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1. — Mardin Mebusu M. Kâmil Baran'-

in, Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'-
nin istifası sebebine ve Baknlar Kurulun
daki değişikliklere dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/766) 409 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yılları arasındaki altın 
stokunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma sebeperiyle iıalihazır döviz du
rumuna ve döviz açığını kapamak için alı

nan tedbirlere, dış ticaret politikamızın esas
larına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin doğ
ru olup olmadığına ve dış ticaret muvaze
nemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerin
den sözlü sorusu (6/840) 410 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve ki
ralara karşı gereken tedbirlerin Devlet 
tarafından ele alınmasına, Emlâk Kredi 

Bankasının Ankara'da yapılan apartman
lara tahsis ettiği kredi miktarı ile, yapı 
kooperatiflerine ve dar ve ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî 
Korunma Kanunu muvacehesinde mesken 
ve kira dâvasının bir kül olarak halli için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, Namık 
Kemal Mahallesindeki binaların memur 
ve işçilerden az gelirli olan vatandaşlara 
kat kat satılması hakkındaki söylentilerin 
doğru olup olmadığına dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/842) 410 

4. — Afyon Karahisar Mebusu Ali îh-
san Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest 
ithal müsaadesinin ne zaman verildiğine, 
bu usul cari iken lüks eşyanın memleketi
mize ithaliyle döviz israfına sebebiyet ve
rileceğinin ve ithal taleplerinin tetkik baha
nesiyle uzun müddet elde tutulması sure
tiyle suni pahalılık yaratılacağının düşü
nülüp düşünülmediğine ve her nevi inşaat, 
sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin her 
zaman için katî ve muteber olmak üzere 
serbest ithallerine karar verilip verilmiye-
ceğine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Vekili Enver Güreli'nin sözlü cevabı 
(6/878) 410:414 



Sayfa 
5. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 

Sarıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köy
leri ile Erzurum îli arasında devam eden 
hudut ihtilâfının halli için ne düşünül
düğüne dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/886) 414:415 

6. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bucak'm, kadrosuzluk yüzünden terfi 
ettirilemiyen bucak müdürleri hakkında 
İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/892) 415 

7. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslı-
oğiu'nun, dilenciliği menedecek tedbir
lerin alınması hakkındaki kanun hüküm
lerinin şimdiye kadar yerine getirilmeme
si sebebine dair İçişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/896) 415 

8. — Kayseri Mebusu Mehmet özde-
mir'in, Zamantı Irmağı üzerindeki hidro -
elektrik işinin daha ne kadar müddetle 
tetkika tâbi tutulacağına, şimdiye ka
dar yapılan etüdlerin teknik ve iktisadi 
bakımlardan ne gibi neticeler verdiğine 
dair sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/897) 415,433: 

435 
9. — Zonguldak Mebusu Rifat Siviş-

oğlu'nun, Bolu Irmağının Suçatı'ndan 
itibaren Filyos'a kadar uzanan yatağı
nın ıslahı ve Devrek'i Tefen İstasyonuna 
bağlıyan ahşap köprünün yeniden inşası 
hususlarında ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Vekilinden sözlü sorusu (6/898) 415: 

416 
10. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'ın, 

süngerci ve balıkçılara yardımda bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/899) 416 

11. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 
1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâ
yeti köy suları için ne kadar yardım ya
pıldığına ve kaç köyün ihtiyacının temin 
edildiğine, aynı il dahilindeki köy ve 
Devlet yolları için 1952 yılı Bütçesinden 
ne miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik 
Köprüsü inşasının ne zaman tamamlana
cağına dair Bayındırlık ve İçişleri vekille
rinden sözlü sorusu (6/900) 416 

12. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-

Sayfa 
lu'nun, Trabzon Liman İşletmesi emrin
de çalışan mavna kaptan ve tayfalarının 
günlük mesailerinin muayyen olup olma
dığına ve bunlara fazla mesai ücreti veri
lip verilmediğine dair Çalışma ve Ulaştır
ma vekillerinden sözlü sorusu (6/901) 416 

13. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mo-
can'm, 1952 yılında kaç vatandaşın hari
ce seyahat ettiğine, bunlardan kaç tane
sinin döviz verilmeden 100 Türk lirası ile 
gittiklerine ve döviz açığımızın miktarına 
daii Maliye ve Ekonomi ve Ticaret vekil
lerinden sözlü sorusu (6/905) 416 

14. — Sinob Mebusu Huhtar Acar'ın, 
İstanbul İmar plânına göre yeşil sahaya 
tesadüf eden-bir arsanın satış mevzuunun 
tetkiki için bu husustaki evrakın daimî ko
misyona nasıl ve ne sebeple gönderildiğine 
dair sorusuna İçişleri Vek'ili Etem Men
deres'in sözlü cevabı (6/909) 416:419 

15. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
1951 ve 1952 senelerinde İstanbul Sergisin
de Şehir Meclisi üyelerinin vazifelendirildi-
ğinin doğru olup olmadığına, ayrıca kaç 
kişinin istihdam edildiğine ve bunlara üc
ret, yevmiye ve gece mesaisi namı altında 
ne kadar para ödendiğine dair İçişleri Ve
kilinden sözlü sorusu (6/910) 419 

16. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın,, 
İstanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin 
ettiği toplantı devreleri haricinde ihtisas 
komisyonlarının çalışıp çalışmadıklarına ve 
bu komisyonlara dâhil bulunanlara hakkı 
huzur verilip verilmediğine, İstanbul Bir
leşik Mahallî İdaresi ile Belediyesine bağlı, 
müesseseler kadrolarında istihdam edilen
ler arasında vazifeye uğramadıkları halde 
namlarına istihkak tahakkuk ettirilenlerle 
meslekle alâkası olmıyanlann bulunduğu 
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadı
ğına dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/911) 419 

17. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
İstanbul Belediyesince Eyüp'te Dökmeci-
İşr caddesinde mubayaasına tevessül edi
len arsanın satmallnnlası muamelesine 
dair İçicileri Vekilinden sözlü sorusu (6/912) 419 

18. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
Sokoni Vakum Anonim Türk Petrol Şir-



Sayfa 
keti ile İstanbul Belediyesinin bir muka
vele akdedip etmediğine dair İçişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/916) 419 

19. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
Sinob Müzesinin Kastamonu'ya nakli için 
bir karar verilip verilmediğine, verilmişse 
sebebine dair sorusuna Millî Eğitim Vekili 
Tevfik İteri'nin sözlü cevabı (6/917) 419,422:423 

20. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüs-
tün'ün, 1952 Bütçe yılı içinde Çanakkale 
İline il ve köy yolları ve köy içme suları . 
için yapılan ayni ve nakdî yardım yekû- / 
nunun kaç liradan ibaret olduğuna dair 
Başvekilden olan sorusuna Bayındırlık Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/919) 419 &22 

21. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
küçük sanatların yapılması, gelişmesi, bu
günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun 
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının 
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı ve 
dokumacılara kredi temini hususunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Denizli'
deki Apre - Boya santralinin el dokumala
rını işliyen bir fabrika haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi 
ve Ticaret ve İşletmeler vekillerinden olan 
sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı yırcalı'nm 
sözlü cevabı (6/920) 423:425 

22. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, vali
lere bulundukları mmtakalara göre farklı 
ve fevkalâde salâhiyetler verilip verilmedi
ğine dair, İçişleri Vekilinden sözlü sorusu ı 
(6/921) 425 I 

23. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman ı 
Boyacıgiller'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle 
diğer müzelerimizdeki bâzı tarihî eserle
rin Paris'te bir sergide teşhir edilmek 
üzere Fransa'ya gönderilmesi kararının 
ne gibi fayda ve mülâhazalara mebni ve
rildiğine dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/923) 425 

24. — Zonguldak Mebusu Abdürrah
man Boyacıgiller'in, Demokrat İzmir Ga
zetesinin İzmir Belediye Başkanı Rauf 
Onursal ile Belediye Daimî Encümen aza
ları hakkındaki iddialarının doğru olup 
olmadığına dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/924) 425 | 

Sayfa 
25. — Zonguldak Mebusu Abdürrah

man Boyacıgiller'in, bir bakanın her han
gi bir siyasi parti il kongresinde Başkan
lık Divanında görev kabul etmesinin nasıl 
mütalâa edilmekte olduğuna dair Başve
kilden sözlü sorusu (6/925) 425 

26. — Erzurum Mebusu Sabri Erdu-
nıan'ın, Türkiye-de mevcut tuzlaların kul
lanılış tarzlariyle istihsal, istihlâk ve ihraç 
edilen tuzun miktarına, satış şekillerine, 
ambarı olan ve olmıyan tuz bölgelerine 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Vekili Sıtkı Yırcalı'kım sözlü cevabı 
(6/928) 425:428 

27. — Kayseri Mebusu Mehmet özde-
mir'in, Kayseri Vilâyeti dâhilinde bulu
nan Sultansazı bataklığının kurutulması 
için şimdiye kadar ne gibi işler ve etüdler 
yapıldığına ve bu bataklığın kaç yılda 
kurutulabileceğine dair sorusuna Bayın
dırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu ve Tarım 
Vekili Nedim ökmen-in sözlü cevabı 
(6/929) 428:429 

28. — Kayseri Mebusu Mehmet özde-
mir'in, Zamantı İrmağı üzerinde yapıla
cak şişirmelerle etrafında bulunan 300 bin 
dönüme yakın arazinin sulanmasını temin 
için lüumlu tesislere ne zaman başlanaca
ğına ve bu tesislerin kaç yıl zarfında ik
mal olunacağına dair sorusuna Bayındır
lık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü 
cevabı (6/930) 429:430 

29. — Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal 
Varınca'nın, Doğu şeker fabrikasının ku
rulmasına ait bir tasavvur veya bir teşeb
büs olup olmadığına dair İşletmeler ve 
Ekonomi ve Ticaret vekillerinden olan 
sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı'
nm sözlü cevabı (6/931) 430:433 

30. — Van Mebusu Ferid Melen'in Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari kredi 
verilip verilmediğine, veriliyorsa banka
nın kuruluş maksadına uygun olup olma
dığına, Ankara - İstanbul ve Eskişehir 
şubelerince kaç borçluya ne kadar ticari 
kredi açıldığına ve bu kredilerin en yük
sek ferdî haddine dair Maliye Vekilinden 
sözlü sorusu (6/934) 433 

— 407 — 



Sayfa 
31. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüs-

tün'ün, Çanakkale'nin iktisaden kalkın
dırılması için mahallen tetkikata memur 
edilen heyetin raporu hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Ve-
kâletmden sözlü sorusu (6/935) 433 

32. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'in, Tunus meselesinde Hükümetin 
noktai nazarına dair Dışişleri Vekâletin
den sözlü sorusu (6/936) 433 

33. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bucak'm, İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım 

Sayfa 
1952 tarihli nüshasındaki (memleket bü
tünlüğünü parçalayıcı) neşriyat hakkın
da bir takibat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet Vekâletinden sözlü sorusu (6/937) 433 

5. — Görüşülen işler 435 
1. — Giresun Mebusu Arif Hikmet Pa-

muıkoğlu ile Samsun Mebusu Muhittin öz-
kefeli ve Hadi Üzer'in, Dilekçe Komis- . 
yonunun 28.1.1952 tarihli Haftaltk Ka
rar Cetvelindeki 1406 sayılı (kaırarm Ka
mutayda görüşülmesine dair önergeleri 
ve M e k ç e Komisyonu raporu (4/238,219) 435: 

443 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Vâki resmî davet üzerine Yugoslavya ve Yu

nanistan'a gidecek olan Dışişleri Vekili Faud 
Köprülü'nün avdetine kadar kendisine İçişleri 
Vekili Etem Menderes'in Vekillik edeceğine dair 
Cumhur Reisliği tezkeresi okunarak bilgi edinildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi ve, 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun 
tahsisatı hakkındaki Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkereleri ile, 

15 kişilik geçici bir adalet komisyonu ku
rulmasına dair Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi, kabul edildi. 

Konya Mebusu Hidayet Aydmer?in, Belediye 
Gelirleri Kanununun 28 ve 37 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, kendisi
nin istemesi üzerine, geri verildi. 

lKanun teklif ve lâyihalarının sorulardan önce 
görüşülmesine dair olan önergeler kabul olundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1949 ve Orman Umum 
Müdürlüğünün 1947 yılı Katî Hesap ka
nunlarının görüşülmesi bitirilerek tümleri açık 
oya konuldu. 

Tabip Odaları Birliği Kanunu ile 
'Pamuklara arız olan ıhaşarat ve emrazın imha 

ve tedavisi ve tohumlarının ıslâhı hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 1056 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen

mesine dair olan Kanun kabul olundu. 
Arazi ve Bina vergilerinden istisna edilmiş 

olan Mukataalı Gayrimenkullere Kıymet Takdi
ri hakkındaki Kanunun birinci maddesinin de 
ğiştilmesine dair Kanunun tümü açık oya su
nuldu. 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşki
lâtı yapılmasına ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanu
nun 18 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun, kabul edildi. 

Türk - Alman Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile eklerinin onanmasına dair kanunun tümü 
açık oya konuldu. 

Basın Kanununa bir madde eklenmesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasının Tah

sisat ve Harcırahları hakkındaki Kanunun 1757 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nunlar kabul olundu. 

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

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 
tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük ve 
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Hüseyin Ortakrıoğlu'nun Emirber ve Seyisleri j 
hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve üçün- j 
maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 sayılı I 
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki ka- i 
nun teklifinin komisyonlara verilen maddeleri J 
henüz gelmemiş bulunduğundan görüşülmeleri 
g»ari bırakıldı. 

Gündemin geri kalan kısanı ilgili vekiller ha
zır bulunmadıkları için bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek Birleşime bırakıldı. 

Birleşime ara verildi. 

. 1953 0 : 1 
İkinci Oturum 

Birinci Oturumda açık oya sunulmuş bulunan 
kanun tasarılarının kabul edildiği bildirildi. 

26 Ocak 1953 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
Fikri Apaydın İhsan Gülez 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Sorular 

Yazılı soruiar f 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğlu'nun, 

Malatya'nın Akçadağ Kazası dahilindeki köylü
lere dağıtılan arazi hakkında ne muamele yapıl

dığına ve Kilâyik Köyüne Marshal Yardımın
dan bir değirmen makinesinin verilip verilmi-
yeceğine dair yazılı soru önergesi Devlet Vekâ
letine gönderilmiştir (6/942) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 

1949 malî yılı hesabı katilerine ait Umumi Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muahsebat Reisliği tezkeresi (3/430) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

Rapor 
1. — Askerî Oeza Kanununun 114 ncü mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Savunma Komisyonu -ile Geçici Komisyon 
ve Adalet Komisyonu raporları (1/323) (Gün
deme) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Püruzan Tekil (İstanbul), Ömer Mart (Çanakkale). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. | REİS 
(Çorum s©çim çevresine kadar yoklama ya- I rum. 

pildi.) 

— Çoğunluk vardır, oturumu açıyo-

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın, 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'nin isti
fası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki deği

şikliklere dair Başvekilden sözlü sorusu (6/766) 
REİS — Başvekil yoktur, gelecek Birleşime 

bırakılmıştır. 

409 
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2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altın stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak için alınan tedbirlere, dış tica
ret politikamızm esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış ti
caret muvazenemizin lehimize dönmesini sağla
mak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerinden 
sözlü sorusu (6/840) 

REÎS — Maliye Vekili yoktur, gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, mesken buhranına ve kiralara 
karşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele 
alınmasına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve ki
ra dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahal
lesindeki binaların memur ve işçilerden az ge
lirli olan vatandaşlara kat, kat satılması hak
kındaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Başvekilden sözlü sorusu (6/842) 

REÎS — Aynı sebeple gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

4. — Afyon Karahisar Mebusu Ali thsan 
Sâbis'in, kayıtsız ne şartsız serbest ithal müsa
adesinin ne zaman verildiğine, bu usul cari iken 
lüks eşyanın memleketimize ithaliyle döviz is
rafına sebebiyet verileceğinin ve ithal talepleri
nin tetkik bahanesiyle uzun müddet elde tutul
ması suretiyle suni pahalılık yaratılacağının dü
şünülüp düşünülmediğine ve her nevi inşaat, sa
nayi ve ziraat alet ve malzemesinin her zaman 
için katı ve muteber olmak üzere serbest ithal
lerine karar verilip verilmiyeceğine dair soru
suna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'-
nin sözlü cevabı (6/878) 

REÎS — Ali îhsan Sâibîs buradalar mı? (Bu
rada sesleri). 

Sözlü soruyu okutuyorum. 
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22 . X . 1952 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son zamanlarda ticari piyasada zuhur eden 

veya kasten vücuda getirilen suni pahalılık ve 
darlık, herkeste haklı bir endişe, ıstırap ve şikâ
yet doğurmuştur; bu münasebetle, aşağıdaki 
sözlü sorularıma, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından Mecliste sözlü olarak cevap ve izahat 
verilmesini dilerim. 

1. Kayıtsız ve şartsız liberasyon ve serbest 
ithal müsaadesi ne zaman verilmiştir Bu esna
da lisans talebelerine kimler tarafından ve kaç 
saat veya günde müsaade veriliyordu 21 Ekim
de yerilen müsaade kaç günde verilmiştir"? 

k. Serbest ithal usulü cari iken, ithalâtçılar 
tarafından birçok lüks eşyanın şık otomobillerin, 
ziynet ve süs mamullerinin, kadın ve erkek terzi
leri tarafından da türlü türlü ve çok pahalı gi
yim malzemesinin ve lüks kokuların bir sel gibi 
memleketimize akıtılacağı ve külliyetli döviz is
rafına ve açığına sebep olacağı düşünülmedi mi? 
Altın stokumuzda son zamanlarda vukua gelmiş 
olan ehemmiyetli azalmanın döviz açığı ile mü
nasebeti yok mudur? Lüzumlu inşaat, sanayi ve 
ziraat malzemesine ve alet ve edevatına daima 
serbest ithal müsaadesi verilmesi ne kadar doğru 
ise, Sicili bicili ve lüks eşya için döviz vermemek 
ve bu hususta çok titiz ve hasis davranmak, bun
ları gayet sıkı tetkik ve tahdide tâbi tutmak lâ
zım değil mi idi? 

3. Ayrıca bu yanlışlık veya müsamaha ve 
düşüncesizlik devam ederek külliyetli döviz açığı 
husule geldikten sonra, durumu ıslah için, ithal 
taleplerinin tetkiki bahanesiyle, uzun müddet 
tutulması, bu seferde ifrattan tefrite düşmeye 
sebep oldu; bu muamele muvakkat da olsa, bir 
suni pahalılık ve piyasada tereddüt husule gele
ceği, dedikodu ve telâş zuhur edeceği neden dü
şünülmedi? Hususiyle memlekete pek lüzumlu 
olan inşaat, sanayi ve ziraat malzemesinin, alet 
ve edevatının muhtekir tüccar tarafından fiyat
ları yükseltilerek memleketin ekonomi ve kalkın
ma hayatında mühim zararlar ve muhtekirlere 
de halkı yeniden soymak için ehemmiyetli bir fır
sat vereceği neden dikkate alınmadı? Tetkik ba
hanesiyle geciktirilen lisanslar arasında böyle lü
zumlu şeylerin müstesna tutulması lâzımgelmez-
mi idi? 

4. Gerçi, 21 Ekimde bâzı eşya ve malzemenin 
ithaline müsaade verilmiş ise de, arada geçmiş 
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olan mühim zaman esnasında, muhtekirlerin % I 
50 ye kadar fiyatları yükselttikleri meydanda
dır, bu pahalılığı vücuda getirmiş ve ellerindeki ' 
malı pahalıya satmış ve halkın sırtından haksız j 
para kazanmış olanlara ibret ve insafa davet için | 
uzunca bir müddet hiçbir şey üzerinde ithal mü
saadesi vermemek lâzım değil mi? Bu hususta I 
Bakanlık neden tereddüt ediyor ve muhtekirlere | 
müsamaha ediyor? Hükümetin bu çeşit kararlar j 
ve tedbirler alırken evvelce gelmiş malların fi- j 
yatlarının yükseltilmemeleri için zecri tedbir al
ması icabetmez mi? 

5. Her nevi inşaat, sanayi ve ziraat alet ve 
edevatının, ham veya mamul malzemesinin, hu
susiyle memleketin imarına ve mesken buhranını 
izaleye yarıyan, demir, kereste, çimentonun ve 
modern binalarda kullanılması zaruri konfor eş
yasının (muhtelif teshin, sıhhat ve tenvir tesis
leri malzemesinin) her zaman için katî muteber 
olmak üzere serbest ithallerine ve bundan sonra 
hiçbir suretle engel ve gecikme sebeb'i çıkarılma
masına hemen karar verilerek bu kararın acele 
ve katî bir şekilde halka ilânı lâzım değil midir? 

Afyon Milletvekili 
Gl. Ali ihsan Sâbis 

EKONOÎ VE TİCARET BAKANI ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Liberasyon yolu üe lüks 
eşya ithal edildiği iddiası varit değildir. Libe
rasyon listesi, memleketin mühim ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadiyle tertiplenmiş bîr listedir. 
Bu listeye dâhil olan bâzı maddelerin hakiki 
birer lüks maddesi değil, memleketin umumi 
kalkınması ve milletimizin mubayaa kudretinin 
artmasiyle müterafik olarak yükselen hayat se
viyesinin icabettirdiği medeni kültürel ihtiyaç 
vasıtalarıdır. Radyo bugün köylerimizin kalkın
masında yer alan mühim bir vasıtadır. Ufaklı 
büyüklü soğuk hava tesisleri ilâçlar ve gıda 
maddelerinjin muhafazasında olduğu gibi yerli 
mualece imalâtında da istifade edilen ve halkın 
sağlığının korunmasına yarayan vasıtadır. Oto
mobillere gelince: ithalât otomobilden ziyade 
kamyona teveccüh etmektedir. 

Umumiyetle Avrupa piyasasından temin edi
len bu vasıtalar harcı âlem n evindendir ve mem
leketin yol faaliyetiyle mütenasip olmak üzere iç 
ekonomi bakımından fayda ve hizmetlerde bulun
duğu gibi bir silâhlı ihtilâf halinde vatan müda
faasında da alacaMarı rol çok mühimdir. I 
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Piyasada görülen lüks otomobiller sözlü soru 

sahibinin temas ettiği diğer lüks maddeler döviz' 
tahsisi suretiyle olmayıp bizim de başkaları ta
rafından lüks telâkki edilen ve ihraç rejimi
mizin üç numaralı listesinde toplanan malları
mızın ihracı suretiyle alâkadarların elde ettik
leri ithal salâhiyetleri kullanılarak memlekete ge
tirilmektedir. 

22 Eylülden itibaren Bakanlığa intikal etti
rilmiş olan tescil muameleleri muntazaman yü
rütülmektedir. Filhakika mezkûr tarihten beri 
yapılan tesciller ile ilgili olarak Merkez Bankası 
vasıtasiyle ilgili bankalara aksettirilen tebligatın 
adedi, soruda işaret olunduğu gibi 21 Ekim ta
rihli bir tek muameleye münhasır olmayıp pey
derpey intaç edilmiş olan muameleler hakkında 
83 defa tescil ve tahsis talimatı gönderilerek tes
cil işleri devamlı surette yürütülmüştür. Bu 
muamelelere mevzu teşkil eden malların adedi 
pek çoktur ve yapılan tahsis ve tescillerin kıymeti 
157 421 949 Türk lirasına baliğ olmuştur. Bu 
suretle fiyat yükseltilmesi gibi temayüllerin kar
şılanmasına dikkat edilmektedir. Sualde işaret 
olunan her türlü inşaat malzemesinin tedariki de 
bu esas dahilinde bilhassa nazara alınmış ve ilk 
tescillerle bu mevsimlik ihtiyaç da karşılanmış 
bulunmaktadır. 

Hulâsa olarak arzedelim ki, ithalât üzerinde 
halen yapılmakta olan murakabe, hâdiselerin sev
kı veya tesadüflerin ilcasiyle değil kalkınma ha
linde bulunan bir memleketin karşılaşacağı güç
lükler nev'indendir. 

ALI İHSAN SÂBIS (Afyon Karahisar) — 
mevzuubahis olan, memleketin iktisadiyatı me
selesidir. Lüks mallar gelmedi, diyorlar. Fakat 
gelen malların içinde birçok lüks eşyanın bu
lunduğu da meydandadır. Kamyonlar ve oto
büsler memleket için lâzımdır, buna şüphe yok. 
Fakat bu arada birçok da lüks otomobil gel
miştir. istanbul'da otomobilden geçilmiyor. 
Diğer taraftan terziler ve sair tüccarlar birta
kım pahalı kumaşlar ile birlikte lüks eşya da 
getirmektedirler. Tabiî bunlara da döviz veri
liyor. Bir taraftan açık hâsıl olmuş, zarar hu
sule gelmiştir. Ekonomi Bakanlığı bu eşyala
rın listelerini merkeze getirip, merkezde tetkik 
etmiye başlamıştır, bir müddet için âdeta bun
ların ithalini ağırlaştırmıştır. Bunun meydan
da olduğu inkâr kabul etmez. 

Benim takriri verdiğim zaman 22 Ekim ta-
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rihi idi. 22 Ekimden evvel birçok dedikodular I 
başlamıştı. İstanbul'da ve sair mahallerde her 
kes şikâyetçi göründü. Dedikodu çoğalıyordu. 
Acaba Ekonomi Bakanlığı bu malların ithaline 
cevaz vermiş, müsaade etmiş ise, her ne şe
kilde olursa olsun, bunları neden tetkik baha
nesiyle durduruyor, günlerce vakit geçirtiyor? 
Geçen günler suni pahalılık vücuda getirdi ve 
bu meyanda birtakım istenilmiyen zenginlik
ler hâsıl oldu. Meselâ, elinde demiri var, çi
mentosu var. Bu liste merkezde tetkik edilip 
de vakit geçirilirken, elinde malı olan tüccar, 
bunlara müsaade etmiyecekler, bundan sonra 
bu eşya gelmiyecek, diye ortada suni pahalılık 
vücuda getirdiler. Ve alabildiğine demir ve 
çimento fiyatlarını yükselttiler. Memleketin her 
tarafında birçok inşaat yapılıyor. Demire ve çi
mentoya büyük ihtiyaç olduğu izaha muhtaç de
ğildir. Yollar, barajlar bu malzemeye muhtaçtır. 
Neden bu malzeme gümrüğe gelmişken derakap 
oranın İktisat Müdürü tarafından tetkik edilip 
ithaline hemen müsaade edilmiyor da kâğıtlar 
merkeze getiriliyor, merkezde tetkik ettiriliyor, 
günlerce vakit geçiriliyor ve elinde o cinsten ma
lı olan kimseler pahalıya satıyorlar ve bu yüzden 
birçok dedikodular meydana geliyor? Bilhassa 
İstanbul'da ve sair yerlerde bu dedikodular aşı
rı derecede ilerlemiştir. Bir kere inşaat malze- I 
meşine ve makinelere olan ihtiyacımız büyük
tür. Neden merkezde tetkik edilsin? Hangi güm
rüğe gelmişse oranın alâkadar memuru tetkik 
edip derakap, bir iki gün içinde müsaade etsin 
ve mal içeriye serbestçe girsin. Halkta, da bu 
suretle bir itimat hâsıl olsun, gümrüğe gelen 
mal derhal içeriye konuluyor ve suni pahalılığın 
husulüne meydan bırakılmıyor kanaati hâsıl ol- I 
sun. Hâlâ tetkik edilmiyen cetveller vardır. Ta
savvur buyurun, aradan üç ay geçtiği, mallar 
gümrüğe gelmiş olduğu halde tetkiki henüz bit
memiş ve birçok şeylerin ithaline henüz müsaa
de edilmemiştir. Arzettiğim gibi üç ay evvel 
gümrüğe gelen bu mallar parça parça yeni liste
ler halinde tetkik ediliyor; ve yavaş yavaş mü
saade veriliyor. Bugün şunlar müsaade edilmiş 
yarın şunlar müsaade edilmiş diye birtakım lis
teler çıkarılıyor. Buna sebep nedir? Bunun se
bebi yokki. Bu şekilde yapılan muamele doğru- I 
dan doğruya pahalılığı tevlit ediyor. İnşaat 
malzemesi her yerde lâzım. Bahusus bizim turis
tik otellerimiz kâfi değildir. İstanbul'da, İzmir'- | 

. 1953 O : 1 
de, Ankara'da birkaç otellerle bu iş olmaz. İlçe
lerde olmazsa bile il merkezlerinde konforlu 
binalar yapmak lâzımdır. Bunun içerisinde Av
rupa'dan gelmiş modern malzemenin bu memle
kete girmesi lâzımdır. Tam konforu bir araya ge
tirmek lâzımdır ki, memlekette biraz rahat yaşa
ma imkânı hâsıl olsun. Halk da buna alışsın; 
halbuki bakıyorum, İktisat Vekâletinde hâlâ es
ki zihniyet görülüyor. 

Vaktiyle Birinci Dünya Harbinde hatırlarsı
nız; bir vagon ticareti vardı. Bu vagon ticareti 
elden ele devrederdi. Sonra permi çıkarıldı. Bil
mem nereden şu getirilecek diye bir permi alı
nır, bu permiler elden ele geçer, satılırdı. Şimdi 
hiç olmazsa gerekli inşaat malzemesini bir an ev
vel içeriye sokmak lâzımdır. Katî emir vermeli 
ve gümrüğe gelmiş bu mallar alâkadar mahallî 
memurlar tarafından süratle tetkik edilerek içe
ri alınmalıdır. Merkezde tetkik edenler, birtakım 
suni hayat pahalılığı vücuda getirmişlerdir. 3-4 
aydan beri liste hâlâ tetkik ediliyor. 

Bence bunun asıl sebebi; Sayın İktisat Baka
nı arkadaşım darılmasmlar, eski zihniyette olan 
eski memurlardır. Bunlar alışmış oldukları mu
ameleleri tekrar ederek aynı durumu hâsıl edi
yorlar. Bir defa bu insanlar bu kafaya alışmış
lardır. Bu adamları İktisat Vekili temizleme
dikçe bunun sonu gelmez, bu muameleler düzel
mez. Binaenaleyh İktisat vekili arkadaşımız ken
di dairelerinde esaslı bir temizlik yapmalıdırlar. 
Bu suni hayat pahalılığı vücuda getiren memur
lar arasında behemehal bir temizlik yapılmasına 
kaniim. Yeni bir süratli muamele vücuda getir
melidir ki, işte o zaman bu işin çaresi bulunmuş 
olur. Başka türlü bu işin çıkar yolu yoktur. 

REİS — Ekonomi ve Ticaret Vekili, buyu
run. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem General me
seleyi yüksek heyetinizde izah ederken o kadar 
hatalı bir şekilde ekispoze ettiler ki, ben işin 
neresinden başlıyacağımı bir türlü bilemiyorum. 

Bir defa liberasyon listesi, 1952 senesi son
larına doğru tatbik mevkiine konmuş bir liste
dir. Memleketin kalkınmasını kolaylaştırmak 
aynı zamanda memleket sanayiini himaye etmek 
yeniden sanayi hareketlerine hız verebilmek ve 
18 memleket içinde serbest rekabetle en iyiyi 
ve en ucuzu bulabilmek için yapılmış bir liste-
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dir. Bu listenin hazırlanmasında vekâletin şu J 
veya bu şube müdürünün dahli olmadığı gibi 
bu liste vekâletlerarası bir heyetle, bir de pro
fesörlerden mürekkep bir ilim heyeti tarafın
dan bu liste hazırlanmıştır. O günden 22 Eylül 
1952 tarihine kadar, ithalâtta o kadar geniş bir 
şekilde hareket edildi ki, dünya konjonktürü
nün en müsait inmelerini memleketimiz yakala
mak imkânını bulabilirdi. 22 Eylüle kadar it
halât bakımından her hangi bir şikâyet olmaz
ken 22 Eylülden bu yana vekâletin şu veya bu 
şube müdürünün liste üzerinde veya müracaat
lar üzerinde şu veya bu şekilde mütalâa yürüt
mesi, vekâletin çalışma sistemi ile değil belki 
bâzı mücbir sebeplerin vücuda gelmesi ile izah 
etmek lâzımdır. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, İngiliz kumaşla
rı'generalimin iddia ettiği gibi bu liste vasıta-
siyle gelmiş değildir. Bütün bunlar takas liste
si dediğimiz üç numaralı listeye mukabil geti
rilmiştir. Türk piyasasında lüks sayılan ve pi
yasamızın almaktan istiğna gösterdikleri bu 
mallar yine yabancı firmaların da almaktan is
tiğna gösterdiği mallar mukabilinde gelmekte
dir. Mâruzâtım arasında yalnız otomobil, kam
yon, soğuk hava tesisleri ve radyoya işaret et
miştim. Liberasyon listesine ithal edilen mallar 
memleket ekonomisine faydalı olacak olan 
maddelerdir. Arkadaşlarım geçen gün Bütçe 
Komisyonunda arzötmiştim. Komisyondaki ça
lışmalar esnasında liberasyon listesi sayesinde se
nede memlekete giren makinaların tutarı 864 
milyon liradır. Bu rakama traktörler, ziraat alet
leri dâhil değildir. Bugün liberasyon sistemi ile 
250 milyon liraya yakın traktör girmiştir. Bütün 
bunlar bugünkü istihsali doğurmuştur. Şu halde 
birinci iddiasını ret ve cerh ederim ki liberasyon 
listesi ile memlekete lüks emtia sokulmamıştır. 

İkinci tenkitlerine geçiyorum. 22 Eylülden 
bu yana memleket kalkınmasında birinci derecede 
lüzumlu maddelere müsaade ediyoruz. Diğer ta
raftan dövizle memleket kalkınmasını durdurmı-
yaeak maddeleri getirtiyoruz. 157 milyon liralık 
bir müsaade verilmediği için elbetteki her şarta in
tibak ederken birtakım karşılıklar oluyor. Bir
takım açık gözler bundan istifade etmek istiyor. 
Bir de şunu arzedeyim ki; çay gibi, kahve gibi, 
inşaat malzemesi, makina gibi memleket için lü
zumlu olduğunu gördüğümüz maddelere daima 
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müsaade edeceğiz. Fakat diğerlerini döviz vazi
yetlerimiz inkişafına göre idare edeceğiz. 

Kendilerine şunu hatırlatmak isterim ki; bir 
mukayese yaparak Birinci Harbi Umumi ile bu
günkü durumu kıyasladılar; bugün bakanlığa 
yapılan müracaaatlarm hiç birisinde ne isim, ne 
de firma yoktur. Müracaatlar Merkez Bankasına 
yapılmaktadır. Onda firmaların ismi ve hatta 
malın getirileceği memleket dahi gösterilmeksizin 
yalnız inşaat malzemesi diye yazılarak vekâlete 
teker teker gönderilmekte ve vekâlet bunlara mü
saade edince, bütün tüccarlar aynı zamanda isti
fade etmektedirler. Yoksa Ahmet'e verip, Meh
met'e vermemek gibi bir muamele yoktur. 

Gümrüğe gelen mallardan bahsediyorlar. Bi
rinci tescilden sonra gelen mallardan mı yoksa 
kontr konşimento gelen mallardan mı bahsedi
yorlar? Her halde vekâlet bunlar üzerinde mu
rakabe hakkını kullanarak ve döviz vaziyetine 
göre geçici bir zaman için ayarlı olarak götüre
cek ve memlekette bu gibi mallara döviz vaziyeti
miz ne olursa olsun lisans vermeye çalışılacaktır. 

REİS — Ali İhsan Sâbis 
ALÎ ÎHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — 

iktisat Vekiline arzetmek istediğim şey yanlış 
anlaşılıyor. Biz diyoruz ki, memlekette madem
ki, gümrüğe kadar gelmiş mallar vardır, bu 
malların, neden merkezde tetkik bahanesiyle ev
rakını aylarca tutuyorsunuz? Kendisi tekrar iti
raf ediyor ki, biz muvazeneyi temin için bunla
rı buada tetkik ediyoruz. Madem ki, gümrüğe 
gelmiştir, siz evrakı tetkik bahanesiyle bura
da merkezde aylarca tutarsınız. Tabiatiyle açık
göz tüccar bunları istismar eder. Elindeki malı 
pahalıya satmak bahaneleri arar; dedikodular 
yaratırlar. Açıkgüz tüccar, «işte efendim, bun
lara müsaade etmiyecekler» diyerek kendilikle
rinden malları pahalıya sattılar. Son zamanlarda 
demir fiyatları 60, hattâ 70 kuruşa kadar çıktı. 
Karabük'te bir demir fabrikamız var, fakat 
memleketin ihtiyacını teminden âcizdir. İnşallah 
bundan sonra şirketler yeni bir demir ve çelik 
fabrikası kurarlar da memleketin demir ihti
yacının tamamını temin ederler. Bizim, demire, 
çimentoya ve sair inşaat malzemesine şiddetle 
ihtiyacımız vardır. Keza ilâçlara da memleketin 
ihtiyacı büyüktür. Fakat ilâç ithalâtında bile 
mühim müşkülâtla karşılaşmaktayız. Benim, 
şahsan kullandığım bir ilâç vardır, son zaman
lara kadar yoktu, ancak geçen hafta ithal mü-
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saadesi verildi, gümrükten çıkarıldı, ben de al
dım. Bu ne demektir efendim? İlâç gümrüğe 
gelmiş, tetkik bahanasiyle günlerce bekletiliyor. 
Biz bu tetkikin alayhindeyiz. Gümrüğe kadar 
gelmiş olan malların tetkikini alâkalı mahal ida
resi yapsın. Eğer tetkik yapılacaksa bu, daha 
evvel müsaade verilirken yapılsın. Artık mal 
gümrüğe geldikten sonra tetkik etmek demek, 
haftaların geçmesini beklemek demektir. Hâlâ 
listeden bahsediyorlar. Liste, liste, liste... Ne lis
tesi. Kaç ayda çıkıyor bu liste efendim? Bıktık 
bu listelerden! (Gülüşmeler) İktisat Vekili bir
az daha piyasaya hâkim olsun. Bu, eski zihniyet
teki adamların yarattığı vaziyettir. Bunları de
ğiştirmezse İktisat Vekili muvaffak olamaz! 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, bir noktayı 
tavzih edeyim: 

Gümrüğe gelmek bir şey ifade etmez, Gümrü
ğe malın gelebilmesi için muhakkak Vakâletten 
müsaade almak lâzımdır. Listemizde olmıyan 
bir mal konşimentoların devri suretiyle de güm
rüğe getirilebilir. Bu da memlekete girmesi ya
sak olan bir mal olabilir. Onun için gümrüğe 
gelmiş diye müsaade vermeye imkân yoktur. 
Elimizdeki imkân ve prensiplere göre müsaade 
etmekteyiz. Maamafih Paşa müsterih olsunlar. 
İnşaat malzemesine hiç bir kayda tâbi tutmadan 
elimizden gelen bütün gayretle döviz vermeye 
çalışıyoruz. 

5. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Sarıka
mış ve Göle ilçelerinin bâzı köyleri ile Erzurum 
îli arasında devam eden hudut ihtilâfının halli 
için ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri 
Vekili Ethem Menderes'in sözlü cevabı (6/886) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanlığınca 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

13 . X I I . 1952 
Kars Milletvekili 

Sırrı Atalay 

Kars Vilâyetinin Sarıkamış ve Göle ilçeleri
nin bâzı köyleri ile Erzurum İli arasında yıl
lardan beri hudut ihtilâfı devam etmektedir. 
Geçen yaz mağdur ve muztarip köylüler Anka
ra'ya kadar gelerek uzayıp giden ihtilâfların 
merkezden gönderilecek bir heyet tarafından 
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j hallini talebettiler. Bu talep üzerine merkez

den teşkil edilip bir heyetin gönderilmemesi se^ 
bebi nedir? Geçen yaz Erzurum ve Kars vilâ
yetleri arasından teşekkül eden heyete kaç lira 
ödenmiştir? Bu heyetin mesaisi kaç gün sür
müştür ve neticesi ne olmuştur? Göle'nin De-
deşen Köyü yaylasında müşterek kanaat üze
rine tanzim edilen zabıt varakası Erzurum Ba
yındırlık Müdürü tarafından hangi sebepler
den dolayı yırtılmıştır? Tanzim edilen zabıt 
varakasını yırtan bu memur hakkında yapılan 
kanuni bir muamele var mıdır? Yoksa sebebi 
nedir? 

İki vilâyet arasındaki bu hudut ihtilâfının 
merkezden gönderilecek bir yetkili heyet tara
fından halli için ne düşünülmektedir? 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, sayın mebus 
arkadaşım Sırrı Atalay'ın Kars ve Erzurum 
arasındaki hudut ihtilâfına ait sual takririne 
cevabımı arzediyorum : 

.Kars ve Erzurum arasındaki hudut ihtilâfı 
vilâyetlerin salahiyetli kurullarınca bir müta
lâaya bağlanmadığından tetkik için merkez
den bir heyet gönderilmemiştir. 

Adı geçen vilâyetlere ikişer yüz liralık öde-
I nek de gönderilmiştir. 

Vilâyetlerin mahalline gönderdiği karma 
kurul dört gün çalışmış ve bir anlaşmaya vara
madığından, tetkik ettiği dört mıntakadan üçü 
hakkında ayrı ayrı rapor tanzim ederek vilâ-

I yetlerine vermişlerdir. 
I İmha edildiği ileri sürülen zabıt varakası, 
I imzalı zabıt varakası olmayıp, karma kurulun 

bir mıntaka hakkında tesbit ettiği müsvedde-
I dir. 
I Dosya, henüz genel meclislerin mütalâası 
I alınmak için vilâyetlerinde olup, geldiğinde tet-
I kikatı yaptırılacağını ve gerekirse merkezden 
I bir heyet gönderileceğini arzederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım; geçen sene İçişleri Bakanlığının Bütçesi 
görüşülürken 307 nci bölümün 91 nci maddesi 

I ile vilâyet hudut ihtilâflarının halli için merkez
den heyetler gönderilmesini Yüksek Meclisiniz 
kabul etmişti. O zaman sözcü ve içişleri Bakam 
mahallinde teşekkül edecek heyetlerle vilâyet hu-

I dut ihtilâflarının halledilemiyeceğini katî suret-
I te bu kürsüden ifade buyurmuşlardı. 
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Kars'ın Sarıkamış, Göle kazaları ile Erzu- I 

nım'un bâzı kazalarının köyleri arasındaki yıl
lardır devam eden bu ihtilâfların bir çokları 
mahkemeye verilmiş fakat on beş seneden beri 
mahkemelerce verilen bu kararların bâzılarının bo
zulması üzerine bir netice alınamamıştır. He
yetler de gittiği halde katî bir neticeye varıla
mamıştır. Buna rağmen yine merkezden heyet- j 
ler gönderilmiş, mahallinde heyetler çalıştırıl
mak suretiyle halli imkânının bulunmadığı da 
beyan edilmiş olmasına rağmen, bu yola baş vu
rulmuştur. Yeni heyetlerin teşekkülü, mahalline 
merkezden heyetler gönderilmesi prensibi haddi 
zatında çok doğru ve yerindedir. Fakat maal
esef bugüne kadar bunu bakanlık tatbik etme-
mistir. Kars'ın kazalariyle, Erzurum Vilâyeti 
arasındaki hudud ihtilâfını hal için buraya ka
dar köylüler gelmiş, Mayıs ayında dilekçe ile 
müracaatta bulunmuşlar ve mahallinde teşekkül 
edecek heyetlerle bu ihtilâfın halline imkân ol
madığını yazılı olarak İçişleri ve Tarım bakan
lıklarına bildirmişler, içişleri Bakanlığı «siz bu
lunduğunuz yerlere gidin, meseleyi biz hallede
ceğiz» va'dinde bulunmuş. Fakat merkezden bir 
heyet gönderilmemiş, mahallinde heyet teşekkül 
ettirilmiştir. Burada acıklı bir manzara vardır. 
Sarıkamış ve Erzurum Göle ,ve Şenkaya ilçeleri 
arasındaki ihtilâfın halli için merkezden heyet 
bekliyen köylülere, Temmuz ayının ortasında 
Kars Valiliği bir hükmü karakuşî tebliğ ediyor. 
Diyor ki, falan gün bilirkişilerle birlikte Sarı
kamış'ta bulunun. Gayrimenkulun bulunduğu 
yerde değil başka bir yere gidin. İstenilen ehli
vukufları götürmelerini beyan eden bu yazı Sa
rıkamış 'ta bulunmayı emrediyor. 

Bu hükmü karakuşide bir isabet var zanniyle 
ve mademki yazılı bir tebliğdir diyorlar, bilirki
şilerle kalkıyorlar, Kars Valiliğine gidiyorlar, 
oradan da Sarıkamış'a geliyorlar, günlerce emir 
bekliyorlar, sonunda da, işde bir yanlışlık oldu
ğu cevabını alıyorlar ve tekrar Göle'ye geliyor
lar. 

Sonra Ağustos ortasında, 4 kişi Erzurum'dan 
5 kişi de 'Kars'tan olmak üzere teşkil edilen bir 
mahallî heyet j iplerle, kamyonlarla günlerce ça- I 
lışıyorlar, fakat bir netice alamıyorlar. 

Geçen seneki bütçe müzakereleri sırasında so
rulan suallere karşı sözcü ve bakan katî surette 
beyan ettiler ki, mahallinde teşekkül edecek he- j 
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yetlerle hudut ihtilâflarının halline imkân yok
tur. Bunun için de Meclisten 30 bin lira istedi
ler. Mademki, tecrübe edilmiştir, mahallinde teş
kil edilecek heyetlerle bu ihtilâfların halline im
kân yoktur, neden bu tecrübeye yeniden baş 
vurdular, merkezden heyet göndermediler. Mil
letin parasına, boş geçen günlerine ve şahısların 
işinden gücünden olmasına yazık ve günah de
ğil mi?. Geçenlerde Başbakan Anayasanın 82 nci 
maddesi gereğince vatandaşların dilek ve arzu
larının süratle halli için bir tamim gönderdi. 
İyi hatırlıyorum, 2,5 sene evvel bu kürsüde, Sa
yın Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu güler 
yüzlü bir idareden, vatandaş arzusunun süratle 
yerine getirileceğinden, bahsile süslü sözlerle ca
zip vaitlerde bulunmuşlardı. Bu memleket artık 
ne süslü söz ve ne de cazip vait istiyor, onların 
yerine fiilî icraat bekliyor. 

6. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'-
m, kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bu-
cak müdürleri hakkında İçişleri Vekilinden söz
lü sorusu (6/892) 

KEİS — Soru sahibi hazır değildir, gelecek 
birleşime bırakıyoruz. 

7. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun, 
dilenciliği menedecek tedbirlerin alınması hak
kındaki kanun hükümlerinin şimdiye kadar ye
rine getirilmemesi sebebine dair İçişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/896) 

REİS — Yusuf Karslıoğlu hazır değildir, ge
lecek birleşime bırakıyoruz. 

S. — Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Zamantı Irmağı üzerindeki hidro - elektrik işi
nin daha ne kadar müddetle tetkika tâbi tutula
cağına, şimdiye kadar yapılan etüdlerin teknik 
ve iktisadi bakımlardan ne gibi neticeler verdi
ğine dair Bayındırlık Vekilinden sözlü sorusu 
(6/897) 

REİS — Bayındırlık Vekili hazır değildir, 
gelecek birleşime bırakıyoruz. 

9. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'-
nun, Bolu Irmağının Suçat'mdan itibaren Fü-
yos'a kadar uzanan yatağının ıslahı ve Devrek'i 
Tefen İstasyonuna bağlıyan ahşap köprünün yeni
den inşası hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Vekilinden sözlü sorusu (6/898) 
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REÎS — Bayındırlık Vekili hazır değildir, | 

gelecek birleşime bırakıyoruz. 

10. — Muğla Mebusu Cemal HÜnal'ın, sün
gerci ve balıkçılara yardımda bulunulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/899) 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili hazır 
değildir, gelecek birleşime bırakıyoruz. 

11. — TJrfa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951 
ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy su
ları İçin ne kadar yardım yapıldığına ve kaç kö
yün ihtiyacının temin edildiğine, aynı il dahilin
deki köy ve Devlet yolları için 1952 yılı Bütçe
sinden ne miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik 
Köprüsü inşasının ne zaman tamamlanacağına 
dair Bayındırlık ve İçişleri vekillerinden sözlü 
sorusu (6/900) 

REÎS — Soru sahibi hazır değildir, gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

12. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalışan mavna 
kaptan ve tayfalarının günlük mesailerinin mu
ayyen olup olmadığına ve bunlara, fazla mesai 
ücreti verilip verilmediğine dair Çalışma ve 
Ulaştırma vekillerinden sözlü sorusu (6/901) 

REÎS — Vekiller hazır değildir, gelecek bir- A 
leşime bırakılmıştır. 

13. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 
1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat etti
ğine, bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 
100 Türk lirası ile gittiklerine ve döviz açığımı
zın miktarına dair Maliye ve Ekonomi ve Tica
ret vekillerinden sözlü sorusu (6/905) 

REİS — Şevket Mocan burada mı?. (Yok ses
leri) Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İstan
bul İmar Plânına göre yeşil sahaya tesadüf eden 
bir arsanın satış mevzuunun tetkiki için bu hu
sustaki evrakın daimî komisyona, nasıl ve ne se
beple gönderildiğine dair sorusuna İçişleri Veki
li Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/909) 

REÎS — Muhtar Acar burada mı . (Burada 
sesleri) Soruyu okutacağız. J 
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18 . X I I . 1952 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'da Mercan'da Erkânı Harbiye Ko

nağı arsası denilmekle tanınan 277/385 hissesi mü
badele suretiyle belediyeye geçen ve Tapu da 
belediye namına müseccel bulunan arsaya Şev
ket Tümer isminde birinin talip olması üzerine 
önce mezkûr arsanın imar vaziyetinin îmar Mü
dürlüğüne tesbit ettirilerek yeşil sahaya tesa
düf ettiği anlaşıldığı ve yeşil sahaya tesadüf et
tiği için Evkafa ait olan 108/385 hissesinde Ta
dîlât Komisyonunca takdir edilecek bedel üzerin
den belediyece mubayaası kabil olduğu halde be-
rakis satılmasına tevessül edilerek Emlâk Müdür
lüğünün ısrarlı mütalâalarına rağmen îmar Mü
dürlüğünce satış mevzuunun tetkiki için evrakı
nın komisyona tevdiinin temin edildiği ve ko
misyonca da Emlâk Müdürlüğünün mahalif mü
talâasına rağmen satış hakkında karar verilerek 
takdiri kıymet komisyonuna havale edildiği ve 
alâkalıların bu sebepten lüzumu muhakemesine 
karar verildiği gazetelerdeki neşriyat ve sair vası
talardan istihbar edilmiştir. 

Bu kadar mühim bir yolsuzluğa nasıl mey
dan bırakıldığının ve imar plânına göre yeşil sa
haya tesadüf eden büyük ve kıymetli bir arsanın 
satış kararı istihsali nraksadiyle daimî komisyona 
nasıl ve ne sebep ve âmiller tahtında gönderildi
ğinin içişleri Bakanınca sözlü olarak cevaplan 
dırılmasmı rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar 

ÎÇÎŞLERÎ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Sinob Mebusu 
Muhtar Acar arkadaşımız tarafından verilen söz
lü soru önergesini cevaplandıracağım : 

Bu önerge, İstanbul'da Mercan'da Erkânı 
Harbiye Konağı arsası denilmekle tanınan 
277/385 hissesi mübadele suretiyle belediyeye 
geçen ve tapuda belediye namına müseccel bulu
nan arsanın satış mevzuunun tetkiki için bu hu
sustaki evrakın daimî komisyona nasıl ve ne se
beple gönderildiğine dairdir. 

Ötedenberi Mercan'da Erkânı Harbiye Ko
nağı arsası denilen 277/385 belediyeye ve 108 
hissesi de vakfa ait olan arsayı 6. IV». 1951 ta
rihinde Şevket Tümer isminde biri satınalmak 
için usulü veçhile bir dilekçe veriyor. Bu dilekçe 
Emlâk Müdürlüğüne havale olunuyor. 
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Emlâk Müdürlüğü bütün satış formalitelerin

de olduğu gibi arsanın durumunun satışa 
uygun olup olmadığını 13 . V I I I . 1951 tarih ve 
3882 sayılı yazı ile îmardan soruyor. Bu muamele 
münasebetiyle imarla emlâk arasında birkaç 
muhabere cereyan etmiştir. İmar tarafından em
lâke verilen birinci cevapta, arsanın yeşil sa
hadan madut olduğu, ikinci cevapta yeşil 
saha dâhilinde kalan belediye malı arsa satışları
nın tatbikat plânına göre tâyin edildiği ve en 
son cevapta da bu gibi yerlerde belediye malı ar
saların satışına her ne kadar mesağ yoksa da, bu
rasının hisseli bulunması dolayısiyle satış yapılıp 
yapılmamasının daimî komisyonun yetkisi dâhi
linde bulunması cihetiyle oraya havalesi lâzım-
geldiği tasrih edilmektedir. Emlâk Müdürlü
ğünce de, bir kısım hissesi evkafa ait olan bu 
yerin satılması, kendilerince uygun görülmemekte 
ise de tmar Müdürlüğünün yazısına göre keyfi
yetin daimî komisyonca tetkiki lâzımgeldiğine 
işaret edilmektedir. İmar ve Emlâk müdürlük
lerinin bu mütalâaları üzerine belediye reis mua-
vinliğince evrak daimî komisyona havale ediliyor. 
Daimî komisyon bu mütalâaları dikkate alarak 
bu arsanın satılmasının uygun olmadığına ka
rar veriyor ve kararını evrakın altıma yaptıkları 
şerhle tesbit edip imzalattıktan sonra karara ge
çirilmek üzere ilgili mercie veriyor ve orada ka
lıyor. 

Bilâhara evrak daimî komisyonun 12 . X . 1951 
toplantısında, azadan birinin talebi üzerine tek
rar müzakere konusu haline getirilerek her ne 
kadar arsa yeşil sahada gösterilmiş ise de, tatbi
kat plânlarının henüz yapılmamış bulunması se
bebiyle durumun katiyet kesbetmediği, yeşil saha 
halime ifrağın zamana muhtaç olduğu ve arsanın 
halihazır durumu itibariyle etrafına çrikin bir 
manzara tevlit ettiği ve bütçede gayrimenkul ve 
arsa satışlariyle tahmin edilen gelirlere faydalı 
olacağı mülâhazasiyle bu arsanın satışa çıkarıl
masına ve evrakın takdiri kıymet komisyonuna 
tevdiine karar veriliyor. 

Bunun üzerine takdiri kıymet komisyonu bu 
arsânin metre murabbaına 30 lira kıymet takdir 
etmiştir. Bilâhara yapılan injceleme neticesinde 
galip hissenin belediyeye ve mütebakisinin de ev
kafa ait olduğu anlaşılmış bulunan mezkûr arsa
nın müzayede yapılmaksızın takdir edilecek bir 
bedel üzerinden başkalarına intikal ettirilmesi 
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doğru olmıyacağı düşüncesiyle valilikçe alâkalı
ların dikkati çekilmiştir. 

Reis muavinliği vasitasiyle yapılan tebligat 
üzerine daimî komisyon, 29 .1.1951 tarihinıde 
arsanın sureti kafiyede satılmamasına karar ver
miştir. 

Satış muamelesinin yapılmamış olması ve 
esasta belediye arsalarının, mevzuat ve formalitesi 
dahilinde satışlara takaddüm eden takdiri kıymet 
muamelelerinin minel kadim yapılmış olagelme
sine rağmen, yeşil sahaya ait olması ve evvelce 
mektep yeri olarak ayrılmış bulunması göz önün
de tutularak keyfiyetin tahkiki için belediye tef
tiş kurulu görevlendirildiği gibi Bakanlık mü
fettişlerince de tahkikat yaptırılmıştır. 

Neticede; ilgili reis muavinleri, daimî ko
misyon ve takdiri kıymet komisyonu üyeleriyle 
zabıt ve muamelât, Emlâk ve İstimlâk müdür
leri ve imar müdür muavini ile bir mimar so
rumlu görülmüştür. 

25 . I I I . 1952 tarihli ve 93 sayılı Karariyle, 
il idare kurulu, muavinlerden biri ile müdür
lerin inzibati cezalarla tecziyesine ve diğerle
rinin lüzumu muhakarnelerine karar vermiştir. 

Bu karar üzerine emlâk ve kamulaştırma 
müdürleri ile muavinine tevbih cezası verilmiş, 
diğerleri de Danıştaym 26. X . 1952 tarihli ve 
1058 sayılı tasdik karariyle adalete verilmişler
dir. Halen muhakemeleri devam etmektedir. 

Bu izahatımızdan anlaşılacağı üzere, ortada 
satılmış bir arsa işi yoktur. Usulsüz olarak sa
tılmasına teşebbüs edilmiş olmasın|dan dolayı da 
ilgililer hakkında yapılan kanuni takibatın ada
lete intikal ettirilmiş olduğunu saygı ile arzede-
rim. 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Sayın içişleri 
Vekilinin verdiği izahata teşekkür ederim. 
Muhterem Vekil, suçlu görülenlerin1 adalete tev
di edildiğini ifade buyurdular. Bu şekli izah 
esasen malûmunuzdu ve takririmde bunu izah 
etmiştim. 

Arkadaşlar; suçlular adalete noksan olarak 
tevdi edilmişlerdir. Bugün, asıl suçlu olması lâ-
zımgelen henüz adalet huzuruna sevkedilmiş de
ğildir. 

i Sayın Bakanın izah ettikleri Mercan hâdi
sesini kısaca bendeniz arz'edeyim: İstanbul'da, 
Mercan'da, yanık Erkânı Harbiye arsası namiyle 
mâruf olan, istanbul 'un tam merkezinde, Üniversi-

1 te muhitinde üç tarafı yol ve her türlü vesaite ya-
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kın, manzaralı 3566 metr'e kareden ibaret olan [ 
bu arsanın, Sayın Vekilin izah buyurdukları 
veçhile, 385 te 277 hissesi Hazineden müba
dele suretiyle belediyeye intikal etmiş ve tapu
da belediye namına müsecceldir. 

Günün birinde benzinci Şevket isminde bi
risi bu arsayı almaya talip oluyor. Verdiği di
lekçe üzerine îmar Müdürlüğü buranın imar du
rumunu tetkik ediyor, yeşil sahaya tesadüf etti
ğini bildiriyor. Bu vaziyete göre artık bu arsa
nın satılmaması lâzımgelirdi. Hattâ Evkafa ait 
olan ve mahlûl bulunan bu arsanın 108 hissesi
nin belediyece takdir edilecek bedel üzerinden 
mubayaası icabetmektedir. Her nedense Şevket 
Tümer denilen zatın talebi is'af edilmek için, 
mesul emlâk müdürünün muhalefetine rağmen, 
arsanın satışı hakkında karar alınmak üzere 
İmar Müdürlüğünün İsrarlı yazıları belediye 
riyaset makamının havalesiyle daimî komisyona 
tevdi ediliyor. Sayın Vekil buyurdular ki, «Da
imî komisyon ilk defa satışa karar vermemiştir» 
Böyle bir karar verilmemiştir. 4 kişi toplanmış, 
müsvedde halinde bir şey hazırlanmış fakat imza 
edilmemiş. Karar ortada yok. birinci karar satış 
kararıdır komisyon bu satış kararı verdikleri 
evrakı Takdiri Kıymet Komisyonuna gönderiyor. 
Takdiri Kıymet Komisyonu işe girişiyor. Orada 
arsanın metresi 300 - 400 liradır, takdiri kıymet 
30 lira üzerinden yapılıyor. Bereket versin bi
zim istanbul şehir meclisinde iki grup vardır. 
Biri A, diğeri B grupu. A grupu bu kıymeti gö
rüp yolsuzluğa muttali olunca işi matbuata ak
settiriyor. O zamanki içişleri Vekili de işe el 
koyup mahalline mülkiye müfettişlerini gönderi
yor. Eğer ikinci grup harekete geçmemiş olsaydı 
bugün arsanın beher metresi 30 liradan satılmış, 
gitmişti. 

Nihayet Mülkiye müfettişleri işi tahkik edi
yorlar, neticede komisyon üyeleri hakkında tan
zim kılman hazırlık tahkikatı üzerine iş vilâyet 
idare heyetine intikal ediyor. Vilâyet idare he
yeti bâzı memurlarla komisyon üyelerinin lüzu
mu muhakemesine karar veriyor, sonra iş Danış-
taya gidiyor. Danıştay bir memurun men'i mu
hakemesine, diğerlerinin lüzumu muhakemesine 
karar veriyor ve bu suretle mevzu adalete tevd'i 
ediliyor. Şimdi kendileri adalet huzurunda hesap
larını vermektedirler, mahkemenin bu hususta 
hükmünü vereceği tabiîdir. Ancak, bu yolsuzluğa 
idarece nasıl meydan verilmiştir, asıl dâva bura- | 
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dadır. imar Müdürlüğü, Emlâk Müdürlüğünün 
yazısı ile yeşil saha olduğu ve binaenaleyh satıl
maması lâzımgeldiği sabit olan bu büyük arsanın 
satışı için karar istihsal edilmek üzere evrakı 
Daimî Komisyona nasıl ve ne sebepler tahtında 
gönderilmiştir? Sorumun mevzuu budur, bu ci
het cevapsız kalmıştır. 

Arkadaşlar; 1580 sayılı Belediye Kanununda 
Daimî Komisyonun vazifeleri tadadi olarak gös
terilmiştir. Buna nazaran vali ve belediye başkanı 
daimî komisyona her hangi bir mevzuu tevdi et
mezse bu teşekkül her hangi bir mevzu hakkında 
karara varamaz. 

Halbuki olayda, vali ve belediye reisliği ma
kamı tarafından komisyona havale edilmiş, Da
imî Komisyon da kendi mesuliyetini doğuran bu 
kararı vermişlerdir. Asıl mesele; Emlâk Müdür
lüğünün muhalefetine rağmen Daimî Komisyona 
havale eden vali ve belediye başkanının mesuliye
ti cihetine niçin gidilmemiştir? 

KlFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Danıştay var.. 
MUHTAR ACAR (Devamla) — Arzedeceğim. 

Sayın Bakanın bu ciheti açıklamasını 'isterdim. 
Netice, mesuliyeti Daimî Komisyon azalarına yük-
liyen vali ve belediye başkanında aramak lâzım
dır. Bence bu işte mesul olan Daimî Komisyon 
üyelerinden ziyade bizzat vali ve belediye başkanı 
olmak lâzımgel'ir. 

Sayın arkadaşlarım; Belediye Kanununun 149 
nen maddesiyle vilâyetle belediye istanbul'da bir
leştirilmiştir. Bu hepinizin malûmudur. 150 nci 
maddeye göre de vali aynı zamanda belediye re
isidir. Belediye Kanununun 84 ncü maddesinde, 
reis tarafından havale edilmiyen hususat hak
kında encümen karar veremez. Metni okuyorum. 

Bu madde muvacehesinde Mercan arsası sa
tışı işi alâkadar dairenin ikazına rağmen makam 
tarafından encümene tevdi edilmeseydi encüme
nin burada bir satış kararı vermesi mevzuubahis 
olamazdı. Kararın verilmesinde yegâne sebep ve 
âmil, işin encümene tevdiidir ve mesuliyet ve suç 
unsurunu da başlıca evrakın encümene tevdiinde 
aramak lâzımdır. 

Yine 1580 sayılı Belediye Kanununun 101 nci 
maddesinde de, «Belediye reisi kendi mesuliyet 
ve nezareti altında kendine ait vazifelerden 
bir kısmını, namına tedvir ve intaç etmek üze
re, muavinlerine tevdi eylemek salâhiyetini 
haizdir» diye sarih bir hüküm mevcut ol-
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mamasına göre, bu evrakı encümen reis mu
avinleri tevdi ve havale etmiş olsalar dahi, ka
nuni mesuliyetin 1Ö1 nci maddesinin sarahati 
karşısında vali ve belediye başkanına teveccüh 
etmesi bir «mri kanunidir. 

Şu hale göre belediye reisinin kendi mesu
liyet ve nezareti altında bulunan işlerden do
ğacak mesuliyetten vali ve belediye reisi ya
kasını kurtaramaz. Bir vali ve belediye reisi
nin bütün işleri yapmasına imkân yoktur, ta
biî iki karpuz bir koltuğa sığmıyor. 

Binaenaleyh kendi mesuliyeti altında beledi
ye reis muavininin yaptığı işlerden de bizzat 
belediye reisi mesuldür. Hâdise bu noktadan 
mütalâa edilerek vali ve belediye reisi hakkın
da tahkikat ve takibatı kanuniyede bulunulma
sı lâzımdır. Sayın vekilin kanunun bu sarih 
hükmü muvacehesinde vali ve belediye reisini 
himaye etmesine imkân yoktur. 

BEİS — Heyeti Celileye hitap edin efendim. 
MUHTAR ACAR (Devamla) — Bu takririm 

münasebetiyle şu noktaya da işaret ederek söz
lerimi bitiriyorum : Vali ve belediye başkanı 
benim sözlü sorumun verildiğinin ertesi günü 
tehalükle matbuata verdiği beyanatta işin için
den tamamen sıyrılmak, kanuni bütün vazife
lerini yapmış gibi şahsi bâzı hâtıralarını da 
ilâve etmek yolunu tercih etmiştir. Halbuki 
ben sözlü sorumu kendisinin hiyerarşik âmiri 
olan İçişleri Vekiline tevcih ettim. Cevabım 
da Meclis kürsüsünden beklediğime göre onun 
bu konuda sayın vekile mâruzâtta bulunması 
ve vekilin de Yüksek Heyetinizi tenvir etmesi 
lâzımgelirdi. Halbuki vali ve belediye reisinin 
vekile takaddüm ederek cevap vermesinin ve
kilin salâhiyetine müdahale mahiyetinde gö
rülüp görülmiyeceği hususunu Yüksek Meclisin 
takdirine arzediyorum. 

15. — Sİnob Mebusu Muhtar Acar'ın, 1951 
ve 1952 senelerinde Istabul Sergisinde Şehir 
Meclisi üyelerinin vazifelendirildiğinin doğru 
olup olmadığına, ayrıda kaç içişinin istihdam 
edildiğine ve bunlara ücret, yevmiye ve gece me
saisi namı altında ne kadar para ^ödendiğine da
ir İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/910) 

«REİS — Buyurun tçişleri Vekili. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşımızın daha dört 
tane soruları vardır. Dosya tamamiyle tekem

mül ederek şahsan bir fikir ve kanaat edinmiş 
değilim. Müsaade ederseniz gelecek birleşime bı
rakılmalarını rica ediyorum. 

REİS — O halde gelecek birleşime bırakıyo
ruz. 

16. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'yn, İs
tanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin ettiği 
toplantı devreleri haricinde ihtisas komisyon
larının çalışıp çalışmadıklarına ve bu komis
yonlara dâhil bulunanlara hakkı huzur verüip 
verilmediğine, İstanbul Birleşik Mahallî İdare
si ile Belediyesine bağlı müesseseler kadrola
rında istihdam edilenler arasında vazifeye uğ
ramadıkları halde namlarına istihkak tahak
kuk ettirilenlerle meslekle alâkası olmıyanla-
rm bulunduğu hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair İçişleri Vekilinden sözlü soru
su (6/911) 

REİS — Aynı sebeple gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Bakanın her 
soru hakkında ayrı ayrı mehil istemesi lâzımdır. 

REİS — Bu cihet zatı âlinizi ilgilendirmez, 
Bakanla soru sahibini ilgilendirir. Kaldı ki, Ba
kan, Muhtar Acar'ın bütün soruları için mehil 
istemiştir. 

17. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İs
tanbul Belediyesince Eyüp'te DöJcmeciler Cad
desinde mubayaasına tevessül edilen arsanın sa-
tınalınması muamelesine dair İçişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/912) 

RElS — Vekil hazırlanmadıkları için gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Siîiob Mebusu Muhtar Acar'ın, So-
koni Vakum Anonim Türk Petrol Şirketi üe İs
tanbul Belediyesinin bir mukavele akdedip et
mediğine dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/916) 

REİS — Vekil hazırlanmadıkları için gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

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

REİS — Vekil hazır olmadıkları için gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 
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20. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 

1952 Bütçe yılı içinde Çanakkale İline il ve köy 
yollan ve köy içme suları için yapılan ayni ve 
nakdî yardım yekûnunun kaç liradan ibaret ol
duğuna dair Başvekilden olan sorusuna Bayın
dırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü ceva
bı (6/919) 

REİS — Başvekil adına Bayındırlık Vekili 
cevap verecektir, soruyu okutuyorum. 

19.XII .1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Saygılarımla; 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi arzederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Bedi Enüstün 

1. Çanakkale iline, 1952 Bütçe yılında di 
ve köy yollarına yardım olarak (genel muvaze
neden esas ve ek) ayni ve nakdî yardımlar kar
şılığı kaç liradır? 

2. Çanakkale İlinin özel İdare Bütçesinde 
i'l ve köy yolları bakım, âdi ve fevkalâde büt
çe toplamı karşılığı kaç liradır? 1951 Bütçe
sinden devredilen 'bir para var mıdır? Varsa 
kaç liradır? 

3. 1952 Bütçe yılında ıköy içme suları için 
Çanakkale İline kaç lira yardım yapılmıştır? 

4. Netice;' 1952 Bütçe yılı için Çanakkale 
İline, il ve köy yolları ve köy içme suları için 
yapılan ayni ve nakdî yardım yekûnu kaç bin 
liradır? 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
suallere teber, teker cevaplarımı arzeddyorum : 

* 1. 1952 Bütçe yılında Çanakkale Vilâyeti
ne il ve köy yolları için 519 500 lira nakdî 
ve 135 500 lira ayni olmak üzere ceman 655 000 
lira yardım yapılmıştır. 

2. Çanakkale özel İdare Bütçesinde il ve 
koy yolları bakım âdi ve fevkalâde bütçe top
lamı 125 291 liradır. 1951 Bütçesinden. 1952 
yılma devredilen yardım ödeneği miktarı 
116 398 liradır. 

3. 1952 Bütçe yılında köylerde 'halkın yapa
cağı su işlerine yardım ödeneğinden Çanakkale 
Vilâyetine 276 500 lira gönderilmiştir. 
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4. Netıiee; 1952 yılı içinde Çanakkale Vi

lâyetine, il ve köy yolları ve köy suları için 
yapılan ayni ve na'kdî yardım yekûnu 931 500 
liradir. 

REİS — Bedi Enüstün, buyurun. 
BEDİ ENÜSTÜN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, 1952 Bütçe yılı içinde il yolla
rı ve illerdeki köy içme suları için genel mu
vazeneden 71,5 milyon lira derpiş edilmiş ve 
bütçeye konulmuştur. Bu vilâyetlerin ilhtiyaç-
lariyle mütenasip bir şekilde taksim edilecek 
ve memleketimizin köy ve su yolları dâvasının 
hallinde bir adım atılmış olacaktı. Bu paranın 
illere taksim şekli illerin yüz ölçümleriyle, köy 
adedleriyle ve bütün ilin nüfusu ile mütenasi-
ben taksim edildiği zaman Çanakkale Milletve
kili olarak bu paradan hissemize bir milyon 
lirayı mütecaviz bir para düşmıesi lâzrmgeldiği-
nî hesap etmiştim. Yalnız bu tatil devresi için 
de dairei intihabiyemize vâki gezilerimiz sıra
sında bâzı menfi düşünceli insanlar tarafından 
Çanakkale'ye yardım olarak 400 - 500 bin lira 
verildiği ve Genel Bütçeden yapılan bu yardı
mın bu kadar lira olduğu, ancak 7İ,5 milyo
nun bütçenin kabartı İmasını istihdaf ettiği ve 
belki de gizli olarak verilmiş bir emirname ile 
bunun sarf edilmemesi hususunda emir verildiği 
şayiaları dolaşmaktadır. Bayındırlık Bakanlığın
da bunun hakkında tetkikatta bulundum, ve 
şimdi de Sayın bakanın işaret buyurduğu gibi, 
931 bin ılira ayni ve nakdî yardım yapıldığı ve 
bunun haricinde de 7000 metre demir su borusu 
ve sair namlarla yapılan 35 - 40 lirayı da ilâve 
edersek bu miktarın bir milyon lirayı aştığı gö
rülür ve ayrıca şu anda ihalesi yapılmakta olan 
bir de iki yüz doksan dokuz bin lira bedelli Pınar
başı köy köprüsü vardır. Bu sebeple Çanakkale'
nin her hangi bin surette hakkını alamadığı şek
linde bir dâva olmamak lâzımgelir. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra Bayındırlık 
Bakanlığına bu paranın tevziinde gösterdiği has
sasiyetten dolayı bütün Çanakkatleliler adına 
teşekkürlerimi arzederim. Bu yardımdan dolayı 
bütün Çanakkaleliler memnun ve mütehassistir. 
Yalnız öteden beri menfi ruhlarına işaret etti
ğim bâzı kimseler, Hükümetin açıkları vardır, 
ancak bu gibi ufak tefek yardımları kısarak an
ları kapatmak istiyor, demektedirler. Bunlar için 
benim söyliyeceğim bir şey yoktur. Yalnız bun
lara yapılacak icraatla cevap vermek lâzımdır. 
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Fakat meclisi umuminin açılışında Sayın Ça
nakkale Valisi, yapılan yardımlar hakkında iza
hat verirken bu miktarı gayet küçük olarak gös
termiştir Bu gazete bendenizdedir. Buna ait 
yazıyı okuyarak huzurunuzu rahatsız etmek iste
miyorum. Bu yazı benim nazarı dikkatimi cel-
betti. Bunu lâalettayin bir şahıs söyliyebilir. Fa
kat bir valinin, il genel meclisinin açılışında, 
kendisine yapılmış olan yardımların küçük oldu
ğunu söylemesinin mânasını anlıyamadım ve bu
na bir mâna veremedim. Bunun, Hükümet tara
fından açıklanmasına imkân temin etmek için 

• bu sözlü sorumu verdim. , 
Aradan aksağı yukarı bir ay geçtikten sonra 

yine Çanakkale Gazetesinde bir tashih çıktı. Ne 
* olmuş? Gazetenin mürettibi, yapılan yardımları 

tam olarak yazamamış, yapılan yardımlar fazla 
imiş, binaenaleyh tashihe lüzum hâsıl olmuş. 

Arkadaşlar; il genel meclisinin açılışında va
linin söylediği bu nutuk, mürettibin hatasiyle 
düzelecek iş değildir. Mürettibe verilmiştir, o 
da aynen yazmıştır. Çünkü yekûnlara göre gir
miştir, yekûnlarda da her hangi bir yanlışlık 
yapılması mezuubahis değildir? Her halde bu 
gibi hataları bir mürettibin sırtına yüklemek de 
bugünkü düşünüş ve anlayışımıza göre pek mâ
nâsız olur. 

Ben bir ikinci noktaya daha temas etmek is
tiyorum: Bir vilâyet tasavvur edin ki, kendi
sine yapılan yardımın miktarından bihaberdir. 
Ne kadar yardım yapıldığını bilmezse o senei 
maliye içinde bunu sarfetmek için nasıl program 
hazırlar ve ne şekilde iş tutar? Nitekim bunun 
neticeleri görülmüştür. Bu kadarki, büyük yar
dımlar muvacehesinde, gayet sarih ve açık ra
kamlar vereceğim: Bugün Çanakkale'nin köy 
yollarına ihtiyacı 500 kilometre kadar-. 
dır. Kilometre başına 5 000 lira sarfedildiği tak
dirde aşağı yukarı 2,5 milyon liraya mal olur. 
Fakat bu sene yapılan yardım bir milyon kadar
dır. Eğer bu şekilde yardım yapılırsa Çanakka-

| le köy yolları dâvası şu üç senede ikmal edilmiş 
ortadan kalkmış olacaktı. Fakat yine vilâyetin 
yaptığı faaliyet rporlarına göre maalesef Ça
nakkale'de köy yolu olarak 7 kilometreden fazla 
yol yapılmamıştır. Bu vaziyet karşısında dairei 
intihbiyemizin hukuku ve inkişafı noktasından 
bununla alâkadar olmamız icabetmektedir. 

Bütçe Komisyonunda Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesi konuşmaları sırasında Tokad ve Antalya 
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gibi bâzı vilâyetlerin hakikaten aldıklar» yıe-
dımların fevkmda işler yapılmış olduğunu mil
letvekili arkadaşlarımızdan iftiharla dinledik. 
Fakat maalesef, aldığı paranın miktarını dahi 
bilmiyen, bir vilâyette - teessür ve hüzünle soyu
yorum - Çanakkale'de köy yolları ve köy suları 
için esaslı ne bir hamle yapılabilmiştir, ne de 
esaslı bir iş vâkidır. 

Şimdi bunun sebebine geçiyorum, neden böy
le olmuştur ötedenberi bir ihmalimiz, lâkay-
dimiz var ve mütemadiyen sebepleri bir başka
larına yüklemekle geçinmek istiyoruz. Bu faali
yetsizliğin hakiki mesulü bence - çok sevmeme, 
hürmet etmeme rağmen alenen söyliyorum - Ça
nakkale Valisidir. 

Sebebine gelince; tekrar tekrar, madde halin
de aarzedeceğim: Bir kere bu yardımın yapıldığı 
zaman, Yaz aylarında köylünün işe sarılıp 
köy yollarında çalıştığı sırada sayın vali üç ay 
müddetle mezun olmuş ve ayrılırken de vali 
muavinine (geçen sene başlanmış olan köy su
ları işleri bitmeyince yeni baştan hiçbir köye 
on para verilemez) diye talimat vermiştir. Bu 
talimatın, direktifin şayanı arzu tarafı yoktur. 
Çünkü şu veya bu sebeple işlerini başaramıyan 
ve işlerini yapmak istemiyen köyler ilcin diğer
lerine yapılacak yardım geri kalmaz. Bu va
ziyet karşısında işi mütalâa etmek zarureti 
hâsıl oldu, telgraflar çekildi ve işi aksatan bu 
vaziyet hâsıl oldu. 

En büyük idare adamına söylense, diyecek
tir ki : «Benim iki mahzurum var, evvelâ tek
nik elemanım yoktur, bu işi göremiyorum, vak
tinde yetişemiyorum; ikincisi de para mesele
sidir»... 

Arkadaşlar, köy yolları ve köy içme suları 
yüksek teknik eleman mevzuu değildir. Bu
nu doğrudan doğruya su yolcular ve çavuşlar 
yapar. Ancak aklıselimi hâkim tutmak lâzım 
dır. Başm kuvvetli ve işe lâyık olması lâzım
dır. Bu olduğu takdirde bu paradan büyük öl
çüde istifade edilmesi mümkündür. Fakat 
gelen paranın , yok kamyon gelmiş, şöyle ol
muş gibi vaziyetler yüzünden yerinde kullanıl
maması tabiî memleket halkını üzüyor. Çün
kü bu kadar fedakârlık yapılıyor, bu paralar 
havadan gelmiyor. Bu paralar büyük bir feda
kârlık neticesinde elde edilmiştir. Bu, feda
kârlık mahsulüdür. Böyle kolay dağıtılır ve 
boşa sarfedilir bir para değildir, bunlar ya-
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pilsin ve işin içinden çıkılsın diye bekliyoruz. I 
Bunları yapamaymca, bir de bakıyoruz köy 
yollarrmütaahhitlere ihale ediliyor. Bunun ka
dar mânâsız ve bugünkü icaplara uygun olmı-
yan bir hâdise görmedim. 

Niçin ihale ediyoruz arkadaşlar! Köy yolla
rının menfezleri varmış. Bu menfezler için kos
koca, büyük kârgir kitleler toprağın içerisine 
gömülmekte, 10, 20, 30 bin lira menfez başına 
mütaahhitlere verilmektedir. Halbuki diğer ta
rafta karayolları daha vâsi teşkilâta malik ve 
daha büyük paralara sahi}) olduğu halde Dev
let yollarında bile demir kazıklar üzerine köp
rülerini inşa ediyor. 

Benim istirhamım şudur: Bu, memleket ça
pında bir iştir, aynı şekilde benim gibi kendi 
dairei intihabiyeleri bakımından muztarip mil
letvekili arkadaşlarım vardır. Bu cepheden Ba
yındırlık Bakanlığına bir kabahat bulmaya im
kân yoktur. Bütçedeki parayı alıp hassasiyetle 
dağıtmıştır. Aklı selime, izana bırakılan bir iş 
hakkında başka yapılacak bir şey de yoktur. Yal
nız teessürlerimi ifade etmekle iktifa ediyorum. 

19. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sinob 
Müzesinin Kastamonu'ya nakli için bir karar 
verilip verilmediğine, verilmişse sebebine dair so-
rusuna Mülî Eğitim Vekili Tevfik lleri'nin sözlü 
cevabı (6/917) \ 

REÎS — Gündem hakkında Millî Eğitim Ve- | 
kilinin dileği vardır, buyurun. ! 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Efendim, lütfeder, müsaade eder- . 
seniz 19 numaralı soruyu cevaplandırmayı arzu 
ediyorum. 

REÎS — Heyeti Celile gündeme hâkimdir. 
19 ncu sorunun tekrar gündeme alınabilmesi 
için kararınızın alınmasına ihtiyaç vardır. Gün
deme alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

22 . 12 . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sinob'un tarihî kıymetini canlandıran ve Al
manya'nın Münster Üniversitesi adına yapılan 
kazılardan elde edilen Helenistik devre ait ma
betten çıkan kıymetli esreleri de ihtiva eden ve 
doğrudan doğruya tarih ve coğrafya bakımından 
mahallî olarak Sinob'u alâkalandıran Sinob Mü
zesinin tarih ve coğrafya bakımından kendisin-
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I den tamamen ayrı bir etnografya müzesi olan 

Kastamonu'ya naklinin Millî Eğitim Bakanlığm-
I ea kararlaştırıldığı ve tatbikatına da kısmen ge-
I çildiği öğrenilmiştir. Tarihî icap ve zaruretlere. 
I ilmî esaslara ve realiteye aykırı olarak böyle bir 
I karar alınmışsa mesnedinin ve sebebinin Millî 
I Eğitim Bakanınca sözlü olarak cevaplandı rılma-
I sim saygı ile rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
I Muhtar Acar 

I REİS — Millî Eğitim Vekili, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ TEVFİK İLERİ 

I (Samsun) — Sinob Milletvekili Sayın Muhtar 
I Acar tarafından verilen sözlü soruya cevabımı 
I arzediyorunı : 
I Arkeoloji müzeleri, mahallî olmayıp ancak 
I bölge müzesi halinde, muhitindeki eski eserleri 
t bir araya toplıyarak büyük koleksiyonlar tertip 
I etmekte ve bunları ilim âlemine sunmaktadır. 
I Vekâletimiz, bu prensibe dayanarak, eski 
I Paf lagonya bölgesi eski eserlerini Kastamonu 'da 
I toplayıp burada bir bölge müzesi tesisine karar 
I vermiştir. * 
I Bu itibarla Sinob Müzesinden, Kastamonu 
I bölge müzesine buradaki koleksiyonları tanımlı -
I yan ancak 8 taş eser verilmiş bulunmaktadır. 

Bölge müzeleri esas itibariyle akreoloji mü
zeleri olup, bunların ayrıca etnografya bölümleri 
de bulunmaktadır. Bu bakımdan Kastamonu Mü
zesi sadece bir etnografya müzesi değildir. 

Kazılardan elde edilen eserler evvelâ mahallî 
müze depolarında muhafaza edilmekte, bilâhara 

j ait oldukları koleksiyonlara katılmak üzere bölge 
müzelerine gönderilmektedir. Sinob müzesi bir 

I depo olarak muhafaza edilecektir. 
Türkiye gibi toprakları eski eserlerle dolu bir 

memlekette her buluntu yerinde mahallî bir mü
ze tesisi, ilmî bakımdan olduğu kadar uzman, me
mur, muhafız ve bina temini bakımlarından da 
ayrıca idari ve malî mahzurlar arzet inektedir. 

REİS — Muhtar Acar, buyurun. 
MUHTAR ACAR (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Millî Eğitim Vekilinin vermiş 
olduğu cevaba, teşekkür ederim. Ben Millî Eği
tini Vekilinin Sinob Müzesinin Kastamonu'ya 
nakledilmesinin doğru olmadığını söylemesini 
duymak isterdim. Bunu salahiyetli ilim adamla-

j rımızm beyanlarına dayanarak izah edeceğim: 
i Sinob'a hafriyat yapmak üzere gelen heyetin 
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Başkanı Profesör Dr. Ekrem Akurkal'ın Sinob 
gazetesinde neşrolunan yazısını aynen okumakla 
iktifa edeceğim: 

(Sinob eski Helen çağının Karadeniz'deki en 
eski ve en büyük kültür mei'kezi bugün Pontus 
Kırallığımn îsa'dan önce ikinci asırdaki Başken
ti, Romalılar çağında <la mühim bir ticaret mer
kezi olmak bakımından zengin bir tarihe malik
tir. Bugünkü S'inob Müzesi Karadeniz bölgesinin 
biricik müzesidir. Müzede Yunan, Roma, Bizans 
ve Selçuk devirlerine ait çok kıymetli eserler 
mevcuttur. Fakat Sinob Müzesinin en büyük öne
mi onun, bütün tarih boyunca daima kendisine 
has bir kültür arzetmiş olan Karadeniz bölgesi
nin en orijinal eserlerini ihtiva etmesindedir. 
Bu itibarla içinde barındırdığı eserlerle, Karade
niz bölgesinin tarihini temsil eden Sinob Müze
sinin Kastamonu gibi tarih ve coğrafya bakımın
dan kendisinden tamanıiyle ayrı bir şehre nak
ledilmesinin doğru olmıyacağı aşikârdır. 

Zaten Kastamonu Müzesi esas itibariyle bir 
entoğrafya müzesi olup arkeoloji mevzuunda bir 
iki Roma çağı heykel ve kabartmasından başka 
bir esere sahip değildir. 

Bunların dışında bu yıl Türk Tarih Kurumu 
ve Almanya'nın Münster Üniversitesi adına baş-
lıyan ve daha bir kaç yıl sürecek olan kazılar 
Sinob Müzesini zenginleştirecek ve kıymetini da
ha da artıracaktır. Nitekim bu yıl yapılan çalış
malarda şehir dâhilinde genç. Helenistik devre 
ait bir mabet elde edilmiş ve bir çok güzel kü
çük eserler meydana çıkarılmıştır. Sinob Müzesi 
Kastamonu'ya nakledildiği takdirde Sinob mabe
dini gezenlerin ona ait eserleri görmek için Kas
tamonu'ya kadar gitmeleri icabedecektir. 

Sinob bir sahil şehri olmakla turizm bakınıınT 

dan da daha elverişli bir mevkide bulunmaktadır. 
Bütün bunlara ilâve olarak Sinob'un kendi malı 
olan bu eserlerin hepsini bilhassa binlerce kilo 
ağırlığında olan ve mevcut eserlerin önemli bir 
kısmını teşkil eden büyük mimari parçalarının 
Sinob'tan Kastamonu'ya nakfi çok güç, olacak ve 
belki de bâzılarının Sinob'ta bırakılması zarureti 
hâsıl olacaktır. Bu takdirde Sinob Müzesinin ta
mamını nakletmek mümkün olmıyacak ve böylece 
birbirini tamamlıyan eserler parçalanmış olacak
tır. Bu itibarla depo mahiyetinde de olsa Sinob 
Müzesinin yerimde kalmasının doğru olacağı ka
naatindeyim. Bilvesiyle saygılarımı sunarım.) 

Arkadaşlar; bu ilim adamının yazısından an-
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I laşıldığı üzere Sinob Müzesinin Sinob'da kalma

sı lâzımdır. 
Kastamonu bölgesi Anadolu Türklüğünün en 

I eski ve zengin bir merkezidir. Öranm bu husu-
I si müzesinin o çağlara mahsus kalmasını emre-
I der. 
I Sinob'da yapılan hafriyat bize Argonotlar 
I Seferi Çağma kadar çıkan kılâsik medeniyetin 
I zengin eserlerini verdiğine göre bu eserlerin Si-
I nob'da kalması esastır. 
I Kastamonu'ya nakillerinin zararlı bir tarafı 
I da orada Türk eserlerini zengin Hellen eserleri 
I arasında kaynayıp kaybolmasıdır. 
I Sayın Bakandan rica ederim işi bir daha tet

kik etsinler. Esasen Sinob'da bir Müze Müdür-
I liiğü vardı. Sonradan kaldırmışlardır. 
I Karadeniz'in biricik müzesi olan Sinob M.ü-
I zesini yerinden oynatmasınlar. 

j 21. — Denizli Mebusu Baha Akşifin, küçük 
I sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai 
i ve iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi 
I ve bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacı-
I lığının inkişafı ve dokumacılara kredi temini 
I hususlarında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve 
I Denizli'deki Apre - Boya santralinin el doku-
I malarını işliyen bir fabrika haline getirilmesi-
I nin düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi 
I ve Ticaret ve İşletmeler vekillerinden olan sonı-
I suna İşletmeler Vekili .Sıtkı Yırcalı'nın sözlü ce

vabı (6/920) 

I REİS —Sıtk ı Bey cevap verecek misiniz? 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YTROAIJ 

I (Balıkesir) — Bir kısmına... 

19 . XII . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

I Aşağıdaki hususların Ekonomi ve Ticaret ve 
I işletmeler bakanları tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasını rica ederim. 
Denizli Milletvekili 

Dr. Baha Akşit 

1. Yurdumuzun bâzı yerlerinde arazi darlı
ğı, bâzı yerlerinde de tek mahsul elde edildiği
ne göre ekonomik kalkınmamıza medar olmak 
üzere küçük sanatların yayılması için ne gibi 

! tedbirler alınmıştır? 
2. Mevcut küçük sanatların gelişmesi, bu

günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun bir 
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şekle getirilmesi, kredi temini, küçük sanat er- I 
babının kalkınması hususunda alınmış bir tedbir 
mevcut mudur? 

3. Küçük sanat erbabı dokumacılar darlık 
içerisindedirler. Buna mukabil iplik fiyatları 
yüksektir. El dokumacılığının inkişafı, iplik fi
yatlarının ucuzlatılması, dokumacılara kredi te
mini hususunda bir çare düşünülmüş müdür? 

4. Halen geniş bir halk kitlesinin ihtiyacı
nı karşılamakta olan el dokumalarının standart 
bir hale getirilmesi mümkün görülüyor mu? 

5. Denizli'de Kooperatifler Birliğinin malı 
olup bir milyon liraya mal olan Apre - Boya 
Santrali halen natamamdır. Bu binanın el do
kumalarını işliyen bir apre - boya, basma, pazen 
fabrikası haline getirilerek pamuklu men
sucatın geniş mikyasta sarf mahalli bulunaca
ğını ve ihtiyaçlarımızın mühim bir kısmını daha 
ucuz şekilde karşılayacağını sanıyorum. Bu hu
sus el dokumacılığının inkişafı ve ihtiyacımızın 
karşılanması bakımından tetkik edilmiş veya dü
şünülmüş müdür! 

6. 1952 yılı Bütçesinde küçük sanatların in
kişafı için ayrılmış olan para şimdiye kadar ne
relere sarfolunmuştur? 

REÎS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Efendim, ben sual takriri hak
kında sadece aplik fiyatları üzerinde arzı malû
mat >edeceğim. 

1952 yılı bidayetinde 20 numaralı pamuk ip- ' 
liginin fiyatı 34 lira iken hugün son indirmeler
le Malatya'yı (28,5) liraya, Bakırköy'ü de 29 
lira üzerinden satmaktayız. Bundan başka, Sü- I 
merhank satış fiyatı vesilesiyle belirtildiği gi
bi, ıkooperatifler imalâtı için iplikler sağlan- I 
makta ve arta kaldığı takdirde de pamuk ipli- I 
ği ihtiyacı olanların ihtiyacı karşılanmaktadır. 

REtS — Baha Beyeffindi, «iz Ekoniomi ve 
Ticaret Vekilinden de cevap istiyor musunuz? I 

BAHA AKŞlT (Denizli) — Ekonomi ve Ti-
ret Vekilinin de eevap vermesini istiyorum. 
Ancak, müsaade ederseniz şimdi yalnız bu ki- I 
sim üzeninde konuşmak istiyorum. I 

REİS — Buyurun. f 
BAHA AKŞlT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar ; sözlü sorumun esas yükü Ekonomi ve I 
Ticaret Ve/kiline tevcih edilmiş vaziyettedir. I 
Bu bakımdan yalnız sorumun işletmeler Vekâ- J 
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Mine ait olan kısmı hakkında konuşmak isti
yorum. 

Hakikaten iplik fiyatları çok yüksektir. Bü
yük bir anlayış göstermek suretiyle son zaman
larda iplik fiyatları 28 - 29 liraya düşürülmüş 
ise de, pamuğun maliyeti ve iplik fiyatları 
yanyana getirildiği takdirde, iplik fiyatları-. 
nrn çok yüksek olduğu kanaatine vâsıl oluruz. 
G<eçen seneki ve bu seneki pamuk fiyatları ma
lûmunuzdur. Bu balkımdan pamuk ipliğinin da
ha ucuza satılabileceğini ve founun dokumacı
ların vaziyetleri üzerinde koruyucu tesir icra 
edeceğini yaptığımız hesaplardan anlamakta
yız. Yalnız bizim 'bu mevzuda yapacağımız he
saplar kendimize göre olacaktır. BİZ bu ip
liklerin daha ucuza satılabileceğini tahmin edi
yoruz. Sayın Vekilin bu hususları nazarı dik
kate alacaklarını ümit ediyorum. 

; Sorumda işletmeler Bakanlığını alâkadar 
eden ikinci bir nokta daha vardır. Benim fik
rim şudur ki, küçük sanat erhalbı dokumacı
ların, el tezgâhında çalışanların kooperatifler
den yardım görmeleri için, durumlarını ıslah 
etmek üzere işi başka cepheden de mütalâa et
mek lâzımdır. Bunların durumlarını iktisadi 
şartlara göre mütalâa ederek, Sümerbankın, 
İşletmeler Bakanlığının bu mevzuda daha geniş 
ölçüde tetkik ederek bir karar alması lâzımdır. 
Sayın Vekilin nazarı dikkatini celbediyorum, 
bu mevzu üzerimde durmamışlardır. O da şu
dur : Bir dokuma, el tezgâhında imal edil
dikten sonra apre, basma veya pazen halinde 
işlenmek suretiyle hakikaten çok ucuza mal edile
bilir ve bu dokumalardan çok istifade edilebilir. 
Sümerbank mamulleri zaten memleketimizde 
mevcut (»lan ihtiyacın ancak % 40 nı temin ede
bilmektedir. Bu cepheden mütalâa edildiği tak
dirde el dokumalarından istifade etmeye haki
katen çok ihtiyacımız vardır. Bu maksat için biz 
basma ve pazen fabrikalarında halen mevcut 
olan tesislere yapılacak ilâve ve yeni tesislerden 
de istifade edebiliriz, kanaatindeyiz. Mevcut 
olan tesislerden veya yeniden yapılacak olan
lardan bizim istifade etmemiz düşünülür veya 
bu mülahaza üzerinde durulacak olursa daha 
faydalı olur ve hiç olmazsa şimdiye kadar ikti
sadi kalkınmaları için yardım yapamadığımız 
dokumacılarımıza bir hizmet yapmış oluruz. 
Binaenaleyh bu mevzu, üzerinde durulmaya 
değer zannediyorum. Benim hatırladığıma ve 
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şimdiye kadar edindiğim malûmata göre Japon
ya 'mıı zaman zaman damping ilân edip dünya 
pyisasma ucuz mal satmasının en başlıca Sebep
lerinden birisi de el dokuma sanayiini teşvik 
edip onlardan basma ve pazen elde etmesi ve 
bunları dünya piyasasına arzetmesidir. Sene
lerden beri Türkiye'deki el dokumacılığı, mu
ayyen mıntakalarda inkişaf etmiş ve birçok te
sirlere mukavemet etmiş bir sanat olduğuna 
göre bunun elinden tutulması ve bir istikamet 
verilmesi yerinde olur. 

Arkadaşlar; bu mievzu üzerinde asıl geniş 
şekilde söylemek istediklerimi Ekonomi ve Ti
caret Vekilinin izahından sonra arzetmek mec
buriyetindeyim. Yalnız Sayın Vekilin, temas 
etmemiş bulunduğu bu nokta üzerinde imali fik-
retmesinin faydalı olacağına ve büyük bir ye
kûn tutan dokumacıların kalkınması ve memle
ketin inkişafı bakımından üzerinde durulması 
zaruri olduğuna kani bulunuyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

22. — Kars Mebusu Sırrı At alay'in, valilere 
bulundukları mıntakalara göre farklı ve fevka
lâde salâhiyetler verilip verilmediğine dair, İçiş
leri Vekilinden sözlü sorusu (6/921) 

RElS — Sırrı Bey buradalar mı.' '(Yok ses
leri). Soru sahibi yoktur, gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

23. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgUler'in, Topkapısarayı Müzesiyle diğer 
müzelerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir 
sergide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi -kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara 
mebni verildiğine dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/923) 

REİS — Başvekil adına cevap verilecek mi? 
DEVLET VEKİLİ Y. MUAMMER ALA-

KANT. (Zonguldak) — Hayır. 
REİS — Başvekil bulunmadığından gelecek 

Birleşime bırakılmıştır. 

24. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yactgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İz
mir Belediye Başkanı Rauf Onursal ile Belediye 
Daimî Encümen azaları hakkındaki iddialarının 
doğru olup olmadığına dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/924) 

1.1953 O : 1 
| REÎS — Aynı sebeple gelecek Birleşime bı-
j Takılmıştır. 

! 25. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
j yacıgiller'in, bir bakanin her hangi bir siyasi 
| parti il kongresinde Başkanlık Divanında görev 
j kabul etmesinin nasıl mütalâa edilmekte olduğu-
J na dair Başvekilden sözlü sorusu (6/925) 

I REİS — Ayni sebeple gelecek Birleşime bı-
l rakılmıştır. 

26. — Erzurum Mebusu Sabri Erduman'ın, 
Türkiye'de mevcut tuzlaların kullanılış tarzla-
•riyle istihsal, istihlâk ve ihraç edilen tuzun mik-

ı t arına, satış şekillerine, ambarı olan ve olmıyam 
j IUZ bölgelerine dair sorusuna Gümrük ve Tekel 
I Vekâleti Vekili Sıtkı Yırcalı'nm sözlü cevabı 

(6/928) 

REİS — Sabri Erduman burada mı? (bura-
I da sesleri). 

Soruyu okuyoruz. 

I 17 . X I I . 1952 
I T. B M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I özü: Türkiye'de mevcut tuzlalar, 
i kullanış şekilleri, istihsal edilen 

tuz miktarı, satış şeklî, ambar böl-
! geleri. fiyatı, ihraç miktarı te

min ettiği döviz ve halkın ihtiya
cı temin edilir mi? Yurt içinde 

I mevsimlerde fiyat değişikliği olup 
i olmadığı hakkında. 

1. Türkiye'de açık tuzlaların adedi ve yer
leri ve istihsal membalarma göre tasnifi; 

I 2. Yurdumuzda kapalı tuzlalarını adedi, yer
leri, istihsal membalarma göre tasnifi; 

8. Yurdumuzda en büyük tuzlalar hangi-
j 1 eridir? Yıllık verimleri kaç tondur? 

4. Acık bulunan tuzlalarımızdan istihsal edi
len tuz miktarı kaç tondur? Yurt îçi ihtiyacına 
yetiyor mu? Harice ihraç ediliyor mu? 

j r>. ihraç edilen tuz kaç tondur ve temin et
tiği döviz miktarı nedir? 

6. Yurdun senelik tuz ihtiyacı nedir? Ve 
hangi tuzlalardan temini ediliyor? Her kes her 
mevsimde ve her yerde istediği kadar tuz alabili
yor mu? 

7. Türkiye'de tuz bölgeleri var mı? Varsa 
j hangi esaslar dâhilinde tesbit edilmiştir? Adları 
I ve yerlerinin bildirilmesini? 

— 425 — 
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8. Tuz bölgelerinde Tekel İdaresine ait am

barlar var- mı? Adedleri ve ambarlardan halkı
mıza satılan tuz fiyatı kaç. kuruştur? Her mev
simde fiyatlar aynı mıdır? 

9. Ambarı olmıyan bölgeler var mı? Bu böl
gelerde tuz ambarları hangi mania istinaden açıl
mamıştır? Ambarı olmıyan bölgelerde ambar aç
ma arzusunda mısınız? 

10. 5881 sayılı Kanuna göre yurdumuzda 
her ne suretle olursa olsun tuz istihsali Devlet 
inhisarı altında olduğuna göre satışını yurdun 
şeraitlerini göz önüne alarak birbirine yakın ve 
az bir farkla fiyat tanzimi niçin yapmıyor? 

11. Çamaltı veya Yavşan tuzlalarından am
barları olmıyan bölge halkının ihtiyaçlarını te
min etmek üzere gönderilmesine teşebbüs ve im
kân aramakta mısınız? 

12. Yurdun hangi bölgelerinde tua sarfiyatı 
çoktur? Ist'atistiki bir malûmat var mıdır? 

13. Yurdun büyük servet kaynağı hayvan
cılıkla önemli bulunan bölgelerde tuz istihsali ve 
istihlâki nedir? Tetkik edilmiş midir? 

14. Madenî bir gıda olan tuzun invsan ve 
hayvan hayalında ne büyük bir rol oynadığı her 
keşçe malûmdur. İhraç maddesi olan hayvan
larımızın etleri seıt ve lezzetsiz/derileri ise muka
vemetsiz olduğu alıcı olan devletlerden dahi bize 
her zaman söylenmiştir. İnsan ve hayvanlarımı
zın bol tuz alabilmeleri için yukarda arzettığim 
husuların teminini ve bu hususta gerekli bilginin 
sözlü olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığından ce
vaplandırılmasını isterim. 

Saygılarımla arzederim. 
Erzurum Milletvekü' 

Sabrı Erduman 

RıEİS — Gümrük ve Tekel Vekâleti V 
Sıtkı Yırealı. 

GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VE 
SITKI YIRCALI (Balıkeesir) — Efendim, < 
arkadaşımızın sualleri 14 adedini bulmak' 
Sırasiyıle cevaplandırıyorum : 

1. Açık tuzlalar 
1 Deniz (İzmir Körfezinde Çı tı'nda) 
2 Göl (Koçhisarda) 
7 Kay?, Ankara'da t 

Erzurum'da 1 
Kars'ta 2 
KayseriMe 2 

1953 O : 1 
Çankırı'da 1 

. 7 
41 Kaynak 

ÎÜ. 70 kapalı tuzla vardır. 
33 Deniz (Marmara, Ege ve Akdeniz) 
4 Göl Koçhisar'da 2 

Kayseri 1 
Burdur 1 

4 
1 Kaya 

32 Kaynak * 
3. İzmir Çamaltı tuzlası 160 - 170 bin ton 

Yavşan » 60 » » 
Kaldırım » 20 » » 

4. 300 - 320 bin tondur. Yurt ihtiyacı 270 
bin ton olduğuna göre bir kısmı ihraca 
tahsis edilmektedir. 

5. 1951 yılında 98.358 ton ihraç edilmiştir. 
Temin ettiği döviz 53.131 sterlin 5 şilin 
.11 peni ve 132.489,65 dolar. 
1952 yılında on ayda 81.508 ton ihraç 
edilmiştir. 
Temin ettiği döviz 84.668 Sterlin 1 Şilin 
4 Peni ve 14.283 Dolardır. 

6. 270 bin ton civarındadır. 52 tuzladan te
in'n edilmektedir. 
Hor tuzladan istihsale göre herkes her 
mevsimde tuz alabilir. 

7. Tekel İdaresinin tualalar dışında ambar 
satışları, nakil şartları bakımından Ka
radeniz, Marmara, Akdeniz bölgeleriyle 
îc ambarlar bölgesi olmak üzere bir tefri
ka tâbi tutulmaktadır. Bu tefrikte esas 
nakil şartlarının birbirine uygunluğudur. 

8. Karadeniz bölgesinde 51 
Marmara » 8 
Akdeniz » 8 
tçambarlar » 80 

olmak üzere 147 tuz ambarı vardır. Satış fiyat
ları Millî Savunma Vergisiyle birlikte 4 kuruş 
olan Tuzla Kanunu fiyatına tuzun ambarlara 
kadar taşınması için yapılan masraf ve sigorta 
ücretinin ilâvesi suretiyle tesbit olunur. 

Fiyatlar başka sebeple değiştirilemez. 
9. Tuzun istihsali inhisar altında, satışı ser

best olduğu için idare ambarları hususi teşebbü
sün faaliyet göstermediği yerlere hasredilmiştir, 
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Zaruri bh' vaziyet olmadıkça ambar açmayı 

düşünmüyoruz:. 
10 - 11. Tutf ambarı tesis edilen bölgelerde 

nakil şartları birbirine uygun olduğu takdirde 
bir fiyat tatbik edilmektedir. Bunun dışındaki 
ambar fiyatları mevziî kalmaktadır. Bunların fi
yatlarının birleştirilmesi, bâzı yerlerde kanuni 
fiyatj nakil masrafı ve sigortadan ibaret bulu
nan fiyatların artırılmasını intaç edeceği için, 
mümkün olamamıştır. Bu yolda hazırlanmış olan 
bir kanun teklifi yüksek Meclisin alâkalı encü
menlerinde ruyu kabul görmemiştir. 

12. Şark vilâyetleri çevresinde, Kars, Erzu
rum, Van, Erzincan, Bitlis, Siird bölgelerinde 
tuzlaların yıllık istihsali 30.000 ton, istihlâki 
40.000 ton civarındadır. 

Aradaki fark Yavşan ve Çamaltı tuzlaların
dan sevkiyatla kapatılmaktadır. 

13. Sahil şehirleriyle, Orta ve Şarki - Anado-
luda sarfiyat fazladır. 

14. Her türlü ihtiyaç maddeleri fiyatların
da görülen tereffülerden masun tutularak tuz fi
yatları on beş seneden beri sabit tutulmaktadır. 

Tüccar ve esnaf faaliyetleri bulunmıyan yer
lerde tuz ambarları açmak, tuz ambarları bu
lunmıyan yerlerde 3078 sayılı Kanuna göre 
fiyat tesbiti işinin belediyelerce yapılmasını ta
kip etmek suretiyle çalışıyoruz. 

Tekel tdaresi elindeki tuzlaların işletilmesi
ne devam edilmekle beraber tuz istihsalini Te
kelden çıkarıp hususi teşebbüsün de tuz istih
sali imkânını sağlamak üzere bir kanun projesi. 
üzerinde tetkikler yapılmaktadır. Kabulü halin
de bunun da rekabetlere yol açarak fiyatlarda 
yer yer iyi tesirler yapacağını umuyoruz. 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, Muhterem Gümrük ve Tekel 
Bakanı Vekili arkadaşımızın verdiği cevap tat
min edici olduğu gibi, memleketin bir derdi 
olan bu dâva ile uğraştıklarını ve bu hususta 
tedbirler aldıklarım da müjdelediği için, haki
katen sevinç vericidir. 

Tuz, diğer gıdalarımız kadar hattâ onlardan 
daha mühim bir gıda maddemizdir. Her hangi 
bir insan, önünde bulunan yemek tuzsuz oldu
ğu takdirde onu yiyememek, ne sebzesinden, ne 
de etinden tat alamamak mevkiindedir. İnsan
larda böyle olduğu gibi, maişetini yalnız ve yal
nız otlardan temin eden hayvanlar için de vazi
yet böyledir. Tuz, insan ve »hayvan hayatında 
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I büyük bir rol oynar. Memleketimizin içinde 

mebzulen bulunan membalardan şimdiye kadar 
I hakiki şekilde istifade edilmediği gibi, birtakım 
| bölgecilik zihniyetiyle, her hangi sebeplerle ora-
I daki esas madde bulunan tuz da bölgelere göre 
| kayda tâbi tutulmuşlardır. Nitekim Sayın Ra-
I kan da burada aynen buyurdular. 
I Bugün esas itibariyle tuz membaları göz 
! önüne alınırsa memleketimizin her tarafında 
I -gerek memba, gerek göl, gerek kaya, gerek de-
I nizde - istihsale müsait yerler mevcuttur. Bu 
| yerleri, satış itibariyle istihsale dayanarak üç 
i: bölgeye ayırmışlardır. Karadeniz Bölgesi basil
li başına bir ambara tâbidir. Her vilâyette tuz 
I ambarları açılmıştır. Tuz fiyatları buralarda sa-
I bittir. 
I Karadeniz bölgesinde tuzun fiyatı 6 ilâ 6;5 
j kuruştur. Yaz, kış her mevsimde buradaki vatan -
I daşlar bu tuz ambarlarından bu fiyatla tuz temin 
I ediyorlar. Marmara bölgesinde de aynı şekilde 
I 6 ilâ 70 santim fiyat arasında satılmaktadır. Bu 
I bölgede Tekel'in-elinde tuz ambarları mevcuttur' 
I Akdeniz bölgesinde de aynı şekilde tuz ambarla-" 
I rından alman tuzlar Tekel eli ile her mevsimde 
I aynı fiyatla satışa arzedilir. 
I Bakanın temas ettiği gibi, hakikaten tuz fi-
I yatları bir kanun mevzuudur. Ye kanunla tesbit 
I edilmiş tuzun istihsal edildiği yerde tuz fiyatı 
I 4 kuruştur. Ağrı'da Çamaltmda da çıkan tuz 
I fiyatı da 4"kuruştur; fakat muhterem arkadaşlar' 
I tuz membalarından istihsal edilen tuzun deram-
I bar'edilmesi elbette Tekel'e bir borçtur. Bizim 
I Şark bölgesinde, Orta Anadolu bölgesinde Ça-
I maltı. Yavşan gölünde olduğa gibi büyük tuz 
I membaları yoktur. îki tuzlanın senelik istihsali 
I 270 bin tondur. Şark bölgelerinde Orta Anadolu 
I göllerinden, kaya tuzlarından istihsâl edilen tuz 
I miktarında dahi İstihsal yapılmamaktadır. Bu 
I sebeple halkımız kendisi ve hayvanı için istenilen 
I tuzu her mevsimde bulamıyor; bunu söylemek 
I biı hakikattir. Sizler memleketin her köşesinden 
I gelerek aynı gaye peşinde çalışıyorsunuz. Yedi-
I ğimiz gıdaların hepsi aynı bölgeden istihsal ediİ-
I mİyör. Türkiye'nin her vilâyetinden ayrı ayrı 
I maddeler geliyor. Büyük nüfûsu olan İstanbul,. 
I Ankara've İzmir şehirlerine! diğer vilâyetlerimiz-' 
I den ve hattâ küçük bölgelerimizden gıda madde-"' 
I lori geldiğini söylemek bir hakikattir. Bugün Di-
I yarbakır, Erzurum, Kars yağları sâf yağdır. Iç-
{ lerine katiyen bir şey karışmıyor. Fakat öyle za,-



B : 32 26 . 1 
man geliyor ki yağın ağırlığı değişiyor ve malı- I 
HUl toplanırken hayvanlar bol tuz alamadıkları 
için yağın asidi fazlalaşıyor. Ye bu hal piyasada I 
şikâyeti mucip oluyor. Halbuki bu asit fazlalığı- I 
nı meydana getiren sebepler yağın iyi yıkanma- I 
ması ve hayvanların bol tuz almamalarıdır. Pey- I 
nirimiz de, et de aynı vaziyettedir. I 

Hayvanlarımız hakikaten senelerden beri ili- I 
mal edilmiştir. Bugün Türkiye hayvan itibariyle, I 
zirrat itibariyle, nebatat itibariyle bölgelere tak- I 
sim edilmiş değildir. Devri Ademden nasıl dev- I 
ralmışsak, alışmışsak öyle yapıyoruz. Aynı ma- I 
belde bir taraftan fasulye ekiliyor, bir taraf- I 
tan pirinç ekiliyor, bir taraftan da koyun bes- I 
leniyor. Hakiki şekilde bölgecilik tahakkuk I 
ederse hayvancılık esaslı surette inikşaf eder I 
ve Türkiye'yi l>esliyecek şekilde hayvan sene- I 
timfiz artar. I 

En mühim nokta, hayvanlarımız kendileri- I 
ne lâzım olan tuzu a amıyor. Davar sahibi tuz I 
almak için tuzlaya gidiyor ve orada günlerce I 
beklemek zorunda kalıyor. Çünkü tuzla mü- I 
taahhide ihale edilmiştir. Mütaahhi't ise ya as- I 
keriyeye veyahut inhisar ambarlarına tuz ve- I 
rebilmek için köylünün taleplerini karşı livamı- I 
yor. O zavallı köylü de günlerce tuzlada bek- I 
letiliyor. Alacağı tuz miktarı ise ya 100 kilo I 
veya 200 kilodur. Par asiyle bile ihtiyacı olan I 
tuzu temin edemiyor. Kendn nefsinden, canın- I 
dan keserek hayvanına tuz veriyor. Bu yüz- I 
den. kendisi tuz akmıyor, hayvanı da su ala- I 
mı yor. Su alamadığı gibi kan katıl aşı yor, kan I 
katı lastiği takdirde de her tarafta seyyaliyet I 
temin edilemiyor, deveran bozuluyor. Dolayı- I 
siyle hayvan semiz bir hale gelemiyor, zayıf I 
kalıyor ve susuzluktan hayvanın etinde bir I 
sertlik meydana geliyor. Eti sert olan hayvan- I 
lar bugün yabancı piyasalarda rağbet görenıi- I 
yor. Bu durum 'birçok kereler tenkid vesilesi I 
olmuştur. Arzu eden arkadaşlar, bu hususu I 
Ticaret Vekâletindeki istatistiklerden tetkik I 
buyurabilir. Et böyle olmakla beraber deri 1 e- I 
Tİmiz 'bakımından da dış piyasalarda 1 âz imge- I 
len rağbet temin edilemiyor. Çünkü deri tuz I 
almadığı için üzerinde bir gevşeklik meydana I 
geliyor. Biz kendimizden ziyade bu hayvan i 
kısmına fazla tuz verirsek o zaman emin olu- I 
nuz ki yalnız mal sahibi değil, Türk Milleti, I 
hattâ bütün insaniyet bundan müstefit olur. I 
Bayın bakandan çok rica ediyorum; Akdeniz, J 
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Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde oldu
ğu gibi, Orta - Anadolu ve Şark vilâyetlerinde 
de birer ambar açılması icabeder, bunu lütfet
sinler. İçişleri Bakanımız da temas ettiği yer
lerde öğrenmiş olacaklardır 'ki, geçen 'kış, emin 
olunuz arkadaşlar, değil hayvanlara, insanlar 
için dahi tuz bulmak büyük müşkülâtı mueip 
olmuştur. Tuzun kilosu 30 kuruştan aşağı te
min edilememiş ve istenildiği zaman (bulunama
mıştır. Yalnız tuz değil, bütün inhisar madde
leri de böyledir; şeker, sigara her şey. Onun 
için Sayın Bakan bundan sonra gerek Çamaltı 
ve gerek Yavşan Tuzlasından tuzları mevsimin
de illere nakledilir ve o bölgelerden istihsal 
edilen tuzu da halkın ihtiyacına terkederae ha
kiki şekil o zaman meydana çıkmış olacaktır. 
Onun için. Bakanın da temas ettiği gibi, bu
gün 70 tane kapalı tuzlalarımız vardır, işliyen 
tuzlaların adedi ûse 51 dir. Halen kapalı olan 
70 tuzla hakiki şekilde işletmeye açılırsa hem 
halkımız daha ucuza tuz temin edier, hem de 
emniyetle kullanılabilecek olan bir madde te
min edilmiş olur. Bu maddeyi ihmal etmek as
la yerinde olmaz. Çünkü tuzun insan hayatın
da, hayvan hayatında büyük bir önemi vardır. 
Bizim Şark bölgesinde halkın ihtiyacını temin 
edecek şekilde ambar bulunmamaktadır. Eğer 
bu ambar tesis edilirse ve, zamanında ambarlar 
dol durulursa •esasında kilosu 4 kuruş olan tu
zu, üç veya dört kuruş nakliyesiyle birlikte, 
nihayet yedi, sekiz kuruşa tedarik etmek müm
kün olur. Nasıl ki bugün bir batfra sigarası 
veya bir yenice sigarası memleketin her tara
fında aynı fiyat üzerinden alınıyorsa, bu mad
deyi de yurdun her köşesinde aynı şekilde ve 
aynı fiyat üzerinden, veya nakil ücreti farkiy-
le temin etmek mümkün olur. Belki fiyat 
farkı olacaktır. Vekâlet üzerinde durursa bu 
fark da izale edilebilir. Mademki Tekel mad
desidir, her yerde fiyatının aynı olması lâzım
dır. Sayın Vekil arkadaşımızdan bunun üzerin
de durarak halkın ihtiyacına cevap verecek 
miktarın fiyatını normali seviyeye getirmelerini 
rica ediyorum. 

27. — Kay sen Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Kay sen Vilâyeti dâhilinde bulunan Sultanm-zt 
bataklığının kurutulması için şimdiye kadar w 
gibi işler ve etüdler yapıldığına vt bu batak
lığın kaç yılda kurutul-abileceğine dair sorusuna 
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Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu ve Tarım 
Vekili Nedim ökmen 'in sözlü cevabı (6/929) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
(Başkanlığına 

Kayseri İli dâhilinde bulunan Sultansazı ba
taklığının kurutulması yolunda şimdiye kadar 
ne gibi işler ve etüdler yapılmıştır? 'Bu batak
lık kaç yıl içinde kurtulabilecektir? 

Bu sözlü sorumun 'Tarım ve Bayındırlık ba
kanlıklarınca Kamutayda cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

23 . X I I . 1952 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet özdemir 

REİS — Bayındırlık Vekili. 

BAYINDIRDIK VEKİLİ KEMAL ZEiYTÎN-
OĞLU (Eskişehir) — Kayseri ili dâhilinde bu
lunan 165.000 hektar vüsatindeki Develi Sul
tansazı bataklığının kurutulması işine ait pro
jelerin yapılabilmesi için lüzumlu olan bu böl
genin haritasının alınması işi, vekâletimizce ya
pılan teklif üzerine, Harita Genel Müdürlü
ğünün 1953 yılı programına konulmuştur. Ha
ritalar, mezkûr genel müdürlük tarafından ik
mal edildikten sonra bu bataklığın kurutulma
sına ait projeler yapılabilecek ve inşaatına ge
çilebilecektir. 

REİS — Tarım Vekili. 
TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Mevzu doğrudan doğruya Nafıa Vekâletini 
alâkadar ettiği için arkadaşım lâzımgelen ce
vabı verdi. Biz yalnız işi sulama bakımından 
mütalâa ettik. Bu bataklık kurutulduğu tak
dirde geri kalacak su ile 30 bin hektarlık bir 
sahanın sulanması imkânı olduğunu tesbit et
tik. Bataklık kurutulduktan sonra kendi ve
kâletimize ait işleri yapmak için şimdiden ha
zır vaziyetteyiz. 

REİS — Mehmet Özdemir. 
MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, her iki vekil arkadaşımıza bu
rada teşekkür ederim. Mevzuubahis olan Sul
tansazı bir buçuk milyon dönüm tutarında 
çok verimli bir arazi parçasıdır. Buranın 150 
sene evvel işletilmekte olduğu bilinmektedir. 
Şimdi âtıl bir vaziyette bırakılmıştır. Bu vazi
yette bırakılmış olması hem sıhhi ve hem de zi
rai bakımdan birçok kayıplara sebebiyet vermiş- j 

mistir. Sultansazı civarında halen işlemekte olan 
bâzı yerlerde tecrübi mahiyette yapılan ekim
lerde bire 100 - 150 alınmıştır. O civarda top
raksız halkın gösterdiği yakın ilgi ve alâka do-
layisiyle bu sözlü sorumu getirdim. 1953 sene
sinde haritasının alınması suretiyle fiilen işe gi
rişilmiş olduğunu muhitimizin ve halkımızın bil
miş olması bizim için bahtiyarlıktır. Sayın Ve
kilin bu işin bir an evvel bitireceğini ümit ede
rek tekrar Vekil arkadaşıma teşekkür ederim. 

28. — Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Zamantı Irmağı üzerinde yapılacak şişirmelerle 
etrafında bulunan' 300 bin dönüme yakın arazi
nin sulanmasını temin için lüzumlu tesislere ne 
zaman başlanacağına ve bu tesislerin kaç yü 
zarfında ikmal olunacağına dair sorusuna Bayın
dırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/930) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Münferit sulama konuları arasında, Hükümet 

programına dâhil bulunan Zamantı Irmağı üze
rinde yapılacak şişirmelerle etrafında bulunan 
300 bin dönüme yakın arazinin sulanmasını te
min için lüzumlu tesislere ne zaman başlanacak 
ve kaç yıl zarfında bitirilecektir. Şimdiye ka
dar bu mevzuda yapılan işler nelerden iba
rettir? 

Bu sözlü sorumun Bayındırlık Bakam tara
fından Kamutayda cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet özdemir 

BAYINDIRLIK VEKtLÎ KEMAL ZEYTİN
OĞLU (Eskişehir) — Zamantı vadisindeki ova
ların sulanmasını temin edecek olan sulama te
sislerinin yapılabilmesi için evvel emirde bu raın-
takanm haritasının alınmasına lüzum görülmüş 
ve bu haritanın yaptırılması işi 1952 yılı su işleri 
programına alınarak mütaahhidine verilmiştir. 
Sözleşmesine göre 30 . IX . 1953 tarihinde ikmal 
edilecek olan bu haritalar elde edildikten sonra 
Zamantı sulamaları işinin ele alınması kabil 
olacaktır. 

R E l S — Mehmet özdemir buyurun. 
MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Efendim; 

Nafıa Vekili arkadaşımıza tekrar teşekkür .ede
rim. Zamantı sulamaları demin arzetiğim gibi 
Sultansazı kadar büyük bir fayda temin edecek, 
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yüz bin dönümden fazla araziyi sulamak kabil ! 
olacak, verim kabiliyeti artacak ve bu civardaki ! 
köylerimiz iktisaden kalkınacaktır. i 

Bu sözlü sorumu bu Yüksek Meclis kürsü- i 
•sünden bunu ifade etmek ve onlara duyurmak 
için vermiş bulunuyorum. Vekil arkadaşımızın | 
yermiş oldukları izahattan dolayı tekrar teşek- I 
kür ederim. 

29. — Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal Ya- j 
rınca'nın, Doğu şeker fabrikasının kurulmasına \ 
ait bir tasavvur veya bir teşebbüs olup olmadı- 1 
ğîna dair İşletmeler ve Ekonomi ve Ticaret ve- | 
killerinden olan sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı 
Yırcalı'mn sözlü cevabı (6/931) ı 

BEİS — Ekonomi ve Ticaret Vekili hazır de
ğildir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
İşletmeler Vekilinin cevabı kâfidir. 

R E İ S — Soruyu okutuyorum. 

. .2 . 1 . 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

(Doğu Şeker Fabrikası) hakkında İşletmeler, 
Ticaret ve Ekonomi bakanlıklarınca aşağıdaki 
sorularımın sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaade Duyurulmasını arzeylerim. 

1. Bu fabrikanın kurulmasına ait bir ta
şçı vyur veya bir teşebbüs var mıdır? 

2. Bu fabrika, Erzincan - Erzurum demir
yolunun en münasip bir mıntakasmda kurula
cağına göre; 

A) Gerek bu demiryolunun güzergâhı bo
yunca temadisiz olarak uzanan Erzincan - Ter
can"- Erzurum - Pasin ovalarında, 

B) Gerek bu demiryoluna muvazi ve ma
kûs istikamette devam eden Çoruh - Kelkit vadi
lerinde yetişen şeker pancarlarının tahlilleriyle 
bu bölgelerin iklim şartları ve toprak kabiliyet
leri hakkında etüdler yapılmış mıdır? Yapılmış 
•ise neticeleri nedir? 

3. Doğu vilâyetlerinde - Kuzey ve Güney -
istihlâk edilen şekerlerin ve bunlar için ödenen 
nakliye ücretlerinin son üç yıllık vesati mik
tarları nedir? 

4. Doğu kalkınma manivelasının en mühim 
istinat noktalarından biri olan bu şeker fabrika
sının, I 

A) Şahsi teşebbüslerle kurulması imkânı I 
var mıdır? 

. 1953 O : İ 
B) Bu imkân mevcut değilse, 
Hükümetin direktifi dairesinde ahiren Tür

kiye Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ta
rafından Adapazarı - Amasya - Konya ve Kü
tahya'da kurulmakta olan şeker fabrikalarında-
ki Devletçilik dozu biraz daha yüksek tutula
rak ve son derece fakir ve yoksul olan bu böl
ge çiftçileri de sembolik bir şekilde ortak kay
dedilerek Doğuda da beşinci bir şeker fabrika
sının tesisi mümkün değil midir? 

Bu vesile ile de saygılarımı sunarım. 
Gümüşane Milletvekili 
Ahmet Kemal Varınca 

R.EİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Arkadaşımızın Doğu illerinde ku
rulacak şeker fabrikası hakkındaki sual takri
rini bir vesile ittihaz ederek Bakanlığımın son 
defa ele alarak gerçekleştirmek için Başbakanlı
ğa, arzettiği şeker sanayiinin inkişafı hususun
daki yüksek heyetinize arzı malûmat edeceğim. 

Evvelce Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-
rükoğlu tarafından Gümüşane için bu mesele bir 
soru halinde yüksek huzurunuza getirilmişti. 
Bu defa kül olarak meseleyi tetkikten sonra 
şeker sanayiini bir ana prensibe bağlıyarak tet
kik ettik. 

Filhakika Türkiye'nin iklim şartlarına gö
re memleketin her yanında pancar ziraatine el
verişli sahalar bulunduğu gibi bu husustaki im
kânları da haiz olduğu tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Diğer taraftan şeker sanayii pancar eki
mi yoliyle, çiftçinin teknik ve malî kalkınması
na doğrudan doğruya âmil olmaktadır. Bilhas
sa çeşitli mahsul yetiştiremiyen mıntakalarda 
pancar ekimi tek başına bile çiftçiyi kalkındı-
rabileeek bir mahiyet taşımakta ve aynı zaman
da çiftçilik kadar toprağın bakımı ve hayvan 
yetştirilmesini de ileri bir merhaleye götürmek 
imkânını sağlamaktadır. Binaenaleyh pancar 
ekimi Türkiye zirai bünyesinin ehemmiyetli öl
çüde bir kalkınma faktörü olarak faydalanılabi
lecek bir unsur olduğuna inanmış bulunmakta
yız. 

Diğer taraftan memleketin geniş halk kitle
lerinin istihsal hacmiyle beraber artan satmal
ına kudreti şeker istihlâkinde de derhal kendi
sini göstermiştir. 1950 sonunda 128.000 ton olan 
istihlâk 1951 vıh sonunda 150.810 tona ve 1952 
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sonunda ise, 179.000 tona yükselmek suretiyle 
1950 yılından bu yana % 40 bir artış göster
miştir. Bu yükselmenin 1954 yılı sonuna kadar 
200.000 tonu da bulacağını tahmin etmekteyiz. 
Halbuki halen tamamen forc^ç bir istihsal tem
posu ile mevcut fabrikalarımız bu seneki ihti
yaca bile zor cevap verecek bir durumdadırlar.. 

Bunun karşısında yeniden tesisine karar ve
rilen ve ihaleleri yapılan Adapazarı. Amasya 
ve Konya fabrikaları da ikmal edildikten son
ra normal bir çalışma ile bu ihtiyaçlar karşı
lanabilecektir. Buna mukabil 1954 senesinden 
itibaren bugünkü istihlâk artışı ölçüsünde bu 
ihtiyaca cevap vermek zarureti de önümüze çık
maktadır. 

îşte Hükümetimiz ve vekâletimiz bir taraf
tan çiftçinin büyük ölçüdeki kalkınma faktö
rü olduğu kadar, memleketi artan şeker istih
lâki karşısında tesisine girişilmiş bulunan fab
rikalar dışında memlekette geniş bir pancar 
ekimi ve şeker sanayii1 kurulması içi'n etüdleri-
ni yaptırmış bulunmaktadır. Bunlardan Kütah
ya ve Kayseri'de tesisi düşünülen ve yekûnen 
39 bin ton istihsal kapasitesi olacak iki fab
rikanın hazırlıkları için lüzumlu emirler veril
miş ve çalışmalara başlanmıştır. Bunların dı
şında Burdur ve havalisi için 18.000 tonluk, 
Malatya - Elâzığ havalisi için 18.000 tonluk ve 
Erzurum - Erzincan, Gümüşane havalisi için 
18.000 tonluk, Balıkesir - Bursa, Akhisar ve 
Çanakkale havalisi için 18.000 tonluk olmak 
üzere yekûnen 72.000 tonluk dört yeni şeker 
fabrikasmın kurulabilmesi için mahallerinde 
teknik bakımdan ilk etüdler ikmal edilmiş bu
lunmaktadır. Bu suretle mevcutlariyle beraber, 
şeker istihsal kapasitemiz 295.500 tona yüksel
miş bulunacaktır. 

•Bu tesisleri yaparken, her şeyden evvel hu
susi sermayenin Önlplâna geçmesini ve onu 
millî bankaların desteklemesini ve nihayet bu 
takatin dışında kalan malî ihtiyaçları da Dev
let eliyle tamamlamak yoluna, gitmekteyiz. 

Bilhassa pancar ekicileri istihsal kooperatif
leri vasıtasiyle doğrudan doğruya müstahsili 
malî bakımdan olduğu kadar bu şirketlerin 
idaresi yönünden de ilgilendirmeye çalışmakta
yız. 

Son zamanlarda henüz pancar ekimine başla
mamış mmtakalarda pancar ekmek ist iyen çift
çiyi teşkilâtlandırmak ve şeker şirketlerine bilâ-

1.1953 0 : 1 
; hara yetiştirecekleri pancar bedellerinden öden-

m ek üzere taahhütlerle bağlamak yoluna da git-
| inekteyiz. 
| Herek Turhal'da, gerek Kütahya'da pancar 

müstahsilinin kooperatifler voliyle.yeni kurula
cak fabrikalara iştirak nispetleri 10 milyon li
rayı geçmektedir. Konya 'da bu müstakbel pancar 
ekicileri için Ziraat Bankasının yardımı ile şeker 
şirketimizin teşkilâtlandırma ve kurulacak fab
rikaya iştirak için taahhüde girme hususundaki 
köylü nezdinde yaptığı incelemeler çok müspet 
neticeler vermekte ve bizi büyük ümide düşür
mektedir. 

Bu bakımdan Turhal kooperatifleri Amasya 
Seker Şirketinin kuruluşundan kısa bir müddet 
sonra kendi iştiraklerinden başka Ziraat Ban
kasının 1,5 milyonluk hissesisini satınalmak su
retiyle güzel bir misal vermişlerdir. 

Hükümetimiz de bu tesisler için 20 milyon 
liralık bir kredi sağlamıştır ki, fabrikalar faa
liyete geçer geçmez bunları en kısa bir zaman
da ödemek imkân dâhiline girecektir. 

Yukarda yeniden kurulması tasavvur ettiği
miz ve arkadaşımın suallerinde mevzuubahis 

ı ettikleri fabrikaların tesislerinde bugüne kadar 
edindiğimiz tecrübelerden istifade edeceğiz. Ma
hallî halkın ve tasarruf sahiplerinin müşterek 
gayretiyle pancar ekilecek mmtakalarındaki 
müstahsili teşkilâtlandırıp kısmen kendilerinin 
ödiyebitecekleri ve kısmen de zirai krediler 
voliyle Bağlıyacağımız miktarlarla taahhütlere 
bağlamak imkânını arayacağız. Bu taahhütle
rin bilâhara şirkete yapacakları pancar teslim 
bedellerinden üç beş senelik bir zaman içinde 

I tahsil etm'ek yolunu temin edeceğiz. Kaldı ki, 
meseleyi aynı zamanda memleket ihtiyaçlarına 
ve vatandaşın sağlık ve ilk gıda maddelerine 
ve bir zirai kalkınma hedefine bağlı gördüğü
müz için, yukarda ana hatlarını ifade 'ettiğini 
programımızın gerçekleşmesi için millî banka
larımızın kaynaklarından ve nihayet Devlet 

i kredisinden istifade edeceğiz. Bu finansman 
işini de bu program dâhilinde gerçekleştirmek 
için ilk etüdlerimizi İşletmeler Vekâleti olarak 
Başvekâlete sunmuş bulunmaktayız. 

Arkadaşımızın bahsettiği bilhassa Gümüşane 
mıntakasmdaki tesis, fabrika merkezinin, şimdiki 
ilk etüdlere göre Gümüşane, Erzincan, Erzurum 
mıntakalarmı 'ihtiva etmek üzere Aşkale olaeağı 

I tahmin edilmektedir. 

- 4 Ş 1 -



B : 32 26 .1 
RElS — Ahmet Kemal Beyefendi, bu cevap- I 

la iktifa ediyor musunuz ve sualinizi işletmeler 
Bakanlığına hasrediyor musunuz 

AHMET KEMAL YARINCA (Gümüşane) 
— Hasrediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, daima söylerim, iştigal 
sahalarıma dâhil olmıyan meseleleri bu kürsüye 
getirip sizlerin vaktinizi almaya taraftar değilim. 
Fakat bu mevzu benim 14 senedir emek verdiğim 
bir meseleyi, şeker sanayiini ilgilendirmektedir. 
Onun için müsaade ederseniz meseleyi biraz de
finden halledelim. Gerek sizler, gerekse efkârı 
umumiye muvacehesinde Türkiye'de şeker sana
yiinin nasıl başladığını sonra ne gibi safhalar 
aldığını kısaca arzediyorum. 

MECDBT ALKtN (Kütahya) — Şeker sana
yiinin tarihçesini biliyoruz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — | 
Tarihçesinden bahsedecek değilim. Yalnız karak- I 
teristik bâzı noktalar vardır, bunları tebarüz et
tirmek hepimiz için faydalı olacaktır. Ben ne 
fazla konuşan bir adamım ve ne de mübalâğa 
yapan bir adamım. Tamamen realistim ve bütün 
meseleleri objektif olarak arzederim. 

Ben evvelâ Sayın Bakana bu kürsüden teşek
kür ederim. Sayın Başbakana da gıyaben arzı 
teşekkür ederim. Ondan sonra da Gümüşane, Er
zurum, Erzincan vilâyetleri arasında, Aşkale'de 
bir şeker fabrikası yapılacağını hemşehrilerime, 
bu kürsüden tebşir ederim. 

Şimdi benim arzetmek istediğim nokta şudur; 
bu şeker sanayii Türkiye 'de iki safha geçirmiştir: 
Birinci safhada şeker sanayii tamamen istismar
cıların elindedir. (Gürültüler) Söyliyeceğim bu
nu. Ben orada bulunurken gerek kendi sınıf ar
kadaşım olan Şakir Keseb'ir, gerek şeker kralı 
Hayrı Bey gerekse onlarla müselles bir şekilde 
çalışan yine arkadaşımız Kâzım Taşkent, bunla
rın hepsine ayrı ayrı, «Doğu'da da bir şeker fab
rikası yapın» dedim, rica ediyor halk dedim. 
Bana verilen cevap, «orada şeker fabrikası kârlı 
değildir, kâr etmez». Canım % 10 da mı kâr et
mez? «Hayır efendim, etmez.» Bunlar neye alış
mışlar? Şuna alışmışlar, şeker sanayii % 300 kâr 
ederse kurmaya alışmışlar. Bunu bu millet bilsin. 

i Dört fabrikadan beşe çıkmadüar. Fabrikaların 
kuruluşu, gelişi, nakliyatı şu ve bu tamamen mu- I 

g, ayyen bir şebekeyi zengin etmiştir. Eski iktida- I 
m rın.. I 

.1953 O : 1 
RElS — Soru üzerinde konuşun efendim.. 

Şahsi teşebbüs sorunuzun mevzuu değildir. 
AHMET KEMAL YARINCA (Devamla) — 

ikinci safhada tamamen doğru yola gidilmiş
tir. Şeker sanayii halkın menfaatine hasre
dilmiş ve yeni iktidar bu meseleyi hal yoluna 
girmiştir. Benim eskiden beri kabul ettiğim bir 
prensibi tahakkuk ettirmiştir. (Gürültüler). Ne 
kızıyorsunuz"? Ben her zaman, her yerde ha
kikati söylerini, bu ister lehte, ister aleyhin
de olsun. Bu prensip tamamen halkçı bir pren
siptir, halkın nef 'inedir. Bizzat benim burada 
müdafaasını yaptığım şey ise köylünün lehine
dir. 

Sayın Bakan diyor ki, «bunu yapacağız, kâr 
etsin, etmesin karar verdim.» O vakit yani es
kiden sorsaydım birtakım hesap vereceklerdi; 
«burada fabrika işlemez, iklim ve toprak mü
sait değil» diye 40 dereden su getireceklerdi. 
Ren bu hakiki prensibi kabul ettiklerinden do
layı kendilerine tekrar teşekkür ederim. 

Biı- Doğu kalkınması meselesi vardır. Ar
kadaşlar, biz hayal mi yapacağız, yoksa ha-
kikatlarla mı uğraşacağız? Doğu kalkınması 
için iki sanayiin kurulması lâzımdır. Birisi 
petrol, birisi de şeker sanayii... Başka ne ya
pacaksınız Doğu'da? Raman petrolleri tasfi
yehanesinin yapıldığını geçen gün gazetede 
okudum, memnun oldum, iki sene sonra, Ce
nup - Doğu kalkınacak ve Şimal ve Cenup -
Doğu'nun petrol ihtiyacı bertaraf edilecek. 
Aşkale'de kurulacak şeker fabrikası Doğu'nun 
şeker ihtiyacını temin edecek. Türkiye'nin 4 
sene sonra 300 bin ton şekere ihtiyacı var. Bu
gün nüfus başına 4 kilo şeker düşüyor ki bu, en 
aşağı derecedir. Dünyada en az şeker istihlâk 
eden memleket Türkiye'dir. Bir milletin me
deniyetle olan nispeti şeker istihlâki ile ölçü
lür. Nüfus başına dört kilo ne demektir? 10. 
20, 50 kilo yiyeceğiz. Benim bildiğime göre 
yarın Doğu'da bir değil iki fabrika yapacağız. 
18 bin tonluk fabrika kâfi değildir, büyük fab
rikalar yapacağız. Buna hakiki tempoda, yani 
şahsi menfaatleri arkada bırakacak tempoda 
devam edersek Şark' ta daha çok fabrikalar ya
pacaksınız. Çoruh - Kelkit vâdilerindeki pan
car ziraat sahaları bir fabrikayı, Araş, Kara
su iki fabrikayı idare edecek vaziyettedir. Pa
sinler ovası yalnız bir fabrikayı mükemmelen 
idare eder. Bu mıntakaya giriniz, bir fabrika 
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yapımz, ondan sonra göreceksiniz ki iki fab
rika daha kuracaksınız. Hayal değil, İran'a da 
ihracat yapacaksınız. 

Vaktiyle çok uğraştım, oraya bir fabrika 
yapamadık, şimdi görüyorum ki Hükümet bu 
işin içine tamamiyle girmiştir. Bundan dolayı 
duyduğum huzur ve sükûnu huzurunuzda ar-
zetmek istiyorum. Sayın Bakan beni bir nokta
da daha tenvir ederler, bana cevap verirlerse 
hiçbir diyeceğim kalmıyacak. Derhal Şeker 
Şirketinden birer heyet gönderip bu mıntıkada
ki çiftçilerden taahhütnamelerini almak ve fab
rikayı da öteki fabrikalar gibi ihale etmek. Ta
ahhütler gelsin, bankaların verecekleri para da 
anlaşılsın, daha sonra fabrikanın mubayaası 
cihetine gidilsin. Ricam budur. Bu kürsüden bu 
müjdeyi, bu sözü de bana verebilirlerse benim 
için artık sürürün haddü pâyanı yoktur. 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Efendim; .biraz evvel de arzettim, 
biz hazırlamış olduğumuz raporu Başbakanlığa 
tevdi etmiş bulunuyoruz. Yalnız Vekâlet olarak 
şu noktayı arzedebilirim ki, bahsettikleri gibi 
kısa bir zamanda o muhitte finansman bakı
mından çiftçileri mutlaka teşkilâtlandıracağız. 
Ama Hükümet olarak meseleyi ele aldık, pren
sibi kabul ettik, diğer teknik ve malî kısımlar 
peyderpey imkânlar dâhilinde gerçekleştirile
cektir. Ümid ediyorum ki, bir sene içerisinde fi
ilî duruma geçmeye, yani ihale edilebilecek bir 
hale getirmeye elimizden geldiği kadar çalışıla
caktır. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Bir sual soracağım. 

REİS — Sözlü soruda karşılıklı sual olmadı
ğı için, gelip mütalâanızı burada söylersiniz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Pekâlâ. . 

Efendim; artık bekliyecek halimiz kalma
dı. Nasıl ki, ötekiler yapılıyorsa, taahhütler 
alınır alınmaz ihale cihetine gidiliyorsa, lütfet
sinler bunu da böyle yapsınlar. Fark yapmasın
lar. Şeker Şirketi heyetler göndersin. Bir iki 
sene dahi beklemeye tahammülümüz kalmadı. Biz 
bunun fiiliyatını görmek istiyoruz. Bunu da 
lütfetsinler, bunu da görmek istiyoruz. 

REfS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Arkadaşlar; aynı sistemle halkın 
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iştirakiyle bir sene zarfında dört fabrikayı iha
le etmiş bulunmaktayız. Elbette bundan sonraki 
en küçük bir teehhüre meydan vermeden geri 
kalanları mutlaka yapmak yoluna gideceğiz. 

30. — Van Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca ticari kredi verilip 
verihncdiğinef veriliyorsa bankanın kuruluş 
maksadına uygun olup olmadığına, Ankara - İs
tanbul ve Eskişehir şubelerince kaç borçluya ne 
kadar ticari kredi açıldığına ve bu kredilerin en 
yüksek ferdi haddine dair Maliye Vekilinden 
sözlü sorusu (6/934) 

REİS — Vekil yoktur, soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

31. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 
Çanakkale'nin iktisaden kalkındırılması için ma
hallen tetkikata memur edilen heyetin raporu 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinden sözlü sorusu (6/935) 

REİS — Vekil yoktur, soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

32. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, 
Tunus meselesinde Hükümetin noktai nazarına 
dair Dışişleri Vekâletinden sözlü sorusu (6/936) 

REİS — Aynı sebeple gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

33. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'-
in, İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli 
nüshasındaki (memleket bütünlüğünü parçala
yıcı) neşriyat hakkında (bir takibat yapılıp ya
pılmadığına dair Adalet Vekâletinden sözlü so
rusu (6/937) 

REİS — Soru sahibi ve Adalet Vekili olma
dığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. ----- Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Zamanlı Irmağı üzerindeki hidro - elektrik işinin 
daha nr kadar müddetle tetkika tâbi tutula
cağına, şimdiye kadar yapılan etüdlenn teknik ve 
iktisadi bakımlardan ne gibi neticeler verdiğine 
dair sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/897) 

REİS — Gündem hakkında Bayındırlık Ve
kilinin bir dileği var. 

BAYINDIRLIK VEKlLl KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Eskişehir) — Gündemin 8 nci madde-
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sinde Kayseri Milletvekili muhterem Mehmet Öz- J 
demir'in bir sorusu vardır. Kendisiyle mutabıkız. 
Müs*aaŞe buyurursanız arzı cevap edeyim. 

RfeîS — Gelecek Birleşime bırakılanı sekizinci 
sorunun görüşülmesini oyunuza arzediyorum. Ka- I 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Soruyu okuyacağız. I 

Ankara; 17 . X I I . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 - 11 seneden beri tetkik edilmekte olan I 
Zamanlı İrmağı üzerinde ve Develi'nin Faraşa I 
Köyü mevkiindeki Hidro - elektrik işi daha nfe I 
kadar müddetle tetkika tâbi tutulacaktır? I 

Şimdiye kadar yapılan etüdler teknik ve ikti- I 
sadi bakımlardan ne gibi neticeler vermiştir? Şa- I 
yet yapılan tetkikler müspet neticeler vermiş ise I 
bu işe ne zaman başlanacaktır? Bu sözlü sorumun I 
Bayındırlık Bakanlığınca cevaplandırılmasını ara I 
ve rica ederini. I 

Kayseri Milletvekili I 
Mehmet özdeni ir I 

BAYİNDİRLİK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN- I 
OĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, I 
Zamantı suyundan enerji üretme'imkânları tet- I 
kika tâbi tutulmuştur. Zamantı suyu üzerinde i 
Faraşa Köyü civarındaki en büyük düşümden I 
faydalanmak suretiyle kurulması mümkün görü- I 
len enerji santralinin proje tanzimine gerekli bü- I 
tün malûmatı hazırdır. Etüdlerin neticelerine I 
göre, santralden yılda üretilecek enerji yüz milyon I 
kilovat saattir. Enerji maliyeti kilovat saat I 
babına 1 - 4,5 kuruştur. I 

Kayseri bölgesinin enerji ihtiyacının bu san- I 
traideıı başka. Zamantı üzerinde söğütlü, Sızır I 
ve Kızılırmak üzerinde Köprüköy mevkilerinde I 
kurulması mümkün görülen enerji santrallerin- I 
den de temini kabil görülmektedir. I 

Faraşa santralinden üretilecek enerjinin an- I 
cak yüzde yirmi beşinin henıan istihlâk edile- I 
bileceği ve geri kalanının uzun seneler sonra I 
kullanılabileceği yapılan etüdlerden anlaşıl- I 
maktadır. Buna mukabil Kayseri'yi beslemesi I 
mümkün, görülen Sızır santralinin bütün ener- I 
jisini derhal sarfedebileceğinden kilovat saat i 
maliyetinin 3 kuruş civarında olacağı ve Köprü- I 
köy santralinden üretilecek takriben 250 mil- I 
yon kilovat saat enerjinin de Kuzey - Batı Ana- I 
dolu şebekesine bağlanmak suretiyle henıan is- I 
tihlâk edilebileceği mümkün olduğundan kilo- | 
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vat saat maliyeti 2,5 - 3 kuruş" arasında olacak
tır. Bu sebepten takriben ilk tesis masrafı 20 
milyon Türk lirasına varacak olan Faraşa hidro
elektrik santral ve hava hatlarnuıt inşası yerine 
üçte bir masrafla yapılması mümkün olan Sızır 
santralinin yapılması veya çok geniş bir bölgeyi 
besliyecek olan Köprüköy santralinin ele alın
ması daha uygun mütalâa edilmektedir. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Efen
dimi, muhterem arkadaşım Kemal Zeytinoğlu 
bu mevzuda tatmin edici şekilde konuşmadılar, 
'buna 'müteessirim. Battıis mevzuu oltan bu hid
ro - elektrik santrali, 13 -14 seneden beri değil. 
17 seneden iberi tetkika tabi tutulmuş olan mü
him bir santral olarak gözükmektedir. Bura-
radan elde edilecek enerji 35.000 kilovattır. 
17 senelik tetkikten, sonra vasati su miktan 17 
metre mikâp tesbit edilmiştir. Şelâlenin tesbit 
edilen yüksekliği 326 metredir. Bu enerjinin 
tesir safhasının yand âzami 150 kilometrelik bir 
sahada 450 - 500 bin nüfus hesap edilmektedir. 
Bilhassa köylerimizin ihtiyaeları karşımızda 
dururken yalnız bir şehrin, bir kasaibanın ih
tiyacını ele almak doğru değildir. Kayseri 'nin 
elektriği Sızır Santralinden temin edilecektir. 
Ama bu istikbale ve istikbalin ihtiyaçlarına ce-
vap vermemektedir. Asıl (mesele iktisadi ve 
sınai sahada topyefcûn kalkınmayı sağlıyacak 
ve 450 - 500 bin nüfusun 'bulunduğu geniş bir 
sahanın ucuz elektriğe kavuşmasıdır. Bu iti
barla Faraşa'dan' elde edilecek elektriğin, sar-
fedilemiyeceği meselesi ba'his mevzuu olmasa 
gerektir. 

Bunun politik tarafları da vardır. Demin 
ar işettiğim gibi 17 seneden iberi tetkika tâibi tu
tulmuş bir santralin bu suretle akim bırakıl
ması çok acı olacaktır. 

Faraşa Santralinin yapılması da tbirçok fay
dalı neticeler verecektir. Teres dağlarının için
de birçok madenler bulunmaktadır. Burada 
bakır, kurşun, asfalt ve <daiha birtakım zengin 
madenlerimiz mevcuttur. Demin mevzuuibaihis 
olan Sul'tansazı da kurutulduğu! takdirde bu 
santral istikbalde büyük faydalar sağlar. İstik
bal için bu kadar menfaat temin edecek olan 
bu santralin yapılmasının geri 'bırakılması, de
min Muhterem Vekilin söyledikleri il© kabili 
telif olmasa gerektir. Daha üç sene evvel 
memlekete üç seker fabrikasını fazla gören tek-
nisiyenler vardı. Şimdi bunlara 3-5 daha ilâ-
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ve edilmek suretiyle iktisadi ibünyemizde bir 
genişleme temin edilmiştir. Binaenaleyh tek-
rar rica ediyorum, bu elektrik santrali İhın al 
edilecek bdr mevzu değildir. Bu santral yapıl
dığı takdirde 'o iböl'ge için çok mühim faideler 
elde edilecektir, öğrendiğime göre bugün Tür- ! 
kiye'deki köylerden anica'k t i inde elektrik 
varmış. Elektrik işlerinde yalnız şehirler ele 
alınmamalıdır, oradaki falbraika'lar, afcelyeler, 
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tesisler de nazara alınnıamtalıdır. Bilhassa köy
lerin ihtdyaıeı da nazara alınmak doaibeder. 

Netice olarak Muhterem Bakandan, bizleri 
ümide sevkedeciek sözler 'Şöyieanıesini rica edi
yorum, buradan, huzunııitiızdıain teessürle ayrı
lıyorum. 

REİS — Efendim; gündemimizin, İçtüzük 
gereğince bir defa görüşülecek işlerine geeji-
VOTUZ. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamuk-
oğlu ile Samsun Mebusu Muhittin özkefeli ve 
Hadi TJzer'in, Dilekçe Komisyonunun 28.1.1952 
tanhli Haftalık Karar Cetvelindeki 1406 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/238, 219) 

m 
(Rapor okundu.) 

REÎS — Tümü üzerinde söz 'Hâmid Şevket 
tnce'nindir. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım; Arzuhal Encümeni ile 
yeni bir karar münasebetiyle yine karşı karşı
ya geliyoruz. Arzuhal Encümeni kazai bir ka
rana mukarin olmuş, kesin bir hükümle hakkı 
tasdik edilmiş bir memurun hukukunu berta
raf edici yeni bir iptal kararı vermiş oluyor. 

Bakanlık, bir memuru, Emekli 'Kanununun 
malûm olan maddesine istinaden re 'sen teka
üde sevketmiş. Adamcağız bundan müteessir 
olduğundan bahsile Şûrayi Devlete müracaat 
etmiş. Şûrayi Devlet, sicillerini tetkik etmiş, 
bu adamı dışarı çıkaramazsın, idari lüzum; 
hakiki bir sebep ve hukuki bir mesnet taşıma
maktadır, demiş ve adamın hakkını bir ilâm 
ile tasdik etmiş. Bakanlık, bu kesin ilâm mu
vacehesinde yapılacak tek işin bu adamcağızı 
memuriyetine iade etmek olduğunu görmüş. 
ve adamı da işine başlatmış. Ondan sonra biz 
bir karar çıkarmışız. Yani tefsir talebi muva
cehesinde kalan encümen : (Bu madde mahalli 
tefsir değildir, mesele açıktır, vaziyet budur) 
demişiz. Yani bakanlık, dilediği adamı istedi
ği sebeple 30 senei memuriyeti ikmal ettikten 

[1] 52 sayılı basmayazı 19 ncu Birleşim Tu
tanağının sonundadır, 

sonra bir memuru memuriyetinden çıkarabilir, 
demişiz. Bu kararı eline geçiren bakanlık, doğ
rudan doğruya bu kararın verdiği salâhiyete 
istinaden bu adamcağızı tekrar tekaüde sevketr 
miş. Bu adamcağız Meclise müracaat etmiş. 
Meclis evvelâ, hakkın var, demiş, sonra itiraz 
üzerine, hakkın değildir, çünkü yeni karar 
çıktı, demiş. 

Arkadaşlar, artık şurası katî olarak halle
dilmelidir ki, Büyük Millet Meclisi hukuki salâ
hiyetini, ilâmlar muvacehesindeki vaziyetini 
kesin bir karara bağlamalıdır, bu husustaki tar
tışmaya artık bir nihayet vermelidir. Bir defa mec
lis, kazai murakabeye tâbi olan bir meseleye el 
koyamaz. Nitekim, Anayasanın 54 ncü madde
si bu bapta sarahati katiyeyi muhtevidir. İlâ
ma müsteniden iadei memuriyet eden pir me
mura, (Karar çıktı) diye, şûra ilâmını bertaraf 
edecek bir karar ittihaz edemez. Yani Büyük 
Millet Meclisinin kazai mukarrerata <el koyanıı-
yacağı bir emri tabiî iken yeni bir karar çıktı 
diye, mahkeme ilâmını refetmek salâhiyeti ne
reden geliyor? Bu salâhiyeti nereden alıyor!? 
Hattâ arkadaşlar, şurasını katiyetle arzedebi-
lirim ki; bu karar birt tefsir mahiyetinde dahi 
olsa halledilecek ihtilâfatı, yani kesinleşmiş olan 
kazai bir hükme asla müessir değildir. Meclisin 
son kararı çıkmadan evvel Danıştaydan istihsal 
olunan bir ilâm var. Bu ilâm Tekaüt Kanunu
nun malûm maddesine tevfikan mecburi teka
ütlük müddetine kadar hükmünü muhafaza ede
cektir. Bu adam 65 yaşına kadar memuriyetini 
devam edecektir. Bu ilâm hükmü, yapılan idari 
işlemi, Danıştaym gözü önünde Emeklilik Ka
nunu bulunduğu halde iptal etmiştir. Şimdi ne 
oluyor? «Karar çıktı, diyor» Arzuhal Encümeni 
şimdi bu ilâm ne olacak? Bu sualimin cevabını 
bekliyorum. 

— 435 — 
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Meclis ittihaz ettiği karar ile diyor ki ; Emek- I 

lilik Kanununun mahallî tefsir 39/B Bendi de
ğildir, madde açıktır, Şûrayi Devletin kararı isıe 
katidir, Büyük Millet. Meclisi bu madde açıktır 
diye bilâhara karar vermiş. Pekâlâ, fakat biz 
müktesep hakkı, iktisap edilmiş olan hakları 
nasıl ortadan kaldırabiliriz? O zaman Anaya
sanın 54 ncü maddesindeki hükme tecavüz et
miş olmazmıyız? Biz böyle bir hükme vara
mayız. 

Ben esasen Arzuhal Encümeninin bidayette 
işe el koymasını vazife yönünden hatalı görmek
teyim. Arzuhal Encümeni idari bir işlem, mu
rakabeye tâbi olan bir muamele için, vaziyeti 
gördükten sonra, diyecek ki, bâzı işler yaptık, 
ben bu işe karışamam. Halbuki karışmış. Ev
velâ tasdik etmiş, sonra karardan rücu ediyor. 
O karar nedir \ O karar iktisap edilmiş bir hak
kı nâtıktır. O karar, iktisap edilmiş haklarla 
tearuz teşkil edemez. İlâm hükümleri bir kararı I 
teşriî ile bertaraf edilemez, edlirse teminat kal
maz, vatandaşın hakkı tehlikeye girer. 

Arkadaşlar, yalnız memuriyet hukuku değil, I 
her hangi ilâmla müeyyet bir hakka Meclis el I 
koyamaz. Anayasa sarihtir. Arzuhal Encümeni 
itiraz üzerine diyor ki, (Mademki karar çıktı, 
ben eski kararımdan rücu ediyorum.) Arzuhal 
Encümeni esasen buna el koyamazdı. Bilâhara I 
kararın çıkmış olması, hattâ bu kararın tefsiri 
mahiyette olduğunu kabul etsek dahi kesinleş
miş ve halledilmiş ihtilâfatı hukukiyeye asla mü- I 
essir olamaz. O, ancak derdesti rüyet ihtilâfata I 
müessir olabilir. Binaenaleyh bendeniz vazife yö
nünden bir takrir takdim ediyorum. Bidayeti 
emirde Arzuhal Encümeninin bu gibi hâdiselere, 
şimdi ancak bu hâdiseye maksur olarak arzediyo-
rum, vazife yönünden el koyması doğru değildir. 
Bu itibarla mazbatanın evvelâ vazife yönünden 
reddini teklif ediyorum. Bu cihetten Meclis red
di muvafık görmezse o vakit iktisap edilmiş bir 
hakkın ahiren çıkan bir karar münasebetiyle or
tadan kaldırılmasına kanuni ve hukuki imkân ol
madığına ve esasen ilâma müstenit bir hakkı 
Meclis bir kararla ortadan kaldıramıyacağma gö
re - Anayasanın 54 ncü maddesine dayanarak 
arzediyorum - her ik'i noktai nazardan bu kararın 
reddini teklif eden iki takrir takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

Mâruzâtım bu kadardır. | 
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REÎS — Tümü üzerinde başkaca söz istiyen 

yoktur. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Sözcü 

yoksa komisyon namına ben konuşacağım. 
REİS — Buyurun. 
DİLEKÇE KOMİSYONU REİSİ ABDUL

LAH AYTEMİZ (Maraş) — Aziz arkadaşlarım, 
müsaadenizle kısaca bu meselenin b'ir tarihçesini 
arzedeceğim. 

İntizamı âmmeye taallûk eden vazife meselesi 
halledilmelidir. Hâmid Şevket tnce'nin verdiği 
izahata göre bu, vaktiyle halledilmiştir. Hayır. 
Biz bu meselede tereddüde düştük. Bundan b'ir 
kaç ay evvel mümasil bir hâdise geldi. Dilekçe 
Komisyonu emeklilik muamelesini iptal etti. Bu 
kararımız heyetinizce tetkik edilerek kaldırıldı. 
Acaba vazife harici görüldüğünden dolayı mı 
yoksa Sayın Halil özyörük'ün, vekâleti zamanın
da emekliye sevkedilen bu zat hakkında, vâki olan 
izahı üzerine komisyonca bu meseleyi düşündük, 
katî bir neticeye varamadık, öyle midir, böyle-
midir? Şu halde bir deneme daha yapalım ve 
Yüksek Meclisin huzuruna çıkalım, hakikaten 
vazife cihetinden ise, mümasil işlerde mutavaat 
gösterelim,» dedik. 

Evvelâ vazife meselesini ele alalım, Yüksek 
Meclis namına Dilekçe Komisyonu, 30 ncu mad
denin B bendine tevfikan kurullarınca lüzum gö
rüldüğü takdirde emekliye ayrılan bir memurun 
vâki şikâyetini dinliyecek mi, dinlemiyecek mi? 

Evvelâ vazifeyi hallettikten sonra, esas hak
kında icabettiği takdirde lüzumlu izahat arzede
ceğim. 

Efendim, bu hususta hâdiseyi bilmem tekrara 
mahal var mı? Hâmid Şevket İnce arkadaşımız 
izah ettiler. Saffet Kâhyaoğlu adındaki bir zat 
emekliye sevkedilmiş, vâki müracaatı üzerine 
Devlet Şûrası, aleyhindeki kararı kaldırmış, 
vekâlet bu kararın hükmünü yerine getirmiş, 
yeniden bir memuriyete, müdürlüğe tâyin et
miştir. Aradan sekiz ay geçtikten, bilhassa tef
sir kararı çıktıktan sonra ait olduğu kurul 
tekrar takdir hakkını kullanmış ve kendini 
mezkûr B bendine tevfikan yeniden emekliye 
sevketmiştir. 

İBu iş komisyonumuza geldi; biz tekrar tet
kik ettik. Emekli muamelesini kaldırdık. Fa
kat sicilini tetkik etmeden kaldırdık. Şöyle 
bir zihap hâsıl oldu : Aradan sekiz ay geçtik
ten sonra böyle bir muamele yapılmış, bu ka-
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dar kısa bir müddet zarfında ne gibi bir deği- , 
siklik olabilir? Ahiren vâki olan itiraz üzeri- ı 
ne meseleyi tekrar ele aldık; her işte oldu
ğu gibi bunun da sicilinin tetkikına lüzum gör
dük, bir de mümessil davet ettik, sicilini okut
tuk, dinledik, mümessilin izahatını istima et- | 
tik. Kendisinden istifade edilemiyecek bir de
receye geldiği kanaati hâsıl oldu. Binaenaleyh 
hakkındaki emeklilik muamelesini tasvip ettik 
ve raporumuzu da yaparak huzurunuza şevket
tik. Hâdise, budur. 

Komisyonunuz kendisini B. M. Meclisine 
izafeten bu işi görmeye vazifeli addetmektedir. 
Dilekçe Komisyonunun bu işi tetkika vazifeli 
olduğunu iki maddeye müsteniden ispata çalı
şacağım. Maddenin birisi, Medeni Kanunun 
2 nci maddesidir. Diğeri1 de Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 94 ncü maddesidir. 

Medeni Kanunun 2 nci maddesinde denir ki; 
(gayrı ızrar eden bir hakkın suiistimalini» ka
nun himaye etmez.) Çok mühim bir maddedir. 

39 ncu maddenin B fıkrasının tefsirine ma
hal olup olmadığı görüşüldüğü sırada üç ko
misyonun kararı mevzuubahis oldu : Maliye, 
Muvakkat Muhtelit, bir de Bütçe Encümeni. 
Her üç komisyonun şu noktada toplandıklarını 
arzedeyim : 

30 sene hizmet eden ve yaşı 55 i geçen bir 
memur emekliye sevkımı istemek hakkını haiz 
olduğu gibi, 30 sene hizmet eden bir memuru 
emekliye sevketmek de vekâletin, Hükümetin 
hakkıdır. Binaenaleyh karşılıklı iki hak mev
cuttur. 

Bunlardan Bütçe Komisyonunun raporu Yük
sek Heyette tetkik edildi ve tasvibe mazhar oldu. 
Orada metni maddedeki «lüzum görüldüğünde» 
tâbirinin şerh ve izahı şu şekilde yapılmıştır : 

«lüzum görüldüğünde sözünden fikrî kudret
sizliği ve mânevi takatsizliği tahakkuk eden, ken
disinden hiçbir veçhile istifadeye artık imkân ol-
mıyan bir kimse maksuttur». 

Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar olan bu 
raporda «lüzum görüldüğünde» ibaresi böylece 
şerh ve izah edilmiş olduğuna göre, bende bir 
kudretsizlik, takatsizlik, istifade edilememek un
surlarından hiçbiri mevcut değildir. Binaenaleyh 
(mafevkime şirin görünemediğimden dolayı, ho
şuna gitmediğimden dolayı benim hakkımda gadr 
yapıldı, zulüm yapıldı, şikâyet ediyorum derse) | 

.1953 O : 1 
acaba bu şikâyeti nereye irat edecek, bu şikâyetin 
muhatabı kim olacak? Şöylece bir tahlil yapalım; 
acaba bu adamın şikâyeti hiç dinlenilmiyecek mi? 
Ozaman müdafaa hakkı dinlenilmemiş olur. Aca
ba vekâlet makamı, kendisini emekliye sevkeden 
makam mı şikâyet makamıdır? Orası ise; «evet 
ben hakkı takdirimi kullandım şikâyet varit de
ğildir» derse ozaman bu, taraflardan birini, 
muhasımlardan birini diğeri üzerinde hakem ve 
hâkim kılmak olur. Şu halde bu yol da mevzua
tımıza asla uymaz. Esasen, metni maddeye avdet 
edelim, kanun, suiistimal edilen bir hakkı hi
maye etmez. Şu halde üçüncü bîr müesseseye, 
üçüncü bir makamın (tetkikına ihtiyaç vardır. 

Çünkü, yapılan muamelenin yani Vekâletin 
kullandığı takdir hakkının hüsnüistimal mi edil
miş, suiistimal mi edilmiş olduğunu tesbit için 
ayrı bir makama ihtiyaç vardır. Şu halde Dev
let Şûrasının malûm olan bir maddesi, adliye 
mahkemelerine ait meseleler haricinde olmak 
üzere, idari bir muameleden dolayı hakları 
muhtel olan kimseler Devlet Şûrasına dâva aça
bilir. Kaidei umumiye olarak Deavi Dairesi ida
ri, kazai mercidir. Ancak bu hâdisede, bu mese
lede Yüksek Heyetinizin Şûrayi Devletçe bu işin 
ne için tetkik edilemiyeceğini, tefsir tarikiyle izah 
ettikten sonra (tefsire mahal yoktur.) demesi 
bizatihi tefsirdir. Çünkü Meclisten böyle bir ka
rar çıkmadan evvel Devlet Şûrası buna mümasil 
birçok işleri tetkik etmiş ve karar vermiştir. Şu 
haMc bu 39 ncu maddenin B bendine tevfikan 
yakılan muamelelere karşı Devlet Şûrasına gi
dilemez. Bu kanunla halledilmiştir. Şu halde 
Meclise de gelemiyecekse bu vatandaşa müdafaa 
hakkı tanınmamış veyahut aynı muameleyi ya
pan vekâletle, ki, taraflardan biridir, karşı kar
şıya bırakılmış olur. Çünkü dilekçinin yanlış 
bir muamele yapıldı yolundaki iddiası karşısın
da tamamen taraflardan madut olan vekâletin 
hakemliğini kabul mecburiyetinde kalır ki, bu da 
mevzuatımızın asla kabul edeceği bir mesele de
ğildir. 

Şimdi, Medeni Kanunun bu ikinci maddesine 
göre, hakkın suiistimal edilip edilmediği keyfi
yetinin tetkiki hususunun şahsı salise, üçüncü 
makam ve müesseseye havale edilmesi gayet za
ruridir. Bu merci de neresi olabilir: Büyük 
Millet Meclisi. İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre bu gibi mevzularda Meclis 
kapısı açık olacakır. Vâki olacak şikâyet ve 
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itirazlar arzettiğım maddenin ikinci fıkrasına ] 
göre tetkik olunacaktır. i 

Sonra, memurlara emniyet, teminat bahşeden 
bir madde vardır: (Kanuna muhalif olan umurda 
âmirin emri memuru mesuliyetten kurtarmaz.) 
Şu halde otuz seneyi ikmal eden bir memurun 
yaşı her halde elliyi mütecavizdir. Elliyi geçtik
ten sonra hayatını hariçte kazanması gayet 
zordur. Hali faaliyette iken aldığı maaş dahi kâfi 
değilken bir de tekaüde şevkiyle malî bakımdan 
sefalete duçar qlacağı muhakkaktır. Bundan baş
ka muhitinde işe yaramaz adam damgası vurula
caktır. Bu kadar vahîm, endişeli bir durum kar
şısında olan memur, âmirinin emrine, kanuna 
muhalif olsa dahi nasıl karşı gelir, meslekî ce
saret ve vazife sevgisini nasıl muhafaza edebilir? 
Âmirinin hoşuna gitmiyen veya kanunsuz emir
leri yerine getiremiyen bir memurdan bu müna
sebetle münfail olan âmir derhal onu tekaüde 
sevk için müzekkeresini yazar, kurulundan ica-
beden kararı alır, günün birinde vekâlet maka
mı da muvafık der. x 

Bu vatandaş Meclise gelemez, Devlet Şûrası
na gidemezse nereye gidecektir? Dünyada bu 
adamın işi halledilemiyecek, mahşere mi kalacak
tır, akibeti ne olacaktır? Böyle çok endişeli va
him âkibetler tevlid eden bir durum karşısında 
mağdur memur mafevk memura şirin gözükmek 
'için meslekinden, ahlâkından fedakârlık yapar. 
Binaenaleyh bu suretle Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 94 ncü maddesi tatbikat sahasında tama
men silinmiş olacaktır. Şimdiye kadar bu madde 
memurlara daima teminat veren bir madde idi. 
Biz böyle Meclise gelmez, Şûrayı Devlete gide
mez dersek, âmirin emrinin kanuna muhalif ol
duğunu memur düşünemez, düşünmez; yolunu 
şaşırır. Nerede Peygamber hasletli memur?! Bel
ki birkaçı yapar. Ama birçok nüfuslu aileye 
sahip olmuş, bunların rızkını temin ile mükellef 
olanlar elbetteki onların refahını temin edebil
mek için boyun eğecektir. Ve «âmirin emri kanu
na muhaliftir, Teşkilâtı Esasiye Kanunu bana bu 
hakkı vermiştir, bunu tanımam» demesi lâzım 
iken diyemiyeceklerdir. Şu halde arkadaşlar, 
Meclisin adalet kapısını bu gibilere eçık bulundu
ralım. Aksi takdirde, müdafaa hakkı olmıyan 
bir memleketten adalet göç eder, gider, nihayet 
kuru bir şekli kalır. Hakikat bundan ibarettir 
arkadaşlar. (Alkışlar). 

REİS — Hâmid Şevket înce, buyurun. | 
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HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efen

dim, eğer hissiyata revaç ve cereyan vermek icap 
ederse benî, müsaadenizle söyleyeyim ki, arka
daşlar, biraz tecrübe ettiniz, hissiyat ve heyecan 
noktasından Abdullah Beyden daha hararetli ko
nuşabilen bir arkadaşınızım. 

Fakat ben; kanun mevzuu üzerinde duruyo
rum. İlâm üstünde duruyorum, Anayasanın ma'd-
dei muayyenesi üzerinde durarak ve onu canlan
dırarak huzurunuzda bulunuyorum. 

Abdullah Bey, Meclise gidemez, şuraya gide
mez, ne yapsın bu vatandaş? diyor. Çok kolay 
Abdullah Bey; kazai mercie gitmekten menedici 
kanun çıkarmazsın. Memur bir vatandaşa kımıl-
dayamıyacağı bir vaziyet hakkı siyasisini, memur 
olmak salâhiyet ve sıfatını muhafaza edemiyeceği 
bir hükmü yaratmazsın, bir memura senin gözün 
kara, kaşın çatık, antipatisin sen diyorlar, »seni 
istemiyorum diyorlar, bâzı vekiller... 

Yahu, sicilim meydanda, hizmetim malûm, 
teftiş gördüm, fenalık yapmışsam Memurin Ka
nunu var. Her vekâletin teşkilât kanunu var. Her 
memurun mahrem sicil dosyaları var. Ara, bul, 
bak, oralarda bir fenalık bulursan ondan sonra 
Memurin Kanununa istinaden hakkımda muamele 
yap. Sen 30 seneyi doldurmuşsun, yaşın 55 i 
sreçmiş. Bundan sonra kabili istifade değilsin 
dîye kolundan tutup atmak, ve vekâletin bu 
adamı, hâkime gitmekten menetmek zulüm olur. 

Arkadaşlar; bir hukukçu olarak itiraf edeyim 
ki, son karardan sonra maalesef adalet kapısı 
kapanmıştır. Yani son çıkan kararı teşriîden isti
fade edilmektedir. Ancak bu adamcağızın vazi
yeti bu kararla alâkalı değil. Bu adam, bu karar 
çıkmadan evvel kendisi 65 yaşma kadar ilâmla 
teminat almış, yani idari bir emirle, idari bîr 
sultanın şahsi dileğiyle vazifesinden uzaklaştırı-
lamıyacak bir mevkii kanuni iktisap etmiştir. 
Ben istiyorum ki, Abdullah Bey bunlara cevap 
versin. Abdullah Beye soruyorum; bu ilâm ne 
oldu? Bu kaziyei muhkeme ne oldu? Niçin buna 
temas etmiyorlar? 

Arkadaşlar; bir kaziyei muhkeme bir hayat
tır, eğer mameleki ifade ettiği takdirde o mal 
senindir. Onun üzerinde yalnız Allanın sözü var
dır, o da ahirette. Dünya yüzünde kaziyei muh
keme istihsal etmîş bir adamdan daha başka n<e 
istenebilir? Bunun bir tarifi vardır; (kaziyei 

j muhkeme bir hakikati mahzdır), onun üzerinde 
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hakkı kelâm yoktur ve Anayasa'nın 54 ncü mad- I 
desi bu sebebe istinat etmektedir. Bir adam eline 
bir kaziyei muhkeme alırsa bundan daha büyük 
teminat olur mu? Hayatta onun hakkını vermek 
için başka ne istiyeceğiz? Memurini Kanunu ne 
diye duruyor? Orada ihraç cezası yok mu, 
tard yok mu, maaştan kesme yok mu! Hepsi mev
cut. Fakat orada o kanuna göre yapılacak mua
mele için müratebei kazaiye vardır. Sekiz ay 
sonra bu Meclisten bir karar çıkmış, Vekil de şu
nu demiş, sen bu karar çıkmadan evvel Şûrayı 
Devlete gider misin? Oradan alır mısın aleyhi
ne bir karar? Tamam, işte Meclis yeni bir karar 
çıkardı! 

MUHÎTTÎN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Han
gi Bakan? 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Ri
ca ederim, ben şahıstan, Bakandan bahsetmiyo
rum. Ben bu adamı tanımam. Ben minel evvel 
huzurunuza geldiğim dakikadan itibaren bu 
Meclisin kazai işlere karışmaya hakkı yoktur 
diyen, arkadaşınızım. Bu fonksiyon ayrı bir fonk
siyondur. Ne yapıyor Arzuhal Encümeni? Kara
rı iptal ediyor, vatandaşı memuriyetine iade 
ediyor, îhtilâfatı halletmek senin vazifen mi? 
Sen hâkim misin? Diyecek ki, başkaca yol yok. 
Yol aç, kanun teklif et. 

Bir vatandaş siyasi hakkına istinaden memur 
olmuştur. Bir memur, dudak ucunda tükürük de
ğildir. O memur mevzuatın teminatı ile ihata 
olunmuş, vatandaş olmak salâhiyetiyle müceh
hez bir arkadaştır. Sekiz ay sonra tekrar işten 
çıkarmak dozru değildir. Bu adama, bu vatanda
şa ne isnat olunmuş mazbata meydanda. îlâm 
muteber ama bu karar çıktıktan sonra, sekiz ay 
içinde bu adamın ilâm hükmünü ortadan kaldı
racak şekilde işte size yeni bir sicil denmiyor, 
ipkayı makân alâ makân. Adam aynı adamdır. 
8 ay içinde bir tahavvül vâki olmuşsa bir suç iş
lemiş bir memuriyetten uzaklaştırılması icap 
etmişse, mazbatada bu hususta bir şey söylenme
diği için bir şey söylemiyorum, ben kendimi 
adaletin ruhuna mümkün olduğu kadar alıştır
maya çalışan bir arkadaşınızım. Aksi isbat edi
lirse ben sözümden rücu ederim. îlâm hükmünü 
Büyük Millet Meclisi ortadan kaldıramaz. 54 ncü 
madde ayakta dururken, kazai meselelere Büyük | 
Millet Meclisi • karışamaz. Sunun aksini yaparsa 
yani karışırsa teşekkülüne, varlığımıza isyan et-
miş olur. I 

.1953 O : 1 
MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Üç 

defa tekaüt edilmiş adamı bu millet sırtından 
geçindirmeye mecbur mudur? 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, evvelce tefsir kararı geldiği za
man 39 ncu maddenin B fıkrasına göre emekli
ye sevkına lüzum görülenlerin Danıştaya mü
racaat hakları olmasının icap ettiğini müdafaa 
etmiştim. 

Biraz kulağım ağır işittiği için, yanlış an
lamadı isem, muhterem üstadımız Hâmid Şevket 
Beyefendi ilk konuşmalarında dediler ki, «Bir 
mahkeme ilâmı vardır.» Doğru. Ve yine yanlış 
işitmedi isem «65 yaşını bitirinceye kadar teka
üde sevk edilemezler.» diye buyurdular. Bu söz
lerini ikinci konuşmasının son kısımlarında biraz 
izah eder gibi oldular ve buyurdular ki, «Bu 
ilâmdan sonra tebeddül eden ne gibi vaziyet 
vardır, bunu göstermemişlerdir.» dediler. 

îlâm, birinci emekliye ayrıldığı tarihe ka
dar ki vaziyeti dolayısiyle emekliye sevkı haklı 
mıdır, değilmidir? Bunu tetkik ediyor ve haksız 
görüyor; emekli kararını kaldırıyor ve tâyin edi
liyor; sekiz ay da vazife görüyor. 

Tâyin edildikten sonra vazife görmüyorsa 
ilâmı aldım diye artık tekaüt edilmiyecek mi? 

Birinci konuşmada, üstadım (65 yaşma kadar 
tekaüt edilemez) dediler. îkinci konuşmada bi
raz izah ettiler, ama müphem kaldı. 65 yaşma 
kadar değildir. îlâm infaz edildikten sonra tek
rar vaziyet değişirse, tekrar tekaüde sevk edile
bilir. Danıştay ilâmı infaz edilmiş, tâyin yapıl
mış, sonradan emekliye ayrılmıştır. 

Şimdi Danıştay yolu kapandıktan sonra Di
lekçe Komisyonunun da bu işe salâhiyeti olması 
icap eder. Düşüncem ve mâruzâtım budur. 

REÎS — Daim Süalp, buyurun. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Sürd) — Muh

terem arkadaşlar, dilekçi vatandaşın eımeiklilik 
muamelesinin iki kısmı vardır: Bdrincisini ben
den evvelki -arkadaş izah etti. Bu zat tekaüde 
sevkedilirken (tefsir kanarından evvel) «görü
len lüzumu tekaüde sevked#ı malkamm göster
mesi ica'bederdi». anülâhazaşsiyle Şûrayı . Devlet 
muameleyi iptal-ile vazifesine dade ediyor. îlâm 
veriyor ve bu ilâm infaz ediliyor, anemur tek
rar vazifesine almıyor. • 

îkinci safha, tefsir meselesi Büyük Millet 
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Meclisinde hallediliyor. Burada yaptığımız tef- I 
sir.de Bakanlık •: ve kurumların mutlak takdir 
salâhiyeti kabul «dildi, yani: Görülen lüzum 
üzerine bir kimseyi tekaüde sevkedecek olur
larsa lüzumu göstermeye mecbur değiller. Bi
naenaleyh bu tefsir yapıldığı andan itibaren 
daha 'evvel verilmiş ve infaz edilmiş ilâm ileri 
sürülemez. Bu ikanarı verdiğimizin ertesi gü
nü dahi bu memur arkadaşımızı 'bakanlık, gö
rülen lüzuım üzerinle tekaüde sevkedebilirdi. Bu
nun için Şûrayı Devlet yolu kapandı, Meclis 
yolu kapandı, diyorlar. Bu ayrıdır, bir ka
nun mevzuudur. Eğer Şûrayı Devlete gitmek 
lazımsa, eğer Meclise 'baş vurmak veya yeni 
bir tetkik mercii fcalbul etmek lazımsa arkada
şımız 'böyle bir kanun teklifinde bulunurlar, 
hu maddeyi değiştirirler. Biz mevcut maddeyi 
bu şekilde töfsir etmekle vâzıı kanunun ver
mek istediği mânayı vuzuhlandırmış vaziyette
yiz. Binaenaleyh bu zat tefsir (kararından sekiz 
ay sonra emekliye ayrılmıştır. Fakat diyorlar 
iki; sekiz ay zarfında İbu arkadaşın sicilinde bir 
değişiklik olmuş ımu, olmamış mı? Bunu tet
kik etmek icabeder. Bendenizoe icabetmez. 
Biz tefsiri yapmakla bakanlığa mutlak bir sa
lâhiyet tanıdık. Eğer hu madde iyi değilse, 
'bundan memnun ol'mıyan arkadaşlarımız var
sa, bunu değiştirmek isterlerse, 'bir teklifle hu
zurunuza gelsinler, yoksa bunun üzerinde ya
pılacak bir işlem yoktur. Bu itibarla Dilekçe 
Komisyonunun verdiği karar yerindedir ve ka
nuna uygundur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, benden 'evvel konuşan arkadaşlar 
mevzuun büyük bir İkramımı izah buyurdular, 
ben de bir, iki kelime ile kanaatimi arzedeyim. 

Danıştaydan evvelce tefsir kararı çıkmamış 
olduğu bir devrede, bu zat hakkında iptal ka
rarı verilmiş, o karara tebaiyet edilmiş, tek
rar kendisi bir vazifeye tayin edilmiştir. Bina
enaleyh ilim hükmü infaz edilmiş, yerine geti
rilmiştir. Bunda tereddüde mahal yoktur. 
Yalnız kanun hükmünün anlayışı üzerinde Yük
sek Meclisle Sayıştay arasında bir ihtilâf öl- I 
muş. Vâziı feaımntm bu maddayi sevketmek- j 
teki esbabı mucibesinde Danıştay kendi hak- ! 
ki ka'nuniışme dayanarak bir tefsir yoluna git
miş ve karartermı böyle bir anlayışa istinat et
tirmiştir. Yani 30 ncu maddeye göre, verilen 
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emeklilik kararını tetkik edebilirim, demiş ve 
tetkik etmiştir. Ancak tefsir çıktıktan sonra 
buna imkân kalmamıştır. 

Şimdi'tefsirden sonra, bu arkadaşın tâyinin
den sonraki vaziyetinde bir değişiklik var mı? 
Bunu öğrenmeye hiç lüzum yok. Çünkü vâzn 
kanun, bu hükmün tatbikmda alâkalının sici
line bakmak mecburiyetini kabul etmemiştir. 
Dairesi mutlak bir takdir hakkına sahiptir. 
Tefsir bu yolda çıktığına göre, Yüksek Heye
tinizin kanaati budur. Bundan sonra sicilinde 
bir değişiklik olup olmadığını öğrenmeye lüzum 
kalmamıştır. Binaenaleyh; dairesi ilâm hükmü
nü tatbik etmiş ve sekiz ay sonra bu tefsir ka
rarı ile teeyyüt eden ve sarahatle anlaşılan bir 
hükme dayanarak bu arkadaş hakkında emek
lilik muamelesini tatbik etmişler. Bunda da 
kanuna aykırı bir taraf yoktur. O hükmün 
bertaraf edilmesi gibi bir vaziyet de asla mev-
zuubahis değildir. 

Sayın arkadaşımız dediler ki, «bu sarahate 
göre evvelce verilen ilâmlar keenlemyekûn ol
du.» Bunda her halde bir sürci lisan vardır. 
îlâm hükümleri infaz edilmiş ve alâkalı daire 
o kimse hakkında 30 ncu maddeyi tatbik et
mişlerdir. îlâm hükümlerini keenlemyekûn ad
detmek, geriye doğru gitmek demektir ki bu 
da birtakım, ihtilâtata yol açar. Böyle bir dü
şünceye yer yoktur. Dilekçe Komisyonu buna 
bakamaz. Çünkü Heyeti Celilenizce böyle bir 
karara varılmıştır. Bundan evvel emsal mev
cuttur. Gerek Dışişleri Bakanlığı Memurları 
hakkındaki Kanunun tatbikatında, gerekse 
Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fık
rasının tatbikatında keyfiyet Heyeti Celileniz
ce uzun uzadrya müzakere edilmiş ve bu gibi 
hâdiselerde Dilekçe Komisyonunun dairelerin 
mutlak takdir hakkına taallûk eden bu mev
zuları tetkik yetkisini tanımamıştır. Binaen
aleyh bundan evvel cereyan eden birkaç hâdi
se ile Heyeti Celileniz kanaatini tebellür ettir
miştir. Bu itibarla Dilekçe Komisyonu bu gi
bi müracaatları tetkik edemez. Bunun için 
ben de, arkadaşımın ifadesi veçhile. Dilekçe 
Komisvonu kararının kabul ve tasdikinin ye
rin^ <Vtaca§ı kanaatmdevrm. 

DÎLT1KOE KOMİSYONU &EÎSÎ ABDUL
LAH AYTEMtZ (Maraş) — Hâmid Şevket Bey 
beni cevaba davet buyurdular. Arkadaşlar he
men hemen benim söyliyeceğim sözleri söylediler. 
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Kısaca bendeniz de arzedeyim. Efendim burada 
bir Devlet Şûrası ilâmının infazının geri bırakıl
ması meselesi mevzuubahis değildir. Hâmit Bey 
gibi ben de mahkeme ilâmlarına, mahkeme hü
kümlerine hürmetkarım. 

Teşkilâtı Esasiye 'Kanununun sarih hükmü ik
tizasından olarak Şûrayı Devlet ilâmı infaz edil
miş, yerini bulmuştur. Sonradan alınan bir tefsir 
karariyle Şûrayı Devletin bu ilâmı keenlemyekûn 
olmamıştır ama muallel bir hale gelmiştir. Çünkü 
tefsir makable şâmildir. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Tefsir 
değil, karardır Abdullah Bey. 

RElS — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Mü

saade buyurun efendim, ötedenberi Meclis örfü, 
ıstılahı icabı, iki sahife yazı yazar, esbabı muci-
besini izah eder, neticede tefsire mahal yoktur 
der. îşte bu, tefsirdir. Binaenaleyh, hem bu tef
sir yönünden hem de infaz edilmiş olması bakı
mından artık bir hücceti kaatıa olmak vasfını kay
betmiş olan mezkûr ilâm, vekâletin yeni bir tak
dir hakkını istimal etmesine mâni olamaz. Nite
kim bir müddet sonra vekâlet hakkı takdirini 
kullanmıştır. Biz sicilini celbettik, okuttuk, din
ledik. 

Şurasını arzedeyim : Uzun müddet memuriyet 
verenler bilirler ki, memurların kusurlarının, ek
siklerinin, ihmallerinin mesleki ile kabili telif 
olmıyan hareketlerinin yansı sicillerine geçmez, 
hariçte kalır. Nemelâzımcılık hâkimdir. 

Biz ıçümessil arkadaşı davet ettik, bu memur 
hakkında şifahi izahatını dinledik, imzası altında 
bunları istese idik, tek imza vermezdi. Şifahi iza
hatı ile iktifa ederek neticede, «artık bu memur
dan istifade edilemez, vekâlet hakkı takdirini 
kullanarak verilen karan tasvip etmiş. Bizim de 
bunu teyid ve tasvip etmemi:»; lâzımdır» dedik 
ve böyle yaptık. Binaenaleyh Dilekçe Komisyonu
nun vermiş olduğu karann tasdikini rica ediyo
rum. (Alkışlar, reye, reye sesleri) 

REÎS — Hâmid Şevket! (Kifayet takriri 
okunsun sesleri) 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) -^ Arka
daşlar, huzurunuzu sık sık rahatsız ettfta. N« sa
palım prens'ip dâvası bu. Onunla meşgulüz. Bu 
karar istihsal edilmiş ilâma ne tesir yapar? Ar
kadaşım Abdullah Bey dedi ki, tesir yapmaz ama 
cılızlaştırır. Temyiz Mahkemesi Reisliği yapmış 
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bir arkadaşın bu şekilde söz söylemesini ve zapta 
geçmesini teessürle karşılanın. Bu karar, maddei 
kanuniyenin, vâzıı kanunun açık olan kastını 
bildirmekle beraber kanun hükmüne bir şey ilâve 
etmemiştir. Biliyorsunuz ki tefsir demek, müp
hem olan hükmü kanuniyi perde, perde açarak 
vuzuh vermek demektir. Muakkadiyet ve müphe-
miyet görülen mevzularda tefsir, zulmeti gide
rir. îpham ve takidi kaldmr. Burada Bütçe En
cümeninden çıkan kararda böyle bir şey mevzuu
bahis değildir. Burada derhal hatırlıyayım ki, 
tefsire mahal yok derken tesis yapılmış, tedvin 
yaratılmıştır. Bu, bir emri hakikidir. Hiçbir hu
kukçu bu mâruzâtımın zıddını müdafaa edemez. 

Hele Süalp arkadaşımızın mütalâasına, gali
ba Abdullah Bey de iştirak etmedi, zaten hukuk
çuyum diyen hiçbir kimse bu mütalâaya iştirak 
edemez. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — înfaz 
edildiği için.. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Ya
hu, avukatsın, yann mahkeme huzuruna çıkıp 
bunu müdafaa edersen perişan olursun 

Son olarak şunu arzetmek istiyorum. Bu ka
rar metni kanuna bir şey ilâve etmemiştir, o hal
de ilâm, dipdiri ayaktadır, ona ne zaıf arız ol
muş ve ne de hükmüne hale tari olmuştur. Bu 
karar münasebetiyle, - hattâ adına isterseniz tef
sir diyelim, tefsin münasebetiyle - ilâmlar orta
dan kalkamaz. Hukuk Devletinin hiçbir şubesin
de tefsirler ve Meclis kararları katîleşen ilâmla-
nn hayatiyetini, nefazını ortadan kaldıramaz. 
Bir misal vereyim: Bir adama hiç borcunuz yok, 
babanızdan kalan gayrimenkulu yıllardan beri 
kullanmaktasınız. O adam sizden dâva açıyor, 
haksız yere ilâm alıyor ve ilâm kesinleşiyor. Bu 
takdirde ne yapacaksınız? Elinizdeki tarlanız ve
ya apartmanınız barındığınız mamelekiniz bir 
hükümle elinizden gitmiştir. Bu ilâm karşısında 
bir şey yapabilir misiniz? Müessesatı resmiye her 
hangi bir ilâm karşısında niçin fâzla düşünmek 
mecburiyetindedir? 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — îki defa bir ilâm 
infaz olunur mu? 

REÎS — Rica ederim Milletvekilinden.. sual 
sormayın, devam buyurun. ".."'' ' 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Ha
yır bir ilâm bir defa infaz olunur. îlâm hukuku 
bir defa temin edildi mi, artık bir karar vesile
siyle o ilâmın hükmü bir daha bertaraf edilemez, 
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O ilâm yaşıyacaktır. Memurin Kanunu, Teşkilât I 
Kanunu o memurun vazifesinden uzaklaştırılma
sını icabeden yeni bir sebep meydana gelinceye 
kadar o ilâm yaşıyacaktır. Binaenaleyh hukukan 
müdafaa edilecek başka bir cihet yoktur. Söz 
Heyetinizindir. 

REÎS — Kifayet önergeleri vardır. Okutu
yorum. 

Yüksek Riyasete 
Bu mevzuda kâfi miktar tenevvür ettik. Mü

zakerenin kifayetinin oya konulmasını arz ve tek
lif eylerim. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

Başkanlığa 
Mesele hakkında tenevvür dttik. Müzakere

nin kifayetiyle Dilekçe Komisyonu raporunun 
reye konmasını arzederiz. 

Tokad Kocaeli 
M. önal Hamdi Başak 

REİS — Kifayetin aleyhinde söz Rıfkı Salım 
Burçak 'mdır. 

RIFKİ SALÎM BURÇAK (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, Saffet Kâhyaoğlu'nun 
emekliye sevkı muamelesi bendenizin Tekel Ba
kanlığında bulunduğum zamana rastlamıştır. Bu 
itibarla kısaca Meclisi Âliye izahat vermek ister
dim. Bunun için kifayeti müzakerenin reddini 
rica ederim. 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
önergeleri reyinize arzediyorum. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Et-
miyenler... Kifayeti müzakere önergeleri redde
dilmiştir. 

Buyurun Rıfkı Salim Bey. 
RIFKI SALÎM BURÇAK (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım, Saffet Kâhyaoğlu bir 
defa emekliye sevked iliyor, ondan sonra Şûrayı 
Devletten bir ilâm, getiriyor, yeniden vazifeye 
almıyor. Bu birinci safhası bendenizin Tekel 
Bakanlığında bulunduğum zamana rastlamadı. 

Fakat ikinci defa vazifeye alındıktan sonra 
bizim zamanımızda emeklilik muamelesi yeniden 
yapılıyor ve 5434 sayılı Kanunun 39 nçu mad
desi Yüksek Meclisçe tefsir!.edildikten, sonra, o 
kanaatteyiz ki, bakanlıklar tamamen bu türlü 
idari tasarruflarda bulunmak hakkına, yetkisine 
sahiptirler. Bu itibarla bakanlığın 30 yıllık fiilî I 
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hizmetini dolduran bir memuru emekliye sevkede-
ceğî zaman artık bunun için sebep göstermek 
mecburiyetinde olmaması lâzımdır. Tefsirden ev
vel tereddütlü durum olduğu için tefsire sevke-
dilmiştir. Eğer bu takdirde yani 39 ncu mad
denin tefsirinden dolayı da hâlâ 30 senesini dol
durmuş bir memurun emekliye sevkı muamelesi 
karşısında bunun sebeplerini arattıracak olursak 
bu tefsire bir sebep ve lüzum bulunmazdı. Ba
kanlıkça ozaman 30 yıllık fiilî hizmetini doldur
muş olan bütün memurları seyyanen emekliye 
sevk etmek gibi bir prensip kararı alınmış de
ğildir. Memurların sicillerini, dosyalarını çok 
dikkatli bîr tarzda gözden geçirdik. Elbetteki, 
burada da ifade etmeyi lüzumsuz addederim, bir 
memurun sicili hakkındaki sözlerimi mazur gör
menizi rica ederim. Otuz yılını doldurmuş olan 
Saffet Beyin emekliye sevkına lüzum olduğunu 
düşünen vekâlet bunun memuriyette devamını 
istemedi ve emekliye şevketti. Biz, 39 ncu mad
denin bakanlığa vermiş olduğu yetkiyi hakkiyle 
istimal ettiğimiz kanaatindeyiz. Takdir Yüksek 
Meclisinizindir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim, deminki konuşmamda belki bir sürci li
san oldu, belki anlatamadım, belki de yanlış 
anlaşıldı. Tefsir kararı çıktıktan sonra Şûra-
yi Devlet tarafından verilmiş olan hüküm, esa
sen infaz edilmişti. (Binaeanleyh keenlemyekûn 
olacak bir hüküm yok. Fakat Hâmid Şevket 
üstadımız diyorlar k i ; «hükmün mesnedi şu 
idi : Lüzum ve sebep gösterilmediği için emek
lilik muamelesi iptal edildi ve tekrar vazifeye 
alındı, binaenaleyh bu ilâmın içinde bulunan 
bu hükmün mesnedi, bu vatandaşımız tarafın
dan 65 yaşma kadar ileri sürebilmesi lâzımge-
len bir husustur.» Ben diyorum ki ; «tefsir ka
rarı çıktıktan sonra ilâmın esasını teşkil eden 
bu hükmün artık mesnedi kalmadı, bu mes
net keenlemyekûndur.» Bunu demek istedim. 
Bilmiyorum anlatabildim mi? ( Anladık sesle^ 
r i ) . Bu tefsir çıktıktan sonra bu mesnet keen
lemyekûn olmuştur, dedim. -

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum v 

' . " " Başkanlığa ' * ' 
Eski Tekel Bakanı Rıfkı Salim Burçak'm 

izahından sonra da mesele tamamen aydınlan
mıştır. 
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Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını I 

arz ve teklif eylerim. 
Giresun Mebusu 
Doğan Köymen 

REÎS — Kifayetin aleyhinde Mahmut Gol-
oğlu söz istemektedir, ona söz veriyorum. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, bu mevzuun şahısla olan ilgisi üzerinde 
sözüm yoktur. Burada kâfi derecede müzake
re olmuştur. Ama bu şahıs hakkında Yüksek 
Heyetinizin alacağı karar bundan böyle bir 
prensip kararı, bir düstur olacaktır. 

Hâdise şudur : Bu vereceğiniz kararla deni
liyor ki, hattâ lüzumu göstermeye dahi lüzum 
yoktur. Kanuni lüzum gösterilecektir, dendik
ten sonra bu şekilde prensipler de ortaya atıl- | 
mış bulunuyor. Binaenaleyh kendisinin şahsı 
bir tarafı, esas prensip bakımından kâfi dere
cede müzakere edilmemiştir. Bu mesele üze
rinde, bilhassa prensip meselesi üzerinde da
ha uzun boylu konuşulması ieabeder kanaatin
deyim. 

REÎS — Kifayeti müzakere önergesini oyu
nuza arzediyorum. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporla ilgili önergeler vardır efendim. 

Riyaset Makamına 
Kazai işlere Meclisimizin müdahale edemiye-

ceği hakkındaki mütaaddit kararlarına nazaran 
Arzuhal Encümeni kararının vazife yönünden | 

reddini dilerim. ; 26 . 1 . 1953 
Ankara Mebusu 

Hâmid Şevket înce 

Riyaset Makamına 
İlâmla müeyyet bir hakkın Meclis karariyle 

ortadan kaldırılması, Anayasaya muhalif oldu
ğundan şimdi okunan Arzuhal Encümeni kararı
nın reddini dilerim. 26 . 1 . 1953 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket İnce 

REÎS — Birinci Önerge vazife noktasından 
Dilekçe Komisyonunun kararının reddi mealin-
dedir. Bu önergeyi oyunuza arzedeceğim. Bu 
önerge kabul deildiği takdirde rapor ait olduğu 
mercie gönderilecektir. Kabul edilmediği takdir
de esasa gireceğiz. 

Şimdi Hâmid Şevket înce arkadaşımızın, ra
porunu vazife noktasından reddini mutazammm 
bulunan önergesini oyunuza arzediyorum: öner
geyi kabul edenler... Etmiyenler... önerge redde
dilmiştir. 

İkinci ve raporun reddini mutazammm bulu
nan önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyneler... Bu önerge de reddedilmiştir. 

Dilekçe Komisyonu raporunu oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Dilekçe 
Komisyonunun 1406 sayılı kararın kaldırılmasına 
mütedair raporu kabul edilmiştir. Şu suretle 
emeklilik muamelesi onanmış bulunuyor. 

Vakit geçmiştir. Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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