isabet eden miktarına, Ofisin 
bugüne kadar sattığı hububattan borçlarına 
karşılık ne kadar alacağı olduğuna ve hu
bubat dışındaki stoklarının nelerden ibaret 
olduğuna dair sorusuna, Ekonomi ve Tica
ret Vekili Enver Güreli 'nin yazılı cevabı 
(6/907) 206307 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Bilecik Mebusu Talât Oran'm, Türkiye'de 

mevcut bütün sağlık müesseselerinin tevhit edi
lerek Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafın
dan idare edilmesi hakkındaki kanun teklifi, 
talebi üzerine geri verildi. ' | 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
iki arkadaşının, 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili 
Emval Kanununun 17 nci maddesinin sürürlük- | 
ten kaldırılması "hakkmdagki kanun teklifinin ; 
Geçici Komisyona havalesine dair Maliye Ko- j 
misyonu Reisliği tezkekresi oundu. Kanun tek
lifinin, kamu alacakları hakkındaki kanun tasa
rısını görüşmek üzere kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona verilmesi, kabul olundu. I 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasanla- : 
nnm sorulardan önce ögrüşülmesi hakkındaki 
önergeler, okunarak kabul olundu. 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarıgsmm, talep I 
üzerine ve Emir ve Seyis Erleri kanunu tasarı-
siyle alâkası dolay isiyle Geçici Komisyona veril
mesi, kabul olundu. 

Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İh
tiyar Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanu
nun ek birinci maddesinin değiştirilmesi ve ay
nı kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki Kanun, kabul edildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dış- | 
işleri Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi 
hakkındaki kanun lâyihasının birinci maddesi 
kabul edildi. Diğer maddeleri Dışişleri Vekili
nin huzuriyle görüşülmek üzere geri bırakıldı. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun, kabul olundu. 

Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi ile Amasya Mebusu îsmet Olgaç'-
m, Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Samsun Milletvekili Hasan 
Fehmi Ustaoğlu ve beş arkad asiyle Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Kanunu- I 

nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifleri, öncelikle görüşülmesine dair 
teklif reddedildiğinden, sırasında görüşülmek 
üzere geri bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, kan 
gffcme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında 
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin ve, 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun ta
sarısı ile Çorum Mebusu Ahmet Başı büyük ve 
Hüseyin Ortakçıoğlu'nun Emirber ve Seyis 
Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve 
üçüncü maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifinin komisyonlara verilen mad
deleri henüz gelmemiş bulunduğundan görüşül
meleri, geri brakıldı. 

Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'm, Tekel Genel 
Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlı
ğına devri hakkındaki kanun teklifi ile, 

Harb felâketzedelerinin himayesine dair 12 
Ağustos 1948 tarihli Cenevre Andlaşmalarımn 
onanmasına, 

Bir Gümrük îş Birliği Konseyi ihdasına mü
tedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün onan
masına , 

Avrupa Konseyi statüsünde yapılan tadillerin 
onanmasına dair kanun tasarılarının birinci gö
rüşülmeleri bitirildi. 

Tabip Odaları Birliği kanunu tasarısının 
maddeleri üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra, 

Birleşime ara verildi. 

îkinci oturum 
Tabip Odaları Birliği kanun tasarısının 

bir kısım maddeleri kabul olundu. 
14 . I . 1953 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Manisa Mebusu Kayseri Mebusu 
M. Kurbanoğlu 1. Kirazoğlu 

Kâtip 
Rize Mebusu 

A. Morgu 



d. — HAVALE EDİLEN KİÖITLAR 

Lâyihalar 
1. — Afyon Vilâyeti Merkez Kazasına bağlı 

Sincanlı Nahiyesinde Sincanlı adiyle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/506) 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — Ankara Vilâyeti Merkez Kazasına bağ
lı Altındağ Nahiyesi bölgesinde Altındağ adiy
le yeniden bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak 
üzere Yenidoğan adiyle de yeniden bir nahiye 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/507) (İç
işleri ve Bütçe komisyonlarına); 

S. — Aydın Vilâyeti Nazilli Kazasına bağlı 
Kuyucak Nahiyesinde Kuyucak adiyle yeniden 
bir kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 
(1/508) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

4. — Balıkesir Vilâyeti Merkez Kazasına bağ
lı Kepsut Nahiyesinde Kepsut adiyle yeniden 
bir kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 
(1/509) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

5. — Bilecik Vilâyeti Bozüyük Kazasına bağ
lı Pazarcık Nahiyesinde razaryeri adiyle yeni
den bir kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 
(1/510) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

6. — Bitlis Vilâyeti Ahlat Kazasına bağlı 
Adilcevaz Nahiyesinde Adilcevaz adiyle yeniden 
bir kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 
(1/511) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

7. — Burdur Vilâyeti Tefenni Kazasının 
Çavdır ve Armutlu nahiyeleri bölgesinde Gölhi-
sar adiyle yeniden bir kaza kurulması hakkında 
kanun lâyihası (1/512) (İçişleri ve Bütçe komis
yonlanna) ; 

8. — Bursa Vilâyeti Orhaneli Kazasına bağ
lı Keleş Nahiyesinde Keleş adiyle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında kanun lâyikası (1/513) 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

9. — Denizli Vilâyeti Acıpayam "Kazasının 
Karaman Nahiyesinde Çameli adivle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/514) 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

10. — Edirne Vilâyeti Keşan Kazasının 
Enez Nahiyesinde Enezadiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/515) (İç
işleri ve Bütçe komisyonlarına); 

11. — Eskişehir Vilâyeti Merkez Kazasına 
bağlı Çifteler Nahiyesinde Çifteler adiyle yeni
den bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere 

Mahmudiye adiyle yeniden bir nahiye kurulması 
ve Ismetpaşa Nahiyesinin kaldırılması hakkın
da kanun lâyihası (1/516) (içişleri ve Bütçe 
komisyonlarına); 

12. — Hakkâri Vilâyeti Merkez Kazasının 
Çukurca Nahiyesinde Çukurca adiyle yeniden 
bir kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 
(1/517) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına); 

13. — Kars Vilâyeti Merkez Kazasının Di-
gor Nahiyesinde Digor adiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/518) (İç
işleri ve Bütçe komisyonlanna) 

14. — Kayseri Vilâyti Develi Kazasının To-
marza Nahiyesinde Tomarza adiyle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/519) 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

15. — Kırklareli Vilâyeti Merkez Kazasına 
bağlı Pmarhisar Nahiyesinde Pınarrisar adiyle 
yeniden bir kaza kurulması hakkında kanun lâ
yihası (1/520) (trişleri ve Bütçe komisyon
lanna) ; 

16. — Konya Vilâyeti Akşehir Kazasına bağlı 
Yunak Nahiyesinde Yunak adiyle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/521) 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

17. — Mardin Vilâyeti Savur Kazasının Ma-
serti Nahiyesinde Ömerli adiyle yeniden b'ir ka
za kurulması hakkında kanun lâyihası (1/522) 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

18. — Rize Vilâyeti Pazar Kazasına bağlı 
Ardeşen Nahiyesinde Ardeşen adiyle yeniden bir 
kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere Çamlıca 
adiyle yeniden bir nahiye kurulması hakkında ka
nun lâyihası (1/523) (İçişleri ve Bütçe komis
yonlarına) 

19. — Sivas Vilâyeti Şarkışla Kazasının Ge
merek Nahiyesinde Gemerek adiyle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/524) 
(İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

20. — Trabzon Vilâyeti Sürmene Kazasına 
bağlı Karadere Nahiyesinde Karadere adiyle ye
niden bir kaza kurulması hakkında kanun layi
hası (1/525) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

21. — Zonguldak Vilâyeti Safranbolu Kaza
sına bağlı Eflani Nahiyesinde Eflani adiyle ye
niden bir kaza kurulması hakkında kanun lâ
yihası (1/526) (İçişleri ve Bütçe komisyonlanna) 

— 177 — 
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22. — Zonguldak Vilâyeti Safranbolu Kaza

sına bağlı Karabük Nahiyesinde Karabük adiy
le yeniden bir kaza kurulması hakkında kanun 
lâyihası (1/527) (İçişleri ve Bütçe komisyonları
na), 

23. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/528) (Bütçe Komisyonuna) 

24. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/529) (Bütçe Komisyonuna) 

25. — Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkında
ki 3312 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/530) 
(Dışişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

26. •— Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/531) (Bütçe Komisyonuna) 

27. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Çoruh seçim bölgesine kadar yoklama ya-

i. — Geçici bir komisyon kurulması hakkın
da Dilekçe Komisyonu Reisliği tezkeresi (3/424) 

Yüksek Başkanlığa 
Haftada üç gün muntazaman toplanmakta 

olan komisyonumuz, bu şekilde gösterdiği de
vamlı mesai ve gayrete rağmen, miktarı 7356 ya 
baliğ olmuş bulunan müterakim işlerin yeniden 
gelecek olanlarla birlikte intacı hususunun uzun 
zamana muhtaç olduğunu görerek, muvakkat 
bir komisyon teşkili lüzumunun" Yüksek Ma
kamlarına iblâğını karar altına almıştır. 

. 1953 0 : 1 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/532) (Bütçe Komis
yonuna) 

28. — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/533) (Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 
29. — Rize Mebusu îzzet Akçal ve 5 arkada

şının, Çay Kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/489) 
(Maliye komisyonuna) 

önerge 
30. — Çankırı Mebusu Celâl Boynuk'un, Dev

let Şûrası Kanununun 23 ncü maddesinin (A) 
bendinin tefsiri hakkında önergesi (4/306) (İç
işleri, Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

pildi.) 
REÎS — Oturumu açıyorum. 

1 Keyfiyeti arzeder ve sözü geçen komisyonun 
kısa bir zamanda kurulması sebeplerinin istik-
maline müsaade Duyurulmasını saygı ile rica ey
lerim. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Maraş Mebusu 

A. Aytemiz 

REİS — Kurulması talep edilen işbu geçici 
komisyonun, bakanlıklarla mütenazır komisyon
lardan ve bir de Dilekçe Komisyonundan ikişer 

j âza alınmak suretiyle teşkilini oyunuza arzedi-

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,04 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : Ahmet Morgil (Rize), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1 7 8 -
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yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. 

2. — Kocaeli Mebusu Mehmet Yilmaz'm, Ye
dek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkın
daki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair olan kanun teklifinin gündeme alın-; 
ması hakkında önergesi (2/137, 4/305) 

12.1.1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

17 .1.1951 tarihinde Yüksek Başkanlığa tev
di ettiğim 1076 sayılı Kanunun, 3923 sayılı Ka
nunla değiştirilen üçüncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifim, alâkalı 
Millî Eğitim Komisyonundan geçtikten sonra, 
Bütçe Komisyonunda da müzakere edilmesi 
Umumi Heyetçe temenni edildiğinden adı ge
çen komisyonda aylardan beri beklemektedir. 
Halbuki bugünün dünya vaziyeti karşısında or
dumuzun teknisiyen yedek subaylara çok .ihti
yacı vardır. Bu bakımdan İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre komisyonda bir buçuk ayda 
müzakere edilemediğinden Umumi Heyetçe mü
zakere edilmek üzere gündeme alınmasını say-

1953 0 : 1 
gılarımla arzederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Yılmaz 

REİS — Söz, Bütçe Komisyonu Sözcüsünün-
dür. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
malûmunuz olduğu üzere Bütçe Komisyonunuz, 
halen, bir taraftan bütçeyi zamanında yetiştir
mek için, çizdiği program dâhilinde çalışmak
tadır, diğer taraftan kendisine havale edilen 
kanun tasarılarından ancak bütçeyi alâkalan
dırmakta olanların müzakeresini ve tetkikini 
yapmaktadır. Bu faaliyet devresi içerisinde 
maalesef arkadaşımızın bu teklifi üzerinde ça-
lışılamamıştır. Yüksek Heyetiniz işe sahiptir, 
tensip ederseniz bütçe müzakereleri hitamından 
sonra, Bütçe Komisyonunuz bu husustaki müta
lâasını arzeder, tensip ederseniz, arkadaşımızın 
teklifi bugün Yüksek Heyetinizde müzakere 
edilir. 

REİS — Mehmet Yılmaz'in kanun teklifi
nin gündeme alınması hususundaki takririni 
oyunuza arzediyorum. Kanun teklifinin günde
me alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sorulara geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1.— Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerin
de tesisine karkır verilmiş bulunan hidro - elek
trik santralinin iki seneden beri kurularak fa
aliyete geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbip
leri hakkında ne muamele yapıldığına, inşa
ata ne zaman başlatılacağına ve son şekli ile 
kaç liraya mal olacağına dair İçişleri Vekâle
tinden sözlü sorusu (6/720) 

REİS— Salâhattin Hüdayioğlu buradalar 
mı efendim? (Burada sesleri) 

2 . VI . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı soruların İçişleri Bakanlı
ğınca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim.- Maraş Milletvekili 

Salâhattin Hüdayioğlu 

1. Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde 
mülkiyeti Maraş Belediyesine ait olmak üzere 
tesisine Hükümetçe karar verilmiş bulunan hid
ro-elektrik santralinin, malî kaynakları tama
men temin edilmiş ve santralin inşaası mütaah-
hidine havale edilmiş olduğu halde iki sene
den beri kurularak faaliyete geçirilmemesinin se
bepleri nelerden ibarettir? 

2. Bu bahse mevzu gecikmede Maraş Bele
diyesi nam ve hesabına teknik vekili olarak hare
ket eden İller Bankasının veya tesisat mütaah-
hidinin hataları var mıdır Varsa, bu gecikme
nin müsebbeipleri hakkında cezai takibat yapıl
makta mıdır? 

3. Santralin bu vaziyet karşısında inşasına 
ne zaman başlanacaktır? Bu hususta Bakanlık 
ne düşünmektedir? * 

4. Tesisatta her hangi bir tadilât derpiş edil-

— m 
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mekte midir? Derpiş ediliyorsa bu tadilâtta na- I 
zarı itibara alınmak üzere tesisat bu son şekli 
ile kaç liraya mal olacaktır? Ve kilovat olarak 
santralin mecmuu kudreti neden ibaret olacak
tır? 

RElS —içişleri Vekili. 
ÎÇlŞLERt VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Efendim geçen defaki toplantıda bu 
mevzu üzerindeki cevabımı verebilmemin vaka 
mahalline gitmeme muallâk bırakıldığı hatırlar
dadır. Muhterem arkadaşıma da bu suretle 
arzetmiştim. Bütçe müzakereleri münasebetiyle 
gitmek imkânını bulamadım. Eğer bu arzuları 
devam ediyorsa bir müddet daha, meselâ bir ay 
müsaade buyurulmasmı rica edeceğim. 

REÎS — Salâhattin Hüdayioğlu, bir ay sonra
ya bırakılmasını istiyorlar. 

SALÂHATTlN HÜDAYlOĞLU (Maraş) — 
Hay hay efendim. 

RE IS — Bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2. —. Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
ın, Ekonomi ve Ticaret VekiU Muhlis Ete'nin 
istifası sebebine ve îcta Vekilleri Heyetindeki de
ğişikliklere dair Başvekâletten sözlü sorusu 
(6/766) 

REİS — Kâmil Boran burada mı? 
KÂMİL BORAN (Mardin) — Buradayım. 
RElS — Başbakan yok. Gelecek birleşime bı

rakıyoruz. 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Sadık Eti'-
nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arı
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el çek-
tirildiğine ve hakkında yapılan muamele netice
sine dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Mende
res'in sözlü cevabı (6/767) 

RElS — Mehmet Sadık Eti burada mı? 
MEHMET SADIK ETl (Malatya) — Bu

radayım. 
REÎS — Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara : 1 . VII . 1952 j 

Aşağıdaki sorulara içişleri Bakanının sözlü 
olarak cevap vermesini rica ederim. 

1. Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arı
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el çek
tirildi? 
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2. işten el çektirildiği günden bugüne ka

dar evrakı ne muamele görmüştür? 
3. Ahmet Arıkan'm aylardan beri işinden 

uzaklaştırılması seçim müessesesi ile ne suretle 
telif edilmektedir? Yerindeki vekil Belediye 
Başkanı hangi kanun ve salâhiyete dayanılarak 
çalıştırılmaktadır? 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Sadık Eti 

RElS — içişleri Vekili. 
ÎÇÎŞLERİ VEKlLl ETEM MENDERES (Ay

dın) — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti 
arkadaşımızın, Elbistan Belediye Başkanı Ah
met Arıkan hakkındaki sözlü sorusuna ait konu 
üzerinde tetkikat yaptım. Soruları madde sıra-
siyk cevaplıyorum. 

1. Elbistan Belediye muamelâtı 1951 yılında 
Mülkiye Müfettişliğince teftiş dilirken 6.X.1951 
tarihinde Ahmet özsoy tarafından müfettişliğe 
vâki ihbar ve şikâyet üzerine, belediye başkanı 
Ahmet Arıkan'm, evrakta sahtekârlık yaptığı 
görülerek 10 . XI . 1951 tarihinde işten menedil-
miştiî. 

2. işten menedilen belediye başkanı hak
kında müfettişlikçe soruşturma yapılmış, fezle
keye bağlanan tahkikat evrakı 5 . I I . 1952 ta
rihinde Maraş i l idare Kuruluna tevdi edil
mişti]1. â 

Fezlekeye göre, başkan Ahmet Arıkan'm su
çu evrakta sahtekârlık olup Türk Ceza Kanu
nunun 341 nci maddesine temas etmektedir. 

Maraş i l idare Kurulu 8 . IV . 1952 tarihin
de Ahmet Arıkan'm Türk Ceza Kanununun 230 
ncu maddesine göre lüzumu muhakemesine ka
rar verilmiştir. 

Ahmet Arıkan lüzumu muhakeme kararma 
itiraz ettiğinden evrak 12 . V . 1952 tarihinde 
posta ile Danıştaya gönderilmiş ise de, henüz 
iade edilmemiştir. 

3. Belediye meclisince belediye başkanı
nın başkanlık görevinden uzaklaştırılması, Me
murin Muhakemat Kanununun 12 nci maddesi
ne istinat etmektedir. Beraet ettiği takdirde va
zifesine iade edilecektir. 

Aleyhlerinde tahkikata başlanan belediye 
başkanları hakkında lüzumu halinde tatbik edi
lebilecek olan işten meni müessesesi de kanuni bir 
müessese olduğundan, seçim müessesesiyle bunu 
ayrı ayrı mütalâa etmek hatalı olmaz. 
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Belediye başkanlığı vekâletine, ilk olarak va- I 

lilikçe özel İdare memuru tâyin edilmiş ise de; 
işten memnu belediye başkanları yerine yapıla
cak tâyin muamelesi hakkında mevzuatta sarih 
bir hüküm bulunmadığından bu kabîl hallerde 
karar verme yetkisinin, en yüksek karar uzvu olan 
belediye meclisine ait olması âmme hukuku 
prensiplerine de uygun düşeceği cihetle bakan
lığın bu husustaki genelgesine dayanılarak mu
amele yapılması valiliğe cevaben yazılmış; ve 
belediye meclisinin 14 . X . 1952. tarihli toplantı
sında meclis üyelerinden Celâlettin Satoğlu baş-
kanvekilliğine seçilmiştir. Halen vazife gören 
vekil, meclisin seçtiği belediye başkanvekilidir. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; Sayın Bakanın izahatı beni 
tatmin etmedi, dersem klâsik bir anlayışın tesiri 
altında kaldığıma hükmetmemenizi rica ederim. 

Ben bu sorumla bir şahsı ilgilendiren hâdise
yi değil, -bir prensibi ilgilendiren bir hâdiseyi 
sayın Bakanın cevaplandırmasını diled'im. Lüt
fettiler, izahat verdiler. Fakat verdikleri bu iza
hat benim kadar sizi de tatmin etmiş değildir. 
Mesele şudur; Devlet memleketimizde metafizik 
hüviyetini kaybederek yeni bir hüviyet içine gir
dikten .sonra idari vesayette ihtiyatlı hareket et
mek artık bu devrin, zihniyetin zaruri bir neti
cesi olmak icabeder. Seçim müessesesi ile âmme 
hizmetine çağırılmış her hangi bir vatandaş Dev
let memurlarına tatbik edilen prosedürden mah
rum bırakılırsa denilemez ki memlekette seçim 
müessesesine itibar edilmektedir. Sayın Bakanın 
izahatını dinlediniz. Filhakika müfettiş gitmiş, 
müfettiş evrakta sahtekârlık olduğu yolunda bir 
fezleke tanzim etmiştir. Fakat bu sabit olmamış-
tır. Ve salahiyetli idare Heyeti (230) dan, yani 
ihmalden lüzumu muhakeme kararı vermiştir, il
gili şahıs bunu da kabul etmemiş, Devlet Şûra
sına itiraz etmiştir. 

Bir defa, Yüksek Meclisin müsaadeleriyle şu
rasını arzetmek isterim ki, giden müfettiş teftiş 
ve tahkikini yaptıktan sonra 'işten el çektirilme-
sine lüzum görmemiştir. Fakat iki ay sonra mer
kezden işten el çektirilmiştir. Sayın Bakan bu
yurdular ki; biz bu işte âmme hukukuna sonra
dan anlayış gösterdik, Belediye Reisliğine vekâ
leten Mecl'is içinden bir arkadaşın seçilmesini 
sağladık. 

Arkadaşlar, şunu söylemek mecburiyetinde- I 
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yim'ki; bu muamele benim sualimi tahrik edişim
den sonra vâki olmuştur. 

Şimdi bu meselede önemli nokta şudur : 
Arkadaşlar; farzedelim ki, bir Devlet memu

runun 230 dan lüzumu muhakemesine karar ve
rilirse derhal 'işten el çektirilmez, memuriyetine 
devam eder ve maaşını .alır. Buna mukabil bele
diye, reisi arkadaşa aşağı yukarı 16 aydan beri 
işten el çektirilmiştir. Haysiyeti zedelenmiş, bir 
vaziyette bulunan ve seçim müessesesi. yol'iyJe iş 
başına, gelmiş bukman bu..zat,. sojM&çian berşet 
ederse bu. açıkta.kaldığı günlerin ıstırabı ne 
ile telâfi edilebilir? Maddi, bakımdan, suretivjkati-
yede hiçbir ücret verilmemektedir. Muhakemesi
nin daha b'ir sene devam ettiğini kabul edersek 
?. 5 sone sonra vaziyeti ne olacaktır? Sayın Ba
kandan yüksek huzurunuzda rica ediyorum; eğer 
başkanı vazifesine iade etmek istiyorlarsa derhal 
bunu yapmalıdır. Diğer .memurlar .nasıl mevki
lerinde kalıyorlarsa, seçim müessesesi, ile iş başı
na gelen âmme müessesesi mensuplarına ıda aynı 
ölçü, ile ve adaletle muamele yapılmasını bekli
yorum. Benim görüşüm parti -mülâhazalarının 
tamamen dışındadır. Falan, parti veya filân par
tiye mensTr-p olmak mevzuttbahis değildir. Dâva 
seçim müessesesine itibarı sağlamak davasıdır, 
prensip davasıdır; idari tasarrufta dikkatli ve 
ihtiyatlı olmayı istemektir. Bunu Yüksek Heye
tiniz huzurunda belirtebildimse vazifemi yapma
nın ferahlığı içinde kürsüden ayrılıyorum. 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boya-
ctgüler'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altın stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak için ahnan tedbirlere, dış tica
ret politikamızın esaslarına; ithalûta tahdit vaz'-
edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış tica
ret muvazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Eko
nomi ve Ticaret ve Maliye vekâletlerinden sözlü 
sorusu (6/840) 

R E l S — Abdürrahman Boyacıgiller bura
dalar mi efendim?.- (Burada sesleri). 

Ekonomi ve Ticaret Vekili yoktur. Maliye 
Vekili -Ties&ret Vekilinin Mcevap vereceği celsede 
eevap vereceğim ifade etmektedirler. Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 



B : 27 14. 
5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, mesken buhranına ve kiralara kar
şı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele alın
masına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
İle, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve kira 
dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahalle
sindeki binaların memur ve işçilerden az gelirli 
olan vatandaşlara kat kat satılması hakkında
ki söylentilerin doğru olup olmadığına dair Baş
vekâletten sözlü sorusu (6/842) 

REİS — Başvekil adına kimse konuşacak mı 
efendim?. 

Başvekil yoktur, gelecek birleşime bırakıyo
ruz. 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Grev Kanunu tasarısının bugüne 
kadar Meclise sevkedİlmemesi, Zonguldak böl
gesinde 1000 yataklı bir verem hastanesi yapıl
maması ve hastalık sigortasının geciktirilmesi 
sebeplerine, işçi sigortaları primlerinden te
şekkül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi ol
malarının derpiş edilip edilmediğine, İşçi Ban
kası kurulması ve işsizlik sigortası tesisi hakkın
da ne düşünüldüğüne, yeni sendikalar kanunu 
tasarısı ile îş Kanununun tadiline dair tasarı
nın ne zaman Meclise sunulacağına dair Çalış
ma ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekâletlerinden 
olan sorusuna Çalışma Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/861) 

RE t S — Çalışma Vekili buyurun. 
ÇALIŞMA VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Boya-
cıgiller'in sorusuna sırasiyle cevap arzediyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, sade
ce usul hakkında konuşacaksınız zannettim. Ev
velâ soruyu okutacağım. 

1 , X I I . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
özeti : Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Çalışma bakanlıkla
rından sözlü soruya cevap ve
rilmesi ha/kkrrida.' ' 

1. î?çiye, Demokrat Parti muhalefette iken 
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başlıyan ve en hararetli mücadelelere konu teş
kil eden ve Demo'krat Parti programında yer 
alan (Grev) hakkının verilmesini derpiş eden 
ve iki yılı aşan bir müddetten beri sık sık de
ğişen Çalışma bakanları tarafından hazırlan
makta olduğu ifade edilen (Grev Kanunu) bu
güne kadar Büyük Millet Meclisine niçin sev-
kedilmemiştir ? 

2. Türkiye'nin en çok veremlisi bulunan 
bölgelerden biri olan ve veremin artışını artı
ran sosyal sebeplere malik bulunan Zonguldak 
bölgesinde 1000 yataklı verem hastanesinin ya
pılmaması sebebi nedir? 

3. Hayat pahalılığı bakımından birinci 
plânda gelen Zonguldak ve çevresinde işçi sağ
lığını koruyacak ve her gün çoğalan hasta işçi
leri sağlığa kavuşturacak olan (Hastalık Sigor
tası) nm geciktirilmesi sebebi nedir? Zongul
dak işçilerinden milyonlarca liraya baliğ olan 
işçi sigortası primleri kesildiği halde bu sigor
tanın icabettirdiği tesislerin yapılmaması se
bebi nedir? 

4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Et'ibank Genel Müdürlüğünün el ele vererek 
Zonguldak'ta her gün sayısı çoğalan ve iş gör
mezlik raporları ile işten çıkarılan sefil ve pe
rişan olan ve ölüme terkedilen işçilerimizin, 
1000 yataklı bir verem hastanesinde iyice te
davi gördükten sonra tekrar iş ve çalışma haya
tına kavuşturulması için ne gibi tedbirlerin alın
ması derpiş edilmektedir? 

5. Zonguldak, Karabük, Çatalağzı, Filyos 
gibi yerlerde 200 000 den fazla bir işçi ailesinin 
sağlığını tehdit eden veremle mücadele için ter-
cihan Zonguldak'ta verem hastanesinin tesisi 
ve bin yatağa çıkarılması gerekirken işçi kesa
feti olmıyan yerlerin tercih ediliş sebepleri ne
lerdir? 

6. İşei Sigortaları Kurumu tarafından ida
re edilen işei sigortaları primlerinden teşekkül 
nden sermavelerle işçilerin ev sahibi olmaları 
derpiş edilmi" midir? 

7. l^bu fonların, kurumun tesis tarihinden 
bugüne kadar hangi esas dâhilinde istifade edil
diği, bu sermayenin neye baliğ olduğu, nere
lere yüzde kaç faizle verildiği; 

8. Bu sermayenin ne miktarının büyük 
hanlar, apartmanlar satmalınmasmda kullanıl
dığı, bunların adedi ile kuruma yılda ne miktar 
gelir sağladığı, 
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9. Bunların ne suretle satınalmdığı ve sa-

tınalmma usulünün neden ibaret olduğunun; 
10. Bu sermaye ile (Bir işçi Bankası) tesi

sinin düşünülüp düşünülmediği; 
11. Memleketimizde de modeırn devletlerde, 

demokrat ülkelerde olduğu üzere (işçiler için 
işsizlik sigortası) tesisi için. Çalışma Bakanlığın
ca çalışılmakta mıdır? 

12. Yeni Sendikalar Kanununun hazırlık
ları ne durumdadır? Bu kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ne zaman gelecektir? 

13. İş Kanununun tadilâtı ne zaman bite
cek ve kanun Meclise sunulacaktın* ? 

işbu sözlü sorumun Sağlrk ve Çalışma ba
kanları tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Millet Partisi Meclisi Grupu Üyesi 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

RElS — Abdürrahman Bey, Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili yoktur. Çalışma Vekili bu
radadır. Ayrı ayrı cevap vermelerini mi isti
yorsunuz? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon
guldak) — Evet. 

REÎS — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI SAMET AĞAOĞLU 

(Manisa) — Efendim, doğrusu Sıhhat Vekili 
arkadaşımla beraber arzı cevap etmekti. Ama 
aylardan beri ruznamede bulunuyor. Ya Ab
dürrahman Bey bulunmuyor yahut biz bulun
muyoruz, cevaplıyalım da ruznameden çıksın. 

Bir kere kendi zaviyemden cevap vermiş 
olayım : 

Birinci sual; diyor k i ; Demokrat Parti 
Programında grev hakkının işçilere tanınaca
ğı yazılı olduğu halde neden şimdiye kadar 
Hükümet bu kanun tasarısını getirmedi? 

Mademki arkadaşımız Demokrat Parti Pro
gramındaki bir hükmü ele almak suretiyle 
Grev Kanunundan bahsetmektedir, ben de De
mokrat Parti Tüzüğündeki mevcut bir hükmü 
ele alarak cevap vereyim ve diyeyim ki ; De
mokrat Parti Tüzüğüne göre parti programı
nı tahakkuk ettirme vazifesi Parti Meclis Gru-
puna, tevdi edilmiştir. Bütün program, mad
delerinin tahakkuk zamanını tâyin ve tesbit 
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I etmekte olduğu gibi, bilhassa grev meselesi gi

bi çok ehemmiyetli bir meselenin de tatbik za
manını tâyin ve tesbit etmek Demokrat Parti 
Meclis Grupuna ait bir vazifedir. Bundan son
ra arkadaşımız suallerini teknik mevzular üze
rine yerleştirmişlerdir. Yalnız, itiraf etmek 
mecburiyetindeyim ki, mesuliyetini iki aydan 
beri deruhde etmiş bulunduğum Bakanlığımın 
bütün işlerini şu on iki, on üç sual içine sığ
dırmış ve bir sual müessesesinin tahammül ede-
miyeceği zamanın tahsisini icabettiren cevap
ları benden beklemekte bulunuyor; buna im
kân yoktur. Bunun içindir ki cevaplarım kı
sa olacaktır, kısa olduğu için de tatmin edil
mediklerini gelip buradan iddia edeceklerdir. 
Bu iddialarını önlemek için Vekâlete teşrif et
melerini, orada kendilerine en mufassal ma
lûmatı verebileceğimi arzederim. Bilhassa en
dişelerini intihap daireleri üzerinde göstermek
te haklıdırlar. Çok kesif bir işçi mmtakasmı 
ihtiva eden Zonguldak 'ı, işe başlar başlamaz 
ilk tetkik sahası olarak tercih ettim. 

«Bu kadar kesif işçiyi ihtiva eden Zongul
dak'ta niçin bir verem hastanesi, yapılması 
düşünülmüyor?» diyorlar. Zonguldak'taki iş
çilerin vereme müptelâ olanlarını tedavi ettir
mek için Kızılcahamam'da bir zamanlar ika
metgâh olarak kullanılmış olan büyük tesisleri, 
Tarım ve işletmeler Bakanlığı ile mutabık ka
lınarak, Havza'nın vereme müptelâ işçilerine 
tahsis etmek üzereyiz, teabeden dahilî tesisat 
yapılacak ve Zonguldak'taki işçilerimiz büyük, 
modern bir verem hastanesine kavuşmuş olacak
lardır. 

Yine umumi sağlık sigortası tatbikatının 
Zonguldak'ta neden geciktirildiğini soruyorlar. 

Arkadaşlar, Umumi Sağlık Sierortası tatbik 
zaman ve yerlerinin tâyini Heyeti Vekile kararı
na bırakılmıştır. Heyeti Vekile bu sigortanın 
nerelerde tatbik edileceğini araştırırken sanayi 
mmtakalafımızda esasen mevcut sıhhat tesis
lerinin ne derece mükemmel olduğunu da tetkik 

j eder. Zonguldak nihayet bu bakımdan diğer 
i bâzı kısımlara nazaran ileri bir vaziyettedir, bu 

eesit tesislere malik olmıyan başka sanayi mm-
ı takalarımızı ön plâna almak imkânını bize bah-

eetmis bulunmaktadır. Bu sigorta o mıntaka-
larda tatbik edildikten sonra, Havza'ya da in
şaattan sıra gelecektir. Bununla beraber, umu
mi hastalık sigortalarında, analık sigortaların-
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da, kaza sigortalarında işçilerimizin lehine bir 
kademe ve merhale olmak üzere yakında huzu
runuza kanun tasarıları geleceğini Abdürran
man Boyacıgiller'e bildirmek isterim. Bu ka
nun tasarıları çıktıktan sonra Abdürrahman 
Boyacı güler'in dairei intihabiyesi işçileri üze
rindeki hassasiyeti biraz daha azalacaktır. 

İşçilerin meskenleri, evleri üzerinde de has
sas1 yetle duruyorlar. Gazetelerde kendileri de 
okumuşlardır; ilk plânda, bu arada Havza'da 
dâhil olmak üzere memleketin muhtelif yerle
rinde 4000 işçi evi yapılması hususunda pren
sip kararma varılmıştır. Ümidimiz, iki sene 
içinde bu evlerin bitmiş olarak bu kararın ta
hakkuk sahasına çıkmış olacağı yolundadır. Ha
ber vereyim Zonguldak Milletvekiline, Etibank-
la sigorta idaresmr'n son günlerde vardığı bir 
mutabakat neticesinde ilk evlerin inşası da ga
liba Havza'ya nasip olmaktadır. 

Arkadaşımız, sigorta idaresinin bütün bilan
çosunu benden talep ediyor, bütün muamelâtı
nı istiyor. Buna imkân yok. Huzurunuzu çok 
tasdi etmek icabeder. Hattâ soru müessesesinin, 
aciz kanaatime göre, bünyesi buna katiyen 
müsaade etmez,. Bunun içindir ki, ben kendi
sini Bakanlığıma tekrar davet ederek şu ma
lûmatı vermekle iktifa edeceğim: 

Plasmanlar yekûnu 79 milyonu geçmiş bu
lunmaktadır. Bunun 54 küsur milyonu banka
larda, 7 milyonu da tahvillerde, 15 milyonu sa
bit kıymetlerdedir. 

En son sordukları ve sorularının can alacak 
noktasını teşkil eden işsizlik sigortasıdır, «bu ne 
zaman yapılacaktır?» Diye sorulmuştur. İngil
tere'de bu messele bahis mevzuu olduğu zaman 
şimdiki İngiliz Başvekili Çörçil «"şsizlik sigortası 
işsizliğin ta kendisidir» demiştir. Bizim politi
kamız her şeyden evvel iş sahalarını genişletmek 
politikasıd^. Memleketimiz birkaç seneden beri 
yepyeni iş sahalarının açıldığım ve daha da açı
lacağı bir iktisadi kalkınma yo^ndadır. Bunu 
böylece arzettikten sonra, sosyal meselelerle çok 
alâkalı olan Abdürrahman BoyacıgillerV. mem
leketimizde işçi sigortasının, alelûmum sosyal 
sigorta nevilerinin yeni tatbika başlanmış oldu
ğunu, bu çeşit sigortaların muvaffakiyetli ola
bilmesi için bir sigorta nev'inin tamamlanmadan 
diğer sigorta nevilerine kol budak atmamak 
lâzım geldiğini • aksi halde büyük iş yapalım 
derken diğer sahalarda da muvaffak olamamak 
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] tehlikesiyle karşılaşmak mümkün olduğunu söl-

lemek isterim. 
Arkadaşımız; yeni Sendikalar Kanunu ile iş 

Kanununun tadillerini de istiyorlar. Yeni Sen
dikalar Kanunu üzerinde etüdlerimiz bitmiştir. 
Bugünlerde Bakanlıklara ve sendika teşekkül
lerine mütalâalarını istemek üzere sevketmiş 
bulunacağız. 

İş Kanunu üzerindeki tadillere gelince*; bu 
hususta en çok bize bağıran zaruretleri karşıla
mak üzere bir kısım tadilâtla huzurunuza ge
leceğiz. Arkadaşım mazur görsünler; bütün bun
ların muhtevası hakkında maruzatta bulunmaya 
kalkarsam, çok tatlı, çok cazip bir mezu olmak
la beraber, kıymetli saatlerinizi işgal etmek 
mevkiinde kalırım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sondan al
kışlar) -

RElS — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Efendim; evvelâ arkadaşımıza, gerek 
şahsım ve gerekse seçim çevrem hakkında ibzal 
buyurdukları çok geniş ve engin sevgi ve muhab
betten dolayı arzı teşekkür ederim. (Sağdan gü
lümsemeler). 

i Kendileriyle beraber her zaman memleket dâ-
valariyle karşı karşıya gelmiştik, muhalefette 
iken Kudret ve Kuvvet gazeteleri sütunlarında 
büyük mücadeleler yapmıştık, bu mücadeleleri
mizin, kendileri iktidara geldikten sonra aradan 
üç sene geçmediği halde ne halde olduğunu biz
zat kendileri ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar; bütün mesele şurada 
i toplanıyor: Tarizlerle, gizli arzuların kelimele-
ı rin arasında gizletilmesi suretiyle, bir sözlü soru 

mevzuunu ciddiyet alanından çıkarmak, bir Ça
lışma Bakanına yaraşmaz. (Soldan, öyle şey yok 

j sesleri) Bir Çalışma Bakanı, sorulan bir sual kar-
j şısmda böyle konuşmaz. Biz vazifemizi yapıyoruz. 
I Seçim çevremiz işçi muhitidir. Benim sorduğum 

bu sualler, aramızda bulunan i§*çi milletvekilleri-
, nin de bizimle müşterek oldukları ve iktidar par

tisi hükümetlerinin meşgul olmaya mecbur ol
duğu ana meselelerdir. 

| ABİDİN TEKON (İzmir) — B u sözlerin Ça
lışma Bakanlığı ile hiçbir ilgisi yoktur. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — İ ş ç i sendikaları çalışmalarını yakînen 
takip etmekteyim. Bütün bu sorulan sualler, ik-

— 184 -
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tidar veya muhalefet milletvekillerinin işçilerle 
yaptıkları konuşmaların muhassalasıdır. O halde 
elbetteki muhalefet, iş yapmak mecburiyetinde 
olan Hükümetten her zaman meselenin izah edil
mesini istemek hakkıdır, Hükümet de cevap 
vermek mevkiindedir, içtüzük, sualleri tahdit 
etmemiştir. Ancak bir muayyen müddet zarfında 
konuşulması cephesinden bir nizamlama yapmış
tır. Bu sebeple Hükümet sorulan sualleri cevap
landırmakla mükelleftir. 

E E l S — Rica ederim sualin hudutları içinde 
kalınız.. 

ABDÜRRAMAN BOYACIGÎLLER (Devam
la) — Sayın Başkan, ben sualin dışına çıkmış 
değilim. Bunlar tamamen onun içindedir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi esasa geliyorum. 
(Ha şöyle sesleri) Bir girizgâh yapmak lâzımdı, 
çünkü Başkan mecbur etti. 

Arkadaşlar, evvelâ grev müessesesinden baş
lıyorum. Grev müessesesi, demokrasinin temel 
direklerinden birisidir. Bu hürriyet ana hürriyet
lerden birisidir. Demokrasiyi kabul ettiğimize gö
re, onu bütün müesseseleriyle yerleştirmeye mec
buruz. Biz muhalefette iken, (yine de muhalefet
teyiz ya), dört buçuk sene, grev hakkını vereceğiz 
dediğimiz zaman, Halk Partili arkadaşlar, zarar
lıdır, bu, memleketin zararını müştekim olur, 
memleketin iş hayatını zedeler diye kabul etme
mişlerdi. Yalnız Millet Partisi ile Demokrat Par
ti grev hakkını tanımış ve programına koymuş 
iki parti idi. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Hangi ah
valde? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Onu da arzedeceğim. Arkadaşlar, pren
sip itibariyle Demokrat Parti ile Millet Partisi 
grev hakkını tanımayı va'it ediyorlar. Dünyanın 
hiçbir yerinde grev müessesesi başıboş değildir. 
Mevzu akademik bir mevzu olduğu için hazırla
dığım mufassal materyele malik olmama rağmen 
sizleri fazla meşgul etmemek için kısa keseceğim. 

ingiltere'yi misal alacağım arkadaşlar, ingil
tere'de dahi grev müessesesi birçok takyitlere 
mâruz kalmıştır. 1305 sayılı Kararname ile gre
vin hangi şartlar altında ne zaman ve ne suretle 
yapılacağı tâyin edilmiştir. Fevkalâde zamanlar
da, harb halinde işçiler grev yapmadan tahkim 
usulüne, uzlaştırıcı usullere müracaat edecekler 
ve grev yapmak 'istiyen sendika Çalışma Bakan
lığına ne zaman grev yapacağını bildirecek, uz-
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laşma usulü ile ihtilâf halledilmezse ve Çalışma 
Bakanlığı 21 gün zarfında karar vermezse, sen
dika ondan sonra grev yapmak hakkını haiz ola-

; çaktır." Ondan sarfınazar, ihtilâfları ayrıca tet-
| kik edecek birçok müesseseler ihdas edilmiştir. Gö

rüyorsunuz ki, grev müessesesinin muhtemel za
rarlarını ortadan kaldırmak için ingiltere gibi 
demokrasinin beşiği, kaynağı olan bir memleket
te dahi grev mevzuatına birçok kayıtlar ve şart
lar konulmuştur. 

Türkiye'de biz; grev hakkını bir kanunla 'iş
çilere tanımak icabettiği zaman, bunun sırası gel
diği vakit elbette memleketimizin sosyal ve eko
nomik nizamını haleldar edecek grevlere müsa
ade etmiyeceğiz. Muayyen şart ve kayıtlar altın
da olarak bu hakkı tanıyacak ve bu suretle mem
leketimizde yerleştirmiş olacağız. 

Ş'imdi, soruyorum; üç tane Çalışma Bakanı 
değişti. Hasan Polatkan geliyor, Grev Kanunu 
gelmek üzere, diyor. Hulusi Köymen, «geliyor, 
geliyor» dedi. Şimdiki Bakan da, o bizim iktida
rımızın yapacağı iştir, istediğimiz zaman getiri
riz diyor. Yağma yok arkadaşlar, D. P. iktidar
da üç sene, muhalefette de 4,5 sene müddetle 
işçiyi bu dâva peşinde koşturdu. (.Soldan gü
rültüler). Ben de sizin aranızda çalıştım, Zon
guldak gazetelerinde grev hakkını müdafaa 
edenlerden biriyim. Zor mu bu kanunu getir
mek?.. (Soldan, sen getir sesleri). 48 saatte 
getiririm, elimde hazırdır, fakat soruyorum, ni
çin va'deden Hükümet getirmiyor? işçiye 
va'detmiştir, işçiyi aldatmıştır, işçiyi kandır
mıştır, niçin getirmiyor? (Soldan, gürültüler). 

NAMIK GEDlK (Aydın) — Sen Çalışma 
Komisyonuna bile gelmiyorsun, iki defa tezke
re yazdık. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Ne işim var Çalışma Komisyonunda? 
Buraya geleceğim, milletin huzurunda konuşa
cağım. 

REtS — Rica ederim, muhavere yapmayınız, 
sözünüze devam ediniz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Beyefendiyi susturun da konuşayım. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Derülbeda-
yide imişsiniz gibi konuşuyorsunuz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Darülbedayie sizin gibi sanatkârlar 
lâzımdır. 

— 1 8 5 -
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Arkadaşlar, mevzu işte bu kadar ehemmi

yetlidir. Arkadaşlarımız tenkide tahammül 
edemiyorlar, bir de demokratız diyorlar. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı Abdürrahman 
Bey. i 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Daha konuşmadım ki. 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır efendim. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De-

vamla) — Sık sık yine geleceğiz. Ben sabırlı 
bir insanım. (Komisyona gel sesleri). Komis
yonda benim işim yoktur. Ben burada konuşu
rum. 

REÎS — Heyeti Umumiyeye hitap edin efen-
dim< 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Hastane meselesine gelince; Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekiline soruyorum. 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur. 
Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımızın 

sözlü sorusunun 6 ncı maddesi; Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletine aittir, Vekil burada bu
lunmadığı için o kısmı gelecek Birleşime bıra
kıyoruz. 

I I 
7. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo

yacıgiller'in, Zonguldak Limanını 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 tak
viyesinin derpiş edilip edilmediğine ve beynel
milel iş yeri ve işçi müfettişleri statülerinin 
memleketimizde tatbik edilmemesi sebeplerine 
dair sorusuna Çalışma Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/862) 

1 . XI I . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

öz : Sözlü soru Çalışma 
Bakanından 

1. Zonguldak limanını inşa eden Holânda 
Şirketi ile Liman işçileri arasında uzun zaman
dan beri devam eden ve Türk işçisinin tedir
gin olmasına yol açan ihtilâfların, halledilme
si için Bakanlığınız ne yapmıştır? 

2. Denizde çalışmıyan ve deniz işçisi ol
mayan ve kara işçisi olarak, iş gören işçileri
mizin, Şirketin tek taraflı düşüncesi neticesi, 
bir kısım işçilerin deniz işçisi, sayılması ve | 
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bunların îş Kanununun vecibelerinden kurtul
mak için «deniz işçisi» olduğu iddiasiyle fazla 
mesailerinin îş Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine 
göre verilmemesi sebebi nedir? Bakanlığa gerek 
işçiler ve gerekse milletvekilleri tarafından ak
settirilen bu duruma rağmen aynı anlaşmazlığın 
devam etmesi sebebi nedir? 

3. îlk anlaşmazlığın çıkışında ise el koyan 
Zonguldak valilerinden birisinin, Türk işçisi
nin, menfur ideolojiden ne kadar nefret ettiği 
malûm alduğu ve .memleketsever ve milliyetçi
liği bilindiği halde, haklarını aramaktan başka 
hiçbir suçu olmıyan Zonguldak işçilerine ko
münist damgasının insafsızca vurulduğu ve 
Rusya'yı göstererek (oradan mı ilham alıyorsu
nuz?) şeklinde ithamlara muhatap tutulduğu 
göz önünde tutularak, idare âmirlerimizin dahi 
işçileri himaye decek yerde onları terslemeleri 
ve onlara hakaret etmeleri muvacehesinde, bu gi
dişin ne suretle düzeleceğinin, 

4. İşçilerin kanuni haklarını aramaya kal
kan işçi temsilcilerinin... Birer bahane ile bu şir
ket tarafından işlerine nihayet verildiği ve bu 
halin bütün iş yerlerinde tekerrür ettiği görül
mesine göre Garp demokrasilerindeki iş mevzu
atında yer alan işçi temsilcilerinin işçi hakları
nı müdafaa etmeleri sebebiyle, işlerinden uzak
laştırılan iş verenler haklarında cezai müeyye-
delerin îş Kanunu ve Sendikalar kanunlarına 
ithali için bir çalışma var mıdır? 

5. Çok büyük bir iş yeri olan Zonguldak 
havzasında mevcut iş müfettişleriyle teftiş ya
pılması ve iş verenlerin işçi aleyhine tecelli eden 
çeşitli suiistimallerini önlemeye imkân olmama
sına ve Holânda Şirketiyle işçiler arasında çıkan 
anlaşmazlıkların dahi sıkı bir iş yeri teftişi ol
mamasından tekevvün ettiği bir hakikattir. Bu
nun önlenmesi için Zonguldak Çalışma Müdür
lüğü Teşkilâtının îş müfettişleriyle takviyesi 
derpiş edilmekte midir? 

6. Birçok iş müfettişlerinin çeşitli sebepler 
yüzünden iş verenlerin nâlnl vasıtalarını istimal 
ettikleri bunlardan faydalandıkları ve kendi
lerinin işçileri tarafından töhmet altında bıra
kıldıkları görülmesine göre bunların daha ve
rimli çalışmaları için büyük işçi ve iş yeri mev
cut olan bölgelere birer jip verilmesi mümkün 
değil midir? 

7. Beynelmilel îş Yeri ve işçi Müfettişle
ri Statülerinin memleketimizde lâyıkı veçhile 
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tatbik edilmemesi sebepleri neden ibarettir. Ba-
kanhğımz bu yılki bütçesini tanzim ederken 
memleketimizin artan iş hacmini ve işçi ihtiyaç 
VP hareketlerini ve sınai, zirai alandaki genişle
meyi nazara alarak gerek tarım ve gerekse sa
nayi hareketlerine cevap verebilmek üzere teş
kilâtım zamanın ihtiyaçlarına uydurmak üzere 
çalışmaya ve- ödenek ihtiyacını buna göre 
tanzime tevessül etmiş midir? 

Ru sozM sorumun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde sözlü olarak Çalışma Bakanı tara
fından cevaplandırılmasını riea ederim. 

Saygılarımla. 
Millet Partisi Meclis Gru-

pu Üyesi 
Zonguldak Milletvekili 

A. Boyaeıgiller 

ÇALİŞMA VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Muhterem arkadaşlar, müsaade 
ederseniz yazdığımı okuyayım. Konuşursam bu 
meyanda arkadaşımı asabiyete sevkeden latife
lerim oluyor, ciddiye alıyorlar; buna mâni ol
mak için aynen okuyacağım. 

ABDÜltRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Yine dostluğuımuz baki. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Boyaeıgil
ler soru. önergesinin birinci maddesinin Zongul
dak Limanını inşa eden Holânda Şirketi ile li 
man işçileri arasında uzun zamandan beri de
vam edegeldiğkıi söylediği ihtilâfların halledil
mesi için Çalışma Bakanlığının ne yaptığını 
sormaktadır. Holânda Şirketi ile işçiler arasın
da başlıca şu üç mesele üzerinde ihtilâf zuhur 
etmiştir : 

A) iş yerinde çalışan işçilerden deniz işçi
si durumunda olanlar İş Kanunu şümulü dışın
da bulunduğuna göre hangi işlerde çalışanların 
deniz işçisi sayılacağı meselesi bidayette işçiler
le iş veren şirket arasında ihtilâf mevzuu ol
muş, bakanlıkça ele alınan bu mesele liman, 
nrenetirek: vesrıhtım gibi deniz* tesislerinin inşa-
atmda kullanılan deniz vasıtalarında çalışanla-
rîtt* da1 hrsaata müteferri işlerde çalışmaları iti
bariyle fş Kanunu tatbikatı çerçevesi içinde 
mütalaa edllîniştir. Bilâhara şirketin Danıştay-
dtt" İdari dâva açması neticesini îş Kanunu şü
mulüne alınan işçilerden römorkör ve motorbot-
1*K!B çalışanlar hariç tutulmnş; bütün diğer iş-
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çilere iş Kanununun tatbiki uygun görülerek 
bakaöiığın görüşü teyit edilmiştir. 

; ' B); İkinci ihtilâf liman inşaatında çalışan 
işçilerin açık havada çalışmaları itibariyle haf-

j ta tatilinden ve dolayısiyle, Ücretli Hafta Ta-
I tilii hakkındaki 5837 sayılı Kanun hükümlerin-
! den istisna edilmesi yolunda- şirket tarafından 
J ileri sürülen iddia ile ortaya çıkmış, bakanlıkça 
i yaptırılan tetkikler neticesinde açık havada ya-
I pdaıt muayyen inşaat işleri işinin diğer işlerde 

çalışanların ücretli hafta tatilinden istifade et-
I meleri lâzımgeldiği neticesine varılarak ihtilâf 

böyleöe işçiler lehine halledilmiştir. 
I C) Üçüncü ihtilâf; evvelce deniz işlerinde 
i çalıîşan işçilerin İş Kanununun tatbik mevzuu-
I na giren kara işlerinde çalışmaları halinde 11 
I saatlik iş karşılığında ödenmesi lâzım gelen üc

retin hesabı üzerindeki anlaşmazlıktan doğmuş
tur. İşçiler evvelce 11 saatlik iş müddeti karşı
lığında aldıkları ücretin İş Kanununun 53 ncü 
maddesine göre 8 saate tekabül etmesi icabe-
deeeğini ileri sürerek ayrıca bu esasa nazaran 
fazla mesai ücreti istemişlerdir. Şirketle bir 
kısım işçiler arasındaki bu ihtilâf idari yoldan 
halledilememiş ve İş Mahkemesine intikâl etti
rilmiştir. Her iki taraf da dâva neticesine inti
zar etmekte iken şirketçe bordroların tanzimin
de normal ve fazla mesai ücretinin tahakkuku 
şeklinde takip edilmek istenen usulü, muhake
menin neticesine tesir edecek mahiyette gören 
işçiler bu bordroları imzalamayı kabul etmiye-
rek işlerini terketmişlerdir. 

Çalışma Bakanı olarak vazifeye başladığım 
ilk günlerde tahaddüs eden bu mesele üzerinde 
hassasiyetle durdum. Bakanlık Başmüfettişini 
mahalline gönderdim. Kısa bir müddet sonra 
ihtilâf halledildi. Dâvanın neticesine intizar 
edilmek üzere işçiler işe başladılar. İşçilerin işi 
terketmelerinden mütevellit vaziyet ayrıca ceza 
bakımından da adlî mercilere intikal etmiş, hâ
disede ne işçilerin grev yapmaları, ne de iş ve
renin lokavt suçunu işlemesi gibi bir mahiyet gö
rülmemişti?. 

Boyacığillerin ikinci sorusu; şirketin bir kı
sım işçieri deniz işçisi addederek bunların fazla 
ıroesai ücretlerini vermemesi sebebinin ne olduğu 
noktasına taalûk etmektedir. Yukarda da arzetti-
ğim gibi Danıştay kararı ile bir kısım işçilerin 
deniz işçisi olarak İş Kanunu şümulü dışında 

I sayılması icabedeceği tasrih edilmiştir. Kara iş-

ıar— 
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çişi vasfında olanların fazla mesai ücretlerine I 
taallûk eden ihtilâf ise mahkemeye intikal etmiş- j 
tir. Mahkemeye intikal etmiş bir mevzu üzerinde j 
burada mütalâa serdederek huzurunuzu işgal et- | 
mektu mazurum. , | 

Boyacıgiller üçüncü sorusunda : Holânda Şir
keti ile işçiler arasındaki bir ihtilâfta Zongul
dak valilerinden birisinin haklarını arayan işçi
lere komünist damgasını vurduğundan bahisle ı 
işçileri himaye etmek, durumunda olan idare i 
adamlarının bu gidişlerinin ne suretle düzelece
ğini sormaktadır. i 

Aziz arkadaşlar, hangi valiyi kastettiklerini ı 
arkadaşımız yazmıyorlar. Falan valiyi kasdet- j 

tim dememişlerdir; sarih olarak göstersinler. Bu- j 
nunla beraber biz meseleyi Zonguldak'ta tahkik J 
ettirdik. Yaptırdığımız tahkikatta sorduğumuz 
suallere verilen cevaplar, bir valinin her hangi 
bir işçiye böyle muamelede bulunmadığını gös
termektedir. Ama bunu ben katî olarak ifade et
miyorum. Kendisi tâyin etsinler, «filân vali, fa- | 
lan yerde ve günde...» desinler, tahkikat yapa
lım, suallerine cevap verelim. 

Sorunun dördüncü kısmında Boyacıgiller, iş 
verenler nezdinde işçilerin kanuni haklarını 
arayan işçi temsilcilerinin birer bahane ile işle
rine nihayet verildiğinden bahisle bunun önlen
mesi için ecnebi mevzuatta yer alan hususların 
İş Kanununa ve Sendikalar Kanununa ithali için 
bir çalışma olup olmadığını soruyor. 

Arzetmeye mecburum, ecnebi mevzuatta işçi 
mümessili diye bir şey yok. Bizim iş Kanunu 
yapılırken işçi mümessilliği müessesesi, arandı ta
randı, sendika kurma hakkını kabul etmemiş olan 
memleketlerde bile böyle bir şey yoktu. Ona 
rağmen biz o zaman sendika kurma hakkım 
kabul etmediğimiz; için, işçi mümessili örneğini 
nerede bulacağız derken 1936 tarihinde Roman
ya mevzuatı karşımıza çıktı. Orada işçi mümes
sili diye bir müessese mevcut, işte okadar. 
Yoksa diğer ecnebi mevzuatta, bizim kanu
numuzda olduğu gibi fabrikada işçilerin top
lanarak bir işçi mümessili seçeceği gibi bîr 
hüküm mevcut değildir. Bunu Boyacıgiller'e 
arzederim. Her halde bu sorudan maksadı, iş
çileri temsil etmek mevkiinde bulunanları 
sırf bu vazifelerinden dcilayı, bu vazifeleri yapı
yorlar diye iş ton çıkarmalarını önlemek olacak. 
Şayet bu ise kanunuımıuzda hükümler vardır. 
Kanunun 78 nci maddelsi var. Şu anda kanun I 
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yanımda yoktur, fakat işçinin temsil vazifesini 
ifasından dolayı iş verenin işçiyi vazifesinden 
çıkarması katiyen bahis mevzuu değildir. 78 nci 
madde bu hükmü koymuştur. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak)— Müeyyidesi nedir? 

ÇALIŞMA BAKANI SAMET AĞAOGLU 
(Devamla) — iyi tatbikat. Ecnebi mevzuatı, 
sizin var farzettiğiniz ecnebi kanunlar getirir 
(koyarsak ben de sizden sorarım müeyyide nedir! 
Siz bana şu ecnebi mevzuatı sok diyorsunuz, iş
çi mümessilliği bizde gayet orijinal ibir sistemdir. 
bize ait bir şekildir. Vaktiyle sendikallar ku
rulmasına izin verilmiyordu. Ama birtakım- na
zari cereyanlar ve zaruretler de bizi işçileri tem
sil ettirmek gibi bir yola sevkediyördu. Ben
deniz o zaman Ekonomi Bakanlığının iş ve işçi 
Bulma Bürosun,da raportördüm. O zaman arka
daşlarla ecnebi kanunları aradık ve ancak Ro
manya kanununda bulabildik, orada bugünkü 
işçi mevzuatımıza benzer hükümler nulduk. Za
ti âlinizin dediği gibi diğer ecnebi mevzuatında 
buna dair hüküm yoktur. Boyacıgilleır arkada
şıma şunu arzedeyim ki, bendemiz bu işin biraz 
teknisiyeniyim. 

Şimdi biraz da arkadaşımı memnun edecek 
maruzatta bulunayım. O zaman sendika kurul
ması bahis mevzuu değildi. Sonradan sendika
lar kurulması kabul edildi. Son tetkiklerimde 
şunu gördüm: Bir çok yerlerde işçi mümessilleri 
gibi sendika idareciliği birleşmiş vaziyettedir 
O halde yeni bir zaruret karşısındayız, işçi mü
messilliğine kabul edilmiş ola/n, himaye hakkını, 
temsilden mütevellit himaye hakkını sendikallara 
tanımak lâzımgeliyor. Yakında huzurunuza ge
tireceğimiz Sendikalar Kanunu İra hususu da te
min edecektir. Kanun buraya geldikten sonra 
bundan. Abdürrahman B.oyacügilter arkadaşımız 
her halde memnun alacaktır. 

Sonra; Zonguldak'taki is teftişinin azlığın
dan bahsettiler. 

Şifahen konuşmaya başladım; af finizi -dile
rim.. Teftişin azlığını biz de kabul etmiş bulu
nuyoruz. Buraya biri mühendis, biri doktor ol
mak üzere üç kişilik bir heyet gönderdik. Mu
fassal raporlarını yazdılar, getirdiler. Son za
manlarda kadroya iki müfettiş ilâve ettik. Bun
lar gece gündüz teftiş halinde bulunacaklardır. 

Sonra arkadaşımız yine beynelmilel iş yeri 
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•ve iş müfettişleri statüsünün memleketimizde 
lâyıkı veçhile tatbik edilmemesi sebeplerini so
ruyor. Ciddî olarak aradık, taradık, beynelmi
lel iş yeri ve iş müfettişleri statüsü diye bâr mu
kaveleye rastlamadık. Sonra, dedik ki, Ab-
dürrahman Boyaeıgiller olsa, olsa beynelmilel 
iş yerlerinin milletlerarası normlarını tesbit 
eden 81 numaralı Mukaveleden bahsetmektedir. 
Kendilerinin sorularında verdikleri isimle şu 
normlar arasındaki farkı yüksek takdirinize 
arzediyorum. Çünkü bu çok akademik bir mev
zudur, kolay kolay bu mevzua adım atılamaz; 
namütenahi taraftan insanı bağlar. Şimdi der
hal arzedeyim: Bugün için mevzuatımız 81 Nu
maralı Beynelmilel Anlaşmanın prensiplerine 
göre yapılmıştır. Şimdi yine arkadaşımız di
yecektir: Müeyyidesi?... Cevabım: TatabikatL 
Ama kendisiyle beraber diyeceğim ki; iş tefti
şi bildiğimiz idari teftiş gibi değildir. îş mü
fettişi gittiği yerde iş nasıl yapılıyor, sıhhi şart
lar nasıldır, işçinin ruhiyatından kazmasını sal
lama şekline kadar bütün çalışma şartları ve 
şekilleri nedir bunları tesbit eder. Bu sebeple 
iş müfettişleri her meslekten, doktorlardan zi-
raatçilerden, mühendislerden, hukukçulardan, 
ruhiyatçılardan, hulâsa iş hayatını, iş vereni 
ve işçiyi alâkadar eden, binnetice istihsale mü
essir olacak bütün faaliyetlerde tetkikler, tef
tişler yapmak üzere bu faaliyet sahaları ile alâ
kadar kimselerden seçilirler, îşte bu milletler
arası normlar falan, bütün bunlar bu meselele
ri ihtiva eder. 

Biz de teşkilâtımızın bu mükemmeliyette iş 
müfettişlerini ihtiva edecek şekilde olmasını te
min için hazırlıklar yapma halindeyiz. Teşki
lât Kanunumuz Bütçe Komisyonundadır, yeni iş 
müfettişleri kadrolarını Yüksek Meclisten istir
ham etmekteyiz, yakında huzurunuza gelecek
tir. 

Arkadaşımızın verdiği bu fırsattan istifade 
ederek arzedeyim ki, memleketimizde iş ka
nunları, işçi.ve iş veren meseleleri, işçi ve iş ve
renlerin maddi ve mânevi münasebetlerini tan
zim etmek meseleleri yenidir. 
; Bunların memleketimizin hayrına, istihsalin 

hayrına, tekniğimizin hayrına; beynelmilel şart
ların hayrına olarak hakikaten ilerlemesi, inki
şaf etmesi için samimî arzumuz varsa, adımları
mızı yavaş, yavaş, fakat sağlam atalım. Bu 
meseleleri politik mülâhazalardan, günün poli-
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| tik endişelerinden mümkün olduğu kadar uzak 
| tutmaya çalışalım. Aksi halde bu büyük sos-
I yal meselelerin memleket hayrına olacak müs-
| pet neticeleri menfi neticelere münkalip olur, 

siyasi mülâhazaların karıştırılması suretiyle de 
tehlikeli neticelere inkilap edebilir arkadaşlar. 
(Soldan alkışlar). 

REÎS — Abdürrahman Boyaeıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Efendim, bir tesadüf esseri midir, 
nedir, benim bütün sorularım, birbirini takip et
tiği için huzurunuzu taciz ediyorum, özür di
lerim. (Estafurullah sesleri) Fakat bir vazife 
yaptığımız içindir ki, teselli buluyoruz. 

Evvelâ sayın arkadaşım, sükûnetle bana ce
vap vermek lûtfunda bulundukları için kendi
lerine teşekkür ederim. Görüorsunuz ki, soru 
müessesesi dolayısiyle sizler de birçok işlere, 
mevzulara agâh olmaktamız. îşte soru mües
sesesinin büyük faydası budur. , 

Zonguldak'ta 50 bin, Karabük'te 5 bin, Ça-
talağzı'nda birçok işçi ve iş yerleri vardır. Zon
guldak Havzası birinci plânda bir işçi yeri oldu
ğu için bunları huzurunuza getiriyorum. Orada 
her an ihtilâflar oluyor.... 

REÎS — Efendim, müddetinizi kazanmak 
için esas hakkında konuşunuz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Teşekkür ederim, ben müddetimi ayar
ladım. 

Arkadaşlar, liman inşaatında çalışan işçile
rin duçar olduğu ıstırabı Zosguldak mmtakası-
nı gezmek lûtfunda bulunan Sayın Çalışma Ba
kanı bizzat müşahede etmişlerdir. Hakikaten üç 
ihtilâf oldu; bir kışımı adlî makamlara intikal 
etti, bir kısmı Bakanın alâka göstermesi ve ora
ya gitmesiyle iyi bir şekilde halledildi. Mevzu 
çok uzun. Benim bu soruyu getirmekten maksa
dım şuydu; en az kendileri kadar çalışma ve iş 
mevzuatına vâkıfım. Kendilerine şunu hemen 
hatırlatayım ki; akademik messelelerde yalnız 
kendileri bilgili değildir. İçinizde bu mevzu-
larla çok alâkalı arkadaşlar mütehasis arkadaş-

I 1ar vardır. 
Mesele şudur; Sendikalar Kanunu Halk Par-

I tisi tarafından kabul edilmediği zamanlarda o 
I zaman tedVin edilen, tatbi'c edilen îş Kanunun-
I da işçi mümessilliği müessesessi ihdas edilmiştir. 
I Bunların vazifeleri kanunda sarahatle beyan 
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edilmiştir. İşçi haklarını korumak ve iş veren
lerle münasebetleri tanzim ve ayarlamaktır. 
İşçi mümessillerine bunun gibi birçok vazife
ler verilmiştir. Onu takiben muhalefetin ye
rinde tenkidleriyie, memleketimizde, partiler, 
sendika kurmak hürriyetlerini programlarına 
almışlar ve büyük bir mücadele neticesi ola
rak da bugün sendikalar büyük inkişafa maz- \ 
har olmuşlardır. Bu suretle sendika birlikleri, ! 
konfederasyonlar teşekkül etmiş ve hakikaten î 
bütün partiler' bu müessese üzerinde hassasiyet- j 
le durmuşlardır. Büyük işçi topluluklariyle i 
münasebetlerin tanzim edilmesi zamanının gel- | 
diğine kaani olarak, oralarda sendikalar ve İş i 
Kanununun çerçevesi dâhilinde işçu mümessil- j 
likleri teşkil edilmiş, bu mümessillikler ve iş J 
yerlerinde bu gibi sendikalar kurulmamış ise i 
bunların kurulmasına başlanmış ve yalnız bu j 
.sendika idarecileri işçilerimizin hak ve men- J 
faatlerini korumak yolunda büyük adımlar at
mışlar ve işçilerin haklarını korumuşlardır. İş i 
veren müessesesi de daima sık sık işçi mümes
sillerini ve işçileri işlilerinden atmış olduğu halde 
bu yüzden cezadan kurtulmuşlardır. Zira İş 
ve Sendika kanunlarında hapis cezası bir mü- ı 
eyyide olarak yoktur., 

Bu hususta üç misal arzedeceğim : Karabük ı 
Demir ve Çelik Fabrikası İşçileri Sendika Baş
kanı, Demokrat Parti idare heyetlerinde uzun 
müddet vazife gören İbrahim Odabaşı arka
daşımız iş veren müessesesi nezdinde işçi hak
larını koruduğu ve bunları aradığından dolayı 
işinden çıkarılmış, ancak bir tazminat dâvası 
açmak suretiyle buna bir tarik bulabilmiştir. 
Sendika o tarihte kurulmadığı için arkadaşı
mız tazminat hakkını ancak asliye hukırk mah
kemesinden aramıştır. Çünkü o tarihte işçi mah
kemeleri kurulmuş değildi, zannederim. , 

İkinci bir tipik misali; Holânda Şirketinin 
inşa etmekte olduğu Zonguldak Limanı inşaa
tından alıyorum. 'Bunların mahkemeye intika
linde iki işçi mümessili arkadaşımız, Nazım ve 
Mehmet Altmış .aynı şekilde işlerinden atılmış
lardır. Uzun müddet bunlar büyük ıstıraplar
la karşı karyıya kalmışlardır. Bu hâdiseye Zon
guldak milletvekilleri arkadaşlarımızın hepsi 
benim gibi vâkıftırlar. 

Mehmet Altmış ismindeki vatandaş D. V. yv 
kayıtlı olan ve halen orada çalışan bir arkadaş
tır. İşçi işinden atıldığı takdirde iş verenin kar- j 
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şılaşacağı bir müeyyide mevcut değildir, ceza 
tehdidi yoktur. Memleketimizde iş verenlerin sık 
sık tatbik ettikleri ve lokavta varan işçilerin iş
lerine son vermek hareketlerini mevzuatımızda 
önliyecek olan bir madde mevcut değildir, boş
luk vardır. Bakan inşaallah yeni getireceğiöi^a'-
dettiği kanun tasarıları ile bu boşlukları doldu
rurlar. Orta Avrupa, ingiltere, Amerika kaaun-
larmda hattâ Orta-Doğu devletlerinde "bu kabil 
hâdiseler için ceza müeyyideleri konmuş, üç ay
dan iki seneye kadar yükselen hapis cezaları vaz
edilmiştir. Birleşmiş Milletler heyeti TürkiyVye 
geldi, Çalışma Bakanlığına bir rapor hazırlayıp 
verdi, orada göreceksiniz, Çalışma KoHifeytmunda 
çalışan arkadaşlar belki de bu raporu okumuş
lardır. Benim bahsetmek istediğim budur. Elbet
te ki; biz de sayın Bakan kadar işçi mümessiHiği 
müessesesi ne zaman kuruldu, hukuki tatbikat 
nedir, bunları biz de bilmekteyiz. İdari, malî ve 
hukuki tedbirler kâfi değildir. Cezai tedbirler de 
almak lâzımdır. Ya İş Kanununa veya Sendika
lar Kanununa cezai müeyyideler koymazsak tat
bikatta iyi netice alamayız. 

Bir valinin, ilk çıkan ihtilâf üzerine, işçileri 
toplayıp, siz karşıdan (Zonguldak sahili karşısın
da olan Rusya'yı göstererek) bütün Zonguldak
lı lar ve liman işçileri bilirler. Rusya'dan direk
tif mi alıyorsunuz? Ded'iğini gazeteler yazmıştır. 
Valinin ismini vermekte de mahzur görmem, fa
kat sayın Bakan arzu ederlerse gelsinler Bakan
lıkta konuşalım, diyorlar. Bakanlığa da giderim. 
İsterlerse ismini de kendilerine verebilirim. 

Arkadaşlar, idare âmirlerinin, Hükümetin, 
partilerin işçilere komünist damgasını vurmama
ları lâzımdır. İşçiler haklarını aradıkları zaman 
bu damga ile damgalanmamalıdırlar. Buna kim
senin hakkı yoktur. Türk işçileri milliyetçi ve 
vatanperverdirler. 

Arkadaşlar bir vatanperver olarak her yerde 
ve her zaman bunu söylüyorum ve söyliyeceğim. 

RYÜP ŞAHİN (Denizli) — Sinirlenme, sinir
lenme. 

ABDÜRRAHMAN BOYAGIOİLLER (De
vamla) — Sen de iş verensin, fabrikan var, asıl 
sen kızma. 

Milletlerarası ticaret ve iş yerlerinin teftişi
ne dair olan Protokolü biz de bir kanunla tasdik 
ettik. Sayın Bakanın feraseti yüksek olduğu için 
kendileri de bunu küçük bir tetkik neticesi ola-
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fak bulacaklardır. Ben şu tarihli ve sayüı deme
dim. Kendileri aramışlar, bulmuşlar. Vaziyet bu
dur. Bir buçuk milyonluk bir çalışma bütçesi ile 
Devlet bu büyük murakabe işini göremez. Bir 
afime hizmeti olması dolayısiyle bütün 'iş yerleri-

fni murakabe etmek kolay değildir. Zonguldak'ta 
r15ü.000 işçi ve yüzlerce iş yeri vardır. Her gün 
•için kontrol etmeye, bir veya iki müdürle bunla

rı teftiş etmeye imkân yoktur. Arkadaşıma te
şekkür ederim, fazla miktarda müfettiş gönder
mişler. Bu yalnız Zonguldak için değil, bütün 
memleket için lüzumludur. Sayın Bakan Meclise 
böyle bir bütçe ile gelirlerse elbetteki reylerimiz
le kendilerine iltihaka hazırız efendim. 

REÎS —• Abdürrahman Bey üç dakikanız kal
dı. 

ABDÜRRAHMAN BOYAC1GÎLLER (Zon
guldak) — Zaten bitti efendim. 

Muhterem arkadaşlar, arzettiğim gibi Zon
guldak, sinesinde büyük işçi topluluğunu ve iş 
verenleri toplamış bulunuyor. O kadar hassasi
yetle bu işlerin üstüne düşmemiz, mahza bu böl
geye lâyık olduğu değerin verilmesini temin için
dir. Nitekim Saym Bakan Çalışma Bakanlığı
na geldikten sonra, iş görülüyor. Kendileriyle 
her zaman münakaşa ediyoruz, hattâ bazan da, 
birbirimize tariz ediyoruz, fakat dâva burada 
değildir. Bu işçi hukukunun Sayın Samet Ağa-
oğlu'nun elinde tahakkuk edeceğine inanıyoruz. 
Çünkü muhalefette bulundukları zamanlar en 
çok çalışan, işçi hak ve menfaatlerini temin 
için haykıran bir arkada şımızdı. Şimdi bu Ba
kanlık, Bakanını bulmuştur. Kendisinin muvaf
fakiyetini duyduğumuz zaman kendisini al
kışlamaktan en büyük zevki duyacaklardan bi
risi de benim arkadaşlar. 

8. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Kore'de savaşan' Türk er ve su
baylarının memleketi erindekilerle parasız mu
haberelerinin sağlanması için jbir teşebbüs olup 
olmadığına ve Türk Tugayının altı tayda bir de
ğiştirilmesine tevessül edilmemesi sebebine dair 
sorusuna Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'-
in sözlü cevabı (6/870) 

. REİS. —• Sözlü .soruyu .okuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek B*şfea»lağMMi 
1. Kore'de hürriyet ve demokrasi için sa

vaşan bütün milletlerin er ve suıbafİRM mem-
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ieketlerind«kilerle parasız muhabere ederken 
Türk er ve subayları para ile muhabere ediyor
lar. Parasız ^muhaberenin sağlanması için Ba-
teralığımzın bin* teşebbüsü var mıdır? 

2. Her devletin askerleri altı ayda bir ke-
ve değiştiği halde Türk Tugayının aynı usule 
göı»e değiştirilmesine tevessül edilmemesi se
bebi «nedir Bunun mahzurları üzerinde durul 
makta mıdır? 

tşbu sözlü soruma T. B. M. Meclisinde söz
lü alarak Millî Savunma Bakanı tarafından 
cev«p verilmesini rica ederim. Gereken işlemin 
yapîlmasan ve sorunun gündeme alınmasını di
lerim. 

Saygılarımla. 
Millet Partisi Meclis 

Grupu Üyesi 
Zonguldak Millet veli 

Abdürrahman Boyacıgiller 

RJEÎS — Millî Savunma Vekili. 
MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYPÎ KURT-

BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar; Kore Bir
liğimiz erlerinin mektupları meccanen gönde
rilmektedir. 

Kore Birliğimizin değiştirilmesi meselesine 
gelinee; Sayan arkadaşımız (Her devletin as
kerleri •altı ,ayda bir kere değiştiği halde) neden 
bitfim askerlerimizin bu kadar müddette değişti
rilmediğini soruyorlar. 

Bâr defa her devletin askeri altı ayda bir 
kere değişmiyor. Bir tabur gibi küçük kıta gön-
dersen iki devlet askerini 6 - 10 ay zarfında, 
diğerleri bir buçuk seneye kadar giden daha 
uzun müddet zarfında değiştirilmektedir. Birli-
ğimiam değiştirme müddeti, orada vazifesini en 
iyi ^şartlar altında, en muvaffakiyetli olarak 
yapmasını mümkün kılacak surette hesap edil
miştir. Birliğimizin altı ayda değiştirilmesi bir
liğimizin çok aleyhine olar, esasen bu mümkün 
de değildir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon-
gttMak) — Arkadaşlar; bu mevzuda Sayın Ba
ka»», verdikleri ieahattan dolayı teşekkür ede
rim. Soramu verdikten kısa zaman sonra, Millî 
Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan memnu
niyet verici bir haber aldım; Kore'deki erlerimi
zin 4e mektupları, hürriyet ve demokrasi dâvası 
için mücadele eden diğer Birleşmiş Milletler er
lerinin mektupları gibi, parasız olarak sevk edi-
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lecektir. Bu hususta kendilerine teşekkür ederim. I 
Görüyorsunuz ya, yerinde yapılmış olan işler 
hakkında teşekkür vecibemi yerine getiriyorum. 

İkinci soruma, Sayın Bakanın temas ettiği 
gibi, iki küçük müttefik ve dost devlet, ki, bun
lardan biri Yunanlılardır, Yunanlılar Kore'deki 
birliklerini altı ayda bir değiştiriyor. Bu izahatı 
ben, Kore'ye giden gazeteci arkadaşlardan ve 
alâkalılardan aldım. Görüyorsunuz ki, delillidir. 

Arkadaşlar; değiştirmede iki usul caridir. Bi
risi bizim tatbik ettiğimiz usul. ikincisi de, Yu
nanlılar gibi küçük devletlerin altı aylık bir 
müddete tâbi olan usulü. Bir de bunun dışında 
(Sayın Bakanının ifade etmediklerine göre, öğ
renmemiş bulunuyorlar kanaatindeyim) diğer 
bâzı devletlerin puvan usulüdür. En ileri hatlar
da savaşan askerler ayda dört puvan alıyor. Ta
bur muhabere yerlerinde ve tapçu taburunda bu
lunanlar 3 puvan alıyor. Bizim karargâhımızın 
bulunduğu hatta ve daha geridekiler iki puvan 
alıyor. Tokyo'da bulunan askerler bir puvan alı
yor. Bu müddet zarfında 32 puvanı dolduran er 
ve subaylar memleketlerine iade ediliyorlar. 

Arkadaşlar, puvan usulü âdilâne bir sistem
dir. Yunanlıların tatbik ettiği sistem bize uymaz. 

Sonra, oradan gelen ordu mensubu arkadaş
lar, kendilerinin cephe gerisinde çalışanlarla mü
savi muameleye tâbi tutulmadıklarını söylemekte
dirler. Daha fazlasını söylemeye mezun değilim. 
Millî müdafaaya taallûk eder. Sayın Bakana bun
ları ayrıca bildireceğim. Yalnız bu işi bir nizama 
koymak lâzımdır. Hakikaten Türkiye büyük fe
dakârlık yaptı; bunu ne Yunanlılar, ne Fransız
lar, ne Holândalılar yaptı. Bu sayede de Türkiye 
ve Türk Demokrasisi büyük şeref kazandı ve 
Türk Milleti ve hükümetleri bütün dünyada bü
yük itibara erişti ki, bu da Kore'de çarpışan 
Türk erleri ve subayları sayesindedir. 

Şuna temas etmeden geçemiyeceğim, Yunan 
askerleri Kore'ye gönderilirken; kıralları gelip 
ellerini sıkıyor. Fakat bizde ne bakanlar, ne Baş
bakan ne Devlet Başkanı Çeşmeye kadar gidip 
talim görenlerin ellerini sıkmaya tenezzül etmi
yorlar. Ne olur? Başbakan veya Millî Savunma 
Bakanı ordudan Kore'ye gönderilen erlerin ve 
subayların gidip ellerini sıksalar. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-
BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar, muhabir
lerden, arkadaşımız bâzı bilgi almış falan üç 
puvan, falan beş puvan alıyor, sonra şu ka- j 
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dar puvan alan değiştiriliyormuş.. Döndükten 
sonra da harb hizmetleri hesap edilmekte imiş. 

Milletlerin muhtelif usulleri vardır. Sonra 
oradaki milletlerin kuvvetleri birbirine benze
mez ki, değiştirme usulleri de birbirine benze
sin. Böyle bir şeye imkân yoktur. Bir defa bu 
gibi harblarde cephe ilerisi cephe gerisi diye 
bir fark gözetmek caiz değildir. Korede verdi-» 
ğimiz şehitlere bakacak olursanız doktor, leva
zım yani geri hizmette bulunan arkadaşlarıu da 
hayli zayiat verdiği görülür. 

Binaenaleyh şurada çarpışan şöyle, şurada 
çarpışan böyle diye bir mütalâa serdetmek doğ
ru değildir; hepsi aynı şerefli vazifeyi yapmak
tadırlar. Binaenaleyh şurada çarpışan daha şe
reflidir diye bir tefrik yapmak doğru değildir. 
Koreye giden arkadaşlarımızı bütün mesul ma
kamlar, gitmezden evvel kamplarda, hareket 
yellerinde teşci, ziyaret ve teftiş etmektedirler. 
Arkadaşımızın ifade ettiği şekilde Kore'ye gi
denlere alâkasızlığımı?, nıevzuubahis değildir. 
Bunu katiyen reddederim. Bütün birliklere 
.lâzımgelen kanuni mecburiyet, alâka ve şefkat 
alAkalılarca bütün genişliği ile gösterilmektedir 
buna itimat buyurmanızı rica eerim. (Soldan 
alkışlar). 

REÎS — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Arkadaşlar; umumi alâka elbette 
vardır. Sayın Bakan asıl mevzudan kaçıyor. îşi 
birtakım noktalarla kamufle etmek istiyor. Sa
yın Başbakanın îzmir'de bulunduğu zaman Ko
re'ye giden birliğe alâka göstermediğine ne bu-
yurulur? 

REÎS — Abdürrahman Bey, sözlü soru ile 
alâkası olmıyan hususlardan bahsediyorsunuz. 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacı güler'in, İstanbul'da münteşir büyük gazete
lere dair Adana Demokrat Parti kongresinde bâzı 
iddialarda bulunan İzmir Mebusu Cihad' Baban'm 
sözleri karşısında fTükümetin ne, düşündüğüne 
dair Başvekâletten sözlü sorusu (6/874) 

REÎS — Başvekil yoktur. Gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

10. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İsevi'nin, 
memleketimize ithal edilmekte olan otomobil ve 
traktör sayısının tahdidi hususunda ne düşünül
düğüne dair Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden 
sözlü sorusu (6/877) 
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REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili yoktur. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) Söz istiyo

rum. 
REÎS — Buyurun. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Biz bu 

meseleyi Bakanla hallettik. Gündemden çıksın, 
soruyu geri istiyorum. 

REÎS — Geri verilmiştir. 

11. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan 
Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest ithal müsaa
desinin ne zaman verildiğine, bu usul cari iken 
lüks eşyanın memleketimize ithaliyle döviz isra
fına sebebiyet verüeceğinin ve ithal taleplerinin 
tetkik bahanesiyle uzun müddet elde tutulması 
suretiyle suni pahalılık yaratılacağının düşünü
lüp düşünülmediğine ve her nevi inşaat, sanayi 
ve ziraat alet ve malzemesinin her zaman irin ka
tı ve muteber olmak üzere serbest ithallerine ka
rar verilip verümiyeceğine dair Ekonomi ve Ti
caret Vekâletinden sözlü sorusu (6/878) 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili yoktur. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Afyon Karahisar Mebusu Ali îhsan 
Sâbis'in, Orman Umum Müdürlüğü tarafından 
Kızılcahamam, ' Abant Gölü ve sair mahallerde 
yapılmış olan binalar ve köşkler için hangi yıl
larda, ne miktar para sarf edildiğine ve mevzuata 
aykırı olarak yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan 
dolayı müsebbipleri hakkında bir muamele yapı-
Up yapılmadığına dair Tarım Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/879) 

REÎS — Tarım Vekili yoktur. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

13. — Sivas Mebusu Şevki Ecevit'in, il ve il
çeler dışında bulunan köy okullarının vilâyet 
itibariyle adedi ile halen esaslı surette tamire 
muhtaç olanlarının miktarına , öğretmen okulu 
mezunu öğretmenlerden bu okullarda vazife alan
lar bulunup bulunmadığına, 1951 - 1952 ders yı
lındaki mezun sayısına ve bu okulların tamamı
nın teftiş görüp görmediğine dair Millî Eğitim 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/880) 

REÎS — Millî Eğitim Vekili burada yoktur, 
gelecek birleşime bırakıyoruz. 

14. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Balıkesir'de yeni açılan hastanede göz ve kulak 
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I koğuşları boş olduğu halde dahiliye koğuşunda 
i ikişer kişinin bir arada yatırılması sebebine va-
\ zifeli doktorlardan üçüne aynı ay içinde izin 
\ verilmesinin doğru olup olmadığına ve bu gibi 
j idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne muame-
i le yapıldığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ve-
, kâletinden sözlü sorusu (6/881) 
\ 
\ REÎS — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili bu-
I rada yoktur, gelecek birleşime bırakıyoruz. 
, 15. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri tşeri'nin; 
\ Bandırma - İstanbul ve Karadeniz hattında işli-
l yen vapurlarda biletsiz seyahat etmek mecburi-
: yetinde kalan yolculardan alınan iki misil cezalı 
i bilet ücretine, İstanbul, Marmara ve Kardbiga 

seferleri için daha büyük ve yollu bir gemi tah-
\ sj^inin mümkün olup olmadığına ve Denizcilik 
I Bankasının maaşlı ve ücretli memurlarına yapı-
I lacak zamma dair sorusuna Ulaştırma Vekili 
j Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/882) 

\ REÎS — Ulaştırma Vekili buradalar mı?. 
I (Burada sesleri) 
ı Soruyu okutuyorum : 

6/882 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
1. Bandırma, İstanbul hattma işliyen va

purlarda bir buçuk seneden beri cezalı biletler 
kaldırılmış veya şikâyetleri önleyici tedbirlerle 
idare edilmiş, şikâyetler de kesilmişti. 

2. Beş altı aydan beri yine yolculardan es
kisi gibi cezalı bilet ücreti iki misli olarak alın
maktadır. Bu yüzden vatandaşlar çok mutazar
rır olmakta ve şikâyetleri mütemadiyen art-
maktadır. 

3. Bunu Denizyolları Denizcilik Bankası 
ne zaman halledecek? 

| 4. Karadeniz yolcuları vaporla memleketle-
i rine gitmek için günlerce îstanbulda otellerde ve 
! han odalarında sıra beklemekte elinde ve avu-
) cunda olanı da yiyip -bitirmektedirler. Biletsiz va-
I purlara binenlerden iki misli cezalı bilet ücreti 
I alınmaktadır. 
ı 5. İstanbul, Marmara ve Karabiga seferle

rini yapan seyyar vapuru miadını doldurmuş 
'sürat ve yolu yarıya inmiş, denizlere karşı mu-

J kavemeti azalmış 8 saatlik yolu 12 hattâ 15 saat
te katetmekte yolcular bu yüzden çok meşakkat 
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çekmektedirler. YolcuiaîMta, ihtiyaç v© isU&atias-
tini karşılryacafc daha. büyük ve dalfâj yollu bâr i 
geminin bu hatta tahsM mümküiiMOİup ölnıad^ı? i 

6. Denizcilik Bankası tesMlâtıuda çöhşan 
maaşlı ve ücretli memurlara yeni zamlar S®$- j 
mistir Bu zamlardan küçük mamurlar çjok gafcU j 
re uğramışlardır. Büyük hatazl ik yapıkHaftov, | 
ne dereceye kadar doğrudur? 

işbu altı maddeden ibaret olan sorularımın 
sözlü, olarak Büyük Millet MeclM kürsüsünden 
Sayın Ulaştırma Bakanı tartıfffid#fi eövaplöfttdı-
ntoasmı rica 'ederim. 

BaüıkeöİT $febt«u 
A l ' Fahri İşreri 

ULAŞTIRMA VEKÎLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri 'nm 
sözlü sörnsuna cevap : 

1. Denizcilik Bankası (Bandırmaya işliyen 
vapurlarda cezalı bilet şeklinin hiçbir zaman 
yazılı bir emirle kalldınlımış olmadığını böyle 
bir emrin verilip verilmediğillto de arandığını 
fakat bulunamamış) olduğunu bildirmiştir. 

Bakanlığa da böyle bir mtövzu: itttifcai etme
miş ve Bakanlıktan da böyle bir emir verilraıe.-
miştir. 

2. Gemilerin can ve mal emniyeti baknmın-
dan tesbit olunmuş muayyen istiap hadleri var
dır. Gemilere bu istiap haddi üstünde yolcu 
aİHimiamaisı ve biletsiz olarak gesmiye bîîıilmeme-
«i için cezalı bilet sistemi konmuştur. 

Gemi istiap haddi de acentalardan satılan 
biletlerle hesaplanır. Hem biletsfe gemiye i r m e 
mek hem de istiap haddinden, fazla gemiyi doldur
mamak için bugün de bu sistem tatbik olunmak
tadır. Bundan sonra yolcuların biletini vapu
ra girerken kontrfola tâbi tutmak suretiyle ge
miye istiap haddinden faızjîa yolfeu fotomemesinin 
ve biletsiz girmememin teminine çalışılacaktır. 

3. Gemicilik Bankasınöi işletme programında 
Bandırmaya toaftlada üç defa geee^ iki defa da 
gündüz sürat postalan vardır. Ve bu hat da 
Konya, Uludağ, Bandırma gemileri çadi'şmaifctö-
dır. Konya vapuru 456; Uludağ ve' Baödirma va
purlarından her biri 724 er yolcu t&$Fy®Mir. 
Denizcilik (Bankası halen bu hattan bir şikâyet 
olmadığını ve yaz aylarında ise buna munzam 
postalar konulacağını bildirmektedir. 

4. Karadeniz postalan tadil eriterek- tian-
zim olunmuş Ve kış ptfogfcamMia y#z pr^gFanflh- | 
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daû da fazla posta konmuıştur: 

— Yeni programda haftada biri Hopatya, 
biri Trabzona' kadar olmak üzere iki sÜBa* 
postası vardır. 

— Hopa 'ya kadar iki aralık, Somsun 'a Ma-
dar bir aralık olmak üzere kıs. programında* 
ceman 5 posta vardır. 

Bu programdan sonra bir sıkışıklık olmıya-
cağı zannedilmektedir. 

5. İstanbul - Marmara - Karabiga seferle
rini yapan (Seyyar) vapuru filhakika eski ve* 
yaşlıdır. Ama* denizlere karşı olan mukaveme
timde her hangi bir tehlikeyi! ifade edecek hu
susi bir durumu mevcut değildir. Çünkü ya
kında kuvvetli ve esaslı bir tamir görmüştür, 
Ve her sene teknik muayeneden geçirilmekte
dir. Bununla beraber yeni inşa ettirilen ve 
İstanbul'a gelmiş olan Gemlik vapurunun filo
ya katılması ile Seyyar vapurunun ihtiyata, 
alınacağı Denizcilik Bankası tarafından bildi
rilmiştir. 

(Bu vesile ile şunu da arzetmek lâzım ve 
faydalıdır : Denizcilik Bankası, mülga Deniz
yolları idaresinden memleketin deniz nakliya
tı ihtiyacım güçlükle karşıliyan, mühim ki& 
mı eski gemilerden mürekkep bir filo devral
mıştır. (Bu filonun; kabotaj ihtiyacını istediği-
mdfc şekilde karşîliyabilmesi için; ihtiyaca uy
gu» yeni gemilerle takviye edilmesi mukarrer
dir. Btinun tahakkukuna kadar mevcut filb* 
dan; emniyet unsurunu başta ve esas tutmak 
üzere, âzami şekilde istifadeye devam edile* 
çektir. 

6. Memurlara yapılan maaş, ayarlara asın
daki zamların; kabiliyet, kıdem, tahsil, lisan 
bilme dereceleri ve randımanlavı göz' önünde 
tutularak ve her memur üzerinde teker teke* 
durularak yapıldığı ve bu ayarlamada haksız
lık yapılmış olmamasına bilhassa itina edildi
ği Denizcilik Bankasından bildirilmiştir. 

Her hangi bir haksızlığa uğranıldığına- dair 
misaller verildiği takdirde hemen tatbik olu-
na<mğa tabiîdir. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — A*1&K 
daşlar, Sayın Bakanın izahatı beni tatmin et
medi. Hakikatlardan çok uzak kalıyoruz. Va
purlara istiaptan fazla yolcu alınmadığını ifade 
ettiler. Konya vapttrunttn 456 yo-tett istiap etti
ğini; cfiğer vspurlftrM 724 yöleu itftöap «8â|âfr 
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«eklediler. Bmüar î^bi rHr i ı i i tütmüyor.Sayın 
Bakana bu hususta Kusur batmak istemem, çün-
Uvt yenidirler. Fakat benim bu sorum 1,5 ay
dan beri duruyor. Bu müddet içinde meseleyi 
makalltede tetkik etseydi iyi olurdu. İktidara 
i geldiğimiz-günden beri bu şikâyetleri hallede
medik. Fakat halledilmesi çok' kolaydır. Beni bu 

-soruyu vermeye mecbur eden sebep, vatandaş-
la^m^mütemadi şikâyetleri, benim mütemadi tel
graf •, telefon ve mektupla yaptığım şikâyetlerin 
neticesiz kalmasıdır. Vait yapılıyor, fakat bir 
türlü tafiaikuk etmiyor. 

Sayhi İBaşbâkanı da bu mesele için rahatsız 
efctîm. Kendilerine çektiğim telgrafı aynen oku
yorum: 24 Eylül 1952 Sayın Adnan Menderes. 
Başbakan. 

Vapurlarda iki misli cezalı bilet işi devam 
ediyor. Vatandaşlar mütemadiyen şikâyet et
mektedir. Bu hal bizleri de üzmektedir, önlen
mesi için Ulaştırma Bakanlığına mütaaddit yazı
larım, hususi müracaatlarım üzerine vaitler ya
pılıyor, fa'kat neticesiz kalıyor. Lütfen alâkanı
zı. Saygılarımla. 

Balıkesir Milletvekili 
Âli Fahri İşeri 

Telgrafım derhal Bakanlığa havale ediliyor. 
Oradan da Denizcilik Bankası Müdürlüğüne. 6 
gün sonra bu telgrafı istanbul'da gördüm. Fakat 
bir milletvekili telgraf çekmiş, böyle bir şikâyet 
vardı, gördük, fakat kim çekmiş, nereden gelmiş? 
Bakanlıktan gelmiş, Başbakanlıktan geldiğini 
okumamışlar. Orada bir işiniz olur da ararsanız 
o zaman bulabilirsiniz. Oranın odacılarında. Ba
kanlıklar da bile görmediğim hareketler vardır, 
hepsi birer Bakandır. Bir Umum Müdür ve iki 
Umum Müdür Muavini vardı, üçe çıktı. Kadro
sundan 400 kadar tensikat yapıldı, bu yapılalı 
11 ay oldu, geçen sene Martta kabul edildi. 11 
aydan beri bir kişi çıkıp da bu anonim şirkettir 

• diye iştirak etmemiştir. Birçok tüccarlar, müte-
. şebbis adamlar zarar eden müesseseye körü kö
rüne girermiyiz, giremeyiz dediler. İki vapurda...1 

REİS — Fahri Bey; ortadan konuşun, sesiniz' 
iyi işitilmiyor. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — İki vapur
da tesbit ettiğim tayfası ve sairesi 65 kişi vardı. 
Bir tüccarla temas ettim, «Ben bunu 20 âzami 
30 Mşi ile idarV ederim» dedi. 

Mallara-zâiîîlardan bahseiâeeeğîin. Arködaş-
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fer'bâzı tasarruflarla elde edilen para memur 
ve! personele dağıtılırken ğâyriâdilâne hareket 
edilmiş. İçlerinden bâzıları akıl ve hayale gelmi-
yeeek derecede, bâzıları pek az zam görmüşler, 
bir kısmına da hemen hemen hiç zam yapılma
mıştır. Kodamanlar büyük zamlar almışlardır. 
Küçüklere zam az yapılmış veya yapılmamıştır. 
Yani büyük balıklar küçük balıkları yutmak
tadır. Bu kanun meriyete girdiği zaman... 

Bunlardan bahsetmiyeceğim, yalnız iki tane 
misal vereyim, isimleri bende mahfuz. Birinin 
aylığı 475 liradan 875 liraya çıkmış, nasıl çık
mış? Yine arkalı birisi 225 liradan 475 liraya çık
mış. Bâzı küçük memurlara ise maktuan ancak 25 
veyahut ellişer lira zam yapılmış. Büyük zamlarda 
ne tahsile, ne kıdeme, ne de işindeki ehliyetine 
bakılmış, sicili dahi tetkik edilmeden bu zamlar 

•^yapılmış. Fakat bunlar neye istinaden yapılmış, 
0 bizce malûm değil. 

Sonra Sayın Bakan, haddi istiabiden bahset
tiler, cezalı bilet alıyoruz, dediler. 11 Temmuz 
1 Ağustosa kadar gündüz seferleri yapan eks
pres postalarının bir mukayesesini yapalım. 

11 Temmuz'da Istnbul'dan 687 yolcu ile Ban
dırmaya geliyor, 749 yolcu ile gidiyor. Bu va
purların haddi istiabisi 831 kişidir. Arada 82 
kişi açıktır. İki gün ara ile 14 Temmuz'da İs
tanbul'dan 694, Bandırma'dan 645, 18 Temmuz'
da İstanbul'dan 721, Bandırma'dan 725; 21 Tem
muzda İstanbul'dan 580, Bandırma'dan 659; 
25 Temmuz'da İstanbul'dan 763, Bandırma'dan 
566; 28 Temmuzda İstanbul'dan 641, Bandırma
dan 473 yolcu ile hareket ediyor. Şu on gün zar
fında mukayese ettim; 11 Temmuzda İstanbul'dan 
gelirken 144 yolcu ile noksan geliyor, Bandırma'-
dan giderken 84 yolcu noksaniyle gidiyor. 14 Tem
muzda İstanbul'dan 137, Bandırma'dan 106, 18 
Temmuzda İstanbul'dan 110, Bandırma'dan 265, 
21 Temmuzda tstanbuldan 251, Bandırma'dan 
186, 25 Temmuzda İstanbul'dan 68, Bandırma'
dan 162 yolcu noksaniyle hareket ediyor. 

İşte arkadaşlar, Bakanı böyle aldatırlar, 
Milleti ağlatırlar, milletvekillerini hiçe «sayar
lar. Üç ay sonra üç sene olacak. Hâlâ cezalı bi
let işi halledilemedi. Şikâyetler arttı, eksilmedi. 

Konya vapurunun haddi istiabisi 550 kişi iken 
bayramda bir seferde 1800 kişi diğer bir seferin
de 1670 yolcu ile hareket etmiştir. Yine Mersin 
vapuru haddi istiabisi 390 kişi iken 1400 kişi ile 
gehmştir. Ne cezalı bilet kesilmiş ve ne de tâli-

^ f i » 
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matname tatbik edilmiştir, keyfe ve arzuya bağlı. 
Şu halde arzu edilirse tekeden süt bile çıkarı
lıyor 

Bakanlık bu işin farkında bile değildir. Çün
kü halkın şikâyeti, milletvekillerinin şikâyeti, 
matbuatın şikâyeti devam ededursun, bunların 
hiç birisine ehemmiyet ve kıymet verilmiyor. Yal
nız Denizcilik Bankası yalan yanlış ne yazarsa 
ve ne bildirirse ona ehemmiyet veriliyor. 

Arkadaşlar, elimde bir salâhiyet olsa bu 
zihniyette olan adamları bu işlerin başında bir 
dakika tutmam. Bunların milleti düşündüğü 
yok, yalnız işleri şu: Halkımıza, partimize sa
botaj yapıyorlar. Bundan başka bir dşe yara
dığı yoktur. Bu memlekette adam mı yok? 
22 milyon içinde ne kıymette adamlar var, ne 
kudrette adamlar var, şahsiyetler var!... 

Arkadaşlar, bu idare, hususi bir elde, yahut 
bir şirket emrinde olsa, bu millete her sene bir 
diretnot getirtir. Fakat bunlar kendilerini bes-
liyemiyorlar. Eğer kârından, ticaretinden ma
aş vereceğiz derseniz bakın nasıl hizmet ederler! 

Bir vapur alıyoruz, bir sene sonra iskarta-
ya çıkıyor. Karadeniz yolculuğunda, miadını 
doldurmuş, Nuhun gemisd 10 saatlik yolu 20 sa
atte katediyor. Oranın yolcuları 250 kilomet
relik, bir yol katetmek suretiyle Bandırma yolu 
ile gidiyorlar, oranın yolcularının miktarını da 
f azlalaştırıyorlar. 

REÎS — Ali Fahri Bey, müddetiniz dolmuş
tur, buyurun. 

Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESÎN 

(Bilecek) — Muhterem arkadaşlar, bir, iki nok
taya arzı cevap etmek için huzurunuza çıktım. 

Sayın arkadaşımız, Vekâletin aldatılmış, iğ
fal edilmiş olduğunu ifade ettiler. Buna hiçbi
rinizin iştirak etmiyeeeğcni tahmin ederim. Biz, 
resmî teşekkülün malûmatına itimat etmek zo
rundayız. Kaldı ki, verilen malûmat, Vekâletin 
teknik idareleri tarafından incelenmiş, tesbit ve 
tevsik edilmiştir. Vapurların istiap haddi, tek
nik olarak ne ise odur. Bu istiap haddü haricin
de vapura binmiş olanlardan cezalı bilet ücreti 
alınmaktadır. Binaenaleyh talimat haricinde 
hareket etmek mümkün değildir. 

Arkadaşımızın ihtiyacını ıstırapla ifade etti
ği noktalara en az kendileri kadar biz de vâ
kıf bulunmaktayız. Yaptıkları şikâyet, mâruz 
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kaldıkları ıstırabı ve ihtiyacı bize anlattıkları 
zaman üzerinde durulacağına ve yerinde lâzım-
gelen tetkiklerin yapılacağına ve mümkün olan 
tedbirlerin alınacağına dtimat buyursunlar. 

Biz hakikaten Denizcilik Bankasının verdiği 
malûmatı huzurunuzda arzettik. Bunun hari
cinde tetkik edilecek, tahkik ve tamik edilecek 
başka mevzular varsa onu da tekrar t'etkâk ede
rek arkadaşımızı tatmin etmek yoluna gideriz. 

Yalnız burada şunu arzetmek isterim ki, her 
hangi bir meselede, Denizcilik Bankasında hata 
yapan birkaç memur yüzünden orada çalışan
ların hepsini kabahatli saymak ve heyeti umu-
miyesıini itham etmek caiz değildir. (Doğru 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Ali Fahri tşeri. 
ALI FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Arkadaş

lar; vapurlarda mütemadiyen cezalı bilet kesil
miştir. Üç gün evvel, günün hâdisesi. Şu hale 
bakm, hayvanlarla yükler arasında. ezilen insan
lar... Çorum vapurunda mihnet çeken yolcula
rın haline bakınız. îzdihamdan ve ıstıraptan 
ölen bir vatandaşın gazeteciler tarafından Seki
len resmine bakınız! 

Konya vapurunun haddi istiabiyesi malûm; 
18 000 ve şu kadar... 

Bunun için bir misal vereeeğim, kısaca. Bu 
, vatandaşların nasıl hakaret ve tazyiklere mâruz 

kaldığını siz de görünüz. Bu vaziyette bu vatan
daşlara Hükümete ve partive nasıl ısınsınlar? 
Zira bu vatandaşlar değil midîr ki, bizim için bu 
demokrasi dâvası için canlarını vermişlerdir. 
Bandırmanın Çınarlı mahallesinden Mustafa ile 
Paşabayırı mahallesinden Nazif ve Çörüden kö-
yündenTahir Karaman... Bunlar 16 Eylül 1952 
tarihinde Konya vapuruna biniyorlar. Üzerle
rinde bilet parasından başka paralan olmadığını 
söylüyorlar. Onları vapurun ikinci kaptanının 
odasına götürüyorlar vapur kâtibine ve iki gemi
ciyi yarilarmda bulundurarak, tehdit ve tazyikle, 
kollarını kaldırmak suretiyle, üzerlerinde fazla 
para var mı diye arama yapıyorlar. Bu cesareti 
ve salâhiyeti nereden alıyorlar? Anayasanın 70 
nci maddesi ne oluyor? Bundan başka 4446 sayılı 
mal ve can masuniyeti kanunu ihlâl edilmiş ol
muyor mu? Bu kanun denizlerde de tatbik edi
liyor. Bu vatandaşlar sahipsiz ve gemiyi idare 
edenler lâyüsel kimseler midir? 

Ben Ocakta bir hâdiseyi daha tesbit ettim, 
müsaadenizle onu arzedeceğim: Beş Ocakta Pa-
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zartesi günü saat yedide Konya vapuruna gittim, 
biletimi aldım. Günü birlik hususi olarak bu işi 
halletim. Ben bilet aldığım halde ne muamele 
yaptıklarını öğrenmek için bilet almıyan, cezalı
lar içine girdim. 220 kuruşluk bileti 440 kuruşa 
veriyorlardı. Benim bilet aldığımı bilmiyorlardı. 
Bilet ücreti 220 kuruş değil midir dedim. Acen
tede 220, vapurda 440 kuruştur dediler. Acente 
saat dörtte kapanmıştır, nereden alayım dedim. 
Gemide cezah olduğu için mi 440 kuruştur dedim, 
hayır gemide her zaman için 440 kuruştur de
diler. 

Affedersiniz, katıra baban kim diye sormuş
lar, dayım attır demiş. Biz on beş sene evvel va
purun hareket saatinde bilet alıyorduk. Bu, dün
yanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Vapurun 
kalkmasına üç saat var, beg saat kala acente, va
pur haddi istiabını doldurmadığı halde kapan
mıştır, bilet bulamazsınız. Bu niçin yapılıyor? 
İşte meselenin mühim noktası bamteli buradadır. 
Bunun % 25 i memurlara verilmektedir. Kara 
borsanın domuzu da budur. Acente kapandı, yine 
açıldı. Dışarda kesmiyor, içeride kesiyor, ver ba
kalım bir misli ceza. Ne kadar söylesem azdır ar-
kadaglar. içim yanıyor. Para milletten, gemi dev
letten, bir idaresi bunlardan, haddi istiabisi bu 
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kadar diyorlar, onu da kabul edelim. Yalova'ya, 
yumruk kadar bir vapurla 2 000 kişi gidiyor, di
ğeri koca vapur, 300 - 500 kişi alır diyorlar ve 
gişeleri kapatıyorlar, sonra bir misli bileti de 
içeride kesiyorlar. Hangi istiap haddi arkadaşlar? 
Yalova 'ya giden bu büyük vapur hem kendi, yol
cularını, hem de öteki vapuru içine alacak cesa
mettedir. Bu vapurların tonajı yok mu? Madem 
ki, yolcuları taşıyacak vapurumuz yok> yapmıya-
lım bu işi, yahut da istiap hacmim artıralım. 
Bandırma'da acente var, yüzde 3, yüzde 4 alı
yor. Çıkan sene başı idi, Bandırma'dan İstan
bul'a bir akın vardı, işin cezalı bilet kesecek 
tarafı da yoktu, sordum. «Ne yapalım, dediler, 
mesuliyet acentenindir». O halde İstanbul'da 
açın bir acente o mesuliyeti de ona verin... İs
tanbul'da en küçüğünden en büyüğüne kadar 

Imtey alıyorlar. 34 tane asker vardı, onlardan da 
aldılar. İçim sızladı, millete memlekete hizmet 
yapacaklar, üç dört kuruş yol paraları ya vardı 
veya yoktu. Ben Sayın Bakandan tekrar tekrar 
rica 'ediyorum. Bu işi kökünden halletsin. Başka 
türlü milletin ve memleketin karşısına çıkacak 
halimiz yoktur. 

REİS — Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanış saati : 17 

ÎKİNOI OTURUM 
Açılma saati : 17,15 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ahmet Morgil (Rize), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(İzmir seçim çevresine kadar yoklama yapıldı) 

REİS — Çoğunluk vardır, oturumu açıyo
rum. 

16. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin-
ci'nin, 1952 senesinde kaç aded ve nerelerde 
orta mektep açıldığına, bunlardan kaç tanesi
nin Doğu illerine isabet ettiğine ve Diyarba
kır'ın Lice ve Çermik ilçelerinde orta mektep 
açılmasına neden müsaade edilmediğine, 1951 
ve 1952 yıllarında Doğu illerinde kaç aded köy 

okulu yaptırıldığına dair Mîllî Eğitim Vekâle
tinden sözlü sorusu (6/883) 

REİS — Millî Eğitim Vekili olmadığı için 
gelecek birleşime bırakıyoruz. 

17. — Yozgad Mebusu Avni Doğan'm, 
Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazlıyan, 
Yerköy ve Merkez ilçelerinin birçok köylerinde 
Hazine namına tesbit, tescil ve göçmenlere tah
sis olunan yerli halka ait topraklar hakkında bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başvekâletten sözlü sorusu (6/884) 
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REİS,— Başvekil olmadığı için gelecek bir

leşime bırakıyoruz. 

18. — Kars Mebusu Sırrt Atalay'ın, Sa
rıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köyleri ile Er
zurum İli arasında devam eden hudut ihtilafının 
halli için ne düşünüldüğüne dair içişleri Ve
kâletinden sözlü sorusu (6/886) 

REİS — İçişleri Vekili olmadığı için gele
cek birleşime bırakıyoruz. 

W. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Işeri*-
nin, 1951 yılında Trakya'da Enez'in Çavuş 
Köyünde alâkasızlığı yüzünden büyük ve kü
çük baş hayvanlardan birçoğunun telef olması
na sebebiyet veren Keşan Merkez Baytarı hak
kında ne muamele yapıldığına dair, Tarım Ve
kâletinden sözlü sorusu (6/887) 

REİS — Tarım Vekili yoktur, gelecek birle
şime bırakıyoruz. 

20. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, 
Babaeski ilçesinin Doğanca Köyünde vukua-
gelen yangın ve felâketzedelere Hükümet tara
fından yapılan yardım hakkında Bayındırlık ve 
içişleri vekâletlerinden sözlü sorusu (6/888) 

REİS — içişleri ve Bayındırlık vekilleri bu
rada yoktur. (Bayındırlık Vekili burada sesle
ri) Şefik Bakay burada mı? (Burada yok sesle
ri) Soru sahibi yoktur, gelecek birleşime bıra
kıyoruz. 

21. — Bakkesir Mebusu Ali Fahri isevi'
nin, istanbul Telefon işlerinin ne zaman halle
dileceğine dair sorusuna Ulaştırma Veküi Yüm-
nü Üresin'in sözlü cevabı (6/889) 

REİS — Ali Fahri tşeri buradalar mı? (Bu
rada sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İstanbul'da Telefon İdaresi senelerden beri 

tüccarların, esnafların ve otelcilerin hülâsa bir
çok müesseselerin ihtiyaçları olan telefon iş
lerini bir türlü halledememiştir. Bugün için 
telefonun, ticaret âleminde bilhassa İstanbul gibi 
baş ticaret merkezimiz olan nüfusu belki bir 
milyonu aşan bir memlekette telefonun ne kadar 
mühim işler gördüğü inkâr edilemez bir hakikat
tir. İstanbulluların bu mühim ve mübrem ih
tiyaçlarını Posta, Telgraf İdaresi ve Münakalât 
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Vekâleti ne zaman halledecektir? Sözlü olarak 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Sayın Ulaş
tırma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri İşeri 

İİEİS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Balıkesir Mebusu Sayın Ali Fahri 
îşeri'nin sözlü sorusuna cevap-: 

İstanbul telefonlarının durumu şudur : 
1. 1913 senesinde Manüel olarak kurulan te

lefon santralleri 1932 yılında otomatik hale kon
muş ve 10600 hat tesis olunmuş ve bu tesisat 1935 
de de Hükümetçe, İstanbul Telefon Şirketinden 

, bütün teçhizatiyle beraber satın alınmıştır. 
• 2. 1939 dan 1952 yılma kadar muhtelif se
nelerde muhtelif genişletmeler yapılmış ve otoma
tik santraller İstanbul, Beyoğlu, Şişli ve Kadı
köy'de olmak üzere ceman 28,600 hatta çıkarıl
mış, ayrıca 11 yerde de 2920 hatlık manüel ban
liyö santralleri kurulmuştur. 

Bugün bu mevcutla ve bu halde çalışılmakta
dır. 

3. Âti için yapılanlar ve yapılacak olanlar 
şunlardır : 

Son üç yıldan beri her tarafta ve bilhassa 
İstanbul'da çok mütezayit b'ir süratle artan te
lefon ihtiyacını karşılayabilmek için şebekenin 
genişletilmesine ve bir kısım hattın yenilenmesi
ne karar verilmiş ve 14 Kasım 1952 tarihinde im
za edilen b'ir mukavele ile 37,500 hatlık bir tevsi 
programı ihale edilmiş ve fabrikaca buna lüzum
lu olan cihazların imaline de başlanmıştır. 

4. Bu mukaveleye göre : 
A) Halen mevcut ve tesis edilmiş olan 28,600 

hatlık otomatik, 2920 hatlık manüel ki ceman 
31,520 hatlık santraller, 

1953 yılı sonunda 8220 hat ilâvesi suretiyle 
39,740 hatta çıkarılacak ve bugünkü mevcut, 
yüzde 26 nispetinde artırılmış olacaktır. 

İstanbul'un mübrem telefon ihtiyacı bu su> 
retle ve 1953 senesi sonuna kadar her ay ortala
ma 700 hat ilâvesiyle karşılanmış olaeaktır. 

B) Mütaakıp yıllarda yine her ay muayyen 
ilâveler yapılarak 1954 senesinde mevcut, yüzde 
50 artışla 47,340 hatta, 

C) 1955 senesinde yüzde 84 artışla 58,100 
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hatta v» ŜH &<m1956 steatsincte de yüzde 108 ar- I 
tısla 65,600 hatta çıkarılmış olacaktır. 

İstanbul tetefonlanmn durumu bundan iba
ret*» efendim. 

ALİ ^AHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar; sayın bakanın izahatına çok te-
şekk&r ederim. Yalnız yapılan ve yapılacak iş
lerden bahsettiler. Evet, azar azar yapılıjf r 
ama yapılanlar ihtiyaçtan çok uzaktır. 

Arkadaşlar; İstanbul'un en hareketli işlek 
ve canlı piyasa mahalli olan Balıkpazarı gibi 
günde yüz binlerce lira ciro ve muamele gören 
bu yerde birçok ticarethanelerin telefonları 
yoktur. Bu yüzden işleri de aksamaktadır. 
Daha çok kazançlarından' da mahrum kalmak
tadırlar. Buna benzer Âşir Efendi caddesi gibi 
büyük toptancı yatağı olan bu mevkide de yine 
birçok ticarethanelerin telefonları yoktur. Buna 
benzer1 İstanbul'un muhtelif yerlerinde gerek ti- j 
carethanelerde ve gerek otellerde büyük müesse
selerde, keza evlerde aynı dert, aynı şikâyetler 
m evcuttur. 

Binlerce misalden bir tek misal vereceğim, 
fazla vaktinizi almıyacağım: Galatada Rıhtım
da Marmara Oteli müsteeiri Trabzon'lu İbrahim 
Bey on beş senedir mütaaddit müracaatlarda 
ve şikâyetlerde bulunduğu halde bir türlü ote
line telefon almaya muvaffak olamıyor. Fakat I 
aynı cadde üzerinde yanıbaşıuda ve karşısında
ki ticarethaneler ve hususi şirket yazıhaneleri ve I 
firmalar kolayını bulup alıyorlar. Bu gibi hak
sızlıklar ve yolsuzluklar yüzünden bir müdür 
varifeden atılıyor. Hulâsa birçok suiistimaller 
olduğu yolunda halk arasında birçok dedikodu
lar olmaktadır. 

Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar P. T. T. 
İdaresine Avrupa'dan ve Amerika'dan kaç mü- I 
tehajsaıs geliftiştir? Bunlara ne kadar masraf ve I 
para ödenmiştir, ne rapor vermişlerdir ve ne I 
gibi tavsiyelerde bulundular, hangileri tatbik 
edilmiştir, ne gibi yenilikler yapılmıştır? Bun
lardan ne dereceye kadar istifadeler edilmiştir 
ve bu raporlar efkârı umumiyeye bildirilmiş 
midir? Bildirilinemişse ne için bildirilmemiş, 
mahzurlar mı vardır? Bu işleri düzrlteeck ka
dar memleketimizde yetişmiş, ehliyetli mütehas
sıslar yok mudur? Telefon işi ihtiyaç ve vasıta
larlabaşında gelmektedir. Anlaşılıyor ki, bizim 
bu işi üzerine alan bakanlık ve umum müdürlük 
aci*4çindt£i*letf / 
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J İkinci dünya harbi 1945 yılı Mayısında so

na ermiştir. O tarihten beri bu şehiıin telefon 
işi hâlâ halledilmemiştir. Bu da yine aczimizin 
bir nümunesidir. Almanya harbden yandı yı
kıldı, harap oldu. Fabrikaları hâk ile yeksan 
olduğu, halde 1945 ten sonra bu fabrikaları tek
rar kurdu, telefon malzemesi yaptı ve bu mal
zemeleri ayağımıza kadar getirdi. Biz bunu alıp 
takmaktan âciziz. Bu mühim işi bir türlü hal
ledemiyoruz. Hep hata devletçilik eliyle işletil
mesidir. Telefon İdaresi ile Devlet idaresinin 
ne alâkası vardır? Bunlar Almanya'dan geldi, 
aylarca, yıllarca burada durdu, fakat bu teş
kilât bunu yapamıyor. Hatanın başı devlet
çilikte. Bu işi hususi bir şirkete bırakmaktan 
başka çare yok. İstanbul'da uzun müddet kal-

I dığım için ve ticaret âleminde telefonun ne ka
yalar ehemmiyetli bir rol oynadığını bildiğim için 
r arzediyorum, bu derdi uzatmamak lâzımdır. 

Dünya ileriye medeniyete doğru gidiyor; biz 
geriye mi gideceğiz, yerimizde mi sayacağız? 
Bilhassa Balıkpazarı gibi mühim bir yerde gün» 
de yüz binler oynar. Ben bakanlığın nazarı dik
katini celbediyorum; memleket için çok hayırlı
dır, bunu bir şirkete devretmek ve memleketin 
en büyük bir şehri olan İstanbul'u bu dertten 
kurtarmak lâzımdır. Temennim bundan iba-

I rettir. 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nın, 
vagonsuzluk yüzünden ileri geldiği söylenen lin
yit kömürü buhranının önlenmesi için ne gibi ted
bir alındığına dair sorusuna Ulaştırma Vekili 
Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/890) 

I B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I Memleketin birçok yerlerinde linyit kömür 

buhranı görülmektedir. Bunun sebebi de vagon-
suzluktan ileri geldiği söylenmektedir. Devlet 
Demiryolları İdaresi ihtij'aca kadar \agon vere
mediğinden ve bu yüzden tüccar da, halk da şikâ
yet etmektedir. Vatandaşlar da kışlık kömür ih
tiyaçlarını temin edememektedirler. Bu şikâyet
ler ne dereceye kadar doğrudur ? Ve ne gibi sebep
lerden bu ihtiyaçlar karşılanamamaktadır? Sözlü 
olarak Sayın Ulaştırma Bakanından Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden cevaplandırılmasını rica 

I ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

| Ali Fahri İşeri 
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REİS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKtLÎ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'-
nîn sualine cevap veriyorum : 

1. Linyit kömürü nakliyatı, Kömür Tevzi ve 
Satış Müessesesi ile Demiryolları idaresi arasın
da yapılan görüşmeler neticesinde tanzim ve te
min olunmaktadır. Bu anlaşmaya göre kömür 
sıkıntısının başlıyabileceği Kasım ayında 60 bin 
ton kömürün nakli kararlaştırılmış ve 63 bin ton 
kömür de taşınmıştır. 

2. Kışa girilmesinden dohıyı Aralık ayında 
bu miktarın daha da artırılmasına lüzum göste
rilmiş ve bu ihtiyaca uyularak bu ay 87570 ton 
kömür nakledilmiştir. Bu nispete göre nakliyata 
devam olunmaktadır. Tesbit edilen bu tahmil 
programına göre kömür için lüzumlu \agonlar da 
muntazaman verilmektedir. 

3. Umumi olarak 1952 senesinde 683 000 ton 
kömürün taşınması taahhüt edilmiş olduğu halde 
bugüne, (sene sonuna kadar) 725 bin ton kömür 
taşınmıştır, ihtiyaç da bu suretle tamamen kar
şılanmıştır. Bugün için bir sıkıntı mevcut de
ğildir ve istenildiği kadar vagon verilmektedir. 

4. 1953 senesi için Devlet Demiryollarından 
istenen miktar: 849 bin tondur. Bunun aynen 
taşınacağı Devlet Demiryolları idaresince kabul 
ve taahhüt edilmiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
RElS — Ali Fahri işeri. 
ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; bu vagon derdi hakikaten, Sayın 
Bakanın dediği gibi, yalnız vagon derdi değil, 
aynı zamanda bir kömür derdidir, onu ben de 
biliyorum. Fakat bu vagon işinde de bâzı yol
suzluklar oluyor. Gerçi bu bakanın zamanında 
değildir, fakat takriri daha e^el vermiş bulun
duğum için yeni bakana isabet etti. 

Ağustos ayndan itibaren acenteler ve tüc
carlar tarafından Kömür işletmesine siparişler 
yaplmış bir kısmının parası yatırılmış. Vagon 
buhranı yüzünden işletme, sattığı kömürleri tes
lim edemiyor. Tüccarlar paralan bağlandığından, 
halk da birdenbire kış bastırırsa kömürsüzlükten 
donacağından şikâyet etmektedirler. 

Kömür işletmesi de, Soma - Tunçbilek ve 
Değirmisaz'da yüz binlerce ton kömürümüz bek
liyor, Ağustos ayından beri vagon buhranı çek
mekteyiz, taahhütlerimizi bu yüzden yerine ge
tiremiyoruz, ve mühim miktarda sermayemiz 
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I bağlanıp kalıyor, cir'o yapamıyoruz, birçok hü

cumlara, tenkidlere uğruyoruz, bunun bir an 
evvel hallini sabırsızlıkla bekliyoruz, diyor. 
Kışın ekmek kadar lüzumlu olan bu işin ehem
miyetle üzerinde durulması lazımdır. 

Hattâ bir misal vereyim; bizim Dilekçe Ko
misyonunda ücretli bir memur, yeni doğan 
çocijğunun donmaması için bir türlü kömür 
alamadı. Hepimizi rahatsız etti, parasını geri 
alacak alamıyor, maaşından fazla para artı
rıp, dışardan ucuz, pahalı kömür bulamıyor. 

Kömür İdaresine gidiyorsunuz, vagon der
dinden bahsediyor, Bakanlık ise vagon veril
diğinden bahseder. Yani iki bakanlık arasında 
muhakkak bir aksaklık vardır. Üç ay evvel 
kömür bedelini yatırdığı halde bir türlü kö
mürünü alamıyan vatandaşın kabahati nedir î 

LHer sene bu aylarda vagon sıkıntısı olurdu. 
[Faka t bu derecede olmazdı. Hattâ bir hâdisey

le karşılaştım; karpuz mevsiminde izmir ve 
. Ege mıntakasmdaki tüccar çok sıkıntı çekti. 

Mallarını günlerce paraya tahvil edemediler. 
Bundan başka vagonları dolu sevkedip boş ge
ri çevirmek idarenin çok zararına oluyor. Ben 
buna şahit oldum; Ege mıntakasında .Bandır
ma yoliyle sevkedilen mallar Bandırma'da bo
şalıyor. Ondan sonra vagonlar boş olarak ia-

I de ediliyor. Yevmiye iki, üç marşandiz olduğu 
halde 100, 150 vagon dolu geliyor, boş gidiyor. 

I Fakat bu yaz mevsiminde bütün Bandırma tüc
carları ve Ege mıntakasmdan gelen tüccarlar 
boş vagonların gittiği istikamete buğday sev-
kediyorlar. Bunun üzerine Bandırma istasyonu 
şefinden vagon istiyorlar. Bandırma, izmir iş
letmesine bağlı olduğu için işletmenin emri 
var, boş vagonlar derhal izmir, Manisa, Tur
gutlu ve Salihli ve ara istasyonlarına gönderi
yoruz, katiyen vagon veremiyoruz, diyor. Bu
nun üzerine tüccarlar bana, milletvekili ol-

I maklığım hasebiyle, geldiler, beraber istas-
( yon şefine gittik, vaziyeti anlattık, idarenin 
I katî emri vardır, veremem, dedi. Bunun kar

şılığında biz, bir taşla iki kuş vurmak kabil 
olacaktır, bir iki vagonla hem idare, hem tüc
car ve hem de müstehlik memnun edilecektir, 
dedikse de, hayır, asker usulü, ben emir aldım, 
katiyen bunun haricine, çıkamam, dedi. Bunun 

I üzerine tekrar telefonla vaziyeti işletme müdü-

İ rüne bildirdim. O da hayır, dedi. Artık Anka
ra'ya geldim, sayın Bakan Seyfi Beye vazi-
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yeti izah ettim. Mâkul gördüler ve telefonla 
emir verdiler. îlk olarak 32, ikincisinde 35 ve 
üçüncüsünde de 40 vagon verdirdiler. Hulâsa 
iş halledildi, fakat aradan bir aydan fazla za
man geçti. 

Arkadaşlar, işte kömür dâvası, işte vagon dâ
vası, işte memleketin iktisadi dâvası. Vagonlarla 
karpuz geliyor, Bandırma'da boşalıyor. Vagon
lar boş gidiyor. Günah değil mi?. Hem birçok va
tandaşlar, tüccarlar istifade etsin, hem de müs
tehlik faydalansın. Bir taraftan, vagonsuzluk 
yüzünden mal, diğer tarafa sevkedilemiyor. Müs
tahsilin malı bekliyor, çürüyor, bu, böylece gün
lerce, aylarca devam ediyor. Mal gelmeyince, fi
yatlar yükseliyor. İdaredeki zihniyete bakın. Be
nim anladığım, iktisadi bir Devlet teşkilâtı olan 
idarenin bir tüccar gibi, bir şirket gibi hareket 
etmesi lâzımdır. Ben şirket zamanından bilirim;: 
Balıkesir'de bir komisyoncu istasyon memurunij 
idareye, şikâyet etti, bu şikâyeti mütaakıp mar
şandizle üç saat sonra bir müfettiş geldi. Memur 
irsaliyeyi yazmamış, tren posta imiş, müfettiş ne 
dedi?. Bu bizim komisyoncumuzdur. Senelerden 
beri idaremize para kazandırmıştır, tren istas
yondan bir dakika tehirle kalksa ne olur demiş
tir. Ayni istikamete hareket eden vagonları boş 
göndermek doğru mudur?. Onları yüklemek bir 
gün gecikmeye sebebiyet verse belki mahzurlu 
olur, fakat gecikmeye sebebiyet vermiyen bir 
yüklemeyi yapmamak ancak zarar verir. îşte bu 
zihniyetten ötürüdür ki, Devlet zarar ediyor, De
miryolları zarar ediyor, Denizyolları zarar edi
yor, halk zarar ediyor. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

23. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'-
nun, düğünlerde Men'i îsrafat Kanununun tatbik 
edilmemesi sebebine dair sorusuna İçişleri Veki
li Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/891) 

REİS — Yusuf Karslıoğlu burada mı . 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Bura

dayım. 

21 . XI . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sözlü soru 
28 Mart 1337 tarihinde yürürlüğe giren (55) 

sayılı Düğünlerde İsrafların Men'i hakkında bir 
Kanun vardır. 

Bu kanunun hükümleri ne yerine getirilmiş 
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ve ne de kaldırılmıştır. Sebebi nedir?. İçişleri 
Bakanımızın sözlü olarak cevaplandırmasını ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgad Milletvekili 
Yusuf Karslıoğlu 

REİS — Söz İçişleri Vekilinin.. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım, Yozgad Millet
vekili Yusuf Karslıoğlu'nun suallerini cevaplan
dırmış bulunuyorum: 

28 Mart 1336 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 
işbu kanun anane ve âdetlerimize uymadığın
dan tatbik edilememiştir. Milletvekili arkadaş
larımız tarafından bu kanunun kaldırılması 
hakkında evvelce yapılan teklif komisyonlarda 
olup Yüksek Meclise arzolunacaktır. 

REİS — Yusuf Karslıoğlu buyurun. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar, düğünler için tedvin edilen Men-i Îsra
fat Kanununun numarası ile tarihine dikkatini
zi celbed'erim. Numarası 55, tarihi 27 İkânci 
Teşrin 1336. Büyük Millet Meclisi Hükümeti za
manında tedvin edilmiş; üzerinden tam 32 se
ne geçmiş. Yürürlükten kaldırılmadığı gibi de-
ğiştirilmemdş de. Yani hâlâ yürürlük mevkiin
dedir. Fakat bu 32 sene içinde hiçbir yerde, hiç
bir tatbik görmemiştir. 

Arkadaşlar, mademki, bunun tatbik kabi
liyeti yokmuş, simdnve kadar niçin kaldırılma
mış? Bunu İçişleri Bakanının şahsından de§il, 
bittabi makamından soruvorum. Bu, bir hikâ
ye değil, bir roman değil, kanun. Büyük Mil
let Meclisinin yaptığı kanun. Millete izafetle 
yaptığı kanun. Milletin emri, milletin fermanı 
neden bövle kalmış? Çok fena bir şey bu. Bu
nun tatbik kabiliyeti vardır arkadaşlar, Hükü
met isterse tatbik eder ve çok faydası görülür. 

Bu kanunun birinci maddesinde cihazın teş
hiri, cihazın açıktan nakli, bir günden fazla 
çalgı çaldırılması, ziyafet verilmesi, nisan me
rasimi, ağırlık, başlık verilmesi menedilmiştir. 

İkinci maddesi; umumi meclislerin bu hu
susta talimatnameler yapmasını, kanunun ve 
talimatın Hükümet marifetiyle tatbik edilmesi
ni âmirdir. 

Besinci maddesinde sünnet düğünleri de ya
sak edilmiştir. Yüksek malûmları olduğu üzere, 
kanunlar millete izafetle Büyük Millet Meclisi 
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t»ra&ndan yapılmaktadır. Tatbik edilmez ve I 
tatMk etmiyenlerin mesuliyetleri cihetine gidil
mezse ne olur? Takdir edersiniz. Benim asıl 
tutulduğum cihet de budur. Bu kanunun tat-
Mk edilmemesi yüzünden şehir ve köylerde bir
çok fenalıklar meydana geliyor, şehirlerde zen
ginler kızlarına cihaz teşhir ediyorlar. Yoksul
lar da onlara imreniyorlar, borç altına giriyor
lar. Köylerde başlık diye bir şey vardır, şimdi 
ikd bin liradan aşağı almıyorlar, bu yüzden ko
şumunu satıp başlık veren kimseler vardır, bu 
yüzden kızlarını istemiye istemiye başkalarına 
satanlar vardır. Bu kanun fena bir kanun de
ğildir, bu kanunun tatbik edilmemesi sebepleri 
ne olabilir? Ya asıl tatbikle mükellef olanlar 
kendileri de israfın âzamd haddine gitmişlerdir 
veyahut da tatbiktan âcizdirler. Yahut Büyük 
Millet Meclisinden ve dolayısiyle milletten çe
kinmiyorlar, korkmuyorlar demektir. Benim 
bunlar hatırıma geliyor. Eğer bu kanunda tat
bik kabiliyeti yoksa, arzettiğim gibi, bunu der-

. hal meriyetten kaldırmak icabeder. Bir kanun 
hem yürürlükte bulunsun, hem tatbik edilme
sin, bu çok fena bir hal arzeder. Hakikaten bu 
kanunun tatbdk kabiliyeti yoksa, Sayın Bakan
dan çok rica. ediyorum, bunu meriyetten kaldı
racak kanunu acele olarak getirsin. Büyük Mil
let Meclisi ekseriyeti bunu kaldırmaya kaani 

.olursa hcç kimsenin bir diyeceği yoktur. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

24.— Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'-
%n> kadrosuzluk yüzünden terfi ettirüemiyen bucak 
müdürleri hakkında İçişleri Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/892) 

REİS — Remzi Bucak burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Remzi Bucak yoktur. Gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

25. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak*-
in, Diyarbakır adlî teşkilâtında mevcut Asliye 
(feza ve Asliye Hukuk mahkemeleri işleri Kak-
kmda Adalet Vekâletinden sözlü sorusu (6/893) 

BEÎS -r- Bu sorunun müzakeresini de aynı 
sebepten gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

26. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Bandırma ynınMerinos Çiftliğinde 1952 yılında 
kaç dönüm ziraat yapıldığına ve ne miktar to
hum eküd/eğme, mahsulün çiftlik ihtiyacını kar- \ 
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I şılıyacak bir durumda olup ölmadiğmam efcüen 

buğday ve yulafların vaktinde biçilmemesî (yü
zünden zıyaa uğradığının doğru olup ötmadiğı-
na dair Tarım Vekâletinden sözlü $o*v&u(6föM) 

REİS — Tarım Vekili yoktur. Gelecek Birle
şime bırakıyoruz. 

&. — Manisa Mebusu Refik Şevket îce'hin, 
dilencilerin herkesi irnç eden hallerinin önüne 
geçmek için inzibati ve içtimai bakımlardan ted
bir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
içişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekâletlerin
den sözlü sorusu (6/895) 

REÎS — Refik Şevket Jnce burada* mrtfPök 
sesleri) O halde gelecek Birleşim© bırafcıyorm 

28. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu*nun, 
rdüenciliği menedecek tedbirlerin alınması hak-
^kındaki kanun hükümlerinin şimdiye kadar ye

rine getirilmemesi, sebebine dair îçişleri Vekâle
tinden sözlü sorusu (6/896) 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MEND1M3 
(Aydın) .— Muhterem arkadaşlar, bu inövzu üre
rinde, aynı zamanda Sayın Refik Şevket îrtöö'-
nin de bir sualleri vâki olmuş ve her iki sualin 
cevabını tevhit ederek hazırlanmıştım. Msâade 
ederseniz cevabı huzurunuzda arzedeyim, ayrıca 
Sağlık Bakanı arkadaşımız da kendisine taülîük 
eden kısmı cevaplandırırlar. 

REÎS — Yusuf Karshöğlü, İçişleri Bakanı 
cevaplarını, Refik Şevket arfcadftşîmıznr ve Sağ
lık Bakanımı bulundukları bir celsece addetme
lerine müsaade eder misiniz? , 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) —Sağlık 
Bakanlığı ile pek ilgili değildir. Şimdi cevaplan -
dırmalarmda mahzur yoktur, zannederim. 

ÎÇÎŞLERÎ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Manisa Milletvekili arkadaşımızın 
suallerini de aynı mâhiyette olduğundan tevhi-
den cevap hazırlamış bulundum. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Nasıl 
isterseniz... 

RElS — Soru .gelecek Birlesjmö.fcıraMmıştır. 

29. — Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'-
in, Zamantı Irmağı üzerindeki hidro - elek
trik işinin daha ne kadar müddetle tetkika tâbi 
tutulacağına, şimdiye kadar yapîban ePMUrin 

i teknik ve iktisadi bakımlardan m g%imtice-
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•ler verdiğine dair Bayındırlık Vekâletinden 
sözlü sorusu (6/897) 

BE t S — Mehmet özdemir Burada mı?. (Yok 
sesler). Gelecek, birleşime bırakılmıştır. 

30. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'-
nun, Bolu Irmağının Suçatı'ndan itibaren 
Fityos'a kadar uzanan yatağının ıslahı ve Dev-
rek'i Tefen İstasyonuna bağlıyan ahşap köp
rünün yeniden inşası hususlarında ne düşünül
düğüne dair . Bayındırlık Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/898) 

ÖEÎS — îtifat Sivişoğlu burada mı? (Yok 
sesler) Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

.... Şt- T- Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, sün
gerci ve balıkçılara yardımda bulunulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinden, sözlü sorusu (6/899) 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili yoktur. 
" Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

32. — Ur fa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951 
ve 1952 seneleri zarfında TJrfa Vilâyeti köy 
suları için ne kadar yardım yapıldığına ve 
twş köyün ihtiyacının temin edildiğine, aynı il 
dahilindeki köy ve Devlet yolları için 1952 
yılı Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına 
ve Birecik Köprüsü inşasının ne zaman tamam
lanacağına dair, Bayındırlık ve İçişleri vekâlet
lerinden sözlü sorusu (6/900) 

REÎS — Feridun Ergin burada mıdır? (Yok 
sesleri) Soru sahibi yoktur, gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

33. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalı
şan mavna kaptan ve tayfalarının günlük me
sailerinin muayyen olup olmadığına ve bunlara 
fazla mesai ücreti verilip verilmediğine dair 
Çalışma ve Ulaştırma vekâletlerinden sözlü so
rusu (6/901) 

* • - . 

REÎS— Goloğlu buradalar mı? (Yok sesle
ri) Soru sahibi bulunmadığı için gelecek birleşi
me bırakıyoruz. 

34. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, hastanelerin müstakü başhekimliklerce 
idaresi ile servis mütehassıslarının mesailerinin 
ve hastanelerin idaresinin bugünkü durumdan 
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kurtarılmaları hususunda ne gibi bir tedbir dü
şünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâletinden sözlü sorusu (6/902) 

REÎS — Soru sahibi yoktur, gelecek birleşi
me bırakıyoruz. 

35.r — Gümüşane Mebusu Vasfi Mahir Ko-
catürk'ün, liselerimizde tatbik edilmekte olan 
Türk Dili ve Edebiyatı programlarının hangi 
heyet veya şahıslar tarafından yapıldığına, ilmî, 
hayati, terbiyevi ve Millî bir şekle getirilmeleri
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Vekâletinden sözlü sorusu (6/903) 

REÎS — Millî Eğitim Vekili yoktur, gele
cek birleşime bırakıyoruz. 

36. — Yozgad Mebusu Hasan Üçöz'ün, 
Yozgad'ın Boğazlıyan İlçesi merkez ve köyleri 
ile Çayıralan İlçesinin Çat ve Burunkışla köyle
rine bugüne kadar Bulgaristan göçmenlerinden 
kaç tane iskân edildiğine ve bu maksatla yapı
lan evler için sarfolunan kereste miktarına, in
şaatın tamamlanıp tamamlanmadığına ve müta-
ahhide verilen avans miktarına, göçmenlere arazi 
ve koşum Sayvanı verilip verilmediğine ve İskân 
Toprak Tevzi komisyonlarının taraflı çalışmala
rının önüne ne zaman geçileceğine dair Devlet 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/904) 

REİS — Devlet .Bakanı yoktur, gelecek bir
leşime bırakıyoruz. 

37. — Tekirdağ-Mebusu Şevket Mocan'ın, 
1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat etti
ğine, bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 
100 Türk lirası ile gittiklerine ve döviz arığımı
zın miktarına dair Maliye ve Ekonomi ve Ticaret 
vekâletlerinden sözlü sorusu (6/905) 

REÎS — Maliye ve Ekonomi Vekilleri yoktur. 
Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

38. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İstan
bul İmar plânına göre yeşil sahaya tesadüf eden 
bir arsanın satış mevzuunun tetkiki için bu hu
sustaki evrakın daimî komisyona nasıl ve ne se
beple gönderildiğine dair İçişleri Vekâletinden 
sözlü sorusu (6/909) 

REÎS — Soru sahibi burada mı? (Yok sesle
ri). Soru sahibi bulunmadığı için gelecek birle
şime bırakıyeruz. 
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39. — Sinob Mebusu Muhtar Acat'ın, 1951 

ve 1952 senelerinde İstanbul Sergisinde Şehir 
Meclisi üyelerinin vazifelendiriTdiğinin doğru 
olup olmadığına, ayrıca kaç kişinin istihdam 
edildiğine ve bunlara ücret, yevmiye,ve gece me
saisi namı altında ne kadar para ödendiğine dair 
İçişleri Vekaletinden söilü sorusu (6/910) 

REÎS -
rakıyoruz. 

Aynı, sebeple ıgetecek birleşime bı-

'40. —'Sinöb Mebusu Muhtar Acar'ın,'İstan
bul Genel Meclisinin kanunun tâyin ettiği tqp-
lantı devrileri haricinde ihtisas komisyonları-
mm çalışıp çalışmadıkharma ve rbu komisyonlara 
dâhil bulunanlara hakkı huzur verilip verilme
diğine, İstanbul Birleşik Mahallî İdaresi İle Bele
diyesine bağlı müesseseler kadrolarında istihdam 
edilenler arasında vazifeye uğramadıkları hâlde 
namlarına istihkak tahakkuk ettirilenlerle mes
lekle alâkası blmıyanların bulunduğu hakkındaki 
iddiaların doğru olup olmadığına dair İçişleri 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/911) 

REİS—Soru sahibi yoktur. Gelecek birleşime 
bırakıyomz. 

* 
41. — Sinob Mebusu Muhtar Acarhn, İstan

bul Belediyesince Eyüp'te Dökmeciler Cadde
sinde mubayaasına tevessül edilen arsanın satın-
alınması muamelesine dair İçişleri Vekaletin
den sözlü sorusu (6/912) 

REÎS — Soru sahibi yoktur. Gelecek Birleşi
me bırakıyoruz. 

42. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, S>o-
koni Vakum Anonim Türk Petrol Şirketi ile İs
tanbul Belediyesinin bir mukavele akdedip et
mediğine dair İçişleri VekâUtinclen sözlü'sontsu 
(6/916) 

RE IS — Çoru sahibi yoktur. Gelecek birle
şime bırakıyoruz. 

43. — Sinob Mebusu Muhtar-Acar'm, Sinop 
Müzesinin» Kastamonu'ya nakli için bir karar ve
rilip verilmediğine, verilmişse sebebine dair Milli 
Eğitim Vekâletinden sözlü sorusu (6/917) 

REÎS — Soru sahibi yoktur. Gelecek birle
şime bırakıyoruz. 

44. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüstünün, 
1952 Bütçe yılı içinde Çanakkale İline ü ve köy 
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yollan ve köy içme suları için yapılan'ayni ve 
nakdî yardım yekûnunun kaç'liradan ibarĞt ol
duğuna dair Başvekâletten sözlü. sorusu r (G/919) 

REtS — Soru sahibi yoktur.v Gelecek "Birle
şimebırakıyoruz. 

45. — Denizli MebusuBûha Akşit'in, küçük 
sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai 
ve iktisadi şartlara uygun bir şbkle getirilmesi 
ve bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacılı
ğının inkişafı ve dokumacılara'hkredİ'termnİ%<ıi-
suslarmda ne gibi tedbirler düşünüldüğüme ve 
Denizli'deki Apre.-• "B&ıyarsantr&lminMr&titâıma,-
lannı işliyen bir fabrika hMine getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve Ti
caret ve ftşUtmeler veMMİleriiıUen sözlü sorusu 
(6/920) 

R E İ S — Her iki vekil yoktur, geleeek ^Birle
şime bırakıyoruz. 

46. — Kars Mebusu Sim AtialayUnıvûlütte 
bulundukları mıntakalara göre farklı ve fevka
lâde salahiyetler verilip verilmediğine dair, İç
işleri Vekaletinden sözlü sorusu (6/921) 

REÎS — Sırrı Ataiay burada mı efendim? 
(Yok sesleri) 

Soru sahibi yoktur, gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

17. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Topkapı 'Sarayı Müzesiyle diğer 
müzelerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir 
sergide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara 
mebni. verildiğine dair Başvekâletten sözlü soru
su (6/923) 

(Burada -değil sesleri) 
REÎS —''Soru aâhibi yoktur, gelecek Birleşi

me bırakılmıştır. 

48. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İzmir 
Belediye Başkanı Raııf Onursal ile belediye Da
imî Encümen azaları hakkındaki fddiaİarınm 
doğru olup olmadığına dair Başvekaletten siMü 
sorusu(6/924) 

49. — Zonguldak 'Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, bir bakanın her hangi bir siyasi 
parti il kongresinde Baişkariîik Divanrnâa görev 

—*m~~ 
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kabul etmesinin nasıl müfMSta eWtlfrteMe*l!fâttğU' 
na dair'Başvekâlttten"iddirsorusu*(Wff&3) 

dileri burtÖa İMİnnmtıdfklarnTİdan «geteeek BH4e-

j 'şhnö'bırakttiHtştır. 
¥^tit ^eçm^çtir, 16 . H Jlfflfâ î^uâıa gtoü 

saat 15 te toplantiiHAk inffre;Birf«şi»ı©«(aiiT^m^ 

* • » 

B — r A ^ / t / SORULAR 

%n, Kozlu'daki Usun Mehmet KteymsUTvnnih^amt 
galerilerinde vükitagMen kazanın Sebeplerine, 
hu haza neticesinde istüısale esas olacak^ hazır-

ıliklamn ne Jâadar gecikeceğine, zararın Türk 
IÂrası olarak tutarına m JşUtmtnin risiihsal 
programında ^hir-deyisikMkmhıp tâlmiyaâağına 
dair sorusund^İşUtmÇle?"Veffîli 8itâı'Wwetöli,tmn 
yazılı cevabi (6JT89) 

• ,7 •. JX . 1962 
T. B. M. Meclisi Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İşletmeler Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
suna yüksek delâetîeTmı^derin'saygîlariirilarieaj 
ederim. I 

Zonguldak Milletvekili ; 
"Cemil Kıpçak 

', İ 
1 r—^Zonguidak 'ta Ereğli-Eâmürieri işletme- i 

sinin Kozlu'daki Uzun Mehmet Kuyusunun ihza-j 
«îBat.ışateFİlermde .vukuBgelenrkazamn teknik vej 
.4dari sebepleri ̂ melerdir. 

2. Bu k«sa neticesinde, istikbaldeki ktih-i 
caale-esas olacak foazırifkların ^gecikme müddeti 
itıelkadaTdır. bu- gecikmenin telMiöi için neleri 
ıdü^nübttek^dir. 

'3. 'Kaza^neticesiride TUk«»ğelen fiilî zararın, 
^Türk TLdrasr Olaraksttttarı nedir. 

4. Bu kaza döiaylsiyle işletmenin tmüniıiz-
deki senelerdeki istihsal programında fm-değiş-
*me*Macâk inidir ? Olacaksamâhiyeti senelere ve 
aylara göre ne olacaktır, 

T C . 
işletmeler "Vekaleti ~ U - Odak 1$53 

iletmelerHairesi Başkanlığı 
;Sayı 3Senel f *3Q7 

lözel :~3 
;*(fea : zoQgıirdâk*Mfebu-

m Ceınâl'Kıpcak'ın ya
pılı soruw hakkında. 

Cifeye BüyiikJfüiet Medlisi Yüksek Biyasetifte 
i l i ;f0 . ^52^gün wa4085 ASS21 * Üfimmr 

yılı;graB33*a : 
JECodııMaki Ü7,ıwım?hmet, kuyusunun Ihaarit 

galerilerinde -vukua igeienjkazanın*»ebqpJerin^, 
bu kaza neticesinde istihsale esas olacak hazır
lıkların ne kadar gecikeceğine, zararın "Türk lira
sı-olarak tutarına ve işletmenin istihsal progra
mında bir değişiklik olup olmadığına -dair-Zon
guldak Mebusu Cemâl Kıpçak'in tarih ve numa
rası yukarda kayith yazınıza ~ek}i "yazılı "sorusu 
karşiliğmın ilişikte takdim kömcRğmı saygıla
rımla arzederim. 

İşîe^rieier Wetili 
« f c ı f e t i r h 

Kozludaki TJ^unmehaıet feavmamm. 3hTO&t 
galerilerinde vukua gelen kaMtm^&efbepferiffe, 
'bu'kaza-netrcesmde istihsale*e»as ihee&k afeazır-
Irklarm-Tie kadar ngecrkeeelhıe, *zaranri «Püik 
lirası olarak tutarına ve işletmenin 'ütffessi 
programında* bir .değişiklik -.olup-ü'lmadığıiiâ 
dair Zonguldak Milletvekili £îemal TÇıpeâk ta
rafından verilen. yazılı, sorgjya iletmeler ."Ba

kanının .«evabı 

Sual 1. Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri tş-
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letm«esinih Kozlu'daki Uzunmehmet kuyusu
nun ihzarat galerilerinde vukua gelen kazanın 
teknik: ve idari sebepleri nelerdir? 

Cevap 1. Kozlu bölgesindeki Uzunmehmet 
kuyusu —300 kâtı ihzarat galerilerinden birin
de vukua gelen kaza bir grizu iştialinden mü
tevellit alelade bir ocak yangınıdır. İnfilâkın 
vükubulması üzerine lâğımlar su ile doldurul
muş ve bundan dolayı faaliyet üç ay müddetle 
tatil edilmiştir. 

Sual 2. Bu kaza neticesinde istikbaldeki 
istihsale esas olacak hazırlıkların gecikme 
müddeti ne kadardır? Bu gecikmenin telâfisi 
için neler düşünülmektedir? ;,, • \ • 

Cevap 2. Mütaahhit firma ile. akdedilmiş 
mukaveleye göre iş müddeti dört senedir. Fir
manın işe başlama tarihi 1 . VT . 1951 olarak 
te'sbit edilmiştir, tşin bitme tarihi de 1. VI . 
1955 tir. Hâdise dolayısiyle 24 .VIII . 1952 de 
duran mezkûr —300 katı ihzarat faaliyetine 
bu tarihten üç ay sonra tekrar başlanmıştır. 
Bugünkü vaziyette fevkalâde haller ve müc
bir başka sebeplerle karşılaşılmadığı takdirde 
firmanın geriye kalmtş işlerini bu mukavele 
müddeti zarfında ikmal ve bu üç aylık müd
deti telâfi etmesi mümkün görülmektedir. 

tiSual 3. Kaza -neticesinde vukua gelen zara
rın Türk lirası olarak tutarı nedir? 

Cevap 3. Kaza neticesinde vukua gelen za
rar, işin durmasından mütevellit masraf ve ve
cibeler hariç olmak üzere, 200 000 lira civa
rında tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Sual 4. Bu kaza dolayısiyle işletmenin önü
müzdeki senelerdeki istihsal programında de
ğişme olacak mıdır? Olacaksa mahiyeti senele
re ve aylara göre ne olacaktır? 

Cevap ,4. Cevap 2 de de belirtildiği veçhile 
hâdise dolayısiyle geri kalmış işlerin muka
vele hitamı tarihine kadar yapılması gereken 
işlem meyanmda telâfisi kabil olabileceği ve 
binaenaleyh amenajman tatbikatının gecikme
sine ve. istihsal programına fiilî bir tesiri olmı-
yacağı anlaşılmaktadır. 

5. — Kocaeli Mebusu Hücrem Alican'tn; Top-
rah Mahsuleri Ofisinin halen Hazine kefaletini 
haiıı bonolarla Merkez Bankasına ne kadar borç
lu olduğuna ve bu borcun yıllara isabet eden 

1.1953 0 : 2 
miktarına, ofisin bugüne kadar sattığı hububat
tan borçlarına karşılık ne kadar alacağı olduğu
na ve hububat dışındaki stoklarının nelerden 
ibaret olduğuna dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Vekili Enver Güreli'nin yazılı cevabı 
(6/907) 

17 . XII . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutlarınızı saygılarımla arzederim. 

Kocaeli Milletvekili 
* Ekrem Alican 

1. Toprak Mahsulleri ofisinin halen Hazine 
kefaletini haiz bonolarla Merkez Bankasına borç
lu olduğu miktar nedir?. 

2. Bu borcun bugüne kadar muhtelif yılla
ra isabet eden miktarları nelerdir?. 

3. Ofisin bugüne kadar sattığı hububattan 
(teslim edilmiş, edilmemiş) borçlarına karşılık 
ne miktar alacağı vardır?. 

-4. Üçüncü sualde bahis mevzuu hububat dı
şındaki stokları nelerdir ve bu stokların satışı ha
linde elde edeceği hâsılatın takribi değeri ne ola
bilir?. 

5. Bu stoklar hangi yıl veya yıllar mahsul
leridir. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Genel: 2607 
özel: 1/8 

14 . I . 1953 

Sayı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
19 . XII . 1952 tarih ve 6/907, 4486/9937 sa

yılı yazıya cevaptır. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin halen Hazine ke

faletini haiz bonolarla Merkez Bankasına ne ka
dar bordu olduğuna ve bu borcun yıllara isabet 
eden miktarına, Ofisin bugüne kadar sattığı hu
bubattan borçlarına karşılık ne kadar alacağı ol
duğuna ve hububat dışındaki stoklarının neler
den ibaret bulunduğuna dair Kocaeli Milletveki
li Ekrem Alican tarafından verilen yazılı soru 
önergesi hakkındaki mütalâamız aşağıda sırasiy-
le arzolunmuştur : 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Hazine kefaleti-

2 0 6 -
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ni haiz bonolarla Merkez Bankasına 522 milyon 
lira borçlu bulunmaktadır. 

2. Toprak Mahsulleri Ofisince Hazine kefa
letini haiz bonolarla Merkez Bankasından alınan 
borç miktarlarının yıl sonlarındaki bakiyeleri 
şöyledir : 

1940 5 000 000 Lira 
1941 10 000 000 » 
1942 10 000 000 » 
1943 10 000 000 » 
1944 134 000 000 » 
1945 117 000 000 » 
1946 130 000 000 » 
1947 107 000 000 » 
1948 179 000 000 
1949 100 000 000 » % • 
1950 196 000 000 » 
1951 331 000 000 » 
1952 522 000 000 » 

3. Toprak Mahsulleri Ofisinin bugüne kadar 
satışı yapılan (teslimatı yapılmış ve yapılmamış) 
hububattan dahilî ve haricî müşterilerdeki ala
cağı; 
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Teslimatı yapılmış 
Teslimatı henüz yapıl
mamış 

63 106 683 Lira. 

121 495 448 

184 602 131 Liradır. 
4. Toprak Mahsulleri Ofisinin üçüncü mad

dede bahis mevzuu hububat satışları dışında ka
lan bugünkü stoklarının nev'i ve miktarlariyle 
satışları halinde elde edilecek hasılatının takribi 
değerleri şöyledir; 
Hububat 902.252 Ton 292 000 000 Lira 
Un 758 » 336 552 » 
Afyon ve 
Uyş. 448.416 Kg. 24 273 870 » 

316 610 422 Liradır. 

5. Toprak Mahsulleri Ofisinin bu stokları 
1951/1952 ve 1952/1953 kampanya yuları mah
sulleridir. 

Saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret Vekili 

Enver Güreli 

»*K( 



fe„,i-
f. B. J<. Jf. Banm*vi 


