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

sunuşları 
1. — Balıkesir ve Çanakkale vilâyetle

rinde vukubulan zelzele felâketi dolayı-
siyle Büyük Millet Meclisinin teessürlerini 
bildiren telgraflar çekildiğine dair Meclis 
Riyasetinin beyanatı 

2. — Fransız Hükümetinin davetlisi 
olarak Paris'i resmen ziyaret edecek olan 
Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün-
dağ'ın, Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'ye 
İçişleri Vekili Eteni Menderes'in vte Pa
ris'te toplanacak Avrupa Müşterek Ziraat 
Pazarı Konferansına iştirak edecek olan 
Tarım Vekili Nedim ökmen'e de Ekonomi 
ye Ticaret Vekili Enver Güreli'nin vekil-

Elli yedinci Birleşim 
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İçindekiler 
Sayfa 

5 
5:6 

6 

6:7 

lik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tez
keresi (3/443) 

3. — Balıkesir Mebusu Müfit Erku-
yumcu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/328, 2/93) 

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

yioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri 
üzerinde tesisine karar verilmiş bulunan 
hidro - elektrik santralinin iki seneden 
beri kurularak faaliyete geçirilmemesi 
sebebine, varsa müsebbipleri hakkında 
n*e muamele yapıldığına, inşaata ne za
man başlatılacağına ve son şekli ile kaç 
liraya mal olacağına dair İçişleri Vekâle
tinden sözlü sorusu (G/72&) 

Sayfa 

(X 



2. — Mardin Mebusu M. Kâmil Borjan'-
ın, Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis 
Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar Ku
rulundaki değişikliklere dair sorusuna 
Başvekil Adnan Menderes'in sözlü cevabı 
(6/766) 7:9 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrah- , 
man Boyacı güler 'in. Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1939 - 1945 yılları arasındaki 
altın stokunun miktarına ve 1945 yılından 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır 
döviz durumuna ve döviz açığını ka
pamak için alınan tedbirlere, dış ti
caret politikamızın esaslarına, ithalâta 
tahdit vaz'edildiğinin doğru olup olmadığı
na ve dış ticaret muvazenemizin lehimize 
dönmesini sağlamak üzere ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
ve Maliye vekillerinden sözlü sorusu (6/840) 9 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
inan Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve 
kiralara karşı gereken tedbirlerin Devlet 
tarafından ele alınmasına, Emlâk Kredi 
Bankasının Ankara'da yapılan apartman
lara tahsis ettiği kredi miktarı ile, yapı ko
operatiflerine ve dar ve az gelirli vatandaş
lara yaptığı kredi miktarına, Millî Korun
ma Kanunu muvacehesinde mesken ve ki
ra dâvasının bir kül olarak halli için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne, Namıkkemal 
Mahallesindeki binaların memur ve işçi
lerden az gelirli olan vatandaşlara kat 
kat satılması hakkındaki söylentilerin doğ
ru olup olmadığına dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/842) 9 

5. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bu-
eak'm, kadrosuzluk' yüzünden terfi ettiri-
lemiyen bucak müdürleri hakkında İçişleri 
Vekilinden sözlü sorusu (6/892) 9 

6. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğ-
lu 'nun, dilenciliği menedecek tedbirlerin 
alınması hakkındaki kanun hükümlerinin 
şimdiye kadar yerine getirilmemesi sebebi
ne dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/896.) \. ..-. 9 

7 — Zonguldak Mebusu Bifat Sivigoğ-
iu'nunl Bolu Irmağının Suçata'ndan itiba
ren Filyos'a kadar uzanan yatağının ısla-

Sayfa 
i hı ve Devrek'i Tefen İstasyonuna bağlıyan 
J ahşap köprünün yeniden inşası hususların-
| da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayın-
i dirlik Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü 
i cevabı (6/898) 9:10 
I 8. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, 
j süngerci ve balıkçılara yardımda bulunul-
' masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
i Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü soru-
| su (6/899) 10 
i 

I 9. — Ûrfa Mebusu Feridun Ergin'in, 
t 1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâ-
I yeti köy suları için ne kadar yardım yapıl-
! dığına ve kaç köyün ihtiyacının temin edil-
[ diğine, aynı il dahilindeki köy ve Devlet 
j yolları için 1952 yılı Bütçesinden ne mik-
| tar tahsisat ayrıldığına ve Birecik Köprüsü 
i inşasının ne zaman tamamlanacağına dair 
i Bayındırlık ve İçişleri vekillerinden söz-
| Jü sorusu (6/900) 10:11 
! 10. — Trabzon Mebusu Mahmut Gol-
| oğlu'mm, Trabzon Liman İşletmesi em-
i rinde çalışan mavna kaptan ve tayfalarının 
j günlük mesailerinin muayyen olup olma

dığına ve bunlara fazla mesai üereti veri-
I lip verilmediğine dair sorusuna Çahşşma 
i Vekili Samet Ağaoğlu ve Ulaştırma Vekili 
j Yümnü Üresin'in sözlü cevapları (6/901) 11:15 

.11. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mo-
can'ın, 1952 yılında kaç vatandaşın harice 
seyahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin 

I döviz verilmeden 1.00 Türk lirası ile gittik-
j 1 erine ve döviz açığımızın miktarına dair 
j Maliye ve Ekonomi ve Ticaret vekillerinden 
| sözlü sorusu (6/905) 15 

.12. — Sinop Mebusu Muhtar Acar'ın, 
I 1951 ve 1952 senelerinde İstanbul Sergi-
] sinde Şehir Meclisi üyelerinin vazifelen-

dirildiğinin.doğru olup olmadığına, ayrıca 
kaç kişinin istihdam edildiğine ve bunlara 
ücret, yevmiye ve gece mesaisi namı altında 
ne kadar para ödendiğine dair İçişleri Ve
kilinden sözlü sorusu (6/910) 15 

13. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
İstanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin 
ettiği toplantı devreleri haricinde ihtisas 

j komisyonlarının çalışıp çalışmadıklarına 
j ve bu komisyonlara dâhil bulunanlara hak-



Sayfa 
ki huzur verilip verilmediğine, istanbul 
Birleşik Mahallî İdaresi ile Belediyesine 
bağlı müesseseler kadrolaında istihdam edi
lenler arasında vazifeye uğramadıkları 
halde namlarına istihkak tahakkuk ettiri
lenlerle meslekle alâkası olmıyanların bu
lunduğu hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair İçişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/911) 15 

14. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
İstanbul Belediyesinde Eyüp 'te Dökmeciler 
Caddesinde mubayaasına tevessül edilen 
arsanın satınalınması muamelesine dair 
İçişleri Vekilinin sözlü sorusu (6/912) 15 

15. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
Sokoni Vakum Anonim Türk Petrol Şirketi 
ile istanbul Belediyesinin bir mukavele ak
dedip etmediğine dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/916) 15 

16. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in 
küçük sanatların yayılması, gelişmesi, bu
günkü iştimai ve iktisadi şartlara uygun 
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının 
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı ve 
dokumacılara kredi temini hususlarında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Deniz- . 
li'deki Apre - Boya santralinin el dokuma
larını işliyen bir fabrika haline getirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Eko
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/920) 15 

17. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
valilere bulundukları mı nt akalar a göre 
farklı ve fevkalâde salâhiyetler verilip 
verilmediğine dair, içişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/921) 15 

18. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgillerin, Topkapı Sarayı Mü
zesiyle diğer müzelerimizdeki bâzı tarihî 
eserlerin Paris ' te bir sergide teşhir edil
mek üzere Fransa'ya gönderilmesi kara
rının ne gibi fayda ve mülâhazalara meb-
ni verildiğine dair Başvekilden sözlü so
rusu (6/923) .15 

19. — Zonguldak Mebusu Abdürrah- \ 
man Boyacıgiller'in, Demokrat İzmir Ga
zetesinin İzmir Belediye Başkanı Rauf 
Onursal ile Belediye Daimî Encümen âza-

] Sayfa 
lan hakkındaki iddialarının doğru olup 
olmadığına dair Başvekilden sözlü soru
su (6/924) 15 

20. — Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, bir bakanın her han
gi bir siyasi parti il kongresinde Başkan-

1 lık Divanında görev kabul etmesinin nasıl 
mütalâa edilmekte olduğuna dair Başve
kilden sözlü sorusu (6/925) 15 

21. — Van Mebusu Ferid Melen'in 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari 

ı kredi verilip verilmediğine, veriliyorsa 
j bankanın kuruluş maksadına uygun olup 
| olmadığına, Ankara - istanbul ve Eskişe

hir şubelerince kaç borçluya ne kadar ti
cari kredi açıldığına ve bu kredilerin en 

j yüksek ferdi haddine dair Maliye Veki
linden sözlü sorusu (6/934) 15:16 

22. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüs-
tün'ün, Çanakkale'nin iktisaden kalkın
dırılması için mahallen tetkikata memur 
edilen heyetin raporu hakkında n*e düşü
nüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Ve
kilinden sözlü sorusu (6/935) 16 

23. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'in, Tunus meselesinde Hükümetin 

j noktai nazarına dair Dışişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/936) 16 

24. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bucak'in, İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım 
1952 tarihli ııüshasındaki (memleket bü
tünlüğünü parçalayıcı) neşriyat hakkın
da bir takibat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet Vekilinden sözlü sorusu (6/937) 16 

25. — izmir Mebusu Cihad Baban'm, 
bâzı gazetelerin Millî Eğitim Vekilini irti
cai teşvik eder mahiyette gösteren neşri
yatı hakkında Millî Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu ve soruyu geri aldığına dair 

I önergesi (6/948) (4/331) 16 
26. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 

Amerikalıların Doğu Anadolu 'için teklif 
etmiş olduğu 3,5 milyon dolarlık yardımla 

ı Kars'ta ne gibi tesisler yapılacağına ve hay-
t vancılığın ıslah ve inkişafı için bir tarım 

endüstrisi, kurulması hususunda hazırlık 
yapılıp yapılmadığına dair Tarım Vekâle-

I tinden sözlü sorusu (6/95Î) 16 



Sayfa 
27. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, 

Çankırı Atış Okulu eğitim sahası içine alı
nan merkez kazasına bağlı Hıdırlık Köyü 
halkının nereye nakil ve iskân olunacağına 
ve istimlâk edilecek arazi hakkında ne gibi 
bir muamele yapılacağına dair Devlet, İçiş
leri ve Millî Savunma vekillerinden sözlü 
sorusu (6/954) 16 

28. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
1944 senesinde milliyetçilerin mâruz kaldık- | 
lan işkencelerin vukubulmadığı yolunda 
Ulus Gazetesinde neşredilen makaleler hak
kında ne düşünüldüğüne, işkence hâdisesi 
üzerinde bir tahkikat yapılıp yapılmadığına 
ve faillerin bugün hangi vazifelerde istih
dam edildiklerine dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/955) 16 

29. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafın
dan yabancı memleketlere tertiplenen seya
hatlere ve Talebe Federasyonuna şimdiye 
kadar yapılan* para yardımının miktarına 
dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu 
(6/956) 16 I 

30. — Mardin Mebusu M. Kâmil Bo- I 
ran'm, Devlet Tiyatrosunun mânevi şahsi
yetini inciten gazete havadisleri hakkında 
Millî Eğit'im Vekilinden sözlü sorusu 
(6/957) 16:17 

31. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, 
Adana ve Ceyhan ovasının su baskısından 
korunması için Savrun, Sunbas çayları ile 
Ceyhan Nehri üzerinde bir tedbir alınma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Bayındırlık Vekiîi Kemal Zeytinoğ-
lu 'nun sözlü cevabı (6/958) 17:18 

B — Yazılı sorular 27 
1. — Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'm, 

1952 yılı Kasım ayı başına kadar Kars 
İli köylerinden kaçının içme suyu ve yol
ları için ne kadar para ayrıldığına ve ne 
kadarının sarf olunduğuna, köy yollan ve 
içme sulan için 1952 yılı Bütçesine ne ka
dar tahsisat konulduğuna dair sorusuna 
Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/847) 27:33 

2- — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
gil'in, Ege ve Çukurova Pamuk Tarım | 

Sayfa 
Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından 
1951 - 1952 ve 1952 - 1953 mahsul yılla
rında kendi hesaplarına mubayaa edilen 
pamukların kalite itibariyle miktarlariyle 
ortalama satış maliyetlerine, bunlardan 
satılan veya ihraç edilenlerin kalite itiba
riyle satış fiyatlarına dair sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'nin 
yazılı cevabı (6/938) ' 34:40 

3. — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
giPin, Fiskobirlik tarafından 1951 - 1952 
ve 1952 - 1953 mahsul yıllarında Hükümet 
hesabına mubayaa edilmiş olan fmdılarm 
miktar ve ortalama fiyatı ile bu fındık
lardan satılmış ve ihraç edilmiş olanlann 
miktar ve satış fiyatına veya eldeki stok 
miktarı ile maliyet fiyatına dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'-
nin yazılı cevabı (6/940) 40:42 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'-
nun, Malatya Vilâyetine bağlı Arapkir 
Kazasmdaki sağlık evi operatörünün, ye
rine bir başkası tâyin edilmeden, nakle
dilmesi sebebine dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üs-
tündağ'ın yazılı cevabı (6/959) 43 

6. — Görüşülen işler 18 
1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 

Maadin Nizamnamesinin 30 ncu madde
sindeki (akraba ve taallûkat) tâbirinin 
tefsiri hakkında önergesi ve Ekonomi ve 
Adalet komisyonları raporları (4/276) 18:26 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin
oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu İsmet Olgaç'm, Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 
Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
Mebusu Abdullah Aytemiz'in, Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlük
ten kaldınlması hakkında kanun teklif
leri ve Ticaret Komisyonu raporlariyle 
Maliye ve Bütçe komisyonları düşünce
leri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komis
yonları raporları (2/59, 102, 223, 373) 26 



1 — GEÇEK TUTANAK ÖJSETİ 

Birinci Oturum 
1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyi

hasının maddelerinin görüşülmesi bitirilerek 
tümü açık oya sunuldu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 

kabul edildiği bildirildi. 
Dışişleri Vekili Fuad Köprülü, Türkiye Cum

huriyeti ile Yunanistan Krallığı ve Yugoslav

ya Fedaratif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında akdolunan Dostluk ye tş Birliği And-
laşmasına dair açıklamada bulundu. 

23 . III . 1953 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime son verildi. 

Reis Kâtip 
îçel Mebusu Kayseri Mebusu 
B. Koraltan t. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekü 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in; Büyük Doğu mecmuasının günlük 
gazete haline geldiği ve kapandığı tarih ile 
bu müddet içinde aldığı resmî ilân bedelinin tu
tarına dair sözlü soru önergesi, Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/961) 

2. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, İs
tanbul'da Veremle Savaş Derneği Kongresine vâki 
müdahale dolayısiyle ne muamele yapıldığı hak
kındaki sözlü soru önergesi, İçişleri vekâletine 
gönderilmiştir. (6/965) 

3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'-
nun, antidemokratik kanunlar hakkındaki söz
lü soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/968) 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, vi
lâyet makamında Gülpmar Köyü Muhtarını 
döven Malatya Valisi hakkında ne muamele ya
pıldığına ve bu husustaki tahkikatın ne safha
da olduğuna dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/969) 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 

Trabzon'un Çaykara Kazasına daimî bir hasta 
nakil arabasının tahsis edilip edilmiyeceğine 

dair yazılı soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletine gönderilmiştir (6/962) 

2. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Bayburt - Çaykara - Of şosesi üzerinde Soğan
lık dağı virajları da kaldırılarak esaslı çalış
malara ne zaman başlanacağına dair yazılı so
ru önergesi, Bayındırlık Vekâletine gönderil
miştir. (6/963) 

3. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Trabzon vilâyetinde 1951 köy ve genel meclis 
seçimlerinde vazife alanlara ödenemiyen istih
kak miktarına ve bunun ne zaman ödeneceğine 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/964) 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Malatya Vilâyeti emrine köy ve il yoUariyle 
köy içme suları için 1951 ve 1952 malî yılla
rında ne kadar tahsisat »verildiğine, bu paralar
dan ne kadarının sarfedildiğine ve küçük köy 
sulama işlerine dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Vekâletine gönderilmiştir. (6/966) 

5. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb-
oğlu'nun, Şiran Kazasının Günbatur Köyü ih
tiyar heyeti üyelerinin istifalarının kabul edil
memesi sebebine ve haksızlığı aşikâr olan ilce ida
re kurulu kararma dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/967) 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Çeltik ekimi kanunu lâyihası (lj/566) 

(Tarım, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Çırağan Sarayının İstanbul Belediye

sine devir ve temliki hakkındaki 4872 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (1/567) (İçişleri, Maliye 
ve Bütçe komsiyonlarına) 

3. — Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu-
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nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerinin ilgasına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası (1/568) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma komis
yonlarına) 

Tezkereler 
4. — Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe yılı He

sabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi (3/444) (Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1951 yılı 
Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait ra
porun gönderildiğine dair Başvekâlet tezke
resi (3/445) (Bütçe ve Tarım Komisyonlarından 
müteşekkil Karma Komisyona) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 Büt
çe yılı Hesabı »Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (3/446) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

7. — İzmir Mebusu Oihad Baban'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/447) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından müteşekkil Karma Komisyona) 

8. - - Orman Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/448) (Sayıştay Komisyonuna) 
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9. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 

Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/449) (Sa
yıştay Komisyonuna 

10. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
458 105 lira 53 kuruşun terkini ve 3 205 lira 21 
kuruşun affı hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/450) (Bütçe Komisyonuna) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 yılı 
döner sermaye muamelâtına ait Bilanço ile denet
çi raporlarının gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/451) (Sayıştay Komisyonuna) 

12. — Türk Tütün Limitet Şirketinin 1947 
yılı Bilançosu ile denetçi raporunun gönderil
diğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/452) (Sayış
tay Komisyonuna) 

önergeler 
13. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 

Dilekçe Komisyonunun 27 . II . 1953 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 5398 sayılı kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
(4/329) (Dilekçe Komisyonuna) 

14. — Eskişehir Mebusu Hasan Polatkan'm, 
Dilekçe Komisyonunun 16 . I I . 1953 tarihli Haf
talık karar Cetvelindeki 5188 sayılı kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
(4/330) (Dilekçe Komisyonuna). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Ahmet Morgil (Rize), İhsan Gülez (Bolu) 

3 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

REİS Oturumu açıyorum. 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. — Balıkesir ve Çanakkale vilâyetlerinde 
vukvbulan zelzele felâketi dohaymyle Büyük 
Millet Meclisinin tessürlerini bildiren telgraflar 
Çekilmesine dair Meclis Riyasetinin beyanatı 

REİS — Efendim, Balıkesir ve Çanakkale 
vilâyetlerinde vukubulan deprem dolayısiyle, va
tandaşlarımızdan bir kısmının can ve mal kay
bına duçar olduğu malûmunuzdur. Hislerinizin 
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tercüman i olarak bu iki valiliğe Başkanlıkça te- J 
essür telgrafları çekilecektir. | 

Hayata veda eden vatandaşlarımızın ruhla- , 
rmı taziz için iki dakika ihtiram vakfesine da- i 
vet ediyorum. ! 

(İki dakika saygı duruşu yapıldı) 
2. — Fransız Hükümetinin davetlisi olarak 

Paris'i resmen ziyaret edecek olan Başvekil Ad^ 
nam Mendese'e Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Ekrem Hayrı Üstiindağ'ın, Dışişleri Vekili Fuad 
Köprülü'ye İçişleri vekili Etem Menderes'in 
ve Paris'te toplanacak Avrupa Müşterek Ziraat 
Pazarı Konferansına iştirak edecek olan Tarım 
Vekili Nedim ökmen'e de Ekonomi ve Ticaret 
Vekili Enver GüreK'nin vekillik edeceklerine da
ir Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/443) 

REÎS — Riyaseti Cumhur tezkeresini okutu
yorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Fransız Hükümetinin davetim olarak Pa

ris'i resmen ziyaret edecek olan Başvekil Adnan 
Menderes'e Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr. 
Ekrem Hayri Üstündağ'ın, Dışişleri Vekili Prof. 
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Puad Köprülü'ye İçişleri Vekili Etem Mende
res'in ve Paris'te toplanacak Avrupa Müşterek 
Ziraat Pazarı Konferansına iştirak edecek olan 
Tarım Vekili Nedim ökmen'e de Ekonomi ve 
Ticaret Vekili Enver Güreli'nin vekillik etmele
rinin, Başvekilin teklifi üzerine muvafık görül
müş olduğunu, saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Ittıla kesbolunmuştur. 

3. — Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu'-
nün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun faâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine da
ir önergesi (4/328, 2/93) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki 2/93 sayılı kanun teklifimin geri ye
rilmesini saygı ile rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit, Erkuyumcu 

REÎS — Geri verilmiştir efeödim. 

5. - SORULAR VB CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SÖRVluAR 

1. — Maraş Mebusu Salahattin Hüdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde 
tesisine karar verilmiş bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli İle kaç liraya mal ola-
cağna dair tçlişteri Vekâletinden sözlü sorusu 
6/720) 

REİS — İçişleri Vekili bulunmadıklarından 
Salahattin Hüdayioğlu arkadaşımızın soruları ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'-
m, Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'nin 
istifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki deği
şikliklere dair sorusuna Başvekil Adnan Men
deres'in sözlü cevâbı (6/766) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından çe

kilen Profesör Muhlis Ete'nin Yunanlılarla olan 
Balıkçılık Andlanşmasını tasvip etmemesi ve 
bunu memleket iktisadiyâtı bakımımdan-mah
zurlu görmesi sebebiyle istifa ettiği söylenmek
tedir. Profesör Ete'nin istifası; 

2. Bakanlar Kurulundaki değişikliklerin 
T; B. M. Meclisinin üzün bir tatile girmesi aka
binde yapılması sebepleri nelerdir? 

Bu sorunun Başbakan tarafından sözlü ola* 
rak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Kâmil Boran 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-
blu) —Sayın arkadaşımın sorusuna maalesef ve-
reöek uzun cevap ve izahat yoktur. Vekilin isti-
fasında istifa sebebi olarak zikrettiğini kabul 

— 7 — 
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etmemek için bir sebep mevcut olabileceğini j 
tasavvur etmiyorum. Bu itibarla eğer bu kısa ce- I 
vabım kendisini tatmin etmemiş olursa, cidden 
üzüleceğim. 

REİS — Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Meclis açılalı beş ay oldu arkadaşlar. Ben yaz 
tatilinde sorduğum sualin cevabını ancak şimdi 
alabildim. Sorumun mevsimi geçmiştir ama ve
bali benim değil. Bunu sormaktan maksut olan 
gaye de maalesef kayboldu. Modası eskimiş par
lâmento taktikleriyle cevabın bu derece gecik
tirileceğim ve Başvekilin bu kabil taktiklerden 
faydalanmak zaruretini hissedecek kadar müş
kül bir durumda kalacağını tahmin etseydim 
artık ameli faydası kalmıyan... 

RIFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Kâmil Bey, 
güneş yeni açtı. 

MEHMET KÂMlL BORAN (Devamla) — 
— Artık ameli faydası kalmıyan bu soruyu hiç 
sormazdım. 

Arkadaşlar, Balıkçılık andlaşması mevzulu 
tasarı görüşülürken konuşacağımdan, bu nokta 
üzerinde durmuyorum. Esasen sorumun mevzuu 
da bu değildir. 

Benim anladığıma göre, Başvekil istifa için 
s<ebep gösteremiyeceğini söylemektedir, tabia-
tiyle bu hususta söylenecek bir şey kalmamak
tadır. Ancak ben bunu kabul edemem. (Soldan 
«Veto et» sesleri, gülüşmeler) Her halde bunu 
açıklamayı kendi şahsı bakımından mahzurlu 
görüyor. 

Arkadaşlar, ne de olsa Hükümetimizin rei
sidir. Müşkül vaziyete düşürmek istemem, ıstrar 
etmiyeceğim. (Soldan aferin sesleri) 

REİS — Buyurun efendim, Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Arkadaşımın sözlerinde kısaca iki cüm
le ite cevap verilecek bir iki nokta var. Müsa
ade ederseniz bu iki nokta üzerinde cevapları
mı arzedeyim: 

Eskimiş parlâmento taktikleriyle bu sualin 
geciktirilmiş olduğunu ileri sürdüler. Kendile
rinin insaflarına sığınarak arzediyorum: Sualle
rinin bugüne kadar gecikmiş olması iki sebebe 
dayanır: Birincisi, Yüksek Heyetinize taallûk 
eden, bizim irademizin dışında kalan sebeptir. 
Sual takrirleri, elhamdülillah, o kadar kesretle 
geliyor ki, Meclis mesai saatlerini ve Meclis ruz-
namesi çerçevesini aşıyor. i 
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İkinci sebebi ise maalesef yine Yüksek Mec

lisinize izafe etmek mecburiyetindeyim, çünkü 
Yüksek Meclisinize taallûk ediyor. O da, kanun
ların müzakeresi için, ve yahut sair müstacel, 
daha ehemmiyetli mevzuların müzakeresine vakit 
bulmak için, yüksek heyetiniz sual takrirlerinin 
müzakeresini vermiş olduğu bir kararla talik et
miş bulunuyor. Bu 'iki sebepten ileri gelen bir 
teehhürü, (eskimiş bir parlâmento taktiğinden 
faydalanmak) diye ifade suretiyle bunu yüksek 
heyetinizin bir grupuna, Hükümete ve bana iza
fe etmek doğru olmaz kanaatindeyim. 

Bundan sonra Hükümetin veya şahsımın bu 
küçük ve eskimiş parlâmento tekniğinden istifa
de ederek, böyle bir taktiğe sığınarak küçük mev
kie düşmemizi reva görmiyorîar, arzu etmiyorlar, 
demektir. Bu husus için kendisine teşekkür ede
rim. Fakat derhal ilâve edeyim ki; müsterih ol
sunlar, arzettiğim sebeplerden dolayı vukua 
gelen teehhürden dolayı benim küçük düşmekli-
ğim bah'is mevzuu olmasa gerektir. 

Müsaade ederseniz bunun sebebini izah ede
yim: Bir zat var, istifa ediyor ve diyor ki; ben 
şu sebepten dolayı istifa ediyorum. İstifayı ka
bul eden taraf da onun sebebini kabul ediyor 
(Gülüşmeler) Ist'ifa eden ve istifayı kabul eden 
arasında cereyan etmesi lâzımgelen bir husus 
hakkında, kendilerinin de «ben zaten sırası geç
tiği için kendisine açıklamak istemiyorum, bina
enaleyh üzerinde durmıyacağım» demekle çok 
isabetli hareket etmiş olduklarına kaaniım. (Gü
lüşmeler) 

REİS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMlL BORAN (Mardin) — 

Sayın Başvekilimizin izahlarına teşekkür ede
rim. Ancak; bu istifa sebebini ikinci defa izah 
ederken «Bakan istifa etmiştir, diğeri kabul et
miştir.» demişlerdir. Ben bu ifadeden bir şey an-
lıyamadım, eğer Sayın Muhlis Ete kendiliğin
den istifa etmişse, bunun sebebini açıkça Baş
vekil izah etsinler. Çünkü sebepsiz istifa mev-
zuubahis olamaz. Kabinedeki değişikliklerin en 
elverişsiz bir zamanda yapılması sebebini yalnız 
milletvekillerinin değil, bütün milletin bilmesi, 
bilmek istemesi en tabiî haklarıdır. Başbakan
dan sorarım, acaba sebepsiz hattâ birçok sebep
ler olsa dahi Başvekilliği kolay kolay bırakabi
lir mi? 

Bakan istifa sebebini hakikaten söylememiş 
olsa dahi bu sebebi, bilhassa Menderes gibi bir 
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I lirli olan vatandaşlara kat kat satılması hak' 

kındaki söylentilerini doğru olup olmadığına 
dair Beşvekilden sözlü sorusu (6/842) 
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Başvekilin, bilmemesine, anlamamasına imkân 
yoktur. 

Tekrar ediyorum, her halde bunu açıklamayı 
kendi şahsı bakımından mahzurlu görüyor. 
Müşkül vaziyete düşürmek istemem, ısrar etmi-
yeceğim. 

RElS — Başvekil. (Soldan, «Üzerinde dur
maya değmez», «Vallahi değmez.» sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Efendim; yüksek müsamahakârlığınıza 
sığınarak, müsaade ederseniz, kendisine bir iki 
cümle ile cevap vereyim : 

Eğer istifa sebebinin âmmece bilinmesinde 
kanun vâzıı bir faide mülâhaza etmiş olsaydı, 
bu istifaların sebeplerinin açıklanmasını bir 
hüküm ile teyit ederdi. 

Eğer B. M. Meclisi bugüne kadarki çalışma
larında, bu istifa sebeplerinin açıklanması' neti
cesinde bu mevzuların müzakereye konu teşkil 
etmesi hususunda bir faide görmüş olsaydı, Mec
liste bu da teamüller arasına girerdi. 

Bu bakımdan, endişe etmesinler, istifa sebep
lerinin açıklanmamasından dolayı bir âmme fa-
idesi fevtedilmiş değildir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgüler'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yaları arasındaki altın stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalmta se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak için alınan tedbirlere, dış tica
ret politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığma ve dış ti
caret muvazenemizin lehimize dönmesini sağla
mak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerin
den sözlü sorusu (6/840) 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yaeıgiller'in, mesken buhranına ve kiralara 
karşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele 
alınmasına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
üe, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Mülî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve ki
ra dâvasının bir kül olarak halM için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahal
lesindeki binaların memur ve işçilerden '&z ge-

REİS — Abdürrahman Boyacıgiller arkada
şımız burada bulunmadıkları için 3 ncü ve 4 
ncü sorular gelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'-
ın, kadrosuzluk yüzünden terfi ettirüemiyen 
bucak müdürleri hakkında İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/892) 

REİS — Remzi Bucak arkadaşımız bulunma
dıkları için gelecek birleşime talik edilmiştir. 

6. — Yozgad Mebusu Yusuf Karshoğlu'-
nun, dilenciliği menecek tedbirlerin alınma
sı hakkındaki kanun hükümlerinin şimdiye ka
dar yenne getirilmemesi sebebine dair İçişleri 
Vekilinden sözlü sorusu (6/896) 

REİS — Yusuf Karslıoğlu arkadaşımız bu
radadırlar, fakat İçişleri Vekili bulunmadık
ları için gelecek Birleşime talik ediyoruz. 

7. — Zonguldak Mebusu Rıfat Sivisoğlu'-
nun, Bohı Irmağının guçatmdan itibaren FÜ-
yos'a kadar uzanan yatağının ıslahı ve Devrek'i 
Tefen İstasyonuna bağltyan ahşap köprünün 
yeniden inşası hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Bayındırlık Veküi Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/898) 

REİS — Soruyu okuyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Demokrat iktidarın, diğer bakanlıkları gi

bi, Bayındırlık Bakanlığı da yurdun her tara
fında şayanı şükran çalışma asarı göstermek
tedir. Bunu takdirle anarken şunu sormaktan 
da kendimi alamadım. 

1. Bir avuç su halinde Bolu'dan hebean 
edip, yollarda birçok dere sularının karuşma-
siyle büyüyerek Devrek kazası içinden cere
yan eden Bolu ırmağı, Safranbolu istikametin
den gelen diğer ırmak ile Tefen İstasyonu ci
varında birleşiyor ve bunun için bu noktai il-
tisaka «Suçatı» deniyor. 

Netice: münbit ve vâsi arazi parçalarını ya
layıp yutarak, tahrip ede ede Devrek'ten ge
çip Suçatı 'na geldikten ve orada Safranbolu 
Irmağı ile birleştikten sonra daha ziyade büyü
yen ve Pilyos'da denize dökülen bu ırmak Su-
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çatı Man itibaren Pilyos'a kadar imtidat eden 
yatağının iki tarafındaki on binlerce dönüm I 
miktarında ve milyonlar değerindeki mahsuldar ı 
araziyi de ınahvütebah ediyor. j 

Bâzı köyler; su tehdidinden kurtulmak ve \ 
hiç olmazsa canlarını kurtarmak maksadiyle ı 
evlerini yıkıp, enkaziyle biraz uzaklarda yeni j 
yuva kurdukları halde; onlar kaçtıkça zaman 
zaman seylâp onları adetâ kovalıyor, peşlerini j 
takip ve tehdit ediyor ve tekrar naklimekân j 
mecburiyetinde bırakıyor. j 

Bu su tehdidi, bâzı mahallerde olduğu gibi, | 
suların sathı arzı istilâsı ve bir müddet sonra i 
çekilmesi şeklinde tecelli etmeyip arzı kaşyar i 
yaparak büsbütün yoketmesiyle neticeleniyor, i 

Devrek ilce merkezi her an ve zaman böyle j 
bir tehdidin tahtı tesirinde idi. Çok şükür ki, j 
Bayındırlık Bakanlığının himmetiyle alman I 
bâzı tedbirlerle bundan kurtulmuş gibi ise de j 
Pilyos'a kadar uzanan tehlikenin de izalesi ve- i 
ya hiç olmazsa tahfif ve tahdidi çarelerine baş J 
vurıılmazsa geriye kalan milyonlar değerindeki ! 
verimli arazide yok olacak, o muhitteki vatan- j 
daşlar muhacerete mecbur kalacak ve bunun ! 
neticesi olarak hiç yoktan ortaya bir gaile cı- J 
kaçaktır. j 

Her tehlikeyi vaktinden evvel önlemek lâ j 
zımdır. Bunu da demokrat iktidarımız yapmak
tadır. Bu ırmak yatağının ıslahı ve ieabeden 
noktalarına muhkem duvarlar inşası suretiyle | 
endişelerin izalesi mümkündür. j 

2. Devrek kazası ile Tefen istasyonunu [ 
ıbiribirinden ayıran ve yukarda zikri geçen j 
Safranbolu ırmağı ve bu ırmağın üzerinde de I 
Devrek'i Tefen istasyonuna bağlıyan ahşap bir 
köprü vardır ki bilûmum nakil vasıtaları bu j 
tehlikeli köprüden geçmektedirler. Çok büyük 
bir tehlike arzeden bu ahşap köprünün tamirine | 
sarfedilecek para bir kuruş dahi olsa heder ol- i 
muş sayılır. | 

Bu köprünün inşası Bayındırlık Bakanlığı- I 
ran vazifesi adadına dâhil olduğundan dolayı j 
Zonguldak Vilâyetinden 9 . IV . 1952 gün ve 
968/1 numara ile Bayındırlık Bakanlığına arze-
dildiği ve Bakanlıktan da 5 . V . 1952 gün ve 
278/651 numara ile cevap verildiği anlaşılmış 
ise de bir netice alınamamıştır. 

Yukarda arzettiğim iki husus hakkında ne i 
düşünülmekte olduğunun Muhterem Bayındır
lık Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmak j 
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lûtf unda bulunulmasını rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Rifat Sivişoğlu 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Eskişehir) — Zonguldak Milletvekili 
Sayın Rifat Sivişoğlu arkadaşımızın sözlü so
rusuna cevaplarımı arzediyorum. 

Birinci suallerine cevabım : 
Pilyos ve Devrek çaylarının ıslahı hususun

da yaptırılan ilk etüdlere nazaran bu çayların 
seylâbi karakterde olması ve geçtikleri vadinin 
arazi teşekkülâtı itibariyle yatak oyumlarına 
müsait bulunması yüzünden yatak tesbitinin 
ve şedde muhafazasının güçlüğü gibi sebeplerle 
ıslah işinin 10 - 15 milyon lira gibi büyük bir 
meblâğın sarfını ieabettireceği, buna mukabil 
rantabilite bakımından düşük olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu durum karşısında vadinin genişlediği 
yerlerde ziraata elverişli bulunan nebatî topra
ğı havi arazide suların hasarını önleyici tedbir
lerin alınması daha uygun görülmüştür. 

Bu mülâhaza ile 1952 yılı programında Çay
cuma - Yenimahalle ile Burunkaya köyü arazi
lerinin Pilyos çayı taşkınlarından korunması 
işi ele alınmış ve müteahhidine ihale edilmiş 
bulunmaktadır. 

.Bundan sonraki programlarda da ieabeden 
yerlerde mevzii ıslah işleri nazarı itibara alına
caktır. 

2. Devrek'i Tefen 'istasyonuna bağlıyan yol 
üzerinde esaslı bir köprü yapılması programı
mıza dâhil bulunmaktadır. 

REİS — Rifat Sivişoğlu. 
RtPAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — İzah

larına teşekkür ederim. 
REİS — Efendim, arkadaşımız teşekkür 

ediyorlar. 

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

REİS — Ticaret Vekili arkadaşımız hazır 
bulunmadıklarından soruyu gelecek Birleşime 
bırakıyoruz. 

9. — Vrfa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951 
ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vüâyeti köy su
lan için ne kadar yardım yapıldığına ve kaç 
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köyün ihtiyacının temin edildiğine, aym ü ıiâ- I 
hüindeki köy ve Devlet yolları için 1952 yılı 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına ve 
Birecik Köprüsü inşasının ne zaman tamamlana
cağına dair Bayındırlık ve İçişleri vekillerinden 
sözlü sorusu (6/900) 

REİS — Feridun Ergin buradalar mı? (Yok 
sesleri) 

Soru, arkadaşımız bulunmadığından, gele
cek Birleşime talik edilmiştir. 

10. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalışan 
mavna kaptan ve tayfalarının günlük mesaileri
nin muayyen olup olmadığına ve bunlara fazla 
mesai ücreti verilip verilmediğine dair sorusuna 
Çalışma Vekili Samet Ağaoğlu ve Ulaştırma Ve
kili Yümnü Üresin'in sözlü cevapları (6/901) 

RElS — Kendileri buradadır, sözlü soruyu 
okutuyorum efendim. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımızın Ulaştırma ve Çalış

ına Bakanlıklarınca sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Saygılarımla 
Trabzon Milletvekili 

Mahmut Goloğlu 

1. Trabzon Liman işletmesi emrinde çalışan 
mavna kaptan ve tayfalarının günlük muayyen 
mesaileri var mıdır? 

2. Bu vatandaşların bâzan günde 20 saate 
kadar çalıştıkları ve umumiyetle günlük mesa
ilerinin 12 saatin üstünde olduğu doğru mudur? 

3. Bu vatandaşlara fazla mesai ücreti ve
rilir mi? 

4. Gerek bu derece fazla çalışmak, gerek 
fazla mesai ücreti almamak doğru mudur? 

5. Doğru değilse bir tedbir alınacak mıdır? 

REİS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 

(Manisa) — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ
lu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği 
3 . 12 . 1952 tarihli sözlü soru ile Trabzon Li
man İşletmesi emrinde çalışan mavna, kaptan 
ve tayfalarının; 

a) Günlük mesai saatlerinin mevcut olup 
olmadığı, 

b) Günde (20) saat çalışıp çalışmadıkları, | 
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c) Günde (12) saatten fazla çalıştıkları 

takdirde, bu mesai için ayrıca ücret verilip ve
rilmediği, 

d) Böyle bir ücret ödenmiyorsa bu husus 
için tedbir alınmasının düşünülüp düşünülme
diği. 

Sorulmaktadır. 
Cevaplarımı arzediyorum: 
1. önergede bahis mevzuu edilen işçiler de

niz işçileri olup îş Kanununun muaddel ikinci 
maddesinin Ç bendi mucibince îş Kanununa tâ
bi değildir ve bu itibarla sorunun vekâletimizce 
ilgisi yoktur. Bu husus1 Ulaştırma Vekili tara
fından cevaplandırılacaktır. Bununla beraber 
Deniz iş Kanunu hazırlanmış olduğundan Yük
sek Meclise sunulacaktır. 

2. Soruda zikredilmiyen ve fakat aynı za
manda mavnalarda kaptan ve tayfaların dışın
da tahmil ve tahliye işlerinde çalışan işçilerin 
de kasdedildiği göz önünde tutularak mumaileyh-
himin durumları aşağıda zikredilmiştir: 

a) Tahmil ve tahliye işlerinde çalışan kara 
işçileri, İş Kanununun muaddel ikinci maddesi
nin Ç fıkrasının bir numaralı bendi hükmü mu
cibince İş Kanununa tâbidir ve iş yeri kanun 
şümulüne alınmıştır. 

b) 43 sayılı Koordinasyon Heyeti karan 
gereğince bu iş yerinde senede 90 günle mu
kayyet olmaksızın, günde üç saat fazla mesai 
yapılması mümkündür. Mahallî bölge Çalışma 
Müdürlüğümüze yaptırılan tetkikte, bu işçilerin 
Eylül - Aralık aylarında ayda 2 - 5 defa günde 
üç saate kadar «Fazla mesai yaptıkları ve bu 
mesailere ait ücretlerin pay esasına göre fazla 
saatlerle Çalışma Nizamnamesinin» 8. maddesi
ne uygun şekilde ödendiği tesbit edilmiştir. 

Kısa mâruzâtım, Mahmut Goloğlu arkadaşı
mın takriri verdiği tarihte bahis mevzuu etmek 
istediği aksaklıklar izale edilmiştir. Halen her 
hangi bir kanun ve nizama aykırf bir cihet yok
tur. 

Diğer hususlara Ulaştırma Vekili arkadaşım 
cevap verecektir. 

ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) —Mahmut Goloğlu arkadaşımın soru
larına cevap hususunda bir nokta ilâve edece
ğim: 

Trabzon limanı işletmesi emrinde çalışan mav
na kaptan ve tayfalarının günde bazan 20 sa-
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ate kadar çalıştıklarına ve umumiyetle günlük 
mesailerinin 13 saatin üstünde olduğuna dair 
bir müracaat ve şikâyete Ulaştırma Vekâleti mu
hatap olmamıştır. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Paşam, 1948 
de vardır. 

ULAŞTIRMA VEKlLİ YÜMNÜ ÜRESlN 
(Devamla) — Normal mesainin üstünde uzun 
çalışmayı icabettirecek hallerde vazifeli mavna
cıların işletmece istirahatta bulunanlarla değiş
tirilmekte olduğu Denizcilik Bankasınca hazır
lanmakta olan yönetmeliğe fazla çalışan mavna 
kaptan ve tayfalarına hem muntazam mesai üc
reti, hem de, zaruret hâsıl olup da gece de çalış
tırıldığı takdirde, gece zammı verilmesinin ilâve 
edileceği bildirilmiştir. Bu husus Vekâletçe de 
takibedilmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, hâdisenin tenevvür etmemesine 
her halde benim maksadımı ifade edememiş ol
mam sebebiyet vermiştir. Çünkü hâdise her üri 
muhterem Bakan arkadaşımın da anlattıkları 
gibi değildir. Trabzon'da Liman İşletmesi emrin
de çalışan mavnalarda vazife gören kaptan ve 
tayfalar mevcuttur. Bunlar saati mesaiye tâbi 
değildirler. İşletme müdürünün emrinde istenil
diği kadar çalıştırılırlar ve yevmiyelerinden bir 
kuruş fazla alamazlar. 

Bu, bugün hâdıs olmuş bir vaziyet değildir. 
Bendeniz aşağı yukarı üç dört seneden beri bu 
işi takip etmekteyim. Gerek Çalışma Bakanlığı 
ve gerek Ulaştırma Bakanlığının ilgili daireleri 
de bu işleri benden daha tafsilâtiyle bilmektedir
ler. 

îlfc iddia şu yolda 'idi; bu vatandaşlar İş Ka
nununa tâbi değildirler, binaenaleyh bunların 
Türkiye'de tâbi olduğu bir kaide de yoktur, di
lediğimiz gibi çalıştırır ve para da vermeyiz. 

Bu iddia o kadar ileri gitti ki, bu usul takri
rimi vermeden evvel Denizcilik Bankası Genel 
Müdürlüğüne şahsan yazdığım bir mektuba 
aldığım cevapla da teyit edilmiştir. Bugün 
eğer sualime sıra geleceğini bilmiş olsaydım, 
o cevabı getirirdim. Orada; «istediğimiz kadar 
çalıştırırız ve para da vermeyiz» deniliyor. 
Şimdi Ulaştırma Bakanı arkadaşım da diyor 
ki ; «çalıştırmazlar, böyle bir şey bize hiç inti
kal etmemiştir.» Nasıl oluyor anlıyamachm, 
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I Denizyolları Umum Müdürlüğünün çifte imzalı 

mektubu var. «Bunlar her limanda böyledir, 
çalışırlar, bunlara fazla mesai vermek duru
munda da değiliz.» Diyor. Bu birincisi. 

ikincisi; Sayın Çalışma Bakanı arkadaşım 
dediler ki ; iş Kanununa bunların bir kısmı tâ
bidir, bir kısmı tâbi değildir. Tâbi olanlar kara 
işçilerimiş. Ben bunun üzerinde zaten durma
dım. Benim sorduğum, iş Kanununa tâbi olmadı
ğını iddia ettikleri kaptan ve tayfalardır. Ev
velki Bakan zamanında da, zannederim Hulusi 
Köymen zamanında, bizzat bu meseleyi tetkik 
ve tahkik için Çalışma Bakanlığından bir ar
kadaş Trabzon'a gönderildi, 3 - 4 gün orada 
kaldı ve geldiği zaman bir rapor verdi. Rapor 
Bakanlıkta mevcuttur. O raporda bu vatandaş
ların muaddel tş Kanunun şümulü dâhilinde 
olduğuna dair sarahat vardı. Onun üzerine Ça
lışma Müdürüne emir verildi. 

Şu ana kadar, şu konuşmama kadar vaziyeti 
şöyle mütalâa ediyordum: Çalışma Bakanlığı 
ve teşkilâtı bunların kanuna tâbi olması lâzım-
geldiği kanaatindedir, fakat Ulaştırma Bakan
lığı emrindeki daireler kabul etmiyorlardı ga
yem birbirine zıt fikirler taşıyan iki vekâlet 
mensuplarını bu kürsüde birleştirmek, her iki 
vekâletin de hayır veya evet demelerini temin 
etmektir. Halbuki her iki vekâlet de ademima-
lûmat beyan etti. 

Trabzon'dan 10 gün evvel geldim. Çalışma 
Müdürü liman işletmesi bunların iş Kanununa 
tâbi olması lâzımgelir kanaati ile birleşmişler, 
ekipler yapılmış, saati mesai tâyin edilmiş ve 
fakat sonra Çalışma Müdürlüğü ile oradaki De
nizcilik Bankası arasında ihtilâf zuhur etmiş. 
Demişler ki, «Bunlar aynı zamannda tekaüdiye-
lidirler, halbuki iş Kanununa tâbi olurlarsa bun
larla işçi Sigortaları alâkalı olacaktır.» ihtilâf 

I sadece bu noktada kalmış. Denizcilik Bankası 
bundan bilistifade sekiz saatlik mesai şeklini 
bozmuş ve dilediği gibi işçilerini çalıştırmaya 
başlamıştır. Hâdise olmuş bitmiştir, yani işitil
memiş bir hâdise değildir, üç dört seneden be
ri mütemadiyen devam eden ve her iki daireyi de 
mütemadiyen ilgilendiren bir hâdisedir. Beıı-

' deniz bu hususta birçoklarının başını ağrıttım. 
Bundan bir ay evvel Denizcilik Bankası Umum 

I Müdürü dedi ki; «Biz bunları çalıştırırız, ve faz-

I la para da veremeyiz. Bunlar bir kanuna tâbi 
değildir.» Çalışma Bakanlığında salahiyetli ar-
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kadaşlarla görüştüm, onlar da bana : «Bunlar 
îş Kanununa tâbi değildir, binaenaleyh istediği 
kadar çalıştırır.» Dediler. 

Şimdi hâdiseyi iç yüzü ile bu şekilde ortaya 
koyduktan sonra, iddiam şudur ki; bugün dün
ya yüzünde medeni memleketlerin hangisinde 
bir adam istediği kadar çalıştırılır ve kendisi
ne hiçbir hak tanınmaz? Neşede böyle bir usul 
vardır? Ben böyle bir şeyi katiyen tasavvur ede
miyorum. îdari ve hukuki mevzuat cihetleri bir 
tarafa, mantığımın ve aklımın almadığı bir nok
ta; Türkiye'de birtakım işçiler istenildiği gibi 
çalıştırılır, bu fazla çalışma sebebiyle hiçbir 
hak da tanınmaz, buna karşı da «İleride çıkacak 
bir kanunun ağlebi ihtimal bunu ıslah edeceği
ni ümit ediyoruz.» denilmekle iktifa olunur... 
Efendim bu nasılolur? Haklannı koruma bakı
mından hiçbir kauna tâbi olmıyan bu vatan
daşlar için «İlerde yapacağımız bir kanunla hal
ledilecektir.» demek imkânıa sahip değiliz. Bu 
takdirde yapılacak iş, bunlar hakkında süratle 
bir maddei kanuniye getirmektir. Eğer ben 
bugüne kadar Çalışma Bakanının benimle aynı 
fikirde olmadığını bilseydim bu teklifi yapar
dım. (Jimkü oraya giden bir müfettiş bunların 
hakkını tesbit eden bir rapor vermiştir. Binae
naleyh, her iki Vekil arkadaşımdan istirham 
ediyorum -hattâ icap ederse kendilerine mektu
bu da vereyim - bu işi burada bitirmiyelim, 
mevzuu etraflıca tetkik etsinler, iki daire arasın
da cereyan eden yazıları tetkik buyursunlar. İşi 
ondan sonra burada müzakere edelim. Benim bu 
hususta başkaca diyeceğim yok. 

REİS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ SAMET AĞAÖĞLU 

(Manisa) — Efendim sizi tekrar rahatsız ediyorum, 
özür dilerim. Anlaşılıyor ki, Mahmut Goloğlu arka
daşıma mevzuu iyice anlatamamışım. 

Gayet sarih söyledim, dedim ki; limanlarda 
çalışan işçilerin bir kısmı İş Kanununa tâbidir, 
bir kısmı değildr. Kanuna tâbi olmıyanlar ara
sında kaptanlar, tayfalar var mı, yok mu? Bu 
münakaşa mevzuu, Vekiller arasında olduğu gibi 
bizzat vâzıı kanun yani sizin huzurunuza geldiği 
zamanda canlanacaktır. Karaya merbut vesait 
midir, denize merbut vesait midir? Hakikaten 
üzerinde çok durulacak bir noktadır. Şimdiye 
kadar Çalışma Bakanlığı bu meseleyi idareten 
halletmeye çalıştı. Arkadaşımız dosyaları tet
kik etmeden buraya gelmişiz gibi konuştu da 
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bendeniz onun için huzurunuza ikinci defa çıktım. 
Dâva dedikleri gibi değildir. Deniz İşçileri Ka
nunu hazırlanarak Bakanlıklara gitti, bu mev
zuu biz onun içine koyduk ama huzurunuza gel
diği zaman yeniden müzakere mevzuu olacaktır, 
nazari bir mesele olarak karşımızdadir. Liman
da tahmil ve tahliye işlerinde çalışan tayfalar ka
raya mı bağlıdır, denize mi? Bu, huzurunuzda 
halledilecektir. Bunlar için denizde durma mec
buriyeti vardır, faartıe zaman çalışacakları ma
lûm değildir; emir verilir, tayfa harekete geçer, 
ve tahmil tahliye muamelesi iki üç saat sürer, 
ondan sonra emre intizar olunur, bir duraklama 

olur. îşte bu bekleme zamanı mesai zamanı mı
dır, değil midir? Halledilmesi icabeden bir va
ziyettir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — İş yerinde bekle
me mesai zamanıdır. Samet Bey. 

ÇALIŞMA VEKİLLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Buradaki sizin dediğiniz gibi de
ğil, Cezmi Bey. Bizzat İş Kanununda kara işçi
leri için «aralıklı çalışma» diye bir çalışma sis
temi vardır. Bu, zannedildiği gibi kolay değil
dir. Aralıklı çalışmada sekiz saat nasıl hesap 
edilir, bunun ayrı bir hesabı vardır, demin de
diğim gibi bekliyen işler.. «Kaptan bekliyor o 
halde çalışıyor» diyor Cezmi Bey. Ben görüş
tüm, Deniz İş Kanunu için bana yazdıkları te
şekkür mektupları var, bunları okumaya hiç lü
zum yoktur. Geldiler, kendileriyle gayet arizü-
amik görüştük.. 

Kaptan diyor kir«Ben evimde değilim, moto
run içindeyim. Ufağım, tef eğim motorun içinde. 
Burası iş yeridir. Binaenaleyh 8 saatten fazla 
çalışmam.» Mukabil noktai nazar var. Çalışan 
o değil. Çalışmaktan maksat bekleme hali değil
dir, bilfiil tahmil ve tahliye işleriyle uğraşmak
tır. 

Bu iki noktai nazar, tayfanın, işçinin görü
şü ile iş verenin görüşü hukukçular arasında da 
ihtilâflar doğurmuştur. 

Arkadaşlarım, iş hukuku muazzam bir mecel
le teşkil eder, sonra buna içtihatları da ilâve et
mek gerektir. Hakikaten ben bu mesele üzerinde 
merak ettim, bir hukukçu olarak, iş meseleleriy
le alâkadar bir insan olarak ve nihayet işçileri 
himaye etme bakımından dosyayı tetkik ettim, 
okudum, yani o tarafa doğru çevireyim diye 
okudum ve neticede hakikaten üzerinde durula
cak noktalar olduğunu gördüm. 
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Bunu nasıl halledeceğiz? Tekrar ediyorum, 

hal çaresi şudur: Biz Deniz İşçileri Kanununu 
hazırlıyoruz, bunları da onun içerisine koyuyo
ruz; diyoruz ki, «Motorun denizde seyahat sahası 
kısadır, dardır. Ama onda çalışanlar da tayfadır, 
gemicidir, kaptandır, bunlar da doğrudan doğ
ruya deniz işçileri kanununa tâbi olacaktır.» 
Bu hususta Ulaştırma Bakanlığı arkadaşlarımla 
prensip mutabakatına varılmıştır. Kısaca son 
olarak arkadaşımın dediği4hal yalnız Trabzon'
da değil, İskenderun'da, Mersin'de, İzmir'de, İs
tanbul'da hülâsa Türkiye'nin denizle tahmil tah
liye yapılan bütün, iskelelerinde mevcuttur. Böy
le bir ihtilâf umumi olarak vardır. Biz Çalışma 
Vekâleti olarak, büyük deniz kanunu işçileri 
içinde bunu huzurunuza getireceğiz, ihtilâfın 
nazari, hukuki tarafları vardır. Derhal ilâve ede
yim; meselâ Karadeniz, Tarsus gibi gemiler sey
rüsefer yaparken bunların mesai saatleri soru
lursa elbetteki sekiz saat olmıyacaktır. Bir kısım 
tayfa için meselâ 24 saat olacaktır. Bunlar bey
nelmilel normlara bağlanmıştır. Deniz üstünde 
giderken mesai saati her ekibin gördüğü işin 
mâhiyetine göre değişir. 

Af finizi rica ederim s'izleri yordum. Arkada
şım dediler ki, Vekâletler iyi tetkik etmemişler
dir. Biz bu işi gayet iyi tetkik etmişizdir. Bu 
meselenin hall'i üzerindeyiz. Vekâletim namına 
arzediyorum, biz bu işin hallini, Deniz İşçileri 
Kanununa koyduğumuz hükümler ile temin ede
ceğiz. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Tekrar 
ediyorum, anlaşılıyor ki, hâdiseyi iyi anlatama
mışım. Çünkü çok Muhterem Vekil arkadaşı
mın demin beyan buyurduğu çok kıymetli fikir
lerin % 80 ninin hâdise ile ilgisi yoktur. * 

Şunu arzedeyim ki, bendeniz bu işin naza
riyatına pek girmedim. Bu işde beni ilgilendi
ren ne hukuki sebep ve ne de bu adamların alaca
ğı para değildir; beni asıl ilgilendiren sebep, 
bu vatandaşların sıhhatidir. 

Çünkü ben kendi hesabıma bu adamları 
mesaisini beşer kudretine uygun görmüyorum. 
Zaten adamlar da yavaş yavaş göçüp gidiyor
lar. Farzedelim ki 35 tane kaptan ve tayfa var
dır, hepsi bu kadardır. Limandaki tahmil ve 
tahliyeyi yapacak olanlar bunlardır; ayrıca ekip 
grup yoktur. Bunlar en ağır işi gören insanlar
dır. Gemi geliyor, yedi saat çalışıyorlar, işler 
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bitmekteyken ikinci bir vapur geliyor, bu sefer 
onun boşaltılmasına başlanıyor. Burada bekle
me müddeti diye tanınan bir müddet yoktur. 
Bir saatlik bir beklemeden sonra ikinci gemi 
geliyor. Tekrar mesaiye başlıyorlar. Günde altı 
yedi saat uyuyorlar. Bir gün lS saat, ertesi gün 
16 saat çalışıyorlar. Bâzan haftada bir iki gün 
vapur gelmiyor, o zaman da hiç iş görmeden ya
tıyorlar. Muhterem arkadaşımın da bilmesi lâ
zım gelen bir hesap yapılıyor. Haftada 60 saat 
çalışılması lâzımdır, 66 saat çalışılmıştır deni
yor. 

Evet etendim; öyle çalışıyorlar. Belki de 
hakikat öyledir. Fakat bir insanın vücudu bu
na tahammül edebilir mi? Bu işleri tedvir eden 
idare âmiri, umum müdürler, müsteşarlar, mü
fettişler, liman işletme müdürü şu kadar gün 
arka arkaya çalışıp da bir gün tam istirahate 
razi mıdır? Vücut buna mütehammil midir? Bir
kaç gün günde on beş, on altı saat çalıştırdık
tan sonra, «arkadaş bir gün istirahat edecek
sin» demek olmaz. Bu çalışmayı tanzim etmek 
mecburiyeti vardır. 

İş hukuku bakımından itirazım yoktur. Ba
kan, elbette deniz işçilerinin de kara işçilerin
de olduğu gibi haklarını teslim edecek ve ka
nunlaştıracaktır. Bunda şüphe yoktur. Muhte
rem arkadaşını getirecek ve çıkartacaktır. Fa
kat o zaman da icab eder mi etmez mi diye 
münakaşa edeceğiz buyuruyorlar. Kanun çıka
cak dahi olsa bu işçilerin vaziyeti düzelmiye-
cektir. Böyle bir şüphe de vardır. Çünkü o za
man da bunun münakaşasını yapaeağız. 

Diğer limanlardaki işler Trabzon'daki ka
kar, mahdut amele ve kesif işten dolayı daya
nılmaz şekilde değildir. Trabzon limanında ça
lışanlar, hakikaten can peşindedir. Ne yapsın
lar? Çıksınlar. Çıkarlarsa açlıktan ölürler. Za
ten kifafi nefsedecek kadar az bir şey alıyor
lar, 90 - 100 lira kadar bir şey. Son zamanda 
bir zam yapmışlar, 25 lira kadar düşüyor. Ba
kan teşekkür mektubu aldım diyor. Kendileri 
bu arkadaşlardan da teşekkür mektubu almış
lar mı acaba? 

Sonra «mektubu burada okumak neden lâ
zım olsun?» dediler. Bu mektup hususi bir 
mektup değildir, çifte imzalı resmî, tarih ve 
numarası olan bir mektuptur. Bu, Ahmet Be
yin, Mehmet Beyin yazdığı bir mektup değil
dir, bir müessesenin yazdığı mektuptur. 
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Arkadaşlar, samimiyetle ve saffetle huzu

runuzda ilân ediyorum ki, ıben bu vatandaşların 
düştükleri ıstıraptan dolayı dört seneden beri 
kıvranıyorum. Artık izharı aczettim, Allah 
kurtarsın. 

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

REÎS — Şevket Mocan arkadaşımız bulun
madıklarından gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 1951 
ve 1952 senelerinde İstanbul Sergisinde Şehir 
Meclisi üyelerinin vazifelendirildiğinin doğru 
olup olmadığına, ayrıca kaç kişinin istihdam 
edildiğine ve bunlara ücret, yevmiye ve gece 
mesaisi namı altında ne kadar ne para, ödendiği
ne dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/910) 

13. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İstan
bul Genel Meclisinin kanunun tâyin ettiği top
lantı devreleri haricinde ihtisas komisyonları
nın çalışıp çalışmadıklarına ve bn komisyonlara 
dâhil bulunanlara hakkı huzur verilip verilme
diğine, İstanbul Birleşik Mahallî İdaresi ile Be
lediyesine bağlu müesseseler kadrolarında istih
dam edilenler arasında vazifeye uğramadıktan 
halde,namlarına istihkak tahakkuk ettirilenlerle 
meslekle alâkası olmıyanlartn bulunduğu hak
kındaki iddiaların doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/911) 

14. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, tstau-
bul Belediyesince Eyüp'te Dökmecüer Cadde 
sinde mubayaasına tevessül edilen arsanın satın-
alınması muamelesine dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/912) 

15. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sokoni 
Vakum Anonim Türk Petrol Şirketi üe İstan
bul Belediyesinin bir mukavele akdedip etmedi
ğine dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/916) 

REÎS — Muhtar Acar arkadaşımızın sualle
rinin hepsi İçişleri Vekilimize müteveccihtir. 
Vekil bulunmadıklarından gelecek Birleşime 
talik edilmiştir. 
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| 16. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük 

sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai 
ve iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi 
ve bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacı
lığının inkişafı ve dokumacılara kredi temini hu
suslarında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve 
Denizli'deki Apre - Boya santralinin el doku
malarını işliyen bir fabrika haline, getirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/920) 

REÎS — Ticaret Vekili yoktur. Gelecek Bir : 

leşime talik ediyoruz. 

17. — Kars Mebusu Sim Atalay'ın, valilere 
bulundukları mmtakalara göre farklı ve fevka
lâde salâhiyetler verilip verilmediğine dair, İç
işleri Vekilinden sözlü sorusu (6/921) 

S REİS — Vekilin bulunmamasından dolayı 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

18. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
I yacıgiller'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer 

müzelerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te 
bir sergide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gön
derilmesi kararının ne gibi fayda ve mülâhaza-

I lara mebni verildiğine dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/923) 

REÎS — Kendileri yoktur, gelecek birleşime 
I talik edilmiştir. 

I 19. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
I yacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İz

mir Belediye Başkanı Rauf Onursal üe Beledi-
I ye Daimî Encümen azaları hakkınâaki iddiala-
I rınm doğru olup olmadığına dair Başvekilden 
I sözlü sorusu (6/924) 

REÎS — Bu soru da aynı arkadaşımızındır, 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

I 20. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
I yacıgüler'in, bir bakanın her hangi bir siyasi 

parti il kongresinde Başkanlık Divanında gö-
I rev kabul etmesinin nasıl mütalâa edümekte ol

duğuna dair Başvekilden sözlü sorusu (6/925) 

I REÎS — Keza bu soru da arkadaşımıza 
I aittir, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

I 21. --r Van Mebusu Ferid Melen'in Türkiye 
I Emlâk Kredi Bankasınca, ticari kredi verilip 
I verilmediğine, veriliyorsa bankanın kuruluş 
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maksadına uygun olup olmadığına, Ankarp, - 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) 

REÎS — Bu soru Maliye Vekiline mütevec
cihtir, Vekil seyyahatte olduklarından, gelecek 
birleşime talik edilmiştir. 

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

REİS — Bu soru, Ticaret Bakanlığına mü
teveccihtir, Vekil yoktur, gelecek birleşime tali
ki zaruridir. 

23. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
Tunus meselesinde Hükümetin noktai nazarına 
dair Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/936) 

REÎS — Soru Dışişleri Vekâletine mütevec
cihtir. Dışişleri Vekilini göremiyorum, gelecek 
birleşime talik ediyorum. 

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

REÎS — Kendileri olmadığından sorulan 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

25. — İzmir Mebusu Cihad Baban'ın, bâzı 
gazetelerin Millî Eğitim Vekilini irticai teşvik 
eder mahiyette gösteren neşriyatı hakkında Mil
lî EğitimVekilinden sözlü sorusu ve soruyu ge
ri aldığına dair önergesi (6/948), (4/331) 

REÎS — Buna ait bir önerge vardır, onu oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Eğitim Bakanından vâki sorumu geri 

alıyorum. Arzederim. 
izmir 

C. Baban 

REÎS — Geri verilmiştir. 

26. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Ameri
kalıların Doğu - Anadolu için teklif etmiş olduğu 
3,5 milyon dolarlık yardmla Kars'ta ne gibi 
tesisler yapılacağına ve hayvancı$ğtn ıslah ve 
inkişafı için bir tarım endüstrisi kurulması hu
susunda hazırlık yapılıp yapılmadığına dair Ta
rım Vekilinden sözlü sorusu (6/951) 

REÎS — Tarım Vekili seyahatte bulunduğun
dan soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

27. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Çan
kırı Atış Okulu eğitim sahası içine alınan mer
kez kazasına bağlı Hıdırlık Köyü halkının ne
reye nakil, ve iskân olunacağına ve istimlâk 
edilecek arazi hakkında \ ne gibi bir muamele 
yapılacağına dair Devlet, İçişleri ve Millî Savun
ma vekillerinden sözlü sorusu (6/954) 

REÎS — Muammer Bey, cevap verecek misi
niz? 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak — Mevzu üzerinde tetkikat yap
maktayız, üç Bakanlığın cevapları tevhit edile
cektir, bu itibarla 15 gün sonraya talikini rica 
ediyorum. 

REÎS — 15 gün sonraki birleşime talik edil-
mişir. 

28. — İsparta Mebusu Saidl Bilgiç'in, 1944 
senesinde müiyetçilerin mâruz kaldıkları iş
kencelerin vukubulmadığı yolunda Ulus Ga
zetesinde neşredilen makaleler hakkında ne dü 
şünüldüğüne, işkence hâdisesi üzerinde bir 
tahkikat yapılıp yapılmadığına ve faillerin bu
gün hangi vazifelerde istihdam edildiklerine 
dair Başvekilden sözlü sorusu (6/955) 

REÎS — Başvekil biraz evvel burada idiler. 
Fakat şimdi burada göremiyorum. Soruyu gele
cek Birleşime bırakıyorum. 

29. — İsparta Mebusu Şaid Bilvvç'in, Tür
kiye Millî Talebe Fderasyonu tarafından ya
bancı memleketlere tertiplenen seyahatlere ve 
Talebe Federasyonuna şimdiye kadar yapılan 
para yardımının miktarına dair Millî Eğitim 
Vekilinden\ sözlü sorusu (6/956) 

REÎS — Vekil yok, gelecek Birleşime tehir 
ediyoruz. 

30. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, 
Devlet Tiyatrosunun mânevi şahsiyetini inci-
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ten gazete havadisleri hakkında Millî Eğitim 
Veküinden sözlü sorusu (6/957) 

REİS — Bu soru da aynı sebeple gelecek Bir
leşime bırakılmıştır.. 

31. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nın, Ada
na ve Ceyhan ovasının su baskınından korunma
sı için Savrun, Sunbas çayları ile Ceyhan Nehri 
üzreinde bir tedbir alınması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Bayındırlık Vekili Ke
mal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/958) 

REÎS — Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin, tuğyanı neti

cesi üç günden beri Adana ve Ceyhan ovasının 
mühim bir kısmı su baskını altında bulunuyor. 

Senelerden beri tevali eden bu felâketin tev
lit ettiği zarar çok yüksek yekûnlara bâl'iğ olmak
tadır. 

İnşası takarrür eden Seyhan barajiyle bir 
milyon dekar arazi bu tehlikeden kurtarılacak 
ise de Savrun, Sunbas çayları ile Ceyhan Nehri 
üzerinde bir tedbir alınmaz ise ovanın tamamen 
korunması mümkün olamıyacaktır. 

Bu hususta ne düşünüldüğü hakkında Bayın
dırlık Vekilinin sözlü olarak izahat vermesini 
saygılarımla rica ederim. 

Seyhan Mebusu 
Sedat Barı 

BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Eskişehir) — Ceyhan Nehri başlıca Sav
run, Sunbas, Hamiş kollarını alarak 120.000 hek
tar vüsatındeki Ceyhan ovasından geçtikten son
ra Misis civarında Yüreğir ovasına girmekte ve 
ovanın Doğu kenarındaki dağların eteklerinden 
akarak Akdeniz'e dökülmektedir. 

Ceyhan nehrinin Misis 'ten sonraki kısmının 
sağ sahili açık olduğundan yakın bir zamana ka
dar Yüreğir ovasını su basmakta idi. Burada 
Misis'ten itibaren 46 kilometre uzunluğunda ve 
üzeri stabilize yol ile kaplanmış muntazam bir 
şedde inşa edilmiş ve ova Ceyhan'ın taşkınlarına 
karşı emniyet altına alınmıştır. 

• Nitekim 10 . II . 1953 tarihinde husule gelen 
ve şimdiye kadar kaydedilenlerin en yükseği bu
lunan 2800/m3/S Hk feyezanda bu şedde mükem
mel suretötte vazife.görmü§ ve oyanın doğu hudu
dunda inşa edilmiş bulunan Seyhan Nehri sol sa-

3.1953 O : 1 
j h'il seddesiyle birlikte 100 bin hektar genişliğin

deki Yüreğir ovasını büyük, bir felâketten kur
tarmıştır. 

Burada yalnız Seyhan sol sahil şeddesinin 
dolu savağından akan sular mahdut miktarda 
bir arazi parçasını işgal etmiş olup zaruri olan 
bu durumda soru sahibinin önergesinde belirtil
diği veçhile Seyhan barajının inşasiyle ortadan 
kalkacaktır. 

Yukarı Ceyhan ovasına gelince: 
120.000 hektar vüsatindeki ve Adana ovası 

kadar mümbit olan bu muazzam topraklarda akan 
suların yatakları kaybolmuş, bu yüzden birçok 
bataklıklar hâsıl olduğu gibi çok geniş arazi par
çalan da taşkınlardan mütemadiyen zarar gör
mekte bulunmuştur. 

Bugünkü makineli ziraat karşısında bu müm
bit topraklarda zirai emniyetin sağlanması bir za
ruret halini almıştır. 

Ancak bu ovada kül halinde bir ıslah sistemi
nin derpiş edilebilmesi için evvel emirde ovanın 
haritasının alınmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu 
lüzuma binaen Vekâletimiz Harita Genel Müdür
lüğü ile iş birliği yapmak suretiyle gerekli hari
tanın teminine tevessül etmiş bulunmaktadır. 

Havadan fotoğraf almak suretiyle geçen sene 
kısmen yapılmış olan harita işine 1953 yılında da 
devam olunacaktır. 

Haritaların ikmalini mütaakıp Ceyhan nehri 
ve kolları olan Savrun, Sunbas ve Hamiş suları
nın heyeti umumiyesini içine alan tam bir proje 
yapılması ve malî bütçe imkânları nispetinde ve. 
muayyen bir sıra takip edilmek suretiyle ıslahat 
işlerinin ele alınması icabetmektedir. 

Geniş ve o nispette mümbit Ceyhan ovasının 
sık sık mâruz kaldığı su baskınlarından kurtarıl
ması keyfiyeti Vekâletimizin üzerinde hassasiyetle 
durduğu bir mevzu olduğunu da ilâve etmek lâ
zımdır. 

REİS — Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Efendim, muh

terem vekilin lütfettiği izahata teşekkür ederim. 
Esasen bu hususta Bütçe müzakereleri sıra-
sında da kendilerinden teminat almış bulunu
yorduk. Ancak, bir noktayı burada, Yüksek Hu
zurunuzda arzetmek mecburiyetindeyim, 

Filhakika 'ele alınmış büyük barajlar mev-
zuubahis ve bunların sıra takibi icabederken, 
Ceyhan'a bir set yapmanın ilk plâna alınması 

I talep edilemiyecek bir şeydir, Ancak bu tevali 
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eden felâketlerden yalnız Oeyhan'a ait olan ve 
Bakanın da arzettiği bir buçuk milyon dönüm 
arazi haricinde, Kadirli, Kozan ve Osmaniye 
arazileri ile beraber aşağı yukarı 3 milyon de
karlık bir arazinin bu baskından kurtarılabil
mesi için, palyafif ımahiyette de olsa bir tedbir 
almak imkânı vardır. Bu şekilde Araplı deni
len bir mevkiden Ceyhan - Kısık boğazından, 
Döryol'dan denize dökmek kabil olacaktır. 

Sayın Vekilimizden rica ettiğim; bu kısa ve 
ucuza mal olacak mevzu üzerinde her şeyden 
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evvel bir tetkikat yaptırmaları hususudur efen
dim. 

Arkadaşlarım; bu sene 15 seneden beri gö-
rülmiyen bir kar vardır. Bir ay evvel geçirdi-
ğiraiz felâket malûmunuzdur, Allah muhafaza 
etsin, esecek bir poyraz ve sıkı yağacak bir 
yağmurla eski tuğyanları geride bırakacak bir 
felâket Çukurovayı daimî bir tehdit altında bu
lundurmaktadır. Bu itibarla bu tetkikleri bir 
an evvel yaptırmalarını istirham ediyorum, 
efendim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Maadin 
Nizamnamesinin 3Q ncu maddesindeki (/akraba 
%)c taallûkat) tâbirinin tefsiri hakkında önerge
si ve Ekonomi ve Adalet komisyonları raporları 
(4/276) [1] 

REİS — Tefsir fıkrasını okuyoruz efendim. 

Tefsir fıkrası 
Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesinde

ki (akraba ve taallûkat) tâbirlerinden, dördün
cü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sih
ri hısımlığın anlaşılması lâztmgelir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU REÎSİ HALİL 

ÖZ YÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
Maadin Nizamnamesinin mevzuubahis olan mad
desindeki akraba ve taallûkat tâbirlerinden ne
yin kastedildiğini tâyin edebilmek için Adalet 
Komisyonunuz bunlar üzerinde uzun boylu te
vakkuf etmiş ve medlullerini tâyin etmeye ça
lışmıştır. 

Filhakika, akraba ve taallûkat cümlesinde
ki kelimelerin ayrı ayrı mâna ifade etmesi icap 
eder. Çünkü bir usul kaidesine göre tesis, tekit
ten ve ifade iadeden evlâdır.. Oerçi taallûkat 
tâbiri akraba mânasına da gelir, fakat burada 
akraba tabiriyle zikredildiği için tâbirin diğer 
mânalarını aramak icap edeceği cihetle bunun 
üzerinde duruldu. Lûgatta, taallûk; ilişik ve ra
bıta ve münasebet mânasına geliyor. Taalûkat 
bu kelimenin cem 'idir. Kamus tercümesinde hı
sımlık mânasına da almıyor. . 

d%r, 
(1 ! 66 ya ek sayılı basmayazı zaptın sonunda-

Binaenaleyh hâdisede akraba ve taal'lûkatı 
Medeni Kanunumuzun kullandığı yakın mâna
sına almak daha doğru olur. Yani sıkı dost mâ
nası anlaşılmak muvafık olur. Meselâ Medeni 
Kanunumuzda mirastan iskat sebeplerinden olan 
«murise veya yakınlarından olan birine karşı 
ağır bir cürüm irtikâbında» olduğu gibi bura
da (yakın) ı «murisin sevdiği, hissiyatına işti
rak ettiği kimse» mânasına alıyor. Bu yakınlık
ta kan ve sihri hısımlığı aramıyor. Bu sebepten 
akraba denildikten sonra, bu mânaya da gelen 
taallûkat tabiriyle akrabayı kast, kelimenin ih
malini müeddi olabilir ve iki mânaya müteham
mil lâfızlarda mânalardan birini garaz ve mak
satla tâyin kaide ise de, bu arzettiğim lügat mâ
naları ve usul kaideleri düşünülerek bu cümle
nin kullanıldığını zannetmiyorum. 

Akraba kelimesinin hudut ve şümulü şudur : 
Akraba karibin cemidir. Bir kimsenin ebeveyni 
ve evlâdı sulbiyesi yani kendi sulbünden olan 
çocukları bilittifak o kimsenin akrabasından sa
yılmazlar, sîhri hısımlar ise vakıfta akraba lâf
zının şümulüne girmiyor. 

Vâzıı kanun lâzım idi ki akraba ve taallû
kat tâbirlerini, kanunun metnine koyarken 
bunların derecelerini ve mâna ve şümullerini 
tâyin etsin. Ne metinde ve ne de gerekçesinde 
hiçbir izaha tesadüf edilemediği cihetle bu iki 
kelimeyi müteradif elfaz olarak kullandığına 
şüphe edilmemektedir. Eğer akraba tâbirini 
miras hukuku bakımından ele alırsak eski ah
kâma göre pek çok şümüllenir. Hattâ o derece 
şümullenir ki bunun hudununu tesbit de müm
kün olamaz. Taallûkat ile akrabadan gayri 
münasebetlerin maksut olduğunu da anlamaya 
müsait bir karine yoktur. Bu sebeplerden ötürü 
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akraba ve taallûkatı birbirinin aynı mânalarda i 
alınmış olarak kabul etmekte zaruret vardır. 

Derecesine gelince, biz bunu, hukuk anlayı
şımıza ve matlup bir daireye hasretmekteki 
zarurete binaen, dördüncü dereceye kadar ola
rak tesbit edebildik. Takdir yüksek heyetini
zindir; 

NAHÎD PfcKCAN (Erzincan) — Bir sual 
sorabilir miyim? 

REİS — Bir sual var, Halil Beyefendi; ko
misyon başkam sıfatiyle cevap lütfeder misiniz? 

NAHİD PEKCAN (Erzincan) — Baldız ve 
bacanağın durumu nedir? Girer mi girmez mi? 

ADALET Ko. REİSİ HALİL ÖZYÖRÜK 
(Devamla) —Akraba ve taallûka! mevzuuba-
his olduğuna, yukarı ve yan çizgilerde dördün
cü dereceye kadar girmekte olduğuna göre, 
baldız ve bacanağın girmemesi lâzımdır. Çünkü 
çizgiler itibariyle girmez. 

REİS — Hadi Hüşman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Metin gayet 

uf ak ama, zannediyorum ki> hâdise biraz büyük
tür, (Doğru sesleri) akraba ve taallûkat, tâ
birinin nereye kadar gideceğini veya gitmesi 
lâzımgeleceğini iyice tesbit etmek icabediyor. 

Adalet Komsyonu Başkanı arkadaşımızın 
ifadesi beni tatmin etmedi. Çünki, bir kere eski 
bir kanundur, senelerden beri tatbikatı olmuş- I 
tur. Bu tatbikat hakkında tetkik yapmışlar 
midir? Her hangi bir müşkilâta veya teredâüde 
düşülmüş müdür ? Bunu kendilerinden öğren- I 
mek isterim. 

ikincisi de; zannediyorum ki, bu, çok eski 
ve kıymetini kaybetmiş bir ifade olacak. Ada
let Komisyonunun bulduğu formül üzerinde de 

- münakaşa etmek imkânı mevcuttur. Bu itibarla I 
hatırıma şöyle bir şekil geliyor, bilmem ken- I 
dileri de tensip ederler mi, İçtüzük zannediyo- I 
rum ki müsaittir. Böyle bir tefsir yerine bugü- I 
nün realite ve ihtiyaçlarına uygun bir tesis 
yapsalar daha doğru olmaz mı? (Akraba, taal- I 
lûkat), ancak çok eski mevzuat ve nizamname
lerde yer alabilen kelimelerdir, bugünkü ka- I 
nun anlayışına göre çok müphemdir. O itibarla I 
böyle müphem birşeyi tefsir etmektense, doğ- I 
rusdan doğruya bugünün realite ve icaplarına I 
göre bir tesir yapsak daha iyi olur kanaatin- I 
deyim. Adalet Komisyonundan, bu noktaların 
tavzih ve beya» Duyurulmasını rica ediyorum, j 
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REİS •— Nahid Pekcan. 
NAHtD PEKCAN (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar, mevzuubahis olan Maadin nizam* 
namesinin en mühim maddesi olan 30 ncu mad
desi vaktiyle tefsire tâbi tutuldu. Hâdise şudur; 
maden arayıcıları bir yerde maden aradıkları 
takdir de, her hangi bir kimse daha evvel aynı 
iş için müracaat ederse aframa hakkını kaza
nırdı. Eski Maadin nizanihamesindc şöyle bir 
hüküm vardı; Maadin Nezaretinde bulunan 
mühendislere veyahut maiyetinde bulunanlara, 
kendi hudutları dâhilinde bulunan yerlerde 
maden aramak istedikleri takdirde ve bu iş için 
müracaat ettiklerinde, ruhsat verilmezdi. Me
selâ bir krom madeni vardır, bu da mühendis
lerin çalıştıkları mmtakalar yakınında ise, 
gayet tabiîdir ki onlar her zaman gidip geldik
leri ve çalıştıkları yerleri iyi bilirler, onlara 
verilmezdi. Bunların, kendi namlarına alama
yınca başka yollardan baldız ve bacanakları 
namlarına müracaat ederek bu ruhsatnameleri 
aldıklarını ve bu suretle muayyen madenlerin 
muayyen ellerede toplanmasına ve ıbunun da 
karaborsa husulüne sebep olduğunu gördük. 
Bendenizin vekâlette bulunduğum zamanlarda 
bu gibi şeyleri önlemek için Meclise bir tefsir 
sevketmiş ve Bakanlıkta bulunanlarla bunla
rın akraba ve taallûkatma maden ruhsatname
si verilemez denilmesi icabeder demiştik. Me
selâ, Muğla Ticaret Odası Başkâtibi filân ma
deninin mevcudiyetine ilk defa muttali olan bir 
şahıstır. Bu akrabaları üzerine ruhsat alıyor 
ve karaborsada bu imtiyazı satıyor, böylece de 
bir maden imtiyazı karaborsası doğuyor. Bu 
tadili yaparsak ıbu suiistimali genişletmiş ola
cağız. Onun için ben arkadaşımdan (bunda 
bacanak, baldız da dâhil mi) diye sordum. 
Çünkü ruhsatnameleri daha çok baldızlar, ba
canaklar, enişteler namına alıyorlar. Biz taal
lûkat kelimesi bunları içine almaz telâkki edi
yoruz. Şimdi bu hüküm kalkarsa geniş suiisti
mallere yol açılmış olacaktır. Bu itibarla Mec
lisi bu hususta tenvir etmeyi vazife bildim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; bu mevzu hususunda üç nokta üzerin
de durmak lazımdır. 

Bir kere, Hadi Beyin iliştiği nokta, yani bu 
mevzu hakkında Komisyon şimdiye kadar vâki 
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olan emsal vaziyetleri tetkik etmiş midir? Et- I 
memişse bunu tetkik etmesi lâzımdır. 

İkinci nokta; bir tefsire lüzum var mı, yok 
mu? Tefsire lüzum vardır. Bunu tefsirle değil 
tesisle yapalım dersek, bu, bundan sonraki hâ- I 
diselerde cari olur, fakat makable şâmil olmaz. 
Binaenaleyh tefsir yapmak mecburiyeti vardır. 

Üçüncü nokta; komisyonun noktai nazarıdır. 
Komisyon noktai nazarı da beni tatmin etmedi. 
Çünkü burada iki kelime vardır : Biri akraba, 
diğeri taallûkat. Akraba kanuni silsile demek
tir. Bunu olsa olsa böyle tefsir edebiliriz. Yani 
kanunen kim hakka sahip olursa o demektir. 
Ama kanun bundan ibaret değildir, bir de taal
lûkat yani derece ile alâkası olup olmadığı şu 
veya bu suretle bir menfaati calip olup olmıya-
cağım anlamak lâzımdır. Binaenaleyh taallûkat 
kelimesinin tefsiri lâzımdır. Akraba kelimesi 
tefsir olunca 4 ncüye ve hattâ daha ileriye ka
dar gider. Fakat asıl mevzuubahis taallûkattır 
ki, bunu arkadaşımız Nihad Bey gayet güzel 
anlattı. Kendisi uzun müddet iktisat Vekâleti 
Teftiş Heyeti Reisliğinde bulunmuştur, binaen
aleyh bu muamelâtın hükmüne vâkıftır. Onun 
için akraba kelimesinin tefsirini bu şekilde ka
bul edersek baldız maldız hanımların hepsi bu 
kapıdan iç'eri girer. 

REİS — Hadi Hüsman, buyurun. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 

hâdise yalnız geçmiş hâdiseler değildir gelecek 
hâdiseler de vardır. 

Buyurdular k i ; tesis yaparsak bundan evvel
ki hâdiselere taallûku olmaz. Asıl düşüncemiz 
hâdiseler bundan sonraki hâdiselerdir. İleride 
Vâki olacak hâdiseleri tefsir halletmiyecek ise, 
kaziyei muhkeme halini almış, olmuş bitmiş hâ
diselere de tefsirin taallûku olsa yoktur, kendi
leri bunu gayet iyi bilirler. Bugün tatbik edil
miş olmuş bitmiş olan husustan ziyade önümüz
deki hâdiselere esaslı bir kıstas bulmak lâzım
dır. Bu itibarla bendeniz, bilhassa taallûkat ke
limesinin tefsire tâbi tutulmaması bakımından, 
işin bir kere daha tetkik edilmesi için teklifin 
Adalet Komisyonuna geri verilmesini, rica edi
yorum. Bu hususta bir de takrir vermiş bulunu
yorum. 

REİS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRt AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, biraz evvel 
Nahid Pekcan arkadaşımız, komisyon reisinden, | 
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«Baldız, bacanak akrabaya dâhil mi?» dir. Diye 
sordular. Eğer hatırımda yanlış kalmamışsa ko
misyon, dâhil değildir dediler. Değil mi? (Evet 
sesleri) 

Medeni Kanunumuza, medeni hukukumuza 
göre nesep hısımlığı ve sihri hısımlık olur. Onun 
için tefsir fıkrasını okudum. Acaba 4 ncü dere
cede nesep, kan hısımlığı ele alınmış da sihri hı
sımlık atılmış mı? Çünkü baldız ikinci derecede 
sihri hısımdır, ama bacanak hısım değildir. 

Okuduğum tefsir fıkrasında şöyle diyor: 
«(Akraba ve taallûkat) tâbirlerinden, dördüneü 
dereceye kadar (bu derece dâh'il) kan ve sihri 
hısımlığın anlaşılması lâzımgelir.» 

Şu tefsire göre (baldız) sihri hısımlığa dâhil
dir. Halbuki komisyon reisi yanlış söylemiştir. 
Tatbikatta bir yanlışlığa mahal verir endişesiyle 
rica ediyorum, çünkü komisyon namına söylen
miştir, bunu buradan tashih etsinler. (Komisyo
na gitsin sesleri) 

Olur ki gitmez ve kabul edilir, onun için ar-
zediyorum, baldız ikinci derecede sıhrî hısımdır. 
(Komisyona sesleri) 

REİS — Halil Özyörük. 
' ADALET KOMİSYONU REİSİ HALİL ÖZ

YÖRÜK (İzmir) — Efendim, tefsir meselesi ma
lûm uâliniz tedvinden sonra hüküm ifade edeceği 
ve bu akraba ve taallûkat kelimesi Maadin Ni
zamnamesinde mevcut olması sebebiyle, eski hâ
diselerde nasıl tatbikat yapılacağına taallûk et
mesi bakımından, bunu tesis suretiyle tesb'ite im
kân yoktur. Tesis ancak kendinden sonraki hâ
diselerde kabili tatbiktir, ondan evvelki hâdise
lere taallûk etmez. Halbuki şimdi elde öyle mev
zular vardır ki bunun tefsiri 'istenmektedir. Bu
na verilecek mâna itibariyle eskiden alınmış olan 
imtiyazlar hakkında ve akraba ve taallûkatın mâ
nasını tesbit bakımından bunlar hakkında hü
küm verilecek. Bu itibarla tefsir behemahal lâ
zımdır, zaruridir ve tefsirden kaçınılamaz. 

Akraba ve taallûkat tâbirine gelince; bunlar 
hakikaten birbirinden esas itibariyle ayrı tâbir
lerdir, bunda tereddüde mahal yoktur; arzettim 
bunu. Filhakika bir kanun vâzıınm kasdını ya 
kanun metninde kullandığı kelimelerden veya 
gerekçede vâki olan beyanatından anlamak 
mümkündür; aksi halde kanun vâzıınm maksa
dını anlamak imkânı hâsıl olmaz. 

Malûmu âliniz kanun tefsirinde iki usul var-
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dır : Biri Lâtin usulü, diğer Anglosakson . kai-
desidir. Lâtin kaidesinde gerekçeyi kanun met
ni mânasında anlamak lâzım ve zaruridir ve 
onun mütemmimi sayılır. Fakat Anglosakson-
larda gerekçe bir mecburiyet tahmil etmez. Vâ
zıı kanundan ayrıldıktan yani kanuniyet ikti
sap ettikten sonra gerekçe ile mukayyet olmak
sızın hâkim o hükmün mânasını tâyin eder. Bu 
itibarla her iki hukuk sistemleri arasında bir mü
nasebet mevcut değildir. 

Şimdi aksi hukuk bakımından işi ele alıyo
rum. Burada akraba ve taallûkat tâbiri ile vâzıı 
kanunun ne kasdettiğini, gerekçesi bulunmadı
ğından tâyin etmek müşküldür. Akraba ve ta
allûkat tâbirleri ayrı ayrı mânalar ifade etmek 
üzere kullanılmışsa bunun kullanma tarzı hu
susunda hiçbir karine mevcut olmadığı için biz 
bunu elfazı müteradifeden olarak kabul etmekte 
bir zaruret görmekteyiz. 

Eski ahkâma göre akraba tâbirini miras ba
kımından, vâkıf bakımından, nikâh bakımın
dan ayrı ayrı mütalâa etmek lâzımgelir. Miras 
hukuku bakımından akraba; usul - füru, ondan 
sonra yakın diğer akrabalar, kan ve sihri hısım
lıklar ve bundan sonra asaba, zevilerham, mev-
lelmuvalât, mevlâyi itaka .. Hangisi maksut-
sa, nereye kadar teşmil edeceğiz, bu işi nereye 
kadar şümullendirmek lâzımgelirse. . . Belki 
Hazreti Âdem'e kadar uzar. Binaenaleyh bir 
hudut tanımak zaruridir. Beyan edilmediğine 
göre ne miras hukukundan alabileceğiz, ne va
kıflardan, ne de şundan ve bundan. O halde ne 
yapacağız? Kendi anlayışımıza göre yani o za
manki vâzıı kanun yerine kendimizi koyarak 
bundan ne kasdettiğimizi tesbit edeceğiz. 

Biz bunu komisyonda dûrudiraz müza
kere ettik. Taallûkatı akraba mânasında alma
yıp da daha şümullü alırsak çok şümul ifade 
eder. Hısım diye alacak olursak taallûkatı ne
reye kadar götüreceğiz? Bunu tâyin etmek im
kânsızdır. Onun içindir ki, bu işi böyle fasit bir 
daire içine koymaktansa daha kolay ve kabili 
tatbik bir hale koymak için (akraba ve taallûkat 
müteradif elfaz olarak kullanılmıştır, dördün
cü dereceye kadar şümullendirmek kabildir) 
hükmünü bu şekilde tesbit ettik, tefsir ettik. 

Tabiî, arkadaşların noktai nazarları arasında 
birçok tefavütler vardır. Binaenaleyh takdir 
yüksek heyetindir. Biz bu yönden işi tetkik ede-
. ceşiz. Hangi bakımdandır, bilmiyoruz. Bunu 

3.1953 0 : 1 
I bilmediğimize göre işi bir daire fâsideden çıka

rıp müspet bir hale getirmek ve hiç olmazsa ka
bili tatbik bir şekle ifrağ etmek lâzımdır. Bu
nun içinde biz bundan başka bir çare bulama
dık. Eğer bulurlarsa söylesinler. 

RElS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bir kere tefsire lüzum var mıdır, yok müdür? 
Tefsire lüzum vardır. Bu kadar tereddüt ve yan
lış anlama vâki olunca şüphesiz ki, bir tefsire 
lüzum vardır. Bundan sonrası tesis mi olur, tef
sir mi olur. Ne yapılması lazımsa yapılır. Bu 
hususta sayın komisyon başkanı ile hemfik-
rim. Yalnız hemfikir olmadığım nokta şudur: 
«Taallûkat» elfazı müteradifeden değildir. Ak
raba ve taallûkat tamamen birbirinden ayrıdır. 
(Ya nedir? sesleri) 

Taallûkat, ilgisi olan, yani bu adam akraba 
değil ama, baldızı idi, susu idi, busu idi, noktai 
tefrik şudur: Verasetle ilgili olmadığı halde, ken
disi ile ilgili bulunan kimseler demektir. Bu iti
barla (taallûkat kelimesinin izah ve tefsiri lâ
zımdır. Bu da nasıl mümkündür? Şimdiye ka
dar nasıl anlaşılmıştır? Hadi Beyin ilk sözüne 
iştirak ediyorum. Maadin Nizamnamesi Suttan 
iiamit devrinde çıkmıştır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Şûrayı 
Devlet kararları da vardır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
1322 de çıkmış bir nizamnamedir. O zamandan 
beri tatbikatta geçirdiği safhaların bilinmesi 
lâzımdır. Bunu öğrenmedikçe bu işin içinden çı
kamayız. Kornişona iade olunursa, komisyonun 
ve arkadaşların buyurduğu gibi, şimdiye kadar 
tatbiat nasıl olmuş? Devlet Şûrasının karar lan 
ne şekildedir? Bunlar komisyonda tetkik edilir 

ve işin içinden çıkılır. Yoksa akrabadır falan
dır diyerek işin içinden çıkamayız. Yalnız ak

rabayı kasdetmiyonım, ilgisi olması bakımından 
kasdediyorum. O zamanki vâzıı kanun düşünmüf 
ve bu hükmü koymuştur. 

REİS — Halil özyörük. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALÎL 

ÖZYÖRÜK (İzmir) — Arkadaşlar işi daha muğlak 
(bir haile. tvıe mueM suda' btir dereceye getirınıetmıek 
için taaMûkalt belümesi üzerinde durmak dsteanet-
dıın. Kamus tercümesinde taallûkat kelimesinin 
mutlaka ayrı ayrı mânada bulunduğunu ifade 

i ettiler. Bunu tavzih etmek lüzumunu ıhiaaadiyo-
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ram. Kamus tercümesinde müntesipler, hısımlar ı 
ve taallûkat ve (buna benzer mânalar vardır. 

Zaten nizamnamenin tedvin edildiği zaman
daki anlayışa göre bunu tesbit etmek lâzım gele- ! 
oek. Sonra; taallûk asılma, bir şeyle münasebetti' 
olmak. Taallûk, muhabbet etmek. Taallûk, bir 
de asılmak mânasına geliyor. Mütaallâk ismi mef- j 
ul şeklinde ilişik mânasına geliyor. Demin arzet-
tiğim gibi, müntesipleri, hısımları, mütaallâkat 
mânasına da geliyor. Bunları akraba ve taallûkat 
diye müteradif olarak kullanjdığımızı hepimiz bi
liyoruz. Hakikaten o zamanki anlayışa göre 
bunlara ayrı ayrı mâna verilmek suretiyle mak
sut olan mânayı ifade etmek şeklinde yazılmış 
olsaydı bir derece tesbit etmek, tâyin etmek müm
kün olurdu. 

Fakat görülüyor M, alkralba, taallûkat tâbiri1 

dle, o zaman vâzıı kanunun kasdettiği mâna, ya
kınlık dolayısiyle aralarında bir anlaşma vukubul-
ma şeklinde şüpheli bir vaziyet hadis olması da 
düşünülebilir. 

Mesele budur. Şimdi bunu nasıl ifade eder
siniz? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tamam. Tesbit ettiniz zatı âliniz. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Bu vazi
yette bunu dördüncü dereceye kadar tesbit et
mek lüzumunu hissettik. 

REİS — Salâhaddin Âdil. 
EKONUMİ KOMİSYONU REİSİ SALÂ

HADDİN ÂDtL (Ankara) — Efendim, bu tek- ı 
lif evvelâ: Ekonomi Komisyonuna havale edilmiş
tir. Ekonomi Komisyonu gerek tatbikatta husu
le getireceği teşevvüşten ve gerekse Maden Kanu
nunun elde hazır olan tasarısında bu hususun 
tamamiyle sarili olarak tesbit edilmiş ve edileceği 
de nazarı dikkate alınarak, bunun yeni kanunda I 
nazarı dikkate alınmasının kâfi olacağı mütalâa-
siyle tefsire lüzum olmadığı cihetine gidilerek, bu I 
tarzda cevap verilmiştir. Bunun müzakeresi sı- I 
rasmda hukukçu arkadaşlardan bir kısmı; bu m o- I 
sele, akralba ve taallûkat meselesi idi, sik niye an- I 
l'amadınız, bunlar zaten kanunen tesbit edilmiş- | 
tir, dediler. Bu tarzda cereyan eden müzakerat I 
neticesinde iş Adalet Komisyonuna havale edil- I 
iniştir. I 

Arkadaşlar; 7!0 seneden beri binlerce eşhas ' 
hakkında bu kanun, eski Ticaret Vekâletinin an- I 
layışma göre tatbik edilmiştir. Bu itibarla bir- | 

- « 
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çok kimseler, bu kanunun tefsiri suretiyle yapıla
cak tatbikatta -evvelce- bu işte dâhil olmuş olma
larından dolayı, ruhsat alamamasını mueip olan 
sebeJbin mevcudiyetinden, bu sefer makable şâ
mil bir hal alacağı için, bu defa haksız ruhsat 
verildi diye birçok iddialar karşımıza çıkacak
tır. Binaenaleyh tatbikatta, esasen bugün bile 
birçok itirazlara mâruz olan İm iş, bundan son
ra yüzlerce müracaata sebep olacaktır, esasen -şin 
iîçnden çıkamıyan Maden Müdürlüğü büsbütün 
işin içinden • çıkamıyacaktır, birçok şikâyetlere 
ve itirazlara mânız kalacaktır. 

Tefsirin kolay olmadığını, yine hukukçu ar
kadaşların mütezat olan fikirlerini beyan etme
lerinden anladık. 

Binaenaleyh, çok rica ederim, 3 - 5 kişi mu
tazarrır olmuşsa veya menfaattir olmuşsa, bunu 
tefsir etmek ve o suretle tatbik etmekle bir netice 
alınma/. 

'Müsaade ederseniz Ekonomi Komisyonunun 
teklifi veçhile yeni bir tesis suretiyle bunları 
katı ve kestirme olarak, maden kongrelerinde bu
lunan birçok mütehassıs hukukçuların .iştirakiyle 
hazırlanmış olan maden kanunu tasarısmîm me
tinde bu mesele halledilsin. (Doğru, doğru ses
leri). İsterseniz komisyon izah etsin, isterseniz 
Adalet Komisyonunun bu tefsirinden sarfınazar 
edilsin. (Bravo sesleri). 

.İIÂDİ HÜSMAN (tstanbun — Efendim, 
Adalet Komisyonu Başkanı, artcadaşımız.da, bu 
tefsiri yaparken hakikaten komisyonun çok sı
kıntı çektiğini açıkça ifade ettiler. Bilhassa son 
sözleri, tefsirde çok müşkülât çektiklerini bize 
anlatmış oldu. Yalnız bendenizin sorduğum su
ali cevaplandırmadılar. Bunu da cevaplandır
mış olsalardı çok memnun olurdum. Dediler ki, 
«birçok hâdiseler vardır, bunları halletmek lâ
zımdır.» Acaba, encümende bu birtakım hâdi
seler izah edilmiş midir, hangi noktada müspet 
olarak encümende beyanlarda bulunulmuştur ki 
o müşkülleri halletmek için böyle bir tefsire 
gittiler? Yoksa birçok hâdiseler mevcuttur di
ye tahmin mi ettiler? Bu hususu cevaplandır
madılar. 

Sonra hakikaten gerekçeye bakmak, bizim 
Meclis çalışmalarımızda bir mâna ifade etmi
yor, bunu kendileri de beyan buyurdular. Yani 
gerekçede ne olursa olsun, biz metinle bağlıyız 
hattâ gerekçe ile metin arasında tezat olsa biz 
metne bağlı kalmak mecburiyetindeyiz. 
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Metinde iki kelime var, (akraba) ve (taal-

lûkat). Tefsir yaparken her ikisinin de mâna
sını değerlendirmek lâzımdır. (Taallûkat) ke
limesini «değerlendirilmesinde müşkülât var
dır» beyaniyle, ihmal etmek tefsir mekanizma
sında asla caiz olmaz. Müşkül, gayrimüşkül mu
hakkak akraba kelimesi gibi, taallûkat kelime
sinin de mânalandırılması lâzımdır. Metinde 
yalnız taallûkat kelimesi mevcut olsaydı bunu 
akraba mânasına alırlar mıydı? Zannederim ki 
olmazlardı. Demek ki kanun vâziı bunu kendi 
beyanları gibi müteradif kelime olarak ka
bul etmemiştir. Bu noktadan da yapılan tefsir 
noksandır. Bu itibarla diğer arkadaşlarımın 
noktai nazarına iştirak ediyorum. Bu teklifi bir 
kere daha tetkik için Adalet Komisyonuna tev
di buyurursanız isabetli olur, kanaatindeyim. 

REÎS — Yusuf Karshoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar, bunun adına tefsir deniliyor ama tesis 
yapılmış oluyor. Halbuki onun usulü başkadır. 
(Akraba ve taallûkat) tâbirinden birinci dere
ce olanlar mânasını çıkarmaya imkân yoktur. 
O halde üçüncü veya beşinci derecede olanla ı-
dır. Halbuki bizim öteden beri bir hukuk ka
idesi vardır. Mutlak ıtlakı üzerine caridir. O 
halde şimdiye kadar nasıl yapılıyorsa öylece 
kalsın, yeni bir kanun çıkıncaya kadar. Şim
diye kadar öylece cereyan etmiştir ki akraba 
ve taallûkat diye mutlak olarak konmuştur. 
Şimdi buna bir derece vermenin imkânı olur 
mu? 

REÎS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Zannediyorum ki, biz boşuna vakit geçiriyo
ruz. Esasen tefsir geçmişe, tesis geleceğe aittir. 
Alan almış, satan satmıştır. Taallûkat nazarı 
dikkate alınmış mı? Alınmamış mı? Alınmış ve-

• ya alınmamış, ne olacak? Hısım akrabadan da
ha ileri gidilmiş, ahbaplar da işe karıştırılmı
şa? 

Bu bakımdan tefsire ait talebi reddetmek, te
sise ait olan kanunu encümenden beklemek lâ
zımdır. Biz "eskiden olmuş bitmiş işlen düzelt
mek istersek zannederim ki, vaziyet daha karı
şır. Akraba mı idi? Değil miydi? Diye birçok 
meseleler çıkacak. Mahkemelere gidilecek, şu 
olacak bu olacak. Zannediyorum biz işi karıştı
rıyoruz. Maden işidir. Keşke o memur hısım ak-
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I rabasına verse. Maden çıksın da kim çıkarırsa 

çıkarsın. Amerikalılar kronv mangenez diye do
larlar gönderiyorlar, akreditif açıyorlar, aman 
bize krom ve magenez diyorlar. Kim çıkarırsa 
çıkarsın. Başka işlerde akraba ve taallûkatı dü
şünmüyoruz da bu maden işinde mi düşünüyo
ruz? Helâl olsun, kim çıkarırsa çıkarsın. Memle
kete dolar girsin. Biz ne ile uğraşıyoruz? tşi 
bırakalım kendi haline, seyri tabiîsini takip et
sin. Bundan sonra gelecek kanun tasarısında 
müzakere eder ve iyi bir kanun çıkarırız. Ben 
tefsirin reddi taraftarıyım. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim, Sayın Halil Özyörük kamuslardan 
okuduğu şeylerde «müntesipler» hükmü vardır. 
Bir çiftlik sahibinin kâhyası da onun yakınıdır, 
müntesibidir. Sonra süt anneler, vakıa bir ada-

I mın süt annesi, akrabası değildir ama, en yakını 
olan bir insandır. 

Sonra Ahmet Kemal Varınca'nın buyurdu
ğu nokta; madenciliğimizin inkişafı için, kanun 
şimdiye kadar anlaşıldığı şekilde tatbik edile-
dursun da bundan sonrası için iyi bir kanun 
yapalım, bu da doğru değildir. Yakın yerde 
bulunup da, kendi tarafına suyu çevirmek de 
caiz değildir, suiistimal olur. 

Salâhaddin Paşanın buyurduğu noktaya ge
liyorum. Daha büyük bir- ehemmiyet arzediyor, 
tefsir ile de halledilecek bir nokta değildir. 

Tatbikatın geriye döndürülmesi, başka bir 
vaziyet alması mahzurunu akla getirir. Bu iti
barla işin her tarafını mütalâa etmek üzere, ben-
denizce, gerek Adalet ve gerek Ekonomi Komis-

j yonuna bu işi havale etmek lâzımdır. Her iki 
komisyon burada dermeyan edilen mütalâaları 
nazarı dikkate alarak, 1322 senesinden beri ya
pılmakta olan tatbikatı da nazarı dikkate ala
rak, bu işe ilme ve tetkika müstenit bir mecra 
vermelidir. Bu itibarla her iki komisyona ha
valesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 

REİS — Ümran Nazif Yiğiter, buyurun. 
ÜMRAN NAZİF YİĞİTER (Konya) — 

I Muhterem arkadaşlar, Maadin Nizamnamesinin 
30 ncu maddesi ne mahallen ve ne de şahsan 
tahdide tâbi tutulmamıştır. Yani ruhsatname 
alacak olan kimsenin akraba ve taallûkatının 
hangi yerde memur bulunması hakkında tahdidi 

I bir hüküm bulunmadığı gibi, akraba ve taallû-
! katının ne dereceye kadar tahdit edileceğine 
' dair de bir hüküm yoktur. Şimdi bunun aksine 
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olarak sayın komisyon başkanının burada ifa- I 
de ettikleri veçhile bunun tahdide tâbi tutul
ması, tefsir müessesesinin haricinde yeni bir 
tefsir şekli olur. Kaldı ki, bugüne kadar, 40-50 
seneden beri, tatbikatta Devlet Şûrasından bu 
tefsir hilâfına birçok kararlar, istişari ve dâva 
zımnında kararlar verilmiş bulunmaktadır. Bu 
yolda zoraki bir tefsir kabulü, Salâhaddin Âdil 
arkadaşımızın burada beyan ettiği veçhile, tat
bikatta birçok teşevvüşlere yol açacaktır. Ka
naatimizce, müstenıdatı hukukiyeden âri bulu
nan bu tefsirin, Meclise yeni bir kanun da sev-
kedilmiş olduğuna ve burada dördüncü derece
ye kadar akraba tâbiri kabul edilmiş bulun
duğuna göre, bu kanunun müzakeresine kadar 
Adalet Komisyonu raporunun reddi uygun ola
cağı kanaatindeyim ve bu maksatla üç arkada
şımla birlikte bir takrir takdim ettik, kabulünü 
rica ederim. 

RElS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Ekonomi Komisyonu Reisi arkada
şımız bizi tenvir ettiler. Kendilerine teş'ekkür 
ederim. Ümran Nazif arkadaşımızın fikirlerine 
de aynen iştirak ediyoruz. Esasen biz de, Rifat 
Alabay arkadaşımızla bir takrir hazırlamıştık. 
Takririmiz, tefsire mahal olmadığı mahiyetin
dedir, raporun reddini istiyoruz. Komisyon, elli 
seneye yakın bir zamandan beri tatbik edilmiş 
ve kaza mecilerince halledilmiş olan bir mev
zuu, bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şe
kilde halleder bir tefsir getirmemiştir. Medeni 
Kanunun gösterdiği akrabalık derecelerine gö
re bir tefsir hazırlamıştır. Bu vaziyette birçok 
ihtilâflara sebebiyet vermiş olacağız. Sözü uzat
maya lüzum yok. Adalet Komisyonunun rapo
runu reddetmek mecburiyetindeyiz. 

REÎS — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efendim, 

bütün arkadaşların ifadelerinden anlaşıldığı gi
bi, yeniden bir tefsire gitmek gayet tehlikeli bir 
mesele olacaktır. 

Bendeniz Nahid Pekcan arkadaşımla Ekonomi 
Bakanlığında hukuk müşaviri olarak çalıştığım 
zaman bu meselenin halledilmiş olduğu kanaati
ne varmış bulunuyordum. Bugün de aynı kana
atteyim. Öyle tahmin ediyorum ki tatbikatı ay- I 
dmlatıeı bir tefsire bugün lüzum yoktur. Çünki 
kanun, memurların 4 ncü dereceye kadar olan I 
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akraba ve taallûkatmm taharri ruhsatnamesi al
malarını menetmektedir. 

Nazif Bey arkadaşımız, hangi memurları me-
nettiği sarih değildir dediler. Sarihtir. Madenin 
aranmakta olduğu mmtakadaki memurları, yani 
mahallî memurlarla, ruhsatname vermekte olan 
İşletme Bakanlığının bütün memurları ruhsatiye 
almaktan memnudur. Meselâ Konya mmtakasın-
daki memurlarla, mahallî memurlarla, şu tâbirle 
ifade edeyim: Ruhsat vermeye yetkili memurlar
la, işletmeler Bakanlığının bütün memurları 
ruhsat alamamaktadırlar, maden işleri ile meş
gul bütün memurlar, kendileri ve akraba ve ta-
allûkatı için ruhsat talebinde bulunamazlar ve 
verilmemektedir. 

İşletmeler Bakanlığı, memleketin bütün ma
den işleri orada toplandığı için, memleketin bü
tün maden bölgeleri oraca malûm olduğu için, 
teşkilâtının bünyesinde olan Maden Arama Ens
titüsünün tetkikat yapmadan, maden bulunan 
mahalde memurlarına taharri ruhsatı bile verme
mektedir. Bu itibarla buradaki memurlar ruh
sat alamazlar. M. T. A. teşkilâtında çalışan mü
hendisler, memleketin nerelerinde maden vardır 
bunu bilirler. Bu itibarla İşletmeler Bakanlığın
da vazifeli olan bütün memurlar, Türkiye'nin 
hiçbir tarafından maden ruhsatiyesi istiyemez ve 
onun akraba ve taallûkatı da ist'iyemez. 

Akraba ve taallûkat tâbiri, tatbikatta gayet 
geniş alınmıştır. Bunun içine sıhrî hısımlar, kan 
hısımları, bütün yukarı ve aşağı derecelerde olan
ların hepsi bu tabire girmiştir. Karının bütün 
akrabası, kocanın bütün akrabası, bacanak, bal
dız, hepsi dâhildir. Tatbikatta İktisat Vekâleti 
daima böyle taleplerle karşılaşmıştır. Bu, çok 
suiistimali mucip olmaktadır. İktisat Vekâletinin 
kararını bozdurmak için, eski İktisat Vekâletinin 
maden işlerini gören bugünkü İşletmeler Bakan
lığı Şûrayı Devlete müracaat etmiş, bütün dâva
lar ret ile neticelenmiştir, zannediyorum. Tatbi
kat tamamen sarihtir. 

Arkadaşlar, bu çok mühim b'ir meseledir. Bir 
vatandaş bir ize rastlıyor, taharri ruhsatiyesi için 
vilâyete dilekçe veriyor. Burada ilk kaydı yap
tıran kimse takaddüm ilmühaberi almaktadır. 
Ondan sonra başka bir vatandaş taharri talebin
de bulunamaz. 

Şimdi taharri ruhsatiyesi için bir kimse di
lekçe verdiği zaman, orada bu .işle muvazzaf olan 
memur vazifesini suiistimal ediyor - böyle bir 
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memur varsa - dilekçenin kaydını yapmıyor, I 
kendi akraba veya sıhriyeti bulunan başka bi
risine dilekçe verdirerek tekaddüm ilmühaberi
ni onun namına çıkartıyor, bir gün evvelki ta
rihle dilekçe veriyor ve ona göre kaydediyor. 
Bu yüzden birçok şikâyetler gelmiştir. Hattâ 
bazan öyle oluyor ki, aynı anda iki tane taharri 
ruhsatiyesi talebini havi dilekçe geliyor, bunla
rın müracaat saatleri sorulmuştur. Halbuki 
bu gibi haller tamamiyle bir suiistimal neticesi
dir. Çünkü senelerden beri taharri edilmemiş bir 
maden için aynı anda mütaaddit taharri dilekçe
si veriliyor. Tatbikatta, bunu hısım ve akraba
ya verebilmek için böyle suiistimaller yapıldığı 
çok görülmektedir ve bu hal suiistimale sebebiyt 
vermektedir. Bunlar ekseriya retle neticelen
miştir ve haklı olana taharri vesikası verilmiş
tir. Bu, makabline teşmil edilecek olursa 
birçok suiistimallere sebebiyet verilmiş olacak
tır. Bugüne kadar tatbik edilmekte olan bu 
hüküm, bu iş, böyle bir tefsirle tahdit edilecek 
olursa birçok vatandaşlar çıkıp dâva açacaklar 
ve ruhsatiye alacaklardır. Bu itibarla bu tefsirin 
reddi icabeder. Tatbikat gayet sarihtir. Esasen 
arkadaşımızın buyurduğu gibi, kanun tasarısı 
Yüksek Meclisin komisyonlarında tetkik edil
mektedir. Hakikaten Sayın özyörük'ün de bu
yurdukları gibi yeni çıkacak kaunda akraba ve 
taallûkat gibi müphem kelimelerin ana, baba, 
oğul kardeş ve saire gibi, hepsinin tâyin ve tes-
bit edilmesi icabeder. 

Bu bakımlardan tefsirin reddini ben de talep 
ederim. 

REÎS — Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird)—Muhte

rem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız işin içinden 
kolayca sıyrılmamın yolunu gösteriyorlar. Tatbi
kat altüst olur, tehlike mevzuubahistir, bu iti
barla tefsir yapmaktan çekmelim diyorlar. Ben
deniz hukuk bakımından tüzüğümüz bakımından 
bunun mümkün olmadığına kaniim. Bugün müp
hem bir mefhum, bir kanun terim mevcuttur ve 
bâzı ihtilâflar doğurmuştur, bu yüzden Meclise 
müracaat ediliyor. Kanun vâzıısınız, bu hükmü 
tefsir edin diyorlar. Zaten) tefsirin hikmeti vü
cudu da müphem olan şeyleri vuzuh ve sarahate 
götürmek yoludur. Bugün ilerde birçok ihtilâf
lara sebebiyet verir diye bundan kaçınacak olur
sak bu ihtilâflar halledilmiş olmaz. Mademki 
tatbikat vardır ve bu tatbikatın noksan ve yan- I 
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lış olduğunu iddia edecek durumda değiliz. Çün
kü vâzıı kanunun maksadını bir türlü tesbit ede
miyoruz, malûmdur ki, tefsir yapılırken baş vuru
lan yollar şunlardır; esbabı mucibeye veyahut 
müzakereleri zabıtlarına bakılır. Biz esbabı mu-
cibede; Meclîs müzakeratında (taallûkata) dair 
hiçbir şey bulamıyoruz. Çünkü izahat mevcut de
ğildir. Taallûkat tâbiri bugünkü hukukun, bu
günkü kanunun kullandığı bir terim olmadığı 
için 70 sene evvelki Meclis, veya nizamnameyi ya
pan Heyeti Vekilenin ne maksatla bu terimi kul
landığını bilmiyoruz. Fakat bilmiyoruz diye de 
tefsir yapamayız diyemeyiz; mutlaka tefsir yap
mak lâzımdır. Eğer tefsir talebini reddedersek 
esbabı mucibesini bildirmemiz icabeder. Tatbikatı 
altüst eder düşüncesiyle tefsir yapamadık diye-
meyiz. O itibarla tefsiri yapacağız ama tatbi
katı incelemek mecburiyetindeyiz. Çünkü tefsir 
hem teşriî, hem kazai olabilir. Burada tatbikatın 
tefsiri yardır. Biz tatbikatın tefsirine uyarak bu 
tefsir talebini neticeye bağlamak zorundayız Ada
let Komisyonunun bize getirdiği formülü elbette 
kabul edemeyiz. Çünkü sadece akrabayı almış, 
taallûkatv bırakmış. Bu tatbikatı büsbütün altüst 
edecektir. Gr itibarla noktai nazarımı telhisen ar-
zedeyim. Tefsiri yapmak ve tatbikata uymak zo
rundayız. Bunun için tefsirin, tekrar Adalet Ko
misyonuna verilmesini ve Adalet Komisyonunun 
buradaki görüşmelerden ilham alarak, tatbikatı 
altüst etmiyecek şekilde bîr tefsirle huzurunuza 
gelmesini istirham ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, ben yalnız Kemal Türkoğlu arkada
şımın burada işaret ettiği bir noktayı cevap
landırmak için söz aldım. 

Diyor k i : bir vatandaş maden izlerini gör
dükten sonra dilekçesini yazıp ilgili makama 
getiriyor ve bu gibi dilekçe muameleleriyle 
meşgul olan memur onun dilekçesini kabul et- * 
miyor, kaydını tehir ediyor, ertesi gün akraba
sını, yahut ahbabını, yahut bir dostunu müra
caat ettirmek suretiyle o madenin kapandığını 
ifade ediyor. 

Bu tarz düşünce tatbikatla taban tabana 
zıt bulunmaktadır. Çünkü vatandaş maden izi
ni bulup dilekçesini hazırladıktan sonra doğru
dan doğruya mahallin en büyük mülkiye âmi
rine gidiyor, zaten dilekçeleri, nizamname hü-



kümlerine göre sadece valiler kabul etmekte
dir ve kabul ederken, hem müraraat tarihini 
yazmakta hem de yanına verildiği saati işaret 
etmektedir. Binaenaleyh Bakanlıkça da dilek
çenin altında valiler veya muavinler tarafın
dan işaret edilen tarih esas olarak kabul edil
mektedir. Bu, esas olark kabul edildiğine göre, 
ilgili ticaret odası veya maden irtibat memu
runun bu dilekçeleri çevirip ikinci, üçüncü şa
hıslardan birinin dilekçesini yerine koymasına 
maddeten imkân yoktur. 

RElS — Efendim üç takrir var. İkisi, tef
sir fıkrasının reddine mütedairdir. Üçüncü tak
rir de, Hadi Hüsman arkadaşımızındır, yeni
den tetkik edilmek üzere raporun Adalet Ko
misyonuna verilmesine mütedairdir. 

Aykırı olan teklifler; yorum fıkrasının red
dine dair olan tekliflerdir. Bunu evvelâ reyi 
âlinize arzediyorum. (Okunsun sesleri). 

Takrirleri okuyoruz: 

Başkanlığa 
Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesinin 

(akraba ve taallûkat) hakkındaki hükmünün 
tefsirine lüzum ve mahal olmadığından ve Ma
adin Kanunu da Mecliste yakında görüşülece
ğinden Adalet Komisyonu raporunun reddini 
arz ve teklif ediyoruz. 

Erzincan Konya, 
Nahid Pekcan Ümran Nazif Yiğiter 

İstanbul 
Senihi Yürüten 

Yüksek Başkanlığa 
Yarım asra yakın zamandan beri tatbik edil

miş, tefsire lüzum görülmemiş ve kaza merci
lerince halledilmiş bir hüküm için tefsire lü
zum olmadığından Adalet Komisyonu raporu
nun reddi ile tefsire mahal olmadığına karar 
verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Konya Konya 
Rifat Alabay Fehri Ağaoğlu 

1Ö53 6 : 1 
REİS — Bu iki takrir tamamiyle aynı mâ» 

hiyettediii 
Hâdı Hüsman arkadaşımızın önergesini de 

okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin bir kere daha tetkik edilmek üzere 

Adalet Komisyonuna iadesini arz ve rica ede
rim. 

İstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

REİS - Aykırı olan teklif, tefsir fıkrasına 
mahal olmadığından Adalet Komisyonu raporu
nun reddi mahiyetinde olan takrirlerdir. Bun
ları reyi âlinize arzediyorum. 

Yorum fıkrasının reddini iltizam edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Yorum 
fıkrasına mahal olmadığına dair olan takrirler 
kabul edilmiş, diğer takrirler reddedilmiştir. 

2. —- Eskişehir Mebusu Kemal ZeytvnoğhC-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sa
yılı Kanunu ek kanun teklifi ü* Amasya Mt-
busu ismet Olgaç'ın, Millî Korunmkı. Kanumı-

. nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun 
Mebusu Hasan Fehmi Ustaoğlıı ve 5 arkada
şı üe Maraş Mebusu Abdullah Aytcmiz'in, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifleri ve Ticaret 
Komisyonu raporlariyle Maliye ve Bütçe komis
yonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/59, 102, 223, 373) 

REİS — Efendim, Millî Korunma Kanunu
nun tadiline dair olan lâyihanın müzakeresi 
icap ediyorsa da, komisyondan henüz gelme
diği için müzakeresine imkân yoktur. Mütaakıp 
maddeleri de, ilgili Vekiller bulunmadığından, 
bir defaya mahsus olmak üzere tehir ediyoruz. 

25 Mart 1953 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

•—> m*m 
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B — YAZILI SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Fevzi Aktashn 1952 
yılı Kasım ayı başına kadar Kars tli köylerinden 
kaçının içme suyu ve yolHan için ne kadar para 
ayrıldığına ve ne kadarının sarf olunduğuna, köy 
yolları ve içme suları için 1952 yılı Bütçesine 
ne kadar tahsisat konulduğuna dair sorusuna. 
Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğluynun yazı
lı cevabı (B/847) 

22 . XI . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Fevzi Aktaş 

1. Kasım bidayetine kadar 1952 yılında 
Kars Vilâyeti içinde kaç köyün içme suyu için 
ne kadar para ayrılmış ve bu miktarın kaç lira
sı sarfedilmiştir? Kaç köyün içme suyu ve kaç 
kilometre mesafeden getirilmiştir? Ne miktar bo
ru yahut çimento verilmiştir? Köy bütçelerin
den çeşme tamiri yahut ark açımı için kaçar 
lira verilmiştir? Köy isimleri, başlama ve bitme 
tarihlerinin tasrihi suretiyle açıklanması. 

2. Kasım 1952 yılı bidayetine kadar 1952 
yılı içinde Kars Vilâyeti içinde köy yolları için 
kaç lira sarfedilmiştir? Kaç kilometre yol ya
pılmıştır? Köy ismi, kilometresi, işin başlama 
ve bitim tarihleri ile tasrihi suretiyle açıklanma
sı. 

3. 1952 Bütçe yılı içinde köy yolları ve 
köy içme suları için kaç lira ayrılmıştır? (Bütün 
Türkiye için) ek ödenek var mıdır? 

İptidai tarzda bozuk ve gayri sıhhi yahut 
hiç mevcut olmıyan köy içme sularının, yapıl-
mıyan köy yollarının bir an önce temini hu
susunda ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 146 11 . 3 . 1953 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına, 
Ankara 

24 . 11 . 1952 tarih ve 6/847 - 43112/9559 sa

yılı yazıları karşılığıdır : 
1952 Kasnın ayı başına kadar Kars İli koy* 

lerinden kaçının içme suyu ve yolları için ne 
kadar para ayrıldığı ve ne kadarının sarf olun
duğuna, köy yolları ve içme suları için 1952 
yılı Bütçesine konulan tahsisat miktarına dair 
Kars Mebusu Sayın Fevzi Aktaş'in yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevabın ilişik olarak su* 
nulduğunu saygı ile arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

1952 Kasım ayı başına kadar Kaı-s İli köy
lerinden kaçının içme suyu ve yolları için ne 
kadar para ayrıldığı ve ne kadarının sarfolun-
duğuna, köy yolları ve içme sulan için 1952 yılı 
Bütçesine konulan tahsisat miktarına dair Kars 
Mebusu Sayın Fevzi Aktaş'm yazdı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1. Kasım bidayetine kadar 1952 yılında 
Kars Vilâyeti içinde 175 köyün içme suyu için 
(237 964,99) lira ayrılmış ve bu miktardan 
(210 328) lira sarfedilmiştir. Su işi ele alınan 
175 köyden 31 köyün içme suyu 59373 m. mesa
feden getirilmiş ve bunun için 59373 m. demir 
boru kullanılmıştır. Geriye kalan 144 köyde ise 
yalnız çeşme yapılmıştır. 

175 köyün içme suyu için köylü tarafından 
yapılan işlerin paraya tahvil edilen tahmini kıy
meti (85 825,21) liradır. 

Bu yıl temiz suya kavuşturulan köylerin 
adedleri ile işe başlama ve bitirme tarihleri ili
şik listede gösterilmiştir. 

2. 1952 bütçe yılı içinde köy içme sularına 
ek Ödenekle birlikte 20 milyon lira ayrılmış bu
lunmaktadır. İptidai, bozuk ve gayri sıhhi köy 
içme su yollarının tamir ve ıslahına 1953 ve 1954 
yıllarında ayrılacak ödenek nispetinde aynı hız
la devam edilecektir. 

3. 1952 yılı Kasım ayı başına kadar Kars 
Valiliğince köy yollarına (213 056) lira tahsis 
edilmiş ve işler ihale edilmiştir. Bu miktardan 
Kasım ayı başına kadar (42 085) lira harcan
mıştır. Yapılmakta olan işin tulü (40 000) metre 
yol ve muhtelif köprü ve menfezlerle istinat du
varı işleridir. Bu işlerin müfredatı ilişik lis
tede açıklanmıştır. 

4. 1952 yıh Karayolları Genel Müdürlüğü 
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Bütçesine il ve köy yolları için yardım olarak 
(27) milyon lira ödenek konulmuş ve bilâhare 
5976 sayılı Kanunla alınan ek ödenekten de 
(24 400 000) lira ilâve edilerek yardım miktarı 
(51 400 000) liraya baliğ olmuştur. 

Koy yollarının yapımı, mevcut mevzuata göre 
köylünün kendi güeü ile yapması icabedem işler 
arasında bulunmaktadır. Hükümet köylünün 
güeü dışında kalan işlerin yapılması ve yolların 
bir an evvel ikmali için yardım yapmaktadır. 

Bu yardım, tesviye ve toprak işlerini bizaat 

tamamlıyan köylülerin yollarındaki köprü v« 
menfezlerin yapılması, diğer sanat yapıları mal
zeme ve işçiliği, malzemenin taşınması, akar ya
kıt, patlayıcı madde ve teknik yardım gibi hu
suslara inhisar etmekte ve vilayetlerce tanzim 
edilen bir program dâhilinde yürütülmektedir. 
Miktarı (150) bin kilometreyi bulan köy yolları
nın bir an önce temini için köylünün kendi gücü 
dahilindeki çalışmalarını arttırmayı teşvik ve 
Hükümetçe yapılacak yardımları verimli kılmak
tan başka bir çare düşünülememektedir. 



1952 yılı köy yolu ve köprülerin durumunu gösterir çizelge 

Yapılan isim ismi 

Kars - Digor yolu onarımı 
Kars yolu köprü onarımı 
İğdır - Markara yolu iltisakı - Başköy 
Sarıkamış - Karakurt yolu 
Çıldır - Çala yolu köprüsü 
Kars - Azat köy köprüsü 
Tuzluca - Kamışlı köy köprüsü 
Kötek köy köprüsü 
ÇıldiT - Karakale istinat duran 
Sarıkamış - Karakurt yolu köprüsü 

Metre 
tulü 

15.000 
Köprü 

» 
25.000 
Köprü 

» 
» 

' » 
Duyar 

Keşif 
bedeli 

• 
31 470 
39 399 
65 325 
25 765 
8 57» 
7 410 

32 143 
15 371 
7 73« 
4 628 

îhale 
bedeli 

29 109 
29 963 
60 752 
24 861 
7 206 
« 965 

29 732 
14 450 
5 570 
4 628 

îhale tarihi 

31.10 .1952 
13 .11.1952 
10 .11.1952 
4 . 9 . 1 9 5 2 

14 . 8 .1952 
10 .11.1952 
31.10.1952 
16,10 ,1952 
4.10.1951 
8 . S . 1952 

Biti 

30 . 
30. 

30. 
25 . 

10 . 
8 . 

* 
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Köy bütçelerine nakdî yardım suretiyle 

yapıları su işleri 

r<>. 

Kars (Merkez) il
çesinde çeşmesi ya
pılan köyler : 

l1 Mağaracık 
2 Karakalo 
3 Paafcıeık 
4 Alaköyü 
5 Hacımalha 
6 Sanoköyü 

Sarıkamış Ilceöinde 
çeşmesi yıapılan 
köyler : 

7 Beyköyü 
8 Kefceç 
9 Oluklu 

10 Benliahmel 
11 Selim 
1!2 Yolgeejrtez 
13 Dflvrik 
14 Yenigazi 
15 Yukarı Sairıkamış 
16 Köroğlu 
17 Abulbart 
18 Issısu 
19 Ağvereh 
20 Karaurgain 
21 Keçesor 
22 Abultart 
23 Aşağı Müçinıgirt 
24 Rarakurt 
25 Karapınar 
26 Başköy 
27 Armutlu 
28 Bern» 
29 KaraMltee 
30 Yalnızsam 
31 Aşağı Çepik 

Kağızman ilçesinde 
çeşmesi yapılan 
köyler : 

32 Ağeakale 
33 Y. Pifik 
34 Zihci 

İşe başlama 
tarihi 

28 .7 :1952 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Bitme t 
tarihi 

: 

28.10.1952 
» 
» I 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

\o. 

35 Elrfüsl'ü 
36 Y. Karagüney 
37 A. iKaragüney 
38 Karafcale 
39 AbuşaJhaırı 
40 Acpalı 
41 Aşağı Söğütlü 
42 Kesko 
43 Şaban 
44 BöcükM 
45 Kömürlü 
46 Paslı 
47 Yalnız ağafc 
48 Karakuş 
49 Ağveren 
50 Kesar 
61 KızılHreran 
52 Çamuşlu 
53 Çilehana 
54 Purut 
55 Gümüştepe 
56 Çiınemiç 
57 MeStap 

Posof ilçesinde çeş-
mesii yapılan köyle* 

58 Badela 
59 Papalu 
60 Cuma 
61 Tepezihde 
62 CiVanıtel 
63 CilKrana 
64 Zindaı-
65 A. Oateun 
66 Caburya 
67 Gancak 
68 -Samhulya 
69 Kol 
70 Vahla 
71 Aşağı Damal 
72 Aşağı Gündaş 
73 Kıirpeşen 
74 Dereköy 
75 Miecevet 

tşe başlama 
tarihi 

28.7.1952 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bitme 
tarihi 

28.10.195 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
•» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>>. 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
•» 
» 
» 
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No. 

76 Ahaşen 
77 Sîfcret 
78 Kandralvul 

'Çıldır îlöeamde 
çeşmesi yapılan 
köyler : 

79 em 
80 Kurtkale 
81 Okşet 
82 Zigarfetarv 
83 ŞdMrip 
84 Sabadue 
85 Terekeme çayıs 
86 Meryem 
87 Raibat 
88 Kbranrei 
89 Çüdır 
90 Purut 
91 Urta 
92 Koylhas 
93 Zinfcal 
94 Karakol© 
95 Yukarı Cambaz 
96 Gala (3 çeşme) 
•97 Kaanervan 
98 Taşbaşı 
99 Taşköprü 

100 Pekreşen 
101 Gereşen 
102 Kertene 

Ardahan İlçesinde 
çeşmesi yapılan 
köyler : 

103 Hanak 
104 Aşağı ddkan 
105 Geç 
106 Saskara 
107 Gerkedan 
108 Taforel 
109 Sarzep 

B : 
îşe başlama 

tarihi 

28 . 7.1952 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

57 23.3 
Bitme 1 
tarihi 

28.10.1952 
» 1 

» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 

. . » 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.1903 0 : 1 

No. 

110 Kamk 
111 A. Oaıriifeev 
112 Sindikom 
113 Büyük Hararyan 
114 Sadıvan 
115 Manyok 
116 Küçük Ha/rziyan 
117 Hasköy 
118 Giînzodavail 
119 ölçek 
120 GÖlefeert 
121 Hopal 
122 Gölgeli 
123 Srçrırpet 
124 Kimdi 
125 Bayraımoğhı 
126 Nebioğlu 
127 Tikoş 

Göle îloeSînde çeş
mesi yapıkn 
Köyler : 

128 Surat 
129 Kank 
130 Poladik 
131 Hive 
132 Küçük Zavut 

Arpaçay İlçesinde 
çeşmesi yapılan 
köyler .-

133 Cebeci 
134 Dalaver 
135 Şeydi 
136 HateıpM 
137 Salmalar 
138 Tepecik 
139 Atçılar 
140 Kuyucuk 
141 Uğuzlu 
142 Başgedikler 
143 Arazoğlu 
144 Çala 

İşe başlama 
tarihi 

28 . 7.1952 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bitme 
tarihi 

28.10.19S 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

; » 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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172 Susuş 
173 (EStek 
174 llTrta 
170 Panıt 

Toplam 

Ayrıdan 
Ödemek! 

Lira IK. 

2300 
9 930 

924 
3 609 7"! 

62 189 17 

Hatrcanaai 
«ödenfeK Geüen suyun 

Lira ıK. mesafesi 

2500 
«000 

ı 1650 
* 5262 

Verilen "malzeme 
Boru 

miktarı 

2500 
8000 
1650 
5262 

Çimento 
miktarı 

X 

X 

X 

X 

Köy bü 
yapıla 
Lira 

1 824 
61096 

924 
3 603 

45 825 

J^OT -: I&dır ilcesine gönderilen sondaj makinesinin İzmir'den J&dır'a kadar nakli Dev 
ınuhaltosa bedeline harcanan (20 066.00) lira (210 328.00) lira harcamaya dâhild 

Aslı gibidir. 
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2. — Trabzon Mebusu Cahid ZamangüHn, 

Ege ve Çukurova Pamuk Tanm Satı§ Koopera
tifleri Birlikleri tarafından 1951 - 1952 ve 1952 -
1953 mahsul yıllarında kendi hesaplarına mu
bayaa edilen pamukların kalite itibariyle miktar-
lariyle ortalama satış maliyetlerine, bunlardan sa
tılan veya ihraç edilenlerin kalite itibariyle satış 
fiyatlarına dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ve
kili Enver Güreli'nin yazılı cevabı (6/938) 

17 .1.1953 
Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon 
Cahîd Zamangil 

I - Ege ve Çukurova Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifleri Birlikleri tarafından 1951 - 1952 
mahsul yılında : 

a) Kendi hesaplarına (ortaklardan veya or
tak dışı) mubayaa edilen pamukların (çiğitliler 
mahlıca çevrilmiş olarak) kalite itibariyle mik
tarları ve ortalama satış maliyetleri (mümkün 
değilse ortalama mubayaaa fiyatları); bunlardan -
(mevsim iiçnde veya daha sonjra) satılan veya 

, 1053 0 : 1 
ihraç edilenlerin kalite itibariyle ortalama satış 
fiyatları; 

b) Hükümet hesabma mubayaa edilen pa
muklar hakkında yukarda (a) da yazılı malûmat; 

c) (a) ve (b) kategorilerinden elde bulunan 
stoklar ve maliyetleri. 

II - 1952 - 1953 yılma ait olmak üzere.ya
kardaki sorular dâhilinde malûmat. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
özel : 1/88 

4 . IH . 1953 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
20.1.1953 gün ve 6/938-4665-10338 sayılı 

yazıya C: 

Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, Tariş ve 
Çukobirlikçe 1951 - 1952 ve 1952 -1953 mahsul 
yıllarında kendileri ve Hükümet hesabına mu
bayaa olunan pamuklar hakkındaki yazılı soru 
önergesinde istediği malûmat ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. 

ilgili Mebusa duyurulmasına müsaadelerinizi 
saygı, ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Enver Güreli 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından 1951/1952 mahsûl 
yılında alınan, satışları yapılan ve stok vaziyetlerini 

gösteren cetveller:-

I - Çukurova Pamuk Tanin Satış Kooperatifleri Birliği tarafın
dan kendi hesaplarına tesellüm edilen ortak mallan, 

a)1 

Roll 
> 
» 

Saw 
» 

Cinsî 

'Alımlar : 

I 
n 

m Y.Y. 
I 

n 

Miktan Kg. 

2.069.402 
31.125 
5.230 

1.225.318 
442.359 

3.803.434 

Tutan T.L. 

.r 

â.536.345,55 
< 85.980,77 

11.302,43 
4.199.260,53 
1.461.185,91 

12.294.075,19 

Vasati ma»-
liyeti T.L. 

315.856 
276.243 
216.149 
334.517 
330.316 

1 

' 

-^3#'-~r-



Cinsi 
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Vasati ma-

Miktarı Kg. 'Tutarı T.L. Oiyeti T.L. 

b) Satış] 
Roll 
» 
» 

Saw 
» 

a r : 
I 

n 
m 

I 
n • 

2.069.402 
31.125 
5.230 

1,225.318 
442.359 

3.803.434 

• -

7.171.036,67 
99.329,21 
15.586,54. 

4.657.024,49 
1.542.043,28 

13.485.020,19 

346.527 
319.130 
298.217 
370.983 
348.595 

c) Stoklar : Yoktur. 

II - Kendi hesaplarına ortak dı$ı yapılan mubayaalar 

a) 
Roll 

» 
» 

Saw 
» 

b) 
BoU 
> 
» 

Saw 
» 

Alımlar : 
I 

n 
m 

I 
n 

Satışlar : 
I 

n 
in 

I 
II 

1.558.815 
15.867 
1.535 

1.682.109 
526.472 

3.787.798 

1.558.815 
15.867 
1.535 

1.682.109 
529.472. 

3.787.798 

5.085.264,94 
40.335,54 
2.793,04 

6.072.413,49 
1.833.911,74 

13.034.718,75 

5.401.750,52 
50.639,42 
4.574,63 

6.240.338,43 
1.845.714,61 

13.543.017,51 

!•' 
326.226 
254.21 
181.-^-
361.— 
346.366 

346.527 
319.13 
298.022 
3*70.983 
348.595 

c) Stoklar : Yoktur. 

IH - K/857 sayılı karara ıgöre yapılan mubayaalar 

a) Alımlar : 
Roll 

» 
» 

Yerli 
> 

Y.Y. Roll 
Saw 

> 
Tip dışı 
Avarya 

I 
n 
m 

I 
n 
I 
n 

11.988.585 
875.883 
419.389 

3.722 
9.186 

13.282 
648.136 
251.122 

825 
3.924 

14.214.054 

36.194.014,43 
2.131.251,39 

832.172,88 
4.652,50 

10.613,12 
27.343,75 

2.597.310,59 
867.276,62. 

825.— 
1.962.— 

42.667.422,28 

301.903 
243.326 
198.425 
125.— 
115.535 
205.870 
400.735 
345.360 
100.— 

O.50 

— 3fr — 
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Vasati ana-

fo) 
BoH 

> 
» 

Y«îi 
YWİB 
Saw 

> 
Ahraryı 

c> 
Rcûl 

» 
» 

Y. Y. 
Saw 

> 
Avary* 

Ctaâ 

Satışlar : 
I 

II 

m 
I 

I I 
I 

n 
1 

StttfcLar 1 
I 

II 
I I I 

Roll 
1 

II 
t 

Miktarı Kg. 

6.411.479 
814.371 
418.389 

3J564 
9.000 

473.000 
246.79$ 

797 

8.372.399 

' 
5.577.106 

61.502 
6.000 

13.282 
175.136 

4.323 
4.296 

6AH.6S9 

Tutları T.L. 

16.235.445,52 
1.699.702.66 

725.343,76 
5.524,20 

11.400,— 
1.229.800 — 

593.790,16 
677,45 

20.501.684,14 

19.958.568,51 
431.548,74 
106.829,12 
27.343,75 

1.367.510,59 
273.486,46 

450,97 

22.1165.738,14 

liy«lti T.L. 

253.224 
208.713 

75.463 

260.— 
240.596 

2. İzmir Pamuk Tarım Sataş Kooperatifleri Birliği tarafından; 

I - Kendi hesaplarına tesellüm edilen stok malları : 

Tip Miktarı Kg. Bedeli T.L. Vasati T.L. 

a) 
Roll 

> 

Sanp 
Kal. H. 

S»w 

Kal. H. 

1&^,U 

Alımlar : 
I 
I B 

II 
III 
IV 

I 
I B 

II 
III 
IV 

9.707.225 
2.341.810 
2.330.446 
1.675.062 
1.416.939,5 

277.306 
57.265 

962.101 
277.246 

77.338,5 
18.178,5 
3.066,5 

689,5 

41.741:067,50 
9.843.167,35 
9.618.154,60 
6.127.066,92 
4.052.446,97 

693.265 — 
91.652,20 

4.233.253,20 
1.191.997,40 

327.141,85 
68.349,28 
9.076,84 

482,65 

19.143.673,5 77.997.121,76 

430,— 
420,32 
412,71 
366— 
296 — 
250 — 
160 — 

440 — 
429,94 
423 — 
376 — 
296 — 
7 0 -

— 36 — 
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Tip Miktarı Kg. Bedeli T.L. Vasati T.L. 

idare, işletme ve diğer 
umumi masraflar 

b) Satışlar : 

e) Stoklar : 
Not : 

Aluşlar 
Sa/tı̂ laır 

1.608.015,33 

79.605.137,00 

19.143.673,5 69.311.181,45 
Yoktur. 

79.605.137,09 
69.311.181,45 

361.584 

10.293.955,64 
Müspet fiyat farkından . 78.109,34 

Hâsıl olan menfi fiyat farkı 10.215.846,30 

II - Kendi hesaplarına ortak dışı pamuk mubayaa etmemişler
dir. 

III - K/857 sayılı karara göre yapılan mubayaalar : 

a) Alımlar : 
19.362.996 66.101.651,91 

x) İdare, işletme ve diğer 
umumi masraflar 3.215.797,02 

b) Satışlar : 

c) Stoklar : 

Not 1 : 
Alımlar 
(Stoklanda 

Satışla/r 

Menfi fiyat farkı 

69.317.448,93 

18.921.901,5 53.413.109,91 

441,094,5 1.288.942,51 

69.317.448,98 
1.288.949,51 

68.028.499,42 
53.413.109,91 

14.615.389,51 

(aç) Not 2 : 

Masraflar 3 1 . 7 .1952 itibariyledir. 

— 3T — 
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Tanım Sata§ Kooperatifleri Birlikleri tarafından 1952/1953 mah-

sul yılında alman, satışlan yapılan ve stok vaziyetlerini 
gösteren cetveller 

1. Çukurova Pamuk Tanm Satış Kooperatifleri Birliği tara
fından kendi hesaplanna tesellüm edilen ortak mallan : 

Tip Miktan Kg. Bedeli T.L. Vasati T.L. 

a) 
1. 

Ak 
> 
» 

2. 
Roll 

Saw 

b) 
Roll 
Saw 

c) 
1. 

Ak 

2. 
Roll 

» 
Saw 

Alımlar : 
Kütlü : 

I 

n 
III 

'Pamuk : 
I 

n 
I 

Satışlar : 
I 
I 

Stoklar : 
Kütlü : 

I 
I I 

I I I 

Pamuk : 
I 

I I 
I 

11.605.305 
485.451 
43.441 

12.134.197 

1.919.926 
105.154 

6.417 

2.031.497 
(Pamuk olarak) 

172.000 
65.000 

237.000 

11.405.305 
485.451 
43.441 

11.934.197 

1.747.926 
105.154 

6.417 

9.910.497,94 
340.112,98 
23.552,16 

10.274.163,08 

3.805.746,04 
192.099,86 
14.245,74 

4.012.091,64 

451.020,— 
149.390,50 

600.410,50 

9.737.717,94 
340.112,98 
23.552,16 

10.103.383,08 

3.464.807,64 
192.099,86 
14.245,74 

85,39 
70,06 
54,21 

84,67 

198,22 
182,68 
222 

197,49 

262,22 
229,83 

258,33 

•i%&-

[1] 85,39 
70,06 
54,21 

84,60 

198,22 
182,68 
222 

1.859.497 3.671.153,24 197,42 

II - Kendi hesaplarına ortak dışı yapılan mubayaalar : 

a) Alımlar : 
1. Kütlü : 

Ak I 691.932 502.409,41 72,60 
II 83.653 52.363,11 62,59 

775.585 554.772,52 71,52 

[lll] (200 ton, 65 ton satışı yapılan 8aw. tekabül etmektedir.) 

— 38 — 
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Tip Miktarı Kg. Bedeli T.L. Vasati T.L. 

2. Pamuk : 
Ak I 

II 
334.156 682.850,12 
30.532 58.889,14 

204,39 
192,87 

364.688 741.739,26 203,39 

NOT : Satış yoktur. Kü/tlüler pamuğa ifrağ olunmaktadır. 

III - K/857 sayılı karara göre yapılan mubayaalar : 

a) 
Ak 

b) 
Ak 
» 

c-
Koll 

d) 

D) 

1. 
Ak 
» 

2. 
Roll 

Alımlar : 
I 

II 

Pamuk : 
I 

II 

Satışlar : 
I 

Stoklar : 

Stoklar : 

Kütlû 
I 
n 

Pamuk : 
I 

n 

957.335 
49.039 

1.006.374 

9.478.487 
202.873 

9.681.360 

77.000 

957.335 
49.039 

1.006.374 

9.401.487 
802.873 

696.530,98 
27.891,61 

724.422,59 

18.738.843,23 
375.736,67 

19.144.579,90 

170.099 

696.530,98 
27.891,61 

724.422,59 

18.086.621,93 
375.736,67 

72,75 
56,87 

71,98 

197,69 
185,20 

197,43 

220,90 

72.75 
56.87 

71.98 

197.69 
185.20 

Not : Kütlüler pamuik haline ifrağ edilmektedir. 

— 30 
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2. İzmir Pamuk Tarım Satış, Kooperatifleri Birliği taraifından: 

a) Alımlar : 
Kendi hesaplarına stoklardan tesellüm edilen kûtlü pamuklar

dan elde edilecek mahlıçlarla vasati fiyatları: 

Kalite Kütlü Kg: 

59.937.000 
16.369.000 
2.857.000 

597.000 
144.000 
191.000 

80.095.000 

Randıman 

% 36,5 
% 35,5 
% 34,5 
% 33,5 
% 30 
% 27 

Maıhlıç Kg. 

21.877.005 
5.810.995 

985.665 
199.995 
43.200 
51.570 

28.968.430 
13.747,174 
15,221.256 

Tutan T.L. 

63.955.236,42 
10.849.127,66 
1.738.515,93 

330.851,73 
41.601,60 
34.092,93 

76.949.426,27 
31.228.909,01 
40.188.966,59 

Vasati 
ıfâyat 
T.L. 

292,34 
186,70 
176,38 
165,43 
96,30 
66,11 

265,63 
227,16 
264,04 

I 
u 

III 
IV 
Şanp 
Kalite H. 

b) Satışlar : 
c) Stoklar : 
II - Kendi hesaplarına ortak dışı mubayaa yanmamıştır. 

III - K/857 ye göre 1952/1953 mahsul yılında mubayaa yapılmamıştır. 

3. — Trabzon Mebusu Cahid ZamangiVin, 
FiskobirUk tarafından 1951 -1952 ve 1952 -1953 
mahsul yıllarında Hükümet hesabına, mubayaa 
edilmiş olan fındıkların miktar ve ortalama fi
yatı ile bu fındıklardan satılmış veya ihraç edil
miş olanların miktar ve satış fiyatına ve eldeki 
stok miktarı ile maliyet fiyatına dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'nin ya
zılı revabı (6/940) 

Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Ekonomi ve Ticaret Ba

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon 
Cahid Zaniangil 

I - Fiskobirlik tarafından 1951 - 1952 mah
sul yılında, Hükümet hesabına: 

a) Müstahsıldan olsun tücrardan olsun, 
yekûn itibariyle, mubayaa edilmiş olan fındık
ların miktarı ve ortalama mubayaa fiyatı, kilo 
başına ilâvesi gereken masraf hissesi (takriben); 

b) Bu fındıklardan (şimdiye kadar) satıl
mış veya ihraç edilmiş olanların miktarı ve or
talama satış fiyatı; 

c) Bunlardan halen eldeki stok miktarı ve 
takribi maliyet fiyatı. 

II - 1952 -1953 mahsul yılına ait olmak, üzere 
yukardaki sorulara göre malûmat. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret 4 . III . 1953 

Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Özel : 1/89 

T. B. M. M. Reisliğine 
20 . I . 1953 gün ve 6/940-4667,10330 sayılı 

yazıya C.
Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, Fisko-

birlikçe 1951 - 1952 ve 1952 -1953 yıllarında, 
Hükümet hesabına mubayaa edilmiş olan fındık
lar hakkındaki yazılı soru önergesinde istediği 
malûmat ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

İlgili Mebusa duyurulmasına müsaadelerini
zi saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret 
Vekili 

E. Güreli 

— 40 — 
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Pmdık Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından 1951 - 1952 ve 1953 mahsul yılında alınan 

satışları yapılan ve stok vaziyetlerini gösteren cetveller 

1. Mubayaa durumu : 

Müstahsil, tüccar ve esnaftan 
mubayaa olunan 

Kabuklu fındık yekûnu 

Tüccardan mubayya o'nnaja 

îç fındık yekûnu 

a) 1951 - 1252 mahsulü 

Cinsi 

Tombul % 50, 
Sivri, Badem % 45 Kilo başına 
randıman esasiyle ilâvesi gereken 

Miktarı Ortalama mubayaa masraf hissesi 
Kg. Fiyatı (kuruş) (takriben) 

K. Tombul 
» Sivri 
•» Badem 

18.233.837 
1:435.377 

580 

19.669.794 

b) 1952 - 1953 mahsulü (31 . XII . 1952 tarihi itibariyle) 
Müstahsilden mubayaa olunan 

K. Tombul 9.304.974 
» Sivri 224.804 

Kabuklu fındık yekûnu 9.529.778 

100 
80 
80 

100 
80 

8.31 

Sıra •* iç 
Standart » 
Sivri sıra » 
» natürel » 
Kusurlu » 

5.041.055 
81.600 
10.000 
56.160 
18.803 

5.207.618 

230 
230 
215 
210 
201.78 

19.12 tdareve 
işletme, 

6.06 Satış 

25.18 Yekûn 

ux 
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U * 8atî$ durumu . • 

' I 

a) Kabuklu fındık satıhları • 
1951 -1952 yılı mahsulü . 

Cinsî • Miktarı Kg. Ortalama satış Fi. 

Tombul kabuklu 148 124 
Sivri kabuklu 19.881 97,95 

Kabuklu' fındık satış' yekûnu 20.029 

b) Kabuklulardan istihsal olunan iç fındık satışları : 
1951 -1952 yılı mahsulü : 

Tombul iç 19.157 228,80 
Sivri natürel iç 550.077 199,84 
Kusurlu iç 18.343 15?,56 

tç fındık satıç yekûnu 582.577 

e) K/854 sayılı kararname gereğince tüccardan mubayaa 
olunan iç fındıklar tamamen satılmıştır. 

d) 1952 - 1953 mahsulü mubayaa olunan fındıkların satışla
rına hızla başlanmıştır. 

III - Stok durumu : 
a) 1951 - 1952 mahsulü : 

Kabuklu tombul 18.171.232 108,31 
19.750 kilo sivri iç karşılığı 43.890 88,31 

Stok yekûnu 18.215.JL22 

b) 1052 - 1953 mahsulü : 
Kabuklu tombul 9.304.974 104,41 
Kabuklu sivri 224.804 84,41 

Stok yekunu -9.529.778 
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4. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, Ma- I 

latya Vilâyetine bağlı Arapkir Kazasmraki sağ
lık evi operatörünün, yerine, bir başkası tâyin 
edilmeden, nakledilmesi sebebine dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üs-
tündağ'tn yamU cevabî (S/959) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Baskanlığıa 

Malatya İline bağlı Arapkir İlçesindeki sağ
lık evi operatörünün başka mahalle nakledildi
ği haber verilmektedir. Doğru ise Kış mevsim
lerinde yolları kapanan bu ilçede âcil vakalarda 
müdahale icabeden hastaların durumu çok feci 
olur. Yeritıe başka birini göndermeden dok
torun alınması sebebinin ve bu sağlık evine ne 
zaman operatör tâyin edileceğinin Sağlık Vekâ
letince yazılı olarak bildirilmesine yüksek delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. I 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kulu | 

. 1953 0 : 1 
T. C. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 20 . III . 1953 

392 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
24 . 2 . 1953 gün ve 6/959 - 4860/10762 sayüı 

yazdan karşılığıdır. 
Malatya Mebusu Mehmet Kulu tarafından 

verilen ve Vekâletime gönderilmiş olan yazılı 
soruyu tetkik ettim. 

Arapkir Sağlık Merkezinde kadro itibariyle 
iki tabip bulunmaktadır. Bunlardan Dr. Ahmet 
Nusret Timuçin sıhhi sebebe binaen 20 . X . 
1952 tarih ve 60/2 sayılı kararla Hendek Sağ
lık Merkezine tâyini dolayısiyk 29 . X . 1952 
tarihinde işinden ayrılmış iae de yerine Dr. 
Hayrettin Alparslan tâyin kılınarak kış mev
simi girmeden 28 . XI . 1952 ete vazifesine baş
lamıştır. 

Halen Arapkir Sağlık Merkezinde iki tabip 
mevcuttur. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Dr. Ekrem Hayri Üştündağ 
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S. SAYISI : 66 ya ek 
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Maadin Nizamnamesinin 30 ncu 
maddesindeki (akraba ve taallûkat) tâbirinin tefsiri hakkında 

önergesine dair Adalet Komisyonu raporu (4/276) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 4/276 
Karar No. 28 

16 .2 . 1953 

Yüksek Eeisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in Maadin Nizam
namesinin 30 ncu maddesindeki (Akraba ve taal
lûkat) tâbirlerinin tefsir yoliyle medlullerinin 
tâyini hakkındaki teklifinin tefsir yoliyle değil de 
tesis tariki ile tetkiki mümkün olacağı için mez
kûr teklifin reddine dair Ekonomi Komisyonun
ca tanzim olunan raporun Meclis Umumi Hey
etince yapılan müzakeresi sırasında Konya Me
busu Hidayet Aydıner tarafından verilen takrir
de bilâhara çıkarılması mutasavver bir kanuna 
intizaren halen yürürlükte olan kanun hükmü
nün mâna ve mefhumunun belirtilmesinden istin-
kâf olunamıyacağına göre keyfiyetin bir kere de 
Adalet Komisyonunca müzakere edilerek düşü
nüşlerinin bildirilmesi istenilmiş ve takrir Umu
mi Heyetçe kabul edilerek dosya komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla icabı tetkik ve müzakere 
olundu. | -jğ^ 

Tefsir talebine esas olan maddedeki akraba ve 
taallûkat kelimelerinin eski ahkâmın cari olduğu 
zamanda delâlet ettikleri mâna, akrabalığın şâmil 
ifadesiyle beyanından ve müteradif elfaz olarak 
kullanılmış bulunması şeklinden ibaret olup mad
denin vazı ve taknini sırasında derpiş edilen mak
sada bakılarak bugünkü hukuk kaide ve hüküm
lerine ve anlayışına nazaran dördüncü dereceye 
kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlıkla

rın kastedilmiş olduğu neticesine varılmıştır. 
Bu itibarla (Akraba ve taallûkat) tâbirlerin

den dördüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) 
kan ve sıhrî hısımlığının anlaşılması lâzımgelir) 
şeklinde tefsiri uygun olacağının Yüksek Meclise 
arzına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Başkan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
izmir Konya 

H. özyörük H. Aydıner 
Manisa 

§. Ergin 
Ankara 

O. T. îltekin 
Aydın 

C. Ülkü 
Çoruh 

M. Güney 

Edirne 
M. Enginün 
Gazianteb 

G. Ktnoğlu 
Mardin 

M. K. Boran 
Tokad 

M. önal 

Amasya 
İsmet Olgaç 

Aydın 
N. Geveci 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Çorum 

Söz hakkım var 
H. Ortakcıoğlu 

Erzurum 
Enver Karan 

istanbul 
Ahilya Moshos 

Tokad 
H. ökeren 

Yozgad 
N. Ü. Alçılı 

Tefsir fıkrası 

Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesinde
ki (akraba ve taallûkat) tâbirlerinden, dördün
cü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sih
ri hısımlığın anlaşılması lâzımgelir. 
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