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2. — Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'in,
İskân Kanununu tadil eden 5098 sayılı
Kanunun 12 nei maddesinin değiştirilmesi
ve yasaklığı kaldırıaln yerlerle 5227 sayılı
Kanunun 1 nei maddesinin 4 ncü bendin
de zikredilen bölgelerde köyler teşkili
ve halkının yerleştirilmesi hakkındaki
5826 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan kanun teklifinin geri ve
rilmesi hakkında önergesi (4/308, 2/398) 252:
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1. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın,
Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'nin, istifası sebebine ve Bakanlar Kuru
lundaki değişikliklere dair Başvekâlet
ten sözlü sorusu (6/766)
253

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yıllan arasındaki al
tın stokunun miktarına ve 1945 yılından
sonraki azalma sebepleriyle halihazır dö
viz durumuna ve döviz açığını kapamak
için alınan tedbirlere, dış ticaret politika
mızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edil
diğinin doğru olup olmadığına ve dış ti
caret muvazenemizin lehimize dönmesini
sağlamak üzere ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve Mali
ye vekâletlerinden sözlü sorusu (6/840)
3. — Zonguldak Mebusu Abdürrah
man Boyacıgiller'in, mesken buhranına
ve kiralara karşı gereken tedbirlerin
Devlet tarafından ele alınmasına, Emlâk
Kredi Bankasının Ankara'da yapılan
apartmanlara, tahsis ettiği kredi mik
tarı ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve
az gelirli vatandaşlara yaptığı kredi mik
tarına, Millî Korunma Kanunu muvace
hesinde mesken ve kira dâvasının bir kül
olarak halli için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne, Namık Kemal Mahallesinde
ki binaların memur ve işçilerden az gelirli
olan vatandaşlara kat kat satılması hak
kındaki söylentilerin doğru olup olmadı-

Sayfa
gına dair Başvekâletten sözlü sorusu
(6/842)
253
4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahnıan Boyacıgiller'in, İstanbul'da münteşir
büyük gazetelere dair Adana Demokrat
Parti Kongresinde bâzı iddialarda bulunan
•
izmir Mebusu Cihad Bakan'm sözleri kar
şısında Hükümetin ne düşündüğüne da
ir Başvekâletten olan sorusuna Devlet Ve
kili Muammer Alakant'm sözlü cevabı
(6/874)
253:256
5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman
Boyacıgiller'in, Grev kanunu tasarısının
bugüne kadar Meclise sevkedilmemesi, Zon
guldak bölgesinde 1000 yataklı bir verem
hastanesi yapılmaması ve hastalık sigor
tasının geciktirilmesi sebeplerine, işçi si
gortaları primlerinden teşekkül eden
sermayelerle işçilerin ev sahibi olmaları
nın. derpiş edilip edilmediğine, İşçi Ban
kası kurulması ve işsizlik sigortası tesisi
hakkında ne düşünüldüğüne, yeni Sendi
kalar kanunu tasarısı ile îş Kanununun
tadiline dair tasarının ne zaman Meclise
sunulacağına dair sorusuna Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı (6/861)
256:260
6. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh
san Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest ithal müsaadesinin ne zaman verildiğine, bu
usul cari iken lüks eşyanın memleketimize
ithaliyle döviz israfına sebebiyet verilece
ğinin ve ithal taleplerinin tetkik bahanesiy
le uzun müddet elde tutulması suretiyle
suni pahalılık yaratılacağının düşünülüp
düşünülmediğine ve her nevi inşaat, sanayi
ve ziraat alet ve malzemesinin her zaman
için katî ve muteber olmak üzere serbest it
hallerine karar verilip verilmiyeceğine da
ir Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden sözlü
sorusu (6/878)
260
7. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh
san Sâbis'in, Orman Umum Müdürlüğü ta
rafından Kızılcahamam, Abant Göjü ve sa
ir mahallerde yapılmış olan binalar ve
köşkler için hangi yıllarda, ne miktar pa
ra sarfedildiğine ve mevzuata aykırı olarak
yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan dolayı mü-

Sayf»
sebbipleri hakkında bir muamele yapılıp
yapılmadığına dair sorusuna Tarım Vekili
Nedim Ökmen'in sözlü cevabı (6/879) 260:262
8. — Sivas Mebusu Şevki Bcevit'in,
il ve ilçeler dışında bulunan köy okulları
nın vilâyet itibariyle adedi ile halen esaslı
surette tamire muhtaç olanlarının mikta
rına, öğretmen okulu mezunu öğretmenler
den bu okullarda vazife alanlar bulunup
bulunmadığına, 1951 - 1952 ders yılındaki
mezun sayışma ve bu okulların tamamının
teftiş görüp görmediğine dair sorusuna
Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri'nin sözlü
cevabı (6/880)
262:264
9. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Balıkesir'de yeni açılan hastanede
göz ve kulak koğuşları boş olduğu halde
dâhiliye koğuşunda ikişer kişinin bir ara
da yatırılması sebebine, vazifeli doktor
lardan üçüne aynı ay içinde izin verilme
sinin doğru olup olmadığına ve bu gibi
idaresizliklere, sıebep olanlar hakkında ne
muamele yapıldığına dair sorusuna Sağlık
ve Sosyal Yardım Vekili Eknem Hayri
Üstündağ'm sözlü cevabı (6/881)
264:268
10. — Diyarbakır Mebusu Mustafa
Ekinci'nin, 1952 senesinde kaç aded ve
nerelerde orta mektep açıldığına, bunlar
dan kaç tanesinin Doğu illerine isabet
ettiğine ve Diyarbakır'ın Lice ve Çermik
ilçelerinde orta mektep açılmasına neden
müsaade edilmediğine, 1951, ve 1952 yıl
larında Doğu illerinde kaç aded köy okulu
yaptırıldığına dair sorusuna Millî Eğitim
Vekili Tevfik İleri'nin sözlü cevabı
(6/883)
268:271
11. — Yozgad Mebusu Avni Doğan'in,
Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazlıyaıı, Yerköy ve Merkez ilçelerinin birçok
köylerinde Hazine namına tesbit, tescil ve
göçmenlere tahsis olunan yerli halka ait
topraklar hakkında bir tedbir alınmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Başve
kâletten olan sorusuna Devlet Vekili Mu
ammer Alakant'm sözlü cevabı (6/884) 27.1:273
12. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm.
Sarıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köyleri
ile Erzurum İli arasında devam eden hu-

Sayfa

Şayia
dut ihtilâfının halli için ne düşünüldüğüne
dair İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu
(6/886)

273

alınması hakkındaki kanun hükümlerinin
şimdiye kadar yerine getirilmemesi sebebine
dair İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu
(6/896)

13. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, 1951 yılında Trakya'da Enez'in
20. — Kayseri Mebusu Mehmet özdeÇavuş Köyünde alâkasızlığı yüzünden bü
mir'in, Zamantı Irmağı üzerindeki hidro yük ve küçük baş hayvanlardan birçoğu
elektrik işinin daha ne kadar müddetle tetnun telef olmasına sebebiyet veren Keşan
kika tâbi tutulacağına, şimdiye kadar ya
Merkez baytarı hakkında ne muamele ya
pılan etüdlerin teknik ve iktisadi bakımlar
pıldığına dair sorusuna Tarım Vekili Ne
dan ne gibi neticeler verdiğine dair paymdim ökmen'in sözlü cevabı (6/887)
273:275 I dırlık Vekâletinden sözlü sorusu (6/897)
14. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'I
21. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişııı, Babaeski İlçesinin Doğanca Köyünde
oğlu'nun, Bolu Irmağının Suçatmdan iti
vukuagelen yangın ve felâketzedelere Hü
baren Filyos'a kadar uzanan yatağının ıs
kümet tarafından yapılan yardım hakkın
lahı ve Devrek'i Tefen istasyonuna bağlı da Bayındırlık ve İçişleri vekâletlerinden
yan ahşap könrünün yeniden inşası hususla
olan sorusuna Bayındırlık Vekili KemaL
rında ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık
Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/888)
275:276
Vekâletinden sözlü sorusu (6/898)
15. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi
22. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'ın,
Bucak'in, kadrosuzluk
yüzünden terfi
süngerci ve balıklılara yardımda bulunul
ettirilemiyen bucak müdürleri hakkında
masının
düşünülün dü«;>"rmlmedi??iue dair
İçişleri Vekâletinden sözlü sorusu (6/892) 276
"RVonnrm ve Ticaret Vekâletinden sözlü so
16. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi
I
rusu (6/899)
Bucak'm, Diyarbakır Adlî teşkilâtında
I
23. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in,
mevcut Asliye Ceza ve Asliye Hukuk mah
kemeleri işleri hakkındaki sorusuna AdaI 1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâlet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'ın sözI veti köy suları için ne kadar yardım yapıl
dığına ve kae kövün ihtivacmın temin e d ü \
lü cevabı (6/893)
276:277
diğine, aynı il dahilindeki köy ve Devlet
17. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
voüarı iein 1952 yılı Bütçesinden ne miktar
ri'n'in, Bandırma'nm Merinos Çiftliğinde
I
tahsisat ayrıldığına ve Birecik Köprüsü in
1952 yılında kaç dönüm ziraat yapıldığına
I
şasının ne zaman tamamlanacağına dair
ve ne miktar tohum ekildiğine, mahsulün
I
Bayındırlık ve içişleri vekâletlerinden söz
çiftlik ihtiyacını karşılıyacak bir durumda
lü sorusu (6/900)
olup olmadığına ve ekilen buğday ve yulaf
24. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğların vaktinde biçimlemesi yüzünden ziyaa
lu'nun, Trabzon Liman işletmesi emrinde
uğradığının doğru olup olmadığına dair
çalışan mavna kaptan ve tayfalarının gün
sorusuna Tarım Vekili Nedim ökmen 'in
lük mesailerinin muayyen olup olmadığına
swzlü cevabı (6/894)
277:280
ve bunlara fazla mesai ücreti verilip veril
18. — Manisa Mebusu Refik Şevket İn
mediğine dair Çalışma ve Ulaştırma vekâ
ce'nin, dilencilerin herkesi izaç eden halle
rinin önüne geçmek için inzibati ve içtimai
I letlerinden sözlü sorusu (6/901)
bakımlardan tedbir alınmasının düşünülüp
25. — Trabzon Mebusu Mahmut Godüşünülmediğine dair İçişleri ve Sağlık ve
loğlu'nun, hastanelerin müstakil başheSosyal Yardım vekâletlerinden olan sorusu
kimliklerce idaresi ile servis mütehassıs
na Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem
l larının mesailerinin ve hastanelerin ida
Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı (6/895) 280:281
resinin bugünkü durumdan kurtarılmala
19. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğrı hususunda ne gibi -bir.tedbir düşünül
lu'nun, dilenciliği menedecek tedbirlerin
J düğüne dair sorusuna Sağlık ve Sosyal
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Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'm
sözlü cevabı (6/902)
282:283
26. — Gümüşane Mebusu Vasfi Mahir
Kocatürk'ün, liselerimizde tatbik edil
mekte olan Türk Dili ve Edebiyatı pro
gramlarının hangi heyet veya şahıslar
tarafından yapıldığına, ilmî, hayati, terbiyevi ve millî bir şekle getirilmelerinin
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri'nin sözlü
cevabı (6/903)
283 286
27. — Yozgad Mebusu Hasan Üçöz'ün, Yozgad'm Boğazlıyan İlçesi merkez
ve köyleri ile Çayıralan İlçesinin Çat ve
Burunkışla köylerine bugüne kadar Bul
garistan göçmenlerinden kaç tane iskân
edildiğine ve bu maksatla yapılan evler
için sarfolunan kereste miktarına, inşaa
tın tamamlanıp tamamlanmadığına ve mütaahhide verilen avans miktarına, göç
menlere arazi ve koşum hayvanı verilip
verilmediğine ve iskân, toprak tevzi ko
misyonlarının taraflı çalışmalarının önüne
ne zaman geçileceğine dair sorusuna Dev-

n

Sayfa
let Vekili Muammer Alakant'm sözlü ce
vabı (6/904)
286:290
B '— Yazılı sorular
290
1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, Çorum İline bağlı bâzı köy
lerde kan gütme, orman, hudut, mera ve
arazi yüzünden vukua gelen huzursuzlu
ğun izalesi için mahallinde alınmış ve alı
nacak tedbirlerin nelerden ibaret olduL
ğuna dair sorusuna içişleri Vekili Ethem
Menderes'in yazılı cevabı (6/743)
290:293
2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, köy, ilce ve il hudut ihtilâfları
nın bir an evvel halli için İller idaresi
Genel Müdürlüğü kadrosunun takviyesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na içişleri Vekili Ethem Menderes'in ya
zılı cevabı (6/918)
293:294
3. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, bugünkü hayat pahalılığını tedricen
gidermek suretiyle ucuzluğa doğru git
mek hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili En
ver Güreli'nin yazdı cevabı (6/926)
294:295
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
Gündemde bulunan kanun teklif ve lâyiha
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki
önerge, kabul olundu.
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen
Dışişleri Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkındaki Kanun, kabul edildi.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40
ncı maddesinin (C) bendinin değiştirilmesine,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesi hükmün
den, tâyin ve denetlenmesi Millî Eğitim Bakan
lığına ilişkin özel Türk okulları öğretmenleri
nin de faydalanmalarına,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli

Sandığı Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra
ilâvesine,
1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununun 8
nci maddesinin değiştirilmesine,
Üsteğmen Doğan Tanyer'in ordudan tardı
hakkındaki mahkûmiyetinin affına dair olan
kanunlar, kabul edildi.
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, kan
gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine
dair kanun teklifinin görüşülmesi, komis
yona verilen 4 ncü maddesi henüz gelmediğin
den, geriye bırakıldı.
Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun ta-
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sarısının 9 ncu maddesinin Adalet Komisyonu
na verilmesine dair olan önerge kabul olundu.
Geçici Komisyon Sözcüsünün teklifi üzerine
10 ncu maddenin de Adalet Komisyonuna veril
mesi kabul edildiğinden tasarının görüşülmesi,
geriye bırakıldı.
Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun ta
sarısı ile ilgisi dolayısiyle Geçici Komisyona ve
rilmiş bulunan Askerî Ceza Kanununun 114 ncü
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair
olan kanun tasarısının da Adalet Komisyonuna
verilmesi, yine Geçici Komisyon Sözcüsü tara
fından yapılan teklif üzerine, kabul olundu.
Türk Tabipleri Birliği Kanunu tasarısı ile,
Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın im
ha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkında
ki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 1056 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine,
Bina ve Arazi vergilerinden istisna edilmiş
olan mukataalı gayrimenkullere kıymet takdi
ri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine,
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memu
rin Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 4459 sayılı Kanunun 18 nci mad-

desinin yürürlükten kaldırılmasına,
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret
ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanmasına,
5680 sayılı Basın Kanununa bir madde ek
lenmesine dair olan Kanun tasarılarının birinci
görüşülmeleri, bitirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasının Tah
sisat ve Harcırahları hakkındaki 1613 sayılı Ka
nunun 1757 sayılı Kanunla değiştirilen birinci
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi, üzerinde görüşüldükten
sonra Birleşime ara verildi.
İkinci oturum
Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasının Tah
sisat ve Harcirahları hakkındaki 1613 sayılı Ka
nunun 1757 sayılı kanunla değiştirilen birinci
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin birinci görüşülmesi,
bitirildi.
19 . I . 1953 pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Reisvekili
Kâtip
Manisa Mebusu
Kayseri Mebusu
Muzaffer Kurbanoğlu
İbrahim Kirazoğlu
Kâtip
Rize Mebusu
Ahmet Morgu

Sorular
Sözlü sorular
1. — Van Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye
Emlâk Kredi Bankasınca ticari kredi verilip ve
rilmediğine, veriliyorsa bankanın kuruluş mak
sadına uygun olup olmadığına, Ankara - İstan
bul ve Eskişehir şubelerince kaç borçluya ne ka
dar ticari kredi açıldığına ve bu kredilerin en

yüksek kredi haddine dair sözlü soru önergesi;
Maliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/934)
2. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün,
Çanakkale'nin iktisaden kalkındırılması için ma
hallen tetkikata memur edilen heyetin raporu
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/935)

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 15,05
REİS — Reisveküi Fikri Apaydın
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), ibrahim Kirazoğlu, (Kayseri)

2. —YOKLAMA
REİS — Yoklama yapacağız.
(Erzurum'un sonuna kadar yaklama yapıldı)
3. — BAŞKANLIK

[
j

RElS — Oturumu açıyorum.

DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbeyHn, Em
niyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Güm
rük Muhafaza Genel komutanıklanmn
birleş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri veilmesine dair önergesi (4/307, 2/132)
Yüksek Reisliğe
Aynı mealde Hükümetçe bir tasarı hazır
lanmakta olduğunu öğrendiğimden, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ile Jandarma ve Gümrük Mu
hafaza Genel komutanlıklarının birleştirilmesi
hakkındaki kanun teklifimin geri verilmesini
saygılarımla rica ederim.
Burdur Mebusu
Mehmet Özbey
REİS — Geri verilmiştir.
2. — Tunceli Mebusu Hıdır Aydm'ın,
İs
kân Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun
12 nci maddesinin değiştirilmesi ve yasaklığı
kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin
4 ncü bendinde zikredilen
bölge
lerde köyler teşkili ve halkının
yerleştirilmesi
hakkındaki 5826 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan kanun teklifinin geri veril
mesi hakkında önergesi (4/308, 2/398)
Yüksek Reisliğe
İskân Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanu
nun 12 nei maddesinin değiştirilmesi ve yasak
lığı kaldırılan yerlerde 5227 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin 4 neü bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve
halkının yerleştirilmesi hakkındaki 5826 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifimin geri verilmesini saygılarımla rica ederim.
Tunceli Mebusu
Hıdır Avdın

-

REİS — Geri verilmiştir.
Gündemle ilgiM önerge var, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Sözlü sorulara takdimden kanun teklif ve ta
sarılarının görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Tokad
Sıtkı A tane
REİS — Avni Doğan, 'buyurun.
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; Meclisin gündemi üzerinde bu nevi
takrirler bdr itiyat halini aldı. Bunu diğer bir
mesele ile mukayese ederek nazarı itibara al
mak mecburiyetindeyiz. Sözlü sorular bugün
kü gündemde (44) tanedir ve gittikçe de art
maktadır. Anayasa Komisyonunda sözlü soru
müessesesinin tatbik kabiliyeti olan bir şekilde
tedvdn edilmesi teklifleri henüz intaç edilmedi.
Sözlü soruların 'bu şekildeki tekasüfü zamanın
da ve ihâdiselerin (müessir olduğu anlarda sorul
ması icabeden mesaili aylarla ve aylarla son
raya atmaktadır. Acaba mümkün değil midir
ki, Riyaset Makamı hu nevi takrirleri hiç ol
mazsa ruznamenin muayyen şekilde tertip tar
zına göre ayarlasın. Meselâ, 'evvelâ sözlü soru
ları 1 -1,5 saatlik müzakereden sonra bu teklifi
ortaya koymak suretiyle hem bir taraftan söz
lü soruların tasfiyesini, hfcm öbür taraftan çık
masını ve matlûp olan kanunların geri kalma
masını temin eyleseler... Bu hal temadi ettikçe
sualler tekasüf edecek ve nihayet Bütçe müza
keresi sırasında veya onu mütaakıp sözlü soru
lar konuşulmıyacaktır: bundan sonra da bir
(istirahat ve tatil devresi geçecek, sual mevzularmdaki kıymetler kaybolacaktır. Riyasete bu
hususta Meclise ve ruznameye bir tatbik imkâ-
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m vermesi için mâruzâtta bulunmak istedim. I bir teklif yazacağım. Karar Heyeti Celilenindir.
REİS — Gündem tanzim ve tesbit edildik
BEİS — Hayır size târizten değil. Salâhiyeti
ten sonra ona hâkimiyet Yüksek Heyetinize
mizin şekli hakkında.
mevdudur. Vukubulan teklifleri Heyeti CelileKanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular
nizia tasvibine arzetmek salâhiyetinden başka
dan
evvel görüşülmesine dair olan, Sıtkı Atane,
yapabileceğimiz bir husus mevcut değildir. Tek
arkadaşımızın
takririni oyunuza arzediyorum.
lif kayıtlı olduğu müddetçe Heyeti öelilenizin
Takriri
kabul
edenler...
Etmiyenler... Takrir ka
reyine arzedebildriz. Bu itibarla teklifi reyini
bul
edilmemiştir.
ze arzedeeeğim.
Gündem© devam ediyoruz.
AYNİ DOĞAN (Yozgad) — O 'halde ben de |

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR
1. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın, | kındaki söylentilerin doğru olup olmadığına
dair Başvekâletten sözlü sorusu (6/842)
Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlds Ete'nin isti
fası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişikBEİS — Başvekil adına cevap verecek kimse
liklere dair Başvekâletten sözlü sorusu (6/766)
yoktur. Başbakan da burada bulunmamakta
dır. Binaenaleyh gelecek birleşime talik ediyo
BEİS — Başvekil bulunmadığı için soruyu
ruz efendim.
talik ediyoruz elendim.
,2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahnıan Boyactğitter'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının
1939 -1945 yılları arasındaki altın stokunun
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma sebep
leriyle halihazır döviz durumuna ve döviz açı
ğını .kapamak için alınan tedbirlere, dış ticaret I
politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz 'edil
diğinin doğru ohıp olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak üzere
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ekonomi
ve Ticaret ve Maliye vekâletlerinden sözlü soru.v?< (6/840)

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo~
yacıgüler'in, İstanbul'da münteşir büyük ga
zetelere dair Adana Demokrat Parti Kongresinde
bâzı iddialarda bulunan İzmir Mebusu Cihad
Bdban'ın sözleri karşısında Hükümetin ne dü
şündüğüne dair Başvekâletten olan sorusuna
Devlet Vekili Muammer Alakant'ın sözlü cevabı
(6/874)
REİS — Soruyu okuyoruz efendim.

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
özeti : Bajşbakandan söz
lü sorudur.
1. AdanaJda 1952 Demokrat Parti Kongre
BEİS — Ektaıomi ve Ticaret ve Maliye vekil
leri yoktur, soruyu gelecek Birleşime talik edi- I sinde konuşan İstanbul'da münteşir Son Saat
Gazetesi Sahibi ve İzmir Milletvekili Cihad Ba
yöruzr
ban :
A) İstanbul'da çıkan büyük gazetelerin,
3, — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo- 1
tamamiyle mason ve Yahudilerin idare ettikleri r
yacıgüler'in, mesken buhranına ve kiralara
Hofer İlâncılık Şirketinin emriyle hareket ettik
fyarşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele
lerini,
• .
;;;.
alınmasına, Emlâk- Kredi Bankasının Ankara'da
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı
B) Bu şirketin rızası hilâfına, bu gazete- .
İle, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
lerın Yahudi masonlar aleyhine olduğu: kadar,- • ;.':;•:
tandaşlara • yaptığı kredi . miktarına, MUM rKo- \ C) Danışmadan İsrail Devleti hakkında birun*n.a. Kanunıl MU/Vacehesinde .. mesken ve.ki- 1 ei yazı ve haber , yazmadiklarını, •:
• ?.' ; :.
ra dâvasının bir küt olarak halli için ne giln
Ç) Yine şirketin emri ile daima islamiyetedbirler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahal
tin, müslümanların aleyhinde en rezilâne yazı,
lesindeki binaların memur ve işçilerden az ge
resim ve karikatürler neşrettiklerini,
lirli olan vatandaşlara kat kat satılması hak |
D) Bu şirketin, demokrat iktidar (Hükü-
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met) yüzünden yılda 700 - 800 000 lira za j sorunun gündeme alınmasını rica ederim.
rar ettiğini, (1950 ye kadar sırf kendi menhus
Saygılarımla.
8 Aralık 1952
gayeleri ve habis menfaatleri için o zamanlar
Millet Partisi Meclis Grupu
Demokrat Partiyi desteklediğini) Fakat bugün
Üyesi
bu sebeple bu gazetelerin Demokrat Parti ik
Zonguldak Milletvekili
tidarına muhalif olduklarını,
Millet Partisi Meclis Grupu Üyesi
E) Bu büyük gazetelerin sahip, başyazar,
DEVLET BAKANI YUNUS MUAMMER
muharrir, ressam karikatürist ve sairesinin kâfALAKANT (Zonguldak) — izmir Mebusu muh
fesinin masonluğun tam tesiri altında olup
terem Cihad Baban'm Adana'daki konuşmaları
hepsinin dinsiz, imansız, Allahsız ve köksüz
bir mebusun bir toplantıdaki konuşmalarından
mason olduklarını ve sonra da bunların kendi
ibarettir. Bu konuşmaların, âmme takibatını
lerine Türk matbuatı dediklerini ve Türk umu
müstelzim bir suç teşkil ettiğine dair her hangi
mi efkârına tercüman olduklarını iddia eyledik
bir ihbar, şikâyet vâki olmadığı gibi, mahallinde
lerini,
bulunan alâkadar Hükümet dairelerinin dahi bu
F) Bu müslüman memlekette islâm Dinin
yolda, yani meselenin âmme takibatını müsıtelzim
den ayrı, mücerret bir Türklük düşünülemibir suç teşkil ettiği mahiyetinde bir hareketi gö
yeceğine göre, bunların hangi Türkün tercü
rülmediğinden, ayrıca Hükümetçe Sayın Cihad
manı olduklarını, iddia etmiş ve : (Ey müslü
Baban'm beyanatının tetkik edilmesine lüzum
man kardeş her gün 10 veya 15 kuruş vererek
görülmemiştir.
satın aldığın dinine, imanına kasdeden; zehirli
Keza; matbuata müteveccih olduğu iddia edî
mikrop saçan yazı ve resimleri havi gazeteler,
len
bu beyanat hakikaten kendisi tarafında*
senden olmadıklarını haykırıyorlar, senden ol
ifade
edilmiş midir, edilmemiştir? Demin söy
madıkları halde, senin öz yurdunda, senin
lediğim
sebep yüzünden ayrıca bir tetkik ve tahnaşiri efkârın olduğunu ileri sürüyorlar ve sen
kika
mahal
görülmemiştir. Sordukları gibi, mem
bu mason ve dönmelere karşı hâlâ susuyorsun;)
leketimizde
din, itikat ve ibadet hüviyeti mevcut
şeklindeki beyanatın muvacehesinde;
tur ve bundan şüphe edilmemek icabeder. Mem
2. Türk Anayasası ve mevzuatına tama
leketimizin
tarihî ve kritik zamanlarında matbu
men aykırı olan ve büyük gazeteleri israil Dev
atımız
gayet
şerefli imtihan geçirmiştir. Böyle
letinin emellerine ram olmuş gösteren bu feci
tarihî,
kritik
zamanlarda matbuatımızın ecnebi
iddia karşısında Hükümetin düşüncesi ve gö
sermayesiyle,
ecnebi parasiyle, memleket men
rüşü nedir? iddia olunduğu üzere bu gazete
faatleri aleyhine hareket etmedikleri de bilfiil
lerin yabancılara alet olarak Millî menfaatlere
sabit olmuştur. Böyle devirlerde, arzettiğim
aykırı neşriyatta »bulundukları vâki midir?
kaziyeye istisna teşkil eden bâzı gazeteler çık
3. Müstakil Türk Matbuatını töhmet al
mış ise de Millî vicdan bunlara itimat ve hür
tında tutan bu Milletvekilinin çok çirkin id
met göstermemiş, iltifak etmemiş, ve bunlar der
dialarını Hükümet kabul veya reddetmekte ni
hal Millî matbuata lâyık gazete olmak vasfını gaip
çin hassasiyet göstermemiştir?
etmişlerdir.
4. Türkiye'de din, itikat, ibadet ve iman
Sorulan sual içerisinde münderiç noktalarda
hürriyeti, (vicdan hürriyeti) serbest değil mi
Hükümeti
alâkadar edebilecek ve Hükümet na
dir?
mına
cevap
verilebilecek bir husus bulunmadı
5. Dinin politikaya alet edilmesi muvace
ğından
bu
cihetleri
tavzih etmekle iktifa ediyo
hesinde adalet makamlarının harekete getiril
rum.
memesi ve bu milletvekili hakkında kanuni ta
REÎS — Abdürrahman Boyacıgüler.
kibata tevessül edilmemesi sebebi nedir?
6; fddiayâ mesnet olan gazetelerin hangi
ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon
leri Hofer Şirketöain emriyle hareket etmekte.
guldak) — Muhterem arkadaşlar; bir peînçkşat
dir? Hükümetin bunlar hakkında bilgisi var mı
Parti kongresinde sayın arkadaşımız gazeteci dır?
Milletvekilli Cihad Baban, gazetelere akseden ha
işbu sözlü soruma T. B. M. Meclisinde biz
berlere göre, istanbul matbuatının tanınmış en
zat Başbakan tarafından cevap verilmesini ve I çok satılan gazetelerinin Hofer Şirketinin âleti
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olduklarını ve bu gazetelerin yabancıların âleti I tevzi edilmesinin bir nevi monopol olduğunu ifa
de ettim. Bunun siyasi hayatımız üzerinde fena
olarak Millî menfaatlere aykırı neşriyatta bu
tesirler yaratacağını söyledim. Şahsi kanaatim
lunduklarını iddia etmektedir.
ise; resmî ilânlar meselesinin yapılan neşriyatla
Bendeniz haberi okuduğum zaman memleke
efkârı umumiyeye artık ağırlık verdiği ve mem
tin en 'tanınmış Türk matbuatının en mümtaz
leketin
resmî ilânlar yanında daha mühim ve da
gazetelerinin böyle bir iddia ile karşı karşıya
da
geniş
hacımda olan ticari ilânlar meselesi ile
bırakılması muvacehesinde teessür duydum. (Sol
de meşgul olması lâzımgeldiği ve bunun zaruri
dan; uğultular, Allah, Allah sesleri).
olduğunu ifade ettim. Demokrat Parti iktidarı
Elbette bu arkadaş buraya gelecek delillerini
olarak
buraya geldiğimiz zaman yaptığımız ilk
ortaya koyacaktır. Hükümet diyor ki, bizi alâ
iş,
Basın
Kanununu değiştirmek ve ruhsatlı gaze
kadar eden bir cihet yoktur. Vardır arkadaşlar.
te
çıkarmak
usulünü kaldırmak oldu. Fakat ar
Bu arkadaş, eğer matbuata akseden haber doğru I
kadaşlar,
bugün
her hangi, şirket, her hangi adam
ise, iddia bu şekilde ise, Türk matbuatının ya
ve her hangi vatandaş istediği gazeteyi çıkarabi
bancılara âlet olduğu ve Millî menfaatlere aykırı
lir. Eğer ilâncılık monopolü kendisine bu imkânı
hareket ettiği iddia olunuyorsa Hükümet tahki
verirse, o izin vermezse gazete fiilen çıkamaz.
kat yapmaya mecburdur. Buna mümasil bir hâ
Ticari ilânlar meselesinin objektif ve âd'il esas
dise İngiltere'de de cereyan etmiş, İngiltere Hü
lara
göre taksim edilmesi ve dağıtılması lâzım
kümeti parlâmentodan ayrılan bir hevete tahki
dır.
kat yaptırmıştır. Bu mühim bir hâdisedir. Cihad herhalde kendisini müdafaa edecektir. Ben I
Sonra arkadaşlar; bu dâva yalnız Türkiye'ye
sözü Cihad Baban'a bırakıyorum, sonra tekrar
hâs bir dâva da değildir. Amerika, İngiltere ve
konuşacağım.
Fransa'da, yani demokratik memleketlerin her
tarafında sermaye 'ile, fikir hayatı arasında mü
REİS — Buyurun Cihad Baban.
cadeleler olmuştur. Bu mücadeleyi bugün mem
CİHAD BABAN (İzmir) — Muhterem arka
leketimizde
ben yapmasam, yarın bir başkası
daşlarım, her ne kadar mebusların birbirlerine
mutlaka yapacaktır.
sual tevcih etmeleri Anayasanın ve İçtüzüğün hü
kümleri dışında kalan mevzulardan ise de, arka
Arkadaşlar, bütün bunlardan sonra nazarı
daşımın böyle bir sual sormuş olmasını şükran
dikkatinizi bir mesele üzerine tevcih etmek isti
la telâkki ediyorum.
yorum. Arkadaşım diyor ki, «sual takririme al
dığım ifadeleri gazetelerde okudum.»
Arkadaşlar, arkadaşım sual takrirlerini eski
Romanof rubleleri ve işgal memleketlerindeki
Halbuki arkadaşlar, o tarihte gazetelerde
Alman
markları
gibi,
iptizale uğratmaya
intişar eden beyanatımı sizler de okudunuz,
alışkın
olan bir
arkadaştır.
(Soldan al
onunla bunun takririndeki ibarelerin katiyen
kışlar)
Kendisi
bu
enflâsyon
sisteminin
alâkası olmadığını beyanatımı okuyan arkadaş
çok acısını çekmiş olan bir arkadaşımız
lar görmüş olacaklardır.
dır. Buna rağmen içi rahat efaaediği için
Peki öyle ise arkadaşlar, bu zat niye bu sual
zaman zaman istihareye yatıp, rüya görüp, siya
takririni verdi? Ya hakikaten sual takrirlerine
si hayatımızda eşi emsali olmıyan birtakım düz
karşı bir zaıfı vardır - sigara ve şaraba karşı
me takrirlerle huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. I olan zaıf gibi o zaman işin müsamaha edilebile
(Soldan alkışlar) Sizi, namusum ve şerefim üze
cek bir tarafı bu. Yahut da bu gibi daha fena
rine temin ederim ki, şurada sorduğu sual tak
bir niyetle yapmıştır ki, bu husus varittir. Dik
ririnin içinde bana izafe edilen sözlerin hepsi ba
kat ederseniz arkadaşlar, sual takririnin veriliş
şından sonuna kadar hepsi uydurmadır.
tarihi Malatya hâdiselerine isabet etmektedir.
Arkadaşlar, ben Adana Demokrat Parti Kong
Burada benim namıma kullandığı ağız, dini si
resinde konuştum. Bana vâki bir sual üzerine,
yasete alet yapan neşriyatın ağzıdır. Bu ağzı
resmî ilânlar meselesine temas ettim. Bu meyanbana izafe etmekle iki taraflı hücum etmek is
da, resmî ilânların yanında senede üç, dört, beş
temiştir. Biri, bu ağızla partimizi Malatya hâdi
milyona varan bir ticari ilânlar meselesinin mevselerini bulaştırmak, diğeri de böyle bir pole
zuubahis olduğunu söyledim. Bu ticari ilânlar me
mikle beni matbuatın hücumuna mâruz bırak
selesinin bir tek elden bir müessese tarafından
mak ve matbuattaki arkadaşlarımla aramı aç-
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mak. Beni tanıyan arkadaşlar, bu memleketin
İçinde senelerden beri neşriyatı takip eden in
sanlar; takrirde ifade edilen tarzda böyle bir
Jisan kullanmıyacağımı hep bilirler. Bunu ispata
muhtaç dahi değilim. Matbuatla aramın açıl
ması mevzuuna gelince kardeşlerim; ben uzun
senelerden beri matbuatın içindeyim. Arkadaş
larımla hemfikir olmadığım birçok meseleler ol
du. Kavga ettiğimiz, boğuştuğumuz zamanlar
oldu. Onların birçokları benim kapı yoldaş
larım, meslektaşlarımdır, bâzıları benim mek
tep arkadaşlarımdır, kardeşlerimdir. Onlarla
bozuşur, sfevişiriz; icabederse çalışırız; fakat
bu halükârda mühim olan nokta; matbuatla ben,
her zaman bu düzme takrirlerle her zaman
mücadele edeceğimizdir.
REİS — Abdürrahman Boyacıgüler.
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar? his sahasına
girmeyeceğim. Arkadaşımı kendi sözleriyle kar
şı karşıya bırakıyorum. Ben fikir cephesi üzerinde duracağım. Sözlü sorumun muhtevasına
giren bütün cümleler bir bütün olarak Vatan
Gazetesinde neşredilmiştir. Tarihi; 30 Ekim
1952, 4115 sayılı Vatan Gazetesi üçüncü sayfa,
6, 7, 8 nci sütunlarmdadır. Bunun haricinde yine 29 Ekim 1952 tarihli 4890 sayılı Yeni Sabah
Gazetesinin sayfa 1, sütun 7.
Muhterem arkadaşlar, bu arzettiğim husus
gazetelerde okuduğum malûmata istinat et
mektedir. Ben arkadaşıma bir hizmette bulun
duğuma kaniim. Geldiler kendilerini burada
müdafaa ettiler. Gazete sütunlarında bu mü
badeleyi dikkat ve hassasiyetle takip ettim.
Arkadaşım, Türk matbuatını, yabancılara alet
olmak iddiasını ortaya koymuş ve bunun millî
menfaatlere aykırı neşriyat olduğunu da Adana'da söylememiştir. Söylemedim diyorsa bu da
kendisinin lehine bir şeydir. Ben yalnız burada
tatmin edilmek ihtiyacını duydum. Şu halde
Vatan, Yeni Sabah gazetelerinin bu husustaki
neşriyatı doğrudur, bunu arkadaşımın konuş
maları ortaya koymuştur. Binaenaleyh Türk
efkârı umumiyesi Cihad Baban'm, Türk Matbuatma sürmek istenen lekenin varit olup olmadiğini da bu vesile ileı ortaya koymuştur.
Sözlü sorularla huzurunuzu ihlâl ettiğime
ben, şahsen kaani değilim, sözlü soru, bir milletvekili olmaklığım dolayısiyle ve bilhassa muhalefet safında olduğum için hakkımdır ve her
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I zaman sözlü soru ile huzurunuza geleceğimi arzederim, Sizler iktidar tarafında, bulunuyorsu
nıu, elbetteki iktidarınızın muvaffakiyetleriie
övüneceksiniz., Bizim, vazifemiz ise muhalefet
yapmak suretiyle hizmet; etmektir.. Yoksa arka
daşınızın iddia ettiği gibi sözlü sorularla huzu
runuzu rahatsız etmek değildir. Hakkındaki
türlü dedikodulara, karşı bu kürsüden kendisini
müdafaa, etmesi faydalı ol muştur-..
REtS — Soru bitmiştir.
5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller'in, Grev Kanunu tasarısının bugüne
kadar Meclise sevkedilmemesi, Zonguldak böl
gesinde İOOO yatakh bir verem hastanesi yapıl
maması ve hastalık sigortasının geciktirilmesi se
beplerine, işçi sigortaları primlerinden teşekkül
eden sermayelerle işçilerin ev sahibi olmalarının
derpiş edilip edilmediğine, îşçi Bankası kurul
I ması ve işsizlik sigortası tesisi hakkında, ne dü
şünüldüğüne, yeni Sendikalar kanunu tasarısı
I ile İş Kanununun tadiline dair tasarının ne za
man Meclise sunulacağına dair sorusuna Sağkk
ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri ÜstünI dağ'ın sözlü cevabı (6/861)
I
I
RElS — Bu soruyu geçen birleşimde Çalış
ma Vekili, cevaplandırmıştır'. Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekiline ait kısma bugün Sağlık ve Sos
I yal Yardım Vekili cevap verecektir.
Soruyu okutuyorum.
I . XII. 1952
Türkiyee Büyük Millet Meclisi Yüksek
Başkanlığına
I
Ankara
Özeti : Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Çalışma bakanlıklarınI
. * dan sözlü soruya cevap verilme
I
si hakkında.
I
.1. İşçiye, Demokrat Parti muhalefette iken
başlıyan ve en hararetli mücadelelere konu
I teşkil eden ve Demokrat Parti programında
yer alan (Grev) hakkının verilmesini derpiş,
I eden ve iki yılı aşan bir müddetten beri sık
I sık değişen Çalışma bakanları tarafından ha
I zırlanmakta olduğu ifade edilen (.Grev Ka
I nunu). bugüne .kadar ...Büyük Milbt..!Mecîişm.e .
I niçin sevkedilnıemiştir!
I
2. Türkiye'nin en çok veremlisi bulunan
I bölgelerinden biri olan ve veremin artışını ar
I tıran sosyal sebeplere malik bulunan Zongul-
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dak bölgesinde 1.000 yataklı verem hastanesinin yapılmaması sebebi nedir?
3. Hayat pahalılığı bakımından birinci
plânda gelen Zonguldak ve çevresinde işçi sağlığını koruyacak ve her gün çoğalan hasta işçileri sağlığa kavuşturacak olan (Hastalık si
gortası)! nm geciktirilmesi sebebi nedir? Zon
guldak işçilerinden milyonlarca liraya baliğ
olan işçi sigortası primleri kesildiği halde bu
sigortanın icabettirdiği tesislerin yapılmaması
sebebi nedir?
4. Sağlık ve Sosyal Fardım Bakanlığı ile
Etibank Genel Müdürlüğünün elele vererek
Zonguldak'ta her gün sayısı çoğalan ve iş görmezlik raporları ile işten çıkarılan sefil ve perişan olan ve ölüme terkedilen işçilerimizin,
1.000 yataklı bir verem hastanesinde iyice tedavi gördükten sonra tekrar iş ve çalışma hayatma kavuşturulması için ne gibi tedbirlerin
alınması derpiş edilmektedir?
5. Zonguldak, Karabük, Çatalağzı, *Filyos
gibi yerlerde 200.000 den fazla bir işçi ailesinin sağlığını tehdit eden veremle mücadele
için tercihan Zonguldak'ta verem hastanesinin
tesisi ve bin yatağa çıkarılması gerekirken
işçi kesafeti olmıyan yerlerin tercih ediliş sehepleri nelerdir ?
6. îşçi Sigortaları Kurumu tarafından idare edilen işçi sigortaları primlerinden teşekkül
eden sermayelerle işçilerin ev sahibi olmaları
derpiş edilmiş midir?
7. İşbu fonların, kurumun tesis tarihinden
bugüne kadar hangi esas dâhilinde istifade
edildiği, bu sermayenin neye baliğ olduğu,
nerelere yüzde kaç faizle verildiğ,
8. B u sermayenin ne miktarının büyük
hanlar, aprtmanlar satmalınmasmda kullanıldı
ğı, bunların adedi ile kuruma yılda ne miktar
gelir sağladığı,
9. Bunların ne suretle satınalındığı ve satınahnma usulünün neden ibaret olduğunu,
10. Bu sermaye ile (bir İşçi Bankası) tesisinin düşünülüp düşünülmediği,
11. (Memleketimizde de, modern devletlerde, demokrat ülkelerde olduğu üzere (işçiler
için işsizlik sigortası) tesisi için Çalışma Bakan
lığınca çalışılmakta mıdır?
12. Yeni Sendikalar Kanununun hazırlık
ları ne durumdadrı? Kanun T. B. M. Meclisi
ne ne zaman verilecektir?
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13. îş Kanununun tadilâtı iıje zaman bite
cek ve kanun Meclise sunulacaktır?
işbu sözlü sorumun (Sağlık ve Çalışma Ba
kanları tarafından T. B. M. M. de sözlü olarak
cevaplandırılmasını rica ederim.
'Saygılarımla.
Millet Partisi Meclis Grupu Üyesi
Zonguldak iMilletveekili
Abdürrahman Boyaeıgilîer
REİS — Sağlık Vekili.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar; Sayın Abdürrahman Boyaeıgiller'in 1000 yataklı Verem Bölge Hastanesi
nin neden dolayı Zonguldak'ta kurulmadığını
soruyorlar. Ben bu sorulardan şunu anladım.
Yani kendileri niçin başka yerde kurdunuz da
Zonguldak'ta bin yataklı bir verem hastanesi
kurmadınız, bunun esbabı mueibesi nedir anla
mak istiyorum. Ben bu hususta kendilerine icabeden izahatı vereceğim.
Verem mücadelesinde birçok tedbirlere mü
racaat edilmektedir. Bu tedbirler arasında ve
rem yataklarının bir memlekette ihtiyaca göre
artırılması da vardır. Binaenaleyh vekâletimi/
bundan evvel verem mücadelesini ele aldığı za
man evvelâ memlekette verem yataklarının ade
dinin ne kadara baliğ olması lâzım geleceğini
tâyin etmek ıstırarındayız. İkincisi de bir mik
tar tâyin edildikten sonra bu yatakların mem
leketin içinde ne şekilde ve nasıl tevzi edilece
ğini tesbit etmektir.
Bütün dünyaca kabul edilmiş bir prensi])
vardır. Bu memleketteki verem yataklarının sa
yısı o memlekette bir sene zarfında veremden
ölen insanların sayısına müsavi olmak lâzım
dır ve bütün medeni dünya tıp âlemi bu pren
sibi kabul etmiştir. İktidara geldiğimiz zaman
yaptığımız tahkikatla anladık ki, memleketimiz
de senevi 40 bin kişi veremden ölmektedir. Bu
nu tesbit ettik. Şu halde umumi dünya prensip
lerine uyabilmek için bizim de yurdumuzda
40 bin verem yatağını ihtiva eden tesisler vü
cuda getirmemiz icaberdi. Aksi takdirde mu
vaffakiyetli bir verem mücadelesinin mümkün
olamıyacağı tezahür ediyordu.
Halbuki biz verem mücadelesini ciddiyetle,
ele aldığımız zaman memlekette mevcut yatak
sayısı 1090 idi. Bin yatakla ele aldığımız verem
mücadelesine daha 39 bin yatak ilâvesi zarure-
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tiyle karşılaştık. Halbuki, fakat 39 bin yatağın- ı ni bir bölge olarak itibar ediyoruz. İlk işimiz
yeniden tesisi hem uzun bir zamana mütevakkıf
burada bin yataklı bir verem hastanesi yapmak
hem de malî takatin fevkında görülen bir mesele
tır. Verem hastaneleri yataklarının sayısını iki
idi. Biz verem savaşını şiddetle ele aldıktan sonra
olarak tesbit ettik ve bunu tesbit ederken bölge
iki sene zarfında 1090 yatağa mukabil 5000 yatak
için hangi şehirlerin tesbiti ve hangi şehirlerde
ilâve ettik. Hepsi devraldığımız eski bin yatak
tesisi daha muvafık olur, bunları nazarı itibara
la beraber 6000 e baliğ oldu. Fakat bunun ha
aldık. Netice itibariyle iktisadi ve malî şeraiti
ricinde gerek hususi teşekküller tarafından, ge
göz önünde bulundurduktan başka münakalâtı
rek resmî Devlet müesseseleri tarafından ayrı
da nazarı itibara alarak Trabzon ve Samsun'u
ca verem tesisleri vücuda getirildiği için bu
bir bölge olarak intihap ettik ve işe başladık.
6000 yatağa bir bin daha ilâve etmek suretiyle
Arkadaşımız neden dolayı
Zonguldak'ta
bugün için elimizde mevcut verem yataklarımı
kurmadınız diye soruyorlar, arzedeyim. Şartla
zın sayısını 7000 olarak kabul edilebilir. Şu , rı nazarı itibara alınca Samsun ve Trabzon'da
halde otuz dokuz bine veya kırk bine iblâğ et
kurulmasının memleket için daha hayırlı ve da
mek için daha önümüzde ilâvesi lâzımgelen bir
ha faideli olacağını anladık.
çok yataklar vardır. Ancak biz bunların mut
Arkadaşım diyebilir ki, Zonguldak'ta verem
laka kırk bine iblâğ edilmesi kanaatinde de de
kesafeti daha fazladır, niçin orası merkez itti
ğiliz. Çünkü son zamanlarda tıp ilminin bilhas
haz edilmedi? Bizim yaptığımız araştırmalarda
sa verem mücadelesinde yapılan birtakım tedavi
Zonguldak'la, Samsun ve Trabzon'daki veremli
ve korunma usulleri inkişaf etmiştir. Bu usul
nispeti müsavi değildir. Ordu'da, Samsun'da
ler tatbik edildikçe bu kırk bin sayısının hattâ
ve Trabzon'da veremli nispeti Zonguldak'tan
yarıdan da aşağıya indirilmesi imkânı hâsıl ola
daha fazladır. Geçen sene Zonguldak'ta bir ta
caktır ki, bunu 15.000 - 20.000 arasında kabul
rama yaptık, 48,000 kişiyi röntgenden geçirdik ve
ettik ve o noktaya doğru vaziyetimizi tahkim et
vereme musap olanların nispetini % 1,3 olarak
mekteyiz. Arzettiğim gibi bu minval üzere çalı
tesbit ettik. Halbuki, memleketin diğer bir böl
şıp her sene yataklarımızın sayısına bir miktar
gesi olan Tekirdağ'da, aynı şekilde yapılan ta
daha ilâve edecek olursak kısa bir zamanda
rama, verem nispeti % 1,2 olarak tesbit edilmiş
15.000 - 20.000 yatağın memlekete konması müm
tir ki, Zonguldak'la hemen hemen aynıdır. Bun
kün olacaktır.
lar tahmin değil, bilfiil ilmî ve fennî şekilde ya
pılan
röntgen filimleriyle tesbit edilmiş vakalar
Yatak sayısına olan ihtiyacımızı bu suretle
dır. işte bu sebeple Zonguldak'ta 1000 yataklı
tesbit ettikten sonra bu yatakların nasıl tevzi
bir verem hastanesi tesisine lüzum görmedik.
edilmesi lâzımgeldiğini de düşünmek icap eder.
Bakanlık, bu mevzu üzerinde de tetkikatmı yap
Bu yedi bölgede verem hastaneleri tesis edil
mış ve bütün dünyada olduğu gibi memleketi
dikten sonra, vilâyetlerin de boş bırakılmaması
birtakım bölgelere taksim ederek bu bölgelerde
m doğru görmediğimizden, her vilâyette şehir
sağlık siteleri vücuda getirmeyi karar altına al
hastanesine mülhak küçük ve ucuz ufak bir ve
mıştır. Çünkü her vilâyette müteferrik, küçük I rem koğuşu yapmayı veyahut şehir hastanele
birtakım hastanelerin tesisi, malî, iktisadi, il
rine mülhak paviyon yapmayı, bu mümkün ol
mî ve idari bakımdan birçok müşkilâtı doğur
madığı takdirde de küçük ve ucuz diğer müs
maktadır. Bunların bertaraf edilmesi için, başka
takil paviyonlar vücuda getirme esasını kabul
memleketlerde yapılan tecrübelerden istifade edi
ettik ve esas üzerinde yürüdük. Bugün vilâyet
lerek, memleketi 7 bölgeye taksim etmeye ve bu
lerimizin hemen birçoğunda ufak hastaneler te
bölgelerde biner yataklı hastaneler tesisine ka
sis edilmiş bulunmaktadır. Bâzı âcil vakalarda
rar verildi. Bu hususta salahiyetli ve yetkili olan
tehlikeyi bertaraf etmek için bulunduğu yere
Sağlık Bakanlığının bu kararını Yüksek Sağlık
en yakın hastaneye hastaları sevketmekteyiz.
Şûrasına da bildirdik, orada da meseleyi inceledik.
Gayemiz verem yatak adedini 20 bine çıkar
Netice itibariyle bizim kararımız tasvip edildi
maktır. Yedi bölgede biner yataklı hastaneler
ğinden bu suretle faaliyete geçerek Türkiye'yi
vücuda getireceğiz. Yine vilâyet merkezlerin
yedi bölgeye ayırdık. Bu bölgeler arasında Kadeki verem yatak adedini de artıracağ'z. Bu
radenizi iki kısma ayırdık. Samsun ve havalisi- | suretle verem hasta yatak adedini yirmi bine çı-
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karacağız. Maruzatım bundan ibarettir.
I
Sayın Bakan da pek iyi bilirler ki bunla
R E l S — Abdürrahman Boyacıgiller.
rın hepsi Devlet bütçesinden ayrılan ödenek
ABDÜRRAHMAN BAYACIGlLLER (Zon
lerle yapılıyor. Gönül arzu eder ki çok çalışan
guldak) — Efendim, Sağlık ve Sosyal Yardım
ve bu dâvaya kendisini vermiş olan Ekrem
Vekili arkadaşımızın verdiği izahata teşekkür
Hayri Üstündağ, biraz da diğer bakanlıklarla,
ederim.
umum müdürlüklerle birleşerek bu dâvayı yü
rütmeye çalışsın. Zonguldak'ta bunu yapsalar
Benim bu mesele ile ilgilenmem Muhterem
dı, Çalışma Bakanlığı Kızılcahamam'da işçiler
Vekilin iddia ettiği şekilde Zonguldak'ta verem
için verem hastanesi yaparken, bunun için
nispetinin az olmamasmdandır. Tarama 40 - 50
birçok tahsisat ayırırken elbette Sağlık Ba
bin kişiye münhasır kalmıştır. Zonguldak'm
kanlığı ile, Etibankla el birliği yaparak Zon
nüfusu mütalâa edilirse esaslı bir arama, tara
guldak'm ihtiyacını giderecek, hiç olmazsa
ma yapılmadığı
meydana çıkar. Türkiye'de
500 yataklı bir hastane yapılabilirdi.
maalesef istitistik müessesesi henüz kemalini
bulmaktan çok uzaktır. Binaenaleyh bu istatis
Arkadaşlar; Zonguldak'ta yapılmış olan
tiklere istinaden iş yapmak elbetteki mümkün
verem dispanseri, Devletin verem mücadelesi
değildir.
ne girişmesi neticesi Veremle Savaş Cemiyeti
Zonguldak'ta 1000 yataklı verem hastanesi
tarafından Devlete maledilmişti, 40 yatağı var
yapmak yedi seneden beri emek verdiğim ve
dı. Yine daha evvelki muhterem Sağlık Baka
üzerinde durduğum bir mevzudur.
nı arkadaşımızla konuştuk. Bartın'da hususi
Zonguldak bütün Karadeniz'in sefalete mâ
muhasebeye ait natamam bir hastaneyi Sağ
ruz kalan vatandaşlarımızın güçlükle barınabildi
lık Bakanlığına devrini temin ve bu işe tahsis
ği bölgelerden biridir. Maden ocaklarında çalış
ettiler, bunun yatak sayısı zannederim ellidir.
mak üzere gelen Karadenizli delikanlılar esasen
Arkadaşlar, 90 yatakla işçi ve ailelerinin
gıda azlığından dolayı vereme müsait bir halde
veremli hastalarının ihtiyacını karşılamak müm
Zonguldak Havzasına geliyorlar ve zayıf bünye
kün değildir, işçiler ve aileleri hastalıklarını
li veremlilerin miktarı çoğalıyor ve hastalık
tedavi ettirmek için uzak diyarlara gittikleri
maden ocakları gibi hastalığı çabucak ortaya
halde bir kısmı tam tedavi görmeden yerlerine
koyacak şartlar altında genişliyor ve Zongul
dönmektedirler. Onun için verem mücadelesi
dak'ta verem bir âfet halini alıyor. Eskiden
kolay kolay halledilecek bir iş değildir. Bu
C. H. P. si iktidarı zamanında Ereğli Kömür
husustaki çalışmalar sistemli, plânlı bir çalış
işletmesinde bir verem taraması yapılmış, nis
maya istinat etmezse semereli olmaz. Dâva,
petin çokluğu görülerek yapılmakta olan rönt
bütün memlekete şâmil bakanlıklararası faali
gen muayenesi yarı yolda bırakılmıştır.
yetleri koordine etmekte, millet parasını lâ
Evvelce sayın Bakandan rica ettim ve bu
yık olduğu şekilde sarfetmektedir.
soru ile tekrar geldim; çalışan işçilerin rönt
REtS — Buyurun Sağlık Vekili.
gen muayenesinden geçirilmesini istirham et
SAĞLDS VE SOSYAL YARDIM VEKÎLÎ
tim. Bu ikmal edilebilse idi, görülecekti ki
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — De
maden işçileri arasında olduğu gibi aileleri ara
minki mâruzâtımda, Zonguldak'taki verem va
sında da verem fazladır.
kalarının diğer vilâyetlerdeki verem vakaların
Benim arzım şudur : Verem mücadelesi sis
dan fazla olmadığını bildirmiştim. Bu bapta
temli, programlı ve diğer bakanlıklar ve genel
size delil vereceğim :
müdürlüklerle koordine vaziyette yürütülmü
yor.
Bütün vilâyet merkezlerinde bir sene zarfın
Millî Eğitim Bakanlığı kendi müessesesine
da veremden olan vefiyatı şu suretle size arzemensup olanlar için ayrı prevantoryum, sana
debilirim : Manisa'da bir sene zarfında verem
den 431 kişi, Zonguldak'ta bir sene zarfında ve
toryum kuruyor, emniyet teşkilâtı ayrı bir sa
remden 218 kişi ölmüş, Ordu'da yahut Sam
natoryum kuruyor. Millî Savunma Bakanlığı
sun'da bir sene zarfında 264 vaka tesbit edilayrı teşkilât kuruyor, hulâsa verem mücade
lesi bakanlıklar ve umum müdürlükler tarafın J mistir. Zonguldak'a nispetle diğerlerinde daha
I fazladır.
dan idare ediliyor.
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Zonguldak'ta yapılan tarama yalnız şehir
liler üzerinde yapılmış değildir. 47 - 50 bin ki
şi üzerinde tarama yapılmıştır, bunların hep
sinin filimi çekilmiştir. Bunların içinde yerli
olanlar olduğu gibi köylerden ve saireden gelen
ler de vardır, bilhassa ve tereihan onların fi'1 imleri alınmıştur. Yani karışık bir kütlenin, işer,
civardan gelenler ve orada yerleşmiş olanların
heyeti umumiyesinden elli bin kişinin filimi çe
kilmiş ve nispet olarak % 1,3 faal verem tesbit
edilmiştir. Tekirdağ'da, Edirne'de Bulgaristan'
dan gelen muhacirler arasında aynı şekilde ya
pılan taramada müspet % 1,54 verem nispeti
çıkmıştır. Yani verem en çok Bulgaristan'dan
gelen vatandaşlarımızda çıkmıştır. Diğerleri
aşağı yukarı birbirine yakındır; Zonguldak'ta
1,33, Tekirdağ'da aynı şartlar altında yapılan
verem muayenelerinde 1,2 v. s. dir. Netice iti
bariyle Zonguldak'a hususi mahiyet verecek bir
şekilde bin yataklı bir verem hastanesinin ya
pılması arzettiğim iktisadi şartlara uygun de
ğildir. Bu ilmî ve teknik bir meseledir. Bu me
seleyi halletmek ve sağlık idaresini tedvir et
mek vazifesi Anayasa mucibince Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletine tevdi edilmiştir. Nihayet
lıu gibi teferruat meselesinde her zatın ayrı ay
rı fikirlerini almak suretiyle yapılacak olan
faaliyetin iyi bir netice vermiyeceğini zatıâliniz
de takdir buyurursunuz.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
6. — Afyon Kamhisar Mebusu Ali İhsan *S'âbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest ithal müsaade
sinin ne zaman verildiğine, bu usul cari iken lüks
eşyanın memleketimize ithaliyle
döviz israfına
sebebiyet verileceğinin ve ithal taleplerinin tet
kik bahanesiyle uzun müddet elde tutulması su
retiyle suni pahalılık yaratılacağının
düşünülüp
4
düşünülmediğine ve her nevi inşaat, sanayi ve
ziraat alet ve malzemesinin her zaman için katı
ve muteber olmak üzere serbest ithallerine karar
verilip verilmiyeceğine dair Ekonomi ve Ticaret
Vekâletinde A sözlü sorusu (6/878)
REİS — Efendim, gündemin altıncı madde
sindeki sözlü soru, Ali İhsan Sâbis'in Ekonomi
ve Ticaret Vekiline tevcih ettiği sorudur. Ba
kan yoktur, gelecek Birleşime bırakılmıştır.
7. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâ
bis'in, Orman Umum Müdürlüğü tarafından Ki-
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zılcahamam, Abant Gölü ve sair mahallerde yaptlmış olan binalar ve köşkler için hangi yıllarda,
ne miktar para sarf edildiğine ve mevzuata aykırı
olarak yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan dolayı
müsebbipleri hakkında bir muamele yapılıp yapılmadığına dair sorusuna Tarım Vekili Nedim
ökmen'in sözlü cevabı (6/879)

1

REİS —- Soruyu okutuyorum.

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
İkinci Dünya Harbi esnasında askerimizi, Çatalca hattında bile beslemek için zorluk çekildiği ve yiyecek istihkakları tenzil edildiği zamanlarda, Orman Umum Müdürlüğünde birçok
suiistimaller ve Bütçe Kanununa aykırı sarflar
yapılmış olduğu, bütçe müzakerelennde sabit
olmuş ve bu hususta takibat yapılacağı vadedilmişti.
Bu meseleler hakkında aşağıdaki sözlü sorularıma Tarım Bakanlığı tarafından Meelis
kürsüsünde izahat verilmesini dilerim.
1. Orman Umum Müdürlüğü tarafından
I Bütçe kanunlarına aykırı olarak Kızılcahamam,
I Abant Gölü ve sair mahallerde yapılmış olan ve
fakat Orman İdaresine hiçbir lüzumu bulunmıI yan birtakm lüks binalar, köşkler ve saire için,
I hangi senelerde ve ne kadar para sarfedilmişI tir. Aynı seneler zarfında Orman Umum Mü
dürlüğü Millet Hazinesine ne kadar gelir tej min etmiştir?
2. Bütçe kanunlarına ve Anayasaya aykırı
olan bu sarfiyat hakkında suçlu olmaları, lâzım
gelen Orman umum müdürleri, Tarım bak ani lan, başbakanlar haklarında kanuni takibat
ne zaman yapılacaktır? Mahkemeye verilenler
i varsa kimlerdir ve mahkeme ne safhadadır? O
zamanki Devlet Başkanının bütçe kanunlarına
ve Anayasaya aykrı olan bu hareketler ve sar
fiyat hakkında bu binaları görüp kendisinin de
istifade etmiş olmasına göre suçu veya müsaI mahası veya teşviki yok mudur? Hazine zarar
larını tanzim için, aleyhinde tazminat dâvası
açmak icabetmez mi?
Afyon Milletvekili
Gl. Ali İhsan Sâbis
REİS — Buyurun Tarım Vekili.
TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş)
— Muhterem arkadaşlarını; Ali İhsan Paşa Haz
retlerinin sordukları sualler iki kısmı ihtiva
• etmektedir.
I
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Birincisi; AbantGölü kenaıındaki ve Kızılca I Bunun 9 milyon lirası misafirhane ve lojman bi
nalarına sarfedilmiştir.
hamam'ın Çamkoru mevkiindeki binalara sarfedilen paralann miktarı ve bu seneler zarfında
Bu inşaat hakkındaki kanaatle idinizi izah
Orman İdaresinin Hazineye verdiği paraya
ederken şöyle ddyoruz: (Fert ve millet olarak
dairdir.
büyük sıkıntılarla karşı (karşıya bulunduğumuz,
Kızılcahamam Çamkoru'daki bina 610 000, I ölüm ve dirim arasında çırpındığımız bu devreyanındaki küçük ev 40 000 liraya yapılmıştır. I de orman siyasetini ve Devlet Orman işletme
Abaııt Gölündeki tesisler 140 000 liraya yapıl
lerini sevk ve idare eden zevatın bu derece öl
mıştır. Bu binaların inşa tarihleri 1945 tir. Bu
çüsüz bir şekilde hareket etmiş (bulunmaları,
sene zarfında Orman Umum Müdürlüğünün
kendilerine mevdu memleket işlerini tedvir zih
Mülhak Bütçe ile Hazineye temin ettiği gelir de
niyetini göstermesi itibariyle 'bilhassa kayda şa
7 milyon küsur liradır.
yan görülmüştür.)
Sual sahibi arkadaşımız suallerinin ikinci kıs
Kızılcahamam ve Çamkoru'dan da bahseder
mında bu binaları yaptıranlar hakkında kanuni
ken şöyle diyoruz; (Muhafazaya terkedilmiş
takibat yapılıp yapılmadığını sorarken bunların
koru ormanı miktarı on bin hektarı geçmıyen
Bütçe kanunlarına, Anayasaya aykırı oldukları I bu işletmenin yalnız merkezi için bir bucuk milna da işaret buyuruyorlar ki bu nokta varit de I yon liraya, yakın para. sarfedilmesi sebebini
ğildir.
j izahtan acdz duymaktayız. Ankara - İstanbul'
1948 senesinde Orman İdaresinde bu inşaat I yolcularına veya Kızılcahamam'a gelen Ankamevzuunu tetkik ederken, aynı hâdise üzerinde I ralılara göstteriş için de olsa bu kadar masrafı
biz de durmuş ve vardığımız neticeyi o zaman I yapanlar için «günalı işlemişler» demekten baş
merciine bildirmiştik. Müsaade buyururlarsa o
ka bir şey söyliyemiyeeeğiz.
zamanki kanaatlerimizi burada kısaca tekrar ede
I
Bu günalhkârlar kimlerdir? Bugün için tesceğim :
I bitte güçlük vardır. Kanuna igöre, mütedavil
3444 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci
I sermaye sarfiyatı Bakanlar Kurulu kararma
fıkrasına uyarak hazırlatıp Bakanlar Kurulunun
I bağlanmak lâzımdır. Umum Müdürlük bu inşa2 . VI . 1939 tarih ve 2/11139 sayılı karariyle
I at tahsisatını Tarım Bakanlığına arzetnıek mecyürürlüğe giren orman işletme talimatnamesinin
I buriyetindedir. Tarım Bakanlığı bu işe müsaade
birinci maddesinde Devlet orman işletmesinden
I etmiştir.
madut olan işler meyanmda her nevi inşaat, tesi
I
Binaenaleyh günahkârı Orman Umum Müsat ve tamirat da zikredilmiştir.
I dürlüğü kadrosunda aramak doğru olmasa geYapılacak inşaatın nevini, zaman ve yerinin
1 rektir. (Yani daha yukarılara, son kademeye
tâyini takdire kalmış bir keyfiyet olduğu şüphe
1 kadar çıkmak lâzımdır.)
•»
sizdir.
I
Raporumuzun
.81
nci
sayfasında,
inşa
sebebi
Ancak alâkalı işletmelerde mahallen ve Anka
ra'da Orman Umum Müdürlüğünde dosyalar üze I izah edilememektedir-. Sual tevcihinin imkânrinde yaptığımız tetkikattan sonra bu takdirin I sız olduğu düşünülen zatın işareti üzerine yakullanışında isabetsizlikler müşahede edilmiş, if I pıldığı iddia edilmektedir. Biz buna inanamıyorata kaçıîdığı, inşaatın idare ve murakabesinde I rıız. Memleketin mukadderatını elinde tutanlar
1 bir anlık bir kararla memleketin 610 bin lirası1 akaydı göstermediği neticesine varılmıştır.
inşaat, 3444 numaralı Kanunun 7 nci mad I nm çamlar arasına gömülmesine müsaade etmidesinin birinci fıkrasına istinaden hazırlanan ve I yeceğine kaaniiz. Bu, olsa olsa bir hulûskârlı2 . VI . 1939 tarihli Bakanlar Kurulu karariyle I ğın neticesidir. Bunun için de 'bu kadar para
meriyet mevkiine giren işletme talimatnamesine I sarfedilmesi doğru değildir.
Muhterem arkadaşlar, mütedavil sermaye
göre yapılmıştır. Bu talimatnamede (her nevi I
sarfiyatı Divanı Muhasebattan geçmektedir. Bu'inşaat) yapılabileceğine dair kayıt vardır.
Tetkik edilen 11 işletmenin inşaat masrafı I rada da böyle olmuştur. Binaenalejİı bir ka1947 bilançosuna göre 11 893 599 liradır. Bu I nuni takibat yapmak imkânına sahip değiliz.
paranın enaz on milyonu israf edilmiş vaziyette I
Paşanın işaret ettiği Devlet Reisi hakkmdâdir. Umumi inşaat masrafı 19 316 000 liradır. I ki fikrine gelince; Teşkilâtı Esasiyenin 41 nci

— 261 ~~

B I29

19. 1.İ953

Ö :1

maddesi sarihtir, bu mevzuda bir şey yapacak j ettim. 1947 de bu müesseseye 13 milyon lira tah
sisat verilmiş. Orman Umum Müdürlüğü 10 mil
durumda değiliz.
yon lirasını sarfetmiş, iki milyon lirası da güya
RElS — Ali ihsan Sâibis, buyurun.
varidatmış gibi şuraya buraya sarfedilmiş. Ben
ALÎ İHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) —
ce bu Devletin ormandan mühim varidatı ol
Tarım Bakanı arkadaşımızın verdiği izahata te
ması lâzım gelir. Nasıl oluyor da 1947 de ancak
şekkür ederiz.
2 milyon lira varidat elde edilmiş ve bu da mü
Suiistimal meydandadır. Kendisi de izah et
essese ve saire yapmak bahanesiyle şuraya bura
tiler, ıbütçede muayyen fasıllar haricinde bir
ya sarf edilmiştir? Gerçi Orman işlerini tanzim
takım masraf yapılmıştır. Esasen 'bizzat Tarım
için
müesseseler yapmak lâzımdır; fakat bunlar,
Bakanı Nedim ökmen arkadaşımız, geçen ikti
Kızılcahamam'da, Çamkoru'da zevk ve safa ha
darın son Başbakanı tarafından bunları tetkika
mamları olmamalıdır. Bunları Tarım Vekili
memur edilmiş, bu hususta verdiği raporda
nin dikkate alması lâzımdır, icabı ne ise yapma
bu sutiistimaller üzerinde durarak buna nazarı
sını rica ediyorum.
dikkati celbetmiş ve ondan sonra kendisi tak
dir edilerek Tarım Bakanlığına getirilmişti.
8. — Sivas Mebusu Şevki Ecevit'in, il ve
Kendisi o zaman; bunları takip edeceğiz, mah
ilçeler dışında bulunan köy okullarının vilâ
kemeye vereceğiz, demişlerdi. Fakat kimlerin
yet itibariyle adedi ile halen esaslı surette ta
mahkemeye verildiğini, muhakeme neticesinin
mire muhtaç olanlarınin miktarına,
öğretmen
ne olduğunu izah etmediler. Bence, Bütçe Ka
okulu mezunu öğretmenlerden bu okullarda va
nununda sarih olarak tâyin edilmiş olan mad
zife alanlar bulunup bulunmadığına, 1951 - 1952
deler haricindekıi sarfiyat, bir cürüm ve bir ci
ders yılındaki mezun sayısına ve bu okulların
nayettir. Kimin tarafından ika edilirse edilsin
tamamının teftiş görüp görmediğine dair Soru
bütçe haricinde sarfiyat yapmak doğru değildir.
suna Millî Eğitim Vekili Tevfik îleri'nin sözlü
Biz milletvekilleri esasen Bütçe Kanununu tan
cevabı (6/880)
zim ve murakabe ile mükellefiz. Millet tarafın
dan verilen vergiler nereye sarfediliyor, kime
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
veriliyor, ne suretle idare ediliyor. Bunları mu
Ankara : 3 . X I . 1952
rakabe etmek her Devlette milletvekillerine ait
Aşağıdaki maddeler halinde arzettiğim husus
en büyük vazifedir. Binaenaleyh bu hassasiyeti
ların Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü ola
tabiî göstereceğiz. Nasıl oluyor da bütçe harici
rak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim.
Çamkoru'da, Kızılcahamam'da 610 küsur bin
Sivas Milletvekili
liralık lüks binalar hamamlar sonra, Abant Gö
Şevki Ecevit
lünde mühim para sarfiyle, köşkler yapılıyor?
1. il ve ilçeler dışında bulunan köy okulla
Maatteessüf o zamanın Devlet Başkanı bilerek gi
rı adedi her vilâyet için nedir. Halen bu okul
diyor, istifade ediyor, eğleniyor, zevk ediyor.
lardan esaslı surette tamire muhtaç olanları
Şimdi biz buna nasıl göz yumabiliriz? Ama denecek var mıdır? Varsa miktarı ne kadardır. Bu okul
ki, bu bir kanun meselesidir, Af Kanunu vardır,
ların bir defaya münhasır olmak üzere ve nok
Anayasa vardır... Bunların hepsi güzel şeyler,
sansız olarak tamir edilmeleri hakkında Bakan
orta yerde bu nevi suiistimaller olunca bunları
lık ne düşünmektedir?
nasıl önliyeceğiz ve yapanları nasıl cezalandıra
2. Köy okullarında öğretmen okulu mezu
cağız? Bunu dikkate almak lâzım gelir. Bence
nu öğretmenlerden, öğretmen veya başöğretmen
en doğrusu o zamanın Devlet Başkam olan zat
vazifesini yapanlar var mıdır? Varsa her ile
mademki, bunları bizzat görmüş, istifade et
göre miktarı neden ibarettir?
miş ve buralarda eğlenmiştir; bunların parası
3. 1951 - 1952 ders yılında köy okulların
nı ödemesi lâzım gelir. Bu ciheti Tarım Vekili
dan kaç tanesi ne kadar mezun vermiştir? Me
nin nazarı dikkatine arz ve muhakeme neticesi
zun vermiyen köy okulu var mıdır? Varsa her
ni bize bildirmelerini rica ediyorum.
ile ait tutarı ne kadardır?
4. Geçen ders yılında köy okullarının tama
Sonra Orman Umum Müdürlüğü varidatı
mı teftiş görmüşler midir? Teftiş görmemiş
öteden beri iyi idare edilmemiştir. Son defa eli
mize gelen 1947 Hesabı Katî raporunu tedkik | köy okulu varsa her il için adedi nedir?
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MİLLİ EĞİTİM VEKİLİ TEVFlK iLERl I
Sivas İlinde köylerde 71 öğretmen okulu me
(Samsun) — Birinci sualin cevabını arzediyozunu öğretmen vardır; bunlardan 46 sı başöğ
rum :
retmen 25 i öğretmen olarak çalışmaktadır.
Köylerde çalışan 396 köy enstitüsü mezunu öğ
1952 - 1953 ders yılı başında faal halde bu
retmenden 213 ü başöğretmendir. Bunlardan
lunan köy okullarının iller üzerinde adedi ilişik
başka yine köylerde 104 eğitmen bulunmaktadır.
listede gösterilmiştir. Faal köy okullarımızın
1952 - 1953 ders yılı başındaki toplamı 2432 si
Sual 3 — 1951 - 1952 ders yılında köy okul
eğitmenli olmak üzere 16 233 tür.
larından kaç tanesi ne kadar mezun vermiştir?
Köylerde mevcut okul binalarından 587 si
Mezun vermiyen'köy okulu var mıdır? Varsa
tamamen yıkılmış veya tehlikeli durumda ol
her ile ait tutarı ne kadardır?
duğu tesbit edilerek tahliye 'edilmiştir. 918 i
Cevap 3 — 1951 - 1952 ders yılında öğretbüyük ölçüde tamire muhtaçtır. 1857 okul bina
menli köy okullarından 73 843 erkek 23 605 kız
sının inşası daha eski yıllardan noksan bırakıl
olmak üzere 97 448 çocuk mezun olmuştur. Ba
mıştır. 303 okul binası muvakkaten toprak dam
ğımsız 'eğitmenli okullardan ise 13 901 erkek
la örtülmüş olup çatılarının yeniden inşası ge
7 411 kız olmak üzere 21 312 çocuk üçüncü sı
rekmektedir. Nihayet bunların dışında 1256 köy
nıftan tasdikname almıştır.
okulunda da hela noksandır.
Son yıllarda yeniden açılmış veya eğitmenli
5210 sayılı Kanuna göre köy okullarının ba
okuldan öğretmenli okula çevrilmiş olan ilk
kım ve onarımı köy bütçesine ve özel idarelere
okulların mezun vermemeleri tabiîdir.
ait olmakla beraber inşası noksan bırakılmış
Sivas Vilâyetinde beş sınıflı köy okulların
olan okullar her yıl Bakanlığımız bütçesine ko
dan
1289 erkek 228 kız olmak üzere, 1951 - 1952
nulan köy okullarının inşaatına yardım ödene
ders
yılında 1517 öğrenci mezun olmuştur. Ba
ğinden illere tevzi olunan miktarlarla ikmal
ğımsız
eğitmenli yani üç sınıflı okullardan 340 ı
edilmektedir, önümüzdeki malî yıl içinde 12
erkek
125
kız olmak üzere 465 öğrenci tasdik
milyon lira teklif edilmiştir. Bu miktar Büyük
name almıştır. Sivas İlinde son yıllarda açılan
Meclisçe kabul edildiği takdirde 2 milyon lirası
ve eğitmenliden öğretmenliye çevrilen 134 köy
eski yıllarda inşası noksan bırakılmış okulların
okulu mezun vermemiştir. Beş sınıflı olup mezun
ikmaline sarf edilecektir.
veren köy okullarının sayısı 191 dir.
Bütün köy okullarının bakım ve onarımları
Sual 4 —• Geçen ders yılında köy okullarının
halli gereken önemli bir mesele teşkil etmekte
tamamı
teftiş görmüşler midir! Teftiş görmemiş
dir. özel idare bütçelerinin imkânları daral
köy okulu varsa her il 'için adedi nedir?
mış olmakla beraber ilk öğretime ayırdıkları
meblâğların gelirleri yekûnuna nispetleri de
Cevap 4 — Gerek köy, gerekse şehir okulla
yıldan yıla düşmüştür. Bu yüzden zamanında
rında teftiş görmiyen öğretmenler vardır, öğ
tamir ettirilmiyen veya esasen iyi yapılmamış
retmenlerin sicilleri vilâyetlerde bulunduğu için
olan okulların çoğu büyük ölçüde tamire muh
bu miktarlar toplanmaktadır. İkmalinde cetvel
taç hale gelmiştir.
halinde kendilerine sunulacaktır.
tik öğretimin çeşitli meselelerini halletmeyi
Sivas Vilâyetinde de 325 köy okulundan 239 ıı
derpiş eden bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.
teftiş görmüş, 86 sı teftiş edilmemiştir.
Bu tasarı Şubatta toplanacak olan Millî Eğitim
İlk öğret'im teftiş kadrosunun genişletilmesi
Şûrasınca da müzakere edildikten sonra hükü
için gerekli tedbirler Bakanlığımızca düşünülmüş
mete sunulacaktır.
ve halen Yüksek Meclise gelmek üzere bulunan
9
Sual 2 — Köy okullarında öğretmen okulu
öğretmenlerin tâyin, nâkil, terfi ve tecziyelerine
mezunu öğretmenlerden, öğretmen veya başöğ
ait kanuna bununla ilgili hükümler konulmuştur.
retmen vazifesini yapanlar var mı? Varsa her
Bu tasarı kanuniyet iktisap ettiği takdirde
ile göre miktarı neden ibarettir?
müfettiş sayısı artırılacak ve okulların daha sık
Cevap 2 — 1952 - 1953 muvakkat rakamla
teftişi ve öğretmenlere rehberlik imkânları sağ
rına görte köylerimizde 5 bin kadar öğretmen
lanmış olacaktır.
ve başöğretmen, öğretmen okulu mezunu olarak
Mâruzâtım bundan ibarettir.
çalışmaktadır.
'
REİS — Şevki Ecevit.
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ŞEVKÎ ECEVlT (Sivas) — Muhterem ar- I koğuşları boş olduğu halde dahiliye koğuşunda
kadaşlar, takdim ettiğim soru iki esası ihtiva et
ikişer kişinin bir arada yatırılması
sebebine,
mektedir. Birincisi, köy okullarında, geçmiş se
vazifeli doktorlardan üçüne aynı ay içinde izin
nelerde malûm usullerle yaptırılan binaların
verilmesinin doğru olup olmadığına ve bu gibi
halen yıkılmaya mahkûm bulunmaları dolayısiyidaresizliklere sebep olanlar hakkında ne mua
le tamir edilmeleri keyfiyetidir. Bunun haricin
mele yapıldığına
dair sorusuna Sağlık ve Sos
de bulunan diğer okullarda öğretmen okulun
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri
Üstündağ'm
dan mezun tecrübeli öğretmen ve başöğretmen
sözlü cevabı (6/881)
bulundurmak ve ayrıca teftişlerin senede en az
T. B. M. M. Başkanlığına
iki defa yaptırılması, talebe adedine göre kadro
1. Balıkesir'de yeni açılan (225) yataklı
ların tanzim ve ayarlanması suretiyle randımanın
hastanede Temmuz ayında dâhiliye koğuşunda
matlup derecede istihsali keyfiyetinden ibarettir.
yakıcı sıcaklarda ve ateşli hastaların ikişer ki
Arkadaşlar, bütün arkadaşlarımızın yaptık
şinin bir yatakta yatırıldığı,
ları gibi bu yıl arkadaşlarımla beraber Sivas'ın
2. Göz, kulak koğuşları tamamen boş oldu
köylerini bir ay kadar dolaşmış ve köylerimize
ğu halele ne için bu koğuşlardaki boş yataklara
ait yol, köprü ve sair mevzuların yanıbaşanda
hastalar yatırılmadığı,
Millî Eğitime ait mevzuları tetkik etmiş ve "bu
3. Hastanede vazifeli doktorların, aynı
arada dikkatimizi çeken birçok noksanlıkları
ay içinde üçüne birden izin verildiği, bu yüz
da müşahede etmiştik. Bu noksanlıklar hak
den gelen hastaların geri çevrildiği ve yatak
kında vilâyet makamına Millî Eğitim müdürü
ların günlerce, aylarca boş kaldığı görülmekte
nü çağırtarak izahat aldık, bir arkadaşım da
ve şikâyetler edilmektedir.
vardı, bu aldığımız izahat bendenizi ve arka
4. Bunlara sebebiyet verenler hakkında
daşımı tatmin etmediği için Ankara'ya döndü
Bakanlık ne gibi harekette ve muamelede bu
ğümde böyle bir sözlü soru vermeyi uygun
lunmuştur?
buldum. Bu sözlü soruyu vereli iki buçuk ay
SözKi olarak B. M. Meclisi kürsüsünden sa
oldu. Bu arada Millî Eğitim Bakanı arkada
yın Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılma
şımla, Müsteşarı ve ilköğretim Umum Müdürü
sını rica ederim.
ile görüştüm. İlköğretim dâvasını teşkil eden
Balıkesir Milletvekillerinden
bu mevzu üzerinde esaslı ve geniş izahat al
Ali Fahri işeri
dım. Bu izahatla, bilhassa iki seneden beri
REÎS — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili, bu
devam eden ve üzerinde çalışılmakta olan ilk
yurun.
öğretim dâvasını kökünden halletmesi lâzımgeSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKlLl
len bir kanun tasarısının hazırlanmış olduğu
EKREM
HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Muh
nu öğrendim. Bu tasarının, 5 Şubatta topla
terem arkadaşlar; Sayın Ali Fahri işeri arka
nacak olan Maarif Şûrasına tevdi edilmek üze
daşımın
sorularını sırasiyle cevaplandırıyorum:
re olduğunu da öğrenmiş bulunuyorum. Aldı
Soru
1, 2 — Balıkesir'de yemi açılan 225 ya
ğım haber doğru ise, Maarif Şûrasının bütün
taklı
hastanede
ikişer kişinin bir yatakta yatı
gündemi ve mesaisini yalnız bu kanun tasarısı
rıldığı, göz, kulak koğuşları tamamen boş oldu
ve ilköğretim dâvası teşkil edecekmiş. Bu ka
ğu
halde ne için bu koğuşlardaki boş yataklara
nun tasarısını bendeniz tetkik imkânını bul
hastalar
yatırılmadığı?
dum. Ve bilhassa müsteşardan aldığrm malû
Oevap
: Sözlü sorunun birinci suali; 225 ya
mat ile vekilin bugünkü verdiği izahat olduk
taklı
Balıkesir
Hastanesinin dahiliye koğuşun
ça tatminkâr bulunduğu için bendeniz de bu
da ikişer kişinin bir yatakta yatırılmış olması
gün için tatmin edilmiş bulunuyorum. Bu iti
kevfiyetidir. Bu suale cevaben derhal şunu
barla Vekil arkadaşıma da ayrıca teşekkür
söyliyebilirim k i ; bu hal ihtiyaç ve zaruretle
ederim.
rin bir neticesidir. Bu durum yalnız Balıkesir
Mâruzâtım bundan ibarettir.
hastanesinde görülen bir hâdise değdldir. Umu
9. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin,
miyetle hastanelerimizde bu usulde hasta yatı
Balıkesir'de yeni açılan hastanede göz ve kulak
rılmaktadır. Bütçe imkânsızlıkları umumi ihti-
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yaeı derhal karşılıyacak durumda olmadığı için | masını ve tedahülleri önlliyeoe'k şekilde mezuni
peyderpey imkânlar tahassul edinceye kadar ih
yetleri ayarlar.
tiyaçları bu şekilde cevaplandırmak mecburiye
Nitekim Balıkesir Valiliğinin 26 . X n . 1952
tinde kalmaktayız.
gün ve 10988/7787 sayılı yazısında : Servis şef
Arkadaşımızın bu sualini ikinci sualle bir lerine Bakanlığımızca verilen mezuniyetlerin
likte mütalâa edelim.
tatbikmda daima hastane hizmetlerinin aksama
Usulen sağlık teşekküllerinde her servisin ması ön plânda göz önüne alındığı, bilhassa ha
yatak adedi mahallin o servise gösterdiği ihti- | riciye ve dâhiliye gibi müracaat ve ihtiyacın
yaca göre ve imkanlar nispetinde ayrılmak- I fazla olduğu ana ve hayati servislerde mezuni
tadır.
yetlere rağmen mesainin durmadan devam etmiş
Her serviste âcil vakalar için bdr, iki yatak
olduğu ve âcil vakaların müdahalesi vekil müboş bırakılmaktadır. Meselâ göz, kulak servi tahassıslara yaptırıldığı ve sağlık kurulu mu
sinde âcil müdahaleyi icabett'iren difteri, orta
ayenelerinin de muntazaman devam etmiş bu
kulak iltihabı ve göze ait nari kazai cerhalariy- lunduğu bildirilmekte ve bu meyanda âcil ve
le gelen hastalar da bu boş 'bulundurulan yatak hayati haricî ameliyatlar askerî hastane opera
lara alınmaktadır. Âcil vakalara cevap vere- törü ile garanti edildiği gibi zaruri röntgen, göz
bdlmek bakımından elde bulundurulan bu gibi ve kulak muayeneleri de yine askerî hastane
yataklarda esasen bir yahut iki gün boş kalmak mütahassıslarmdan faydalanmak suretiyle âm
ta, akabinde dolmaktadır.
me hizmetinin aksamamasma bilhassa çalışıl
Ayrıca ve ehemmiyetle şunu arzedeyim ki, dığı tebarüz ettirilmektedir.
vükubulan ve bulması her zaman için muhtemel
Bu duruma* göre, kanunen verilmesi icabeden
olan otobüs veya benzeri kazalarda kitle halin senelik mezuniyetlerin istimali sırasında dahi
de gelen hastaların ihtiyaçlarına bu şekilde boş hastane hizmetlerinin aksamaması hususuna
bulundurulan yataklarla cevap verilebilmekte âzami dikkat sarfedilmiş bulunduğu müşahede
dir. Intani hastalık hallerdnde servisteki boş kılınmış bulunmaktadır.
yataklar ^başka bir odaya alınarak intani vaka- I
Üç doktora birden izin verildiğinden bahse
lara tahsis ve hasta intaniye servisinde ilk, açı
diliyor. Bir kere doktorlar diğer memurlar gibi
lan yatağa nakledildiği anda, bu yataklar da
senelik izinlerini kullanmak hakkına maliktir
ait olduğu servise iade edilmektedir.
I
ler. Fakat tabiî bu mezuniyetlerin ayarlanması
Sayın arkadaşımızın üçüncü sualine gelince:
lâzımdır. Bu ayarlanma keyfiyeti valilikler ta
Soru 3 — Hastanede vazifeli doktorların ay
rafından yapılır. Meselâ Balıkesir'de Hariciye
nı ay içinde üçüne birden izin verildiği, bu yüz
servis şefi mezuniyet istemiş fakat yerine bir
den gelen hastaların geri çevrildiği ve yatakla
doktor tâyin etmedikçe mezuniyet verilemiyerın günlerce ve aylarca boş kaldığı görülmekte
ceği kendisine söylenmiş. Oradaki askerî has
ve şikâyetler edilmektedir.
tane doktoru ile kendisi mutabakat hasıl etmiş
Cevap : 5442 sayılı tiler İdaresi Kanununun
ve bu suretle kendisinin vazifesini muvakkaten
13 ncü maddesinin (Ç) fıkrası hükmü gereğin
askerî doktor taahhüt etmiş bulunuyor. Yani
ce tâyinleri merkeze ait olan memurların yıllık I
hastane hizmetleri bu şekilde aksamamış olu
izinleri Bakanlıkça verilmekte ve bu hususta I
yor.
muamelâtta kolaylığı temin etmek içdn şu usul
Diğer bir doktor da, başhekim, aynı zaman
takip edilmektedir.
da
izin
almış. Bunun çocuğu istanbul'da tahsil
Yıllık izinlerini kullanmak istiyenler Bakan
de
iken
vefat etmiş izin istemiş on gün için izin
lığa münferiden istidalarla müracaat etmezler.
verilmiş
ve bu müddet içinde dönmüştür.
Vilâyetler sene başında bütün izin taleplerini
tzin istiyen doktorun birisi de göz dokto
bdr liste halinde gönderirler. Bakanlık listede
rudur.
Senelik iznini kullanmıştır. Onun. da
kayıtlı olanların durumlarını tetkik ederek bu
vazifesinin
diğer bir askerî doktor tarafından
nu tasvip ve valiliğe tebliğ eder- Valilikler de
görülmüş olduğunu vali bilhassa tebarüz ettir
yine listeye göre alâkalıların izinlerim kullan
mak istedikleri tarihleri mümkün mertebe dik mektedir. Maruzatım bundan ibarettir.
kate almak suretiyle ve bilhassa işlerin aksama- |
REÎS — Ali Fahri îşeri.
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ALI FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem
arkadaşlar, sayın bakanlarımızı teşkilâtlarına
ait işlerde, hatalarda, kusurlarda suiistimal
lerde az çok ikaz ediyoruz. Arkadaşlarımız bize
bundan dolayı teşekkür edecekleri yerde daha
ziyade kendi teşkilâtlarının kabahatlerini örtmeye çalışıyorlar, biz de bu vaziyet karşısında
müşkül vaziyete düşüyoruz. Gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla dinlediğimiz hususlarda vazifelerimizi yapıyoruz. Hatalarını görüyor,
Bakanlardan bunun izalesini istiyoruz, millet
bunu istiyor, diyoruz. Sonra iş efkârı umumiyeye aksediyor, efkârı umumiyeyi hakem yapıyo
ruz. Neticede bir milletvekili soru sordu netice
si böyle oldu, şöyle oldu deniyor. Hattâ mahcup
olduğumuz zamanlar da oluyor.
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Balıkesir'de yeni açılan 225 yataklı hastane
yi 17 Temmuz 1952 tarihinde gezdim. Hastalarla
ayrı ayrı temas ettim. Yazın en yakıcı sıcakla
rında dahiliye koğuşunda ateşli hastaların
ikişer kişi bir yatakta yattıklarını bizzat gör
düm. Hattâ kendilerini bilmiyecek derecede has
ta ve sorduğum suallere cevap veremiyeeek
kadar dalgın olduklarını müşahede ettim.
Diğer taraftan göz ve kulak koğuşlarında 16
yatağın boş olduğunu gördüm ve niçin bu sıkı
şık hastaları bu yataklara almadıklarını sordum.
Nöbetçi doktoru sükût etti. Meğer bu iki ser
visin doktorlarına birden senelik izinleri veril
miş, koğuşlar yataklar boş. Gelen hastalar has
tanede yatak olmadığından değil, o servislerde
vazifeli doktorların olmamasından geri çevrili
yor. Diğer tarafta ateşli hastalar ikişer kişi tek
yatakta yatıyorlar. Karşı odada bu yataklar da
günlerce boş kalıyor.
Bu vaziyeti ertesi günü Vali Beye anlattım. I
Telefonla vaziyeti nöbetçi doktoruna
bildirdi.
tkişer ikişer yatan hastaların diğer göz kulak
koğuşlarına aldılar. Bu, valinin vazifesinden
ziyade doktorların vazifesi değil midir? Niçin I
daha evvel yapmamışlardır? Çünkü mesuliyet i
yok, şefkat hissi yok, vazife aşkı yok, yalnız
para hırsı çok! Üçüncü olarak dahiliyeciye de
izin, verilmiş.
!
Diğer dördüncü doktorun izin kâğıdını vali- |
ye imzalatırken benim şikâyetim üzerine dur
durulmuştur.
I
Valiye, «ne kadar doktor varsa hepsine izin
verdiniz, hastaneye de bir kilit vurup kapatınız»
dedim. Çünkü vaziyet onu gösteriyordu.
i
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Millet bir taraftan hastane yapar, fakir büt
çesinden milyonlar tahsis eder, diğer taraftan
doktorların alâkasızlığı yüzünden yataklar gün
lerce ve hattâ aylarca boş kalır, hastalar ıstırap
içinde kıvranırlar. Bu ne iştir?. Bu millete yazık
günah değil mi?.
Yine dâhiliye koğuşunda kalabalık hastaların
yatığı ve sıcağın en şiddetli ve güneşin tamamen
bu odaya nüfuz ettiği esnada öğle ile ikindi ara
sında odanın içinde filit yapmışlar, kapılan, pen
cereleri kapamışlar. Hastaların harareti, güneşin
şiddeti, filit kokusu insanı bunaltacak bir vazi
yette.... Sağlam insan on dakika içerde kalamaz.
însana baygınlık geliyordu. Bunu sabahleyin ve
yahut geçe serinliğinde yapsalar olmaz mı?. Has
talarla ne derece alâkadar olunduğu işte mey
danda.. Hastalar, bilhassa hastanelerin ruhlarda
bırakmış olduğu mânevi kuvvetten bir damla şi
fa umanlar orada da ihmal ile asık suratla kar
şılanırlarsa, doktorlardan şefkat ve alâka gör
mezlerse, artık kimden sıcak bir dostluk bulmanın
mümkün olacağını düşünmek gerektir.
Arkadaşlar, Sayın Sağlık Bakanımız fera
gatle, mevkiine ve mesleğine yakışır bir şekil
de yazın en uzun ve en sıcak günlerinde müte
madiyen memleketin her tarafını Şarkı, Garbi
Cenubu, Şimali baştan haşa dolaşıp hastaneleri
teftiş ederken, bizim hastanenin ve bâzı Hükü
met ve belediyenin doktorları vazifeden kaçar
gibi, serin deniz havasında, İstanbul'da izinle
rini geçirmekte idi. Diğer taraftan da raporlar
la izinlerini mütemadiyen temdit etmekte idiler.
Ne olur, büyüklerinden, bakanlardan örnek al
salar da hiç olmazsa onların on da biri kadar
çalışsalar. Hem milletin muhabbetini, hem Hü
kümetin takdirini, hem de aldıkları parayı hak
etseler.. Bu kendileri için de, memleket için de
daha iyi olmaz mı?. Bizi de bakanları da meş
gul etmeseler ne olur?.
Doğruyu söylemek lazımsa. Bakanların - Baş
bakan başta olmak şart iyi e - gecenin saat seki
zine, dokuzuna kadar Bakanlıklarda çalıştıkla
rını görüyoruz. Bütün yükün ağırlığını, umu
ru devleti, ve umuru milleti omuzlarına yüklen
mişler. ne kadar yorulduklarını takdir ediyoruz.
Bunu yaptıran, onları bu derece feragatle ça
lıştıran millet ve memleket sevgisi ve aşkıdır;
yoksa para ile çekilecek dâva değildir. Şüphe
siz iftiharla söylivebilirim ki, kıymetli ve fazi
letli doktorlarımız var. Onlarla göksümüz ka-
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barıyor, Türk milleti de bunlarla iftihar edi ı ve bâzı hatalar yapılabilir. Fakat bunlar tahak
yor. Her memleketten birçok noktada geri
kuk ettiği zaman derhal haklarında icap eden
kaldığımız halde, Tıp meslekinde en ileri ve en I muamele yapılır ve meslekin icap ettirdiği ceza
medeni milletlere bile muhtaç olmıyacak kadar
lar kendilerine verilir. Fakat bâzı soysuzlar
zenginiz. Hattâ birçok devletlerden ve millet
dan bahsederken ifadelerini ve tenkidlerini bil
lerden de bu hususta ileriyiz. Bununla daima
hassa doktorlar üzerinde teksif ettirmesi beni
öğünmekteyiz. Yalnız her güzelin bir huyu oldu
hakikaten müteessir etmiştir. Çok üzüldüm. Bu
ğu gibi bâzı doktorlarımızın da millete ve mem
şekilde doktorlara karşı efkârı umumiyede fena
lekete hizmetten ziyade paraya düşkün olduk
bir tesir uyandırıldığı zaman bu memleketin
ları görülmektedir.
sağlık dâvası çok teşevvüşe uğrar. Onun için
çok rica edeceğim, arkadaşlarım Meclis kürsü
Dikkat edin arkadaşlar, bunu bütün doktor
sünden konuşurlarken sadece hakikatları ifa
lara teşmil etmiyorum, yalnız bir kısım doktor
de etsinler. Memleket sağlık teşkilâtında ihti
larımıza atfediyorum. Memlekete, millete ve be
lâlleri
mucip olacak bu gibi, beyanattan çekinşeriyete en büyük hizmeti yapan doktorlarımızsinler.
dır. Bunu da takdir ediyorum. Fakat bütün
Devlet teşkilâtlarını felce uğratan da, mukaddes
Mâruzâtım bundan ibarettir.
vazifelerini suiistimal eden de yine onlardır.
REÎS — Ali Fahri îşeri.
Çünkü paraya tamaen rapor veriyorlar, hatıra,
ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
iltimasa göre rapor verirler, sevgi ve samimi
rem arkadaşlar; ben sözlerimi bütün doktor
yete göre raporlar verirler. Bu bir fen işi, sıh
lara teşmil etmedim. İçinde ne kadar kıymetli
hat işi olduğu için de akan sular duruyor, kanun
doktorlarımız vardır, bunları takdir ediyorum.
lar duruyor.
İzmir'de bir hastane vardır, 440 yataklı.
tşte iyi tarafını da, kötü tarafıni da arzettim.
Bu
hastanenin başhekimi de Hüsamettin Pe
Bunu yüksek Meclisiniz takdir etsin, sevabı
tek'tir.
Allah millete bağışlasın, böyle insan
nı da, günahını da teraziye koysun.
lar
oldukça,
bu milletin sırtı yere gelmez.
Eski devirlerde insanların vicdanlarında ka
Edremit'te 70 küsur yataklı bir hastane
nun korkusundan ziyade Allah korkusu vardı.
vardır.
Burası da gayet güzel ve temizdir,
Fakat bugün aksinedir. Bilûmum Memurin
bu
gibi
daha
birçok hastanelerimiz vardır. Fa
Kanunları hafiftir. Memurin Muhakemat Kanu
kat,
maalesef
bizim
Balıkesir'deki hastane Ed
nu bile kalmamıştır. îşte en büyük siper ve hi
remit'teki küçük hastaneye nazaran çok fena
maye de memurlar için budur. Allahtan korkve pistir, gördükçe insanın yüreği sızlıyor.
mıyanlara, milletten utanmıyanlara, vazifeleri
Balıkesir hastanesi, âdeta bir mahpushanedir.
nin kudsiyetini takdir etmiyenlere, vazifeleri
Bunun için alâkalılara hususi olarak yazdım,
ni suiistimal edenlere karşı bir tasfiye kanunu
«takibat yapılıyor» denildi, sonra da kaymakam
lâzımdır. Ve bu, şarttır, (közünün yaşına bak«bu hastane hakkında o zaman tamirat varmış
mıyalım, milletin ıstıraplarını dindirelim. Mil
da onun için bakımsızmış» dedi ve işin içinden
let de bunu bekliyor. Ve halen bizi imtihan edi
çıktı.
yor.
Sonra, Trakya'nın İpsala hastanesinde iki
Mâruzâtım bundan ibarettir.
veya
üç doktor vardır, bunlardan birisi Hükü
SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM VEKİLİ
met doktoru, diğeri belediye doktorudur. Ba
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Sa
kınız
burada ne olmuştur :
yın Fahri İşeri şahsım hakkında takdirkâr ve
Pirinç mevsimidir, Şark'tan, Garp'tan 7-8
taltif kâr konuştular. Ben kendi şahsımı mesle
bin kişi gelmiştir, 8-10 bin amele vardır. Bir
kimden ve meslektaşlarımdan ayıran bir adam
gece üç vaka oldu, iki doktordan birisi dahi
değilim. (Bravo sesleri, alkışlar)
yoktur. Bir hastabakıcı bu gelen üç hasta ile
Meslektaşlarım hakkında çok ağır ithamlar
sabaha
kadar meşgul oldu. Kaymakam genç
da bulundular. Bu ithamlarının yüzde doksanı
bir
zat,
ona dedim ki; «niçin bunların ikisine
nın yersiz olduğunu ifade edebilirim. Bir mesle
birden izin verdiniz1?» «©irisine izin verdim
kin müntesipleri içerisinde elbette, her meslek
te olduğu gibi, bftn soysuz insanlar bulunabilir I İsparta'ya gitti, orada iznini (70) gün temdit
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ettirdi, ötekisi on gün izin alarak Edirne'ye
gitti, o da iznini Sağlık Bakanlığından temdit
ettirdi. Bu durum üzerine vekâletten muvak
katen bir doktor verilmesini istedim. Keşan
doktorunu vereceklerdi, o da senelik iznini al
mış gitmiş» dedi...
Buyurun kardeşlerim, biz doğruyu* söyle
mek için buraya geldik. İyiye iyi, kötüye kötü
diyeceğiz, her şeye iyi demiyeceğiz k'i, kötülerin
yanında iyilerin kıymeti artsın. Benim maruza
tım bundan ibarettir.
10. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 1952 senesinde kaç aded ve nerelerde orta
mektep açıldığına, bunlardan kaç
tanesinin
Doğu illerine isabet ettiğine ve
Diyarbakır'ın
Lice ve Çermik ilçelerinde orta mektep açılması
na neden müsaade edilmediğine, 1951 ve 1952
yıllarında Doğu illerinde kaç aded köy okulu
yaptırıldığına dair sorusuna Millî Eğitim Vekili
Terfik tleri'nin sözlü cevabı (6/883)
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorumun, Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını
rica ederim.
1. 1952 senesinde, yurdumuzda kaç aded ve
nerelerde orta mektep açılmıştır?
2. Kültürel bakımdan da Doğu illerinde
ehemmiyet verildiği iddia edildiğine göre bu açı
lan orta mekteplerden kaç adedi bu illere isabet
etmiştir?
3. Diyarbakır'ın Lice ve Çermik ilçelerinde
de binalar ve her türlü levazımat hazırlandığı
halde neden orta mekteplerin açılmasına müsa
ade edilmemiştir?
4. Mazeret, kadronun olmayışı ise Bakan
lıkça nakdî yardım yapıldığı halde kadro işi ne
den daha evvel düşünülmemiş ve tereihan uzak
tutulmuştur?
5. Lice İlçesinden orta mektebin açılması
hususunda vâki müracaatlara, Anayasa muvace
hesinde cevap bile vermek istenmemesinin sebebi
nedir?
6. Lice ve Çermik ilçelerinde ortaokula
kaydedilmek üzere intizarda olan öğrencileri
okutmak için imkânlar aranlış ve temin edilmişmidir?
7. 1951 senesinde Doğu illerinde kaç aded
köy okulu yaptırılmıştır
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8. 1952 senesinde kaç aded koy okulu yap
tırılmıştır?
9. 1951 senesinde Diyarbakır'da 43 aded
köy okulu yaptırıldığı halde 1952 senesinde en az
bu aded muhafaza edileceği vait edilmesine rağ
men 1952 senesinde 28 adede indirilmesi hangi
sebepten olmuştur?
31 . X . 1952
Diyarbakır Milletvekili
Mustafa Ekinci
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLEBl
(Samsun) — 1. 1952-1953 öğretim yılı başın
da yurdumuzda 34 ortaokul açılmıştır. Bu or
taokullar şuralarda açılmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Afyon'un
Ankara'nın
»
»
»
»
Aydın'in
Balıkesir'in
Bilecik'in
Bursa 'nın
Burdur'un
Çoruh'un
Denizli'nin
Diyarbakır'ın
Eskiştehir 'in
Elâzığ'ın
Erzurum'un
İçel'in
İzmir'in
Kastamonu'nun
Kars'ın
Kocaeli'nin
Konya'nın
Mardin'in
Muğla'nın
Muş'un
Ordu'nun
Trabzon'un
»
»
Tunceli'nin
»
»
Urfa'nm
2.
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Şuhut
Yıldırımbayazıt
Yenimahalle
Çubuk
Kızılcahamam
Nallıhan
Koçarlı
İvrindi
İnönü
Muradiye
Yeşilova
Fındıklı
Sarayköy
Lice
Seyyitgazi
Ağın
Aşkale
Mut
Kınık
Kargı
Arpaçay
Sapanca
Ilgın
Nusaybin
Köyceğiz
Malazgirt (Alparslan)
Gölköy
Maçka
BeşMüzü
Çaykara
Ovacık
Nazimiye
Pülümür
Sürüç

Açılan 34 ortaokuldan 11 tanesi Doğu il-
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lerine isabet etmektedir. (Bu ortaokullar da «2»
numaralı listede gösterilmiştir.)
No : 2
1952. - 1953 öğretim yılı başında açılan 34
ortaokuldan Doğu illerine isabet edenler:
1. Çoruh : Fındıklı
2. Diyarbakır : Lice
3. Elâzığ : Ağın
4. Erzurum : Aşkale
5. Kars i Arpaçay
6. Mardin : Nusaybin
7. Muş : Malazgirt (Alparslan)
8. Tunceli : Ovacık
9. Tunceli : Nazimiye
10. Tunceli : Plümür
11. Urfa : Sürüç
3. Lice'de ortaokul açılması için yeniden
yapılacak binaya sarfedilmek üzere müteşebbis
derneğe 1951 malî yılından 10 000, 1952 malî
yılı ödeneklerinden de 30 000 lira yardım ya
pılmıştır. Dernekçe yeni bir bina yaptırılması
gerekirken okul olmaya gayrimüsait, özel idare
ye ait kaymakam evinin satmalındığı, yaptırı
lan incelemelerden bu binanın ortaokulun ihti
yacına uygun olmadığı anlaşılmış, ancak plân
ları Bakanlığa getirildikten sonra gelecek yıl
bir paviyon ilâvesi suretdyle bu binadan okul
olarak istifade edilmesi cihetine gidümdştir.
Bu suretle girişilen muhabere neticesinde
Diyarbakır Valiliğinden istenilen tadillerin ya
pıldığı, binanın öğretime hazır olduğu ve gele
cek yıl da ilâve paviyonun yapılacağı 4 Ekim
1952 tarihinde tel ile bildirilmesi üzerine nata
mam olan bu okul binasına, ortaokul açılması
na emdr verilmiş ve ortaokul açılmıştır.
Çermik İlcesine gelince:
Ortaokula tahsis edilen halkevi binasının ta
dil ve onarımı için 10 000 liraya ihtiyaç olduğu
12 Mayıs 1952 tarihli yazı ile Diyarbakır Vali
liğinden bildirilmiş, eldeki ödenekler tevzi edil
miş bulunduğundan 5978 sayılı Kanunla alman
ek yardım ödeneğinden Müteşebbis Derneğe
10 000 lira gönderilmiştir.
1952 - 1953 ders yılında açılacak ortaokulla
rın adları ve yerleri 5 Eylül 1952 tarihinde ka
rara bağlanmıştır. Bu karara kadar Çermik
Halkevi tadilâtının ikmal edildiği ve öğretime
hazır olduğu bildirilmediğinden Çermik bu lis
teye ithal edilmemiştir.
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Bu tarihten sonra tamir ve tadillerin, 15 Ey
lül 1952 tarihine kadar ikmal edileceği Diyar
bakır Valiliğinden bildirilmiş ise de ancak 22
Kasım 1952 tarihinde Bakanlığımıza gelen Di
yarbakır Valiliğinin 4563 sayılı yazısında tamir
ve tadil işlerinin ikmal edildiği ve eşyasının sağ
landığı bildirilmiştir. Bu tarihten sonra öğret
men temini mümkün olamamıştır.
4. Malûm olduğu üzere il ve ilce merkezle
rinde derneklerce yaptırılan ortaokul binalarına,
yıllara taksim edilerek yardım yapılmakta an
cak bu okul binaları ders yılı başından evvel
ikmal edildiği, öğretime hazır bulunduğu tak
dirde, bakanlık müfettişleri tarafından da gö
rüldükten sonra ders yılı başlamadan evvel o
yıl açılacak ortaokullar listesine alınmaktadır.
Binaenaleyh Çermik'e ek ödenekten yapılan
10 000 lira yardım da bu şartlar altında yapıl
mıştır. Yukarda da arzettiğim gibi vaktinde iş
ler ikmal edilmemiş bulunduğundan 1952 1953 ders yılı başında Çermik'te ortaokul açıla
mamıştır.
5. Lice Ortaokulu hakkında cereyan eden
muameleyi arzettim. Bakanlığımızca, Lice Orta
okulu hakkında yapılmış resmî ve hususi müra
caatların bir kısmı kesin neticeye varılmcaya
kadar cevaplandırılmamıştır.
6. Sayın arkadaşımca da malûm olduğu
üzere yalnız Çermik'te değil halen 126 ilçede
henüz ortaokul mevcut değildir. Ayrıca büyük
bucak merkezlerinde ilkokulu bitiren çocuklar
için ortaokul açılmasına ihtiyaç vardır. Bu okul
lar için öğretmen yetiştiren kaynaklarımızda
gerekli tedbirleri aldık. Bütçe imkânları nispe
tinde okul binaları yapmaları için derneklere
yardım yapıyoruz. Nitekim 1952 Bütçesinde
150 000 lira olan bu yardım 1951 de 300 000 lira
olarak bütçede yer almış, bu miktar 1952 Büt
çesinde ise Yüksek Meclisin kararı ile 1 500 000
liraya kadar çıkarılmıştır.
Ders vasıtaları bakımından da bu okulları
üç yıldan beri programlı şekilde teçhiz etmekte
yiz. Binaenaleyh Çermik İlçemiz de bu çalışma
larımız arasında gelecek yıl ortaokula kavuşmuş
bulunacaktır.
7. 1951 yılında, öğretim çağındaki çocukla
rın % 25 ni okutabilen 11 Doğu vilâyetinde
(225) i yeni, (6) sı ikmal olmak üzere (231) ilk
okul binası yapılmıştır. Bu illere, bu iş için Ba-
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bir kültür merkezi olan, tarihte edipler, ilim
kanlığımızdan 3 182 317 liralık ödenek verilmiş
adamları, şairler yetiştirmiş olan bir ilimizde
tir.
okur yazar nispeti % 18 dir. Bu rakam haki
8. 1952 yılında aynı illerde (173) ü yeniden
katen hazindir. Bunu telâfi etmek için esaslı
ve biri ikmal olmak üzre (174) okul ile 1951 den
bir programla ve Şark'm bu ihtiyacını karşıevvel yapılmış olup odunluk ve helası olmıyan
lıyabilecek ehemmiyet ve gayretle bu işi ele
18 köyde ayrıca (18) odunluk ve hela yaptırıl
almak lâzımgelir kanaatindeyim. Bu itibarla,
mıştır. Bu yıl adı geçen okullar için de 3 554 000
sayın Bakanı, geçmişteki günleri bir tarafa bı
lira verilmiştir.
rakarak bundan böyle, bilhassa Teşkilâtı Esa
9. Diyarbakır ilinde 1951 yılında Bakanlı
siye
Kanununa göre her ferdin okuma yazma
ğımızca (40) okul programa alınmış, bunlar için
bilmesi mecburi olduğunu nazarı itibara ala
(475 000) lira ödenek verilmiştir. Vilâyetçe 1950
rak bu bölge halkını okutmak için gerekli ted
yılında tasarruf edilen (47 402) lira da bu işe
birin alınmasını temenni edeceğim.
tahsis edilmiştir. Bundan başka Bakanlığımızca
Dursunbey Orman İşletmesinden metre kübü
Şunu ifade etmiş olayım ki, okur yazar
76 - 96 lira üzerinden yarı mamul olarak alman
nispeti yüzde 18 den aşağı olan yerlerimiz de
keresteden imalât fazlası olup artan keresteler
vardır. Bilhassa Urfa ve Siird'de okur yazar
de tercihan Diyarbakır'a verilmiştir. Bu suret
nispeti yüzde 13 tür. Bunu telâfi etmek için
le 1951 yılında vilâyetçe (43) okul programa
âzami gayret göstermek, çok çalışmak lâzım
alınmıştır. Ancak bu 43 okul, senesi içinde veri
dır. Bu, bizim için en mühim bir vazife ve ve
len para ile ikmal edilememiştir.
cibedir.
1951 yılında başlanan okulların noksanları
REİS — Millî Eğitim Vekili.
1952 yılında verilen
yardım ödeneğinden
MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ TEVFİK İLERİ
(38 900) lirası sarfedilmek suretiyle ikmal edil
(Samsun) — Memleketinin büyük ihtiyacını di
miş ve katî kabul muameleleri yapılmıştır-.
le getiren Mustafa Ekinci arkadaşımın tenkid1952 yılında, Diyarbakır İline ayrıca keres
lerinden dahi hoşlanmamak mümkün değildir.
te verilemiyeceği ve geçen yıla nazaran okul bi
Yalnız bir hakikati yüksek huzurunuzda teba
nalarının keşiflerindeki fazlalık göz önüne alı
rüz ettirmeden geçemiyeceğim :
narak 50 000 lira fazlasiyle 525 000 lira ödenek I
Doğu illerimize hassaten Diyarbakır'a iki
gönderilmiştir.
seneden beri cidden imkânımızın âzamisi ile
elimizi uzattık. Ama imkânımızın âzamisi ihti
Bu paradan 38 900 lirasının geçen yıldan in
yacı ne derece tatmin etti, bu bir meseledir.
şası noksan kalan okullara verilmesi ve geçen
yıl Dursunbey Orman İşletmesinden metre kübü
1951 - 1952 yıllarında Maarif Vekâletinize
76 - 96 liraya alman yarı mamul keresteye mu
vermiş olduğunuz envestisman yekûnu 30 mil
kabil, bu yıl Adana Orman İşletmesinden tahsis
yondu. Yani ilk, orta ve teknik okullar inşa
olunan aynı evsaftaki kerestenin metre kübünün
et diye bana 30 milyon lira verdiniz. Bu 30 mil
170 liraya alınabilmiş olması ve kısmen de işçi
yonun 12 milyon lirasını 18 Doğu ilimize tahsis
ve ustalık ücretlerinin fazlalığı yüzünden inşa
ettik. 63 vilâyetimizi düşünürsek 30 milyonun
atın daha yüksek fiyatlara ihale edilmiş bulun
12 milyon lirasını sadece Doğu illerine tahsis
ması neticesi olarak ancak (28) okul yaptın laetmemiz Doğu illerimizin kültür kalkınmasına
bilmiştir. Maruzatım bundan ibarettir.
verdiğimiz ehemmiyetin bir ifadesidir. Bu pa
radan, taahhüde bağlanmış ve sarfedilecekler
REİS — Mustafa Ekinci.
hariç olmak üzere, iki sene zarfında 2 milyon
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh
50 bin lira sadece Diyarbakır ilimizde sarfetterem arkadaşlar, muhterem vekilin beyanatı
tiğimiz kısımdır.
na hem memnun oldum, hem mahzun oldum.
Memnun oldum çünkü. Şark illerinin okuma
Hulâsa edersek : 30 milyonun 12 milyonunu
ihtiyacını karşılamak üzere oldukça ehemmiyet
Doğu illerimizin 18 vilayetine ayırdık. Bu 12
verildiğini öğrendim... Mahzun oldum; çünkü
milyonun da 1/6 sini Diyarbakır'a verdik. Bu
aradaki açığın, mesafesi çok geniş olması itiba
nunla Diyarbakır'a iltimas ettik, demek iste
riyle bu yürüyüşle bunu kapatmak imkânı yok
miyorum . Hiçbir vilâyete iltimas veya tercish
tur. Tasavvur buyurunuz ki, Diyarbakır gibi I yapmıyoruz. Diyarbakır dikerlerine nazaran
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daha muhtaç durumda olduğu için bu şekilde ı tasarrıf oldukları araziyi almalarına müsaade
hareket ettik. Senelerce ihmale oğrıyan ve bü
yoktur, alınması için bir sebep mevcut değildir.
yük yardıma ihtiyaç duyulan Doğu illerimiz
Komisyonların bu şekilde hareket etmemesi icapiçin elimizden gelen yardımı esirgemiyoruz.
eder. Olsa olsa, arada sırada hukuki ihtilâflar
inşallah Mustafa Ekinci arkadaşımızın istek
olabilir. Bu hukuki ihtilâfların mercii halli yi
lerini kısa zamanda tahakkuk ettirmek için ge
ne mahkemelerdir.
rekli malî imkânlara da erişeceğiz. (Alkışlar).
Hükümet olarak bu hususta aldığımız ted
birler şunlardır: Müteaddit defalar Devlet Ba
//. — Yozgad Mebusu Avni Doğan'm, Sor- I kanlığı tarafından yapılan tamimlerde, demigun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazkyan, Yerköy
şizdir ki : «halkın elinde bulunan arazi, Devle
ve Merkez ilçelerinin birçok köylerinde
Hazine
tin hükmü tasarrufu altında bulunan araziden
namına tesbit, tescil ve göçmenlere tahsis olunan
olsa dahi - bunlar az topraklı köylüler iseler yerli halka ait topraklar hakkında bir tedbir
bu araziyi bunların elinden almayınız. Bunlar
alınmasının düşünülüp
düşünülmediğine
dair
toprak tevziine muhtaç vatandaşlar ise bunla
Başvekâletten olan sorusuna Devlet Vekili Mu
rın ellerinden bu araziyi almayınız.
ammer Alakant'ın sözlü cevabı (6/884)
Diğer taraftan yine, topraksız köylüyü Top
raklandırma Kanunu hükümleri iktizasınca,
REİS — Soru önergesini okutuyorum.
halk tarafından imar ve ihya edilmiş arazinin
Türkiye Büyük Millet Merlisi Yüksek
miktarı 50 dönüme baliğ oluyorsa bu araziyi
Başkanlığına
kendilerine terkediniz, bu hususa dikkat ediniz,
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Başbakan
itina ediniz. Yerli ile göçmenler arasında birini
tarafından revaplandırılmasma delâletinizi arz
diğerine tercih gibi bir muameleye tevessül et
ve rica ederim.
meyiniz.»
Yozgad Milletvekili
Hükümetçe ele alınmış olan tedbirler bun
Avni Doğan
|
lardır. Bu şekilde müteaddit emirler verilmiş,
Sorgun İlçesinin Bahadin, Sarıhamzah, Mer
tamimler gönderilmiştir, iskân komisyonlarının
kez Kürt Köyü, Kepirce, Yazılıtaş, Akoluk köy
kararları valilerin tasdiki ile tekemmül eden bir
leriyle Boğazlıyan, Yerköy ve Merkez ilçeleri
idari kaza tasarrufudur. Valilerimizin bu hu
nin birçok köylerinde mahallî iskân komisyon
susta nazarı dikkatleri
daima celbedilmekte
ları tarafından yanlış ve hatalı olarak yapılan
ve vilâyetlerine ait işler arasında toprak tevzi
t'etkikat yüzünden Hazine namına tesbit, tescil
ve tapulama ve göçmenlerin iskânı işlerinin
ve göçmenlere tahsis olunan yerli halka ait top
ehemmiyetle göz önünde bulundurulması her
raklar hakkında Hükümetçe bir tedbir alınması
zaman kendilerine tavsiye edilmektedir. Son za
düşünülmekte midir?
manlarda bütün bu faaliyetler inkişaf etmektedir.
DEVLET VEKÎLİ MUAMMER ALAKANT Yeni yeni toprak tevzi komisyonları - arkadaşımızın
(Zonguldak) — Efendim; diğer vilâyetlerde ol
suali gerçi toprak tevzi komisyonlarına matuf
duğu gibi Yozgad Vilâyetinde de .Devlet namına
değildir - teşkil edildiği gibi iskân komisyonları
müseecel ve Devletin hükmü tasarrufunda bu
tarafından da bu şekilde arazi Hazine namına
lunan arazinin topraksız halka ve göçmenlere
tescil edilmekte ve göçmenlere verilmektedir.
tahsis edilmesi esastır. Bu mesele Türkiye Bü
Muamele inkişaf ettikçe komisyonların görüşle
yük Millet Meclisi azasının hemen hemen hep
ri birleşmekte ,hukuki ve kanuni anlayışları bir
sini yakînen alâkadar etmekte olduğu için, bu
noktada toplanmakta ve vuzuh kesbetmektedir.
hususta tafsilât vermeyi faydalı bulmaktayım.
Sayın Avni doğan arkadaşımız, her halde
Muhterem arkadaşlar, arada sırada bu işlerle
Yozgad seçmenleri tarafından tapulu bâzı ara
ilgili şikâyetlerle karşı karşıya kalmış bulun
zilerinin alındığı hakkında bâzı şikâyetlerle
maktayız. Bu şikâyetlerin bir kısmı halkın ba- ı karşılaşmış olacaklardır. Fakat bunların bir çoğu
tapu mutasarrıf oldukları arazilerin ellerinden
gönderilen müfettişler ve heyetlerle tahkik edil
alınmış olduğu ve Devlet arazisi ile karıştırıl
miş ve yerinde olmadığı tesbit edilmiş bulunmak
mış olduğu şeklindedir.
i tadır. Demek ki bu şikâyetlerin bâzısı haklı ola
Evvelâ, komisyonların, halkın batapu mu- i bilir, bir kısmı da haksız olabilir. Muhakkak
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elimden tapulu arazimi aldı diye söyliyen herke
sin bu sözüne muhakkak bir hakikat nazariyle
bakmak biraz mübalâğalı olur.
Hulâsa; Hükümet tarafından alınmış tedbir
ler; topraksız köylünün elinden, bunlar kendisi
nin mülkü olmasa dahi, alınmaması esasına da
yanmaktadır. Onun haricinde Devletin arazisini
kullananlar varsa, diğer taraftaki topraksız olan
lara ve göçmenlere tevzi edilmek üzere bunları
ellerinden alın esasına dayanmaktadır. Bütün
bunlara rağmen ihtilâf olursa bu hukukidir. Bu
kabîl bir mülkiyetin mahiyetini tâyin için mah
kemeye intikal ve bunların mahkemelerce çözül
mesi ve halledilmesi iktiza etmektedir.
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlarım; Sayın Bakanı dinledim, Hükümetin
göçmen iskânında tuttuğu metodun münakaşası
na şimdilik girmek niyetinde değilim. Hüküme
tin göçmen iskânından mahallî teşkilâta verdiği
emirlerde topraksız yerli halkın elinden toprak
almamayı tavsiye ve bu yolda emir verdiğini de
biliyorum. Eğer Yozgad'daki tatbikat B. M. Mec
lisinin huzuruna getirilecek kadar büyük olma
saydı onu sadece hukuki bir ihtilâf mahiyetinde
telâkki eder ve Hükümeti, bâzı tedbirler alması
için, davet lüzumuna kani olmazdım.
Hâdisenin mahiyeti şudur : Bu vaziyet
Yozgad'da,
Sorgun'un
15 veya 16 kö
yünde, Boğazlıyan 'm
Çayıralan
ve mer
kez
ilçesinde,
Yerköy
Kazasının
muhte
lif köylerinde yüzlerce çiftçi ailesi göçmen
iskânında, mahallî iskân komisyonlarının, ister
kasta makrun olsun ister gayretkeşlik şeklinde
olsun, yaptıkları hatadan doğmuştur. Bugün en
az bir kaç yüz yerli çiftçi ailesi topraksız olarak
sürünmektedir.
Sayın Bakanın da buyurdukları gibi, denile
bilir k'i bunun hal yolu mahkemeye müracaattır.
Arkadaşlar; ateş düştüğü yeri yakar. Topraksız
fakir bir yerli çiftçinin göçmen aleyhine iptal
dâvası açması ve bugünkü harçlar ve mahkeme
lerin azîm meşguliyeti içinde dâvalarını hallede
bilmesi 'için yıllarca ve. yıllarca beklemek mecbu
riyeti vardır. Hâdisenin hatalı tarafı şöyle ol
muştur : Mahallî iskân komisyonları köylere git
miş, yerli halkın ellerinde bulunan, tapusuz
araziyi tapuya bağlıyacağız, diye konuşmuşlar
ve köyce verilen doğru malûmata rağmen yalnız
tapulu olmıyan ve zilyedlik suretiyle tasarruf
larında bulunan veyahut henüz intikalleri ya-
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pılmamış olan araziyi, tapuya mukayyet olan
| birçok tarlaları dahi - kasden veya kayıtsızlık
i ve kifayetsizlik yüzünden - Hazine namına tesI cil etmişlerdir. Malûmu âlinizdir ki, 4753 ve
i 5618 sayılı kanunlar bu tesbit muamelesini şöy
le emreder : Yapılan tesbit muamelesini köy
lerde ilân zaruridir. Muayyen kanuni müddet
i zarfında itiraz vâki olduğu takdirde bu itiraz
lar tetkik edilecektir. Kemali katiyetle arzedeJ bilirim ki, bu ilân keyfiyeti yapılmaksızın araj zinin tesbit muamelesi tasdik edilmiş, lüzumunJ dan fazla gayretkeşlik gösteren idare âmirleri
| böyle bir hatayı irtikâp etmişler ve yüzlerce ma
hallî çiftçi, topraksız kalmıştır.
I
İlân edilmediğinin bir tek delilini arzedeyim :
Yerli halk, tarlasını sürmüş, ekmiş. Hasadı
nı yapmak için tarlasının başına gittiği zaman
1 «Bu tarla senin değildir.» diye jandarma ile menedilmiş ve ektiği mahsul de alınarak göçmene
verilmiştir.
Bunda merkezi Hükümetin bir kusuru ol
duğuna kani değilim. Vâzıı kanunun emrettiği
I gibi yerli halkı müteessir etmeksizin Devlet ara
zisinde ve boş yerlerin göçmenlere tevzi ile me
mur olan memurlar gayretkeşlik göstermişler
ve yerli halkın toprağını göçmene vermişler
dir. Bugün o gayretkeşliği yapan idare âmiri
tecrübeten bulunduğu üçüncü vilâyette de ki
fayetsizliği tahakkuk ederek Hükümetçe vazi
feden alınmıştır. Ama beri tarafta yüzlerce çift
çi ailesi hukuki ihtilâfı halletmek için para sarfedecek, avukat tutacak halde değildir. Farzeclelim ki, para sarfetsinler. Bugün mevcut mah
kemelerde meselâ; yalnız Sorgun'da günlük ip
tal dâvalarının adedi 20 - 30 u bulmaktadır. Mah
kemelerimizde çalışan hâkimlerimiz, hiç şüphe
yok ki, âzami gayret sarfetmektedirler. Fakat
günlük hizmetlerini, dâvalarını, dosyalarını
insan üstü gayret sarfederek ikmal edebilen mah
kemelerin, gayretkeş idare adamının hatası yü
zünden husule gelen yüzlerce iptal dâvasını kı
sa bir zamanda halletmelerine imkân yoktur. Bu
itibarla sadece dâvayı bir hukuki ihtilâf mahi
yetinden alarak, gitsinler bir iptal dâvası aç
sınlar mahiyetindeki düşünceden uzaklaşmak zaruretindeyiz. Göçmenleri iskân için Devlet ve
Hükümet milyonlar sarfından çekinmezken yerli
vatandaşların malik olduğu toprakları elinden
I almaya ne Meclisin ne de Hükümetin rıza gös-
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termiyeceğine inanıyorum. Arkadaşlar, hata ı ğm haiz olduğu salâhiyete istinaden vermiş
nın hududu korkunç denecek kadar ileridir. 1937 ı olduğu emri tatbik etmiyenlerin tecziyesi cihe
de gelmiş olan bir göçmene verilen tapuyu, ta
tine gidilmiştir. Fakat bu kâfi değildir. Bu
pu gösterilmiş olduğu halde, bu tapu yokmuş
yurdukları gibi ateş düştüğü yeri yakar, Hak
gibi yeniden Hazine namına tescil muamelesi
kı âlileri vardlr. Bu şekilde topraksız kalmış
yapılarak, 1951 de gelen göçmene tahsis mua
100 veya .50 aile de olsa bunlar için yapılacak
melesi yapılmıştır. Bugün bu iki köylü gırtlak
iş, Yozgad Vilâyeti dâhilinde Devlete ait arazi
gırtlağadır. Şurada kabarık dosya halinde mev
köylülere tevzi edilirken bunlara da bir an ev
cut olan resmî vesaik bu suretle topraksız ka
vel arazi vermeyi temin etmektir. Yozgad Vi
lan yüzlerce insanın isimlerini ihtiva etmekte
lâyetinde topark tevzi komisyonu vardır. Bu
dir. Hükümet, bizzat Sayın Muammer Alakant
vatandaşların durumu nazarı dikkate alınarak
arkadaşımız alâkalı makamdan sual sormak
kendilerine Devlet arazisinden arazi verip ta
zahmetine katlanırlarsa göreceklerdir ki, iskân
puya bağlamak suretiyle ıstıraplarının telâfi
işlerinde en çok şikâyet ve yolsuzluk Yozgad'a
si mümkün bulunmaktadır.
inhisar etmektedir. Yozgad en yüksek haddi
Diğer taraftan mahkemelerin tesrii için
bulmuş bulunmaktadır. Bu itibarla Hüküme
Adalet Bakanı arkadaşımla, bu hususu da temin
tin, eğer bu ıstırabı durdurmak için kısa yol
etmeye gayret ederim.
dan bir tedbir buîamıyorsa, hiç olmazsa mahal
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Teşekkür ede
lî mahkemeler adedlerini artırarak bu dâvaları
rim.
süratle intaç etmesi zaruretini olsun kabul eyle
12. — Kars Mebusu Sırrı Atalay',n,
Sarı
mesi icap ettiğine kaniim. Aksi takdirde yüz
kamış
ve
Gtöle
ilçelerinin
bâzı
köyleri
İle
Er
lerce yerli çiftçi ailesi iptal dâvalarının neti
zurum İli arasında devam eden hudut ihtilâfının
cesi alınacak diye perişan olacaklardır, buna
halli için ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ve
hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Bu itibarla Hü
kâletinden sözlü sorusu (6/886)
kümeti, başka çare bulmuyorsa, hiç olmazsa bu
dâvaların süratle intacı için lüzumlu tedbirle
REİS — Bu soru İçişleri Vekâletini alâkadar
ri almaya davet ederim.
etmektedir. Vekil Bey burada olmadıkları için
REİS — Devlet Bakanı.
bunu gelecek Birleşime bırakıyoruz.
DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT
13. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'(Zonguldak)—Efendim, Yozgad Vilâyeti ha
nin,
1951 yılında Trakya'da
Enez'in
Çavuş
kikaten toprak tevzii bakımından ve iskân ba
Köyünde alakasızlığı yüzünden büyük ve kü
kımından Hükümeti en çok işgal eden vilâyet
çük baş hayvanlardan birçoğunun telef olması
lerden birisidir. Bunun için ayrıca sual sor
na
sebebiyet veren Keşan Merkez Baytarı hak
mama hacet yoktur. İşin içinde bulunuyorum,
kında
ne muamele yapıldığına dair sorusuna Ta
kendileri de biliyorlar; İskân Müdürünü yaş
rım
Vekili
Nedim ökmen'in sözlü cevabı (6/887)
haddini doldurduğu için tekaüde şevkettik, ko
misyon işlerini tetkik ve tanzim etmek üzera
1 . X n . 1952
orada bir müfettiş bulunuyordu, bu müfettişi
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
de çıkardım ve daha yüksek kademede olanlar
Trakya'da Enez'in Çavuş Köyünde 1951 yı
üzerinde de durmaktayız.
lında büyük ve küçük baş hayvanlardan hasta
Yüzlerce çiftçi ailesi topraksız kaldı dediler.
lık yüzünden birçok vefiyat olduğu ve buna da
Bendeniz demin ki, «bunların tapuları olmasa
Keşan Merkez Baytarının alâkasızlığı sebep ol
ve tapusuz olarak mutasarrıf bulunsalar dahi,
duğu iddia edilmektedir.
ellerinden iskân haddi dâhilinde yani 50 dönüm
Mal sahipleri tarafından ve koy muhtarlığı
lük olan tarlaların alınmamasını, Hükümetin
tarafından hastalığın vaktinde haber verildiği
haiz olduğu salâhiyete istinaden, emrettik. Bu
halde günlerce hiçbir harekete geçmediği ve bu
emir benden evvelki Vekil arkadaşım tarafın
sebepten birçok hayvanların öldüğü sabit ol
dan verildiği gibi tarafımdan da tekrarlanmış
maktadır. ölen hayvanların miktarı ile bu bay
tır.» Eğer bütün bunlara rağmen arazisiz kal
tar hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair
mış köylüleı* varsa, bu komisyonlarda Bakanlısözlü olarak Büyük Millet Meclisi kürsüsünden
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Sayın Tanın Bakanı tarafından cevaplandırıl I 10 Eylül 1952 Çarşamba günü gittim. Bu işi
masını rica ederim.
mahallinde iki defa tetkik ve takip ettim. Ay
Balıkesir Milletvekili
nı köyde Mustafa Yılmaz'm kahvesinde köy
Ali Fahri İşeri
lüleri ve hayvan salhiplerini de topladım. Has
talık olup olmadığını, hayvanlarda vefiyat
TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maolup olmadığını sordum. Ekseriyetle gerek ka
raş) — Geçen sene Ali Fahri İşeri arkadaşımı
ra sığır hayvanlarında ve gerek koyunlarda
zın bendenize tevcih buyurdukları sözlü soru
hastalık zuhur ettiğini, hastalığın evvelâ ko
nun son maddesi bu mevzuu alâkadar ediyor
yunlardan başladığını; bilâhara sığırlara sira
du. Sözlü sorunun Meclis gündemine aksinden
yet ettiğini ve derhal muhtar vasıtasiyle bu
o - 4 ay evvel bu hâdise olmuş ve Edirne'den
cak müdürüne bir raporla haber verdiklerini,
o tarihte gelen telgrafı sözlü soruya cevap ola
bucak müdürünün Keşan (Kaymakamlığına ve
rak heyeti celilenize okumuştum. Bu telgraf
merkez baytarına vaziyeti bildirdiğini, fakat
şöyle idi: Tetkik edildiği, tetkikat neticesinde böy
baytarın istirahatli olduğu için gelmediğini.
le bir hastalık olmadığı, muhbirin de böyle bir
söylediler. Aradan 10 - 15 gün geçiyor, her gün
şey ihbar etmediği, mahiyetinde idi. Fakat Ali
ikişer, üçer ölüm vakaları oluyor. Hayvan sa
Fahri İşeri birkaç gün sonra vekâlete geldik hâ
hiplerinden Ahmet Bulut tekrar Keşan'a bay
disenin vâki olduğunu ve bir müfettiş marife
tara geliyor, yalvarıyor, yine (ben istirahattiyle tahkik ettirmemin yerinde olacağım söy
Iiyim. bir tarafa gidemem) diyor. Fakat kah
le dilert Bunun üzerine mahalline bir müfettiş
velerde oturuyor, oyun oynuyor, istirahatini
gönderdim. Hakikaten hastalık çıktığını, bucak
böylece geçiriyor, yalnız vazifesine bakmıyor.
müdürlüğü vasıtasiyle resmen ihbar edildiğini
öğrendik. Fakat alâkalı kaza veterineri mahal i Hattâ daha evvel bir aralık köye gelmek için
hayvan sahiplerinden taksi istiyor. Yollar
line bir ay teebhürla gelmiş ve koyunlardan 18
bozuk, çamur, taksi gidemez. «Araba, at ne is
kadarı telef olmuş, veteriner vazifesini zamanın
terseniz, ne emrederseniz ^emin edelim, köye
da ifa etmemiş. Bu sebeple hakkında lüzumu
rahatça sizi götürelim» diyorlarsa da «katiyen
muhakeme kararı verildi. Halen muamele Devlet
ben taksisiz gidemem» diyor. Hulâsa gitmemek
Şûrasında yürümektedir.
için türlü bahaneler buluyor ve bu hal 40 - 50
REİS — Ali Fahri İşeri.
gün devam ediyor. Hayvanlardaki vefiyat da
ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Beni bu
mütemadiyen artıyor. (Baytarı bir türlü ikna
sözlü soruyu vermeye mecbur eden sebep şu I edip köye götüremiyorlar.
dur : Aynı yıl içinde, aynı mesele hakkında bir I
Bunun üzerine son merci olan bakanlığa
takrir vermiştim. Fakat Sayın Bakan bu kür
vaziyeti telle bildiriyorlar. Bana da aynı telle
süden şu şekilde cevaplandırmıştı: Enez 'in Ça
müracaat ediyorlar. Bakanlık süratle harekete
vuş Köyünde zuhur eden hayvan hastalığı hak I geçiyor. Edirne'ye acele teller çekiliyor. Kekında bakanlığımıza hayvan sahipleri tarafın I şan'a da emirler veriliyor. İstirahatli olan bay
dan, vâki olan şikâyet üzerine, (derhal Edirne
tar gece yansı yağmurlu, çamurlu bir havada
Valiliğine acele telle vaziyet bildirilmiş, emir I ıbeygir arabasiyle, bir de Mks lâmJbası iflıe satbalha
verilmiş, mahalline gidilmiş, icabeden tedbirle
kadar mezkûr köye gidiyor. îki saat sonra da
re tevessül edilmiş ve bu suretle hastalık ön
Edirne'den baytar müdürü aynı köye yetişiyor.
lenmiş, tek bir hayvanın burnu bile kanamamışDerhal koyunlara, sığırlara aşı tatbik ediliyor.
tır) diye cevaplandırmıştı. Bunun üzerine ben I Hastalık derhal önleniyor, işte ondan sonra
müdafaamı yaptım. Bakanlığın aldatıldığını,
tek bir hayvanın burnu bile kanamıyor. Fakat
ölen hayvanların adedlerini, bunların kimlere
bu ana kadar ölen hayvanların bedellerini kini
ait olduklarını, isimleriyle, rakamlariyle izah
öd ivecek"?
ve ispata çalıştım. Fakat Sayın Bakan yine tek I
Bu zayiata ait listeyi okuyorum ;
bir hayvanın ölmediği yolunda aynı sözü ikin
Ölen koyun adedi :
ci defa, bu kürsüden tekrarlamıştı.
103 Ahmet Bulut, 81 Mustafa Almacı, 64
Bunun üzerine. Meclisin tatilinde Trakya'Şevki Güler, 25 Tahir Bıçakçı, 20 Nazif Erdem,
(lakı hududa yakın bulunan bu Çavuşköyü'ne 1 14 Tahsin Akçı. Yekûnu 307 koyundur. Bun-
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d«n maada 21 aded de Karasığır ölmüştür, hep- I Ne oldu? Olan yine bize oldu. Kim mesul oldu.
si de genç hayvandır muhtelif kimselere ait
kim zarar gördü. Allah bize acısın, büyükleri
tir.
mize bağışlasın.» diyorlar, işte yalnız köylü
derdini anlatamıyor. Yalnız onlar değil, işte me
Mezkûr köyde köylü huzurunda 10 Eylül 1952
busları da aynı âkibetle karşılamaktadırlar.
Çarşamba günü tutulan zabıtlarla ve imzalariyle
bu rakamları ve hâdiseyi ispat ediyorum. Bu şe- j
Ama sonra, Sayın Bakanın arzettiği gibi,
kilde vasati olarak 25 - 30 bin lira kıymetinde olan
harekete geçildi ise, üzerinde duruyorsa, çok
bu ölen hayvanları bu gibi vazifelerinde ihmal
çok teşekkür ederim; durmuyorsa durmasını bil
gösteren ve ayrıca da yalan yanlış ve sahte ha
hassa rica ederim.
berler ve raporlarla Bakanlığı, dolayısiyle Bü
14. — Kırklareli Mebusu Şefik
Bakay'ın,
yük Millet Meclisini ve Türk milletini aldatan
Babaeski İlçesinin Doğunca Köyünde
vukuabu kabîl memurlar şiddetli ve ağır cezalara
gelen yayığın ve felâketzedelere Hükümet tara
çarptırılmalıdır ki, emsaline örnek olsun. Bir
fından yapılan yardım hakkında Bayındırlık ve
kaza merkez baytarının başka ne vazifesi var
İçişleri vekaletlerinden olan sorusuna Bayındır
dır. Kasabada mezbahada günlük ihtiyaç için
lık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun
sözlü cevabı
kesilecek beş on koyun ve keçi veya bir iki dana
(6/888)
ve düvenin muayenesinden başka ne işi vardır.
Keşan'da iki yüz metrelik mesafedeki mezbaha
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
ya bile milletin tahsis ettiği hususi paytonlarla
Kırklareli Vilâyetinin Babaeski Kazasının
gidip gelmektedir. Senede üç beş köyde veya
Doğanca Köyünde vukuagelen yangın ve şimdi
beş on sürüde zuhur edecek hayvan hastalıklaye kadar felâketzedelere Hükümet tarafından
riyle de alâkadar olmayıp ne ile alâkadar ola
yapılan yardım ve miktarı hakkında İçişleri ve
caktır?
Bayındırlık Bakanlığından sözlü olarak malû
mat verilmesine müsaade Duyurulmasını derin.
Arkadaşlar, hayvan hastalıkları kışın pek
saygılarımla
rica ederim.
nadirdir. Ekseri yazın hastalıklar vukubulur.
Kırklareli Milletvekili
Senenin 4 - 5 ayında, o da her zaman değil, araŞefik Bakay
sıra zuhur eden vakalara bile rahatım bozula
cak diye gitmiyenlere ve işlerine alâka gösterREİS — Bayındırlık Vekili buradadırlar.
miyenlere, vazifelerini suiistimal edenlere bu
Şefik Bey yalnız Bayındırlık Vekilinin cevabını
millet aylarca değil yıllarca maaş vermektedir. •
kâfi görüyor musunuz?
Bunları beslediği gibi öldükten sonra da evlâŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Kâfi görü
dü ayalini beslemektedir. Hastalıkların siraye
yorum.
ti, gün değil saat ve hattâ dakika meselesidir.
REİS — Buyurun Bayındırlık Vekili.
Hastalık vukuu haberi gelir gelmez, gece de ol
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTÎNsa, baytarların vazifesi derhal harekete geçmek,
OĞLU
(Eskişehir) — Muhterem
arkadaşlar;
diğer hayvanlara da sirayet etmeden o hastalı
Kırklareli'nin
Babaeski
İlcesine
bağlı
Doğanca
ğı olduğu yerde önlemektir. Bu teşkilâtın ku
köyünde
8
.
X
I
.
1952
tarihinde
köyün
yangın
ruluşu ve baytarların vazifesi de bu Millî ser
da yanan mesken sahiplerine yardım olmak üze
veti korumak ve üzerinde önemle durmaktır.
re, vekâletimiz bütçesinden 12 500 lira ayrıl
Bir doktor gece yansı nasıl hastasına koşarsa
mış,
Kızılay da 2 000 lira yardım yapmış ve bu
baytar da o şekilde hareket etmek mecburiye
para
mahalline gönderilmiştir.
tindedir. Hükümet de bunun için bu teşkilâtı
REİS — Buyurun Şefik Bakay.
kurmuştur. Halbuki bu baytar, ceza görmesi icap
ederken, taltif bile edilmiştir. Köylüler- acı
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem
acı dert yanıyorlar : «Ya derdimizi anlatanı ı- ! arkadaşlar, ben bu sözlü sorumu Doğanca Köyü
yoruz, veyahut anlatıyoruz da dinletemiyoruz I Muhtarından aldığım bir mektup üzerine ver
köylü değil miyiz, her zaman haksız çıkarız.
miştim. Mektubun tarihi 19 . X I . 1952 dir. Bu
Bir de üzerine kabahatli oluruz. İşte meydan
tarihli mektupla muhtar bana aynen şunları
da olan hâdise yerine baytara da baytar müdü
bildirmiştir: «Yangını müteakip bugüne kadar
rü de, vali de, kaymakam da hepsi de gördü. I felâketimiz karşısında bize müşfik kucağını
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açan yalnız Kızılay olmuştur. Onun karagün
dostu olduğunu bu son yangın felâketinden
sonra bir kere daha anlamış olduk. Devletten
daha henüz en ufak bir yardım göremedik. Yara
ve felâketimiz büyüktür. Bu kış ve kıyamette ço
luk çocuk perişan bir halde çadırlar altında
titreşip duruyoruz. Keza hayvanatımız da aynı
durumdadır.»
Bendeniz bu mektup üzerine bu sualimi sor
muş bulunyorum. Şimdi öğrendim ki Bayındır
lık Vekâleti lüzumlu yardımı yapmıştır. Hu
zurunuzda kendilerine ve bilhassa felâketi mütaakıp müşfik elini bu felâketzedelere uzatmış
olan Kızılay Kurumuna huzurunuzda teşekkürü
bir vazife bilirim.
REİS — Soru bitmiştir.
15. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bu
cak müdürleri
hakkında İçişleri
Vekâletinden
sözlü sorusu (6/892)
REÎS — Vekil bulunmadığı için gelecek bir
leşime talik ediyoruz.
16. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi B-ucak'in, Diyarbakır adlî teşkilâtında
mevcut Asliye
Ceza ve Asliye Hukuk mahkemeleri işleri hakkın
daki sorusuna Adalet
Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'ın sözlü cevabı (6/893)
3 . X I I . 1952
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü sorularımın Adalet Bakanlı
ğından cevaplandırılmasına delâletinizi saygıy
la rica ederim.
Diyarbakır Adlî Teşkilâtında mevcut iki
Asliye Ceza mahkemesinden birisine müstemirren Sulh Ceza işlerini görmek vazifesi verilmek
suretiyle, Asliye Ceza mahkemesi fiilen bire in
dirilmiş bulunmaktadır.
Buradaki lüzum ve zaruret nedir ve nereden
neşet etmiştir?
Sulh Ceza dâvalarının çokluğu sebebiyle
ise, Diyarbakır Adliyesine bir muavin
verip
Sulh Ceza işleri yetkisi verilmek suretiyle bu
hizmet gördürülemez mi idi1?
Diyarbakır Asliye Ceza mahkemelerinin yıl
lık varidesi nedir ve senei âtiyeye intikal eden
dosya sayısı nedir?
Bu kadar dosyayı (vilâyetin hususiyetini de
göz önünde bulundurmak kayıt ve şartiyle)
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bir Asliye Ceza mahkemesi tedvir edebilir m i t
Dâvaların terakümü neticesi adaletin bariz vas
fı olan sürat mefhumu odtadan kalkmış olmaz
mı!
Nüfusu ve dolayısiyle hukuk dâvaları her
gün biraz daha artmakta olan Diyrabakır'a ikin
ci bir Asliye Hukuk mahkemesinin ihdasını
Adalet Bakanlığı, bir zaruret olarak hissetmi
yor mu?
Diyarbakır Milletvekili
M. Remzi Bucak
ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — Diyarbakır Mebusu Sayın
Remzi Bucak'm suallerine cevabımı arzediyorum 1. Diyarbakır'da sulh ceza işlerinin fazla
lığı, gerek istatistiklerin tetkiki neticesinden ve
gerekse mahallinde tetkik ve teftişte bulunmuş
olan Adalet Müfettişinin raporundan anlaşıl
mıştır. Bu vaziyet muvacehesinde hem işlerin sü
rat ve selâmetle görülmesini ve hem de vatan
daşların huzur ve emniyetini sağlamak bakımın
dan işleri az olan Diyarbakır Asliye Ceza Mah
kemesi hâkimlerinden birine müstemirren sulh
ceza dâvalarına bakmak salâhiyeti verilmiştir.
2. 1951 yılı içinde Diyarbakır Birinci As
liye Ceza Mahkemesine 320 dâva gelmiştir. Bir
evvelki yıldan devredilen 96 dâva ile birlikte
.dâva miktarı 416 ya baliğ olmuş, ye bunlardan
233 ü karara bağlanarak 1952 yılma 183 dâva
devredilmiştir.
İkinci asliye ceza mahkemesine ise 1951 yı
lında* 65 devirden başka 323 yeni dâva gelmiş ve
temyiz mahkemesinden nakzen gelen 5 dâva
ile birlikte bu miktar 395 e baliğ olmuştur. Ay
ni yıl içinde bunlardan 246 sı karara bağlan
mış ve 147 dâva 1952 yılma devredilmiştir.
Yüksek Meclise ve bu arada arkadaşıma bir
fikir verebilmek için hemen arzedeyim k i ; di
ğer kaza ve vilâyetlerin asliye ceza mahkeme
leriyle Diyarbakır'daki iki asliye ceza mahke
mesine gelen iş miktarlarına göre yapacağımız
ufak bir mukayese dahi vardığımız bu kararın
isabetini teyit edecektir. Şöyle ki : 1951 yılı
içinde İstanbul Beşinci Asliye Ceza Mahkeme
sine 1539 dâva gelmiş ve bu miktar başda ol
mak üzere en çok iş gelen mahkemeler arasın
da Diyarbakır'daki bu iki asliye ceza mahkeme
si 56 - 57 nci sırayı almış bulunmaktadır.
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Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesine 1951 yi- I ruri kıldığı meydana çıkar. Bu itibarla bir dâva
içerisinde sanığın veyahut şahidin ifadesinin
lında gelen iş miktarına gelince; bu, 1800 e yak
laşmaktadır. İşte bu sebepledir ki, Diyarbakır'
tercüme edilmesi işini de ilâve edecek olursa
da bulunan iki asliye ceza mahkemesinden bi
nız rakam kendiliğinden birkaç misli artmış olur.
rine müstemirren sulh ceza dâvalarına bakmak
İkincisi; sanığın, şahidin söyliyeceği sözle
salâhiyetinin verilmesine zaruret hâsıl olmuş
rin, onun içtimai seviyesi ve karakteri itibariyle
tur.
lâyıkı veçhile, hâkim görmeden zapta geçiril
miş olması da en büyük avantajlardan biridir.
3. Diyarbakır'a sulh ceza dâvalarını gör
Bu hususları göz önüne alırsanız Diyarbakır'da
mek üzere bir hâkim muavini ilâvesi meselesi
bir asliye mahkemesinin kifayet
etmiyeceği
ne gelince; herşeyden evvel bütçe ve kadronun
kendiliğinden
meydana
çıkar.
Muhterem
Veki
imkân ve müsaadesine bağlı bulunan bu hu
limizin
bu
cihetleri
nazarı
itibara
almasını
bil
sus ayrıca tetkik edilecektir.
hassa rica ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir.
4. Diyarbakır'da ikinci bir asliye hukuk
mahkemesi kurulmasına zaruret görülüp gö
rülmediği keyfiyeti de 1953 yılı Bütçesinin Yük
sek Meclisçe kabulünden sonra diğer bütün
mahkemeler meyanmda ayrıca tetkik edilecek
tir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efendim,
Muhterem Vekil arkadaşımıza arzı teşekkür ede
rim. Hemen ilâve edeyim ki, sulh ceza mahkeme
lerinin işlerinin kesafeti dolayısiyle ileride,
1953 Bütçesi kabul edildikten sonra, bir şekli
hal bulunması hususunda gösterdikleri temen
ni de bendenizi ziyadesiyle memnun etmiştir.
Yalnız asliye cezanın işlerinin azlığı hakkındaki
kanaatlerine bir nokta koymak mecburiyetin
deyim :
Muhterem arkadaşlarım; takdir buyurursu
nuz ki, asliye cezanın verilmesinde rakam olarak
yalnız işin çokluğunu veya azlığını değil, ma
hallin hususiyetlerini de göz önünde bulundur
mak lâzımdır. İstanbul Asliye Cezasına gelen
bir tek dâva ile Diyarbakır Asliye Cezasına ge
len dâva arasında fark vardlr. Diyarbakır
Asliye Cezasına gelen dâva ile İstanbul Asliye
Cezasına gelen aynı mahiyetteki bir dâva ara
sında meselenin halli bakımından 5 - 6 misli bir
fark mevcuttur. Çünkü İstanbul'a gelen dâva
da ilgililer dâvanın mahiyetini iyi veya kötü
bilirler ve hiç olmazsa kendilerini şahsan
müdafaa edebilecek bir durumdadırlar. İşin en
iyi tarafı da tercümansız olarak dâvanın seyir
ve takip edilebilmesidir.

17. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri
îşeri'nin,
Bandırma'nın Merinos Çiftliğinde 1952 yılında
kaç dönüm ziraat yapıldığına ve ne miktar tohum
ekildiğine, mahsulün çiftlik ihtiyacını
karşûıyacak bir durumda olup olmadığına ve ekilen buğ
day ve yulafların vaktinde biçilmemesi yüzünden
zıyaa uğradığının doğru olup olmadığına dair so
rusuna Tarım Vekili Nedim ökmen'in
sözlü ce
vabı (6/S94)
1 . 12 . 1952
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bandırma'da Merinos Çiftliğinde 1952 yılın
da kaç dönüm ziraat yapılmış, ne miktar tohum
ekilmiş, cinsleri ile miktarlarının, ayrı ayrı
bildirilmesi.
Ve ne miktar istihsal edilmiştir. Cinsleri ile
miktarlarının beyanı.
İstihsal edilen mahsullerden çiftliğin tohum
ihtiyacı ile hayvanların yem ihtiyaçları karşıla
nabilmiş midir ve piyasaya satılığa arz'edilmiş
midir?
Dışardan ayrıca mubayaalar yapılmış mıdır,
cinsi, miktarı ve tutarlarının neden ibaret ol
duğu?
Ekilen buğdayların ve yulafların hasat zama
nı mevsiminde vaktinde biçilemediği, bu yüz
den ekinlerin ziyan olduğu, yerlere döküldüğü
söylenilm'ektedir ve yerlere dökülen buğday ve
yulaflardan koyunların telef olduğu civar köy
lüler tarafından şikâyet edilmektedir.

Kaç hektar ekilmiş, ziyan vardır ve ne ka
Şunu hemen ilâve edeyim ki, muhterem arka
dar
koyun telef olmuştur. Çiftlik müdürü hak
daşlar ; Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesinin
kında
da ne gibi muamele yapılmıştır.
dosyalarını tetkik edecek olursak, yüzde doksa
nının mutlak olarak tercüman istihdamını za- I
Sorularımın sözlü olarak Büyük Millet Mec-
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lisi kürsüsünden Saynı Tarım Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim.
Balıkesir Milletvekili
Ali Fahri işeri
TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş)
— Bandırma Merinos Çiftliğinde 1952 yılında
450 dönüme 6 ton 750 kilo arpa ekilmiş 67 ton
255 kilo arpa istihsal olunmuştur.
1 200 dönüme 18 000 kilo yulaf ekilmiş,
96 112 kilo yulaf istihsal olunmuştur.
550 dönüme 8 250 kilo buğday ekilmiş, 29 029
kilo buğday istihsal olunmuştur.
600 dönüme 120 000 kilo fiğ, yulaf ekilmiş
86 000 kilo kuru fiğli yullaf otu istihsal olun
muştur.
Umum ekim sahası 2 800 dönümdür.
2. Kuzulu koyunların yeşil gıda ihtiyacı
için 100 dönüm hasıl arpa 'ekilmiş ve zamanında
otlatılmak suretiyle yedirilmiştir.
>>. İstihsal «dilen mahsullerden çiftliğin to
hum ihtiyacı karşılanmıştır. Bu sene hayvanla
rın yem ihtiyaçları, diğer yıllarda olduğu gibi
karşılanamamıştır. Dolayısiyle piyasaya da
satış yapılamamıştır. Sebebi: Hayvan mevcudu
ma göre ekim sahasının kifayetsiz oluşudur.
Ekim sahasını genişletmek de, toprak vasıfları
ve mera vaziyeti bakımından uygun görülme
miştir.
4. Her yıl olduğu gibi dışardan ayrıca yem
mubayaası yapılmıştır. Bu sene 28 600 lira mu
kabilinde 155 000 kilo yulaf, 4 959 lira mukabi
linde 20 217 kilo bakla, 4 900 lira mukabilinde
20 000 kilo mısır, 2 066 lira mukabilinde 7 200
kilo küspe olmak üzere, 40 225 liralık yem mu
bayaa edilmiştir.
5. Vâki iddia üzerine Bandırma Merinos
Çiftliğinde hasadın vaktinde yapılmaması yü
zünden zarar vâki olup olmadığı mevzuu bir
Bakanlık müfettişine mahallinde tetkik ettiril
miş ve hasadın icrasında her hangi bin ihmal ile
zarar ve ziyan bulunmadığı müfettiş raporu ile
tesbit olunmuştur.
6. Hububatın dökülmesinden mütevellit te
lefat olmamıştır.
7. Müessese müdürünün ihtisasından daha
geniş sahada istifade maksadiyle kendisi Bursa
ımntakası Merinos yetiştirme mütehassıslığına
tâyin olunmuştur.
ALİ F A H R İ İŞERİ (Balıkesir) (Kürsünün
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üzerine buğday numunelerini dökerek) — Bun
lar arkadaşlar Çiftliğin mahsulüdür. Sayın Bü
yük Millet Meclisi âzası da görsün. Bu çiftlik
icara verilse senede 200-300 bin lira getirir. Dün
ya kadar masraf yapılıyor, istenilen netice alın
mıyor. 8 ton buğday ekilmiş, 26 ton mahsul alın
mış, bu da oranın ihtiyacını karşılamıyor. Şu
gördükleriniz bu çiftlilin de idaresizlik ve bece
riksizlik yüzünden ziyan olan ve yerlerden top
ladığım başaklardan aldığım buğday numunele
ridir. Sarı, sert makarnalık ve piyasada en çok
rağbet gören bir buğdaydır. Bu cins ve vasıfta
binlerce dönüm ve yüzlerce ton buğday meyda
na gelmiş iken idaresizlik ve mesuliyetsizlik yü
zünden .mahvolmuştur. Civar köylülerin şikâyeti
üzerine Bakanlık çiftliğe müfettiş gönderdi ve
derhal müdür vazifeden alındı. Fakat ne oldu?
Bursa ?daki Merinos Çiftliğine nakledildi, daha
büyük şehre gitti, belki de terfi de ettirildi.
Arkadaşlar, kendi işini yürütemiyecek kadar
âciz adamlara böyle mühim vazifeleri verip mil
leti de, Hükümeti de mutazarrır etmiyelim.
Arkadaşlar, idaresizlik yüzünden meydana
gelen kusurlarını ve kabahatlerini kapatmak için,
bu yerlere koyun sürülerini salıyorlar. Koyun
hayvanı sevdiği yemi doyunca değil, çatlayınca
ya kadar yer. Bu yüzden birçok koyun da telef
olmuştur. Çiftliğe komşu köylülerden sıhhatli
edindiğim malûmata göre birkaç yüz de koyun
öldüğü söylenmektedir. (Görülüyor ki özürleri
kabahatlerinden büyüktür. Bununla da işi kapa
tamadılar. Derhal bu yerleri motörleri faaliyete
geçirerek sürmek ve kapatmak çaresini aradılar
ve sürdüler, (T el en müfettişler sürülmüş toprak
altında kalan buğdayları gördüler. Artık ne şe
kilde rapor verdiler bilmiyorum.
Millet ve memleket bunlar için neler veriyor?
Hastalar ekşi yoğurt, ılık su içerken, bir buz do
labı hastanede bulunmazken onlar istedikleri gi
bi soğuk limonata ve yağlı ve buzlu ayranlar içi
yorlardı. Devlet bunlara avuç dolu para veriyor.
Ben hakikaten muhalefette iken b'ilirim, Devlet
bu çiftliğe yüzbinleree paralık tahsisat veriyordu.
Bana Ziraat Müdürü anlattı, «Vekâlete kaç
defa yazdım bir ufak demirci halısı almak iste
dim, bir türlü alamadım» dedi. Diğer taraftan
8-10 bin liralık tahsisatı bol bol harcıyorlardı.
Bu, milletin parasını zorla heder etmekten baş
ka nedir? Bedava insan beslemek buna derler.
I Ben bu çiftlik müdürünün tecziye edileceğini

— 278 -

B : 29

19 .1 .1953

zannederken taltif edildiğini öğrendim. Yani
oradan başka yere kaldırılmış.
Aklıma bir hikâye geldi. Bir tarihte hâkimin
biri mütemadiyen haksızlık yaparmış, şikâyet et
mişler. Lâk'in bu şikâyet yüzünden hâkim azledi
lecek yerde terfi etmiş. Şikâyeti yapanlardan bi
ri bir gün hâkime rastlamış. Adamcağız mahcup
yere bakarmış. Hâkim neden beni yine şikâyet
etmiyorsun! Demiş. Adamcağız «anladım, senin
canın yine terfi 'istiyor, ona yağma yok» demiş.
(Gülüşmeler)
REİS — Buyurun, Ziraat Vekili.
TARIM VEEGtLİ NEDİM ÖEMEN (Maraş)
— Efendim.; Ali Fahri arkadaşımızın, sebebi
bence malûm değil, bu Merinos Çiftliğine kar
şı bir antdpatisi var. Her vesile ile bu ciltliğin
ekten çıkarılmasını, satılmasını veya kiraya
verilmesini bu 'kürsüden müdafaa «der. Bunun
takdirini Heyeti Aliyenize ibıralkıyorum.
Bu sözlü soruya mesnet olarak elimde bir
zabıt varakası vardır.
Muftıterem arkadaşım 11 Kasımda bana gel
di, b u zabıt varakasını verdi, bunun üzerine
mahalline müfettiş gönderdim, tetkikat yap
tırdım, neticeyi arzettim. Zalbıt varakasında
şöyle deniyor:
4 . V I I I . 1952
Bandırma 'daki Devlete ait Merinos Çiftliği
nin 1952 senedinin maihsulleri yulaf, buğdayları
olarak mevsimin geçmesi yüzünden ekinler sı
caktan, rüzgârdan sapları kırılmış, yerlere yat
mış bir vaziyette olup senelerce emek edilen ve
meydana gelen bu mahsulleri zamanında topliyıamıyan bu müessesenin Devlete ve millete
milyonlarca zararı olduğu halde şu veya bu
bahane ile mahsulleri dahi vaktinde toplamak
tan âciz kalan ve ziyan, zebil olan bu yulaf ve
buğdaylara bütün oivar köylülerle bizlerin im
zalarımızla teyit eder ve ispat ederiz.
Bu çiftlik ve müessesenin ellerinde Devlet
tarafından verilen son sistem biçer - döğer makinaları olduğu halde milletin ve Devletin mal
larını neden zamanında biçerek kaldırmamış
lardır?
Bu çiftliğe Tekel Bakanı da gelmiş ve eski
iktidar partisi erkânları gibi yemi'ş, içmişler, bu
gözle ıgörülür, elle tutulur binlerce lira kıymetindeki mahsulün zarar ve ziyanlarını görmeden
gitmişlerdir.
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işbu zabıt varakası mahalline gidilerek biz
zat bizler gözlerimizle gördük ve zaptı mahal
linde tuttuk. Bu hali etraf köylülerle de ispat
ederiz.
Debleki Köyünden
Salih Sevinç
»
»
Ali Kansu
Külefli
»
Ahmet Özbek
»
»
Refik Tozlu
»
»
Mehmet özartan
Bandırma'dan
Cemal Eriş
»
Mustafa işeri
»
Ömer Özkırımlı
Muhterem 'arkadaşlar, Vekâlet müfettişi bun
ların malûmatına müracaat .ediyor. *Ali Kansu,
Geınal Eriş, Ahmet Özbek, Refik Tozlu zalbıt
tutulmadığını, imza etmediklerini söylemişler
dir. Cemal Eriş, Merinos Çiftliğine gitmediğinâ
söylemiştir. Yalnız Mustafa İşeri ve Salih Se
vinç bu yolda ifade vermişlerdir.
Tekel Bakanı arkadaşımız 1947 den sonra
bu çiftliğe bir kere dahi uğramamıştır.
ALI FAHRİ IŞERl (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, benim zabit tutulduğundan,
şikâyet edildiğinden, telgraf çekildiğinden ma
lûmatım yoktur. Bakanların gelip gelmediğin
den de haberim yoktur.
Bir gün bir zat otomobiliyle bir ot meselesi
için geldi. Otlar muayeneden geçmiş, teslim
alınması için rica etti, götürdü, iade ettirmek,
teslim almak uzun bir mesele. Dolayısiyle mü
dür davet ediyordu, geliniyorsun diyordu...
«Fazıl Güleç'in çiftliğidir, kuzular, helvalar
yenmiştir, halkın gözüne batar, biz oraya git
mek istemiyoruz» dedim. Bu adamları yol ke
narında gördüm, Bandırma'dan dönüyorlardı,
yol kenarında toplanmışlardı. Otomobilimi dur
durdular, hattâ Ahmet Özbek traktörde idi.
«Yahu şu hale bakın, siz milletvekili değil
misiniz?» dediler. Binlerce arazi işte bakımsız
bir haldedir, Sibirya'dan kopup gelen soğuk
buradadır, saplar kırılmış, mahsulü toplıyamamışlar. Yanıbaşlarındaki çiftliklere müracaat
etseler işi hallederlerdi. Bir Mahmut Ostan
vaf, ismimi verme çiftliğimi istimlâk ederler,
dedi. «Bir şikâyetiniz varsa bana söylemeyin.
hususi yapın. Ben milletvekili sıfatiyle Mec
liste kürsüde konuşurum» dedim. Mesele bun
dan ibarettir.
İŞLETMELER VEKtLt SITKI YIRCALI
( Balıkesir ) — Efendim, sayın arkadaşımız
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Nedim ökmen bir zabıt okudular ve ar- I
kasından 1947 den itibaren benim o çift
liğe uğramadığımı ilâve etmek suretiyle
vaziyeti tavzih ettiler. Ben de ayrıca ifade ede
yim; muhalefette de, oraya girmeye imkân I
yoktu. Muhalifleri
sokmuyorlardı, muhale
fette de, milletvekili seçildikten sonra da bir
defa olsun o çiftliğe uğramış değilim. Fakat
ben bugün anlıyorum ki oraya uğramamakla
vazifemi eksik yapmışım, inşallah bu yaz ora
ya gidip bir ayranını içeceğim.
ISANÎ YAVER (istanbul) — Kuzu da yer
sin.
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI
(Devamla) — Kuzuyu da yeriz. Arkadaşlar, I
orası, bizim arkadaşımızın
bahsettiği gibi
bir ziraat çiftliği değil, bir damızlık merinos
koyunu yetiştirme çiftliğidir. Ve bütün civar
köylüleri buna fevkalâde
müteşekkirdirler.
Bütün milletvekili arkadaşlarım namına arzedeyim, onların namına konuşmaya hakkım
yok ama, Ali Fahri Bey müstesna, kendileriyle
mutabıkız. Bu memleketteki ve civardaki me
rinosça ve hayvancılara bizim yapabileceğimiz, I
hizmetlerin en büyüğünü bugün biz muhalefet- I
te iken de yapmaktadırlar. (Belki suiistimal- I
lere ve fazla lükse kaçmış binaları vardır, bun
ların mesulleri' aranabilir, bulunabilir. Biraz
evv(el vekil arkadaşımız izah ettiler, bunun
dışında bugün de hâlâ merinosçulara geniş öl
çüde hizmet etmektedirler.
Milletvekili arkadaşımız her nedense çiftli
ğin eski sahiplerinin istimlâk edilmiş olan ara
zilerinin kendilerine iade edilmesi hususunda
ümide düşmüş. Birkaç köylünün önüne düşe
rek bu müesseseyi yıkmak için ne yapmak lâ- I
zımgelirse mütemadiyen çalışmakta, ilk günden
beri mütemadiyen bu çiftliğim dağıtılması için I
aleyhinde bulunmaktadır. Kongrelerde bilhas
sa köylü vatandaşlar bağıra çağıra bu yola git
mememizi bizden talebetmektedirler. Ben, va
ziyeti izah için, sadece sizlerin içinde bir ukde
kalmaması için bunları beyana lüzum gördüm. I
Maruzatım bu kadardır.
ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; bu Merinos Çiftliğinin 15 sene- I
den beri ne kadar faydalı olduğu malûmdur.
1951 yılında toplanan kongrede 15 sene içinde I
fabrika ihtiyaçlarının ancak % 2 sini karşılıyabildiği meydana çıkmıştır. Ben istihsalin maliye- j
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tini de hesap ettim : Bir kilo merinos 4 - 5 lira
ya malolmaktadır. Bunu ithal etsek daha ucuza
malederiz. Bu, günah değil midir?. Ben' Sıtkı
Bey arkadaşımla da gider köy köy gezerim. Bu
rada ne yapılıyor?. Padişahlar zamanında bura
larda 4 - 5 bin koyun beslenirdi Şimdi 3 - 4 yüz
koyun var. Eski saltanat devrinde burası daha
güzel idare ediliyordu. Ne imiş; Karaeabey Ha
rasında on at yetiştireeeklermiş... Ağanın atı var
desinler., iki yüz küsur bin dönüm arazidir. Sa
dece üîç beş köylünün rahatı bozulmuş değildir,
koca bir köy halkı müşkül durumda kalmıştır.
Köylüler bugün oradan hicret bile etmek istemiş
lerdir, bu vatandaşlar hamallık yapıyorlar. Bu
müessesenin faidesi olsa canım yanmaz. Hükü
met malı, millet malıdır. Fakat bu çiftliğin hiçbir
faidesi yoktur.
Geçen sene merinos hakkında bir sual sor
muştum. Memleket ihtiyacının yüzde'. on beşini
temin ediyoruz demişlerdi. Bu rakam yanlıştır.
Bugün yüzde iki bile temin edilememektedir. Bir
heyet teşkil edelim, gidelim, görelim. Hattâ o
heyetin içinde biz bulunmıyalım. Eski Tarım
Bakam Nihat îyriboz benim fikrimi benimse
mişlerdi, benim lehimde idi.
Sonra koyunlar meselâ rüzgârlık yerlerde
yetişmezler. Bir merinos bu millete kaça mal olu
yor, onun hesabını biliyor muyuz?. Bu çiftlikler
daha müsait yerde kurulmalıdır.
Sonra arkadaşlar daha iyi bilirler, bunun
aleyhinde bidayette ne kadar bulundum. Çıksın
izah etsin. Hayırlı, faydalı ise bu memlekette
daha müsait yerler vardır, orası tahsis edilsin.
Karacabey'e buyurun, orada binek, koşum ve
ziraat hayvanları yetiştirilir. 'Köylüler valiye şi
kâyet ettiler, bu halimiz ne olacak dediler. Baş
ka milletler bunu tatbik ediyorlar, fakat ne ile?.
Kooperatifçilik usulü ile. Bunların bir avantajı
vardır. Bedava cipler, hususi olarak giderler,
maaşlarından başka da bir sürü harcirah alırlar.
Arkadaşlar, bir heyet seçilsin, mahallinde tet
kik etsin. Karacabey Harası da bunların hepsine
müsait değilse yazık, tutsun halka dağıtsın. O
olmaz, bu olmaz, ya ne olur?. Koyunun bulun
madığı yerde keçiye Abdürrahman Çelebi derler.
Rica ederim ismail Hakkı Akyüz'de bu hususta
izahat versin.
18. — Manisa Mebusu
nin, Düencüerin
herkesi
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önüne geçmek için inzibati ve içtimai bakımlar
dan .tedbir alınmasının
düşünülüp
düşünülme
diğine dair İçişleri ve Sağhk ve Sosyal Yardım
vekâletlerinden olan sorusuna Sağhk ve Sosyal
Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'ın sözlü
cevabı (6/895)

t cek tedbirleri almak...) hükmüne göre, mücadeleI si belediyelere verilmiş bulunmaktadır.

I
I
REİS — Geçen birleşimde bu sorunun diğer I
bir soru ile birlikte Sağlık ve Sosyal Yardım Ve I
kili ile İçişleri Vekilinin beraber cevap vermeleri
tensip edilmişti. Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili I
buradadırlar, İçişleri Vekili yoklar. İkisinin bir I
arada izahat vermesini arzu buyuruyorsanız ta
lik edelim.
R E F İ K ŞEVKET İNCE (Manisa) — Sağ
lık Vekilinin izahatı kâfidir efendim.
REİS — Soruyu okutuyorum.
2 5 . X I . 1952
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki soruma İçişleri ve Sağlık bakanla
rı tarafından sözlü olarak cevap verilmesine
delâlet buyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Manisa Milletvekili
Refik Şevket İnce

O :1

Bundan başka İstanbul, Ankara, İzmir, Ada
na gibi malî durumları müsait bulunan belediyeler başkasının yardımına muhtaç olmadan
geçinemiyecek derecede sakat ve alîl kimseleri
dilenciliğe sürüklemekten kurtarmak için yoksullar yurtları tesis etmiş bulunmaktadırlar. Fa
kat bunların ihtiyaca kâfi gelmediği inkâr edilemez.
Asıl dâva medeni sahada ilerlemiş bütün
memleketlerde olduğu gibi yurdumuzda da sos
yal emniyet ve sosyal yardım mevzuunun bu
memleketlerde anlaşıldığı mânada ele alınmasiyle hal yoluna girebilecektir. İşte bu sahada
Bakanlığımız gereken tetkiklere başlamış olup
Çalışma Bakanlığı ile müştereken kurulan ko
misyon çalışmalarına devam etmektedir.

Aziz arkadaşlar, Manisa Milletvekili Sayın
Refik. Şevket tnce, hakikaten sosyal yaraları
mızın mühimlerinden birine parmak koymuş
tur. Bu mevzu gerek Hükümetçe ve gerekse
yüksek Meclisçe ehemmiyetle nazarı dikkate ala
rak üzerinde durmalıyız. Çünkü, hakikaten bu
Şehirlerde kasaba ve köy pazarlarında in
yurdukları gibi sık, sık köylerden, şehirlerde ve
san merhametini tahrik edecek surette bağırıkasabalarda birçok sakat insanlar başkasının
şan ve hattâ Millî ve insani şeref ve haysiyeti
yardımına
muhtaç olmadan kendi maişetini te
mize dokunacak tavır ve vaziyetler takınarak
min
edemiyecek
kadar sakat olan birtakım in
herkesi izaç eden irili, ufaklı, kaçlmlı ve er
sanların,
bütün
sakat
mahallerini cadde ve so
kekli dilencilerin bu feci hallerinin önüne geç
kaklarda teşhir etmek suretiyle dilenmelerini,
mek için inzibati ve içtimai bakımlardan tedbir
hakikaten memleketimize yakıştıramıyorum. Bu
alınması düşünülmekte midir?
nun için bu işe büyük ehemmiyet verip ele alma
R E İ S — Sağlık Vekili.
lı, tetkik etmelidir. Vakaa bizim Vekâletimiz,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletidir. Fakat ma
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Muh
alesef sosyal yardım namına bize verilen tah
terem arkadaşlarım, dilenciliğin men'i için
sisat ve imkânlar ancak senevi 15 bin liradan
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülme
ibarettir. Bu 15 bin lira da gözünden sakat öl
diği hakkında Manisa Milletvekili Refik Şev
müş
veyahut ayakları sakat olmuş bir vatanda
ket tnce arkadaşım tarafından sorulan suali
şa
suni
ayak veya suni göz taktırmak gibi veya
cevaplandırıyorum.
muayyen bâzı hastalara ilâç parası vermek gi
Şehir, kasaba ve köy pazarlarında ve yol
bi yardımlardan ibaret kalıyor. Halbuki mese
larda insanın merhametini celp edecek söz ve
le gayet mühimdir, Sosyal Yardım ve Sağlık
hareketlerle dilenenler için mevcut mevzuatta
Bakanlığının bu hususta ilgilendirmek ve bü
Bakanlığımıza tahmil edilen bir ödev yoktur.
tün medeni dünyada olduğu gibi bu sosyal
Ancak bunların hastaları hastanelerde tedavi
yardımı
temin etmek istiyorsak ona göre bâzı
edilmektedir.
hususi tedbirler düşünmek zaruretindeyiz. Ve
Dilenci ve dilencilik mevzuu daha ziyade
bu
kadar mühim bir meseleyi ortaya attığından
mahallî belediyelerin iş şümulüne girmekte ve
dolayı
Sayın Refik Şevket arkadaşıma bilhassa
Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 17 nci
I
teşekkür
ederim.
fıkrasındaki (Dilencileri dilenmekten menede-
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R E F İ K ŞEVKET İNCE (Manisa) — Teşek
kür ederim efendim.

dileri ve İçişleri Vekili bulunmadıkları için ge
lecek Birleşime talik edildi.

19. — Yozgad Mebusu Yusuf
Karslıoğlu'nun, dilenciliği menedecek tedbirlerin alınma
sı hakkındaki kanun hükümlerinin şimdiye ka
dar yerine getirilmemesi sebebine dair içişleri
Vekâletinden sözlü sorusu (6/896)

24. — 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 veriliy verilmedilğine
dair
Çalışma ve Ulaştırma vekâletlerinden sözlü so
rusu (6/901)

REİS — Yusuf Karslıoğlu burada mı efen
dim?. (Burada sesleri) İçişleri Vekili burada
bulunmadığı için gelecek birleşime talik ediyo
rum.
.20. — Kayseri Mebusu Mehmet
özdemir'in, Zamantı Irmağı üzerindeki htdro - elek
trik işinin daha ne kadar müddetle tetkika tâbi
tutulacağına , şimdiye kadar yapılan etüdlerin
teknik ve iktisadi bakımlardan
ne gibi netice
ler verdiğine dair Bayındırlık
Vekâletinden
sözlü sorusu (6/897)
REİS — Kendileri bulunmadıkları için gele
cek Birleşime bırakıyoruz.
21. — Zonguldak Mebusu Rifat
Sivişoğlu'nun,
Bolu Irmağının
Suçatı'ndan
itibaren
Filyos'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)
REİS — Kendileri bulunmadığı için gelecek
Birleşim e bırakılmıştır.
22. — Muğla Mebusu Cemal HÜnal'ın, sün
gerci ve
balıkçılara yardımda
bulunulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi
ve Ticaret Vekâletinden sözlü sorusu (6/899)
REİS — Vekil bulunmadığı için gelecek Bir
leşime bırakıldı.
23. — JJrfa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951
ve 1952 seneleri zarfında JJrfa Vilâyeti
köy
sulan için ne kadar yardım yapıldığına
vt
kaç köyün ihtiyacının
temin edildiğine, aynı il
dahilindeki
köy ve Devlet yolları için 1952
yılı Bütçesinden n* miktar tahsisat
ayrıldığına
ve Birecik Köprüsü inşasının ne zaman tamam
lanacağına dair Bayındırlık ve İçişleri vekâletle
rinden sözlü sorusu (6/900)
REİS — Feridun Ergin. (Yok sesleri) Ken-

REİS — Çalışma ve Ulaştırma vekilleri yok
tur. Gelecek Birleşime bırakıyoruz.
25. — Trabzon Mebusu
Mahmut
Goloğlu'nun, hastanelerin
müstakil
başhekimlikler ce
idaresi ile servis mütehassıslarının
mesailerinin
ve hastanelerin idaresinin
bugünkü durumdan
kurtarılmaları hususunda ne gibi bir tedbir dü
şünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Tar
dım Vekili Ekrem Hayri II stündağ'ın sözlü ceva
bı (6/902)
REİS — Soruyu okutuyoruz.
T. B. Millet Mecisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim.
Saygılar.
Trabzon Milletvekili
Mahmut Goloğlu
1. Hastanelerin müstakil başhekimlerce ida
resi ile servis mütehassıslarının mesaileri ve
hastanelerin idaresi bugünkü üzücü durum
dan kurtarılamaz mı?
2. Bu hususta bir tedbir düşünülüyor mu?
REİS — Buyurun Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekili.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM*VEKİLİ
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Efen
dim Sayın Mahmut Goloğlu arkadaşımızın hak
kı vardır. Bugün Devlet hastanelerinde başhe
kimler doğrudan doğruya servis
şeflerinden
seçilir. Halbuki servis şeflerinin vazifeleri çok
ağırdır. Bugün başhekime aynı zamanda servis
şefliği de verilmesi işleri aksatmakta olduğu
bizce de kabul edilmektedir. Ancak bugüne ka
dar servis mütehassıslarının mesai şekli ve usul
leri halen meriyette bulunan bir talimatname
ile tesbit edilmiş bulunmaktadır.
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Sözlü soruda bahsedilen mütehassısların ! gun görülmüş müdür ve Millî Talim ve Terbiüzüntülü durumundan ne kastedildiği anlaşıla- j ye Heyeti kararı ile kabul edilmiş midir?
mamaktadır. Bugün hastanelerimizde bütün uğ
2. Adı geççn programların, değiştirilerek,
raşmalara rağmen vatandaşlara yatak temin
ilmî, hayati, terbiyevi ve millî bir şekle getiril
edememekten başka üzücü bir durum yoldur.
mesi düşünülmekte midir? Bu düşünceler ne
Bu da kısa bir zamanda halledilecektir.
lerdir?
Bu soruların Büyük Millet Meclisi huzurun
Demin arzettiğim gibi, başhekimliğin aynı
da sözlü olarak Millî Eğitim Bakanı tarafın
zamanda servis şefliği ile teşrik edilmesi ha
dan cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
kikaten hastanelerin idaresinde az çok bir ak
rim.
saklık husule getirmektedir. Bu, tecrübe ile
sabit olmuştur. Bâzı özel idare hastanelerinde l
Gümüşane Milletvekili
başhekimlik kadrosu müstakildir. Bu şekilde
Vasfi Mahir Kocatürk
olan hastanelerin daha iyi işlediğine kaaniiz,
REÎS — Millî Eğitini Vekili, buyurunuz.
İzmir hastanesinde buna şahit olduk.
MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVEÎK ÎLERÎ
Arkadaşımız bu sözlü soruyu; vermeden ev
(Samsun) — Vasfi Mahir Kocatük arkadaşımı
vel Bakanlığımız bu meseleyi tezekkür etmişti ı zın sorularına cevaplarımı arzediyorum :
ve yeni teklif ettiğimiz teşkilât kanununda da
1. Bugün liselerimizde tatbik edilmekte
başhekimlerin müstakil olması keyfiyetini der
bulunan Türk Dili ve Edebiyatı programının
piş etmiştik.
belli başb hazırlık safhaları şunlardır :
Maruzatım bundan ibarettir.
a) önce IV. Millî Eğitim Şûrasına sunul
REÎS — Mahmut Goloğlu.
mak üzere, dört sınıf esasına göre bir* taslak
meydana getirilmiştir. Bu taslakta ilk sınıfa
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
şekil bilgileri, ikinci sınıfa nevilere ait bilgi
dim, bahsedilen üzüntülü durumdan ne kaste
ler, üçüncü sınıfa başlangıçtan 'Tanzimata ka
dildiği anlaşılamamıştır buyurmasalardı, yerim
dar olan devirler, dördüncü sınıfa Tanzimattan
den teşekkür edecektim. Mevzun bahsedilen üzün
tülü durumu kendileri kabul etmiş bulunuyor- • sonraki devirler ve Batı Edebiyatı konmuştur.
lar. Her iki vazifeyi yapmış olmaları aksaklık
b) 'Şûranın Türk Dili ve Edebiyatı Komis
doğurmaktadır diyorlar. Benim işaret etmek
yonu, bu programı ihtiyaçlara ve gayelere
istediğim durum da budur. Hususi bir kasıt
uygun görmiyerek, bâzı kısımlarında değişiklik
mevzuubahis değildir. Bu mevzuu sadece bunun
yapılmasını, bâzı kısımlarının büsbütün kaldı
için sormuş bulunuyorum.
rılmasını zaruri bulmuş, aynı zamanda millî dil
Nazarı itibare alacaklarını bildirdiklerine gö
ve edebiyat kültürünün üç yılda verilebilece
re kendilerine teşekkür ederim.
ği kanaatiyle üç yıl esasına göre yeni bir pro
gram hazırlamıştır. Bu programa göre, lisele
26. — Gümüşane Mebusu Vasfı Mahir Korin
ikinci yıldan itibaren, fen ve edebiyat kol
catürk'ün,
liselerimizde tatbik edilmekte olan
larına ayrılması da gerekmektedir. Müfreda
Türk Dili ve Edebiyatı
programlarının
hangi
ta gelince :
heyet veya şahıslar tarafından yapıldığına, ilmî,
'İlk sınıfta temel bilgiler verilecek, ikinci ve
hayati, terbiyevi ve millî bir şekle getirilmeleri- I
üçüncü sınıflarda, Türk Edebiyatı, başlangıç
nin düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusuna
tan günümüze kadar olan safhalariyle, bütün
Millî Eğitim Vekili Tevfik îleri'nin sözlü cevabı
halinde iki defa gözden geçirilecektir. Batı
(6/903)
Edebiyatı örnekleri de ikinci ve üçüncü sınıf
BEİS — Soruyu okutuyorum.
larda verilecektir.
14. X I . 1952
T. B. .Millet Meclisi Başkanlığına
1. Liselerimizde
tatbik edilmekte olan
Türk Dili ve Edebiyatı programlarını hangi
heyetler veya hangi şahıslar yapmıştır? Bu
programlar Millî Eğitim Şûrası tarafından uy- |

c) Ancak liselerin Şûra tarafından dört
sınıfa çıkarılması ve sadece son sınıfın edebi
yat ve fen kollarına ayrılması üzerine, komis
yon programı ile yeni şekil arasında intibak
sızlık hâsıl olmuştur. întibakı temin için kuru
lan Şûra Koordinasyon Komitesinin program-
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larla ilgili fikirleri dinlenmiş, yine aynı Şûra- IJ bunun buhranından memleketin müteessir oldu
da «lise konularının dört yıllık teşkilâta göre
ğuna da şüphe yoktur.
tesbiti» komisyonu, ilerde yapılması zaruri
Millî Eğitim Vekilinden rica ettiğim şey §tı
görülecek değişiklikyeri Talim ve Terbiye Dai
idi: Türk gençliğine liselerde bir şeyler okutul
resine bırakmıştır.
maktadır. Bu verilen kültürün ana hatlarını, bir
milletin bütün gençliğine ve dolayısiyle istikba
d) Talim ve Terbiye Heyeti eskiden beri
lini hazırlıyan nesillere verilen kültürün ana
yaptığı gibi, ilgili öğretmenlerle istişare ederek,
hatlarını kim tesb'it etmiştir? Arkadaşlar; bu so
bugünkü programı hazırlamıştır. Program, yine
rum cevapsız kalmıştır. Bakanın ifadesine göre,
Tal'im ve Terbiye Dairesince hazırlanan bir ta
Şûraya arzedilmiş, şöyle böyle olmuş, alman ma
mimle, tatbik edilmek üzere okullara bildiril
lûmat ve netice uygun olmadığından Talim ve
miştir.
Terbiye Dairesi ilgililerle istişare ederek böyle
II - Mevcut programların değiştirilmesi me
bir karar almıştır. Halbuki benim sorum gayet
selesine gelince;
vazıhtı : Hangî heyet, hangi şahıslar Türk genç
Burada lise edebiyat programlarının teferru
liğine verilecek kültürün temellerini atmışlardır .
atına girmeye imkân bulunmadığını soru sahib'i
Bunun cevabı gayet müphem oluyor. Talim ve
arkadaşımız da takdir buyururlar. Topluca şu
Terbiye Heyeti ilgililerle istişare etmiş. Talim ve
nu arzedeyim ki, eldeki programlar, dilimizin
Terbiye Dairesinin buna dair kararı var m i l Bu
ve zevkimizin büyük temsilcilerini lâyıkiyle be
na dair müspet bir cevap yok.
lirtmek, terbiyevî bir tedrise riayet etmek, ço
Bugün Türk gençliğine verilecek millî kültü
cuklarımıza alâkalı ve faydalı okuma malzemesi
rün esaslarını tesbit ve tanzim babında Talim
vermek, öğretmenlerimize hareket ve metod ser
ve Terbiye Dairesinin, bir heyetin kararı yok
bestliği kazandırmak bakımlarından noksanlar 1
tur. Bu kültürün ana hatlarını tesbit etmek
arzetmekte ve değiştirilmesi gerekmektedir.
I
için kim çağırılmış, hangi şahıslar bir araya
Bu mevzu ile ilgili olan fikirleri ve teklifleri I .getirilmiş, bu ilgililer kim imiş; malûm değil.
topluyoruz. Nitekim Vasfi Mahir Kocatürk arka- I Tebliğler Dergisi adiyle Millî Eğitim Bakanlı
daşımızın tenkidlerini ve tekliflerini dikkatle in- 1 ğınca çıkarılan dergide hiçbir heyet, makam ve
celemiş bulunuyoruz, öğretmenlerimizin talim i şahıs kararı olmaksızın bu programlar neşre
siciUerindeki kayıtları da göz önünde tutuyor, I dilmişti!'. Binaenaleyh Türk gençliğine verile
icabında, mütalâalariyle 'ilgili izahatı kendilerin- I cek millî kültürün esasları demek olan prog
den istiyoruz. Liselerimiz için meydana koydu- I ramlar kimin tarafından hangi şahıs, hangi
ğumuz bir kompozisyon hazırlık programımız I makam tarafından tesbit edildiği maalesef ma
vardır. Bunun tatbik neticelerini de, içinde bu- I lûm değildir. Ve bunun hakkında resmî veya
lunduğumuz ders yılı sonunda toplıyacağız.
I hususi bir heyet raporu, bir heyet kararı mev
Hulâsa, millî sanat ve fikir hayatımızın lise- I cut değildir. Bundan üç yıl önceki Şûrada ya
lerimizde daha iyi belirtilmesine ve öğretilmesi- I pılan ve Millî Eğitim Bakanlığına verilen prog
ne imkân verecek, daha esaslı bir program ya- I ramı o zamanki iktidar tarafından hiçe sayıl
pabilmek gayesiyle hazırlanmaktayız. Neticenin I mış, hiç nazarı itibara alınmamıştır. Bunun hiç
hayırlı olacağı ümidindeyim.
i sebebi yoktur. Şûranın yaptığı üç yıllık prog
REİS — Vasfi Mahir Kocatürk.
I ram dahilinde, dört yıllık yapmak da mümkün
VASFI MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) I iken, koca Şûranın İhtisas Komisyonun hazırla
— Muhterem arkadaşlar; bu soruyu sorarken bir I dığı rapor hiçe sayılmış, kim idüğü ne olduğu
meslekî mevzu üzerinde durmuş olmaktan çok I malûm olmıyan kimseler tarafından, belki ale
uzağım. Bilâkis meselenin çok şâmil ve memleket I lade bir şahıs tarafından rastgele, düşünülme
bünyesiyle ilgili olduğuna kaani olarak bunu ba- I den, imzasız kararsız, Hükümetin Türk gençli
his mevzuu ettim.
I ğine vereceği kültür esasları tesbit edilmiş bu-,
Mesele şuur : Liselerdeki Türk dili ve edebi- I lunmaktaıdır. İşin garip tarafı, eğer bu tesbit
yatı programları, yani Türk gençliğine verile- I edilen noktalar bir kıymet ve isabet ifade etse
cek olan millî kültürün ana hatları. Bu işin çok I idi biz bunu Millî Eğitim Bakanlığının şahsimühim olduğuna şüphe yoktur. Yıllardan beri J| yeti mâneviyesine malederek kabul ederdik, hiç— 9Aİ
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bir itiraza mahal kalmazdı. Fakat maalesef ha I bu lise programlarının derhal, bir an evvel ele
alınması ve yerine bugünkü millî ve hayati ihti
kikat şu olmuştur ki bu yapılan kültür prog
yaçlara uygun esaslar dahilinde programlar kon
ramı, af, buyurun Türk gençliğine verilecek
ması lâzımdır. Bunun Millî Eğitim Bakanından
millî kültürün ana hatlarını ifade eden prog
ram, sözümün mânasını ve şümulünü, bir millet
bilhassa rica ediyorum.
vekilinin sözünün taşıması lâzımgelen vakar ve
REÎS — Buyurun Millî Eğitim Vekili.
isabeti çok iyi düşünerek ve kavrıyarak ifade
MİLLÎ EĞÎTlM VEKİLÎ TEVFÎK İLERİ
ediyorum : Bu programlar saçma denecek de
(Samsun) — Efendim, Vasfi Mahir arkadaşı
recede cahilane bir.şekilde yapılmıştır. Burada
mın tamamen salâhiyeti dâhilinde olan bir me
bir akademik münakaşa yapmak imkânı olma
sele hakkındaki şu ifadesi üzerinde duracak
dığından ve bendeniz burayı böyle bir meslekî
değilim. Yapacağım şey, zabıtlardan bu ifade
münakaşa yeri haline getirmeyi aklımdan ge
leri almak suretiyle, esasen üzerinde durduğu
çirmediğimden teferruata el uzatmıyorum. Fa
muzu beyan 'ettiğim bu mesele halledilirken iskat kemali ciddiyetle huzurunuzda arzediyorum,
I
tifade etmek olacaktır.
iki seneden beri tatbik edilmekte olan, hattâ üç
Yalnız bir noktayı arzedeceğim, çünkü ce
seneden beri tatbik edilmekte olan programlar, I
vapsız
kaldı dediler. Karar var mıdır?
dikkatli, anlayışlı bir lise talebesinin yapabile
Hakikaten karar yoktur. Fakat karar sade
ceği program vasfını dahi haiz değildir. On I
ce bu programlar için yok değildir,. Bu işleri
dan başka ihmaller, kusurlar, fikir, mantık, ilim
teslim aldığım zaman bâzı meseleleri görüşür
hataları ile baştan aşağı dopdoludur. Millî Eği
ken öğrendim ki, Talim Terbiye Heyetimiz uzun
tim Bakanlığı bunları, Millî Eğitim Bakanlığı
dâhilinde bulunan ve bu sahada ihtisasları mü I seneler karar vermeden iş görmüştür. Her han
gi bir mesel'eyi, Talim ve Terbiye Heyeti Reisi
sellem olmıyan zevat müstesna, üniversitenin
ilgilileri, Bakanlığın dış teşkilâtında bulunan I alâkalı bir üyeye tetkik etmek üzere vermiş,
üye onu tetkik etmiş, Talim ve Terbiye Heyeti
mütehassıslar
tarafından
tetkik
ettirsin.
Reisi de onun altına imzasını atarak Talim ve
Baştan başa yanlıştır, berbattır, eğer dediklerim
Terbiye Heyetine mal etmiş. Yani bir karar aldoğru çıkmazsa bendeniz her türlü mahcubiyete
razıyım, arkadaşlar.
I mak hiçbir zaman olmamıştır, imzalı bir karar
yoktur. Bu, çalışmalarım esnasında muttali ol
Bendenizin Millî Eğitim Vekilinden ricam şu
duğum
bir hâdisedir. Fakat itimat etsinler ki,
dur : Gayet korkunç, pedagoji hataları ile, ilim
buna
muttali
olduğum günden itibaren kendilehataları ile dolu olan bir kelime ile «saçma» olan
bu programların bir an evvel değiştirilmesi. I rine verilen meselelerin bir karar neticesi bana
getirmelerini istemiş bulunuyorum. Ve şimdi
Bunlar o kadar mânâsız ve o kadar yanlıştır ki
bu
böyle yürüyor.
çocuklarımıza millî kültür vermek şöyle dursun
Yalnız bir tamim haline gelmiş olması bu
taban tabana zıt, millî kültürden nefret ettire
programlan Talim ve Terbiye Heyetinin mescek şekildedir, bunların ispatı mümkündür ve
I uliyeti altına sokmuş bulunmaktadır. Arkadaedilebilir.
Liselerin dokuzuncu ve onuncu sınıfları I şımın bizzat dördüncü Maarif Şûrasında buluniçin öyle maddeler konmuştur ki, çocuklara öğ I maları dolayısiyle kendileri detaylarını bilir,
Yalnız ifade ettiğim husus şudur: Hakikaten
retilmek istenilen bu müfredat fikirden ziyade
bir ıstırap vardır; ben bunu seyahatlerde, öğ
müstahse, lüzumsuz, sadece üniversiteler için ih
retmen topluluklarında da müşahede ettim, üze
tisas malûmatı sayılacak gayrihayati şeylerdir.
rinde şahsan durdum. Bir tanesi; çocuk doku
Çocuklarımızın hepsi öğretmenlerin yüzde sek
zuncu
sınıfa geliyor, divan edebiyatiylle karşı
seni, Millî Eğitim Bakanlığının Talim Terbiye
laşıyor, onun arkasından tanzimat edebiyatı.
Heyeti ve Başkanı iki satırını okuyup anlamak
on, on birinci sınıfta yavaş yavaş bizim bugün
tan âcizdirler. Bendeniz de 20 yıllık edebiyat ho
kü edebiyatımız; Faruk Nafizler, Orhan Seyficası sıfatiyle bu âciz zevat arasında bulunmaktaI 1er geliyor. Dokuzuncu sınıfta çocuk hangi
kültüriyle, hangi fikir ve kelime hazinesiyle di
Binaenaleyh kültürü iğlâk eden, çocuklarımızı
van edebiyatını takip "edebilir. Dokuzuncu sınıfkültürden nefret ettiren, saçmalıklarla dolu olan
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ta bugünkü edebiyatı okusalar da, on, on birin j bik edilmiştir. Korkunçtur arkadaşlar, Bakande divan edebiyatını okusalar daha mantıki ha i lığımızı sizlere tanıtmaktan dolayı çok memnu
reket 'edilmiş olacağı zannedilir. Bunu teklif
num.
edenler çok oldu. Vasfi Mahir Kocatürk arka
27. — Yozgad Mebusu Hasan
Üçöz'ün,
daşımız da zannederim bu kanaaattedir. Şunu
Yozgad'vn Boğazlıyan İlçesi merkez ve köyleri
da ifade edeyim ki; bunun aksi kanaatte olan
ile Çayıralan İlçesinin Çat ve Burunkışla köyle
edebiyat hoealariyle de karşılaştım. Şu halde
rine bugüne kadar Bulgaristan göçmenlerinden
bu iş, ayaküstü halledilecek bir iş değildir ve
kaç hane iskân edildiğine ve bu maksatla yapı
Vasfi Mahir arkadaşımın dediği gibi, düşündü
lan evler için sarf olunan kereste miktarına, in
ğü gibi, tamamen bu işin kompetanlarından mü
şaatın tamamlanıp tamamlanmadxğına ve mütateşekkil bir heyet ile, bugüne kadar, bu yolda
ahhide verileri avans miktarına, göçmenlere arazi
müracaat eden hocaların da fikirleri dikkate alı
ve koşum hayvanı verilip verilmediğine ve İskân
narak, bu işi en kısa bir zamanda halledeceğiz.
Toprak
Tevzi komisyonlarının taraflı çalışmala
Istıraplarına tamam'en hak veriyorum. Şahsan
rının
önüne
ne zaman geçileceğine dair sorusu
aynı şekilde ben de muztarip bulunuyorum. înna
Devlet
Vekili
Muammer Alakanfın sözlü ce
şaallah en kısa zamanda bu işi da halledeceği
vabı (6/904)
mizi umuyorum.
REİS — Vasfi Mahir Kocatürk.
RElS — Soruyu okutuyorum.
VTSFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane)
26 . X I . 1952
—• Aziz arkadaşlarım; iki telime daha ilâve etmek
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
hususunda vaktinizi aldığımdan dolayı affmızı
Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı tarafın
rica ederim. İkinci defa Bakan durumu tamamen
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
açıklamıştır. Bundan dolayı kendisine teşek
rımla arzederim :
kür ederim. Karar yoktur dediler. Benim be
' 1. Yozgad ilinin Boğazlıyan tice merkezi
lirtmek istediğim noktanın esası da bu idi. Bir
ne ve köylerine soru tarihine kadar Bulgaristan
milletin bütün gençliğine Millî kültür veren,
göçmenlerinden kaç hane iskân edilmiştir'?
programını yapan heyet meydanda yoktur. Bir
2. iskân edilen göçmen ailelerinin hepsine
milletin bütün gençliğine dolay isiyle o milletin
ev yaptırılmış mı, ilce merkezi ve köylerinde yap
müstakbel varlığına teşmil edilen bir kültür sis
tırılan ev adedi kaçtır?
temi bir karara bağlanmadan kim ve ne idöiğüi
3. Göçmen evlerinin inşasında sarf edilmek
bellil olmıyaın kimseler elinden çıkıp mekteplerde!
üzere
iskân Genel Müdürlüğünden Boğazlıyan'a
tatbikat sahasına konulabilmiştir. Aziz arka
kaç
metre
küb kereste verilmiştir? Bir evin ya
daşlar, bu milletin irfanına kasitle işte böyle
pılmasında
kaç metre küb kereste kullanılmış
istihza edilmiştir. Hiçbir makamın imzasını ve
tır?
mesuliyetini taşımıyan bu müfredat tehlikeli
4. Boğazlıyan ve köylerinde göçmen evleri
de olabilir, muzır da olabilir. Ve üç yıldan beri
inşaatı tamamen bitmiş midir? Göçmen evleri
de böyle tatbik edilmektedir. Öğretim metodu
bitmişse tahsis edilen keresteden artan var mı
hususundaki düşünceler ayrı bir şeydir. Nasıl
dır? Artan kereste varsa bir mahalde muhafaza
bir pedagojik yol takip etmesi lâzımdır? Ben şu
mı ediliyor? Yoksa bir emre uyularak satılmış
fikirde olabilirim, ben hangi fikirde olduğumu
mıdır?
bir meslekî vazife olarak ayrıca Bakanlığa arzetmiş bulunuyorum. Hangisi uygun görülürse
5. Çayıralan Kazasının Çat Köyünde kaç
o tatbik edilir. Yeter ki, bu milletin gençliği
ev yapılmış, beher ev kaç liraya ihale edilmiş
ne verilecek olan kültürün ana hatları tesbit
tir. Mütaahhitleri kimlerdir, evleri yapan ilk
ve mekteplerde tedris etmek üzere bir mesul he
mütaahhit mi yoksa el mi değiştirmiştir, iskân
yet karar vermiş olsun. Ne korkunç şeydir ki,
Müdürlüğü tarafından mütaahhide zarar ve
hiçbir resmî veya hususi heyetin kararından gecziyan verilmesi kabul edilmiş midir? Evlerin in
miyen bir kültür sistemi bütün bir milletin ye
şaatına başlanmadan önce mütaahhide iskân
tişmesine taallûk eden bir husus belki de bir I Müdürlüğü tarafından avans olarak kaç bin lişahsın elinden çıkarak milletin gençliğine tat- I ra verilmiştir! Evler mühendisin gösterdiği yer-
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lere mi yapılmıştır? yapılmamışsa sebebi nedir?
6. Burunkışla Köyünde yapılan evlerin be
heri kaç liraya yaptırılmıştır? Boğazlıyan ve
diğer köylerde kışa edilen evlerin her biri ka
çar liraya maledilmiştir?
7. Yozgad ilinde iskân edilen göçmenlerin.
hepsine bugüne kadar arazi, koşum hayvanı,
inek ve araba verilmiş midir? Verilmiyenler
varsa sebebi ve sayısı ne kadardır?
8. Göçmenlere koşum hayvanı olarak veri
len at ve öküzlerin kaç yaşında ve boylarının
ne kadar olacağına dair bir ölçü var mıdır,
arızalı ye koşum kabiliyeti olmıyan hayvanlar
da verilmiş midir ?
9. Göçmen iskân edilen köylere vilâyet ve
ilce merkezlerinden teşkil edilerek gönderilen
toprak tevzi komisyonlarının taraflı çalışma
larının önüne ne zaman geçilecektir? İskân
yerlerindeki toprak tevziatı toprak tevzi ko
misyonlarına yaptırılması daha hayırlı olmaz
mı?
Yozgad Milletvekili
Hasan Üçöz
REİS — Devlet Vekili Muammer Alakant.
DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT
(Zonguldak) — Suallere sırasiyle cevap veriyo
rum :
1. 234 göçmen ailesi.
2. Hepsine ev yaptırılmıştır. 44 aded, ilce
merkezimde 190 aded, köylerdedir.
3. 785.538 metre mikâp kereste verilmiştir.
Beher ev için ortalama 3 metre mikâp kereste
kullanılmıştır.
4. Boğazlıyan ve köylerinde 234 ev tama
men bitmiştir. Köylerde 28 ev inşa halindedir.
Kerestelerin katî hesabı inşaatın ikmalin
den sonra alınacaktır. Ancak vilâyetçe fazla
olduğu anlaşılan 90.136 metre mikâp kereste
17 565 lira mukabilinde ve vilâyetin müsaa
desiyle satılmış, bedeli Boğazlıyan Ziraat Ban
kasındaki Kızılay hesabına yatırılmıştır.
Halen ilçede 14.915 metre mikâp kereste
mevcuttur.
5. Çayıralan kazasının Çat Köyünde 100 ev
yaptırılmıştır. Bunlardan 13 adedi emaneten
inşa ettirilmiş her birine vasati 2 443 lira sarfedilmiştir. Mütebaki 87 ev Çayıralan'da Tüc
car Mütaahhit Hurşit Aktaş ve Osman Şahin'e
2 443 lira keşif bedelinden % 5 tenziliyle ihale
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| edilmiştir. Mütaahhitler değişmemiştir.--JM.Üi taahhide zarar ve ziyan verilmesi İskân Genel
i Müdürlüğünde bahis mevzuu olmamıştır.
Emaneten yapılan 13 evin inşaatının bir
i an evvel ikmali için bu inşaatın bâzı hizmetle
ri kendilerine verilmiş ve bu 'arada 7 000 li
ralık avans ödenmiştir. Bilâhara 87 evin inşaa
tı kendilerine ihale edilince bu 87 evden ikmal
ettikleri kısımların karşılığı ödenirken 7 000
i lira mahsup yapılmıştır. Evlerin yapılacağı yer
leri tesbit eden inşa plânında bir değişiklik
yapıldığına dair İskân Genel Müdürlüğünde
malûmat yoktur.
6. Burunkışla Köyünde 2 474 lira üzerin
den emaneten yaptırılmaktadır. Bu 100 ev haî'iç olmak üzere Boğazlıyan merkezinde ve
köylerinde yapılan evler 1 000 - 1 100 liraya
maledilmiştir.
7. Yozgad İlinde iskân edilen göçmenlerin
bir kısmına henüz arazi ve zirai donatım malze
mesi verilmemiştir. Sebeb'i, tevzi edilecek toprak
ların ihtilafsız bir halde henüz tesbit edilememiş
ve bir kısım göçmenlerin de Yozgad'ı terkedip
diğer vilâyetlere gittikten sonra tekrar geri gel
miş olmalarıdır. Kendilerine toprak verilmemiş
olan kimselere de zirai kredi açılamıyaeağmdan
zirai donatım malzemesi verilememiştir.
8.
Göçmenlere koşum hayvanı olarak veri
len at ve öküzler Ziraat Bankasınca göçmenler
namına açılan kredi ile sağlanmıştır. Bu hay
vanlar göçmen tarafından beğenilip veteriner
muayenesinden geçirildikten sonra mubayaa
edilmiştir.
Buna dikkat edilmesi hususu 8 . VII . 1952
tarih ve 31891/459 sayılı tamimimizle de vilâ
yetlere bildirilmiştir.
!). Mahallî iskân komisyonlarının taraflı ça
lışmaları b'ir suç teşkil eder. Bunlardan haberdar
oldukça haklarında takibat yapacağımız tabiîdir.
Toprak Tevzi Komisyonları mahdut ve asıl gaye
leri de topraksız ve az topraklı köylüleri toprak
landırma olduğundan münferit veya az toplu bir
halde 'iskân edilen göçmenlere arazi verilmesinin
tamamen bu komisyonlara yaptırılması imkânsız
dı r. Ve faydalı da değildir. Bu komisyonlar kendi
faaliyet sahaları içinde bulunan göçmenlere top
rak dağıtımı işlerini yapmaktadırlar.
REİS — Hasan Üçüz.
HASAN ÜÇÜZ (Yozgad) — Muhterem arI kadaşlar; iki buçuk yıldan beri iktidar partisi-
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ıjnn Hükümetleri, hakikaten birçok faydalı işler I
ve dâvalar başarmıştır. Bu gayet belli, malûm
ve müsellem bir şeydir. Bu arada göçmen dâvası,
ecdat yadigâri olan bu vatandaşlarımızın iskân
işi matlup şekilde yürümemiştir. Eski akıncıların*
ahfadı olan 160 bin kişi yurda dönmüştür. Bun.ları yerli halk bağrına basmış, aylarca iaşeleri
ne, ibatelerine, ateşlerine, sularına, evlerine, her
şeylerine yardım etmiştir. Fakat bu arada bâzı
mahallerde, bâzı vilâyetlerde iyi bir hareket tar
zı 'ile göçmenlerin ev işleri, arazi işleri, hayvan
işleri, koşum hayvanları temin edilemedi. Bu
arada bilhassa bizim vilâyetimiz Yozgad vardır.
Biraz evvel burada konuşan Sayın Avni Doğan 'in bahsettiği noktaya temas etmemekle beraber,
burada bu göçmen dâvasında, yolsuzluk ve hata
en son zirvesine ulaşmıştır.
Birinci dâva; Yozgad'da birçok köyler kurul
du. Bu köylerin kurulduğu yerler isabetsizdir.
Muhterem arkadaşlar; Yerköy Kazasının Sekili
Bucağı ve civarında birçok metruk köyler var
ken, Boğazlıyan'a Yozgad'a kontenjan olarak
1300 hane verildi. Bu 1300 hane arzettiğim yer
lerde yerleştirilebilir, barmdırılabilirdi. Bura
ları boş bırakıldı, gittiler birçok köylerin içine
tekrar evler kurdular. O köyler halkı bundan
memnun olmadılar. Dâvanın birisi budur.
Sonra, Boğazlıyan'a birçok göçmen iskân
edildi. Sayın Vekilin buyurdukları gibi, birçok
evler yapıldı. Fakat evler tamamen bitmiş de
ğildir, göçmenlere de verilmiş değildir. Buna
ait yanımda kayıtlar vardır, emrederseniz oku
rum. 24 haneye iki senede toprak verilmiş. Belveren köyünde tapu verilmiş, arazi verilmemiş
tir, oradakiler perişan vaziyette kalmışlardır.
Elbetteki bunun sebebi Hükümet merkezinde
bulunan sayın bakan ve umum müdür beyler
değildir. Bunun mesuliyeti biraz da idare âmirlerimizindir. îdare âmirlerimiz maalesef bu işi
benimsemiyorlar. Dâvaya el atmıyorlar. Bu dâ
va bizim dâvamız diye bir hal çaresi bulmuyor
lar. Yozgad milletvekilleriyle beraber sayın ve
kilimize birkaç kere arzettik. Şu, şu dâva var
dır, dedik. Fakat bu arkadaşları vilâyetten dı
şarı çıkarmaya muvaffak olamoadık. Bu mese
leyi buraya getirmekten maksadımız da budur.
Şayet onlar bu işi mahallinde halletselerdi hiç
buraya gelmek niyetinde değildik.
Çat Köyünde 850 liraya, 1000 liraya göçmen
evleri yapıldı. Halbuki Çat Köyü
ormanın
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içinde bir köydür, 2 400 liraya buyurdukları
gibi bir ev yapılıyor. Evleri aziz arkadaşlarım
hep
gördük, biliyoruz. 47 metre kare
ka
dar bir şeydir. Orman ağacından da istifa
de ettiler. Metre karesi 57 - 60 liraya mal
oluyor, birçok muvazaalar
yapılıyor. Boğazhyan'dan Çat'taki evler için 200 M 2 kereste
gidiyor, bunlar kayseri'nin Karaözü istasyo
nunda satılıyor. Mütaaddit müfettişler gönde
riliyor, mesulü bulunamıyor, kimsenin mesuli
yeti üzerine aldığı yok.
Çat'a mühendisler gidiyor, evleri şuraya ya
pacaksınız diyorlar, kazıklarını çakıyorlar, hal
buki evleri daha ileriye alıyorlar, gösterilen
yere yapmıyorlar, Akdağmadeni, malûmu âlileri,
orada bir sırta çıktılar, iki derenin kenarıma
göçmen evleri kurdular. Bunun sebepleri var
dır, göçmenler buraya gelmesinler, oturmasıniar diye. Çünkü orada hayvan sulamak zordur,
yamaç üzerindedir, aşağı inemiyecek, çıkamıyaack. Onun içindir ki, bendeniz Sayın Bakan
dan soruyorum, niçin mühendislerin kazık
çaktığı yerlere bina yapılmamıştır?
Sonra, avans verilmiştir, tşe başlamadan ev
vel 22 000 lira avans verilmiştir. Buna aklım
ermiyor. Zannedersem ınütaahhit kim ise evve
lâ depozito yatırması lâzımdır. Yozgad İskân
Müdürlüğü 22 000 lira veriyor, diyor k i ; sen
birkaç araba kum getir, birkaç araba taş getir,
onun mukabilinde 22 000 lira avans veririm. Hiç
işe başlanmadan, birkaç araba kum ve taş ge
tiriliyor ve 22 000 lira avaa veriliyor. Ayrıca.
zarar ve ziyan derseniz % 4 nisbetinde zarar ve
ziyana da iştirak edeceğiz diyorlar. Tabiî bu hâ
diseden merkezin haberi yok, buranın taksiratı
değildir, idarecilerin noksanıdır.
Diğer taraftan göçmenlere hayvan veriliyor.
Bendeniz bir aralık, her birinizin yaptığı veçhi
le, köyleri, kazaları dolaştım. Birkaç göçmen
geldi, ellerindeki hayvanlar sakattır, sekiz ya
şından yukarı hayvan alınmıyacaktır, fakat 14
yaşındaki hayvanlar alınmıştır, itimat buyurun,
elimde mektup vardır. Emrederseniz okuyayım.
Hayvanın mafsalları şiş, hayvan yürüyemez hal
dedir. Göçmen geldi, efendim siz milletveki
li imişsiniz dedi, evet dedim, gittim, idareciler
ve veteriner beni kovdu dedi ve Allah rızası için
bakınız bu hayvanı ne yaparsınız dedi.
Ben de gittim memurdan rica ettim, memur
ısrar ediyordu, efendim bu hayvan doğulmuş di-
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yordu. 24 saat evvel verilen bir hayvanın ba
cakları şişer mi? Ben bilemiyorum. Keyfiyeti va
liye bildirdim, rica ettim, mektup yazdım, ce
vabi var, veteriner hayvanı muayene ettim diyor,
Bana mektup yazıyor. Tekrar vilâyete gittiğim
zaman soruyorum Veteriner müdürüne, gitti
niz mi, hayvanı - muayene ettiniz mi? Veteriner
müdürü valinin yanında, gitmediğini ve hayvanı muayene etmediğini ifade etti. Vali, n<e ya
payım diyor, bana bu şekilde malûmat verdiler.
ÎŞte arkadaşlar, bu vaziyetler vardır. Bu
durum karşısında eİbetteki biz de ayaklar al
tında kalıyoruz. Vatandaş gidip gelip bize çatı
yor. İşte valinin mektubu. Emrederseniz oku
yayım (Oku sesleri).
«... atın ayağından arızalı olduğu bildiril
mesi üzerine, mahallinde fen adamları tarafın
dan yaptırılan muayenesinde, bu hayvanda hiç
bir arıza olmadığı, yalnız sahibi tarafından iyi
bakılmadığı ve hayvanın *da haşarı ve erkek ol
masından sonbaharda eneneceğini fen mamur
larının vermiş oldukları rapordan anlaşıldığını
arzederim, selâmlar.
Yozgat Valisi
Muzaffer Kuşakcıoğlu
DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT
(Zonguldak) — Hangi tarih?
HAŞAN ÜÇÖZ (Devamla) — 17 . 6 . 1952.
24 saat sonra göçmen hayvanı dövüyor, bacak
ları şişiyor ve yürümeye hali kalmıyor. Buna
benzer örnekler vardır.
Efendim, arazi dâvalarına da temas etmiştim.
Sayın Avni Doğan arkadaşımız da buna temas
ettiler. Bir iskân Komisyonu vardır, bir de Top
rak Tevzi komisyonları vardır. Mahallî İskân
komisyonları vilâyetlerde valinin, kazalarda
oradaki idare âmirinin emri altında, tapu me
muru, nüfus kâtibi ve saireden müteşekkildir.
Bunlar köye gidiyor, göçmenler Burunkışla Kö
yündü iskân edilmiştir, tevzie evvelâ buradan
başlanması lâzım gelirken başlanmamıştır.
Ci
varında Sarıkaya Köyü vardır. İşte 60 kişilik,
ihtiyar heyeti de dâhil bütün imzaları havi maz
bata. Buradan başlıyor, Sarıkayadan başlıyor.
Burunkışla'daki köylüye toprak tevzi ediyor.
Esasen vatandaşın elinde altmış dönüm toprak
vardır. Tütüyor, bunun elli dönümünü alıyor.
Ye?li vatandaşa ön dönüm kalıyor. İşte taraflı
çalışma diye bahsettiğim budur. Bakana önüne
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•
geçmesi için istirham ettim. Buyurdukları gibi
sebepleri vardır. Onun için bunlar çalışma
mak durumunda kalıyorlarmış. Sankaya'da
tevziat yapıyor, esasen bu köy altmış hanedir.
Buradan altmış imza alıyor. Zaten buranın elli
dönümlük toprağı var. Kırkı elinden alınıyor, on
dönümünü de ona bırakıyor. Bu sefer bütün
köylüler feryat ediyorlar. Bu feryat karşısın
da da her gün buraya yığın yığın vatandaş ve
köylü geliyor.
Sonra Burunkışla'da iskân vardır. Oraya
kimse yaklaşmıyor. Evvelâ işe Karabacak Kö
yünden tesbitle başlıyorlar. Ve burada tevzi
ata başlanıyor. Biz soruyoruz, bu işe göçmenle
rin olduğu köylerden başlansa daha iyi olmaz
mı? Komisyon, hayır biz buradan tesbite başlı
yoruz diyorlar. Burunkışla, Selim li köylerin
den başlıyorlar. Biz valiye ve kaymakama yalvarıyoruz, itimat buyurunuz sözlerime. İşte
tevzi komisyonları bu şekilde köylüleri ıstıraba
ve feryada sevkediyorlar. Toprak ve İskân Ge
nel Müdürü burada ise söylesinler. Kendilerini
asgari 1 - 2 ve hattâ 5 defa rahatsız ederiz. Çün
kü bizi sıkıştırıyorlar, biz de onları telefon
ederek, giderek rahatsız ederiz. Mütemadiyen
meşgul oluyoruz.
Efendim bir kereste dâvası vardır; Boğazlıyan'dan şu kadar metre küb kereste gitmiş. He
men İskân memuru kaymakama bir tezkere ya
zıyor. Elde 225 metre küb kereste var, İskân
işleri, ev işleri bitti. Bu keresteleri satalım, di
yorlar. Bir heyet teşkil edelim deniyor. Hal
buki heyet teşekkül etmiyor. İskân memuru
nun eliyle bu keresteler satılıyor. Bir kısmının
metre kübünü 150 liraya, bir kısmını 300 liraya
veriyor. Bunların karşılığında makbuz vermi
yor. Eğer yalan çıkarsam kabahat bendedir. Pa
ra yatırılıyor, makbuz vermiyorlar. Zatı âli
niz gidiyorsunuz, bu defa metre mikâbını 125 li
radan veriyorlar, bir başkası gidiyor metre mi
kâbını 160 liradan veriyorlar. Bir zincir yap
mışlardır. Kapılar, pencereler böyle satılıyor.
Orada göçmen evleri inşaatı bitmişse diğer yer
lerde devam etmektedir. Niçin böyle rastgele
satılsın, sebep nedir?
Arkadaşlar, söyliyeceğim çok şeyler var ama,
sizleri daha fazla yormak istemiyorum.
SADBİ MASUDİ ARSAL (Ankara) — Bir
sual soracağım.
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Bu, yalnız Yozgad'a mahsus mudur? Diğer
vilâyetlerde de var mıdır?
REİS — Mebustan sual soramazsınız.
HASAN ÎÇÖZ (Yozgad) — Yozgad'a mah
sustur.
DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar,
dediler ki, şimdiye kadar mevzuubahs ettik, mevzuubahs ettik, sonunda B. M. Meclisine getir
mekten başka çare bulamadık.
Zannederim ki, bunu konuşurken vehleten
ifade ediyorlar. Şimdiye kadar kendilerinin
müracaatları daima ehemmiyetle nazarı dikka
te alınmış, ihmal ve kabahati bulunanların takip
ve tecziyelerinde âzami hassasiyet gösterilmiş
tir.
Hükümete müracatta şimdiye kadar müsmir
bir netice almadığımız için en nihayet kürsü
ye geldik, sözünü vehleten söylenmiş bir söz
addediyorum. Avni Doğan Beye cevaben söyle
diğim gibi, Yozgad'dan vâki olan şikâyetlerden
biz de muztarip olduk. O zaman da söylediğim
gibi, ortadaki eski müdürü azil ettik. Bu, hu
kuki tâbiri ile azil değildir. Senesini doldurmuş
olduğu için tekaüde sevkederek vazifesine niha
yet verdik. Orada bir müfettiş bulunuyordu.
Yapmış olduğu bütün teftişlere rağmen bu şekil
deki şikâyetlerin vukuundan haberdar olduğu
muz için, kendilerinin de müracaatlarından hâ
sıl ettiğimiz malûmat neticesinde müfettişi mü
fettişlikten çıkardık. Yeniden tahkikat yapılmak-

B.

YAZILI

O :1

tadır. İtimat ettiğimiz bir kimseyi. gönderdik.
Müsmir netice alacağımızı umarım. Tahkikat ya
pıldığını kendileri bilmiyorlar mı?. Bir göçmenin
hayvanının kötü olduğuna dair bir misal verdi
ler. Evvelce arzettiğim gibi, bir hâdisenin vuku
undan az müddet sonra bu, gibi malûmattan ha
berdar olduktan sonra, yapmış olduğum bir ta
mun ile, göçmenlerin hayvanlarını ve aletlerini
ancak kendilerinin beğenip almalarım ve komis
yonun onların paralarını vermelerini emretmiş
bulunmaktayız. Eğer arkadaşımız 7 - 8 ay evvel
vâki olmuş olan şu hâdiseyi zamanında bize bil
dirmiş olsalardı elbette sıcağı sıcağına bunu
yapmış olanlar tecziye edilirdi. Mesele de ufak
tefek suiistimaller varsa bunlar üzerinde ehem
miyetle durmakta ve alâkalıları tecziye etmek
teyiz. Değil bugünkü işler, daha uzun vadeli ve
daha çok porteyi haiz olsa dahi bakanlık, hiçbir
hatır ve gönüle bakmaksızın âzami gayret sarfetmekte ve her hangi bir suiistimal yapanları
tecziye etmek için âzami hassasiyet göstermek
tedir. Halk tarafından vâki şikâyetler ve göç
menler tarafından yapılan müracaatlarla ıttılaımıza varan her hangi bir yolsuzluk hususunda
asla lakayt kalannyacağız, bu şekildeki yolsuz
lukların önünü almak için lâzımgelen tedbirleri
evvelden almaktayız, arkadaşımız mutmain ol
sunlar.
REİS —• 21 Ocak 1953 Çarşamba günü saat
15 te toplanılmak üzere celseyi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19

SORULAR

1. — Çorum Mebusu Ahmet
Başıbüyuk'ün, Çorum İline bağlı bâzı köylerde kan gütme,
orman, hudut, mera, ve arazi yüzümden vukua ge
len huzursuzluğun izalesi için mahallinde alın
mış ve alınacak tedbirlerin Melerden ibaret oldu
ğuna dair sorusuna İçişleri Vekili E t em Mende
res'in yazılı cevabı (6/743)

halkı kan gütme yüzünden ikiye ayrılmış olup
bu yüzden sık sık cinayetler işlenmektedir. Bu
nun yanında hayat (korku ve endişesi yüzünden
birçok kimseler geçen sene malhsullerini başka
köylerden tedarik ettikleri ücretli kimseler ma
rifetliyle kaldırmışlardır, hattâ Aşffiagul köylü
lerinin bağlarındaki üzümleri koruk İken top
ladıkları da bir hakikattir. Bu seneki durum
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
geçen s<eneye nazaran daiha vaJhimdir.
Aşağıdaki •sorularımın yazılı olarak İçişleri
2. Çorum'un Sarayözü Köyü ile Gümüşha
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâletle
cıköy'ünün Kızılca veran Köyü arasındaki hu
ri rica olunur:
dut ve arazi ihtilâfı bir türlü halledil'emedıiğinI
1. Mecidözü'nün Aştagul ve Doğla köyleri j den yine iki köy halkı arasını birbirine girmek -
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bakanlıkça kabul olunmakta mıdır? Meselâ Karahacip Köyünün hudut ihtilâfının Yozgad'la
yapılacak bir telefon muhaveresi neticesinde
iki günde halli mümkün ve icabederken şimdi
ye kadar sürünmesiinin sebelbi nedir?
Çorum Milletvekili
Ahmet Başıbüyük

tedir. Bundan bir ay evvel Kızılcaveranlılarm
toplu olarak Sıarayözlülere 'hücum ederek bir
çok kimseleri ağır surete yaraladıkları bir toakikattar. Bu yüzden Sarayozlüler kemale ge
len mahsullerini kaldıramamaktadırlar.
3. Osmancık'm Dikenli ve Kuyucalk köyle
riyle, Ayvalı, Yıeni'köy, Obruk, Tekke, Dodurga, Çiftlik, Alpagut, Tutuş köyleri arasında
mevcut orman, arazi ve otla'k iht&lâfmın bir tür
lü halledilememiş olması yüzünden zaman za
man »kanlı kavgalar olmakta ve cinayetler iş
lenmektedir. Yeni mahsulün kemale 'geldiği şu
günlerde yeni yeni vıalkalarm cereyan edeceğin
den ısrar ile şikâyet olunmaktadır.
4. Yine Mecidözü'nün Karana cip Köyü ile
Çekerek İlçesinin Beydiğin Köyü arasında mev
cut orman ve mera ve hudut ihtilâfı iki sene
ye yakın zamandan Iberi ıısrarlı takiplerimize
rağmen bir türlü halledilememiş olduğundan bu
rada da kavga ve cinayet olmakta ve bilhassa
vatandaşların huzur ve emniyet duygularının
sarsılmasına yol açjmalktaidır.
Bu seibeple:
A) Adı geçen müspet vaka ve hâdiseler
karşısında şimdiye 'kadar Çorum Valiliğince zabıtai mania vazifesine dâhil tedbir] erden han
gileri alınmıştır?
B) Bilhassa mahsullerin kaldırılacağı şu gün
lerde yeniden kaıvga ve gürürltülerin başlıyacağı tabiî olduğuna göre buralarda yaşıyan vatan
daşların huzur ve »emniyet içinde dışardaki iş
ve gücü ile meşgul olabilmelerini sağlamak için
İçişleri Bakanlığınca yeniden ne gilbi tedbirle
rin alınması düşünülmektedir?
C) Yeni her hangii bir tedbirin alınmasına
şu veya bu sebeple lüzum görülmediği takdir
de halen çeşmelerinden su diahd taşıyamıyan Aştagul gilbi köylülerin fcu hayat korkusu içinde
kendi hallerine terkedilmelerinin mânevi veba
lini Hükümet üzerine alalbilir mi? (Aştagul Kö
yünün bu durumda olduğunu, Doğla'nm da bu
na yakın vaziyetti olduğunu mahallinde her an
göstermeye amade olduğumdan aksine bir mü
talâa serdinden evvel (buraların tetkik ettirilme
sinde fayda vardır).
D) Mevcut arazi, hudut ve mera İhtilâfla
rının umumi mahkemelerce halli icafeetleh citbet'->
lerd hariç, olmak üzere idarece alınmıası gereken
tedbirlerde bir kusur ve ihmalin mevcudiyeti
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T. C.
İçişleri Bakanlığı
İller îd. G. M.
2. Ş. M. Teşkilât
Sayı : 22102-64-3

*

B. M. M. Yüksek Başkanlığına
16 . V I . 1952 gün ve Genel Kâtip Kanunlar
Müdürlüğünün 6-743-3840/8223 sayılı buyruğa
karşılıktır.
Sayın Çorum Milletvekili Ahmet Başıbü
yük tarafından Başkanlığınıza verilen 14 . V I .
1952 günlü yazılı soru önergesinde aşağıdaki
hususlar sorulmakta olup bu soruların cevapla
rını madde madde arzediyorum.
Sorular :
1. Mecitözü'nün Aştağul ve Doğla köyleri
iJjalkı kan gütme yüzünden ikiye ayrılmış olup
bu yüzden sık sık cinayetler işlenmektedir.
Bunun yanında hayat korku ve endişesi yüzün
den birçok kimseler geçen sene mahsullerini
başka köylerden tedarik ettikleri ücretli kim
seler marifetiyle kaldırmışlardır. Hattâ Aşta
ğul köylülerinin bağlarındaki üzümleri koruk
iken topladıkları da bir hakikattir. Bu seneki
durum' geçen seneye nazaran daha vahimdir.
2. Çorum'un Sarayözü Köyü ile, Gümüş
hacıköy'ünün Kızılcaviran Köyü arasındaki
hudut ve arazi ihtilâfı bir türlü halledilemediğinden yine iki köy halkı ara sıra birbirine
girmektedir. Bundan bir ay evvel Kızılcaveranlıların toplu olarak Sarayözülülere hücum
ederek birçok kimseleri ağır surette yaraladık
ları bir hakikattir. Bu yüzden Sarayözülüler
kemale gelen mahsullerini kaldıramamaktadır
lar.
3. Osmancık'in Dikenli ve Kuyucak köy
leriyle, Ayvalı, Yeniköy, Obruk, Tekke, Dodurga, Çiftlik, Alpagut, Tutuş köyleri arasın
da ntevcut orman, arazi ve otlak ihtilâfının
bir türlü halledilememiş olması yüzünden za
man zaman kanlı kavgalar olmakta ve cina-
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yetler işlenmektedir. Yeni mahsulün kemale
geldiği şu günlerde yeni yeni vakaların cere
yan edeceğinden ısrar ile şikâyet olunmakta
dır.

[
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4. Yine Mecitözü'nün Karahcip Köyü ile,
Çekerek ilçesinin 'Beydiğin Köyü arasında
mevcut orman ve mera ve hudut ihtilâfı iki
seneye yakın zamandan beri ısrarlı takiple
rimize rağmen bir türlü halledilememiş oldu
ğundan burada da kavga ve cinayet olmakta
ve bilhassa vatandaşların huzur ve emniyet
I
duygularının sarsılmasına yol açmaktadır.
I
ıBu sebeple :
I
A) Adı geçen müspet vaka ve hâdiseler
I
karşısında şimdiye kadar Çorum Valiliğince
zabıtai mania vazifesine dâhil tedbirlerden han
gileri alınmıştır?
ıB) Bilhassa mahsullerin kaldırılacağı şu
günlerde yeniden kavga ve gürültülerin başlıI
yacağı tabiî olduğuna göre buralarda yaşıyan
I
vatandaşların huzur ve emniyet içinde dışardaI
ki dş ve gücü ile meşgul olabilmelerini sağlamak
için İçişleri Bakanlığınca yeniden ne gibi ted
birlerin alınması düşünülmektedir ?
C) Yeni her hangi bir tedbirin alınmasına
şu veya bu sebeple lüzum görülmediği takdir
de halen çeşmelerinden su dahi taşıyamıyan
Aştağul gibi köylülerin bu hayat korkusu
içinde kendi hallerine terkedilmelerinin mâne
vi vebalini Hükümet üzerine alabilir mi?
(Aştağul Köyünün bu durumda olduğunu,
Doğla r nm da buna yakın vaziyeti olduğunu
mahallinde her an göstermeye amade olduğun
dan aksine bir mütalâa, serdinden evvel bura
ların tetkik ettirilmesinde fayda vardır.)
iD) [Mevcut arazi, hudut ve mera ihtilâf
larının umumi mahkemelerce halli icabeden
cihetleri hariç olmak üzere idarece alınması
gereken tedbirlerde bir kusur ve -ihmalin, mev
cudiyeti Bakanlıkça kabul olunmakta mıdır?
Meselâ ıKarahacip Köyünün hudut ihtilâfının
Yozgad'la yapılacak bir telefon muhaberesi
neticesinde iki günde halli mümkün ve icabe»
derken şimdiye kadar sÜTÜnm esinin sebebi ne
dir?
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den 1950 - 1952 yılları içinde beş öldürme hâdisesi vukubulmuştur. Vakaların suçluları tutulmuş ve adalete teslim edilmişlerdir. Yalnız
son olarak 30 Mayıs 1952 tarihinde Doğla Köyündeki hâdiseden sanık olup, hakkında 28.VI.
1952 tarih ve 952/1 sayılı tevkif müzekkeresi
çıkan Ahmetoğlu Ahmet Arşlan adındaki şah.sın da aranmakta olduğu,
B) Çorum Vilâyeti dâhilinde Kan Gütme
Kanunu tatbik edilin eni ektedir-. Kan gütmeden
mütevellit öldürme vekaları hakkında takibat
umumi hükümler dâhilinde cereyan etmektedir.
Buna rağmen hâdiselerin önlenmesi için bu köy1er mıntakasında bulunan Ortaköy Jandarma
karakolu takviye edilerek tertip edilen devri
yelerle önleyici tedbirlerin alındığı,
O) Köylülerin mahsullerini başkalarına biç
tirdikleri ve üzümlerini koruk olarak topla
dıklar! hakkında hiçbir kimse tarafından hicbir makama hususi veya resmî olarak bir müraeaat vukubulmannş olup bu hususta da lâzınıgelen mâni zabıta tedbirlerinin alınmış ol
duğu ve mıntakada bir asayiş karakolu ihdas
deildiği,
2. Sarayözü Köyü ile, Kızılceviran köyleri
arasındaki sınır anlaşmazlığı 17 . VII . 1952
gün ve 25290 sayılı karariyle halledilmiş ve
valiliklerine 23 . VII . 1952 de tebligat yapılmış
olduğu,
3. Köylerinin otlakıye ve sulak yeri olarak
kullanılan Çaybaşı ormaniyle Kurugöl mevki
indeki yerlreine Dikenli ve Kuyucak köylüleri
tarafından yapılan müdahale ve tecavüzden şi
kâyetçi Osmancık ilçesinin Dodurga, Çiftlik,
Tatuş, Aikavut, Apuk, Yeniköy ve Ayva köy
leri muhtar ve ihtiyar kurulları imzalariyle
aynı konu hakkında Başbakanlığa sunulup Ba
kanlığımıza intikal ettirilen ve Bakanlığımıza ela
yollanan 11 . I X . 1951 günlü dilekçeler üzerine
yapılan tetkikatta; 11 köyün müştereken istifade
ettikleri Çaybaşı Kurugöl mevkiindeki orman
sahasından 30-40 dönümlük bir kısmına Dikenli
ve Kuyucak köylüleri tarafından sürüp tarla
açmak suretiyle tecavüz edilmiş ise de, bu teca
vüzlerin 2311 sayılı Kanuna göre kaymakam
lıkça menedildiği ve aynı yere yaptıkları baraka
ve hayvan ağılları da 5653 sayılı Orman Kanu
nunun 25 nci maddesi gereğince Orman tdare-

Cevaplar :
1. A) Çorum ilinin Mecitözü İlcesine bağlı
Aştağul Köyü ile, Doğla Köyü arasında eski 1 since 24 . VII . 1951 tarihinde yıktırıldığı ve
den beri mevcut olan kan gütme dâvası yüzün- I işlemden sonra mütecaviz Dikenli ve Kuyucak
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köylülerinin tekrar birkaç ağıl daha yaptıkları [ da bir türlü zamanında halledilemediğinden
köy hudutlarında silâhlı, bıçaklı kavgalar ol
tesbit edildiğinden bunların da yine mezkûr ka
makta ve birçok vatandaşların sırf teşkilâtın
nuna tevfikan Orman İdaresince yıktırılarak en
ve Hükümetin yerinde ve zamanında âni ve ça
kazının müsadere edildiği anlaşılarak keyfiyetin
buk tertibat alamaması, âdil ve kesin bir karara
müştekilere tebliğinin 30 . XI . 1951 gün ve
varamaması
yüzünden yüzlerce canlar kıyılmak
«13571» sayı ile Çorum Valiliğine yazıldığı,
ta,
insanlar
ölmektedir. Ayrıca Türkiye'nin iki
4. Mecitözü'nün Karahacip Köyü ile, Çeke
yüze
yaküi
yerinde
hudut işinin halli için bu
rek İlçesinin Beydiğin Köyü arasındaki sınır
güne kadar valiler bakanlıktan paralar iste
anlaşmazlığı 14 . IV . 1951 tarihinde Bakanlığı
mekte,
istenilen tahsisatlar da zamanında gön
mıza aksetmiş ve durumu 16 . IV . 1951 gün ve
derilemediğinden
hâdiseler oralarda çok acı bir
22104-571/4632 sayılı telle Çorum ve Yozgad
şekilde
devam
edip
gitmektedir.
valiliklerinden sorulmuş, alman cevap üzerine
hâdisenin illerarası sınır anlaşmazlığı mahiye
Türkiye'de kangıranlaşan ve binlerce köyütinde olduğu görülerek 5442 sayılı Kanun hük j müzü kıyarcasına üzen bu işe dinamik iktidarı
müne tevfikan muamele icrası için mahallerine
mızın tez bir çare bulunmasına ve bakanlığın
(120) şer liralık zaruri masraflar karşılığı öde
aksak kör ve topal giden, teşkilâtsızlık, kifa
nek gönderildiği, İl İdare Kurullarından kararı
yetsizlik ve elemansızlık yüzünden iyi işlemiyen
alındıktan sonra Genel Meclisçe de karara bağ
bakanlığın bu dairesine (İller idaresi genel
lanması 'ieabettiğinden halen bu kararın bekle
müdürlüğüne) gerekli Önemin verilmesini ve
nilmekte olduğu,
I icabeden takviyelerin yapılmasını, tahsisatların
ayrılmasını, iktidarımızın ve Hükümetimizin
5. Sınır anlaşmazlıklarının 5442 sayılı Ka
I
hemen her sahada giden hamleli ve süratli inkinuna göre 'il yetkili kurullarınca bir mütalâaya
bağlandıktan sonra karara iktiran ettiği ve Ge I safının bu dairede görülmesi hususunda ne dünel Meclisler de yılda bir defa toplanmakta ol j şünülmekte ve ne gibi tedbirler alınmaktadır?
duğundan bu müddetin
arzohımır.

zaruri olarak uzadığı
İçişleri Bakanından yazılı olarak bildirilme16 . I . 1953
I sini rica ederim.
İçişleri Vekili
E. Menderes
T. C .
İçişleri Vekâleti
16 . I . 1953
2. — Burdur Mebusu
Mehmet
Özbey'in,
İller İd. G. M.
köy, ilce ve İl hudut ihtilâflarının bir an evvel
2. Ş. M. Teşkilât
halli için İller İdaresi Genel Müdürlüğü kadro
Sayı : 22102/64-3, 457
sunun takviyesi hususunda ne düşünüldüğüme
dair sorusuna İçişleri Vekili Eteni
Menderes'in
B. M. M. Riyasetine
yazılı cevabı (6/918)
Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü 25 . XII .
1952 gün ve 4533-10021/6918 sayılı buyruğa
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
karşılıktır.
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanından
Sayın Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla
yazılı soru önergesinde; sınır anlaşmazlıklarının
rica edıerim.
bir an evvel halli için İller İdaresi Genel Müdür
Burdur Milletvekili
lüğü kadrosunun takviyesi hususunda ne düşü
Mehmet özbey
nüldüğü sorulmaktadır.
Türkiye köylerini en çok üzen ve daireleri
iller idaresi Genel Müdürlüğünün 2 nci Şu
mizi daima meşgul eden en büyük hâdise köy
besi teşkilât; fek ve ilhak, sınır işleri ile meşgul
ler arasındaki (hudut münazaaları, sınır işleri)
olmaktadır. Filhakika son yıllarda bu işlerin
dir, Köy, ilce, il hudut işleri için 1950 yılından
hacmi bir misli artmış bulunmaktadn'. Gerek
beri yapılamıyan* ve halledilemiyen birçok işler i eski yıllardan devren gelen ve gerekse son yılHükümetin elinde hâlâ muğlâk bir şekilde bek I larda artmış bulunan muamelelere ait dosyalalemekte, Bakanlığın elinde 800 e yakın dosya J rın intaç edilmesindeki gecikmenin valilikle-
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rince sınır anlaşmazlığı hakkında kesin bir I
T. C.
sonuca varılamadığından ileri geldiğini müşa I Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
19 . I . 1953
hede eden vekâletimiz Yüksek Meclisten almış
Hususi Kalem Müdürlüğü
olduğu ödenekle hâtdiseleri mahallerinde tetkik
Sayı : Genel : 3771
etmek üzere merkezden mahsus heyetler gön I
Özel : 1/25
dermeyi uygun bulmuş ve bu Heyetlerin tanzim
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
ettikleri raporlarla işlri halletmeye başlamıştır.
7 . 1 . 1953 tarih ve 6/926, 4577/10155 sayılı
Verimli olduğu görülen işbu usule önümüz
yazıya cevaptır .
deki yıllarda da devam olunarak işlerin intaç
Bugünkü hayat pahalılığını tedricen gider
edileceğini saygı ile arzederim.
mek suretiyle ucuzluğa doğru gitmek hususun
İçişleri Vekili
da ne düşünüldüğüne dair Burdur Mebusu
E. Menderes
Mehmet Özbey tarafından verilen yazılı soru
önergesi hakkındaki mütalâamız aşağıda arzo3. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, bu
lunmuştur :
günkü hayat pahalılığını tedricen gidermek su
Harb içinde Millî Korunma Kanununa müs
retiyle ucuzluğa doğru gitmek hususunda ne
teniden pahalılığı önleme yolunda alınmış olan
düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ti
tedbirleri, harbin hitamından sonra piyasada
caret Vekili Enver Güreli'nin
yazılı cevabı
görülen mal bolluğu ve serbest rekabet imkânla
(6/926)
rı nispetinde kaldırılmış ve bugün K/644 sayılı
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Karara ekli listedeki bâzı giyim, mutfak eşyası
Aşağıdaki sorularımın Ekonomi ve Ticaret I ve inşaat malzemesine inhisar ettirilmiştir. ÇünBakanından yazılı olarak cevaplandırılmasını I kü, istihsal, nakil, ihraç ve ithal imkânla.rınm
saygılarımla rica ederim.
I bollaştığı bir devrede piyasanın en iyi nâzımı
I gene piyasa olmak iktiza eder.
(Burdur Milletvekili
I
Piyasada serbest rekabeti meydana getirecek
Mehmet özbey
I miktarda mevcut olan mallar hakkında kontroTicari piyasada satış yapan tüccarların I la gitmenin aksi tesir icra edeceği de gözden uzak
çoğu satışlarını yüzde yüz kâr ilâvesiyle yapı I tutulmamak iktiza eder. Bununla beraber lüyorlar. Acaba tüccarların daha müsait ve in I zum hâsıl oldukça kontrol da yapılmaktadır.
saflı bir kazançla satış yapmaları mümkün de
Esas itibariyle müstehlik ihtiyaçlarının ce
ğil midir?
zai müeyyideler ve kanundan doğan tehdit ve
tahditlerle değil, müstahsil ve tüccarı teşci ey
Mazide yanlış denenen usu] yerine mâkul
leyecek iktisadi ve psikolojik şartların temini
fiyat için daha pratik ve mantıki bir usul bu
suretiyle daha iyi giderilebileceğine kaniiz.
lunabilir mi? Cferek seçim mıntakamızda ve ge
rekse diğer illerimizde yüzlerce köyleri gez
Köylünün kalkındırılması onun iştira kud
dim. Birçok köylü vatandaşlarımın üstlerini
retinin artırılması olmalıdır, ki bu yola girildiği
başlarını perişan gördüm. Bu fedakâr köylüle
ve neticelerinin görülmeye başladığı aşikârdır. Bir
rimizin giyimleri daha sade ve basit olsa Sümisal olmak üzere Sümerbankm 1951 yılındaki sa
merbank müessesemizden daha ucuz kumaş
tış miktarı, 172,5 milyon lirayı bulmakta idi. Hal
tipleri yaparak iktidarımıza en büyük fedakâr
buki 22 . XII . 1952 tarihine kadar bu miktar 51
lığı yapan ve her zaman yapmaya amade olan
milyon lira fazlasiyle 223,5 milyon liraya yüksel
fedakâr köylülerimize Sümerbankça ucuz ku
miş bulunmaktadır.
maş temin suretiyle bir fedakârlık yapmak
İktisadi Devlet Teşekküllerinin teknik faa
mümkün olur mu? Bugünkü hayat akışında
liyeti bakımından olduğu gibi, iptidai madde
normal gibi görünen ve halkı sıkan bu pahalı
satmalına ve mamullerini satma vönünden de ta
lığı tedricen gidermek suretiyle ucuzluğa doğ
kip edeceği fiyat politikasını ticari icaplara ve
ru gitmek için Hükümetimiz ne düşünmekte
memleketin ihtiyaçlarına göre ayarlamasını prendir?
I sip olarak kabul etmiş bulunmaktayız. Bu pren-
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sibin tatbikatından olmak üzere, 30 . XII . 1952
tarihinde Sümerbank pamuklu mamullerinde
% 3, 5-7, 5, yünlü kumaşlarında % 4, 5-7 nis
petinde yeniden bir ucuzlama da yapılmıştır.
Dış ticaret rejimine serbesti vermek suretiy
le, iç fiyatlarımızı dünya fiyatlariyle ayarla
maktayız. Mallarda bolluk yaratmak, ticarette
rekabet tesis etmek ve müstahsili koruduğumuz
kadar müstehlik lehine de alınan bu tedbirler,
Millî gelirin artmasına matuf bütün çalışmalar,
Millf refahın sağlanması demek olacaktır.

O :1

Hükümet olarak sarfedilen gayret de esasen
bu yoldadır. Yani bir fiyat kontrol ve muraka
besi gibi mazide muvaffak olmamış tedbirlerden
ziyade ana unsurlar üzerinde daha uzun vadeli
tedbirler sayesinde memleketimizin refaha ula
şacağına emin bulunuyoruz.
Saygılarımla arzederim.
Ekonomi ve Ticaret
Vekili
E. Güreli

