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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Gündemdeki soruların kanun teklif ve lâyiha
larından sonra görüşülmesi hakkındaki önerge,
kabul edildi
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin madde
leri üzerinde görüşüldü.
Vaktin gecikmesine binaen 10 . V I . 1953

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere
Birleşime son verildi.
Reisvekili
Kâtip
Elâzığ Mebusu
İstanbul Mebusu
Ş. Y&zmcm
F. Tekü
Kâtip
Rize Mebusu
^1. Morgu

Soru
Y<wU soru
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trab
zon'da bir çimento fabrikası kurulması husu
2 -

sunda her hangi bir tetkik yapılıp yapılmadığı
na dair yazılı soru önergesi, İşletmeler Vekâ
letine gönderilmiştir (6/1111).

HAVALE EDİLEN KAĞITLAR

Lâyiha
1. — Millî Eğitim Bakanlığı 'kuruluş kadrolaırîyle merkez 'kuruluşu ve g*öreylleıti hakkındaki
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair
4926 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
(1/623) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına),

Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat ReMiği -tez
keresi ite İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Hesaba
Katî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu
raporu (3/344, 1/439) (Gündeme),
7. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Hesabı
Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi il#
Teklif
îstıanbul Üniversitesi 1948 yılı Hesabı Katî
2. — Niğde Mebusu Necip Bilge ve Denizli
kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu
Mebusu Ali Çobanoğlu'nım, pasaport .kanunu
(3/386,1/369) (Gündeme),
teklifi (2/538) (Dışişleri, Adalet ve İçişleri ko
8. •— İstanbul Üniversitesi 1949 Bütçe yı.h
misyonlarına) .
Hesabı
Katisine ait Mutabakat Beyannamesini!?
3. •— Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in.
sunulduğuna
dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
Türk Ceza Ka.nununun 425 nei maddesi rıhı de
keresi
ile
İstanbul
Üniversitesi 1949 Malî yılı
ğiştirilmesi hakkında kamın teklifi (2/539)
Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komis
(Adalet Komisyonuna).
yonu raporu (3/440, 1/576) (Gündeme).
önergeler
9. — Millî Korunma. 1950 yılı Bilançosunun
4. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in, Di
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve Sayışlekçe Komisyonunun 1 1 . V . 1953 tarihli Haftalık ' tay Komisyonu raporu (3/355) (Gündeme).
Karar cetvelindeki 5985 sayılı Kararın Umumi
10. — Mudanya - Bursa ve İlıca - İskele - Pa
Heyette görüşülmesine dair önergesi (4/358)
lamutluk Demiryolu İşletmesinin kaldırılması ve
(Dilekçe Komisyonuna),
bu hatların tasfiyesi hakkında kanun lâyihası
5. — Manisa Mebusu Refik Şevket înce'nin,
ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları
Dilekçe Komisyonunun 11 . V . 1953 tarihli Haf
(1/406) (Gündeme).
talık Karar cetvelindeki 5984 sayılı Kararın
11. — Samsun Mebusu Hasan Fehmi UstaUmumi Heyette görüşülmesine dair önergesi
oğlu'nun teşrii masuniyetinin kaldırılması hak
(4/359) (Dilekçe Komisyonuna),
. kında Başvekâlet tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Raporlar
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/466) (Gündeme),
6. — İstanbul Üniversitesi 1947 Bütçe yılı

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15
REİS — Reisvekili Mehmet Şevki Yazman
KÂTİPLER : Ahmet Morgil (Rize), Füruzan Tekil

(istanbul)

mmm
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YOKLAMA
REİS — Oturumu açıyorum.
Başkanlık tezkeresi var, okunacaktır efendim.

REtS — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı).
4. -

BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI

1. — Bayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi
(3/500)
9 . VI . 1953
Umumi Heyete
Aşağıda adları yazılı Saym Üyelerin hiza
larında gösterilen müddetlerle izinleri Riyaset
Divanının 9 . VI . 1953 tarihli toplantısında
kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arzolunur.
T. B. M. M. Reisi
R. Koraltan
Afyon Karahisar Mebusu Ali îhsan Sâbis
1 ay, mazeretine binaen, 10 . V . 1953 tarihin
den itibaren.
Amasya Mebusu Hâmit Koray 15 gün, has
ta olduğu için, 4 . VI . 1953 tarihinden itiba
ren.
Çoruh Mebusu Mesut Güney 15 gün, has
ta olduğu için, 26 . V . 1953 tarihinden itibaren.
Çorum Mebusu Hasan Ali Vural 1 ay, has
ta olduğu için, 19 . V . 1953 tarihinden itiba
ren.
Kocaeli Mebusu Salih Kâlemcioğlu 20 gün,
mazeretine binaen,:';W . V .1953 tarihinden iti
baren.
Ordu Mebusu Feyzi Boztepe 15 gün, hasta
olduğu için, 2 . VI . 1953 tarihinden itibaren.
Tokad Mebusu Hamdi Koyutürk 1 ay, has
ta olduğu için, 27 . V . 1953 tarihinden itiba
ren.
R E Î S — Şimdi ayrı ayrı reyinize arzede-

ceğim efendim.
Afyon Karahisar Mebusu Ali îhsan Sâbis
1 ay, mazeretine binaen, 10 . V . 1953 tarihin
den itibaren.
R E Î S — Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Amasya Mebusu Hâmit Koray 15 gün, has
ta olduğu için, 4 . VI . 1953 tarihinden itiba
ren.
REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Çoruh Mebusu Mesut Güney 15 gün, has
ta olduğu için, 26 . V . 1953 tarihinden itibaren.
REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Çorum Mebusu Hasan Ali Vural 1 ay, has
ta olduğu için, 19 . V . 1953 tarihinden itiba
ren.
REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kocaeli Mebusu Salih Kâlemcioğlu 20 gün,
mazeretine binaen, 20 . V . 1953 tarihinden iti
baren.
REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Ordu Mebusu Feyzi Boztepe 15 gün, hasta
olduğu için, 2 . VI . 1953 tarihinden itibaren.
F E Y Z Î BOZTEPE (Ordu) — Ben vazgeçi
yorum izinden efendim.
REÎS — Şu halde oya koymuyoruz.
Tokad Mebusu Hamdi Koyutürk 1 ay, has
ta olduğu için, 27 . V . 1953 tarihinden itiba
ren.
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KEÎS — Kabul buyuranlar...
Kabul edilmiştir.
Gündemle
rum.

ilgili bir önerge

10.6.1953
dan evvel

görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Samsun
Ferid Tüzel
REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir efen
dim.
Söz Bayındırlık Vekilinin.

Etmiy enler...
var,

okutuyo

Yüksek Eeisliğe
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü
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sorular

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. —. Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yulara sâri taahhütlere girişilmesine mezu
niyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve
5259 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve Ba
yındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/556) [1]
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar,
1948 yılında 5259 sayılı bir Kanunla büyük su
işlerine, on sene zarfında sarf edilmek üzere,
165 milyon liralık bir tahsisat kabul edilmiş
bulunmakta idi. 1951, 1952 ve 1953 yıllarında
Büyük Meclisin ve Hükümetinizin çok ehemmi
yet verdiği su işlerine ayırdığı geniş tahsislerle
bu 165 milyon liralık yetki 1953 yılının başın
da, 27 milyon liralık yetki bakiyesi hariç olmak
üzere, tamamen kullanılmış bulunuyor. Bu se
ne, 1953 yılında yeniden ihaleye çıkaracağımız
su işleri için tekrar salâhiyet almak ieabetmektedir. 500 milyon liraya kadar gelecek yıllara
sâri mukavele akdi salâhiyetini istiyen kanun
teklifi komisyonlardan geçerek gündeme alın
mış bulunmaktadır. 1953 yılında ele alacağımız
gerek büyük gerek küçük su içlerinin gelecek
yıllara sâri taahhütlerini yapabilmek için 500
milyon liraya kadar sâri mukavele .akdine me
zuniyet veren lâyihanın bir an evvel çıkarılma
sı icabetmektedir. Bu mknasebetle bu kanun lâ
yihasının yeğlik ve ivedilikle, halen devam
eden Türk Ceza Kanununun maddelerinin mü
zakeresi hitamında, konuşulmasını arz ve tek
lif ederim. (Daha evvel sesleri, yeğlik o demek
tir sesleri)
REİS — Takriri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Müzakere edilmekte olan Ceza Kanunundan
evvel, yeniden yapılacak su işleri için gelecek
[1] 228 sayılı hasmayazı tutanağın

sonundadır.

yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet
verilmesi hakkındaki kanun lâyihasının, şifahen
arzettiğim sebeplere binaen, diğer işlere takdirnen yeğlik ve ivedilikle yörüşülmesine müsaa
delerinizi arz ve teklif ederim.
Bayındırlık Vekili
Kemal Zeytinoğlu
REİS — Cezmi Türk.
CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Efendim; Yük
sek Meclisinize küçük grupumuz adına usul ba
kımından arzederim ki, halen müzakere edil
mekte
olan
Köy
Kanunu ve Ceza Ka
nunu
yeğlik ve ivedilik
kararlarını
ih
tiva ediyordu. Bunların müzakeresi bitmeden
evvel, gündem sırasında bulunmadığı halde
bir kanunu, bahusus 500 milyon lira gibi millî
hazineden büyük bir fedakârlığı ve plasmanı
icabettirecek husus hakkında bir Milletvekili
olarak yeter derecede tetkika vakit ve imkân
bulamadan, âniyen getirip Yüksek Heyetinizde
müzakere ve tedvin etmenin usulen iyi olmıyacağı kanaatindeyim.
Onun için tensip ve tasvip buyurursanız bu
kanunu âniyen müzakere etmiyerek tetkika im
kân bulalım. Aksi halde bunun, büyük ekseri
yet grupu için olduğu kadar, bizim gibi küçük
muhalefet grupları için de murakabe ve tetkik
imkânını bırakmayacağını ve bunun mânevi me
suliyetinin de bize ait olmıyaeağmı arzederim.
(Soldan: «O bize ait» sesleri)
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, küçük muhalefet gurupları
nın noktai nazarı ne olursa olsun, büyük iktidar
gıırupunun yani bizim noktai nazarımıza göre
esas dâva, memleketin imarı ve bir an evvel kalkmmasıdır. (Soldan bravo sesleri)
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Bu mem
leket yalnız sizin değildir, Burhanettin Bey.
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Böy
le olduğuna göre falan şunu söyledi, falan bunu
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söyledi, falan parti böyle yaptı diye tereddüt et
meden memleketimizi bir an evvel kalkındırmaya
saik olacak olan böyle bir mevzuu her şeye takdimen çıkartmak birinci derecedeki vazifeleri
miz icabındandır. (Soldan, bravo sesleri) Bunda
bâzı formalite yanlışlıkları dahi olsa memleketin
selâmetine matuf olan böyle bir iş de bunu da
seve seve sineye çekmemiz icabeder. Günahı, ve
bali varsa benim boynuma olsun.
R E Î S — Bu lâyihanın gündemdeki diğer iş
lere takdimen, yeğlikle görüşülmesini reyinize
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
Tümü hakkında söz istiyen var mı?.
ZEKÎ ERAT AMAN (Tekirdağ) — Hüküme
tin bu hayırlı teşebbüsünü memnunlukla karşı lamamaya imkân yoktur. Yalnız şunu belirtmek
isterim ki, 500 milyon liraya yakın bir taahhüt
içinde elbette ki, büyük su dâvalarını halletmek
memleketin âtisi bakımından çok lüzumludur.
Yalnız benim yegâne temannim şu; memlekette
48 000 köy bulunduğuna ve bunun da aşağı yukarî yarısının sularını bugün halletmiş bulundu
ğumuza göre, mütebaki bilûmum köylerin... (Su
işi değil sesleri) îçme suyu mevzuu değilse sö
züm yok.
REÎS — Cezmi Türk.
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar, sayın arkadaşımız Dr. Zeki Erataman,
bizi haklı gösteren yeni bir misal verdiler. Tasa
rıyı, içme suları tasarısı olarak anlamışlar.
Çünkü tasarı âni olarak gelmiştir.
Şunu arzetmek isterim ki, muhalefette mü
cadelede müşterek olduğumuz zamanlarda Hü
kümetin tenkid ettiğimiz icraatından birisi ve
başlıcası büyük su işleri ve münferit su işlerine
yatırılan paralardı. Senesinde plasmanı yapıl
mış ve mütaaklp senelere sâri kanunlar çıkarıl
mış ve Hükümet birçok büyük su işlerine baş
lamış ve fakat hiç birisi de başanlmamıştır.
Yalnız Seyhan bölgesinde ve Seyhan Barajı
namı ile yapılan regülâtörün açılışı için mütaaddit bakanlar gelmiş, merasim yapılmış ve hattâ
çelik kapaklar temin edilemediği için yerine
tahta kapaklar ikame etmek suretiyle açılış tö
reni yaplımıştır.
Fakat Seyhan barajından Yüregir Ovasının
faydalanabilmesi için kanallar mevcut değildi,
bilâhara Tarsus topraklarına doğru yapılmış bâzı
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kanallardan Tarsus toprağındaki çiftçilerimiz
birkaç sene faydalanmışlar, lâkin usulü sulama
yı yapamadıkları, toprakların tabiatı bilinmedi
ği için canları yanmış, bugün de terketmişlerdir.
Bir memlekette büyük su işlerine uzun va
deli olarak büyük sermaye yatırılırken evvel
den düşünülecek birçok hususlar vardır. Maal
esef mevcut kanun dahi bunu, bugünün fennî
icaplarına, prensiplerine ve tekniğine uygun bir
şekilde tedvin etmiş değildir. Eğer su işlerinde
her şeyden evvel selden korunma düşünülse idi
hu felâketi önlemeye imlkân 'bulunabiıllirdi. Hükü
met can ve mal kayıplarını önlemek için uzun
vadeli envestisman ayırabilirdi. Yalnız böyle ya
pılmamış, iş ayni zamanda sulama ile beraber
düşünülmüş olduğu için maalesef sulama da
bugün rantabl bir neticeye ulaşamamıştır.
Bütçe müzakereleri esnasında Hükümetten,
«Büyük su işleri için ne kadar hektar a<razi sula
ması için ne kadar para verildi? yapılan yatı
rımlara nazaran bunun randımanı nedir» diye
sorduk. Maalesef aldığımız cevaplar bizi tatmin
etmedi. Hattâ Sayın Bayındırlık Bakanı da o sı
rada bu mevzuda tenkidkâr bulundu. Birçok sa
halara para yatırdıkları için «Biz yeniden büyük
su işleri açmaktan ziyade mevcutları bir an evvel
ikmale çalışacağız» dediler.
Sulama işine gelince; bunu sadece kanallar
açmak ve bununla netice almak şeklinde kabul
etmemek lâzımdır. Toprağın fiziko - şimik tabi
atı bilinmezse, toprak tahlili ve onunla birlikte
seyredecek olan gübreleme yapılmazsa, aksi ne
tice ile karşılaşmak mukadderdir. Ve maalesef
bitişik komşu içel Vilâyetinin Tarsus toprağında
olduğu gibi bu Mecliste de buralarda ziraat ya
pan arkadaşlarımız vardır, onlar da iyi bilirler
toprak tahlili ve gübrelemeye istinat
etmiyen
sulamalarda ekseriya fevkalâde feci neticeler alı
nır ve zamanla oralarda toprak çoraklaşır. Onun
için, sulama iyi şeydir, kabul, fakat sulama top
rağın tabiatına, mekâna, muhite, bulunulan mev
kie göre faydalı veya zararlı olur. En yakın ma
zide bunlar düşünülmeden yapıldığı için sulama
işlerinin muhakkak faydalı olacağını sanmak im
kânsızdır. Onun için henüz toprak
tahlilleri,
fiziko - şimik etüdler
yapılmadan ve toprağın
evsafı tâyin edilmeden böyle. büyük sulama işle
rine, büyük yatırımlara gitmek ve rantabl netice
beklemek bugünün kabul edeceği bir iş değildir.
Üçüncü olarak da, bugün dünyanın gitmekte
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olduğu bir yol vardır. Ak petrol dediğimiz sula- I
rımızı elektrik enerjisi ile temin ederek parala
rımızı buna plase edersek memlekette her bakım
dan daha kıymetli ve daha ucuz elektrik ener
jisini temin ederiz. Hattâ, bâzı memleketlerde
olduğu gibi, çiftçinin dahi kullanacağı vasıtaları
işletmede muharrik kuvvet olan elektrik enerji
sinden istifade imkânı mevcut iken önce bunu
yapmalıdır. Zaten elimizdeki kanun
elektrik
üzerine hususi kayıtları muhtevi bir kanun mad
desi de değildir. Eğer Hükümet Sayın Başbaka
nın bütçeye başlarken: «Memleket elektrifikas
yona kavuşturulacak ve bu, hattâ daha geniş mik
yasta tutularak, köylerimize kadar teşmil edile
cektir.» de>mi(ş ve vadetmiş oTmasıına) rağmen bu- I
gün enerji dâvası anlaşılamamış dahi olduğundan, I
biz bu hususu huzurunuzda tasrih etmeye mec- I
bur kaldık.
Bir taraftan Hükümete sorarsanız memleket I
çapında elektrifikasyona doğru gidildiğinden
bahsediyor, bunda enerji de dâhildir diyor. Sonra I
aynı iktidar, aynı Hükümet geçen sene bir büyük
su kongresi, bu sene de büyük bir elektrik ener
jisi kongresi toplamış bulunmaktadır. Yani ilim
sahasıda, ihtisas sahasında ayrı tutulan ve ayrı
nümayişkâr kongreleri toplanan bu mevzularda
ayrı ayrı projeler, tetkikler, fennî sebepler, mü
eyyideler, plasmanlar
getirmek icabederken
tıpkı geçen sene olduğu gibi karayollarına faz
ladan para verelim, denildiği gibi büyük su iş
lerine fazladan para verelim diye bir tasarı ge
tirmek ve bunu ekspres süratiyle buradan çıkar
mak, hem usul hem de esas bakımından, doğru
değildir. Hepiniz gibi, asgari ve vasati seviye
ve sevginiz gibi biz de en az o kadar vatanımızı
severiz. Fakat bu vatanı bizden çok sevenler
vaırdiir: Burha>nıe>tftiin Bey gibi. Ama katbul etsiımler, kendilerine yakın bir seviyede bu vatanın
topraklarını seven ve bu milletin bir an evvel ]
kalkınmasını istiyen ve fakat bu fakir milletin j
parasının plâtonik hedeflere, rantabl olmıyan
uzun vadeli yerlere verilmesinin vatandaılarm I
zararına olacağını düşünerek tahammüllü, sa
bırlı, müsamahalı olmalarını rica ederim.
Arkadaşlar, bugün Tarsus'un öyle yerleri
vardır ki, çiftçisi, sudan yandım demektedir.
Aslında su, yanılacak bir şey değildir. Su,
toprakla ve gübre ile müştereken kullanıldığı
takdirde ihyakâr bir unsurdur. Güneş te böyle
dir. Fakat yerinde ve dozunda kullanılmazsa
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güneş de tahripkâr ve zsaratr veırdtei olur. Su da
böyledir. Onun için muhakkak kısa bir zaman.
içinde büyük işler yapalım, milyonlar harcıyalım derken millî hazinenin su gibi harcanmasına
taraftar değiliz. Onun için tekrar bu işin tetki
kini, bu memlekette yapılmış olan Avrupa ik
tisadi îş birliğinin tetkiklerine, Birleşmiş Mil
letlerin tetkiklerine ve Seyhan Barajı üzerin
deki Elektrik Etüd 'İşlerinim yaptığı tetkiklere
istinaden arzeylerim.
Su sarfiyatı elektrikle beraber ele alınması
lâzımgelen bir mevzudur. Selden korunmak ve
sulama elektrik enerjisi ile bir arada mütalâa
edilmelidir. Yoksa münferit olarak tutulacak bir
sulama sarfiyatı zirai sahada istediğimiz netice
yi veremez. Düşünceli, dikkatli olmak lâzımdır.
Onun için sadece su için milyonları uzun vadeli
bir envestisman için veremeyiz. Hükümet bura
da çıkıp sarih olarak bize söylemelidir, ya Baş
bakan veya alâkalı diğer Bakan Bakanlar Ku
rulu adına sarahaten bize ifade etmelidir, ne
maksatla yapacaklar, ne şekilde kullanacaklar,
elektrik enerjisini başta tutacaklar mı, bunun
la no verim almak istiyorlar ve bunları bugünkü
fennin 'icaplarına göre harcıyacaklar mı? Burada
sarahaten bunlar hakkında beyanda bulunma
ları lâzımdır. Aksi takdirde bundan evvel çık
mış olan kanunlardan her biri gibi ve rakamla
rı biraz daha artmak suretiyle çıkıp gidecek
tir. Biz de bunu biraz daha temaşa etmekten
başka bir şey yapamıyacağız.
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) —
Arkadaşlar, 500 milyon liralık bir tahsisatı Hü
kümete verirken memleketin bir noktasının çok
ciddî
ihtiyacım da burada
belirtmek va
zifemdir.
Tunca
ve
Meriç
nehirlerinin
taşması,
yurdun
bu
bölgesine
yılda 4-5
defa
zarar
vermekte,
bütün mezru ara
zi ve çeltikler su ve çamur altında kal
maktadır. Bu tahsisatın sarfı esnasında bu böl
genin bu ihtiyaçlarının da nazarı dikkate alın
masını rica ederim.
REÎS — Hüsamettin Tugaç, buyurun.
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Muhte
rem arkadaşlar, temas,,-edeceği m mevzu vakıa
bir bölgeye* taallûk eder,, fakat dâva bir bölge
dâvası olmaktan çok yüksektir. Arkadaşlar,
Araş üzerinde Ruslarla müşterek bir baraj yap
tık, aradan 30 sene geçti, bu barajın ismi o ka-
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dav söylendi ve buradan o kadar tekrar edildi
ki bir tarihî isim oldu: Serdarâbat Barajı! O za
mandan bu yana Ruslar bu barajın suyundan
bol bol istifade ettiler. Âras'ın Şimal tarafı
cennet manzarası arzederken, Araş'm Şimal'inde köyler arasında ekilmemiş bir karış toprak
bulunmazken, bizim taraftaki kocaman ovanın
beşte birinden ancak istifade edebiliyoruz. Bu
barajın inşası için evvelce takarrür etmiş olan
paranın yarısını biz ödiyecektik. Bu paranın
ödenmesi imkânı bulunamadı, eski iktidar zamanmda bu iş yapılamamış, bu şekilde devam
«dip gelmiştir.
Bu İğdır Ovasının toprakları çok verimlidir.
Bunu içinizde biten arkadaşlarımız vardır.
Buranın istihsal, kıymet ve kabiliyeti, yalnız
o bölgenin değil, bütün memleketin bir kısım
ihtiyacını karşıhyaeak durumdadır, burası âdeta Türkiye'nin bir Mısır'ıdır. Ben, bu meşeleye temasla, memleketin yalnız bu bölgesini değil, büyük bir kısmın iktisadi ihtiyaçlarını karşılıyabilecek ehemmiyetli bir davası üzerinde duruyorum.
Bu sebepledir ki, İğdır ve Serdarâbat Barajı dediğimiz zaman bunun iktisadi kıymetini
böyle büyük çapta telâkki buyurmamanızı rica
ettim.
Şimdi istirhamım şudur; Ruslar taleplerini
zaman zaman mütezayit bir şekilde, âdeta öd iyemiyeceğimiz kadar fazla miktarlar da ileri
sürerek bu paranın kabili tediye olmasına
imkân vermediler. Bidayette az bir para iken
sonradan milyonlar, istediler. Dolar olarak bu
para verilmemiştir. Şimdi memnuniyetle işit iyoruz ki, yeni bir anlaşmaya varılmış, 400 bin
dolar kadar bir para üzerinde Ruslar mutaba
katlarını bildirmişler. Bu doğru mudur? Baymdırlık Vekâletine bu hususta aksetmiş bir
malûmat var mıdır? Bu mesele eğer halledilmişse bu büyük yatırımdan İğdır Barajı için lâzımgelen paranın ayrılmasını Bayındırlık Vekâleti düşünüyor mu? Sayın Vekil, bütçe konuş
malarında bu yolun artık çıkar yol olmadığı kanaatine varmış olacaklar ki, o zaman şöyle bu.vurmuşlardı : «Biz motopomplar işletmek süretiyle bu sudan istifadeyi düşünüyoruz.» Bu, ga
yet zor bir ameliyedir. Çünkü. bütün Arasta
her zaman su olmadığı için her tarafta motopomp
işletilemez. Su, barajın ön kısmında, üst tarafta
toplanır, aşağı kısımda gayet az su bulunur.
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Binaenaleyh, bu cihet pek kabili tatbik olmasa gerektir, önümüzde yeni bir yol açılıyor.
Sayın vekilimizden bu hususun açıklanmasını istirham ediyorum.
Bunun yanında İğdır'ın Başköy. mıntakası
vardır. Bu mıntıkayı da büyük sulama çevresi^
ne ithal etmek fikrinde midirler? Bunun için ne
düşünüyorlar? Açıklamalarını rica ederim.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Usul
hakkında.
REÎS — Buyurun.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar.
kadaşlar, Bayındırlık Vekâleti bir teklif ile karşımıza geldi. Bunun öncelikle ivedilikle konuşulması teklif edildi. Evvelâ meselenin prensibi üzerine bir karara varmak icabeder zannederim. Bu,
öncelikle, ivedilikle görüşülsün mü, görüşülmesin mi? (Karar verildi sesleri). Evet efendim,
bunun hakkında karar verildi, biliyorum. Bundan sonra bu tahsisat kabul edilsin mi, edilmesin mi? (O da konuşuldu sesleri). Müsaade buyurun efendim, arzedeyim, bu yarım milyara
varan paranın tarzı taksim, ve tarzı tevzii için
eğer her vilâyet mebuslarından bir tanesi kendi
vilâyetlerinin ihtiyaçlarını söylemeye kalkarsa
esas mesele ortadan silinir arkadaşlar. Tahsisat
kabul edilsin, payına sonra geçelim.
R E Î S - Mithat. San.
MİTHAT SAN (Bursa) - Muhterem, arkadaşlar; Bayındırlık Bakanlığı Türkiyedeki buyük su işleri için Büyük Meclisten 500 milyon
liralık bir tahsisat, istemiştir.
Müsaade ederseniz bugün Türkiyedeki nehirlerin karakteristik vaziyeti hakkında kısaca arzı
malûmat edeyim.
Türkiyenin topoğrafik vaziyeti itibariyle, nehir membaları ile mansıpları arasında çok seviye farkı olduğu ve ekserisi kısa olduğu için bir
nimet yerine maalesef bir âfet şeridi halinde
seyreylemektediî.
Muhterem arkadaşlar; bu nehirlerin memba
ları ile mansıpları arasındaki mesafenin çok kısa
olması ve fazla gelen sularını taşkın suları getirm esi yüzünden, yurdun şu veya bu bölgesinde
hemen her sene nehirler taşarak birçok köyler,
şehirler ve kasabaları istilâ etmekte, can ve mal
kaybına sebep olmakta ve hepiniz her gün bun
ları işitmekte ve okumaktasınız. Bu itibarla bil
hassa ziraat memleketi olduğunu iddia ettiğimiz bu memleketin bu vasfından istifade ede-
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bilmesi için evvelâ akar suların zapturapta t birisi bütün tehlikeleri önlemek, ikincisi sula
ma işlerini istifadeli bir şekilde halletmek ve
alınması lâzımdır.
üçüncüsü
de tâli derecede olmak üzere hasılat
Muhterem arkadaşlar, memleketimizde tetolarak
elektrifikasyon
düşünülebilir.
kikatta bulunan bütün ecnebi mütehassısların
üzerinde ittifak ettikleri bir nokta vardır, o da
Şimdi tatbik edilmekte olan bu üç maksatlı
şudur: Türkiye'de bilhassa tenebbüt zamanın
projenden hangisini tetkik edersek edelim, Sada yağan yağmurun miktarı az yağış zamanı
rıyar gibi belki birkaçı müstesna olmak üzere
kısa ve yağmurun tevzi şekli çok fenadır. Biz
diğerleri sulama ile müterafiktir.
den bu sahada lûtfunui eisirgiyen kudreti fâtıra
Bâzı arkadaşlarımız sulamadan memleketin
bol miktarda akar sular vermiştir; fakat bu
istifade etmediği yolunda bâzı sözler söylediler.
suların zapturapt altına alınması kabildir.
Muhterem arkadaşlar, belki bugün bizim mem
Muhterem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz,
leketimizin sulu ziraat rejiminin tam mânasiyle
bizim nehirlerimiz yalnız kasabaları, şurayı, bu-bilgisine sahip değildir, fakat unutmamak lâzım
rayı ve ekinleri mahvetmez, yağışlardan husu
dır ki, bugün gerek Menderes, gerek Gediz nerirle gelen seylâp suları toprağın nebatî kısmını
leri boyunda bilhassa Menderes üzerinde geçen
yalıyarak gitmektedir. Nihayet ovaları, güzel
sene ve evvelki sene 1650 motopomp çalışmak
tarlaları da kumla doldurarak istifade edilmez
taydı. Şayet arkadaşların söylediği gibi sulama
hale getirmektedir. Buna ilâveten bataklık da
memleket toprakları için elverişli olmasaydı : ma
tevlit etmekte ve küçük Asya dediğimiz, bir
zot yakarak bu çiftçiler tutup da şahsi gayretleri'
kıta karakterini haiz bulunan ve her çeşit zi
sayesinde motopompla su çıkarmaya teşebbüs et
raat mahsulünün yetişmesi mümkün olan bu
mezlerdi. Hidro - elektrik tesisi, baraj inşa edil
memlekette, sulama rejiminin tatbik edilmeme
dikten sonra ancak oranın sulama kanalları inşa
si yüzünden, maalesef pek mahdut ziraatle iş
atının tamamlanması 10 - 15 seneye bağlıdır.
tigal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bir zi
Binaenaleyh bugün memleketimizde
yapılacak
raat memleketi olduğumuzu iddia etmekliğimibüyük sulama işlerinde ilk kademe olarak su top
ze rağmen 1950 senesine gelinceye kadar mem
lama işi ikmal edildikten, taşkının önüne geçil
leketin zirai vaziyetine bir göz atarsak şunu
dikten ve hidro - elektrik istihsal edildikten son
görürüz: İhracatımızın başında keyif maddesi
ra sulamaya gitmek imkânı vardır. Arkadaşlar,
olan tütünü, lüks bir meta olan üzüm, incir, fın
hepinizin bildiği gibi memlekette inikat eden ve
dığı görmekteydik. Hepiniz biliyorsunuz ki da
istişari mahiyeti haiz bulunan Enerji Kongeresi
ha düne kadar yiyeceğimiz ekmeği tedarik et
büyük çalışmalar .yapmış ve hakkaten gerek Hü
mek için harice altın vererek hububatımızı dı
kümete ve gerekse iştirak eden arkadaşlara çok
şardan tedarik ediyorduk. 1950 den beri De
esaslı ve kıymetli direktifler vermiştir. Bugün
mokrat Parti Hükümetinin zirai sahada takibetbu msele ele alınmış ve bir teşkilât
kanunu ile
tiği salim bir politika dolayısiyledir ki 1952
inşallah huzurunuza gelmek üzereyiz. O zaman
istihsalimizde bir havayici zaruriye maddesi sa
muhakkak memleketin bütün nehirlerinin ıstıtaatı
yılan pamuk birinciliğe yükselmiş, 1953 de de
göz önünde tutularak esaslı-bir proje hazırlana
bu mevkii hububat ihraz etmiştir. Binaenaleyh
caktır. Binaenaleyh bu beş yüz milyon liranın
nehirlerimizin karakterini ve Türkiye'nin ikli
Bayındırlık Vekâletine verilmesini rica ederim
mini bu suretle tesbit ettikten sonra, nehirler
arkadaşlar.
den en iyi istifade şekli olarak, bunları üç mak
REİS — Bayındırlık Vekili.
satlı projeleri kıymetlendirerek memleketin
hizmetlerine amade tutmak lâzımgeldiği netice
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYsine varmamız mümkündür. Nitekim Hüküme
TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar,
timiz bugün, daha düne kadar hayal olan ve ı huzurunuza getirilmiş bulunan ve gelecek yıllara
miktarı 700-800 milyonu aşan irili ufaklı 14
sâri taahhüt imkânını sağlıyan ve on senede sarhidro elektrik santralini ele almıştır. Biraz ev
i'edileeek bulunan 500 milyon liralık büyük ve
vel bâzı arkadaşlarımızın söylediği gibi, yalnız
küçük su işleri tahsisat kanununun müzakeresi
elektirifikasyon üç maksat halinde hizmete
münasebetiyle sizlere bâzı mâruzâtta bulunmayı
alınmadan bu işin halli imkânsızdır. Bunlardan | düşünmüş ve Yüksek Meclisinizi, esasen komis-
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yonlarda inceden inceye tetkik edilmiş bulunan ' yetsiz ve nispetinin gerek kurutma, gerek sulama
bu mevzudan, fazla rahatsız ve işgal etmemek
ve gerekse taşkınları önleme bakımlarından, sariçin bu izahatımdan vazgeçmiştim. Fakat bâzı
fedilen paranın % 15 ni tecavüz etmediğini tees
arkadaşlarımın bugünün su işlerine, bugünkü
sürle müşahade ettik. Esasen muhalefet yılları
Hükümetin takip etmekte bulunduğu bayındır
mızın hemen her fırsatında daimî tenkitlerimize
lık politikası içinde bilhassa ehemmiyetle ve dik
mevzu olan su işlerinin perişan halini çok iyi
katle takip etmekte bulunduğu su politikasına
bilen iktidarımız elbetteki bu haldeki büyük su
hiç de aşina olmadıklarını gördüğüm için mü
işlerinin ıslahını ve bir düzene konulmasını ön
saade buyurursanız bu mevzuda mümkün mer
pilânda derpiş etmiş ve ilk iş olarak eski iktidar
tebe kısa olarak malûmat arzetmek istiyorum.
ca serpiştirilmiş işleri derleyip toparlayıp dü
Bilhassa Cezmi Türk arkadaşım, su iğleri mevzu
zenli bir hale getirmeyi nazarı itibara almıştır.
unda dün yaptığımız tenkidleri yüzde yüz nazarı
(Bu seme, yapacağımız ihafl'edeir de dâhil olmak
itibara alarak bu sahadaki işleri memleket bün
ümve bütün bu gibi büyük su isteri yaırı'm vazi
yesine en uygun bir şekilde bugün vazifeli olarak
yetten kurtulacaktır. Şimdi ancak 27 milyon
ele aldığımızın farkında bulunmadıklarını şu
liralık tahsisat bakiyemiz kalmıştır; kabuıl bu
konuşmaları ile göstermiş oldular.
yurduğunuz takdirde bu 500 milyonluk taihsisa'ttaın da istifade ederek bütün bunlar tamamlana
Büyük su işlerine ilk defa 1937 yılında 3132
cak ve binımetiee % T5 nispetinde alinan ran'dusayılı bir Kanunla ve 31 milyon liralık bir tah
man/m
% 100 şekilde nıeticelenddirilmesi kabil o>lasisat kabul edilmesi suretiyle başlanmış, bilâhac
aktır.
ra 1937 ile 1948 yılları arasında 4100 sayılı Ka
nunla 50 milyon, 4649 sayılı Kanunla 40 milyon
(İkinci merhale olarak da, bu sureti© yaırı- kal
liralık, aynı zamanda 1948 yılında 5259 sayılı
mış olan işlerini tamamlamımasi1 sonunda, bu havKanunla 165 milyon liralık tahsisat kabul edil I zaılarllaaüâkah ve fakat şimdiye kadar nicele alı nmiş ceman 285 milyon liralık bir tahsisatın sar
maımış büyük su işlerindi progranıımı'za ithal et
fına mezuniyet verilmiştir. Son olarak kabul edi
miş bululuyoruz. Bunlardan, bir kısmımı 1953
len 5259 sayılı 'Kanunla verilen 165 milyon lira
programı ilcinde, dalha büyük kısmımı ise 1954 ve
lık tahsisat on sene zarfında sarfedilecekti. Fa
sonraki yıllarda başlamak suretiyle bu büyük su
kat Demokrat iktidarın 1951, 1952, ve 1953 yıl
işlerindeki havza meselelerini halletmiş olacağız.
larında yani, kendi üç yıllık bütçesi ile, büyük su
'Programlımızın! üçüncü safhası olairak yani bi
işlerine ve bilhassa bu arada eski iktidarın meç
rimci, ikinlci kategorideki meselelerden ayrı ola
hulü bulunan küçük su işlerine, münferit batak
rak bugüne kadar hiç göz atılmamış bulunanı di
lıklar, sulamalar ve taşkın önlenmeler dahildir.
ğer büyük su işlerinle mesaimizi teksif edeceğiz.
Büyüklü, küçüklü su işleri programına verdiği
Fırat, Dicle, Yeşihrimak, Kızılırmak gibi elimizde
ehemmiyetle mütenasip olarak koyduğu tahsisatla
henüz amenajman pHânları bulunanıiyamı, verini yetkiyi bitirmiş ve 1953 yılı ihaleleri için dahi
ileri, takatten meçhulümüz oltam ihavzalardaki sın
yeniden ilâve tahsisat, yani beş yüz milyon lira
işlerinin ıslahı işi de ele alıinmıiş olacaktır. Doğ
lık bir tahsisat, istemek zaruretinde kalmıştır.
rudan! doğruya münferit mevzular halinde olan
yana diğer bir havza ile alâkası/ olmııyanı küçük
Memleketimizde 1937 yılında başlıyan ve bü
su işlerine de aynı suretle il951, 1952 ve 1953
yük su işlerini de içine alan faaliyetin, maalesef
yıllarındaki tempoyu takip etmek suretiyle de
yurdun muhtelif yerlerine serpiştirilmek ve bil
vam edeceğiz. Bu 500 milyon liradan!, bibim he
hassa büyük su havzalarının takati ve amenejmasaplarımıza göre takriben! 100 küsur milyon lirası
nı nazarı itibara alınmadan, dağıtılması ve her
küçük su işlerime tahsis edilecektir. Büyük, kü
alman tahsisatın da politik tesirlerle yeni yeni
çük su işleri için 1950 den bu tarafa yapılan
mıntakalara, yeni su havzalarına serpiştirilmesi
hamleli çalışmalar sonunda 1958 senesi somuna
yüzünden maalesef, 1950 yılma kadar istenilen
kadar sarfı derpiş edilen '165 milyon liramın! 1953
randıman ve netice elde edilememiş bulunmakta
idi. öyle ki, 1950 yılımda bu işlerin tasfiyesi, da I yıılı bidayetinde bitirilmiş 'Oİnıasımıın bir sebebi de
ha doğrusu ıslahı yolunda çalışmalara başladı
7 - 8 sene sonoraı tecrübelere ve mütehassıslarım
ğımız zaman hakikaten yüz milyonların sarfedilifadelerime göre 1960 yıllına periyodik olarak
diği sahalarda elde edilen semerelerin ehemmi- I raslıyan büyük kuraklığı vaktinde karşılamak
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ve onsuiı vereceği zaaflara bu günden mâm ol
maktır. Bundam başka 500 miüyon liralık yetki
ile aikarsııl&rı mevcut olm üryan» veyahut pek kısır
ve gayrifcâfî bulunan! mınıtakaılıarda yeraltıı's ula
rı mevzularınan d® esash' bir şekilde ele akran asıraı teinin1 etmektia'. Biliyorsuniuiz ki Amerikalı
lara yıaptmianf jeolojik etüd'lere uyarak bugün
üç havzanuz içiinde yeraltı sutlarmun etüdleri
yana yeraltı suları haritalıairıntıın alınmam yolun
da! inal© yapıknuş ' ve çallıışilroaiya başl'anımıştır.
Yapı!İ!an sondajlar yeraltı sularının jeolojik
raporlarda tesbilt edildiği sekilide meveuıt, o*kh>
ğumı gosternıiştiir. ıBu suretle yeraltı vaziyeti,
hasritaısı tesbit edileSnı bu mınıtakalarm sulanma
idlerine de bu tahsisatla girişeMleceğiimi'z gibi
yenai muırtaıkaıla/rın yöralrtı sondiajlia.rmıa ve yeraltı
•suyu haritaılaıunıını yapHİnıasma yine bu tahsisat
la imkân sasğlantmış olacaktır.
Cezmi Türk arkadaşım; toprağın bilhaskı fiziko - şimik tahlillerinin yapılmamasından ve
bunun 'neticesi olarak da meydana gelecek za
rarlardan bahsettiler, bu taikdirde sulaana işle
rinde faideden ziyade zararlı neticeler hâsıl oilaeağrnolktasına temas buyurdular.
Arkadaşlar; halen Tarım Bakanlığı ile su
lama mevzularında tanı bir üş birliği ha'l'indeyiz.
Öyle k i ; bir taraftan büyüklü 'küçüklü su işleri
ni ele alır-ken, öte taraftan tahakkukuna çalış
tığımız bu programa muvazi olarak, sulu ziraat
deneme istasyonları kurmaya başlamış ve halen
İşlemekte bulunan deneme istasyonlarına ilâve
ten üç tanesinin daha yerlerini tesbit ederek bu
yıl içerisinde inşaatına geçmiş oluyoruz.
Biı* de Cezmi Türk arkadaşım enerji mevzuu
ile sulama işlerinin ayrı ayrı ele alınması şeklin
de bir tavsiyede bulundular.
Biz enerji mevzularını iki türlü olarak mü
talâa ediyoruz:
Bir kısmı müstakillen enerji mevzuu, diğeri
dolay isiyle enerji mevzuudur. Meselâ kendi se
çim mmtakalarmda seyhan barajı üç .maksatlı
bir mevzudur. Yani orada yapılacak olan bir
baraj vasıtasiyle önündeki geniş arazinin feye
zanlar neticesinde meydana gelecek zararlardan
vikayesi yani taşkınların Önlenmesi, ikinci ola
rak baraj arkasında birikecek olan su ile sulama
yapılması ve üçüncüsü de dolayısiyle enerji is
tihsalidir; şimdi sulama ve talkın önlenmesi iş
leri yanmda dolayımyle enerji de istihsal edil
diğine göre bu gibi enerji mevzularını Bayın-
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dirlik Vekâletinin çalışmaları içinde yani Su
İsteri Dairesi Reisliğindi! çailışma, sahası dâ
himde düşünme'kt'eyiz. Bunun dışrnda yine öy
le mevzular vardır ki, burada yalnız, S a n y a r
barajında olduğu gibi, enerji istihsal edilir.
sırf enerji istihsaline yariyan bu gibi mevzuları da
enerji işleri ile meşgul bir umum müdürlük veya
hut bankaya yaptırmaJk ve bunların bu şefMlde
tek elde toplanmasını temin etmek üzere de çalışmaitotayız.
Biliyorsunuz, Birinci Enerji Kamgası bu hu
susta istişareler yapmıştır. Hazırladığı rapo
ra göre de enerji mevzuunda bir tasarı hazır1 anmaktadır.
Muhterem arkadaşlar; şu izahatımla görü
lüyor ki, muhterem arkadaşımın buyurdukları
şekdld'e ne plâtonik hedeflere, ne d e ran^bl olmıyan gayeye doğru yütrümekteyiz; millî Ha
zinenin bir zerresinin dahi heder edilmemesine
olanca, dikkatimizle çahşmaJktayız. (Bravo ses
leri).
Bu arada Rükneddin Nasuhioğlu arkadaşım,
Meriç 'ün ıslahı işinin de bu '500 milyonluk salâ
hiyet içinde düşünülüp düşünülmediğini sor
dular. Halen Meriç projesi mevzuunda »kurul
muş ibulunan bir (komisyon Atina'da çalışmak
ta ve bizim de bir mümetsisilimdz !bu komisyona
iştirak ettirilmiş bulunmaktadır. Geçen sene
İstanbul'da çalışan bu 'komisyon, anlaşnıa ge
reğince bir seneden beri de Atina'da çalışmak
tadır. Meric'in ıslahına adt aımenajman proje
leri ikmal edilmiştir. 'Bu projelerin tatbikatı
da elbette İki, bu 500 milyonluk yetki içinde
mütalâa edilebilecektir.
Hüsamettin Tuğaç arkadaşım, İğdır ovası
nın Serdarabad barajından sulanıp »ulanmıyacağı hususuna temas buyurdular. Araş Çayı
İtilâf namesinde İğdır ovasının gerek Rusya'da,
gerek Tünkiye'deki kısımlarının Serdarafeat
barajı sulamasından istifade edebilecek şekilde
hükümler tesbit edilmiştir. Yani Araş Çayı îtilâfnamesi gereğince sulamadan istifade için
Ruslar tarafından Ibaraja sarfedilen paranın
yarısının Türlk Hükümeti tarafından yatırıl
ması şart koşulmuştur. Biz iktidarımızın ilk
gününden beri İğdır ovasının b u barajdan itilâfname gereğince sulanması yolunda Sovyet
Hükümeti nezdind'e devamlı olarak teşebbüste
bulunduk. Muhterem arkadaşlar derhal arzedeyim ki, bir hafta evvel aldığımız cevapta,
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masrafın yarısı olan 400 000 doların tediyesi
halinde İğdır ovası (sulamasından istifade ede
ceğimiz bildirilmiştir. Hükümet de 400 000 do
ların tediye 'edileceğim, eski iktidar gübi işi
pazarlığa boğmadan, bildirmek suretiyle ve
1953 yılında lüzumlu tâli ikanallar inşaatını
programa alarak Kars Vilâyetimizin bu çok
eski derdinin halledileceğind burada kendileri
ne arzederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Al
kışlar) .
REİS — Salih înankur.
SALÎH ÎNANKUR (îçel) — Efenlim; ben
deniz bir noktayı arzetmek için huzurunuza
çıkmış bulunuyorum. *
Bittabi Hükümetin istemiş olduğu ve en ha
yati ihtiyaçları karşılamayı hedef tutan 500 mil
yon liralık tahsisatı şükranla karşılıyoruz. Hü
kümetimiz ehemmi, mühimine tercih ederek bu
işleri yapacaktır.
Arkadaşlar, bu işlerde asıl dâva mütaahhit
davasıdır. Memleketimizde bugün iş hacmi ge
nişlemiş, birçok mütaahhitler çıkmıştır. Bizim
intihap dairemiz olan İçel dahi birçok işlere
bağlanmıştır. Fakat işlerimiz, mütaahhitler yü
zünden aksamış durumdadır. Malûmu âliniz bu
sene fazlaca yağmurlar yağdı, tuğyanlar oldu,
ihale edilen işler vaktinde yapılamadı, hattâ
hafriyata bile başlanamadı. Bu yüzden ihale
lerin feshi yoluna bile gidildi. Hükümetten ri
ca ediyorum, bunları önleyici tedbirler alsın.
Bir şey hatıra gelir; Bayındırlık Bakanlığı
na yetki verilirse, her hangi bir ihale yapılmış
olsa belki birtakım dedikodular olacaktır. Fa
kat bu işlerin ne şekilde halledilmesi lâzımgolocektir, bu işin üzerinde esaslı, hassasiyetle du
rulması lâzımdır. Aksi halde ne kadar para ve
rirsek verelim verdiğimiz paralarla yapılacak
işlerin vakti muayyeninde tahakkuk etmiyeeeğine kaniim. Bunun için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz de mahallî birkaç dert için
söz aldım. Eğer Burhanettin Onat arkalaşım
izin verirlerse, hazırlanmamış olan Meclisin
böyle âni bir karar karşısında mahallî ve mevzii
dertleriyle, meşgul olması kadar tabiî bir şey
olamaz. Bundan evvelki konuşmalarımda da defaatle. arzettiğim gibi, Çankırı ve havalisini
sulıyan Kızılırmak vadisinde bir regülâtör ya-
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pılması suretiyle 80 bin hektar miktarındaki
arazinin sulanması işini rica etmiştik. Bakanlık
amenajman plânlarının yapılmakta olduğunu
veya yapılacağını beyan etmek suretiyle bir vaitte bulunmuştu. Böyle mühim bir bölgenin sulan
ması için bakanlık bu vesile ile Kızılırmak va
disinde bilhassa suların taşkınlığı hallerinde
vatandaşlara geçit imkânı vermiyen, her sene
üç, beş, vatandaşın kurban olmasına sebep olan
Kızılırmak üzerinde kurulacak olan regülâtörün,
aynı zamanda sulama vazifesini görecek olan
bir bendin yapılması hususunu temenni ediyo
rum.
Bu meyanda bundan beş, on gün evvel yine
bu kürsüde Çankırı'nın büyük bir derdine te
mas ettim. 100 metre mikâp sü geçmesine ancak
imkân veren dar bir yatağın saniyede 200
metre mikâp su vermesini mümkün kılacak şe
kilde geniş hale ifrağı için yaptırdığım etüd
neticesinde tahminen bir buçuk milyon liraya
ihtiyaç olduğunu ve Çankırı ve köylerine her
birkaç senede birkaç milyon liralık zarar ika
eden böyle müziç ve hakikaten fakir olar?
memleketimize büyük hasarlar veren bu halin
önlenmesi için temennide bulunmuştum. Hükü
met, Meclis kürsüsüne intikal ettirmiş olmama
rağmen, en küçük bir yardımda bulunmamış.
buna karşılık Kızılay ilk hamlede beş bin lira
lık yardım yapmıştır. Bütün yardım buna in
hisar etmiştir.
Bu vesile ile Hükümetin bu alâkasızlığını
mâruzâtım arasında belirtmek istiyorum.
Saym Bayındırlık Bakanından istirhamım :
Bu iki mevzu üzerinde bendenizi tenvir eder
lerse minnettar kalacağım. Her iki mevzu haki
katen çok dikkatle ele alınması lâzımgelen hu
suslardır. Mâruzâtım bundan ibarettir.
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte
rem arkadaşlar, 500 milyon lirayı kabul etmek
suretiyle, yahut bizim önümüze 500 milyon lira
lık bir kanun getirmek suretiyle Hükümet, mu
hakkak ki büyük ihtiyaçlarımızdan birisine par
mak basmış vaziyettedir.
Sayın Bayındırlık Vekilimiz bu paranın na
sıl, hangi sahalarda ve ne nispette sarf edileceği
ne dair bize güzel izahat verdiler. Buna rağ
men noksan bulduğum bâzı hususları arzetmek
istiyorum. Onlar da şunlardır:
Geçen iktidarımızın, bilhassa zirai sahada,
gösterdiği büyük gayretler sayesinde bâzı bölge-
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Ierde inkişaf o kadar ileri gitmiştir ki, bu zira
at mahsullerinin memleket dâhilinde sarfedilmesi müşkülleşmiştir. Bundan dolayı bu mahsul
lerin küçük endüstri müesseseleri kurmak sure
tiyle muhafaza edilmesi ve piyasaya bu şekilde
arzedilmesi ieabetmektediı.
Portakal, mandalina, limon gibi mahsuller
bu mey andadır. Bunu arzetmekle söylemek iste
diğim nokta şudur: büyük sudan ve küçük su
dan enerji istihsali istikametine giderken bir
taraftan zirai sahada baş gösteren bu inkişafı
dikkate alıp enerjiyi plânlamak lâzımdır. Yani
senelere bölerken bu sanayiin bir an evvel ku
rulmasını istihdaf eder şekilde plânlamalıdır.
Birinci istirhamım budur.
ikinci istirhamım; su işleri yalnız Bayındır
lık Bakanlığının dikkate alacağı yahut tertipliyeceği işler değildir. Kaldı ki, Sayın Vekilimiz
Ziraat Vekâletiyle daima mutabık kaldıklarını
ve koordine bir halde hareket ettiklerini beyan
buyurdular. Ben buna ilâve olarak Ekonomi ve
Ticaret Vekâletinin ve Millî Savunma Vekâle
tinin de bu işlerle ilgili olduğunu arzetmek is
terim. Bilhassa enerji işi memleketin kalkın
ması bakımından koordine bir plânla tatbik edi
lecek bir iştir.
Bunu da arzettikten sonra sayın bakanın bil
hassa şu noktadaki beyanına teşekkürle işaret
etmeyi bir borç bilirim.
Bölgemiz yeraltı suyuna, küçük su işlerine
çok ihtiyacı olan bir bölgedir. Şimdiye kadar
ele alınmayan hususları ele aldıkları gibi, 500
milyon liralık ödeneğin de en az 100 milyon li
rasının bu işlere sarfedileceğini ifade etmişler
dir ki bu suretle bizleri hakikaten memnun et
mişlerdir. Bu sebeple kendilerine bilhassa teşek
kür etmeyi bir borç bilirim.
REÎS — Sinan Tekelioğlu.
SİNAN TEKELlOĞLU. (Seyhan) — Arka
daşlar; Bayındırlık Vekiline teşekkür ederim. Gö
nül arzu ederdi ki, bütün vekiller kendisi gibi ça
lışsın, Devletin servet menabiinden kendi bakan
lıklarını alâkadar eden işlerde müstefit kılsın. .
Benim söz alışımın yegâne sebebi şudur ; Aca
ba niçin petrol işini ele 'almıyoruz!
Arkadaşlar; memleket otomobille dolmuştur,
bütün memleket motorize bir hale gelmiştir, hâlâ
petrol işi ele alınmamıştır. (Alâkası ne sesleri).
Arkadaşlar; darıhyorlar ama, yarın muharebe
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olursa ne yapacağımızı düşünmemiz lâzımdır.
(Sağdan «soru ver» sesleri).
Şurada Ordu Donatımın yapmış olduğu bir
fabrika var, birçok noksanları mevcut, direklerini
dikmişler, çimento gelmemiş..
AZÎZ KOKSAL (içel) — Başka.
SÎNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Baş
kası maşkası yok.. Bu iş memleket işidir. Belki
bugün sonuncu celsemizdir; tatile gireceğiz. Ben
burada ne Millî Müdafaa Vekilini ne de petrolle
alâkalı vekili görebiliyorum. (Mevzua sesleri).
Ben söyliveceğimi söyledikten sonra ineceğim.
isterseniz yapın, isterseniz yapmayın.
REİS — Cezmi Türk. *
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, huzu
runuzu işgal etmek istemezdim. Yalnız sayın ba
kan teveccühkâr ve iltifatkâr davrandı ve fikir
lerimi de yanlış anladıklarını izhar eden beyan
larda. bulundu. Siyasi beyanları üzerinde fazlaca
durmak istemem. Yalnız kendilerinden, şu geçen
devrede 200 küsur milyon lira harcanarak ne ka
dar hektar arazinin sulandığını ve ne gelir gel
diğini, rantablitesini sormuştum. Ona cevap ver
in ckdense, topyekûn eski iktidarın hesabını çı
kardı. 200 küsur milyon maalesef iyi harcanma
mıştır ve ancak yüzde on beş getirmiştir dediler.
Yalnız pek kolaylıkla konuştular. Ben sözle
rini o kadar kolaylıkla kabul edemedim. Sayın
Remzi Birand demokrat olarak burada, eski ik
tidar zamanında merkezde bir su mühendisi îdi.
Sayın Hikmet Turat'ı Adana'dan tanırım, de
ğerli ve çalışkan bir arkadaştı. Getirdiler su iş
leri başına, o da bir halk partisi mebus- namzedi
idî. Yani bakanın kendilerinden başka değişen
bir şey yok. Mühendislerimiz o mühendisler, teş
kilâtımız o teşkilât. Mütaahhitler o mütaahhitler.
Yeni bir organizasyon yapılmamış, yalnız plas
manların miktarı artmış. Sihirkâr değneği elin
de sayın bakan, Bayındırlık Bakanlığına geçer
geçmez her şey değişmiş, rantabilite artmış.
Ama rakam yok. Evvelce yüzde 15 imiz. Yeni ik
tidar zamanında rantabilite rakama dahi vuru
lanı ı yor demektir. Ben de bu rakarasız beyana
plâtonik demekte İsrar edeceğim.
Sayın Bakan mazur görsünler, biz büyük su
işi ile elektrik işini ayırın demedik.
Bilâkis,
mümkün olan yerde birleştirin, dedik. Siz ayrı
kongreler yapıyorsunuz, dedik. Demonstrasyon
bakımından, sayı hesabı ile iki kongre bir kon
greye nazaran daha mühim zannedilir. Evvelâ
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memleket ihtiyaçlarını karşılamak lâzımgeldiği J hirli değnekle bütün bunları değiştirsin, kanun
ları değiştirsin, rantabliteyi değiştirsin, bu im
kanaatindeyiz. Geçen sene bir büyük Su Kongresi
kânsız.
toplandı, hoparlörler, işledi, sütunlar dolduruldu.
Bu sene büyük bir Enerji Kongresi efkâri umuBir noktaya siyasi olarak temas ettiler, ben
miyeye arzedildi ve meşgul edildi. Efkâri umu
de temas etmek mecburiyetinde kaldım. Buyur
miye bu kongrelerle, ayrı ayrı mevzularmış gibi
dular ki; biz muhalefette iken bunları sık sık
meşgul edildi. Kendilerini ilmen, siyaseten, fik
tenkid ederdik. Kabul etsinler, biz muhalefette
ren tevhide davet ederim. Bu noktai nazar bugü
kendi yollarında yürümek istemiyoruz, aynı me
nün fennî noktai nazarıdır. Avrupa iktisadi İş
seleleri sık sık karşınıza getirmek istemiyoruz.
Birliği idaresinin, Avrupa iktisadi iş; Birliğine
Yalnız bir takaddüm hakkı olarak bize lütfet
dâhil devletler için çıkardığı bir polikopisi var
sinler, bu memlekette umumi elektrifikasyon
dır. Memleketimiz için de çok enteresandır. Bil
işini, l)iı memleketin köy kalkınmasını, topyehassa sudan elektrik istihsali için, ak petroldan
kûn kalkınmasını yeni bir mevzu olarak getir
elektrik istihsali için memleketin elektrifikasyanu
miş ve üç senedir komisyonlarda ve burada
için çok faydalı olan esasları ihtiva etmektedir.
yürütmeye çalışmaktayız. Esasen 25 yıldan be
Kendileri mukabeleten beyanda bulunurlar
ri de bu gaye ardında koşmaktayız.
ken, bizde toprak tahlilleri Tarım Bakanlığı ta
Eski tutanakları biraz karıştırırlarsa çok iyi
rafından yapılıyor, dediler. Yukarda Bütçe Ko
olur.
misyonunda, Tarım Bakanlığı Bütçesi müzake
REİS — Efendim; yeterlik takriri vardır,
resi münasebetiyle sorduğum bir sual üzerine al
Vekil ve bir arkadaşa söz verdikten sonra onu
dığım cevapta, bizde henüz toprak
tahlillerine
reyinize arzedeceğim.
gereği gibi başlanmadığını ve henüz bir netice
Bayındırlık Vekili buyurun
elde edilmediğini öğrendim. Tarsus'ta kanallar
BAYINDIRLIK VEKÎLİ KEMAL ZEYTlNönce açılmış, etüdler sonradan yapılmıştır. Ora
OĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar,
ya İmar ve Kalkınma Bankası mütehassısları gel
bu mevzuda huzurunuzu daha fazla işgal etmimiş, sulama istasyonunu görmüş ve Seyhan Ba
yeceğim.
rajı projesini kabul etmek için sulama yapılacak
Muhterem Cezmi Türk arkadaşını buyurdu
sahaların diğer yerlerinde de bu etüdlerin yapıl
lar
ki, sihirli değnekle dolaşması neticesinde
mış olması lâzım idi demiştir. Hattâ neticede de
ve
yahut
Bayındırlık Bakanlığına gelmekle bü
Seyhan Barajı projesini reddetmiştir.
tün bu işler değişmiş, verimlilik artmıştır. Şu
Sayın Başbakan Adnan Menderes bunu bir
nu unutmamak lâzımdır ki, mesele zihniyet me
hususi mesele olarak ele aldı ve bütün perestijini
selesidir.
Elbette aynı mühendis, aynı heyeti
ortaya koyarak,
Beynelmilel imar
Kalkınma
fenniye,
hattâ
aynı mühendis aletleridir ki iş
Bankasından, redde rağmen müsaade aldı ve pa
başındadır.
Ama
bunun yanında değişen bir
ra yardımını temin ettiği için Sayın Başbakana
zihniyet vardır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar).
burada teşekkür ettik Onun için kendileri demin
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Tesellinizi teb
280 milyonluk projelerden elde edilen randımanın
rik
ederim.
% 15 olduğunu söylediklerine göre, yeni yapıla
cak projelerin ve programların mütehassıslarca
BAYINDIRLIK VEKlLÎ KEMAL ZEYTlNesaslı bir şekilde tetkikına lüzum ve zaruret ol
OĞLU (Devamla) — Mevzuat ve teşkilât aynı
duğu kanaatindeyim.
olmakla beraber verilen direktifler dâhilinde
Amerikan firmalarına, alâkalı ihtisas firma
mevzuları verimlendirmek elbette bir zihniyet
larına bu projeleri 1 'tasdik ettirmeleri, hesapları
meselesidir. Bu suretle meydana gelen işlerin
kontrol ettirmeleri iyi olur kanaatindeyim. Ya
rantabl olduğunu elbette ayırdetmek lâzımdır
ni bu işin teknik tarafını da kuvvetlendirsin
zannederim. Köy elektrifikasyonu mevzuunda
ler. Çüriki, süvarisi bulundukları Devlet daire
söylenenleri de bilmiyorum, karıştırırlarsa za
si dün fena çalışıyordu, bugün dizginleri ele al
bıtlarda bulacaklardır. Bu mevzuda bizim ça
dık, iyi çalışıyor demek doğru değildir. Mevzu
lışmalarımız zaten daha Cezmi Türk arkadaşım
at aynı, teşkilât aynı, personel aynı, kalite ay
Meclise iltihak ve bu kürsüde bu mevzua temas
nı, arzettiğim gibi, sayın Bakan sadece bir si-, I etmeden evvel Hükümetin çalışmaları başlamış-
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ti. Takdir buyurursunuz ki köy elektrifikasyo
nu mevzuu memleketimiz için yepyeni bir mev
zudur. Elimizde mesnet ittihaz edebileceğimiz
en ufak bir etüd mevcut değildi. Bu sahada
beynelmilel kongrelere giden arkadaşların al
dırı malûmata istinaden çalışılmaktadır. Belki
de bu sene içinde ek ödenek talebiyle huzuru
nuza gelmek imkânı hâsıl olacaktır.
REÎS — Remzi Birand.
REMZİ BlRAND (Konya) — Efendim vak
tinizi çok almamak için meseleyi kısa) bağlanımı
çalışacajpm. üezmi Türk atrkadaşınıızim meseleyi!
ortaya İoyuş şeklinde, sanki dahıa evveli başka
türlü çalışılıyormuş da şimdi başka türlü çalaşı'hyor gibi biJr görüşle işi politik sahaya' dökmek
istediler. Meseleyi bu yönden) tetkik ettiğimizde,
Halk Particime de tarifede buluntmak mecburiyeti
hâsıA alçağımdan) peşimıen mazuir görmelerimi kem-.
dilerinden! riica ederim. Hakikaten dünkü nafıa
su isteriyle bugünkü su işleri' dairesinin çatlısınasimim1 arasında dağlar kadar fark olduğunu, büt
çe Aıüzakerefleri. dblayısryle umumi olarak aırzetm iştim.
Buna ilâve edecek yemi bir şey yoktur. Şimdi
de, yetkili zat ötem Vekil arkadaşım, gayet vazıh
olarak, meselemin) ayntt olduğumu ve aymr mesele
olduğu halde aradaki zihniyet f arkımdamı işlerin
tutumunda elbette ki birçok değişiklikler arzettiğimi ifade buyurdular, bu değişiklik, okeilitmeııdn!
altında mündemiçtir. Kamum ayna, intsamılaır^ ayma
at dizgindik tutam adama göre yürüyeceği gibi
elbette ki birçok farklar olduğu aşikârdır'. Bina
enaleyh meselemin diğer tarai'laırmia giltmeyd
hacet yoktur. Yeni istenen tahsisat 500 milyon:
liradur, Bu para ile yapılacak işlerin projeleri,
amenaıjriıaaı 'plânları ve sairesi hctpsi hazırdır.
Saym Cezmi Türk arikadaşıanızk Bütçe KomiKyonıumdâ bu cihetleri vazıh bir şekilde konuştuk.
Hattâ bir milyar liralık işimi dathi projeleri hazır
dır. Ama bunlar içim atyrıfkmi para, dünkü imkân
lara göre, oıi milyonun altındaydı. Binaenaleyh
senede 10 milyon lira ile bir milyar liralık işi
görmek itmkânımaaıdan bahsetmek hatamtın kendi
sini kaibul etmek demektir. Bugünkü iktidarın
verebildiği, 60 - 70 miılyontu bulmuştur. Dış istik
razlarla beraber yüz milyomum üstündedir. El
bette ki gelecek sene Büyük Meclisin Hükümete1
verdiği ffihann altında bu işler daha büyük ola
caktır. Şu haslde geleteek semeki bütçemiz 150-200
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milyon liraya varacaktır. Bu ödemekleri ayarlıyaıbilmek için iki üç misli ühaılelıerin yaroı'lmıası
zarureti vardıir. Bu itibarla 500 milyon liralık
tahsisat yetkifeinfa verilmesi aşikâr olduğu gö
zükmektedir. BinaenatLeyh bu mesedemio buirasım^da mutabıkız, isimlerimizi bu işlerin dışına, çıfcaralı'm. Remzi Birand 'burada itmiş, Himmet ora
da; itmiş. Oradaki mühendisim çapı şuı imiş bu imiş,
bunlara lüzum yok. Acıdır ve açık bir hakikat
tir, şurada bir binaya üç milyon lira sarfedilmiştir, altı sene beklemiştir. Neden! Çünkü pa
rası yoktur. Ödeneği temin edilmedikten sonra
mühendisin çapı şu olmuş bu olmuş, neye y a r a r !
Fen Fakültesine üç milyon, lira sarf edilmiş
inşaat natamam idi. Kendileri de bilirler, iktida
rımızın ikinci senesinde halledildi. Bunları sayıp
dökmek istemiyorum. Bunu, bu işlerin yürü
mesi bakımından arzediyorum, hep beraber el
birliği ile bu istikamette çalışmak faydalıdır.
Mithat Ham izafh etti. Su işleri kongresi ayrr
Enerji kongresi ayrı. Bu bir gösteriş kongresi
değildir. Su işfleri kongresi bir başlamgı'çtır. Ama
iyi ama kötü, mahzurları olmasına rağmen bir
'başlangıç vardır. Üç seneden beri su işleri
konigresi yapılmıştır ve hu tesirle görüyorsu
nuz ki, bugün 100 - 200 milyonu vermekte te
reddüt etmiyoruz. Ama enerji mevzuunda va
ziyet 'böyle olmadığı için iktidarım 'birinci sene
sinde ele alman hu iş için de daha yaikm za
manlarda kongre toplanmış ve bu millete lâyık
olacak istikâmette orada toplanmış ç>lan dlim
ve ihtisas adamlarının hazırladıkları esaslar
yakın bir zamanda tasvibinize iktiran edecek
ve bununla tahsisat vermek imkânları da sağ
lanmış olacaktır. Bu su işlerinde, hir ibaraj
yapılırken hem sulama var, hem kurutma var,
taşkından kurtarma var. Mamafih 'barajlardan
elektrik istihsali de mümlküh, hu bakımdan
enerji ile alâkası vardır. O şekilde de, bu şe
kilde de beraberce gelişehilir. Esasen '500 mil
yon liralık yetkinin süratle verilmesi lâzım.
Nafıa Vekiline, bu sene 57 milyonu sârfetmeye
imkân vermelidir, bu Bedre*' muhtelif imalelerin
yapılması zaruridir. Fakat yetkisi 27 milyon
dur. Bu lâyihanın ivedilikle müzakeresini Na
fıa Vekilinin talep etmekteki gayesi, yarının
işlerini, hattâ ihaleye hazırlanmış işleri, ara
vermeden, bir an evvel süratle başarabilmektir.
Onun için bu kanunun bir- an evvel çıkarılma
sını rica ederim.
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takriri var, | caik hususi bir fasla tahsisat ve masraf'kaydo
[ lunur.
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok,
Yü'ksek Reisliğe
I reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
Meclis yeter derecede tenevvür etmiştir. Ki- I yenler... Madde kalbul edilmiştir.
fayetin oya konulmasını arzederim.
I
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde
Çanakkale
I
Nusret Kirişeioğlu
I meriyete girer.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka- j
ler... Kabul edilmiştir.
bul edenler,.. Etmiyenler... Takrir (kabul edil
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
miştir efendim.
I
raya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddelere geçilmesini reyimize arzediyorum.
REİS
— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
Kabul edenler... Etmiyenler.... Maddelere geçil
ler...
Kabul
edilmiştir.
mesi (kabul eddlmiştîr.
Kanunun
tümü açık oya arzedilmiştrir.
Kanunun ivedilikle görüşülmesini reyinize
Gündemin ivedilikle görüşülecek işler kısmın
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler....
da
bulunan
Köy Kanunu komisyondan henüz gel
Kabul edilmiştir.
mediği için Türk Ceza Kanununun müzakeresine
geçiyoruz.
Yemden yapulacak su işleri içdn gelecek yıllara

REİS — Kifayeti
okutuyorum.

müzakere

sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı
kanunlara ek Kanun
MADDE 1. — 3132, 4100, 4649 ve 5259 sa
yılı kanunlarla, sarfına mezuniyet verilen (286)
•milyon liraya ilâve olarak yapım ve malî prog
ramı Hükümetçe tasdik edilecek: bütün yurda
şâmil su işlerine sarfiolunmak üzere (500) mil
yon liraya ve 1960 senesine kadar gelecek yıl
lara sâri taahhütlere girmeye Bayındırlık Ve
kili yetkilidir.
REİJS —• Madde hakkında söz dstiyen yok.
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.

2. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesi hakkvnda kanun teklifleri ve Adalet
Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272
334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 458, 464, 476
480)
REİS — 421 nci madde komisyona gitmişti.
ona ait komisyon raporunu okuyacağız.
Adalet Komisyonu raporu
Karar No : 44
10 . V I . 1953

Yüksek Reisliğe
Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi Heye
tinin 8 . V I . 1953 günlü toplantısında Türk Ce
MADDE 2. — Birinci madde gereğine* gi
za Kanununun 421 nci maddesinin müzakeresi
rişilecek taahhütler dışında 5977 sayılı Kanun
sırasında bu madde ile alâkalı olarak dikkate
la tasdik olunan anlaşmaya tdvfikan Milletler
alınmak
üzere komisyonumuza havale edilmiş bu
arası îmar ve Kalkınma Bankasından teman
lunan
takrirler
ve sözü geçen 421 nci madde ko
olunan krediye istinaden 25 200 000 doMra ka
misyonumuzun 9 . V I . 1953 günlü toplantısında
dar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye
müzakere mevzuu edildi.
Baymdrrlık Vekili Yetkilidir.
Mevcut takrirlerin okunması neticesinde mad
RElŞ — Madde .Jıakkında söz istiyen yok, j
deye ilâve edilmek istenilen bir fıkra ile 421 nci
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
maddede yazılı söz atma ve sarkıntılık suçlarının
yenler... Madde kabul edilmiştir.
|
takibinin şahsı şikâyete bağlı olmayıp re'sen ta
kibata tâbi tutulmasının istenilmekte olduğu gö
MADDE 3. — 6977 sayılı Kanunla tasdik
rüldü.
edilen krediden temin olunacak malzeme ve
Yapılan müzakereler neticesinde :
hizmetlerin bedelleri, taallûk ettiği veya mütaaıkıp yıl gelir bütçelerine gelir ve karşılığı Ba
1. SÖz atma ve sarkıntılık fiilleri ile cemiyet
yındırlık Vekâleti bütçelerinin sonunda açıla- | ve âmme nizamından ziyade şahsın hukukunun
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haleldar edilmiş olduğu ve bir bakıma cemiyet
nizamı ile şahsın hukukunun müştereken bir te
cavüze mâruz kaldığı mütalâa edilse dahi bu hâ
disede büyük hissenin şahsın ve aile hukukunda
olduğu ve bu sebepledir ki, bu gibi suçların re'sen takibi cihetine gidildiği takdirde önlenmesi
istenilen huzursuzluktan daha çok ve geniş ola
rak aile hukukunun ve ahlâkının haleldar olacağı,
2. ' T . Ceza Kanununun 425 nci maddesinde
açık olarak 421 nci maddenin şahsi şikâyete bağ
lı olduğu yazılı olmasına ve bu maddenin tadili
dahi tekliflerimiz arasında bulunmadığına göre
buna zıt bir hüküm olarak 421 nci maddeye bir
fıkra ilâvesinin mümkün olamıyacağı,
3. T. Ceza Kanununun 99 ncu maddesi mu
cibince takibat yapılabilmesi dâva ve şikâyete
bağlı suçlarda zarar gören kimsenin vazgeçmesi
hukuku âmme dâvasını düşürür yolundaki hü
küm karşısında re'sen takibe tâbi tutulduğu tak
dirde artık dâvadan vazgeçme keyfiyetinin mevzuubahis olamıyacağı ve bu sebeple 421 nci mad
dede bu yolda yapılacak bir tadilât ile kanunun
99 ncu maddesinin ruhunun zedelenmiş olacağı,
4. Şahsı şikâyete bağlı olan 421 nci mad
denin dâva müruruzamanı, T. Ceza Kanununun
108 nci maddesi mucibince 6 aylık bir zaman
aşımına tâbidir. Re'sen takibata bağlı olduğunu
kabul edersek asgari beş senelik bir müruruza
man müddetine tâbi olacaktır ki, bu şekilde de
cemiyet nizamından daha ziyade ferdin ve aile
nin hukukuna ait bir mesailde vatandaşları
asgari beş senelik bir takibat ve tehdit endişe
si altında bulundurmaya ceza prensipleri bakı
mından imkân görülemediği,
Ve binaenaleyh 421 nci maddeye re'sen taki
be tâbi tutulması yolunda bir fıkra ilâvesi halin
de bu madde ile birlikte 99, 108, 425 ve 111 nci
maddeler üzerinde durulmak icabettiği halbuki,
bu maddelerin tadili yolunda her hangi bir
teklifin mevcut olmadığı ve esasen Polis Vazi
fe ve Salâhiyet Kanununun 11 nci maddesi
ile polisin kadın ve genç erkeklere söz atanla
rı, sarkıntılık edenleri ve genç kimseleri her
türlü ahlâksızlığa teşvik edenleri men edeceği
ni açık bir ifade ile kaydetmiş olması karşı
sında sarkıntılık ve söz atma suçlarının Türk
Ceza Kanununun 421 nci maddesinde yapılacak
bir değişiklik ile değil, ve fakat Polis Vazife
ve Salâhiyet Kanununun 11 nci maddesinin
esaslı ve devamlı şekilde tatbikinin temini ve
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zabıtanın bu ahlâki vazifesine ehemmiyet ver
mesi ile mümkün olabileceği mütalâa ve mucip
sebepleri ile komisyonumuzca hazirlanmış bu
lunan ve müzakere mevzuu olan 421 nci mad
denin aynen kabulü hususunun Yüksek Meclise
arzına karar verilmiş bulunmaktadır.
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
İzmir
Halil özyörük
Kâtip
Balıkesir
Vacid Asena
Ankara
Osman Talât tltekin
Bingöl
Mustafa Nuri Okcuoğlu
Çnkırı
Celâl Boynuk
Erzurum
Enver Karan
Gümüşane
Halis Tokdemir
istanbul
Ahilya Moshos
Konya
söz hakkım mahfuz
Hidayet Aydmer
Tokad
Muzaffer önal

Sözcü
Manisa
Semi Ergin
Amasya
ismet Olgaç
•
Aydın
Cevat Ülkü
Çanakkale
Nusret Kirişcioğlu
Edirne
Mehmet Enginim
Gazianteb
Galip Kınoğlu
içel
Şahap Tol
Kayseri
Yusuf Ziya Turgut
Tokad
Halûk ökereıı
Yozgad
Niyazi Ünal Alçılı

REtS — Komisyon sözcüsü Semi Ergin.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMl ERGÎN (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlarım, Ceza Kanu
nunun 421 nci maddesinin müzakeresi sonunda
kadınlara ve genç erkeklere söz atmanın şahsi
şikâyetle değil, müddeiumumilik tarafından re'sen takibini istilzam eden takrirler Yüksek He
yetiniz tarafından nazarı dikkate alınmak üzere
komisyona gönderilmiş bulunmakta idi. Bu tak
rirlerden bir tanesi Feridun Fikri Beyefendinin
dir ki, maddeye «Mağdurun ve velisinin muva
fakati alınmak kaydiyle şikâyete tâbi olmaması
esasını temin edecek bir fıkranın ilâvesini» is
tihdaf etmektedir.
Diğer teklif, Kâmil Boran arkadaşmıızındır,
«425 nci maddeden 421 nci maddenin çıkarıl
masını...» teklif eylemektedir. Diğer teklifler de
aynı mealde olmak üzere, 421 nci maddenin re'sen takibatı gerektirdiği yolundaki komisyonu-
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muza verilen takrirler ve bu husustaki mevcut j retle aile reisinin kendisine intikal eden bu hâ
hükümleri, yüksek direktifinizle yeni baştan
diselerden dolayı yeni suçların işlenmesine se
tetkika tâbi tuttuk. Biraz evvel okunan rapo
bep olacağı mülâhazasiyle bu mütalâayı ileri sür
rumuzu hazırlamış bulunuyoruz. Bu raporun
müş bulunmaktadır.
izahını yapmak sadedinde müdafaamıza mesnet
istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Pro
olmak üzere Ceza Kanununda bilgin olarak ta
fesörlerinden Sulhi Dönmezer şöyle demekte
nınan bâzı kimselerin 421 nci maddedeki söz at
dir; «Kanunumuzun 425 nei maddesi 421, 422
ma ve sarkıntılık suçlar.T hakkındaki kısa olan
nci maddelerde ifadesini bulan söz atmak, sar
mütalâalarını yüksek huzurunuzda müsaadenizle
kıntılık ve kadınların bulunduğu yerlere kadın
okumak istiyorum. (Kimin eseri sesleri). Tahir
kıyafetiyle girmek cürümlerinin takibi şahsi
Taner'in Ceza Kanunu şöyle demektedirler :
dâvaya bağlıdır. Bundan maksat suça hedef
olan şikâyetten maksat -ceza usulünün 344 ncü
«Kaide olarak suça hedef olan bir kimsenin
maddesinde yazılı olan ve şahsi dâva yolu ile
suçun işlenmesine razı olması failin cezai mesu
takip edilecek suçlar dâhilinde değildir. Geçen
îiyetini kaldıramaz.
Çünkü cemiyetin sükûn
celsede bir arkadaşım bu hususların bir sürü
ve huzurunu bozmuş olan suçtan dolayı takibat
formalitelere tâbi olduğunu ilâve etmiştir. Bun
onun adına yapılır, suç kurbanı olan kimse bir
can da anlaşılmaktadır ki, 421 nci maddedeki
şikâyette bulunmasa, faili affetmiş olsa bile suç
şahsi takibat Ceza UsuM Kanunun 344 ncü
lu hakkında hukuku âmme dâvası açılır ve kendisi
maddesindeki şahsi dâvadan ayrı bîr mahiyet
cezalandırılır. Bunun sebebi şudur :
arzetmektedir. Burada her hangi bir sarkıntı*
Cemiyet içinde yaşıyan ferdin hakları ve hür
lık
veya söz atmaya mâruz bir kimse müddeiu
riyetleri mutlak değildir, başkalarının ve huşu
mumiliğe istida ettiği zaman müddeiumumilik
siyle bizzat cemiyetin hakları ve menfaatleri ile
re'sen
takibata geçirilecektir. Müddeiumumi su
mahduttur, fert bu hak ve hürriyetlerini ancak
çu
sabit
görürse âmme namına dâva açmaya
kanunların çizdiği sın/ırlar dairesinde ve âmme
mecburdur.
Halbuki Ceza Usulünün 344 ncü
menfaat ve nizamına aykırı olmadıkça kullanıla
maddesindeki
şahsi dâvada müddeiumumi suçu
bilir ve bundan vazgeçebilir. Bâzı fiiller vardır I
sabit görse, bile âmme menfaati görmiyerek
ki, bunlar cemiyetten evvel . bilhassa kendisine
dâva açmıyabilir. Bu salâhiyeti ayrı bir şe
karşı suç işlenen kimseyi alâkadar eder. farzekilde
telâkki ve mütalâa eylemek lâzımgelir.
dilmiştîr. Kanun vâzıı meselâ, ailenin sükûnu,
Buna
nazaran
söz atmak veya sarkıntıliğa hedef
fiilin çok hafif olması gibi birtakım düşünceleri
olan
bir
kimsenin
dâva açılması için kanuni mü
bu mahiyette saymış. Suçlarda fail hakkında ta
messillerinin şikâyet etmeleri lâzımdır. Kadın
libat yapılmasını zaruri gören kimseyi şikâyete
kıyafetiyle
kadınların toplandığı mahallerde bu
bağlı bırakmış. Bu suçların bir kısmının duyul
lunan
erkekler
aleyhinde yine o mahaldeki ka
ması, işlenmesinden daha fena olduğu cihetle re'dınların
kanuni
mümessillerinin de dâva ika
sen takibat, şahsın, ailenin rahatını bozar, diye
meye
salâhiyetleri
vardır. 421 ve 422 nci mad
düşünülmüş. Bir tokat vurmak gibi, buna müma
delerde
mevzuubahs
hareketleri daha ziyade he
sil hâdiseler gibi şahsın şikâyetine bağlı olan su
def olan kimsenin edep ve iffetine tecavüz edici
çun işlenmesinden sonra iki taraf barışarak me
mahiyetlte
telâlkki eden kanun vâzıı mezkûr ha
selenin kapanması dahî mevcuttur.
reketlerinin tecziyesini talep etmek salâhiyetini
Bu böyle olduğu halde esasen pek hafif olan
ona vermeyi muvafık görmüştür.»
\e cemiyeti çok müteessir etmemiş olan bu fiil
lerden dolayı re'sen takibat yapılması alâkadar
Arkadaşlarım, Ceza Kanununun suç müeyyi
lar arasında husumetleri tekrar ayaklandırır ve
desi altına almış bulunduğu bütün hâdiseleri
binaenaleyh aynı mülâhaza dölayışiyledir ki, taki
kabul etmek lâzımgelir k i r cemiyet nizamı ile
bata başlandıktan sonra şikâyete veya dâvaya, dâ
bir alâkası mevcut bulunmaktadır; mademki,
vadan vazgeçilmesi dâvanın düşmesi tecviz edil
ceza verilmektedir, cemiyet nizamım ihlâl eden
miş veya hattâ...»
bir hareketin mevcut olduğunu kabul etımeik
lâzımgelir. Anöaik Ceza Kanununum ve diğer
Taner burada bilhassa bu gibi hâdiselerde şah
hususi
ıkanuınların bâzılarının ceza müeyyidesi
si şikâyetten evvel re'sen takibat İcrasının aile
altında
bulundurduğu hâdiseleri de IkSye böliçerisinde huzursuzluk yaratabileceği ve bu su- I
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inek lâzımıgelir. Bir kısım hâdiselerin karak
teri itibariyle, vasfı itibariyle cemiyet niza
mından daha çok adl'e ahlâkını ve fert hakkını
alâkadar etmesi bakımından cemiyet nizaımında fert, ışaJhsi hakkını 'aramaya salahiyetli bu
lunmaktadır. Bu bakımdan Ceza Kanunumu
zun kalbul ettiği 'birçok esaslar mevcuttur. Ha
karet, dövme, gündüzün meskene ^irane, âdiyen tehdit, via'dı izdivaç ile usulün 344 ncü
maddesi Feridun Fikri Bey, va'di izdivaç
ile izalei bikir, zina suçları
dahi cemi
yet nizamı içerisinde
daha ziyade şahsın
hukukunu
alâkadar
»elden 'bir
vasıf ve
mahiyet arzettiğinden âmmeyi ancak şahsın
alâkası tahrik edebileceği kalbul edilmiş bulunınaktadır. Bir misal olarak arzedeyiım, söz at
manın ve sarkıntılık etmenin tatbikatta muh-,
telif şekilleri vardır. Arkadajşlarıım. daima bu
nun ağır şekillerimden bahsettiler. Temyiz
Mahkemesinin kabul ettiği içtihada göre, bir ka
dının karşısına geçip iç çekerek gül koklamak
bir sarkıntılık
olarak
kanul
edilmiştir.
Bir kadının karşısında bıyık
bükmek bir
sarkmtbk olarak kabul edilmiştir. Göz at
mak bir sarkıntılık olarak kabul edilmiştir. Hâ
disenin bu vasıfları karşısında, bunun re'sen ta
kibe tâbi tutulması ile beraber mevcut zabıta teş
kilâtımızın elinde hununf nasıl ve ne şekillere
bürüneni'leceğini yüksek takdirlerinize arzetmek iıöteırlim.
Ceza Kanununun 421 nci m'addeisi söz atmak
ve sarkıntılığı fahişi şikâyete bağlı nuTundurmaktadır. Bunun geçen celsede 'de arzettiğim
gibi Türk Ceza Kanununun diğer maddeleriyle
le de ilgili ve münasebeti bulunmaktadır. 425
noi maddede, 421 nci maddenin şahsi şikâyete
bağlı olduğunu açık 'bir şekilde ifade etmiştir.
Ceza Kanunumuzun 108 iıei maddesinde şah
si şikâyete tâbi olan suçların müruruzamanı al
tı ay olarak kaıbul edilmiştir. 421 nci madde
yi şahsi şikâyetten çıkarırsak bu suçun müru
ruzamanı diğer suçların ımüruruzaımanı gibi
asgari beş senelik yedi senelik müruruzamana tâbi
olarak h'er han'gi ıbir iftira mekanizmasının ha
reketi karşısında vatandaşlara söz atma ve sar
kıntılık suçluları 'beş sene (müddetle miahkemeye gitme tehdidi altında kalmış bulunacaklar
dır. Bunu şahsi şikâyet değil, muvafakat ola
rak kabul edersek muvafakat re'sen takibatı
geri bıraktıracak bir hal olmıyacak, re'sen ta- I
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kibatta kabul edilecek müruruzaman üzerine
muvafakat hiçnir rol oynamıyacak, altı aylık bir
müruruzaman asgari îbeş senelik Ibir müruruz'aımana çıkarılmış bulunacaktır. Yine Ceza Ka
nunumuzun 99 ncu maddesinde şahsi şikâyete
bağlı olan suçlardan vazgeçmek esasının sira
yet meselesi m evzuub akistir. Bunu re'sen ta
kibata tâlbi tuttuğumuz zaman Türk Ceza Ka
nununun 99 ncu maddesi ile ilgili tezatlar vü
cuda gelmiş 'bulunacaktır. Netice itibariyle 421
nci 'maddemin arzetmiş olduğum sebeplerden
hariç re'sen takibata tâbi tutulması karşısında
Ceza Kanunumuzun prensipleri haleldar edilmiş
olacaktır ve 'birçok maddeleri üzerinde de oy
namak icaibedecektir.
Mu'hterem arkadaşlarım; sözlerimi şu şekil
de tamamlamak isterim. Polis Vazife ve Salâ
hiyet Kanununun birinci maddesi aynen şu şe
kildedir :
« Polis, asayişi, âmme, şahıs, tasarruf emni
yetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın
ırz. can ve malını muhafaza ve âmmenin istirahatini temin eder ».
İkinci ımaddenin A 'bendi; :< kanunlara ve
nizamnamelere ve Hükümet emirlerine ve âm
me nizamıma uygun olmıyan. hareketlerin işlen
mesinden evvel bu 'kanun dairesinde önünü alniak » şeklindedir.
Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu veçhile
zabıtanın iki türlü vazifesi vardır. Adlî zabita,
mâni zabıta . Adlî zabıta; suçun ika edildiği
andan itibaren başlar. Diğeri mâni ziaibrta
vazifesidir, suç. ikama, mâni olur, nu zabıta
bütün tedbirleri almakla mükelleftir.
Yine bu kanunun 11 mci maddesi şöyle der :
«Ar ve hayaya ve içtimai nizam ve ahlâka uy
gun olmıyan harekette bulunanlarla bu yolda
söz ve türkü söyliyen ve çalgı çalanları kadın
ve genç erkeklere söz atanları, sarkıntılık eden
leri ve genç kimseleri her türlü ahlâksızlığa
teşvik eyliyenleri polis meneder». Polis vazife
ve salâhiyet kanununun bu açık hükümleri kar
şısında 421 nci maddenin hükmünü re'sen taki
be tâbi tutmaya bizce lüzum yoktur. Polis vazi
fe ve salâhiyet kanunu tam ve kâmil bir şekilde
tatbik edildiği anda hepimiz müşahede edeceğiz
ki hakikaten çirkin olduğunu kabul ettiğimiz
bu hâdiseyi enlemek mümkün olacaktır.
iMhıh terem arkadaşlarım; sarkıntılık ve söz
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atma suçlarının önlenmesi için .ne gibi tedbirler I diselerin meydana getirmelerini önlemeye im
lâzımgelmektedir. Bu hususda da bir fikir söy
kân olmıyacaktır.
lemeden evvel muhterem hukukçu Kâmil Boran
Acaba neden son zamanlarda söz atma ve
sarkıntılık suçları fazlalaşmıştır? Bunu şu şe
arkadaşımın 421 nci madde hakkında (ileri Hu
kilde mütalâa etmek lâzımgelir: Bâzı hâdiseler
kuk) mecmuasında yazmış olduğu bir yazıyı
vardır
ki kanunlar üzerinde oynamakla bu hâ
okumak isterim. Muhterem Kâmil Boran arka
diseleri önlemeye imkân olmaz. Medeniyet ve
daşımız hakikaten sarkıntılık ve söz atma suç
kültür sahasında adımlarımızı hızla atarken
larının fazla olduğunu müşahede etmişler ve
Garp medeniyetinin birçok hâdiselerini ve icap
ileri hukuk dergisinin 1947 yılında 19 sayılısın
larını kültür seviyemize uydurmadan bir süz
da kadın kaçırma ve sarkıntılık suçları hak
geçten geçirmeden cemiyetimiz içerisine kabul
kında kıymetli bir makale neşretmiş bulunmak
etmiş
bulunmaktayız. Eğer ne zaman ki Garp'tadırlar. Orada diyorlar k i : «Söz atma ve sar- j
kıntılığa gelince; kadınlara ve genç erkeklere j m medeniyet olarak kabul ettiğimiz gelenek
ve bâzı ananelerini kültür seviyemizle aynı şe
söz atmanın cezası 5 gün hapisten başlamakta
kilde
yürütmek imkânına sahip olursak 421 nci
ve üç aya kadar çıkmaktadır.!» Biz bunu dahi
madde
üzerindeki itirazlarımızı ve hassasiyeti
kâfi görmedik, Kâmil Boran kâfi görüyor. Söz
mizi
bir
nebze azaltmış bulunuruz ve o zaman
atmanın cezasını üç aydan bir seneye ve sarkın
görürüz ki hakikaten sokak başlarında, tram
tılık yapmanın cezasını altı aydan iki seneye
vaylarda sarkıntılık ve söz atma suçları kendi
çıkarmış bulunuyoruz.
liğinden azalacaktır. İstediğimiz kadar bu mad
Devam ediyorum, «Görülüyor ki kız ve ka
deyi şahsi şikâyete bağlı kıjalım, Garp medeni
dın kaçırma gerekse söz atma ve sarkıntılık
yetinden aldığımız geleneklere uygun bir kül
etme cürümlerinin cezaları hiç de azımsanacak
tür seviyesiyle ilerliyemezsek, bunları bir ayar
cezalar değildir. Hangi bakımdan ve hangi cep
da tutamazsak, kültür ilerleyişimizi hafif adım
heden incelenirse incelensin ceza, cins ve mik
larla yapar ve medeniyetin icaplarını süzyeçten
tarlarının şiddetli ceza taraftarlarını da tatmin
geçirmeksizin olduğu gibi kabul edersek, anor
edebilecek bir mahiyet arzettiği müşahede edil
mal. hâdiselerin vuku ve zuhurunu tabiî olarak
mektedir. Ben şahsan, kadın kaçırma ve sar
beklememiz lâzımdır.
kıntılık fiillerinin artması sebeplerinin önlen
Bâzı arkadaşlarımızın fikir ve mütalâaları
mesi imkan ve çarelerinin kanun hükümleri ile
na göre, muvafakatin kabulü cihetine gidilirse
değil; büsbütün başka sebeplerde aranması mübu işin halli imkânı vardır deniliyor.
talâasmdayım.ı»
Muhterem arkadaşlar; seçmiş olduğunuz
Sayın arkadaşımızın hukuk dergisindeki ya
Adalet Komisyonunuz direktifleriniz ve emirle
zılarına aynen iştirak ederim ve fakat Meclis
riniz altında bu şekilde 421 nci maddeyi, tak
teki mütalâalarına iştirak etmem. Dergideki
rirleri ve mevzuatı ve cemiyetin bünyesini uzun
mütalâası haklıdır. Buradaki ceza beş gündü,
uzadıya gözden geçirmiş, mütalâa etmiş, birçok
kendileri cezayı kâfi görmekte, biz ise üç 'aydan
mahzurları bakımından daha kötü neticelere
altı aya kadar asgari hadde iblâğ etmiş bulun
varmamak ve Ceza Kanunu maddelerindeki te
maktayız.
nazur ve prensipleri bozmamak için teklif edi
Şimdi, Kâmil Boran arkadaşımız, sarkıntılık
len şekilde aynen kabulünü istirham etmekte
ve söz atma suçlarının önlenebilmesi için şahsi
dir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar)
şikâyet yerine re'sen takibatın ikame edilmesi
REÎS — Oylarını kullanmamış arkadaşların
ni arzu etmektedirler. Okuduğum bilginlerin
kullanmalarını rica ederim.
mütalâalarına göre de bugün cemiyet içerisin
Vacid Asena (Vazgeçti sesleri).
de bir huzursuzluğu kabul ediyorsak, yarın
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu.
aile kadınının re'sen takibat yüzünden mahke
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
melere gitmiş olması karşısında aile içerisinde
ya) — Muhterem arkadaşlar, raporda ve muh
çok daha büyük huzursuzluklar çıkacak ve iz
terem arkadaşımızın izahatında benim teklifimin
zeti nefsine ve ahlâkına düşkün aile reislerini
noksan kaldığını görüyorum. 421 nci maddede
yeni yeni hâdiselerin, hattâ yeni yeni cinai hâ- | yazılı olan suç, iki kısma ayrılmıştır. Bunun
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bir kısmı, bugün olduğu gibi, takibi, şahsi dâva
açılmasına bağlı olmalıdır. Çünkü bu kısım,
yalnız mağdurun şahsını veya ailesini alâkadar
eder. Fakat diğer kısım, halkın rahatını kaçıra
cak şekilde tecelli ediyor. Benim bu teklifime
raporda temas edilmemiştir. Geçen celsede, tek
lifimde geçen bir kelime üzerinde duruldu. Ev
velâ o kelimeyi izah edeceğim. Sırnaşmak keli
mesi sözcü ve komisyon reisi arkadaşımız sır
naşmak kelimesi hukuk lisanımızda yoktur dedilef.
Arkadaşlar, bir kelimenin hukuk lisanında
olmaması demek o kelimenin hukuk lisanına gir
memesi ve giremiyecegi demek değildir. Böyle
bir neticeye varırsak yenilik kapılarını kapat
mış oluruz. Bu vaktiyle içtihat kapısı kapanmış
tır gibi islâm hukukundaki sakat bir hükme mü
şabihti!.
Kaldı ki bu kelimeyi ilk defa ben kullanmı
yorum. Merhum Fahrettin Karaoğlan, Temyiz
Mahkemesi eski Başmuddeiumumisi, bir kitabın
da, «Tadillerinden sonra Ceza Kanunumuz üze
rinde bir inceleme» kitabında bu kelimeyi kul
lanmıştır. Birçok şeyler yazdıktan sonra (veya
beraber gezmek veya bir yere gitmektir istedi
ğini yapmak suretiyle sırnaşıklık etmesi kabi
linden hareket de sarkıntılıktır.)
Keski burada kullanılmış olmasaydı da be
nim sözüm üzerine hukuk lisanına girseydi, if
tihar ederdim. Fakat benden evvel kullanılmıştır.
Sırnaşmak, nedir? tetkik ettim. Hüseyin Kâ
zım Kadri 'nin büyük lûgatmda (musallat olmak,
belâ olmak, bulaşmak, taarruz etmek, arsızca
asılmak) mânalarına alınmıştır.
Ali Seyfi Beyin Türkçe lûgatmda da : taciz
etmek, rahatsız etmek, rahat bırakmamak, mâ
nalarına geliyor.
Ayrıca yine Ali Seyfi Beyin lûgatmda Fran
sızca mukabili (tmportuner) ve (gener) olarak
alınmıştır, tmportuner : can sıkmak yormak,
rahatsız etmek, taciz etmek, usandırmak, usanç
vermek.
Gener : İşkence etmek, sıkmak, sıkıştırmak,
vücudun serbestçe hareketine mâni olmak, rahat
sız etmek, taciz etmek, engel olmak mânalarına
gelmektedir.
Arkadaşlar görüyoruz ki, dilimizin tam manasiyle pürüzsüz Türkçesi olan «sırnaşmak» ke
limesi, çok geniş olarak ve tamamiyle teklif et-

O :1

tiğim hâdiseye mutabıktır. Yani söz atmak ve
sarkıntılık suçları, can sıkacak, rahatsız edecek
serbest harekete mâni olacak şekilde ve meselâ
bir gün içinde devamlı olarak işlenmişse sırna
şılarak işlenmiştir. Vaziyet böyle olunca, ne olu
yor? Böyle olunca hırsızlık gibi, şehir içinde
silâh atmak gibi, adam öldürmek gibİ.„ cezalan
fark edebilir tabiî... Bir kimsenin önüne geçip,
onun hürriyetine mâni olmak, onu hapsetmek
gibi. Hulâsa cemiyetin huzur ve sükûnunu bo
zan, şahıstan çok cemiyeti alâkadar eden bir
suçtur. O halde bu suçun bu şeklinde takiba
tın re'sen yapılması icabeder. Komisyon rapo
ru ve izahatı bu noktada çok noksandır. Şimdi
de raporun diğer kısımlarına geçeceğim :
Raporda 425 nci maddelen maada, Ceza Ka
nununun 108 ve 99 ncu maddelerine de temas
edilmiştir. 421 nci maddede yapılacak her tür
lü tadil, 108 nci ve 99 ncu maddeleri asla alâ
kadar etmez. 108 nci madde müruruzamana ait
tir. Komisyon, beş sene müddetle iftira me
kanizması
ayaktadır, demektedir.
İftiradan
korkmak icabederse bütün dünyada iftiraya
en müsait olan uyuşturucu maddelerden ve ka
çakçılıktan korkmak icabeder. Bunlardan if
tiraya daha müsait hiçbir şey yoktur. O halde
ceza kanunlarında yer alan uyuşturucu madde
sahipleri iftiraya müsait olmak bakımından o
kadar tehlikelidir ki, iftira etmek istiyen bir
insan ötekinin cebine biraz uyuşturucu mad
de koyar ve haber verir. Bu, o kadar müsait
tir. Söz atmak, sarkıntılık etmek suçu hiçbir
zaman iftiraya müsait bir suç değildir. Beş ay
bekliyecek, altı ay bekliyecek, sonra iftira ede
cek. Böyle şey olmaz. Bu suçlar, âni işlenen
suçlardır. Saati saatine, günü gününe takip
edilmek lâzımdır. Ancak bu şekilde bu gibi
suçların önüne geçilir.
Yalnız 425 nci madde 421 nci madde ile
alâkalıdır. Bu maddenin tâdiline İçtüzük hü
kümleri mâni değildir. İçtüzük Esas Teşkilât
Kanunu değildir. Saniyen Büyük Millet Mec
lisi, şu kanunun tadiline el koyduktan sonra
bu kanunun bütün maddelerini dilediği gibi
tasarruf etmek hakkını haizdir. Kaldı ki, benim
teklifim kabul edilirse yani ikinci fıkra olarak
daha ağır bir şekil kabul edilirse ve re'sen ta
kip kabul edilirse 425 nci madde üzerinde hiç
bir tadile lüzum kalmaz.
Muhterem Sözcü Polis Yazife ve Salâhiyet
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Kanunundan da bahsetmiştir. Bir iki cümle de
buna temas edeceğim. Polis, zabıtai mania ola
rak mâni tedbirler alır ve polis, söz atanları,
sarkıntılık edenleri meneder. Şimdi size soru
yorum : Polisin menetme salâhiyetine ve Ce
za Kanununda da müeyyide olmasına rağmen
neden bugüne kadar bu suçlar önlenememiştir.
Neden her gün artan bir ıstırap mevzuudur?
Sebebi gayet açıktır. Polis meneder sözü fazla bir
mâna ifade etmez. Polis kimseyi yakalayıp kara
kola götüremez. Kaldı ki, her kadının başına
bir polis koymaya da imkân yoktur. Bugün
300 bin nüfuslu bir şehirde âzami 1000 polis
bulunabilir. Bunların da muhtelif vazifeleri
vardır.
Gelelim; ulemayı hukukun mütalâasına : Bu
mütalâalar komisyonun noktai nazarını teyit
ten ziyade bizim noktainazarımızı teyit eder.
Çünkü ulemayı hukuk, hukuk hocaları mevcut
kanunu izah etmişlerdir. Vâzıı kanun neyi kabul
etmiş ise o kabule göre mâna vermiştirler. Bunun
mânası vâzıı kanun başka türlü kabul edemez
demek değildir. Vâzıı kanun söz atma suçunu,
sarkıntılık suçunu takibe bağlı suç kabul etmiş
tir. Yani bu suç eemiyetten ziyade şahsi alâka
dar eder demiş, ulemayı hukuk da bunu izah edi
yor. Eğer vâzu kanun aksini düşünseydi, ulemayı
hukuk diyecekti ki, şahıstan ziyade cemiyeti alâ
kadar eder.
Kaldı ki, Tahir Taner'in mütalâası içinde şöy
le bir cümle var, şahsi dâvaya, şikâyete bağlı
olan suçlar, cemiyeti çok müteessir etmemiş hafif
fiiller olması lâzım.
Arkadaşlar, Ceza Kanunu, İtalya'dan alındı,
orada bu suçlar hafif suçlardandır. Fakat bizde
büyük şehirlerde bugün halka ıstırap veren bu
mevzu, hafif suçlardan değildir. Nitekim komis
yon haklı olarak beş günden üç aya kadar olan
cezayı üç aydan bir seneye ve sarkıntılık suçunu
da yine aynı şekilde artırmıştır. Hattâ daha ar
tırmak lâzımdır. Artık bugün bu suç hafif ol
maktan çıkmıştır, ağır suçtur, her gün birçok suç
lar işlenmektedir, namuslu kadınların yalnız ba
sma şehir içinde dolaşması mümkün olamamak
tadır ve bu bir hakikattir. Bu hal zabıtaca bertaraf
edilememektedir, zira salâhiyeti yoktur, bu salahiyet zabıtaya Büyük Meclisçe verildiğinde hep
sinin önüne geçilecektir. (Doğru doğru sesleri)
Muhterem Hidayet Aydıner
arkadaşımızın
bir teklif hazırladığım işittim, bendenize de söy-
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j lediler, bu teklif çok isabetli bir tekliftir, bu
gün içinde bulunduğumuz şartlar altında işlenen
suçların şahsi olmaktan ziyade cemiyeti alâkadar
eden, cemiyete tecavüz teşkil eder bir mahiyeti
vardır, kimse huzur ve emniyet içinde değildir,
| kadınlarımız büyük şehirlerde dışarıya çıkmak
I tan çekinmektedirler, bu sebeple arkadaşı
mızın teklifi yerindedir. Mağdur olanın rızası
hilâfına, hüviyeti tesbit edilmemesi, şahit olarak
dinlenmemesi, gazetelere isminin geçmemesi şartiyle re'sen takibat yapılmasından başka çare
yoktur arkadaşlar.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Zaten kadın şahittir.
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De
vamla) — O kadının şahitliğine lüzum yoktur.
Cemiyete karşı işlenen suç, herkesi tâzib eden
suçtur. Onun için benim teklifim veçhile ikinci
bir fıkranın ilâvesi zaruridir,
kanaatindeyim.
Hidayet Aydıner arkadaşımızın teklifi de muva
fıktır.
Hülâsa bize düşen vazife, takibatın şikâyete
bağlı olması değildir. Suçları önliyecek kanuni
tedbirler almak lâzımdır.
Benim temennim bundan ibarettir.
R E Î S — Oylama muamelesi bitmiştir efendim.
Hidayet Aydıner, Yeredoğ Kişioğlu, Muhit
Tümerkan, Burhanettdn Onat, Kâzım Arar, Ah
met Gürkan, Mahmut Goloğlu arkadaşlarımız söz
istemişlerdir. Bir kifayeti müzakere takriri var
dır. Sıradaki bir arkadaşa söz verdikten sonra
onu reyinize arzedeceğim.
İZZET AKÇAL (Rize) — Usul hakkında.
REÎS — Buyurun.
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, mevzuubahsolan 421 nci madde, söz atanlara, sarkıntı
lık yapanlara ne miktar ceza verileceğine dair
olan maddedir. Takip tarzına taallûk eden mad
de ise 425 nci maddedir. Teklifler 421 nci mad
de içinde yapılmaktadır. Binaenaleyh bu teklif
lerin hattâ reye konması dahi, usul hükümlerine
uygun değildir. Bu madde müzakereleri sıra
sında, reye dahi konamaz. 425 nci »maddenin ta
dili mevzuubahis olsa idi elbette ki münakaşa açı
I labilir ve teklifle reye konabilirdi. Bâzı arka
daşlar 425 nci maddenin tadili teklifi bulunmasa
dahî kanunun bir maddesinin tadilinin istenmiş
olmasını diğer maddelerdeki hükümler üzerinde
| de konuşma ve hattâ tadiller yapılabileceği hakkı-
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REİS —- 421 nci maddeye ait takrirler oya
arzedilmemiştir. Usul hakkında buyurun Kâmil
Boran.
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Arkadaş
lar, sözlerin dünkü ifadelerimi tekrardan iba
ret olacalktır. Ben yeni bir 'kanun teklifinde
bulunmuyorum. Müzakere edilmekte olan Ceza
Kanununun (Esasa gelin sesleri). 421 nci mad
desinin tadili kâfidir.
AHMET BAŞİBÜYÜK (Çorum) — Usul
hakkında.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Ya usulü
bil milyonsun, yahut dinlemiyorsun, Başıbüyük.
(Konuşsun sesleri). Müzakere edillmekte olan
ve 421 inci madde ile irtibatı bulunan 425 nci
maddeden çıkarılması teklifinde bulundum. Bu
tadil teklifinin yapılması Usul Kanununa uy
gundur; İçtüzük 67 inci maddesi bunu â/mirdir.
Ama, teklifim tasarıya girmemiş. Veıbali be
nim değildir. Tekliflim yerindedir ve oya ko
nulması zarureti vardır.
REİS — Hidayet Aydmer.
Usul hakkımda iki kişiye söz verildi.
HİDAYET AYDINER (Konya) — Esas
hakkında ısıra iberadenizdedir. Zannediyorum.
Evvelâ usul hakkımı kullanayım. Müsaade eder
seniz.
REİS — Esas hakkında Hidayet Bey.
HİDAYET AYDNER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, esasa geçmeden 'evvel bu tek
lifin usulsüzlüğü hakkında İzzet Bey demiştir ki
425 midi 'maddenin tadili hakkında ibİT teklif
mevcut değildir, bu maddeye ilişemezsiniz. Ar
kadaşlar, bu 425 nci maddenin tadili hakkında
tarafımdan bir teklif yapılmıştır. Makamı Ri
yasete verilmiştir ve ait olduğu komisyona ha
vale edilmiştir. Derdesti tetkiktir. Serlâvhası
(Ceza Kanununun 425 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve eslbalbı muci-
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besi) diye verilmiştir. Bugün Meclise rösnuetn
mal olmuş 425 nci maddenin tadili hakkında
bir teklif mevcuttur.
BÎR SES — Komisyindan geçmiş mi?
HİDAYET AYDINER (Konya) — Komis
yondan ne zaman geçerse geçsin, irtibatı vardır
tevhit edilir efendim.
Kaldı ki, 421 nci madde hakkındaki teklifimi
müsaadenizle okuyayım. Orada bu mesele halle
dilmiştir.
«Madde 421 : Kız ve kadınlara ve genç er
keklere söz atanlar üç aydan bir seneye, sarkın
tılık edenler 6 aydan bir seneye kadar hapsolunur.» Buraya kadar olan fıkra
komisyonun
fıkrasıdır. Ondan sonra ilâvesine
geçiyorum:
«Bu maddede yazılı suçlar re'sen takibe tâbi olup
ancak suça hedef olanların arzu ve muvafakatlari
olmadıkça ifade ve şehadetlerine müracaat oluna
maz. Ve isim ve hüviyetleri ve fotoğrafları ba
sında neşrolunamaz.»
Bu teklif ettiğim metni ikinci fıkra
olarak
lütfen kabul buyurursanız, 425 nci maddenin o
fıkrasını endirektman ortadan kaldıracaktır. Mu
ahhar bir kanun mukaddem bir
kanu
nun
hükmünü
ortadan
kaldıracağına gö
re 425 nci maddenin tadili hakkında
res
men Meclise mal olan teklifimin intacına lüzum
kalmadan bu teklifimle bertaraf olacaktır. Bu se
beple bize bu madde ile bunu koyuyorsunuz ama
425 nci madde ayaktadır demek doğru değildir.
Muahhar kanunlar, mukaddem kanunları ortadan
kaldırır. Şimdi esasa geliyorum.
Arkadaşlar, lütfen
dinleyiniz, rica ederim.
Arkadaşlar, memlekette
beliyedir ki, her gün,
hepimiz görürüz, kadınlarımıza,
kızlarımıza,
genç çocuklarımıza harfendazlık yapılır.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Usul hakkında konuşun.
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Sırası
ile geleceğim. Esas hakkında da riyaset bana söz
vermiştir. Her sokakta Her yerde gördüğümüz bu
çirkin hâdiselerin önü alınmamıştır. Teklif sahip
lerinin cezayi teşdit istemeleri ve komisyonun
bunu kabulü mevcut hükümlerin suçları azaltma
ya kâfi olmadığının delilidir. Böyle yapmakla
bu hastalığa yanlış ilâç verilmiştir. Suçlular,
sarkıntılık edenler kollarını sallıya sallıya do
laşmaktadır. Tecavüze uğrıyan kadın, genç kız
mahkemeye gidecek, derdini anlatacak. Türk ka
1 dınını bundan tenzih ederim. Şahsi dâva yolu

nı vereceğini ileri sürmektedirler. Rica ederim I
500 küsur maddeden ibaret olan Türk Ceza Kanu
nunun yalnız iki maddesini getöirmlilş olsaydık, alâ
kalı diğer maddeler üzerinde konuşup tadil yapa
bilecek miydik? Binaenaleyh bütün bu münakaşa
lar usul i hükümlere uygun bulunmadığı kanaa
tindeyim. Riyasetten bilhassa; 425 nci madde üze
rinde bir tadil teklifi getirilmediğinden dolayı
bu işi kısa kesmelerini hatırlatmayı bir vazife
bilirim.
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ile bu iş yürümemiştir. Hiçbir Türk kadını kendişini takip «den, müteessir eden ve herkesi
muztarip eden bir hâdiseyi polis huzurunda,
mahkeme huzurunda" söyliyemez arkadaşlar. İş
te bunun içindir ki, şahsi dâva bu naddeyi yok
etmiştir, yerle yeksan etmiştir.
Arkadaşlar; Halilı Özyörük! arkadaşımı?:,
Abbas Çetin arkadaşımız re'sen takip yapıl
ması hususundaki talebi baltalamak istediler vo
dediler ki; kadın karakola, mahkemelere gider
se fena olur. İşte mahzur buradadır. Bunu ön
lemek lâzımdır. Benim teklifimde, dikkat buyurulursa, suça hedef olanların arzu ve muva
fakatleri olmadıkça ifade ve şehadetlerine mü
racaat olunamaz, isim ve hüviyetleri basında
neşrolunamaz. Teklifim lütfen kabul buyrulursa bu gibi suçluların ellerini, kollarını sallı yarak hattâ karakola bile götürülmeden bir kö
şeden diğer köşeye kaçıp yine aynı sarkıntılığı
idame ettirmelerinin önüne geçilecektir.
Binaenaleyh her ilâcın bir de zararlı tarafı
olabilir. O zararı telâfi edecek bir çare bulu
nursa ki, ben bulduğuma kaniim, mesele hal
ledilir. Benim teklifim kabul edilirse meselâ
Kadıköy vapurunda her hangi bir tecavüze uğrıyan bir kadın evine gider fakat ona yapılan
sarkıntılığı görenler polisi çağırıp re'sen taki
bini istiyeceklerdir.
Arkadaşlar; dediler ki, siz suçı hedef olan
kadını, kızı şahit olarak götürmemek suretiyle
suçun isbatma mâni oluyorsunuz. Böyle bir
mahzur asla varit değildir. Zaten bu, binnetice
şehadetten imtinaa müncer olan bir hâdisedir.
Halbuki kanunumuzda, hukuk kaidelerinde, bâzı
ahvalde şehadetten imtina hakkı kabul edilmiştir, vardır. Biz diyelim ki, bu gibi suçlara he
def olan kadın ve kızların şeref ve haysiyetle
rini rencide edecek bu vakalar hakkında şeha
detten imtina etmiş vaziyetinde olsunlar, tekli
fimde mahzur yoktur. İhtiyaçlarımızı tatmin
ediyor ve muarızlarımızın dermeyan ettikleri
mahzurları da ortadan kaldırıyor.
Arkadaşlar; tatbiki hayatta her suçun sübutu ve suçlunun mahkûmiyeti lâzım değil. Sarkmtılık yapanın karakola götürülmesi bâzı ahvalde kâfidir. Arkadaşlar; muarızlarımız buyürüyorlar ki, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununda hüküm vardır, polis menetsin bu köşede meoeders'ME, diğer köşede ayna' kadıma] veyakızı' veya 'başkasına sıkıştırır, şarkunftıllık yapar.
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| Müeyyidesi olmıyan bir şeyin hukukta yeri yok
tur. Binaenaleyh bir ceza müeyyidesinle tâbi
tutalım ki bu makanizma işlesin. Aksi halde
421 nci maddeyi ilga edelim daha iyi olur. Bu
makanizma işlememiştir, Türk kadını arzettiğim gibi utandıracak bir hâdiseden dolayı mah
keme huzuruna çıkmak ve polis huzurunda bu
nun tekrar etmek istemez, bundan büyük üzün
tü duyar. Türk kadınının bu halinden istifade
edenler bu sarkıntılıklarını, saldırganlıklarını
devam ettireceklerdir. Yine muarızlarımız diyorlarki; bu usuli bir hükümdür, usulî hük
mün burada yeri yoktur.
Arkadaşlar, bâzı maddeler veya meseleler
vardır ki usulî hükümler onun peşinden gelir.
Medenî Kanunun 150 nci maddesinden evvel
ki maddeler boşanmayı yazar, 150 nci madde
ise boşanma usulü hükümlerini tesbit eder. Me
deni Kanunun, şüphesiz bir usul 'kanunu değil
dir, fakat vâzıı kanun buna zaruret görmüş, bo
şanma hükümlerini ikmal için, bunun için de
usulî bir hüküm koymuştur. Demek ki esas ka
nunlara usul hükümleri konabilir. Bunda hu
kuka bir aykırılık yoktur. Kaldı ki biz vâzıı
kanun olarak bu memleketin ihtiyacını temin ve
tedvin etmekle mükellefiz. Hepiniz de müttefik
siniz ki genç kadın ve kızlarımıza karşı işlenen
bu fiiller hergün gözümüzün önünde ika edil
mektedir. O halde bunu önlemek bize düşer? Bu
iş, şahsi şikâyete bağlı kaldığı müddetçe bu ma
kanizma işlemiyecek, bu tecavüzler tevali ede
I cektir.
iŞemi Ergin arkadaşımız bunun içtimai bir
I
seviye meselesi olduğunu söylediler. Eğer bu
I noktai nazar kabul edilirse Ceza Kanununa hiç
lüzum yoktur, bu maddeye lüzum yoktur. Millet
ve cemiyet kendi kendini ıslah etsin, meçhul bir
zamanda, bu fena fiilleri işliyenler ortada. hiç
kalmasın. Halbuki biz cemiyetin bu seviyeye
erişmesine intizar edecek vaziyette değiliz. Her
I gün kadınlarımıza, kızlarımıza tecavüz ika edil
mektedir. Onun için böyle hir tedbir almak
mecburiyetindeyiz.
Nitekim kendileri teşdidi
I
I ceza yoluna gitmek istemişlerdir. Fakat bu bir
I ilâç değildir. Kadını şehsi dâvaya mecbur eder
I seniz bu ıstırap ilânihaye devam edecektir, Re'I sen takip usulü kabul edilirse iftira yapılır de
I diler. İftirayı yapan altı ay evvel de yapar altı
I ay sonra da yapar. Altı ay geçmeden iftirayı
| yapmak mümkün olduğu gibi altı ay geçtikten
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sonra da yapmak mümkündür. Binaenaleyh takibi şikâyete bağlamak, altı aylık müruru zama
nı kabul etmekle iftirayı bertaraf edemeyiz. İf
tiranın unsurları mevcut olduğu takdirde o
hükmü kanuninin tatbik edilmesi lâzımdır. Bu
da Türk Ceza Kanununda mevcuttur. Binaen
aleyh bu memleketin derdine çare bulmak
istiyorsak her nevi şekil perestlikten tecerrüt
ederek bu işi re'sen takibe bağlıyalım. Arzettrğim gibi bundan müteessir ve mutazarrır olan
kadınların mahkemelerde sürünmesini önlemek
içrn teklifin kabulünü istirham ederim.
REİS — Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine me
zuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649
ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun lâyihasına
(259^ rey verilmiştir. Ret yoktur, (1) çekinser
vardır, muamele tamamdır. Kanun (258) reyle
kabul edilmiştir.
Şimdi kifayeti müzakere takrirlerini okuyo
ruz.
Başkanlığa
421 nei madde üzerindeki görüşmeler kâfi
dir. Reye konmasını arzederim.
Çorum
A. Başıbüyük
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
Arkadaşlar, bu yeni tasarının istihdaf ettiği
esaslar, memlekette ibreti müessire mefhumunu
yaşatmaya matuftur. Umumi müzakerede söyle
nen sözlerin hulâsası budur ve kanunun yüksek
huzura getirilişinde hikmet budur. 421 nci
madde ile 425 nci madde murtabıttır. 425 nci
maddede 421 den bahsedilmektedir. Müruruza
man işi halledilmeden, 425 te behsedilen şahsi
dâva mevzuu aydınlatılmadan sarkıntılık, edep
sizlik; harfendazlık üzerinde yapılmakta olan
mücadelede icra ve adalet organına bir silâh
vermeden, burada, köprü dibinden su bağışla
mak kabilinden cezayı artırmaktan ne çıkar?
Hiçbir şey çıkmaz. Binaenaleyh müzakere kâfi
değildir. Bendeniz söz almış değilim. Arkadaş
larımın kıymetli mütalâalarına iltihak etmek
azmiyle yerimde oturuyorum. Fakat görüyoruz
ki takip mekanizması gevşek. Millî Korunma
Kanunu tatbikatta birçok muvaffakiyetsizlikle-*
re uğradı. Sebebi nedir? Sebebi şiddetli ceza
lar, şiddetli cezalar; fakat takip mekanizması
yok. Binaenaleyh dâvanın ruhu takip mekaniz*
masına bağlıdır. Bu yönden madde 421 ile 425*
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I birbirine bağlıdır. Çünkü 425 diyor ki, 421 nei
maddedeki takibat şahsi dâvaya mütevakkıftır.
O halde bu işe el koymuş olan bu Meclis, 421
nci madde üzerinde tasarruf yaparken, 425 e
bigâne kalmayı kabul etmez. Bu hususta vukuf
lu arkadaşlarımızın bu mevzua dair söz söyle
melerine imkân vermek lâzımdır. Bu itibarla
kifayeti müzakere doğru değildir. Bendeniz so
nunda başka kanaate de gelebilirim. Fakat şu
anda gelebilmiş değilim ve tenviri hakikate lü
zum görüyorum. Kifayeti kabul etmiyelîm. Bu
nu arzetmek istiyorum arkadaşlar.
REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki
takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Efendim ihtilâf vâki oldu, tekrar
reye vaz'edeceğim.
Kifayet takririni kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar.. Oturun efendim. Kabul etmiyen
ler.. Kifayet kabul edilmiştir efendim..
Efendim; (komisyon raporunu oyunuza arzedeceğim. Evvelâ kotaıisyonun raporunu ka
bul edenler ... (önergeler okunsun sesleri).
HİDAYET AYDNER (Konya) — Kom&yom
raporunun reddi toaikkındiaflri önergeyi okutup
reye koyun.
REİS — Komisyon raporunu reyinize•.;•*»diyorum. Kabul edenler ... (önergeler okun
sun sesleri). Etmiyenler ... Kalbuü edilmemiştir.
(Alkışlar, gürültüler).
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Ekse
riyet kalmamıştır.
REİS — Kabul edilmedi diye telâş etmeye
mahal yoktur. (Gürültüler). Koımisyosn rapo
ru okundu, reye arzedildii. (Gürültüler).
SAFFET GÜROL (Konya) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum.
REİS — Kifayeti müzakere takriri k&bul
edildi.
SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem
Riyasetten şu noktanın nazarı dikkate alınma
sını bilhassa istirham ederim. Hâdise şudur:
Komisyon raporunun reye vaz'edeceklerini
Heyeti Umumiyeye bildirdiler. Bunu mütaaikıp oturdukları yerlerden, bilhassa Hidiayet
Aydmer arkadaşımızla, Mahmut Goloğhı arkaj daşlarımız; hayır efendim, bunun hilâfına olan
bizim takrirlerimizin reye ıkönanası lazımdır,
diye Riyaset Malkamı ile bu arikada^larımiiz
|| arasında karşılıklı kotnusmalar devam ederken
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Sayın Başkan birden bire (Komisyon raporu- I
nu reyinize atfzediyoruım) fouyuindular. Bunu
arkadaşlarımız duymadılar.
Eğer lütfedip de Riyaset Divanı t>u husus
taki kararını değiştirirse çok minnettar oluruz. |
Bu şekilde de hakiki reylerim5ızin izharına ve- I
aile vermiş olurlar. (Alkışlar),
REİS — Ehemdim; aTİkadıaşlaomızın tak
rirleri komisyon raporunun reddi mahiyetinde
dir. O takrirleri de reye koymuş olSsaydıım ne
tice aynı olacaktı. Komisyon raporunu reye
koydum, ka/bul edilmedi. (Gürültüler).
SAFFET GÜROL (Konya) — Sayın Baş
kan o ciheti karıştırmayın. Komisyon raporu
nun reddi hakkındaki hitabınızı duymadık.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGİN
(Manisa) — Muhterem arkadaşlar, şu veya bu
şekilde lehte veya aleyhte reyleriniz elbetteki
belli olacaktır. Ama reylerin hakiki olması ik
tiza etmektedir.
I
Şimdi şu müzakere. sırasında komisyon ra- i
porunun reye konulmuş olması doğru değildir.
Günkü müzakere karıştığı için hiçbir arkadaş
hakiki olarak reyini kullanmak imkânını bula
madı. Belki bizim rapor reddedilebilir ama ha
kiki reylerin tezahür etmesi lâzımgelmektedir.
Şimdi komisyon raporu reddedildi de ne oldu?
Ortada 421 nei madde kalmadı ki, tadil teklif
leri reye konulsun. Çok rica ederim, Yüksek
Riyasetin buna bir çare bulması lâzımgelir.
REİS — Efendim, rapor evvelce okunmuş- I
tu. Aksi de reye kondu. (Konmadı sesleri)
1
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN
(Manisa) — Efendim, bu gürültü arasında re
ye konulur mu?
REİS — Mademki, ihtilâf vardır, icabederse açık oya da müracaat ederiz.
|
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AHMET GÜRKAN (Tokad) — Ekseriyet
yoktur efendim.
REİS — Efendim, komisyon raporumu tek
rar oyunuza arzediyorum. Kabul edenler aya
ğa kalksınlar...
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Beş kişi aya
ğa kalkıyoruz, ekseriyet yoktur, yoklama ya
pılması lâzımdır.
REİS — Yoklama yapıyorum efendim.
(Afyon seçim bölgesinden başlanarak Ko
caeli seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı.)
REİS — Ekseriyet var, komisyon kararın
da ısrar ediyor. Reylerde tereddüt hâsıl ol
muştur. Riyaset, ayağa kalkmak suretiyle reyi
nizi izhar etmenizi rica eder... Komisyon raporu
nu kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmiyenler ayağa kalksınlar... Komisyon ra
poru kabul edilmiştir efendim. 421 nci madde
yi okutuyorum :
Madde 421. — Kadınlara ve genç erkeklere
söz atanlar üç aydan bir seneye ve sarkıntılık
edenler altı aydan iki seneye kadar hapsolunur.
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Usul
hakkında söz istiyorum.
REİS — Kifayet kabul edilmiştir.
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... (Tâdiller var sesleri, konuşulamaz sesleri)..
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Riyaset, bayram tadili için karar almak
mecburiyetindedir. Başkanlıkça 22; Hazirana
kadar tatil yapılması teemmül edilmektedir.
22 Hazirana kadar tatil yapılmasını kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22 Haziran Pazartesi saat 15 te toplanıl
mak üzere oturuma son veriyorum.
Kapanma saati : 18,02
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — YAZILI
i . —ı Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller'in, birçok yerlerde mevcut hurda va
gon, lokomotif ve diğer çeşitli demir malzemesi
nin tasfiyesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir sorusuna Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in
yazılı cevabı (6/1089)
2 8 . V . 1953
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ankara
Devlet Demiryolları Eskişehir başta olmak
üzere birçok yerlerde hurdaya çıkmış vagon, lo
komotif ve her çeşit demir malzeme muazzam
stoklar teşkil etmektedir.
Milyonlarca lira değerinde olan bu malzeme
nin tasfiyesi niçin düşünülmüyor!
îşbu yazılı soruma Ulaştırma Bakanının cevap
vermesini rica ederim,
Saygılarımla.
Zonguldak Milletvekili
A. Boyacıgiller
'T. C.
Ulaştırma Vekâleti

8 . V I . 1953

özel :
815
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Zonguldak Milletvekili A. Boyacıgiller tara
fından 30. V . 1953 tarih Genel Kâtip Kanunlar
Müdürlüğü ifadeli 6/1089 ve 5377/11823 sayılı
hurda vagon, lokomotif ve diğer çeşitli demir
malzemenin tasfiyesine dair yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişik olarak takdim edilmiştir.
Saygılarımla arzederim.
Ulaştırma Vekili
Y. Üresin
Demiryollarına ait

hurda malzemenin satışı
hakkında
Bizde olduğu gibi bütün dünya demiryolları
nın büyük tamir merkezlerinde dış görüşte hur
da şekilde göze çarpan lokomotif, vagon, meka
nik teçhizat ve aksamı gibi çelik malzeme yığın

SORU
ları mevcuttur.
Görüldüğü ânda gayrifaal bulunan bu mal
zeme üç gurupa ayrılır:
1. Büyük tamir sırasını bekliyen vasıtalar.
2. İcabında tamir işlerinde iptidai malzeme
olarak kullanılabilecek malzeme.
3. Satışa amade hurda malzeme.
işletmenin teknik icabı olarak bu üç grup
üzerinde işlenmek üzere tasfiye edilen malzeme
nin yerini hizmetten çekilenler alır ve bu iş
devrî şekilde devam eder.
Demiryollarımızm Eskişehir, Sivas ve Ada
pazarı gibi büyük tamir merkezlerinde de bu üç
grupa dâhil malzemeye raslamak tabiîdir.
Üçüncü gurupa dâhil hurda malzemenin tas
fiyesi zaman zaman yapılmaktadır. Halen elde
mevcut 20.618 ton hurdadan 10.000 tonu Kara
bük fabrikasına ve 10.000 tonu da Kırıkkale Makina ve Kimya Endüstri Kurumuna satılmış ve
Karabük'e 7.500 ton ve Kırıkkale'ye de 5.500
ton sevkedilmiş bulunmaktadır. Kısa zamanda
sevkiyat tamamlanacaktır. Bu satışlardan müte
vellit gelirler demiryollarının bütçe kanununda
yer almıştır.

2. — Yozgad Mebusu Faik Erbaş'm Yerköy
Petrol Ofisi eski mümessili Şükrü Öncül namı
na ne kadar benzin, gaz, mazot ve muhtelif yağ
sevkedildiğme dair sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Vekili Fethi Çelikbaşm yazılı cevabı (6/1071)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekâletince ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim.
Yözgad Mebusu
Faik Erbaş
1. Yerköy Petrol Ofisi eski mümessili Şük
rü öncül namına ne kadar benzin, ne kadar gaz,
ne miktar mazot ve muhtelif yağ s'evködilmiştir?
2. Bunlardan Yerköy'de tesliminde ne mik
tar dökülmüştür diye za'bıt tutulmuş?
3. Bu dökülenlerden baskıye Şükrü öncül
zimmetinde ne miktar Petrol Ofisinin parası
kalmıştır?
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Ekonomi ve Ticaret Vekâleti
Hususi Kalem Müdürlüğü
Sayı: Genel 33439
Özel 1/305
T. B. M. Meclisi Reisliğine
20 . V . 1953 tarih ve
6/1071 - 5920/11696 sa
yılı yazıya cevap
Yerköy Petrol Ofisi eski mümessili Şükrü
öncül namına ne kadar benzin, gaz, mazot ve
muhtelif yağ sevkedildiğine dair Yozgad mebusu
Faik Erbaş tarafından verilen yazılı soru Öner
gesi hakkındaki mütalâamız sıra ile aşağıda arzolunmuştur.
1. 6 729 teneke benzin, 10 670 teneke gaz,
934 teneke motorin ve 6 022 kilo 880 gram ma
denî yağ sevkedilmiştir.
2. Benzinden 96, gazdan 59 ve motorinden
20 teneke fire vermiştir.
• 3. 1950 sonu gazhane mevcudu envanter
mucibi 427 teneke benzin tesbit edilmiştir.
x
Kayıtlara göre; 237 teneke benzin, 2 125 te
neke gaz ve 235 teneke motorin daha olması lâ
zımdır. Eksilen bu malların bedeli borcuna ya
zılmıştır.
Petrol Ofisine 57 698 lira 81 kuruş borçlu
görünmektedir.
Saygılarımla ...
Ekonomi ve Ticaret Vekili
Fethi Çelikbaş
3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars Vi
lâyetine bağlı nahiyelerin 1953 yılı içinde tam
teşekküllü hale getirilmeleri için ne düşünüldügüne dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Mende
res'in yazılı cevabı (6/950)
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Başvekil tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica
ederim.
30 . I . 1953
Kars Mebusu
Sırrı Atalay
Kars coğrafik şartlar ve iklim hususiyetleri
kazalarının çoğunun, hudut üzerinde veya civa
rında bulunuşu, iktisadi imkânları mevcut ol
masına rağmen her bakımdan bir mahrumiyet
mıntakası manzarasını arzetmesiyle ehemmiyetle
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üzerinde behemehal durulması zaruri bir vilâyetimizdir.
Kars'ın geniş ve her türlü iktisadi imkânla
rının objektif bir görüşle Hükümet tarafın
dan derhal ele alınması ne kadar zaruri ise
idari taksimatta nahiye merkezlerini tam teşek
küllü hale getirilmesi o kadar elzemdir.
Teşkilâtı Esasiyenin 89 ncu maddesine göre
Türkiye coğrafya durumu ve ekonomi ilişikleri
bakımından idari teşkilâta tâbi tutulmuştur.
Bu idari teşkilâtın ilk kademesi nahiyedir. Na
hiye bir müdür ve bir karakol komutanj ile ida
ri bir teşkilât olamaz. îdari bir zaruret diye
ifade edilebilir.
idare teşkilâtında birinci plânda göz önünde
tutulacak esas halkın menfaatidir. Bir müdür ve
bir karakol komutaniyle halledilemez.
Altı ayı kar altında geçen Kars 'm Posof Kaza
sının, Damal, Cilvana, Ardahan'ın, Hanak, Çıldır'm Kurtkale, Çala, Arpaçay'ın Başgedik, Kızılçakçak, Sarıkamış'ın Karakurut, Karaurgannahiye
leri köylerinin kazaları ile irtibatı kesilir. Yahut
çok güç ve geç temin edilir. Hasköy, Yanlız çam
kızılçakçak, Okam, Susuz, Selim, Kötek, Başköy, Taşburun, Pernavud nahiyelerinin köyleri
içinde kışın birçok günlerinde aynı ahval mev
cut olduğu gibi bütün bu nahiyelerin köylerin
den bir doğum ilmühaberi bir tapu kaydı yok
laması basit bir alacak dâvası için kaza merke
zine gitmek günlerce iş ve güçten olma mecbu
riyeti vardır. Bir şekilden ibaret her türlü fay
dadan uzak bugünkü haliyle ihtiyaca bir gûna
cevap vermiyen nahiye teşkilâtlarının mahru
miyet mıntakası Kars Vilâyetindeki bu 18 na
hiye merkezini Sulh Mahkemesi, Tapu, Nüfus,
Postane, Hükümet Tabipliği idareleriyle tam te
şekküllü hale getirilmesi için Hükümet ne dü
şünmektedir.
1953 yılında bu 18 nahiye tam teşekkülü yapılmıyacaksa sebebi nedir? Doğu kalkınması
ve mahrumiyet bölgelerinin bir an evvel fakru
zaruretten, güçlük ve kırtasiyecilikten kurtul
ması için nahiyelerin vatandaş istek ve talep
lerine yerinde cevap vermesi hususunda tam te
şekküllü hale gelmesi idari bakımdan bir baş
langıç olmaz mı?
İklim şartları, yol vaziyetleri ekonomik
icaplar ve yolların ihmali süratle bu meseleyi
ele almaya kâfi sebep değil mi? Yurdun en uzak
köşesi iklim şartlarının en amansız beldesi, ni-
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metlerden en az nasibedar bu hudut bölgesi için I dırılmak üzere Yüksek Başvekâletten Vekâle
malî imkânlar ve bütçe mülâhazaları ve eleman
timize teıvdi buyuruılan ve 3 . i l . 1953 gün ve
fıkdanı gibi melhuz mâniler, mutlak ve objektif
6/950/4765/10536 sayılı emirlerim» Ibağlı olarak
bir gecikme sebebi sayılır mı?
gelen Kars Mebusu Sayın Sırrı Atalay'm soru
Kars Vilâyetinin bütün nahiyelerinin 1953 ı önergesi üzerine gereken inceleme yap tırıldı.
yılı içinde tam teşekküllü hale getirilmesinin
Vekâletimiz nahiyeleri tam teşkilâtlı hale
mutlak bir zaruret olduğuna kaaniiz. Bakanlık
getirmeyi prensip olaraik kabul etmiş ve 5442
tan bunu istemekte yarım milyon Karsh ile yer
sayılı Kanunun geçici birinci maddesinde bu
den göğe kadar haklıyız..
hususta 'hüküm vaz'edilmiştir. Ancak yüksek
malûmları olduğu üzere bütçe imkânları elver
diği nispette Vekâletimiz nahiyeleri 'tam teşki
T. C.
lâtlı 'hale getirecektir.
İçişleri Vekâleti
t. î. U. M.
1952 yılında (9) nahiye tam teşkilâtlı hale
2. §. M. Teşkilât
getirilmiş ve hu yıl da tam teşkilâtlı hale geti
Sayı : 22102/64 - 3/6441
rilecek nahiyelerin ihtiva edeceği unsurlar,
ehemmi mü'himme tercih ve bütçe imkânları göz
Özü : Kars Mebusu Sayın Sırrı
önünde tutulmak suretiyle tetkikat yaptırıl
Atialay'ın yazAı soru önergesi ı
mak tadır.
'hakkında.
ı
Kars Vilâyeti dahilindeki nahiyeler de bu
T. B. M. M. Yüksek BeMiğine
meyanda tetkik ettirilmektedir.
Kars Vilâyetine bağlı nahiyelerin 1953 yuh
Keyfiyeti saygılarımla arzederİm.
içinde tam teşekküllü hale getirilmesi için ne
10. V I . 1953 *
düşünüldüğünün Başvekil tarafından cevaplan
İçişleri Vekili
dırılmasına dair olup Başvekil adına cevaplan- |
v
E. Memderei
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Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesiıe mezuniyet verilmesi
hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek kanuna verilen oyların sonucu
(Kânun kabul edilmiştir.)
A za sayısı
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekiııserler
Reye katılmıyanlar
Açık mebusluklar

487
259
258
1
212
16

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Abdullah Güler
Kemal özeoban
Salih Torfüli
Ahmed Veziroğlu
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Celâl Yardımcı
ANKARA
Sal&hattin Benli
Önler Bilen
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Çiçekdağ
Ramiz Eren
Muhlis Ete
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gtedikoğlu
Hâmid Şevket înce
Seyfi Kurtbek
Talât Vasfı öz
Fuad Seyhun
Cevdet Soydan
ANTALYA
Fatin Dalaman
Nazifi Şerif Nabel
Burhanettin Onat
Akif Sarıoğlu
Ahmet Tekelioğlu
AYDIN
Etem Mend'eres
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vacid Asena
Salâhattin Başkan
Esat Bûdakoğlu

Ömer Mart
Muzaffer Emiroğiu
ÇANKIRI
Mücteba Iştın
Celâl Boynuk
Arif Kalıpsızoğlu
Kenan Çığman
Ahmet Koeabıyıkoğlu
ÇORUH
Yahya Pelvan
J Mecit Bumin
Sıtkı Yırcalı
Ali Rıza Sağlar
BİLECİK
Zihni Ural
ismail Aşkın
ÇORUM
Keşşaf Mehmet Kurkut
Sedat Baran
Yümnü Üresin»
Ahmet Başıbüyük
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel Şevki Gürses
Mustafa Nuri Okcuoğlu Baha Koldaş
Saip özer
BÎTLÎS
Hakkı Yemeniciler
Nusrettin Barut
DENİZLİ
BOLU
Baha Akşit
ihsan Gülez
DİYARBAKIR
Kâmil Kozak
Ferit
Alpiskender
Vahit Yöntem
Yusuf Azizoğlu
BURDUR
M. Remzi Bucak
Fethi Çelikbaş
Mehmet Erkazancı
Mustafa Ekinci
Nâzım önen
Mehmet Özbey
BURSA
EDİRNE
Arif Altmalmaz
Selim Ragıp Emoç
Mehmet Enginün
Selim Herkmen
Hulusi Köymen
Rükneddin Nasuhioğlu
Mithat San
ELAZIĞ
Halûk Şaman
Suphi Ergene
Kenan Yılmaz
Mehmet Şevki Yazman
Necdet Yılmaz
Hâmit Ali Yöney
ERZİNCAN
Ali Canib Yöntem
ÇANAKKALE
Şemsettin Günaltay
Kenan Akmanlar
Nahid Pekcaıı
Emin Kalafat
ERZURUM
Nusret Kirîşeioğlu
Said Başak

-
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Rıfkı Salim Burçak
Fehmi Çobanoğlu
Enver Karan
Emrullah Nutku
Rıza Topçuoğlu
Memiş Yazıcı
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Ekrem Baysal
Ali Fuad Cebesoy
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğiu
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
Samih înal
Galip Kınoğlu
Süleyman Kuranel
Ali Ooak
Salâhattin Ünlü
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Doğan Köymen
Mazhar Şener
Adnan Tüfekcioğlu
GÜMÜŞANE
Cevdet Baybura
Kemal Yörükoğlu
Halit Zarbım
HATAY
Celâl Sait Siren
İÇEL
Hüseyin Fırat
Refik Koraltan

B : 94
Aziz Koksal
Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Reşit Turgut
İSTANBUL
Salamon Adato
Ahmet Hamdi Başar
Andre Vahram Bayar
Hadi Hüsman
Salih Puad Keçeci
Adnan Menderes
Ahilya Moshos
Seyfi Oran
Fahrettin Sayımer
Mithat Sözer
Füruzan Tekil
Nazlı Tlabar
Celâl Türkgeldi
Sani Yaver
İZMİR
Mehmet Aldemir
Pertev Arat
Avni Başman
Muhiddin Erener
Tarık Gürerk
Necdet Incekara
Vasfi Menteş
Halil özyörük
Cemal Tunca
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Çetin
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Galip Deniz
Sait Kantarel
Muzaffer Âli Mühto
Rifat Taşkm
Hayri Tosunoğlu
Hamdi Türe
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Kâmil Gündeş
Ali Rıza Kılıçkale
İbrahim Kirazoğlıı
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Mehmet özdemir
KIRKLARELİ
Fikret Filiz
Faik Üstün .
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
Rifat özdeş
KOOAELİ
Mümtaz Kavalcıoğlu
Yeredoğ Kişioğlu
Lûtfi Tokoğlu
Mehmet Yılmaz
KONYA
Abdürrahman Fahri
Ağaoğlu
Kemal Ataman
Hidayet Aydıner
Remzi Birand
Sıtkı Salim Burçak
Ali Rıza Ercan
Saffet Gürol
Tarık Kozbek
Muammer Obuz
Himmet ölçmen
Murad Âli Ülgen
Ümran Nazif Yiğiter
KÜTAHYA
Mecdet Alkin
Yusuf Aysal
Besim Besin
Hakkı Gedik
Ahmet İhsan Gürsoy
Ahmet Kavuncu
Remzi Koçak
Süleyman Süruri Nasuhoğlu
İhsan Şerif özgen
MALATYA
Hikmet Fırat
Nuri Ocakcıoğlu
Lûtfi Sayman
MANİSA
Semi Ergin
Refik Şevket İnce
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu
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Muzaffer Kurbanoğlu
Nafiz Körez
Sudi Mıhçıoğlu
Muhli» Tümay
MARAŞ
Salâhatltin Hüdayioğlu
Ahmet Kadoğlu
MARDİN
Abdürrahman Bayar
Mehmet Kâtiıil Boran
Rıza Erten
Kemal Türkoğlu
MUĞLA
Yavuz Başer
Nâtık Poyrazoğlu
MUŞ
Ferit Kılıçlar
NİĞDE
Hadi Arıbaş
Asım Doğanay
Ferit Ecer
Hüseyin Ülkü
Halil Nuri Yurdakul
ORDU
Refet Aksoy
Naşit Fırat
RİZE
İzzet Akçal
Kemal Balta
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Ahmet Morgil
SAMSUN
Naci Berkman
İsmail Işın
Tevfik İleri
Muhittin Özkefeli
Hasan Fehmi Ustaoğln
Hadi Üzer
SEYHAN
Zeki Akçalı
Cezmi Türk
StlRD
Baki Erden
Mehmet Daim Stialp
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Şefik Türkdoğan
Cemil Yardım
SİNOB
Nuri Sertoğlu
AM Şükrü Şavlı
Muhit Tümerkan
SİVAS
İbrahim Duygun
Şevki Ecevit
Halil Imre
Reşat Şemsettin Sirer
TEKİRDAĞ
Hüseyin Bingül
Zeki Erataman
Şevket Mocan
TOKAD
Fevzi Çubuk
Ahmet Gürkan
Halûk ökeren
Muzaffer önal
TRABZON
Salih Esad Alperen
Cemal Reşit Eyüboğlu
Mahmut Goloğlu
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu
Hamdi Orhon
Cahid Zamangil
URPA
Feridun Ergin
Hasan Oral
VAN
İzzet Akın
YOZGAD
Hâşim Tatlıoğlu
Hasan Üçöz
ZONGULDAK
Yunus Muammer Alakant
Hüseyin Balık
Suat Başol
Ali Riza Incealemdaroğlu
Rifat Sivişoğlu
Avni Yurdabayrak
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[Çekimlerler]
KAYSERİ
İsmail Berkok

[Reye
AFYON KARAHİSAR
Süleyman Kerman
Bekir Oynaganh
Ali ihsan Sâbis (I.)
Avni Tan
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis ö|türk
AMASYA
Kemal Eren
Hâmit Koray (î.)
îsmet Olgaç
Cevdet Topçu
ANKARA
Salâhaddin Âdil
Sadri Maksudi Arsal
Muhlis Bayramoğlu
Osman Talât Iltekin

(î.)
ANTALYA
İbrahim Subaşı
Ahmet Takuş
AYDIN
Namık Gedik
Nail Geveei
Şevki Hasırcı (1.)
A. Baki ökdem
Lûtfi Ülkümen
BALIKESİR
Müfit Erkuyumcu
Enver Güreli (Vekil)
Ali Fahri İşeri
Muharrem Tuncay
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Salâhattin İnan
BOLÜ
Fahri Belen
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez

(t)

BURSA
Raif Aybar
Agâh Erozan (i.)
Sadettin Karacabey
ÇANAKKALE
Süreyya Endik
Bedi Enüstün
Nihat lyriboz (t.)
îhsan Karasioğlu
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Kemal Atakurt (1.)
Celâl Otman
ÇORUH
Abbas Gigin
Mesud Güney (1.)
ÇORUM
Hüseyin Ortakcıoğlu
Hasan Ali Vural (î.)
DENİZLİ
Fikret Başaran (î.j
Ali Çobanoğlu
Mustafa Gülcügil
Eyüp Şahin
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Kâmil Tayşı
EDİRNE
Cemal Köprülü
Hasan Osma
ELAZIĞ
Abdullah Demirtaş
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Cemal Gönenç (1.)
Sabit Sağıroğlu (I.)
Ziya Soylu (I.)
ERZURUM
Bahadır Dülger
Sabri Erduman
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt

katilmıyanlar]
GAZİANTEB
Cevdet San
GİRESUN
Tahsin İnanç
Arif Hikmet Pamukoğlu
GÜMÜŞANE
Vasfi Mahir Kocatürk
Halis Tokdemir
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven (1.)
HATAY
Abdullah Çilli
Abdürrahman Melek
Tayfur Sökmen
Hasan Reşit Tankut

Senihi Yürüten

Halide Edib Adıvar
Cihad Baban
Behzat Bilgin
Sadık Giz
Osman Kapani
Abidin Tekön ( t )
Ekrem Hayri Üstündağ
(Vekil)
Zühtü Hilmi Velibeşe
KARS
Fevzi Aktaş
Sırrı Atalay
Mehmet Baradır (t.)
Veyis Koçulu (1.)
Esat Oktay
Tezer Taşkıran
(I.)
Hüseyin
Cahit Yalçın
Cavit Yurtman
KASTAMONU
İÇEL
Fahri Keçecioğlıy
Halil Atalay
(1.)
Salih tnankur
Şükrü
Kerimzade (1.)
Şahap Tol
Ziya Termen (1.)
İSPARTA
KAYSERİ
Said Bilgiç
Emin Develioğlu
Kemal Demiralay
Yusuf Ziya Turgut
Tahsin Tola
KIRKLARELİ
İSTANBUL
Şefik Bakay
Enver Adakan
Mahmut Erbil
İhsan Altmel
Celâl Bayar (Reisicum Sıtkı Pekkip (I.)
KIRŞEHİR
hur)
Halil Sezai Erkut
Nihad Reşâd Belger
Elvan Kaman
(t)
KOCAELİ
Mithat Benker
Ekrem
Alican
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ziya
Atığ
Fuad Hulusi Demirelli
Hamdi Başak
(t)
Salih Kalemcioğlu
Bedri Nedim Göknil
Fuad Köprülü (Vekil) (1.)
Saim önhon
Mükerrem Sar ol
Hüsnü
Türkand (I.)
Ahmet Topçu
Ethem
Vassaf
Hüsnü Yaman (t.)
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KONYA
Rİfat Alabay
Abdi Çilingir
Ziyad Ebüzziya
KÜTAHYA
Asnn Gündüz
MALATYA
Esat Doğalı
Hüseyin Doğan (I.)
Mehmet Sadık Eti
ismet tnönü
Mehmet Kartal
Mehmfct'Kulu (t.)
Abdüİkâdir Özbav

Cevdet özfcürk
Aziz Ura»
MUĞLA
Cemal Hünal
Zeyyat Mandalinci
Nadir Nadi
Nuri özsan
MUŞ
Haindi Dayı (t.)

(t.)

ORDU
Hüsnü Akyol
Feyzi Boztepe (t.)
Yusuf Ziya Ortaç
Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan (î.)
Atıf Topaloğlu

MANİSA
Samet Ağaoğlu
Faruk ilker
Adnan Karaosmanoğlu
Hamdullah Suphi Tanrıöver
UTAR AŞ
Abdullah Aytemiz
Ahmet Bozdağ
Nedim Ökmen (Vekil)
Remzi ökgüz
Mazhar özsoy
MARDÖC
AbdüTkadir Kalar

0 :1

j

SEYHAN
Remzi Oğuz Arık
| Arif Nihat Asya
Sedat Barı
Tevfik Coşkun
i Yusuf Ziya Eker
Reşad Güçlü
Mahmut Kifoaroğlu
Salim Serçe
Sinan Tefcelioğlu
SÎNOB
Muhtar Acar
Server Somuncuoğlu

NİĞDE
Necip Bilge
Süreyya Dellaloğlu
Fahri Köşkeroğlu

SİVAS
Nâzim Ağacıkoğlu
Ercüment Damalı
Nurettin Ertürk
Rifat öçten
Sedat Zeki ö r s
Bahattiı* Taner
Hüseyin Yüksel

RÎZE
Zeki Rıza Sporel

TEKİRDAĞ
ismail Hakkı Akyüz
TOKAD
Sıtkı Atanç
Zihni Betil
Hamdi Koyutürk (I.)
Mustafa özdemir

SAMSUN
Haşim Alişan (I.)
Firuz Kesim
Ferid Tüzel
Şükrü Uluçay

TRABZON
W
Naci Altuğ
i
Faik Ahmed Barutçu
Saffet Bastımar
Hasan Saka
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
TUNGELİ
Hıdır Aydın
^
Hasan Remzi Kulu
URFA
Necdet Açanal
Feridun Ayalp
Celâl öncel
.
Reşit Kemal Timuroğhı
VAN
Ferid Melen
Kâzım Özalp
YOZCtAD
'1
Niyazi Ünal Alçılı
Avni Doğan
Faik Erbâf
Yusuf Karshoğhı
Fuat Nizamoğhı
ZONGULDAK
Fehmi Açıksöz
Abdürrahman Boyacıgiller
Cemal Kıpçak

[Açık melbusluklar]
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Kastamonu
Kayseri
Konya
Malatya
Manisa

1
2
1
1
1
2
1
1

Sivas
Tekirdağ
Tokad
Trabzon
Urfa
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
—
16
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S. S A Y I S I

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara sâri taahhütlere
girişilmesine mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve
5259 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve Bayındırlık, Maliye
ve Bütçe komisyonları raporları (1/556)

: ' T.C.
Başvekâlet
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71-2549, 6/455

21.11.1953

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek olarak Bayındırlık Vekâletince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16 . I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulmsı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başvekil
A* Menderes

3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun

tasarısına

ait esbabı mucibe

lâyihasıdır

Su işleri mevzularının gerçekleştirilmesi için 1937 - 1948 yılları arasında :
3132 sayılı Kanunla
31 milyon lira
4100
>
»
50
>
>
4649
»
»
40
>
>
5259
»
>
165
>
»
olmak üzere ceman (286 milyon) lira tahsis edilmiştir.
1948 senesinde kabul edilen 5259 sayılı Kanunla sarfına mezuniyet verilen son (165 milyon)
liralık tahsisatın 1958 senesine kadar, on sene zarfında, taahhüde bağlanması nazara alınmakla
senede ortolama olarak (16,5 milyon) liranın sarfı derpiş edilmiş ise de programlarda umumi
yetle bu miktarın tecavüz edilmesi ve bilhassa 1951, 1952 yılları pragramlannda münferit su
konularına yani az masrafla çok verim ve çabuk netice alınan ve yurdun her tarafına serpiştiril
miş olup mahallî birer ıstırap kaynağı teşkil eden küçük ve müstakil su mevzularına geniş ölçüde
yer verilmiş olması dolayısiyle 165 milyon liranın büyük bir kısmı taahhüde bağlanmış ve bugün
vekâletin ancak (27.6) milyon lira kadar bir sarf yetkisi kalmıştır.
1949, 1950, 1951 ve 1952 yılları su işleri programlariyle yukarda zikredilen muhtelif tahsisat
larla hedef tutulan su konulan hemen hemen tahakkuk ettirilmiş veya taahhüde bağlanmak sure
tiyle tahakkuk ettirilmeleri yoluna girilmiştir.
Bugünkü şartlar :
Su işlerinin Devletçe ele ahnchğı 1937 senesine kıyasla bugün yurdun su konulan hakkındaki
etüdlerimiz çok tekemmül etmiş bulunmaktadır.
Gerek o tarihten beri Vekâlet teşkilâtı tarafından yapılan etüdler ve su rasatları, gerek büyük
havzaların tanınmış firmalara yaptırılan amenajmân plânları sayesinde memleketimizdeki su ve
sudan enerji üretme mevzulan geniş ölende tespit? edilmiş ve bu konuların gerçekleştirilmesi
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millî kalkınmamızın ana mesnetlerinden olduğu bütün açıklığiyle müşahede edilmiş bulunmakta
dır.
Bugün yurdun her tarafında sulama, kurutma, taşkından koruma ve enerji üretme işlerini mün
feriden veya müştereken sağlıyacak büyük tesisler inşası;
Aynı konulardaki münferit su işlerinin yeni bir görüşle ele alınması;
Şimdiye kadar ihmal edilen yeraltı sularından faydalanma işleri;
Millî ekonomimizin en rantabl mevzuları olarak ön plânda yer almış bulunmaktadır.
Halen bilinmekte olan esaslı su konularının tahakkuku (bir milyar) liranın çok üstünde bir
meblâğın sarfını gerektirecek ölçüdedir.
ilk olarak ele alınması derpiş edilen mevzuların tahmini keşif tutarı, mevcut yetki bakiyesi
hariç, (350 milyon) liradır.
Bu konuların seçilmesinde bilhassa sulamaya ehemmiyet verilerek 7-8 sene sonra vukuu mel
huz olan kurak devreden evvel sulama ihtiyaçlarının karşılanması hedef tutulmuştur.
Umumiyetle su konularına ait etüdlerin gittikle tekemmül etmekte olması ve yurdun her tarafın
daki su işleri sahalarının haritalarının alınmasına tevessül edilmiş bulunması ele alınacak olan mev
zuların projelerinin hazırlanabilmesini imkân dâhilinde bulundurmaktadır.
Bu programla hedef tutulan işlerin tahakkuku halinde :
(114 200) hektar arazinin sulanması,
(167 300) hektar arazinin taşkından korunması
( 62 900) hektar bataklık arazinin kurutulması, temin edilmiş olacaktır.
Bu programı gerçekleştirmek ve yürütmek için 3132, 4100 4649 ve 5259 sayılı kanunlarla verilen
ödeneklere ilâve olmak üzere (350 milyon) liralık bir ödeneğin verilmesine dair ekli kanun tasarımı
hazırlanarak sunulmuştur.

(S. Sayısı :328)

Bayındırlık Komisyonu Rapora
T. B. M. M.
Bayındırlık Komisyonu
Esas No : i/556
Karar No: 15

22 .IV . 1953

Yüksek Reisliğe
22 . II . 1953 tarihinde komisyonumuza ha
vale edilen, «Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezu
niyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve
5259 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası», Bayın
dırlık ve Maliye vekâletleri temsilcilerinin de
iştirakiyle müzakeresi yapıldı.
Netice : Bundan evvel çıkmış olan 3132,
4100 ve 4649 sayılı kanunlarla verilen yetki
ancak kanunda dercedilen muayyen mıntıka
lara sarfedilmesi kesin olarak belirtilmiş, bu su
retle meblâğdan muayyan mıntıkaların istifadesi
derpiş edilmiş bulunduğundan bilâhara 1948
yılında çıkarılan ye 165 milyon liralık yetki ve
ren 5259 sayılı Kanunda, yukarda zikredilen ka
nunlarla belirtilen yerlerle birlikte diğer su
işleri şeklinde birinci maddede bir değişiklik ya
pılmış bu defa komisyonumuza havale edilen
ve 350 milyon liralık bir yetki verilmesini istih

daf eden kanun lâyihasının 1 nci maddesiyle,
5259 ve 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara
atıf yapılmakta ve muayyen bölgecilik zihniye
ti yeni çıkacak kanunda da derpiş edilmiş bu
lunmakta olduğu göz önünde tutularak yeni lâ
yihanın 1 nci maddesine «Bütün yurda şâmil»
cümlesinin ilâvesiyle 1 nci madde, diğer madde
lerde Hükümetin teklif ettiği şekilde ittifakla
aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Bayındırlık Ko. Reisi
Sözcü
Gazianteb
Konya
8. Kuranel
H. ölçmen
Kastamonu
Ordu
Rize
H. Tosunoğlu
N. Fırat
M. F. Mete
Tunceli
Urfa
Urfa
H. Aydın
N. Açanal
H. Oral

Maliye Komisyonu raporu
T. B, M. M.
Maliye Komisyonu
Easas No. 1/556
Karar No. 64

6 . V . 1953

Yüksek Reisliğe
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek
yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet
verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası, Bayındır
lık ve Maliye Vekâletleri temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzca incelendi.
Hükümet lâyihasının esbalbı ımucibesinde
gösterilen sebepler koımkyonuımuzca da uygun
görülerek, layihanın esastan kabulüne ittifakla
karar verildi.

Kanunun başlığı aynen kaibul edilmiştir.
Birinci maddedeki onanacak (kelimesi (Tas
dik 'edilecek) şeklinde değiştirillmiştitr. Madde
de bahsedilen 3132, 410fr ve 4649 sayılı kanun
larda, verilen tahsilatların sarfedileceği bölge
ler (belirtilmiş bulunduğundan, yapılacak tesis
lerin yurdun her tarafına teşmili gayesiyle ve
sarf bölgesinin tahdidi mahzurlu görüldüğün
den, maddeye (Bütün yurda şâmil) ibaresi ko
nularak tadülen kaibul edilmiştir.

(S. Sayısı;.: 228)
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2, 3, 4 ve 5 nci maddeler Hükümet teklifinde'ki gibi aynen ve ittifakla Ikaıbul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilme-k üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Maliye Ko. Başikanı
Sözcü
Rize
Siird
/. Akçal
M. D. Süalp
Kâtip
Zonguldak
Amasya
F. Açtksöz
Hâmit Koray
İmzada bulunamadı.

Kocaeli
E. Alican
Konya
U. Nafiz Yiğiter
î-mzada bulunamadı.
Yozgad
Seyhan
Fuat Nizamoğlu
Z. Akçalı
İmzada bulunamadı.
Zonguldak
Rifat SMşoğlu
îmzada bulunamadı.
Erzurum
S. Eroinman
Kocaeli
L. Tokoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/556
Karar No. 94

5 .VI.

1953

Yüksek Reisliğe
Yeniden yapılacak su işleri için -gelecek
yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezuni
yet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve
5259 sayılı kanunlara ek olarak Bayındırlık
Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 2 1 . I I . 1953 tarihli ve 6/455 sayılı
tezkeresiyle gönderilen -kanun lâyihası, Bayın
dırlık ve Maliye komisyonları raporlariyle bir
likte komisyonumuza havale olunmakla Maliye
ve Bayındırlık vekâletleri mümessilleri1 hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası; Hükümetin esbabı nıucibesinde de tafsil en izah edildiği üzere 1937 1948 yılları esnasında muhtelif kanunlarla su
işleri programlarının gerçekleştirilmesi maksadiyle tahsis edilmiş bulunan (286) milyon lira
nın büyük bir kısmının taahhüde bağlanmış
olduğu ve esaslı su işlerinin tahakkuku ise bir
milyardan fazla bir paranın sarfına mütevak
kıf bulunduğu cihetle ilk olarak ele alınması
derpiş edilen su işleri için (286) milyon lira
ya ilâve olarak (360) milyon liraya kadar ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girmesi için Ba
yındırlık Vekiline salâhiyet verilmesini istih
daf etmektedir.
Bayındırlık Komisyonunca, birinci madde
metnine (bütün yurda şâmil) ibaresi ilâve edil

mek ve Maliye Komisyonunca da (onanan)
kelimesi (tasdik olunan) şekilde değiştirilmek
suretiyle kabul olunan kanun lâyihası üzerinde
cereyan eden müzakerelerden ve Hükümet mü
messillerinden gerekli izahat alındıktan sonra
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Maliye
Komisyonunun tadilen hazırlamış olduğu birinci
madde görüşmeye e,sas tutulmuştur.
Başlanmış olan su işlerinin tamamlanması ve
bir milyarlık programa dâhil işlerden daha fazla
bir kısım için gelecek yıllara sâri taahhütlere
girişilebilmesi için Hükümetçe
teklif olunan
(350) milyon liralık salâhiyetin, sarf
müddeti
1960 senesine kadar temdit edilmek
suretiyle
(500) milyon liraya çıkarılması ancak, inşaat
programı gibi mütaakıp seneler bütçelerine ko
nulması lâzımgelecek tahsisata mütaallik bulu
nan malî programın da icra Vekilleri Heyetince
tesbit edilmesi komisyonumuzca uygun görül
müş ve birinci madde bu esasa
göre yeniden
tesbit ve kabul edilmiştir.
Bayındırlık Komisyonunca birinci
madde
metnine iâve edilmiş bulunan (Bütün yurda şa
mil) ibaresi üzerinde yapılan görüşmeler ve Ba
yındırlık Vekâleti mümessillerinden alman iza
hat sonunda kabul edilmiş bulunan bu salâhiye
tin millî ekonomimiz için verimli olacağı, bu

(•S. Sayısı : 228 )

bakımdan ele alınması icabedeceği yapılmış ve
yapılacak etüdlerle anlaşılan ve bu hüviyetlerle
Hükümetçe tasdik edilecek programda yer ala
cak olan su işlerine tahsis olunacağı anlaşıl
mıştır.
2, 3, Hükümetin teklifi veçhile aynen, 4 ve
5 nci maddeleri de şeklen değiştirilmek sure
tiyle kabul olunan kanun lâlihası Umumi Hey
etin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe
sunulur.
Reis
Sözcü
Kâtip
Bursa
İstanbul
Sivas
K. Yılmaz
II. Hüsman
H. îmre

Antalya
Diyarbakır
Diyarbakır
A. Sanoğlu
Y, Azizoğlu
M. Ekinci
Elâzığ
İstanbul
İstanbul
ö. F. Sanaç
E. Addkan
8. Oran
İstanbul
Kastamonu
Kırklareli
F. Sayıyıer
H. Türe
Ş. Bakay
Kırşehir
Konya
Konya
R. özde§
R. Birand M. Â. Ülgen
Malatya
Mardin
M. S. Eti
R. Erten
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Ordu
Samsun
Seyhan
R. Aksoy
T. tleri
S. Ban

(S. Sayısı : 228)
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BAYINDIRLIK

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

KOMİSYONUNUN
TİRİŞİ

DEĞİŞ-

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara
sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet verilme
si hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı ka
nunlara ek kanun lâyiha%ı

Yeniden yapılacak işler için, gelecek yıllara sâri
taahhütlere girişilmesine mezuniyet
verilmesi
hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı ka
nunlara ek kanun lâyihası

MADDE 1. — 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı
kanunlarla sarfına mezuniyet verilen 286 milyon
liraya ilâve olarak ve yapım programı Hükümet
çe onanacak su işlerine sarf olunmak üzere üç yüz
elli milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taah
hütlere girmeye Bayındırlık Vekili yetkilidir.

MADDE 1. — 3132, 4100, 4649 ve 5259 sa
yılı kanunlara ek kanun lâyihanının 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlarla
sarfına mezuniyet verilen 286 milyon liraya
ilâve olarak ve yapım* programı Hükümetçe
onanacak, bütün yurda şâmil su işlerine sarfolunmak üzere 350 milyon liraya kadar gelecek
yıllara sâri taahhütlere girmeye Bayındırlık
Vekili yetkilidir.»

MADDE 2. — Birinci madde gereğince girişi
lecek taahhütler dışında 5977 sayılı Kanunla tas
dik olunan anlaşmaya tevfikan Milletlerarası
îmar ve Kalkınma Bankasından temin olunan
krediye istinaden 25 200 000 dolara kadar gelecek
yıllara sâri taahhütlere girişmeye Bayındırlık Ve
kili yetkilidir.

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — 5977 sayılı Kanunla tasdik edi
len krediden temin olunacak malzeme ve hizmet
lerin bedelleri, taallûk ettiği veya mütaakıp yıl
gelir bütçelerine gelir ve karşılığı Bayındırlık
Vekâleti bütçelerinin sonunda açılacak hususi bir
fasla tahsisat ve masraf kaydolunur.

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4.
rürlüğe girer.

Bu kanun neşri tarihinde yü-

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür.

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Başvekil
A. Menderes

Devlet Vekili
M. Alakant

Adalet Vekili
O. §. Çiçekdağ
İçişleri Vekili
E. Menderes

Millî Savunma Vekili
S. 'Kurtbek
Dışişleri Vekili

Maliye Vekili
H. Polatkan

Millî Eğitim Vekili
T. İleri

Bayındırlık Vekili
K. Zeytinoğlu

Eko. ve Ticaret Vekili
E. Güreli

Sa. ve So. Y. Vekili
Dr. E. H. Üstündağ

G. ve Tekel Vekili
( S . Sayısı : 228 )
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MALÎYE KOMİSYONUNUN

DEĞÎŞTİRİŞÎ

I

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEŞÎ§TİRÎŞİ

Yeniden yapılacak su iğleri için gelecek yıllara
sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet verilme
si hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayik
kanunlara ek kanun lâyihası

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara
sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet verilme
si hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı
kanunlara ek kanun
lâyihası

MADDE 1. — 3132, 4100, 4649 ve 5259 sa
yılı kanunlarla sarfına mezuniyet verilen 286
milyon liraya ilâve olarak ve yapım programı
Hükümetçe tasdik edilecek bütün yurda şâmil
su işlerine sarfolunmak üzere üç yüz elli mil
yon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girmeye Bayındırlık Vekili yetkilidir.

MADDE 1. — 3132, 4100, 4>649 ve 5259 sa
yılı kanunlarla sarfına mezuniyet verilen (286)
milyon liraya ilâve olarak yapım ve malî prog
ramı Hükümetçe tasdik edilecek bütün yurda
şâmil su işlerine sarfolunmak üzere (500) milyon
liraya ve 1960 senesine kadar gelecek yıllara
sâri taahhütlere girmeye Bayındırlık Vekili yet
kilidir.

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

ikinci maddesi

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE" 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde mer 'iyete girer.

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun hüümlerini icraya
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.

(S.:

: 228 )
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Hü.
Tarım Vekili
İV. ökmen
Çalışma Vekili
8. Ağaoğlu

Ulaştırma VelçiU
Y. Üresin
İşletmeler Vekili ve
Güm. ve T. V. V.
8. Yırcalı
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