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1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in,
Kars ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç
sahipleri tarafından ucuz ve kolay bir su
rette temini hususunda ne gibi tedbirler
alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi
suali (6/22)
149
2. — Tunceli Mebusu Fethi Ü l k ü ' n ü n /
Tunceli'den Garba nakledilen ve bilâhara eski yerlerine dönmelerine müsaade edi
len vatandaşlara mesken sahibi olmaları ve
müstahsil hale gelebilmeleri için ne kadar
yardım yapıldığına dair sualine Devlet
Vekili Osman Kapani'nin şifahi cevabı
(6/24)
149:152
3. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, kuru üzümün İnhisarlar İdaresi
tarafından daha yüksek fiyatla satmalmmasma, Nevşehir'deki mubayaanla azal
tılması sebebine, üzüm ve mamullerinin
dâhilde değerlendirilmesi ve harice satıl
ması imkânlarının araştırılıp araştırılma
dığına dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilin
den şifahi suali (6/25)
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Sayfa
4. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit
Tarakçıoğlu'nun, çiftçiye dağıtılacak ev
safta toprağı olmıyan yerlerde yayla ve
meraların muhtaç köylere ne şekilde or
ta malı olarak tahsis kılınacağına dair bir
kanun çıkarılması veya toprak tevzi ko
misyonlarından birkaçının bu işe tahsisi
suretiyle ihtiyaç ve ihtilâfların önlenmesi
şeklinde bir tedbirin düşünülüp düşünül
mediğine dair Başvekilden olan sualine
Devlet Vekili Osman Kapani'nin şifahi
cevabı (6/28)
152:154
5. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, mesken buhranının önlenmesi için ya
bancı memleketlerden getirilmesi düşünü
len takma evlere ve maden işletmeleri
için lüzumlu olan direklerin hariçten geti
rilmesi takdirinde metre kübünün kaç li
raya mal olabileceğine dair sualine İkti
sat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ve İş
letmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi
cevapları (6/29)
154:157
6. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in,
Avanos - Himmetdede yolunun yapılma
ması sebebine ve Avanos - Galaba yolunun
hangi tarihte ikmal edileceğine dair suali
ne Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu ve Da-
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hiliye Vekili Namık Gedik'in şifahi ce
vapları (6/30)
158:159
7. — Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin, Samsun hava alanının iki defa
eksiltmeye çıkarılmasına rağmen ne se
beple ihale edilemediğine dair sualine
Nafıa Vçkili Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi
cevabı (6/31)
159:161
8. — Van Mebusu Kemal Yörükoğlu'nun, Van'ın yakınında bulunan linyit ma
deninin ne zaman işletmeye açılacağına
dair sualine İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun şifahi cevabı (6/32)
161:162
4. — Müzakere edilen maddeler
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1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, Üsküdar vilâyeti teşkili hakkında
kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/31)
162:166
2. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet
Umum Müdürlüğü kısmına ilâve yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Dahili
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/120)
166:170
3. — Ankara'daki Kızılay Hastanesi
nin Satmalmması hakkındaki 5970 sayılı
Kanuna ek kanun lâyihası ve Sıhhat ve
içtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri
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mazbataları (1/64)
170:171
4. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerinin
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci madde
sinde bahsedilen (Aylık ücretli sürekli
vazifeler) meyanmda bulunup bulunmadı
ğının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi
ve Muvakkat Encümen mazbatası (3/88) 171
B — Tahrirî sualler
171
1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Tokad vilâyeti mektep ihtiyacının kar
şılanması için ne gibi tedbirler alındığına
dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım
cı'nm tahrirî cevabı (7/37)
171:172
2. — Erzurum Mebusu Abdülkadir
Eryurt'un, Erzurum Hatuniye Medresesi
ile Üçkümbetlerin ve kale burçlarının ta
mir ve restore edilmeleri hususunda ne
düşünüldüğüne dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı
(7/48)
173:175
3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun,
Muş Devlet Hastanesine mütehassıs bir
doktor tâyin edilmesine ve vilâyet hudut
ları içinde veremi önlemek için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair sualine Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekili Behçet
Uz'un tahrirî cevabı (7/50)
175:176
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1. — SABIK Zi 3IT HULASASI
Vazife ile Paris'e gitmiş olan Millî Müdafaa
Vekili Etem Menderes'in dönüşüne kadar ken
disine Maliye Vekili Hasan Polatkan'm vekillik
edeceğine,
Vazife ile Paris'e gitmiş olan Hariciye Ve
kili Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar kendisi
ne işletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik
edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri
okundu.
Kütahya Mebusu ihsan Şerif Özgen ve iki
arkadaşının nakil vasıtaları hakkındaki 3827
sayılı Kanuna ek kanun teklifi, talepleri üzerine
geri verildi.
Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanun lâyi
hası ile
Ankara Mebusu Talât Vasfi öz'ün;
istanbul Mebusu Füruzan Tekil ve Celâl
Türkgeldi'nin;
Sinob Mebusu Ser ver Somuncuoğlu'nun;
Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun gayri
menkul kiralarına mütaallik kanun tekliflerinin
Muvakkat Encümende görüşülmesi kabul edildi.
Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve mül
hakatında kerestenin ihtiyaç sahipleri tarafın
dan ucuz ve kolay bir surette temini hususunda
ne gibi tedbirler alındığına dair suali, Ziraat
Vekili celsede hazır bulunmadığından gelecek in
ikada bırakıldı.
Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Tunceli'
den Garba nakledilen ve bilâhara eski yerlerine
dönmelerine müsaade edilen vatandaşlara mesken
sahibi olmaları ve müstahsil hale gelebilmeleri ,
için ne kadar yardım yapıldığına dair Devlet Ve- j
kilinden şifahi suali, sual sahibi celsede hazır
bulunmadığından gelecek inikada bırakıldı.
I
Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, kuru
üzümün inhisarlar idaresi tarafından daha yük
sek fiyatla satmalmmasma, Nevşehir'deki muba
yaanın azaltılması sebebine, üzüm ve mamulleri
nin dâhilde değerlendirilmesi ve harice satılması
imkânlarının araştırılıp araştırılmadığına dair ik
tisat ve Ticaret, Gümrük ve inhisarlar vekille- ı
rinden şifahi sualine, İktisat ve Ticaret Vekili
cevap verdi. Gümrük ve inhisarlar Vekâletine
taallûk eden kısmının cevaplandırılması, gele
cek inikada bırakıldı.
Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, Nev- t

şehir - Aksaray üzerinden geçerek Konya'yı Kay
seri'ye bağlıyacak demiryolu ile devlet kara
yolunun 1955 yılında inşası hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualini, Nafıa Vekili cevapladı.
Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, Diyar
bakır vilâyetinin, merkez, kaza ve köylerindeki
inşaat işlerine ve diğer imar ve inşa işlerinin
kalkınma politikası ile mütenasip bir şekilde yü
rütülmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
dair Maarif ve Nafıa vekillerinden şifahi suali
ni, sual sahibi tavzih etmek üzere geri aldı.
Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, çiftçiye dağıtılacak evsafta toprağı olmıyan yerlerde yayla ve meraların muhtaç köylere
ne şekilde orta mala olarak tahsis kılınacağına da
ir bir kanun çıkarılması veya toprak tevzi ko
misyonlarından birkaçının bu işe tahsisi sure
tiyle ihtiyaç ve ihtilâfların önlenmesi şeklinde
bir tedbirin düşünülüp düşünülmediğine dair
Başvekilden şifahi suali, Başvekil celsede hazır
bulunmadığından gelecek inikada bırakıldı.
Ankara Maarif Müdürü Yardımcısı Fahri Bozkurt'un maaşı hakkında Arzuhal Encümeninin
1952/31 sayılı haftalık karar cetveliyle neşrolu
nan 2515 numaralı Kararına dair mazbata kabul
olundu ve karar kaldırıldı.
Mehmet Zeki Or'un emekli ikramiyesi hak
kında Arzuhal Encümeninin 1952/26 sayılı haf
talık karar cetveliyle neşrolunan 1899 numaralı
Kararına dair mazbata kabul olundu.
Hikmet Muradoğlu'nun hâkim ödeneğine
dair Arzuhal Encümeninin 1953/48 sayılı hafta
lık karar cetveliyle neşrolunan 5133 numaralı
Kararı hakkındaki mazbata kabul edildi ve
karar kaldırıldı.
Ticaret Kanununun 483 ve 484 ncü madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun kabul
edildi.
20 . II . 1954 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi,
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Reisvekili
Balıkesir Mebusu
E. Budakoğlu
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Bolu Mebusu
î. Gülez

Kâtip
Kayseri Mebusu

ö. Mart

Sualler
Tahrirî sualler
1. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in,
İstanbul'da Beşiktaş'ta Doktor Faik Yargıcı ta
rafından tesis edilmiş bulunan dispanserin ka
patılmasına ne sebeple karar verildiğine dair
tahrirî sual takriri, Sıhhat ve İçtimai Muavenet

Vekâletine gönderilmiştir. (7/57)
2. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'ın, Amas
ya vilâyeti köylerinin imarına 1955 senesinde
başlanıp başlanmıyacağma dair tahrirî sual tak
riri, İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir.
(7/58)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklif
1. — Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 40 ncı maddesinn değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi (2/72) (Ticaret, Adliye ve Bütçe
encümenlerine)
Mazbatalar
2. — Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif
Nomanklâtürüne ve Gümrük »Kıymetine müte
dair Mukavelenamelerin Tasdiki hakkında ka
nun^ lâyihası ve Hariciye ve Gümrük ve İnhisar
lar encümenleri mazbataları (1/82) (Ruzname
ye)
3. — Divanı Muhasebat Birinci Reisliği seçi
mine dair Divanı Muhasebat, Bütçe ve Maliye
encümenlerinden müteşekkil Muhtelit Encümen
mazbatası (5/5) (Ruznameye)
4. — Eskişehir Mebusu Hasan Polatkan'm,
Arzuhal Encümeninin 16 . II . 1953 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 5188 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/17) (Ruzname
ye)
5. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Ar
zuhal Encümeninin 24 . II . 1953 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 5338 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası (4/27) (Ruznameye)
6. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek ve İs
tanbul Mebusu Hadi Hüsman ile Siird Mebusu
Mehmet Daim Süalp'in, Arzuhal. Encümeninin
8 . V . 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki
5083 sı.vılı Kararın Umumi Heve+te sförüşülmeaine dair takrirleri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/4, 29) (Ruznameye);
7. — Afyon Karahisar (Konya eski) Mebu
su Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin
3 . III , 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki

8024 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazba
tası (4/41) (Ruznameye);
8. — Afyon Karahisar (Konya eski) Mebusu
Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 12 .
III . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki
8281 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbata
sı (4/43) (Ruznameye);
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9. — Afyon Karahisar (Konya eski) Mebu
su Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin
12 . III . 1954 tarihli haftalık karar cetvelinde
ki 8282 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/44) (Ruznameye);
10. — Afyon Karahisar (Konya eski) Mebu
su Murad Âli Ülgen'in Arzuhal Encümeninin
12 . I I I . 1954 tarihli haftalık karar cetvelinde
ki ^8284 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazba
tası (4/45) (Ruznameye);
11. — Afyon Karahisar (Konya eski) Mebu
su Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin
12 . I I I . 1954 tarihli haftalık karar cetvelinde
ki 8290 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/46) (Ruznameye);
12. — Niğde eski Mebusu Necip Bilge'nin, Ar
zuhal Encümeninin 1 . X I . 1952 tarihli haftalık
karar cetvelindeki 4809 sayılı Kararın Umumi
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal
Encümeni mazbatası (4/56) (Ruznameye);
13. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 300 milyon liraya çıkarılması
hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/144) (Ruznameye);

BÎRÎNCÎ

CELSE

Açılma saati : 15
REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Attilâ Konuk (Antalya)

R E İ S — Ekseriyetimiz var, İnikadı açıyorum.

3. — SUALLER VE CEVAPLAR
A — ŞİFAHİ
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars
ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç sahipleri ta
rafından ucuz ve kolay bir surette temini husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına
dair Ziraat
Vekilinden şifahi suali (6/22)
R E İ S — Ahmet Hazer Buradalar mı? (Yok
sesleri),
Soru sahibi Ahmet Hazer ikinci defa bulun
madıkları için bu sual düşmüştür.
2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Tun
celi'den Garba nakledilen ve bilâhara eski yer
lerine dönmelerine müsaade edilen vatandaşlara
mesken sahibi olmaları ve müstahsil hale gelebil
meleri için ne kadar yardım yapıldığına dair
sualine Devlet Vekili Osman Kapani'nin
şifahi
cevabı (6/24)
R E İ S — Fethi Ülkü buradalar mı?
F E T H İ ÜLKÜ (Tunceli) — Buradayım.
REÎS — Soruyu okuyoruz.
f

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Vekili
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Tunceli
Fethi Ülkü
1. Tunceli'de 2510 sayılı Kanun gereğince
Garba nakledilen ve bilâhara eski yerlerine dön
melerine müsaade edilen Tuncelili vatandaşların
mesken sahibi olmaları ve müstahsil hale gelebil
meleri için bu güne kadar Hükümetçe ne şekilde
ve ne miktar yardım yapılmıştır?

SUALLER
2. Menkul eşhas denen bu vatandaşlardan
yardıma muhtaç durumda ne kadar aile vardır
ve bunların perişan durumdan kurtarılması için
ne düşünülmektedir?.
DEVLET VEKİLİ OSMAN KAPANI (İz
mir) — Tunceli Mebusu Sayın Fethi Ülkü'nün
şifahi sual takririne cevaplarımı arz ediyorum.
2510 sayılı İskân Kanunu hükümlerine gö
re İcra Vekilleri Heyeti karariyle Tunceli vilâ
yetinin muhtelif bölgelerinden Garp vilâyetle
rimize 3 380 aile nakil ve iskân edilmiştir. 24
Haziran 1947 tarihinde yürürlüğe giren 5098
sayılı Kanun mucibince serbest durum iktisabeden bu ailelerden 1 374 ü Tunceli'ye avdet ede
rek yerleşmişlerdir.
Bunlardan 417 aile, bölgelerinde yasaklığm devam etmekte olması hasebiyle, aynı ka
nun hükümleri dairesinde bölgelerine civar ma
hallere iskân edilmişlerdir. Bu ailelere ev ar
sası ve nüfusları nispetinde toprak verildiği
gibi çift hayvanı, pulluk, yemeklik ve tohum
luk buğday tahsis edilmiş ve ayrıca evlerini in
şa etmek üzere para verildikten başka kereste
ve çivi gibi ayni yardımlar yapılmıştır.
Bu yardımların rakamla ifade şöyledir :
11 259 dönüm toprak, 54 266 metre kare ev
arsası, 319 çift hayvanı, 64 pulluk, 489 keçi,
142 metre küb kereste, 907 kilo çivi, 184 797
kilo yemeklik, 45 083 kilo tohumluk, iskân tah
sisatından, 78 558 kilo yemlik, 296 316 kilo
tohumluk, Ziraat Bankasınca.
Bilâhara ve Ağustos 1951 tarihinde yürür
lüğe giren 5826 sayılı Kanun ile 8 Temmuz 1953'
tarihinde yürürlüğe giren 6093 sayılı Kanunun
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hükümleri gereğince iskân hakkı tanınan, yasaklığı kaldırılan ve idareten boşaltılmış bölge
ler halkı ile serbest bölgelerden nakle tâbi tu
tulmuş olanlardan yukarda bahis konusu edi
len 713 aile de dâhil olmak üzere 7 . V I I . 1954
tarihine kadar temdidedilmiş bulunan müddet
içerisinde Tunceli vilâyetimize 2 215 aile mü
racaat ederek iskân talebinde bulunmuşlardır.
Bu 2 215 aileden bahis konusu olan kanun
lara göre, durumları tetkik edilerek iskâna hak
kazanmış olanlardan iskân komisyonunca tesbit edilenler 1 813 tür. Haklarındaki inceleme
ler henüz intacedilmemiş olanlar da 402 dir.
İskânları karara bağlanmış bulunanlardan
299 aileye 1 000 lira verilmek suretiyle 299 000
lira yardım yapılmıştır. Bu yardımlar diğer 5
vilâyetimizde de aynı şekilde devam etmekte
dir.
1 165 aile Tunceli'ye gitmeyip kendi istekle
riyle Garptaki mürettep yerlerinde kalmışlar
dır.
.
Yardıma muhtaç olanların durumlariyle yakinen meşgul olmaktayız. Sayın Tunceli Meb
usu Fethi Ülkü arkadaşımızın bu hususta müs
terih olmasnvı, elimizdeki bütçe imkânları nis
petinde gerekli ihtiyaçları karşılayacağımızı
temin etmek isterim.
Buna bir misal vermek için bu yıl vilâyet
lere tahsis edilen miktarlardan tenkise tâbi tu
tulacak tahsisattan bir miktarının Tunceli'ne
verilmesine karar aldığımız gibi bu meyanda
bu yıl Van'a tahsis edilip de tenkis edilen
200 000 liranın yine Tunceli'ye tahsis için ge
rekli emrin verilmiş olduğunu da arz ederim.
REİS — F e t h i Ülkü.
F E T H Î ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlar; Tuncelin'den Garba nakledilen ve sonra
verilen müsaadeye göre tekrar Tunceli 'ye gelmiş
bulunan Tuncelili vatandaşlar hakkında sayın
Vekilin verdikleri cevabı dikkatle dinledim. Bil
hassa konuşmalarının sonunda beni temin eden
eümenlerini ve son yapılan tahsislerle Tunceli'
de bulunan muztarip vatandaşların derdine çare
bulacaklarını ifade etmesi beni cidden memnun
etti, teşekkür ederim. Yalnız bugüne kadar bu
vatandaşların içinde bulundukları durumu bu
vesile ile arz etmek istiyorum, müsaadelerinizi
rica ederim.
2510 sayılı Kanuna göre Tunceli'deki vatan-
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daşlar Garba nakledilmişti. Bilâhara 5098 sayılı
Kanuna göre yerlerine dönmek imkânın; buldu
lar. Bunların yeniden yerlerine dönmüş olmaları
halinde tâbi kalacakları muamele kendilerine ya
pılacak yardım şeklini tesbit için 6093! sayılı
Kanun çıkmış bulunyordu. Bu kanun dairesinde
bu mağdur vatandaşlara yardım yapılması ge
rekiyordu.
Muhterem arkadaşlar, hakikaten muztarip
olan bu vatandaşların derdini izah ederken Bü
yük Millet Meclisinin canu gönülden beni dinle
mesini gönlüm arzu ediyor. Zira buradaki vatan
daşlar hakikaten istirap çekiyorlar. * Türkiye Bü
yük -Millet Meclisi içinde hakikaten bu istirabı"
bir vatandaş olarak duymamak mümkün değil
dir. Arkadaşlarımın, buradaki vatandaşların ne
halde olduklarını öğrenmelerini, görmelerini iste
rim.
Muhterem arkadaşlar; orada 3 198 aile, dik
kat buyurun, nüfus değil, iskân durumunu dü
zeltmek ve iskân hakkından faydalanmak için
müracaat etmiştir. Bunlardan ancak 1936 ailenin
dosyaları tekemmül etmiş vaziyettedir, fakat bun
lar da tamamen iskân haklarını elde etmiş değil
lerdir. 1235 dosya ise sıra beklemektedir, henüz
ele bile alınmamışlardır. Bu vatandaşlara 1947
den bugüne kadar ancak 1953 yılında, 249 bin
lira gibi aileye ve nüfusa taksim edildiğinde gö
rüleceği veçhile çok az bir yardımda bulunulmuş
tur. Yalnız bu sene 200 bin lira tahsis edileceği
ni Sayın Vekil Tunceli'de vadetmişlerdi. Sayın
Bakanın Tunceli'yi teşriflerini cidden şükranla
kaydederim. Ben o zaman Çemişkezek'te bulunu
yordum. Kalan'a teşrif eden Sayın Bakana mü
lâki olmak için gitmişsem de çabuk hareket etmiş
oldukları için görüşmek mümkün olmadı. Tah
min ederim ki, orada vatandaşların durumunu
tetkik buyurmuşlar ve ne kadar paraya, ne kadar
alâkaya muhtaç olduklarını takdir etmişlerdir.
Ayrıca Devlet Vekilliğinin 13 . VI . 1953 gün ve
6578 sayılı yazılariyle 231 aileye 231 bin lira yar
dım geleceği hakkında malûmat verilmiş olduğu
halde bu para bugüne kadar gelmiş değildir.
Yalnız bu Aralık ayı içinde bir taraftan tenkis
edilen 50 bin lira gönderilmiştir. 50 bin lira an
cak elli ailenin tahsisatı demektir. Zira her aile
ye biner lira verilmek suretiyle yardım yapılmak
tadır1. Bunun için ayrıca teşekküre borçluyum.
Aile yekûnuna nispetle bu verilen miktarın çok
cüzi olduğu bedihidir. Fakat bunun bile doğru
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dürüst sarf edilmesine arz edeceğim §u cihetler
den imkân hâsıl olmamıştır.
Tunceli'nin sekiz kazasından, iskân edilmek
durumunda olmasmc rağmen, bugün ancak bi
risinde memur vardır.. Mütebaki kazalar, bu işi
idare etmîkle vazifeli kimselerden mahrumdur.
Tunceli merkezinin zannederim beş memur kad
rosu olduğu halde bugün ancak iki arkadaş orada
çalışmaktadır.
Bir az svvel arz ettiğim gibi; üç bin küsur dos
yanın bugiin tekemmül etmemesi istememezlikten
değil, kadrosuzluktan ileri gelmiştir.
Muhterem arkadaşlar; burada üç bin küsur
aileyi içinde bulundukları perişan halden kur
tarmak için acilen 1 963 000 liraya ihtiyaç hâsıl
olduğunu oradaki iskân teşkilâtı bildirmektedir.
Fakat bütün mevcut göçmenlerin vaziyetlerini
düzeltmek için asgari iki buçuk milyon liraya
ihtiyaç vardır. Hükümetin bunu bir defada ver
mesine imkân olmadığını takdir ediyorum. Fakat
bu vatandaşların durumu göz önünde tutularak
onlara ayrılacak büyük payların bu insanları pe
rişan hale en kurtaracağına eminim.
Şimdiye kadar bahsettiğim cihetler iskân
hususuna matuftur. Arazi mevzuubahis olunca,
yani bu -vatandaşlara toprak verme mevzuuna
gelince, bu işleri yapmak için Tunceli'ye iki
komisyon gönderildi. Birisi Pülümürde, diğeri
de Pertek'tedir. Fakat esaslı bir iş taksimi ya
pılmamıştır. Pülümür'de olan komisyon Mazgirt
kazasında, Pertek'te olan da Çemişgezek'tedir.
Fakat bu komisyonlar muattal durumdadır, ça
lışamamaktadırlar. Sebebi de, kanunen 3 teknisiyen, bir başkan, 2 üye ve birkaç da bunların
refakatinde memur olması lâzımgelirken bilhas
sa Pürün ür'deki komisyon iki kişiden mürek
keptir. îki kişilik komisyon iş yapamamaktadır.
Bu itibarla vatandaşlara toprak dağıtmaya im
kân bulamamaktadır. Bugünkü durumu hulâsa
edecek olursak memur kadrosu noksandır. Tah
sisat, kadrolar ihtiyacı ikmale kâfi gelmemek
tedir. Tahsisat, 3 milyona mukabil 250 000 lira
gibi cüzi bir para verilmiş olduğu için kâfi
gelememektedir. Sadece bu yıl bunları tatbik
edecek bir miktarın verileceğini de arkadaşım
dan öğrenmiş bulunuyorum. Bununla beraber
bu vatandaşlar hakkında yapılmakta olan mua
mele çok karmakarışık bir hale
sokulmuştur.
Beş yıldan beri ikmal edilmesi düşünülen for
malitenin ikmal edilmesine imkân ve ihtimal

C :1

yok gibi görülmektedir. Bu iş âdeta arapâaçi:
veziyetine gelmiştir. Bir vatandaşın müracâati-V.
mn sonucunu öğrenmek için yedi, sekiz diefa<
dilekçe verdiğini gördüm. Size bir hazin tablo
verebilirim : Muhtşrem arkadaşlar, Tunceli'
deki göçmen vatandaşlar bugün yersizdir. Haki
kat olarak arz ediyorum; bugün bu vatandaşlar
bir mağara hayatı yaşamaktadırlar. Hattâ bu
insanlar arasında mağarayı bölüşememefcten
mütevellit kavgalar bile olmaktadır. Sayın Ba
kan Nazimiye yolu kavşağında yüzlerce mağara,
görmüştür. Bunların hepsi bu göçmen vatandaş^
larla meskûndur. Bunların hayatı, başka'bir
yerleri olmadığı için, dağ kovuklarında geçmek
tedir.
Muhterem arkadaşlar; oradaki durumu, bhr
vatandaşın çok kısa bir mektubundan arz etme
me müsaade buyurmanızı rica ederim. «Bende
niz Nazimiyenin Kırık köyünden 1938 senesinde
garba nakledildim. Garp'ta on sene kaldıktan
sonra tekrar yerimize döndük. Fakat köyde
arazi ve ev namına bir şey kalmamış, hazine
mallarımızı başka şahıslara tapu yapmıştır. 17
seneden beri bir vatandaşınızın böyle çoluğuyla
çacuğuyla sürünmesinden acaba siz Sayın Mil
letvekili zevk duyar mısınız? Tam 17 senedir
çalışmaktayım öyle yapın ki Allahın da hoşuna
gitsin. Ben şark'ten garba .garptan şarka taşın
makla coluğumla çocuğumla sürünmekteyim.
Artık bıktım usandım, bu ceza benim gibi bir
vatandaşa çok değil mi? Ben bu vatanın çocuğu
değil miyim?»
Muhterem arkadaşlar, benim Milletvekilliği
vasfıma yazılmış olan bu mektuptan Muhterem
Meclisin de ıstırap duyduğuna eminim. Meclis
namına icra kuvvetini elinde tutan Muhterem
Bakandan ve mensup olduğu* heyetten buna aci
len çare bulunacağına dair vait bekliyorum.
Aziz arkadaşlarım, suyun, rüzgârın enerji
sinden istifadeye çalıştığımız şu günde insan
enerjisini kenara atabilir miyiz? Orada binlerce
vatandaşımız mühmel kalmaktadır. (Soldan:
Günah bizim mi? Sesleri) Ortada bir durum var;
bunu arz ediyorum ve sizin, hepinizin bu müteellim vatandaşların derdine hal çaresi rica edi
yorum, bunu yapacağınızdan eminim.
Sayın Bakandan bilhassa bu işe el koyacak
larını işitmek isterim.
DEVLET VEKİLİ OSMAN KAPANÎ (tzmir) — Efendim, sayın arkadaşımızın verdiği
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bir iki rakam üzerinde durmak isterim. Her hal I
4, — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakde o rakamları birkaç ay evvel almış olacaklar
çtoğlu'nun, çiftçiye dağıtılacak evsafta toprağı
dır. Çünkü bugünkü hakikata uymamaktadır.
olmıyan yerlerde yayla ve meraların muhtaç köy
Meselâ şimdiye kadar yapılan para yardım
lere ne şekilde orta malı olarak tahsis kılınacağı
larının 249 000 lira olduğunu söylediler. Halbu
na dair bir kanun çıkarılması veya toprak tevzi
ki 299 aileye 299 000 lira yardım edilmiştir.
komisyonlarından birkaçının bu işe tahsisi sure
Sonra müracaat eden vatandaşların miktarı
tiyle ihtiyaç ve ihtilâfların
önlenmesi şeklinde
üç bin küsur değildir. Müracaat edenlerin mik
bir tedbirin düşünülüp düşünülmediğine
dair
tarı 2 215 tir.
Başvekilden olan sualine Devlet Vekili Osman
Sonra bu dosyaların bir an evvel intaç edil \ Kapani'nin şifahi cevabı (6/28)
mediğini de söylediler. Arkadaşlar, kabul bu
I
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
yurursunuz ki, her yapılan müracaatı tetkik et
Yayla ve meralar hakkında ilişik olarak
mek ve hakikata ne dereceye kadar uygun olup
sunduğum sual takririnin Başvekil tarafından
olmadığını anlamak için bir zamana ihtiyaç gös
şifahi olarak Meclis kürsüsünden cevaplandırıl
termesi tabiîdir. Meselâ bu müracaat sahipleri
masına
delâletlerini saygılarımla rica ederim.
nin, yasak bölgenin veya idareten boşaltılmış
Trabzon Mebusu
olan bölgenin esas halkından olup olmadığı,
M.
Reşit Tarakçıoğlu
bölgeden, yasaklık vaz'mdan evvel mi, sonra mı
çıktığı, bölgeden çıktıktan evvel mi, sonra mı
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 sa
gayrimenkule tesahubettiği ve nihayet ihtiyaç
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
içinde olup olmadığının tesbiti, elbette ki, çok
ne ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici mad
kısa bir zamanda intacedilebilecek meseleler
deler eklenmesine dair olan 22 Mart 1950 tarih
den değildir.
li ve 5618 sayılı Kanunun ek 3, 4, 5 ve 6 ncı
Sonra arkadaşımız, unutmasınlar ki, kendi
maddeleriyle geçici 3 ncü maddede yayla ve
intihap bölgelerinden başka Kars, Siird, Ağrı,
meralar hakkında yeter hükümler vardır. Sö
Bitlis ve Van'a aynı şekilde yardım etmeye de
zü geçen maddeler, mevcut yayla ve merala
vam etmekteyiz.
rın muhtaç köylere ne şekilde orta malı yapıl
mak suretiyle köylülerin müşterek istifadeleri
. Bugüne kadar yapılmış olan yardımların ye
ne konacağı gayet sarih ve tatmin edici bir şe
kûnu 1 563 200 liraya baliğ olmuştur.
kilde gösterilmektedir. Esasen 5618 sayılı Ka
Biraz evvel sözlerimi bitirirken arz ettiğim
nunun uygulanmakta olduğu yerlerde sözü ge
gibi, tenkise tâbi tutulan tahsisattan ilk önce
çen ek ve geçici maddeler halkımızı memnun
Tunceli'ye, hakikaten arkadaşımızın da buyur
edici bir şekilde tatbik edilmektedir. Şu ka
dukları gibi çok muhtaç vaziyette olan müraca
dar ki, kanunun tatbik edilemediği ve edilemiat sahiplerine tahsis edeceğiz, ayrıca Van'dan
yeceği, yani çiftçiye dağıtılacak evsafta topra
tenkis edilmek suretiyle gelen 200 bin lirayı
ğı olmadığı halde bol, yayla ve meraları bu
Tunceli'ye tahsis etmek suretiyle iki bin küsur
lunan mmtakalarda yayla ve meraların muh
aileye para yardımı yapmış olacağız.
taç köylere ne şekilde orta malı olarak tahsis
REİS — Soru bitmiştir.
kılınacağına dair bir hüküm mevcut değildir.
3.— Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün,
Bu sebepten dolayı ezcümle Ordu, Giresun,
kuru üzümün İnhisarlar İdaresi tarafından da
Trabzon ve Rize vilâyetlerinde hayvancılıkla
ha yüksek fiyatla satınalınmasına,
Nevşehir'deki
geçinmekte bulunan birçok yaylasız köyler,
mubayaanın azaltılması sebebine, üzüm ve ma
yayla ve mera sıkıntısı içinde kıvranmaktadır
mullerinin dâhilde değerlendirilmesi
ve harice
lar. 561.8 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi,
satılması imkânlarının araştırılıp araştırılmadı
yayla ve meralar hakkındaki hükümlerin an
ğına dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifa
cak bu kanunun uygulandığı yerlerde yayla ve
hi suali (6/25)
mera meselelerini nazara aldığından toprak
tevzii sırası gelmemiş ve dağıtılacak toprağı
REÎS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili hazır
mevcut olmadığı için kendilerine asla sıra gelbulunmadığından sual gelecek İnikada bırakıl
i
miyecek olan ve fakat daimî şekilde yayla ve
mıştır.
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mera ihtilâfları yüzünden can ve mal kaybına
uğramakta bulunan mahaller hakkında ayrıca
bir kanun çıkarılması veyahut toprak tevzi ko
misyonlarından birkaç komisyonun bu gibi yer
lere tahsisi suretiyle ihtiyaç ve ihtilâfların ön
lenmesi şeklinde bir tedbir düşünülmekte midir?
DEVLET VEKÎLt OSMAN KAPANI (İz
mir) — Sayın Trabzon Mebusu Mustafa Reşit
Tarakçıoğlu arkadaşımızın şifahi sual takrirle
rine cevabımı arz ediyorum.
;
Malûm olduğu üzere 4753 sayılı Kanunun
8 nci maddesinin (b) fıkrasında (bir veya bir
kaç köy, kasaba veya şehrin orta malı olan ara
zinin ihtiyaçtan fazla olduğu... Vekâletçe belir
tilen) parçasının dağıtıma tâbi tutulacağını
açıklamış bulunduğuna göre her hangi bir köy,
kasaba ve şehrin orta malı bulunan meralar
dan dağıtımın yapılabilmesi için; bu kanunun
bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı maddeler
ekliyen 5618 sayılı Kanunun ek 30 ncu mad
desi mucibince Çiftçiyi- Topraklandırma Kanu
nunun uygulandığı bölgelerde köy, kasaba ve
şehirlerin zirai ve ekonomik şartları ile hay
van varlıkları ve bu yönden gelecekteki geliş
meleri göz önünde tutularak tarla, bağ, bahçe
gibi kültür arazisi ayrıldıktan sonra mera ve
yaylak ihtiyaçlarının daha önce hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince kabul edilen normlara
göre hesaplanarak ayrılması gerekmekte ve
tatbikatta da bu yolda hareket edilmektedir.
Bu vaziyete göre; mahallî örf ve teamül
veya bir tahsise müsteniden öteden beri kullanılagelmekte olan orta malı meralarda ihtiyaç
fazlasının dağıtılması için evvelâ o köy, şehir
ve kasabaların mera ihtiyaçları nazarı itibara
alınmakta ve arttığı takdirde dağıtımı cihetine
gidilmektedir.
Ayrıca orta malı mera vasfında olmayıp dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve
kamu yararına ayrılmıyan veya devletin hususi
mülkiyetinde bulunan arazide dağıtım yapılır
ken ilk evvel o köyün mera durumu üzerinde
durulmakta ve mera ihtiyacı karşılandıktan
sonra bakiyesi dağıtıma tâbi tutulmaktadır.
Memleketin hayvancılığını inkişaf ettirmek
ve hayat sahasının muhafazası bakımından mera
durumu müsait olmıyan mahallerde dahi kamu
laştırılan araziden mera tahsisi derpiş edilmiş
ve bu hususta 5618 sayılı Kanunun ek 4. madde
sine hüküm konulmuştur.
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Bundan başka; memleketin mera ve yay
lak bakımından hususiyet arz eden ve bilhassa
hayvancılığın pek ilerde bulunduğu Kars ve ha
valisinde ve diğer bölgelerde raslandığı gibi köy,
kasaba veya şehir halkı tarafından taamül gere
ğince müştereken istifade edilen mera ve yay
laklardan çevresinde veya ayrı yerlerde bulunan
ların bu mera ve yaylakları ne şekilde kullana
cakları ve tahsisin ne suretle yapılacağına dair
gayet sarih ^hükümler mevcut bulunmaktadır.
Yukarda arz ve izah edildiği üzere tatbik
edilmekte olan kanunlarımızdaki mevcut yeter
hükümlerle yurdun muhtelif bölgelerinde çalı
şan ve adedi 76 ya baliğ olan toprak komisyon
larımız uygulama bölgelerinde gerekli mera ve yaylak tahsislerine, devam etmektedirler. Bu ve
sile ile memleket ihtiyaçlarını daha geniş bir şe
kilde karşılamak ve faaliyet imkânlarımızı artır
mak gayesiyle toprak tevzi komisyonlarının ade
dini çoğaltmayı istihdaf eden kanun lâyihasını
Yüksek Meclise yakında sunacağımızı arz ede
rim. Toprak komisyonlarının icrayi faaliyet et
mediği ve toprak dağıtımı yapılamıyan dar böl
gelerde Mustafa Reşit Tarakçıoğlu arkadaşımı
zın haklı olarak üzerinde ehemmiyetle durduk
ları mera ve tahsis işlerini de ele almış bulunu
yoruz. Mevcut kanuni hükümlerde her hangi bir
değişiklik lüzumu olmadan adı geçen dar bölgeli
yerlerde mera ve yaylak tahsisi işleriyle meşgul
olmak üzere yeter miktarda komisyon tefrik et
meyi karar altına aldığımız gibi bunların çalışma
tarzlarını gösterir ayrı bir talimatnameyi de
hazırlamış bulunuyoruz.
Bu cümleden olarak toprak dağıtımı yapılmıyan fakat mera durumları çok büyük ehemmi
yet ve hususiyet arz eden Ordu, Giresun, Trab
zon, Rize, Kars, Erzurum ve diğer hayvancılık
bölgelerimizin mera ve yaylakları işini kısa bir
zamanda halledeceğimizi ümit ediyoruz. Şifahi
takrir vermek suretiyle vekâletimizin bu husus
ta ittihaz etmiş olduğu karar ve müstakbel çalış
maları hakkında Yüksek Heyetinize ve âmme
efkârına izahat vermek imkânını bahşettiği için
sayın arkadaşım Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'na teşekkür etmeyi vazife bilirim.
REİS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu.
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Arkadaşlar; hayvan beslemek suretiyle
geçinen yüz binlerce vatandaş bu memleketin
yayla ve mera işleri ile sıkıdan sıkıya alâka-
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dardırlar. Yayla ve mera onlar için bir bar
dak soğuk su veya serin hava almak değil, bir
şehirde dükkân açmak veya bir köyde tarla sa
hibi olmaktır. Böylece yayla ve mera bir ge
çim vasıtasıdır. 1945 yılında çıkarılmış olan
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda yayla ve
meralar hakkında hiçbir hüküm yoktur. 1950
de çıkarılmış olan 5618 sayılı Kanuna yayla ve
meralar hakkında bâzı hükümler konuldu. Fa
kat bu kanuna konulan ek maddeler arasında
bilhassa üçüncü madde der ki : îşbu kanunun
tatbik edildiği yerlerde... Vekil Beyefendinin
buyurdukları gibi kanunun tatbik edilmediği
yerlerde yayla ve mera ihtilâfları alabildiğine
hükmünü icra etmekte, birçok vatandaşlar ıs
tırap içinde yaşamaktadırlar.
Bu ıstırap şundan ileri geliyor : Bir kısım
köyler vardır ki, ellerinde fazla hayvan oldu
ğu halde yaylaları yoktur. Zaten aşağı yukarı
Arazi Kanunnamei Hümayunu denen o kanun
da yayla, meralar hakkında ahkâm var idi.
ö, meriyetten kalktı. Diğer kanunlarımızda bun
lar hakkında ahkâm olmadığından şimdi bâzı
köylerde aşağı yukarı 80 yıldan beri bu kanun
tatbik edilmekte idi. Seksen yıl içinde birçok
değişiklikler oldu. Kimi köylerde fazla yayla
var, kimisinde az var, kimisinde hiç yoktur,
1950 yılında çıkarılmış olan 5618 sayılı Ka
nunda hükümler var, o kanunun tatbik edildi
ği yerlerde yayla ve meralar hakkında şöyle
veyahut böyle yapılmalıdır, denilmektedir. Pe
ki; biz, kanunun tatbik edilmediği, topraksız
halka toprak verilmediği yerlerde ne yapaca
ğız.
Şimdi muhterem Devlet Vekili, bütün bu
mustarip insanları memnun edecek bir vaitde
bulundular, buyurdular k i ; biz ayrıca kanun
çıkarmaya lüzum görmüyoruz, mevcut arazi
tevzi komisyonlarımızdan vilâyetlere heyetler
göndereceğiz, yayla ve meralar hakkında, ka
nunun mevcut ahkâmını tatbik ettireceğiz.
Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ede
rim. Yıllardan beri sürüp giden bu ıstırabı
durduracaklarından dolayı kendilerine minnet
lerimizi arz ederim. Hakikaten bu insanlara çok
büyük bir iyilik yapmış olacaklardır. Ancak
şimdi bu yaylalar karlar altındadır. Köylerin
ayrı ayrı tetkik edilmesi lâzımdır. Hangi köy
hayvancılıkla geçinir, hangi köy ziraatle geçi
nir, bir köy mutlaka hayvancılıkla veya zira-
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atçilikle mi geçinir, yoksa hem ziraatçilikle,
hem de hayvancılıkla mı geçinir? Bu cihetle
rin bilinmesi icabeder ki gidecek olan heyet
faaliyete geçtiği zaman bu malûmat elde olur
sa iş süratle yürür ve neticelenmiş olur. Be
nim, Sayın Devlet Vekilinden ricam şudur :
Dahiliye Vekâleti ile teşriki mesai ederek şim
diden bu köylerin durumlarını tesbit buyur
sunlar, komisyonlar ancak Mayıs ayından son
ra o yaylada faaliyete geçebilirler, o zamana
kadar bütün ihzari malûmat elde edilmiş bu
lunsun.
Kendilerine çok çok teşekkür ederim.
REİS — Soru bitmiştir.
o. — Sinob Mebusu Muhit
Tümerkan'ın,
mesken buhranının önlenmesi için yabancı mem
leketlerden getirilmesi düşünülen takma evlere
ve maden isletmeleri için lüzumlu olan direkle
rin hariçten getirilmesi takdirinde metre kübünün kaç liraya mal olabileceğine dair sualine İk
tisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ve îşletmelet Vekili Samet Ağaoğlu'nun
şifahi cevabı
(6/29)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sözlü soru :
Aşağıdaki sorularımın iktisat ve Ticaret ve
işletmeler bakanlıklarınca cevaplandırılmasını
rica ederim.
l.« Mesken buhranına karşı alınması düşü
nülen çarelerden biri olarak, yabancı memleket
lerden getirilmesi mümkün görülen «takma ev
ler» kaç tiptir? Ve kaç aded getirilecektir.
2. Bu evlerin her tipinin kaç metre kare
inşaat sahası vardır, metre kareleri ve tamamı
inşa bölgesine kaç liraya teslim olunacaktır?
3. Bu evler için gerekli paraları ödemek
üzere temin edilecek dövizin şekli ve miktarı ne
olacaktır?
4. Bütün evler için sarf edilmesi gereken
kereste de takriben kaç metre küb olacaktır; ve
bu mamul kerestenin metre kübü kaç liraya mal
olmuş olacaktır?
5. Maden işletmeleri için gerekli direklerin
hariçten getirilmesi takdirinde metre kübü kaç
liraya mal olacaktır? Bunun beherinin döviz
olarak ne şekilde ve miktarlarda ödemek müm
kündür?
Sinob Mebusu
Dr. Muhit Tümerkan
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İKTİSAT VE ^ TİCARET VEKÎLt SIT
KI YIRCALI (Balıkesir) — Muhterem Sinob
Mebusu Dr. Muhit Tümerkan'm mesken buhra
nına karşı alınacak tedbirlerden biri olarak
hariçten getirtilmesini düşündüğü takma evler
hakkındaki sualini teknik teferruata girmeden
cevaplandıracağım.
Her ne»kadar Erzincan'da vukubulan zelzele
dolayısiyle meskenleri yıkılan vatandaşlara sa
tılmak üzere 1948 yılında çıkarılan hususi bir
kanuna göre Nafıa Vekâletine verilen salâhiye
te istinaden gümrük resim ve vergilerinden mu
af tutulmak suretiyle Avusturyalı bir firma
ile yapılan anlaşma çerçivesi içinde memlekete
2 064 397 lira değerinde tütün mukabilinde 854
takma ev satmalmmış ve bu vilâyete verilmiş
ise de o zamandan beri takma evler için yalnız
1951 yılında EPU memleketlere 23 076 lira
lık tahsis yapılmış ve bundan sonra bugünce
kadar bu yolda hiçbir talepte bulunulmamıştır.
Bununla beraber, evvelki yıl, Çanakkale ve
Balıkesir zelzeleleri münasebetiyle bu takma ev
ler üzerinde durulmuş ve hattâ bunlardan yar
dım mahiyetinde gelen bir kısım evler de Gönen
ve Yenice'de kurularak kullanılmıştır. Bu ara
da muhtelif memleketlerden yapılan teklifler
bugün için memleketin bünyesine ve bilhassa
bu evlerin tahsis edilip borçlandırılacak olan
vatandaşların arzu ve ihtiyaçlarına uygun düş
memesi neticesinde, yine mahallî malzeme ile
inşaata devam edilmesi kararma varılmıştır.
Bu meyanda takma evlerin ithali yerine, bu
gibi evlerin inşa metoduna göre parçalarını
imal etmek için lüzumlu makineleri memlekete
getirerek, bünyemize uygun takma evlerin mem
leketimizde inşası mevzuu üzerinde bir iki fir
ma ile temaslar yapılmış ve bu husus halen ele
teşvik edilmiş bulunmaktadır.
Bu teşebbüslerimiz muvaffakiyetle neticelen
diği takdirde, muayyen bir nispette ve memleket
malzemesinden istifade etmek suretiyle; ihtiyaç
larımızı karşılıyacak bir takma ev sanayiinin
memleketimizde mevcut bulunması sağlanacaktır.
Buna rağmen hemen ilâve etmek isterim ki;
bugün bu işte çok ileri girmiş olan ve bu işe ait
her türlü malzemesi ve yetişmiş işçileri bulunan
Finlandiya, İsveç, Avusturya ve hattâ Yugoslav
ya gibi memleketlerde umumi inşaat nispetine
göre kullanılan takma evlerin miktarı çok az olup
intibakı da uzun bir devreye intikal etmektedir.
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Bu da gösteriyor ki, vatandaşı derhal mesken
sahibi kılmak ve bu mesken dâvasını halletmek
için, takma evler umulduğu kadar bir çare teş
kil etmemektedir.
: Takma evler, yapıldıkları memleketlerde bile
daha ziyale ticari mahiyette bir teşebbüs olarak
kalmaktadırlar.
Hususiyle *bir hamlede iktisadi faaliyetleri
genisliyen şehirlerdeki nüfus tekasüfü neticesin
de arsaların kıymetlenmesi de bu gibi evlerin
kurulmasına iktisaden imkân bırakmamaktadır.
Memleketimizin coğrafi duı umunun ve iklim
şartlarının çeşitli olması, takma evlerin çok ge
niş mikyasta kullanılması ve bu şartlara intibak
ettirilmesi bakımından doğuracağı güçlüklere
ayrıca işaret etmek isterim.
Sualde mesken buhranının izalesi için çare
lerden biri olarak bildirilen takma evler hakkın
daki bu izahatımdan sonra, vatandaşı mesken sa
lı ibi etmek bakımından, Hükümetçe alınmış olan
tedbirleri ve girişilmiş olan teşebbüsleri kısaca
ar>; etmek isterim.
Her şeyden evvel şunu ifade etmek isterim
ki, memleketimizde halen bir mesken buhranı
değil, bir mesken meselesi mevcuttur.
J3ir taraftan yükselen hayat seviyesi vatan
daşlarımızı daha üstün şartları haiz meskenler
de oturmaya sevk etmektedir. Diğer taraftan da
1950 yılından bu yana her sınıf halkımızı mes
ken sahibi etmek bakımından teknik ve kredi yar
dımlar yoliyle bir himaye ve teşvik politikası takibettik. Ayrıca bu yıl çiftçi vatandaşları mes
ken sahibi etmek için de bu sahada ilk defa ola
rak alınan esaslı bir kararı gerçekleştirmek yolu
na girmiş bulunmaktayız. Bu misallerden bi
rincisi, anavatana kavuşmuş bulunan 156 000
küsur nüfustan mürekkep bir göçmen kitlesini
kısa aylar içinde iskân etmekle beraber halen
32.000 aileyi mesleklerine ve iskân edildikleri
mahallerin şartlarına uygun birer ev sahibi yap
tık. Yeniden de 3 000 ev inşa edilmek üzeredir.
Aynı zamanda, geçen yıl Emlâk ve Kredi
Bankası, îşçi Sigortaları ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri, işçilerimizin kooperatif ve sendikalariyle el birliği yapmak suretiyle ve ilk adım
olarak 10 000 evin inşasına girişmiş bulun
makta ve bunun 6 000 adedi şimdiden ikmal
edilerek kısmen sahiplerine teslim edilmiş ve
kısmen de formaliteleri tamamlanarak tevzi
edilmek üzere bulunmaktadır.
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Aynı şekilde, işçiyi ve sanatkârı bulunduğu
yerde ev sahibi etmek politikasına büyük bir
hızla devam olunacaktır.
Bunun dışında Emlâk ve Kredi Bankasının
resen yaptırıp ihtiyaç sahiplerine tahsis ettiği
çvler hariç olmak üzere,, 1950 yılma kadar topyekûn ancak 3279 ev için 37 milyon 203 bin li
ralık bir tahsis yapmış olduğu halde, 1950 yı
lından bu tarihe kadar finanse ettiği bina mik
tarı 25 988 küsur adede yükselmiş ve tahsis et
tiği para miktarı ise 254 milyon 248 bin lirayı
bulmuş+ur.
Ayrıca 3 586 işçi evi için yaptığı (12) mil
yon liralık ikrazla beraber miktar 256 milyon
248 bin liraya yükselmiştir.
Buna muvazi olarak, çimento, suni kereste,
cam, sıhhi malzeme ve her türlü elektrik malze
mesi gibi inşaat malzemesinin memleketimizde
imali ve modern kiremit ve tuğla fabrikalarının
kurulup işletilmesi bakımından her türlü teşeb
büse âzami imkânlar sağladığımız gibi, bir ta
raftan da, hususi teşebbüsün yetemediği saha
larda ve bilhassa bu malzemenin icabettirdiği
ağır sanayide ecnebi sermaye ile ortak olarak
veya resen bu boşluğu doldurmak için hükümet
elindeki imkânları kullanmaktadır.
Bütün bunlara ilâveten de, bu yıl Ziraat
Bankamızca çiftçi evleri inşası için 60 milyon
liralık bir kredi tefrik ve tahsis edilmiş bulun
maktadır.
Bu kredilerin kullanılabilmesini gerçekleş
tirmek için şimdiden gerekli hazırlıklar tamam
lanmış bulunmaktadır. Bu meyanda memleket
7 bölgeye tefrik edilmiş ve bu 7 bölge de ovada
ve dağda olmak üzere yapılacak evlerin plânları
müsabakaya çıkarılmış ve bu müsabaka netice
sinde 14 ayrı tipte 45 proje kabul edilmiştir.
Bu projelere göre ev yaptırmak istiyeçek
olan çiftçi vatandaşlara % 3 gibi ucuz bir faiz
ve 10 sene gibi uzun bir vâde ile kredi sağlan
mış olacaktır.
Bu suretle mesken politikamızın en geniş öl
çüde ve şimdiye kadar ele alınmamış bütün sa
halarda hakiki ihtiyaç sahiplerine ve memle
ketin bütün yapısına tesir edecek bir ölçüde ve
mahiyette olmak üzere, tatbikma geçilmiş bu
lunmaktadır.
İSLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU
(Manisa) — Muhterem arkadaşlar; Tümerkan
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arkadaşımızın vekâletimize, taallûk eden sorusu
umumi soruların sonuncusudur. Bunu bir defa
tekrar edeyim : (Maden; işletmeleri için gerekli
direklerin hariçten getirilmesi takdirinde met
re küpü kaç liraya mal olabilecektir ve bunun
bedelini döviz olarak ne şekil ve miktarlarda
ödemek mümkündür.)
Cevabımda da suallerinin iki mislinden fazla
olmıyacaktır.
1955 yılında 227 500 metre küp maden direği
ne ihtiyacımız olacaktır. Bunun 212 bini Ereğli
için 15 500 metre küpü de Garp linyitleri içindir.
Bu miktarın 1955 yılında 48 bin metre kübünü dâhilden temin edeceğiz. Geçen sene ise dâ
hilden temin ettiğimiz 32 159 metre küb idi.
Şunu hemen söyliyeyim ki, Ziraat Vekâletiyle
yapılan temaslar neticesinde dâhilden temin edi
lebilecek olan kerestenin 80 bin metre kübe ka
dar çıkarılabileceği düşünülebilir. Ancak huzu
runuzda ihtiyatlı konuşmak ieabeder. Bunun
içindir ki, 48 bin rakamının üzerinde duruyo
rum. Fazlası elbette iyi olur. Fakat biz hesapla
rımızı ihtiyatla yapmaktayız.
îthal fiyatlarımızın ne olacağını katî olarak
bilmek mümkün değildir. Bu yapılacak münaka
şa ile taayyün ve takarrür edecektir.
Ancak bir fikir vermek üzere geçen seneki it
hal fiyatının metre küp başına Fop. 42,49, Sif.
72,04 olduğunu söyliyebilirim.
Bu sene fiyatların arttığını görüyoruz. Buna
nazaran 1955 yılı mubayaa fiyatlarının biraz art
tığı söylenebilir.
Harice dövizin ne şekilde ödeneceğine gelince;
bu mubayaa, müzakereleri sırasında taayyün ede
cektir. Ancak en müsait şartları gösterecek olan
memleket ve firmanın tercih edileceği tabiîdir.
R E l S — Muhit Tümerkan.
MUHlT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arka
daşlarım; Sayın iktisat ve Ticaret Bakanı Sıtkı
Yırcalı ile, Sayın işletmeler Bakanı Sâmed Ağaoğlu'nun yapmış oldukları izahatlara teşekkür
ederim. Arkadaşlarım, iktisat ve Ticaret Bakanı
arkadaşımızın söyledikleri kısımlar arasında sa
dece bir nokta, «memlekette mesken buhranı de
ğil, sadece bir mesken meselesi vardır, vatandaşla
rın daha iyi evlerde oturmalarını istiyoruz» cüm
lesi bulunmasa idi; kısaca izahat vererek ayrıla
caktım. Bu noktaya bir (mim) koymak lâzımdır.
Mesken buhranı ile mesken sıkıntısı aynı zaman-
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da kabul edilmek lâzımdır. Sözjü sorum «memle
kete neden takma evler getirmiyorsunuz» değildir.
ancak, takma evlerin pratik bir faydası bulun
madığını ifade etmelerine iştirak edemiyeceğim.
Arkadaşlar, memlekete takma evler getirmek
hakkında yani ithalât için yeni bir karar bulun
mayışını teşekkürle karşılarım. Eğer binlerce
takma eve yetecek kadar döviz biliyorsak, bu
na memnun olurdum. Ancak, bunu hakikaten
takma ev olarak değilde kereste getirmeye har
carsak bir taşla iki kuş vurmuş olur, bu suretle
ormanlarımızı da korumuş oluruz.
İşletmeler Vekili bu sene 150 - 170 bin M 3
maden direğine ihtiyacımız olduğunu ifade etti.
Ben, orman işletmelrimizden kesilen direklerin
de hesap edilerek tümünün dışardan ithal edil
mesini ve ormanlarımızın harcanmasına bu sa
yede bir müddet ara verilmesini rica edeceğim.
Memleketin keresteye ve ağaca olan ihtiyacı ham
olarak dışarıdan çok daha ucuz temini mümkün
dür. Bunların işlenmesini burada temin etmek
bize büyük kazançlar temin edecektir.
Ben bu arada işletmelerimizin bir kısmında
ve bilhassa memleketim olduğu için imkânlarını
öğrenmek fırsatını bulduğum Ayancık'ta, sayın
Bakanın buyurduğu, Avusturya'dan, Finlandi
ya'dan, isveç'ten gelecek takma evlerin evsa
fında evler yapılabilir. Ayancık İşletmesi ilk
kuruluşunda bu gibi evleri de yapacak şekilde
Belçikalılar tarafından kurulmuştu; ve beş altı
bin amele çalıştıracak bünyeye sahip bir durumda idi. Bugün, bu gibi mamul kereste işine çok
vakit ve masraf tahsis edilmediğinden ve İşlet
me yalnız ormanlarımızı kesip direk yapmak
durumunda olduğundan bu durum hâsıl olmuş
tur. Şu dövizi başka şeylerden keselim, ve or
manlarımızdan keseceğimiz ağaçları kömür ve
direk olarak kullanacağımıza bunların yerine
fabrikamızın işliyeceği ham kereste getirtmek
için döviz tahsis edelim.
İleride, arınanlarımız, yeniden işlenecek hale
geldikten sonra dışarıdan bir tek direk almadan
bu işin yürürtülmesi mümkün olacağına kaani
bulunuyorum. Bu mevzuu, huzurunuzda ilk de
fa zikretmiyorum. 1951 senesinden beri her büt
çe konuşmasında sayın Ziraat Vekilinden bu işe
çare bulmalarını, mesken buhranını izale etmek
.için ellerinde olan bu tedbirleri almalarını rica
etmiştim. Son aldığım haberler beni memnun
etmiştir. İyi teşebbüsler alınmak üzeredir. Fakat
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Vekâletlerarası koordinasyonun, formaliteler
yüzünden iyi neticeler vermediğini de burada
zikretmek mecburiyetindeyim. Türkiye'nin ve
rem dâvasını halletmek için 20 - 30 sene daya
nacak ahşap pavyonların inşası lâzımdır denil
mişti. Bu hususta Meclisi Âlide bir arzu belir
mişti: Bir milyon liraya yüz yataklı bir pavyo
nun kaba inşaatı çıkıyor. Halbuki bir ahşap ve
ya bağdadî pavyonu 50 bin liraya inşa etmek
mümkün ve hizmetin ifasına kâfi idi. Sağlık Ba
kanlığı birçok formalitelerden kendisini kurtaramamış ve bunun için de bu işi neticelendirememişti.
Hatırımda kaldığına göre bu işle alâkalı ar
k a d a ş l a r ı m d a n , Çankırı eski Milletvekili ve
Umum Müdür Celâl Bey de bu teşebbüslerin
şahidi idi. Ben burada memleketin büyük bir
gazetesinin yaptığı röportajın, nazarınıza çarp
tığını tahmin ediyorum. Psikolojik tahliller de
yapan muharrir Yaşar Kemâl, meseleyi bir yön
den değil, orman dâvalarımızda birkaç yönden
ele almak lâzımgeldiğine inananları takviye et
mişti. Büyük hizmet görmüştür. Burada, mes
ken buhranı konusunda ormanlarımızı koruma
nın yolunu da bulmak için bir çare aramamız
gerektiğine işaret etmeyi fırsat bildim. Ayan
cıktan bu takma evlerden büyük mikyasta yap
tıralım. Çünkü 4 - 5 odalı bir evi bu işletme
4 - 5 bin liraya temin edeceğini Çalışma ve
Sağlık bakanlıklarına 4 sene evvel temin et
miştir. 4 - 5 odalı bir ev 40 - 50 bin liraya çık
tığına göre mesken buhranını kısmen olsun hal
konusunda, bunlar sanırım üzerinde durula
cak rakamlardır. Bu işletmelerin gereği gibi
faaliyete geçirilmesini ve keresteyi direk ola
rak keseceğine mamul iş yapmak için hazırla
masını ye ağacı sadece onu işlemek, takma ev
yapmak için kesmekle iktifa edilmesini dilerim.
Bu suretle ormandan her defasında beş dönüm
de dört dönüm tasarruf temini imkânı olacağı
nı arz etmek isterim.

Sayın Samet Ağaoğlu: «227 500 metre küb
maden direği ihtiyacımız vardır, biz 48 000 met
re kübünü
ormanlarımızdan
çıkarıyoruz.»
dedi. Bu 48 000 metre kübünü de dışar
dan temin edelim. Bunun bedeli masraf de
ğil, ormanlarımızın korunması ve istikbalin
garantisinin karşılığıdır. Ormanlarımız için
büyük, pek büyük ricam bundan ibarettir.
!
REİS — Soru bitmiştir.
i
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6. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Avur
nos - Himmetdede yolunun yapılmaması sebebi
ne ve Avanos - Galaba yolunun
hangi tarihte
ikmal edileceğine dair sorusuna Nafıa Vekili Ke
mal Zeytinoğlu
ve Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in şifahi cevabı (6/30)
8. X I I . 1954
Avanos - Himmetdede yolunun
yapılmaması sebebinin bildiril
mesi hakkında sözlü soru.
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Nafıa ve
Dahiliye vekilleri tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Kırşehir
Tahir Taşer •
1. Avanos kazasını, 40 km. mesafede bu
lunan Himmetdede demiryolu istasyonuna bağ
lıyacak, muntazam bir şose yolunun inşası otuz
seneye yakın bir zamandan beri Avanoslular
tarafından şiddetle arzu edildiği ve memleket
çapında duyulan bu ihtiyaç alâkadar makam
lara defaatle duyurulduğu halde bâzı indî se
bep ve düşüncelerle hayati önemi haiz olan bu
istek maalesef bugüne kadar yerine getirilme
miştir,
2. Son senelerde Avanos - Himmetdede yo
lunun inşasından sarfınazar]a Avanos'a 35 km.
mesafede ve devlet şosesi üzerinde kâin Ava
nos - Galaba köyü yolunun inşasına teşebbüs
edilmiş ise de bu yolun da güzergâhının lâyıkiyle ve ihtiyaca uygun bir şekilde tanzim ve
rasyonalize edilememesinden mezkûr yol da ya
pılamamış ve bir çıkmaza girmiş bulunmakta
dır. Gerek Avanos - Himmetdede ve.gerekse
Avanos - Galaba yollarının yapılamaması sebe
biyle münakalât bilhassa kış aylarında günler
ce, haftalarca inkıtaa uğramakta ve bu yüzden
halk büyük bir sıkıntı ve ıstırap içinde kıvran
maktadır.
Halkın bu sıkıntı ve ıstırabının bir an evvel
giderilmesi ve iktisadi refaha kavuşabilmesi ba
kımından :
A) Avanos - Himmetdede yolunun otuz se
neden beri yapılmamasını mucip olan sebeplerin
ne olduğunun;
B) Avanos - Himmetdede yolu yerine Ava
nos - Galaba yolunun tercih edilmesi sebebinin;
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C) Avanos - Galaba yolunun güzergâhının
bir fen heyetine tesbit ettirilip ettirilmediğinin,
ettirilmiş ise bu yolun kaç kilometre olduğu
nun ve bu güzergâhın tâyininde ne gibi sebep
ve âmillerin müessir olduğunun;
D) Avanos - Galaba yolunun hangi tarihte
ikmal ve işletmeye açılacağının.
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU
(Eskişehir) —• Muhterem arkadaşlar; vâki sual
lere cevaplarımı arz ediyorum :
Avanos - Galaba güzergâhının Avanos-Himmetdede güzergâhına nazaran tercih sebepleri
şunlarlır :
1. Arazi vaziyeti daha müsaittir. Binaen
aleyh standart yol yapmak imkânı daha da ucuz
olarak sağlanmaktadır.
2. Malzeme ocakları mebzuldür ve güzergâh
civarındadır.
3. Avanos - Galaba yolu civarı nüfus bakı
mından kesiftir.
Genez'in, Ortaköy ve Göynük gibi büyük köy
lerden geçtiği gibi diğer birçok köylerin de ya
kınından geçmektedir.
4. -Mesafe bakımından daha kısadır.
o. İmalâtı sınaiye masrafları daha azdır.
Binnetice Avanos'u Devlet yoluna bağlamak
için Avanos - Himmetdede, Avanos - Topaklı ve
Avanos - Galaba güzergâhlarında, yani üç isti
kamette yapılan iktisadi ve teknik etüdler so
nunda biraz evvel arz ettiğim sebepler dolayısiyle Avanos - Galaba güzergâhı tercih edilmiştir.
Avanos - Galaba yolunun güzergâhı yollar
6 ncı Bölge Müdürlüğünce tesbit edilmiş ve vi
lâyetçe de inşaatına başlanmıştır. Yolun tulü
36 km. dir. Halen Galaba'dan Mahmatlar köprü
süne kadar olan 13 km. lik kısım ikmal edilerek
hizmete açılmış bulunmaktadır. Mahmatlar köp
rüsü ile Genezin köyü arasındaki 8,5 km. lik kı
sım üzerinde toprak tesviyesi ve sınai imalât ik
mal edilmek üzeredir.
İnşaata 1955 yılında da devam edilecektir.
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Efendim, soru, mahiyet ve muhteva iti
bariyle Nafıa Vekâletini ilgilendirmektedir. Na
fıa Vekili arkadaşım kendi vekâletine mütaallik
olan hususlar hakkında soruyu cevaplandırırken,
vekâletimle ilgili hususu da yüksek huzurunuz
da arz etmiş bulunmaktadır. Şimdilik buna ek
lenecek başkaca mâruzâtım yoktur,
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. TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar :
Avanos'un otuz senelik bir yol dâvası var
dır. Bu dâva bugüne kadar ele alınmamış, ihma
le hattâ suiistimale uğratılmıştır. Bu meseleyi
Yüksek Huzurunuza getirmek mecburiyetinde
kaldığımdan dolayı özür dilerim.
Arkadaşlar, malûmu ilân kabilinden de olsa
söylenmesinde fayda vardır, yol bir kelime ile
ifade edilmek icabederse medeniyet demektir.
Medeniyetin sembolü ve kılavuzu yoldur.
Bir memleket ki, yoldan mahrumdur, o mem
leketin iktisaden kalkınmasına imkân yok de
mektir. Avanos, Orta - Anadolunun ortasında
eski bir kaza merkezi olduğu halde civarında
bulunan vilâyet ve kazalarla muvasalasını te
min edecek bir yol şebekesinden bugüne kadar
maalesef mahrum bulunmaktadır.
Ankara - Kayseri demiryolunun işletmeye
açıldığı tarihten, yani otuz seneye yakın bir za
mandan beri Avanos, hattâ Nevşehir. Ürgüb
için iktisadi bir ehemmiyet arz etmeye başlıyan
tahminen 40 kilometre uzağmdaki Himmetdede İstasyonuna bir yol ile kavuşabilmek için
bugüne kadar çok gayret sarf ediliği ilgili
makamlar nezdinde birçok teşebbüslerde bulu
nulduğu halde maalesef bütün bu zahmet ve
emekler boşa gitmiş, halkın dert ve şikayetle
riyle alâkadar olunmamıştır. îşin bu derece ih
male, suiistimale uğratılmasmdaki sebepleri cid
diye almak mümkün değildir. Hakiki sebepleri
burada izah etmek, kıymetli vakitlerinizi işgal
etmek olacağından hem lüzumsuz ve hem de
faydasızdır. Halkın yolsuzluktan çektiği sıkın
t ı ve ıstırap büyüktür. Bu sıkıntı ve ıstırap bil
hassa Kış aylarında hâd ve müzmin bir şekil
almaktadır. Karın fazla yağdığı zamanlarda yol
kapalıdır. Gelip gitmek bin bir müşkülât içinde
yapılmaktadır. Yol kapalı olduğu zamanlarda
posta nakliyatı Avanos - Himettdede gibi kısa
bir yoldan değil, Ürgüb - Başköy - Boğazköprü
yoliyle yapılmaktadır ki, aradaki mesafenin
70 - 80 kilometre olduğu düşünülürse halkın yol
suzluktan katlanmakta olduğu zahmet ve sıkmnmın derecesi anlaşılır kanaatindeyim. Hal ve
vaziyet bu merkezdedir.
Şimdi arkadaşım Bölükbaşı'ndan öğrendiği
me göre, kendisinin Avanos - Himmetdede yo
lunun ne zaman inşa ve ikmal edileceği hakkın-
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da 1952 de Sayın Nafıa Vekiline vâki müracaa
tı üzerine Nafıa Vekili 1953 tahsisatından bir
miktarın ayrılarak ikmal edileceğini mektupla
Bölükba'işı'ya bildirdikleri halde inşa edilmek
şöyle dursun Avanos - Himetdede yolunun inşa
sından sarfınazar olunmuş ve yerine Avanos Galaba yolunun inşasına teşebbüs edilmiştir.
Galaba da devlet şosesi, üzerindeki Avanos
köylerinin bir geçit noktası olmakla, Avanos Himmetdede yolu kadar ehemmiyet arz etmek
te ise de, bunun güzergâhının lâyıkiyle tanzim
ve tesbit edilmemesi sebebiyle bu yolda maale
sef pek faideli olamıyacaktır.
Bununla beraber yolun yapılması yapılmamasmdan çok daha iyi olacağı cihetle güzergâh
her ne suretle olursa olsun yolun bir an evvel
yapılarak işletmeye açılmasını ve halkın huzur
ve refaha kavuşması için gerekli tedbirlerin
alınmasını Sayın Nafıa Vekilinden rica ederim.
R E l S — Soru bitmiştir.
7. __ Samsun Mebusu Muhittin
Özkefeli'niri,
Samsun hava alanının iki defa eksiltmeye çıka
rılmasına rağmen ne sebeple ihale edilmediğine
dair sualine Nafıa Vekili Kemal
Zeytinoğlu'nun
şifahi cevabı (6/31)
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki sözlü sorumun sayın Nafıa Vekili
tarafından şifahen cevaplandırılmasını saygı ile
rica ederim.
Samsun Mebusu
M. Özkefeli
Samsun hava alanı 2 defa eksiltmeye çıkarıl
masına rağmen neden ihale edilmedi, sebepleri
nedir?
R E l S — Nafıa Vekili.
NAFIA V E K İ L İ KEMAL ZEYTİNOĞLU
(Eskişehir) — Samsun hava meydanı inşaatı
3 433 225,62 lira keşif bedelle 28 . X . 1954 gü
nünde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye çıkarıl
mış ise de bu işi yapacak makine ile mücehhez
bir mühendis maalesef bulunamamıştır. Vekâletçe
makine yardımı yapılması imkânları araştırıl
maktadır.
REİS — Muhittin Özkefeli.
MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) —Efen
dim; Bakanın izahatı, benim sualim kadar kısa
oldu. Fakat benim sualim içinde birçok şeyler ol
duğunu tahmin etmesini isterdim. Bir kere sua-
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lim Sayın Bakanın verdiği kısa izahata sebebiyet
verecek şekilde değildir. Evvelâ park, bilmem
bir mütaahlıidi korunıa diye bir şey yok. Defaatle, hükümet ağzından söylendi, bu alan yapı
lacak ve bu sene Van hava alanı, Samsun hava
alanı yapılacaktır, buyurmuşlardır, iki defa iha
leye çıkmış, birinci ihalede fiyat farkı az ol
duğundan dolayı talip zuhur etmedi. Tahmin
ediyoruz, ikinci defa ihaleye çıkarıyoruz buyur
dular. ikinci defa aynı şartlar altında ihale icra
edildi, talip çıkmadı. Bendeniz istanbul'daydım,
dönüşümde gününü 26 Kasım olarak hatırlıyo
rum, vekâlette sayın Vekili telefonla aradım.
Sordum, Müsteşar Beyden, hiç bu şartlardan
bahsetmedi, yalnız Samsun'da yapılacak hava
alanı mevzuunda Millî Müdafaa ile bir arazi ih
tilâfı olduğunu söyledi, «bu yüzden geri kaldı,
şimdilik talip de çıkmadı» dediler.
Beyefendiler sayın Bakan huzurunuzda kes
tirme cevap vermeseydiler, bendeniz tafsilâta
girişmiyecektim. Bir defa münakaşaya konulan
bir işin kuruş] andırılıp her şeyi nazara alındık
tan sonra ilân edilmesi lâzım değil miydi? Bun
lar yapılmıyor. Af buyursunlar kanaatimce, ida
renin işleme tarzındaki bir lâubaliliğe işaret et
mek isterim. Şimdiye kadar motor ve makineleri
ile bir mütaahhit çıkmadı ise bundan sonra çıka
cağını nasıl ümidediyorlar? Hava meydanında
Millî Müdafaa ile ihtilâf varsa, halledilmiş mi
dir?
Hava alanı, burada olmazsa, başka yerde ne
rede yapılacaktır? Yer arıyorlar mı? Emir buyur
muşlar mı tesbitine?
Bunlarm inşa mevsiminden evvel, Hükümet
sözü olarak defatla söylediklerine rağmen, yap
mak imkânını görüyorlar mı?
Lütfen izahat vermelerini rica ederim.
REÎS — Nafıa Vekili.
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU
(Eskişehir) —Muhterem arkadaşlar, hava mey
danları inşaları hakkında, hepinizin malûmudur
ki, geçen devre sonlarında çıkarılmış ve bize sa
lâhiyet tanıyan bir kanun mevcuttur. Bu kanun
çerçevesi içerisinde ilk tahsis yapılan 9 meydan
manzumesine dâhil bulunan Van ve Samsun
meydanları da önplânda ve ilk hamlede ele alı
nacak meydanlardandır.
Hükümet olarak bütün bu meydanların bu
tahsisat yetkileri içinde ele alınacağını ifade et-
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tiğimiz gibi bu meydanlar manzumesi içerisinde
de ilk plânda Van ve Samsun meydanlarını
ihale ettiğimizi • efkârı umumiveye arz ve ilân
ettik, ilk hamlede Samsun ve bunu mütaakıp
Van meydanlarının etüdlerini yaptık, plânlarmı hazırladık, projelerini çizdik, ihale dos
yalarını tekemmül ettirdik. Bundan sonra ya
pılacak işleri ihaleye çıkardık. Üç küsur mil
yon liraya çıkacak bu meydanları ihaleye çı
kardığımız zaman gördük ki, bunlara talip
çıkmamaktadır. Gerçi bir iki mütaahhit gel
miştir, fakat mühim kısmını toprak tesviyesi
teşkil eden bu meydanları yapmak için müra
caatta bulunan mütaahhitlerin makine parkla
rının bu işe kâfi gelmiyeceğini gördük.
Suallerine arzı cevap ederken ehemmiyetli
gördüğümüz bu noktaya temas ettim. Bize
müracaat eden mütaahhitlerin elinde bu işe ki
fayet edecek lüzumlu makine parkı ile müceh
hez bulunmadıklarını arz ve izah ettim. Bu
takdirde ne yapabiliriz? Bugün Türkiye'deki
mütaahhitler boğazlarına kadar işlerle işba ha
line gelmişlerdir, bizim yeni işlerimize talip
çıkmamaktadır. Bu işleri ihaleye çıkarmakla
meselenin halledilmiş olduğuna kaani değiliz.
İhale ettiğimiz işin sonunu getirmek mecburi
yeti vardır.
Arazi meselesi hakkındaki cevabımı kısaca
izah çttim, uzun uzun izah etmekte ve Heyeti
Âliyenizi yormakta bir fayda mülâhaza etme
dim. Maamafih yine arz edeyim ki, mütaah
hitler yolu ile yapılamıyan bu meydanı kendi
makine parklarımızla ve imkânlarımızla yap
maya çalışmaktayız. Elimizde günden güne
boşalan makineler var, bunları mütaahhitlere
emaneten vermek suretiyle, bu kabîl mütaah
hitlerin eli ile bunu yapmak kararındayız, bu
nun üzerindeyiz, çalışıyoruz, dedim.
Arazi meselesine gelince; Samsun Mebusu
arkadaşım, Samsun'un yerlisidir, bilirler, Sam
sun'da tayyare meydanı olmaya müsait yer
hakikaten yoktur. Yegâne yer bugün Millî
Savunma Vekâleti tugayının işgal etmekte ol
duğu arazi parçasıdır. Bu vaziyeti Genelkur
maya ve Millî Savunmaya bildirdik. Burayı
vermedikleri takdirde Samsun'a meydan yap
maya imkân yoktur. Kendileri ile mutabık kal
dık, onların binalarını ve sairesini başka bir
yere nakletmek güç olmıyacaktır. Çünkü on
ların ihtiyacı, meydan ihtiyacı dışında daha
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başka türlü olarak mütalâa edilmiş vaziyette
dir. Bu araziyi temin edersek o zaman mesele
bir makineli mütaahhit temin etmeye kalıyor.
Bunu bulamadığımız için kendi imkânlarımızla
yapacağız r Hükümet olarak verdiğimiz sözde
en ufak bir değişiklik yoktur. Ve bunu yapa
cağımızı tekrar ediyorum.
MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Efen
dim, Şaym Bakana teşekkür borcumu eda et
mek isterim. Ve lâzımgelen noktaları açıkla
mış oldukları için müsterih olduğumuzu bildi
ririm.
Yalnız bir noktayı Samsun'un yerlisi olarak
arz edeyim ki, tayyare alanları şehrin ne tam
içerisindedir, ne de kenarında, şehre 30 r 50
kilometre mesafededir. Ben de kendilerine söz
veriyorum, teknik adam olmamakla beraber
arz edeyim ki, Samsun'da hava alanı için yer
bulmak mümkündür. İfadeleri veçhile ricamı
zın yerine getirileceğini ve hükümetin verdiği
sözü tutacağını biliyoruz, fakat niçin bu za
mana kadar bu tahakkuk ettirilmedi? Onu öğ
renmek istiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyen Sam
sun'un, hattâ hinterlandının bu işin hallini sa
bırsızlıkla beklediğini arz eder ve bir an evvel
tahakkuk ettrilmesini rica ederiz.
REİS — Nafıa Vekili.
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTÎNOĞLU
(Eskişehir) — Beynelmilel standart hava mey
danları; yani kendi küçük şehirlerimizde kı
sa mesafeli münakaleleri sağlıyacak hava mey
danları, arkadaşımızın buyurduğu gibi şehir
lere 30 - 40 kilometre mesafede olmaz. Bu
meydanlar, şehre çok yakın kısa mesafelerde
bulunmak, yolcuların âzami 10-15 kilometre
kat'ederek ulaşacakları uzaklıkta yapılmak icabeder. Onun için Samsun vilâyetimiz için de
şehre yakın bir yer arayıp bulmak üzere oldu
ğumuzu arz etmiştim.
REİS — Soru bitmiştir.
8. — Van Mebusu Kemal
Van'ın yakınında bulunan linyit
zaman işletmeye açılacağına dair
meler Vekili Samet Ağaoğlu'nun
(6/32)

Yörükoğlu'nun,
madeninin ne
sualine İslet
şifahi cevabı

R E İ S — Soru sahibi burada mı?
seslim)

(Burada
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Türkiye Büyük Millett Meclisi Yüksek Reisliğine
Çok muhterem Başvekilimiz, Van'da Anado
lu Ajansına verdikleri beyanatta (Van'ın yakı
nında bulunan linyit madeninin işletmeye açıl
ması ve geniş ölçüde mahrukat sıkıntısı çeken
Van'ın bu derdini karşılamakla kalmayıp, bu
rada kurulacak sınai tesislerin de ihtiyacını kar
şılaması gibi bir tedbirin tatbikatı günlerindeyiz. Bunun ifade ettiği ehemmiyeti izahtan ken
dimi vareste görürüm.) buyurmuşlardır. Şimdi,
Muhterem Başvekilimizin, bu ehemmiyetli emir
ve kıymetli direktifleri üzerine alâkalıların, faa
liyete geçip geçmediklerinin ve mezkûr linyitin
ne zaman işletmeye açılacağının sayın İşletme
ler Vekili tarafından şifahi olarak izah edilme
sini saygı ile rica ederim.
Van Mebusu
Kemal Yörükoğlu
R E İ S — İşletmeler Vekili.
İŞLETMELER VEKİLİ *SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, Yö
rükoğlu arkadaşımız, Sayın Başvekilimizin bun
dan 3 - 4 ay evvel Van'ı ziyaretleri dolayısiyle
oradaki Şamanis Linyit madeninin işletileceğini
beyan buyurduklarını hatırlatıktan sonra işle
tilmesi için tedbirler alındı mı diye soruyor.
Anlaşılıyor ki kıymetli arkadaşımız Sayın Baş
vekilin o zamanki sözlerini bir kere de Mecliste
teyit ettirmek için bir iyi gayretin başındadır.
Aradan dört ay gibi kısa bir zaman geçmiş ol
masına rağmen Başvekilimiz avdet eder etmez ora
ya mütahassıs gitmiş, daha evvel yapılmış olan
jeolojik tetkikleri teyit etmiş ve bir milyon tona
yakın bir rezervin mevcudiyeti tahmin edilmiş
ve derhal lâzımgelen tedbirlerin alınması husu
sunda M. T. A. Enstitüsüne emir verilmiştir.
Temennimiz, arzumuz ve programımız, gelecek
senenin sonuna doğru Van linyitleriyle evvelâ
Van ve civarı vilâyetlerini ısıtmaya, İnşallah mu
vaffak olacağız. Benim mâruzâtım bundan iba
rettir.
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhte
rem arkadaşlar, Kıymetli İşletmeler Vekili arka
daşımız, Muhterem Başbakanın Anadolu Ajan
sına verdikleri beyanatı Mecliste teyidettirmek
gibi bir gayret peşindeler, diye söze başladı. Biz
bu tâbiri aşla doğru görmemekteyiz? Bir Mebus
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olarak elbette ki, dertlerimizi
takibetmek ve
onlara çare aramak mecburiyetindeyiz, bunu bir
gayretkeşlik tarzında ifade etmelerinden üzün
tü duyduğumu arz etmek isterim.
Biz biliyorsunuz ki senelerden beri İşletme
ler Vekiline başvurur ve bunu isteriz, bir türlü
bu kömürün açılmasına muvaffak olamamışızdır. Mühendis gönderdik, heyet gönderdik... Mü
hendis gider gelir, heyet gider gelir, fakat müs
pet bir netice alınmaz. Bu itibarla çok dertliyiz.
Onun içindir ki ben İşletmeler Vekâletine ve alâ
kalılara Başvekilin bu sözlerini, bu beyanlarını,
bu Vaitlerini sadece hatırlatmak istedim. Yoksa
Büyük Mecliste tesbit için bir gayret sarf etme
dim. İşletmenin bu işle alâkadar olmalarından
ve gelecek sene bu zaman işletmeye açılacağın
dan dolayı yakı olan vaitlerine teşekkür ederim.
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İŞLETMELER VEKİLİ SÂMET • AĞAOĞLU (Manisa) — Zarafeti siyasiyeyi çok iyi bilen
Yürükoğlu arkadaşıma bir şaka yaptım, yanlış
anlaşıldığı için özür dilerim. Gayretkeş, deme
dim, çok güzel gayret içinde, dedim. Haber ve
reyim arkadaşlar, hepimiz aynı gayret içinde
yiz. Eğer üzüldülerse hakikaten özür dilerim.
Mütaaddit defalar heyetler gidip gelmesi vâkıdır ve vâki olabilir. Ama, bir millî serveti mey
dana çıkarmanın ve hakikaten zaman zaman
üzerinde durmanın icabettiğini çok iyi takdir
ederler. Ben şimdi yine kendilerinin hakikaten
yerinde gösterdikleri gayretlerinin neticesini
huzurunuzca çıkıp ikinci defa tekrar ediyor ve
cesaretle diyorum ki, Van yakınında bulunan
linyit madeninin gelecek sene sonunda işletmeye
açıldığını inşallah görürüz. Üzdü isem özür dile
rim Kemal Bey arkadaşımızdan.

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — Trabzon Mebusu Emrullah
Nutku'nun,
Üsküdar vilâyeti teşkili hakkında kanun teklifi
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları
(2/31)
(1)
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar, ben İstanbul'u çok seven bir
arkadaşınızım. (Kim sevmez sesleri, gülüşmeler)
Efendim, teklifi kanunim hakikaten bir par
ça orijinaldir. (Gülüşmeler) Onun için bu fikir
kolay kolay komisyonlarda temayül kazanamadı.
Ama, komisyonlar bu işi iyi tetkik etti mi? Ha
yır arkadaşlar. Komisyonların esbabı mucibe lâ
yihalarını görünüz. Dâhiliye Encümeni, esas en
cümen şu kadareık bir cümle ile (İstanbul'un
haiz olduğu tarihî hüviyeti ve coğrafi durumu
vilâyet ve belediye hizmetleri, sosyal ve kültürel
ve iktisadi vaziyeti itibariyle gayrikabili tecez
zi bir küldür) diyor. Bütçe Komisyonu da esas
komisyonun mütalâasının aynını almıştır.
. s
, Şimdi, İstanbul gayrikabili tecezzi midir r de
ğil midir?. Burasını evvelâ izah edeyim :
Aziz arkadaşlarım, bir defa İstanbul ne ik
tisadi bakımdan, ne coğrafi bakımdan birbiriyle
tecezzi kabul etmez değildir.
Bakınız, arada bir defa büyük bir deniz par
çası vardır. İstanbul'un bütün iktisadiyatı Ru(1)

52sayılı

matbua zaptın

sonundadır.

meli tarafında temerküz etmiştir. Üsküdar'da
veya Kadıköy'de bir tek umumi piyasa dahi yok
tur. Yalınız mahalle çarşılarından ibaret küçük
köyler halindedir. Bu itibarla hakikaten ikti.saden Kadıköy, Haydarpaşa, Üsküdar'ın İstan
bul'la bir ilgisi yoktur. İstanbul'un iktisadi
merkezi İstanbul'da, bilhassa Eminönü tarafın
da ve Galata'da temerküz etmiştir. Anadolu
yakasında bir piyasa, bir iktisadi varlık gö
rüyorsanız, ben de sizinle beraber olayım. Böyle
bir şey yoktur. Binaenaleyh iktisadi bir kül
değildir.
Gelelim içtimai durumuna : Çok iyi bilirsi
niz ki, İstanbul'da bir tek lodos, evleri birbi
rinden, kocaları karılarından ayırır. Yani çok
defa İstanbul tarafında kalanlar İstanbul'un
münakale durumu hiçbir zaman medeni bir şeh
rin hayatına uygun şekilde tanzim edilmemiş
tir. Nitekim İstanbul şehir hududunun bir ta
rafından diğer tarafına gitmek için sarf ede
ceğiniz vakit beş saattir. Halbuki bugün beş
saatte İngiltere'den Amerika'ya gidilmektedir.
Gelelim tarihî birliğe : Kadıköy ve Üsküdar
tarafında hiçbir tarihî âbidemiz var mıdır? Se
limiye kışlasından başka ne var? Bütün tarihî
servetlerimiz yine Rumeli tarafmdadır. Şu
halde Anadolu yakasiyle Rumeli yakasının gay
rikabili tecezzi olduğu gerek iktisaden, gerek
tarihen ve gerekse içtimaan doğru fikir değildir.
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Fakat farzımuhal olarak bunu, üç mmtakayı,
yani Üsküdar, Beyoğlu, İstanbul'u gayrikabili tecezzi bir aile saysak. Şimdi arkadaşlar;
İstanbul'u seven bir insanın, istanbul'u imar
edebilmek, kalkındırmak için yapması lâzımgelen iş; onu müstakil mahallî idarelere mazhar kılmaktır. Size bir misal vereyim : Bizde
öyle anneler vardır ki, çocuk hasretinden, ço
cuğuna karşı gayet şiddetli olan şefkat ve mer
hametinden dolayı onu tahsile göndermez, ken
dinden ayırmaz. Aman Avrupa'ya gitmesin, di
zimin dibinde kalsın, der. Eğer biz bu anne zih
niyetiyle düşünürsek; evet, Üsküdar, Kadıköy
tarafını ayırmıyahm, aman bizden gitmesin,
diyebiliriz. Ama hiçbir zaman coğrafi vaziyeti
itibariyle İstanbul'dan Kadıköy veya Üskü
dar'ı ayırıp götürmeye imkân yoktur. Biz is
tiyoruz ki, Üsküdar ve Kadıköy müstakil bir
idare altında kalkınsın ve imar edilsin. Ondan
sonra İstanbul kül olarak tekrar birleştirilsin.
O zaman iftihar edebileceğimiz bir şehir ortaya
çıkar arkadaşlar.
iktisadi ve içtimai bir kalkınmanın içinde
yiz arkadaşlar. Hükümetimizin
prensipleri,
âmme hizmetlerini küçük ünitelere bölmek su
retiyle müstakil mahallî idarelere tevdi etmek
yolundadır. Nitekim bugüne kadar kaza veya
vilâyet için yaptığımız bütün kanunlar bu zih
niyetin eseridir. Şu halde benim de, hüküme
tin noktai nazarına uygun şekilde istanbul'un
Anadolu yakasındaki kısmını bir ayrı ünite,
bir müstakil mahallî idare ile kalkınmasından
başka kasdım yoktur. Hiçbir zaman o bölgeyi
o vatan parçasını oradan kaldırıp götürmeye
imkân yoktur. O yine istanbul'un yanıbaşmdadır. Yine yarın şehir vasfında birleşme imkâ
nında ve istidadmdadır. Ama, dâva senelerden
beri bu idare altında ve ecnebilerin en çok temas
ettiği bir şehrimiz olan ve mümtaz şehrimizdir,
diye övündüğümüz istanbul'da onun tabiî güzel
liklerine Allah'ın vergilerine neler eklediğimizi
düşünelim. Bugün istanbul perişandır; bir şehir
idaresinden dahi mahrumdur. Suyu bakımından,
yolu bakımından, münakalesi bakımından istan
bul bugün bildiğimiz Avrupa şehirleri kadar de
ğil, 500 bin nüfuslu bir şehir kadar bile değildir;
iyi bir idare ve imar içinde değildir. Bunları iti
raf etmemiz lâzımdır.
Aziz arkadaşlarını; çocukluğumda Caddebostanında benim bir komşum vardı. Bu zatın bü-
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yük arazisi, tarlaları ve sairesi vardı. Fakat ken
disi bir kulübede sefalet içinde yaşardı. Kendi
sine «yahu şuradan biraz arazi sat da vaziyetini
düzelt, biraz hayat gör» diyenlere, bu «baba malı
dır, ben bunu satamam» derdi.
Binaenaleyh zihniyetlerimiz bu olmamalıdır.
Hakikaten bir memleket parçasını, bilhassa mem
leketimizin şerefi olan bîr parçasını, bir vilâyet
parçasını, bir şehir parçasını bu halde daha se
nelerce görmeye tahammül edecek misiniz ? Avrupayı görenler, orada büyük şehirlerin ne durum
da olduğunu bilenler bilmiyorum istanbul'a dön
dükleri zaman hangi tesirlerin, hangi ıstırap
ların altında kaliyorlar ? Bunları vicdani olarak
mütalâa ettiğimiz zaman istanbul'u çok iptidai
bir şehir olarak bulduğumuzu itiraf ederiz.
Arkadaşlar, deniyor ki, İstanbul idari bakım
dan kabili tecezzi değildir. Eğer İstanbul'u"bu
şekilde daha uzun seneler mahkûm bırakacaksak, Iseanbul'u hakiki medeni ş'ehir olmak vas^
fına eriştiremiyeceksek, ben doğrusu bu zihniye
te hiçbir zaman taraftar olamıyorum, olamaya
cağım.
Sonra bir şehrin, bilhassa dünyanın en güzel
şehri olduğunda herkesin ittifak ettiği Boğaz
içi bir Rumeli tarafına, bir de Anadolu tarafı
na bakınız.
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — iki tarafı da
güzel.
FMRULLAH NUTKU (Devamla) — Evet
Allah yaratmış. Allah yaratmış ama,. Anadolu
tarafında iki sokak arkasındaki mahalleye bir
girin de nasıl bele kadar çamura veya toza gö
müleceğinizi görün. Böyle şehir mi olur, - arka
daşlar? Eğer istanbul'u Beyoğlu ile tanıyorsak
mesele yok. işte zaten bir sokağımız var,
İtanbuPda başka bir şey yok. Sonra ar
kadaşlar, tarihî ve coğrafi bakımdan is
tanbul hiçbir zaman Üsküdar ve . Kadı
köy'le beraber değildir. Biliyorsunuz Ka
dıköy, Helyopolis İstanbul tarafındaki Bizans'
tan çok daha evvel kurulmuş ayrı bir şehirdir.
Kadıköy'ü istanbul'un bir parçası telâkki et
mek bizim hakikaten yanlış bir zihniyetimizin
neticesidir. Bugün Anadolu yakasının kalkmamamasımn, hattâ yalnız Anadolu cihetinin de
ğil, Rumeli cihetinin de istediğimiz gibi kalkın-ııamamasmm sebebi malûm. Büyük bir mesahai
sathiye üzerinde şehircilik nosyonu ile hiçbir
zaman kabili telif olmıyan, aralarında münakale
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vasıtaları pek uzak bulunan bu iki şehir parça
sını olduğu gibi görmek mahrumiyetine daha
çok seneler katlanacağız, arkadaşlar.
Arkadaşlar, yalnız belediye bakımından de
ğil, yarın belediye kanunu da çıksa, hattâ İs
tanbul şehrinin vilâyetle belediyesi birbirinden
ayrılsa zavallı Anadolu yakası yine bu halde
kalacaktır. Müsaadenizle size misal arz edeyim :
Anadolu yakası takriben 300 - 350 bin nüfusu
barındırır, yani nüfus bakımından İstanbul'un
üçte biridir. Mesahai sathiye bakımından ise
yarısı kadardır. Şimdi bu üçte bir nüfusun ya
şadığı ve mesahai sathiyesinin yarısı olan bu
topraklarda bakınız bütçe taksimatı nasıl yapı
lır. Geçen sene belediye bütçesi 64 milyondu.
Bunun ancak dört buçuk milyonu Anadolu ya
kasına sarf edilmiştir. Demek ki, onda bir bile
değil, on beşte biri sarf edilmiştir. Halbuki bu
rası İstanbul şehrinin üçte bir nüfusunu sine
sine almıştır. Mesahai sathiyesi de İstanbul'un
yarısıdır. Buna mukabil yine arz edeyim ki,
zabıta bakımından da onda birdir. Yani Rumeli
tarafı zabıtası, Anadolu semtinin zabıtasından
on misli fazladır.
Trafik polisi bakımından da Rumeli'ye na
zaran yirmi beşte birdir. Bu misalleri daha çok
taaddüdettirmek mümkündür.
Sonra işin asıl garip tarafı şudur ki; Kadı
köy ile Üsküdar memurlarının katiyen insiyatifi yoktur. En basit bir işi İstanbul'daki Def
terdar ve Vilâyetten sormak mecburiyetindedir.
Kaymakamlar hiçbir insiyatife malik değildir.
Yalnız şu kadarını söyliyeyim ki, Haydapaşa'nın arkasında bir İbrahimağa Mahallesi vardır.
Geçenlerde buraya, bir eve davet edildim. Gör
düğüm manzaradan âdeta hicap duydum. Hay
darpaşa Hastanesinin mecrası, meydanlar ve
dereler içinde akmaktadır. Kadıköy Kaymaka
mına on defa şikâyet edilmiştir, fakat hiçbir
teşebbüse geçilmemiştir. İnsaflı olalım arkadaş
lar. İstanbul İstanbul'dur, fakat Kadıköy, Üskü
dar İstanbul değildir. Bunlar sahipsizdir, övey
evlâttır arkadaşlar.
Sonra su durumundan behsedeeek değilim.
Biliyorsunuz oradaki vatandaşlar bu sene susuz
luk yüzünden âdeta Kerbelâya düşmüş gibi ol
dular. Bu yaz su buhranı yüzünden İstanbul ve
Kadıköy halkı sayfiyeye gidememişlerdir.
Sonra arkadaşlar İstanbul yabauz belediye ba-
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kınımdan değil, Üsküdar ve Kadıköy'ün Turizm
bakımından mahallî bir idareye sahip olması
lâzım değil midir? Istasbul birçok yerlerinden
ayrı olarak eğer Kadıköy'de bir Bağdat cad
desi olmasaydı Pendik'e kadar büyüyemezdi. Üs
küdar bugün münakaleden mahrum olacaktı ar
kadaşlar. Boğazın Anadolu sahillerine bakınız
yol yoktur. Daha çok bakılacak yerler vardır ve
hakikaten müstakil bir idareye kavuşamazsa ne
yol bakımından, ne su bakımından hiçbir zaman
ümrana kavuşamıyacâktır arkadaşlar. Münakale
durumu, elektrik ve havagazı durumu, hepsi bi
rer meseledir. Burada hepimizin bildiği şeyleri
tekrara lüzum görmüyorum.
Arkadaşlar, Benim bu kanunla yapmak iste
diğim şey, İstanbul'u birbirinden ayırmak değil
dir. İstanbul'u kimse birbirinden ayırmaya kadir
değildir. Ben İstanbul'a iki vali tâyin etmek is
tiyorum, İstanbul'u iki vali ile idare edelim.
Zira bir vali İstanbul'un, bugünkü İstanbul'un
idaresine kâfi gelmemektedir. Buna sizler de her
halde kanisiniz. Bu, bir vazife taksiminden iba
ret olacaktır arkadaşlar, başka bir şey değildir.
Arkadaşlar, ben memleket meselelerinde duy
duğum vazife sevgisi ile böyle bir teklifi getir
miş bulunmaktayım, kabul'edip etmemek sizle
re aittir, bunun mesuliyeti benim tarafımdan
bana, sizlerin tarafından da sizlere ait olacaktır
ve nihayet bir memleket borcunu, bilhassa Avru
palıların gözü önünde bulunan müstesna bir
şehrimizi kısa bir zamanda kalkındırmak, imarı
nı temin edebilmek için bu teklifi getirmiş bu
lunmaktayım. Yoksa ne politik ve ne de başka 1
bir düşüncem yoktur. Nihayet takdim eylediğim
teklif de Hükümetin âmme hizmetlerini vatanda
şın ayağına götürmek prensiplerine de gayet uy
gundur.' Fakat komisyonun bu işi neden böyle
sathi geçiverdiğini anlıyamadım arkadaşlar.
Her ne olursa olsun, ben vazifemi yapmış,
vicdanımın seslerini ifade etmiş bulunuyorum
ve bir takrir veriyorum. Eğer uygun görürseniz
lütfen kabul buyurursunuz.
REİS — Hamdullah Suphi Tanrıöver.
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlar; benim din
lediğim milletvekilini çocuk denecek bir yaş
ta, Bahriye Mektebinde hocalık ettiğim vakit
karşımda gördüm. Muhabbetimin kıdemi, alâ
kam o zamandan başlar. Yalnız hoca ile, km-
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da kararlarımızı rüzgâra göre veremeyiz. Me
dişini yetiştirmekle iftihar ettiğim genç arasın
sele ne idari, ne malîdir, bizde yeni bir ilim
da bir görüş farkı vardır. O görüş farkı şu :
olan şehircilik meselesidir. Biz, dünyanın en
İstanbul, dünyanın büyük şehirleri arasın
güzel köşesine malikiz. Bir yabancının, Lâda çok küçük bir şehirdir. Boğaziçi bir nehirdir.
martin'in sesiyle söyliyeyim . «Dünyanın hiçOnu şimale ve cenuba doğru uzanan cereyan
ları ile mütalâa edersek, net bir nehirdir. Hud- i bir tarafında göklerin mavisiyle denizlerin ma
son nehri Newyork'u ikiye böler. Newyork 12
visi arasında dehanın parmağı bundan daha
milyonluk, Londra 9 milyonluk, Paris 5 mil
ilâhî bir çizgi dalgalandırmadı!»
yonluk şehirlerdir. Londra'nın içinden Taymis
Şehrimize lâyık olduğu itinayı göstermek,
geçer. Paris'in içinden Sen nehri geçer. Ber
malî imkânlarımızla da mukayyettir. Zaten be
lin de dünyanın en büyük şehirlerinden biri.
nim çocukluğumdan beri büyük ve aziz belde
Ortasından Sipre geçer.mizde ümrana doğru derece derece bir inkişaf
Beşeriyet tarihinin hususiyetlerinden biri,
gördüm. Elbette isimlerini hatırladığım, şehresuyu aramış olmasıdır. Ya denizin, ya büyük
minleri ve belediye reisleri arasında Doktor Ce*
nehirlerin kenarında mamurelerini, medeni
mil Paşayı, sonra aramızda milletvekili olarak
yetlerini kurmuştur. Nehirler bizi birleştirir,
bulunan Lûtfi Kırdar'ı zikretmeliyim; ne tara
ayırmaz. Medeniyetimiz mevzuubahis olunca
fa gitsek Lûtfi Kırdar'm eserleriyle mutlaka
milletvekillerine başta arz etmek istediğim şu
karşılaşırız. Şimdiki vali ve belediye reisvekidur : Bizim, Üsküdar'da muazzam bir âbidemiz
limiz müşkülât içindedir, çünkü İstanbul'un ida
var; kendi başına, ecdadın binbir hâtırasını
resi müşküldür. Çünkü en büyük şehrimizin ih
taşıyan ve milletlerarası bir edebiyat mevzuu
tiyaçları nihayetsizdir. O çok çalışıyor, inkâr
olan Karacaahmed 'imiz. Orada altı tane müze
edilemez. Ancak, iş büyük, ihtiyaç çok büyük,
miz mevcut, ecdadımızın giydiği bütün serpuş
imkân az. Bu itibarla benden evvelki hatiplerin
lar orada.. Meşhurların tercümei hali orada..
fikrine iltihak etmiyorum. Taksim etmiyelim.
Nahdm, yani mermer oymacılığın tarihi orada..
500 seneden beri sahip olduğumuz İstanbul'u,
Zevkimizin istihale tarihi orada.. (Bravo ses
daha küçülmüş olarak mı dünyaya takdim ede
leri).
ceğiz? Nüfusu artsın, ümrana doğru gitsin, kü
Çocuğunu kaybetmiş bir annenin, bir ba
çülmesin, büyüsün!.. Tutacağımız yol ancak bu
banın can acısiyle haykıran sesi, yani halk ede
dur. (Alkışlar)
biyatı orada, ve nihayet Şeyh Hamdullah orada..
BEİS — Servet Sezgin.
Hattatlık sanatını bütün incelik ve güzellikle
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
riyle temsil eden, bu sahada geçilmez bir sima
rem arkadaşlar, güzel İstanbul, Türk milleti
olan Üsküdar mil Etrafına topladığı 200 e ya
nin gözbebeği olan İstanbul ve dünyanın incisi
kın tilmizi ile o da orada yatıyor. Mescitleri
olan İstanbul mevzuubahis olmasaydı, kıymetli
miz, camilerimiz, medreselerimiz, çeşmelerimiz,
idareci arkadaşlarımızın mevcudiyeti karşısında,
hepsi hepsi orada. Boğaz bizi ikiye ayırmıyor.
bilhassa büyük hatip Hamdullah Suphi TanrıArkadaşlar; çok muharebe etmiş bir mem
över'den sonra konuşmıyacaktım.
leketin çocuklarıyız. Biz, çok fakir düştük ve
İstanbul hakkında söylenmemiş edebiyatımız
İstanbul'umuz çok masrafa muhtaçtır. Bu yü
da
söz mü vardır, onun için yazılmamış şiirler
kü hep birden üzerimize alamıyoruz. Muhak
mi
kaldı? Bir şairimiz onun bir taşını, bir par
kak İstanbul'un içinde yer yer bir iç Afrika
çasını tekmil Acem mülküne bedel saymadı mı?
sefaleti vardır. Büyük caddelerden uzaklaştı
Bir vilâyet kurulması mevzuubahis olurken,
ğımız vakit gönlümüzü çok mahzun eden man
Anayasamız hangi esaslara riayet etmek lâzımzaralar görüyoruz. Atatürk bulvarını açtık, ar
geldiğini tesbit etmiştir. Vilâyetlerin kurulma
kada ne kadar gizli kalmış perişanlıklar mey
sında iktisadi ve coğrafi esaslar hâkim olur de
dana çıktı. Bu halde, mesele İstanbul'u ikiye
mektedir. Buna mukabil1 İçişleri Komisyonu ile
ayırma değildir. Vaktiyle Bizans devrinde kar
Bütçe Komisyonumuz yalnız bununla da iktifa
şı tarafta ayrı ayrı isimde şehirler vardı. Mu
etmiyerek Muhterem Emrullah Nutku'nun id
vasala, yelken ve kayıktan ibaretti. Ara sıra
diası hilâfına bir de tarihî bağları, kültürel bağlodos, poyraz eser. Fakat biz İstanbul hakkın-
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l a n ve sair buna mümasil bağları da ilâve etmiş
bulunuyor.
" Coğrafi, iktisadi bakımdan da istanbul bir
bütündür. Birbirinden ayrılmaz. Biraz evvel
Hamdullah Suphi Beyin işaret ettiği gibi Ber
lin'de, Paris'te, Londra'da, Nevyork'ta âdeta
İstanbul gibidir. Yalnız bunlarda şehirleri iki
ye ayıran şey nehir, İstanbul'daki ise boğazdır,
denizdir; mahiyetleri itibariyle ikisi de sudur.
Arkadaşlar, Kadıköysüz, Bostancısız İstan
bul vilâyeti olmaz. Çamlıcasız İstanbul mahiye
tini kaybeder. Bunlar nasıl birbirinden ayrılır?
Ayrı trafiğe, ayrı idareye, ayrı iktisadi rejime
nasıl tâbi tutulabilir. Bu nasıl tasavvur edile
bilir?
Bilhassa mevcut iktidarımız şu güzel1 İstan
bul'u o dünyadaki güzellikleriyle müterafık bir
hale getirmek için çareler ararken, asmaköprüler, metrolar, su bentleri ve saire, üzerinde du
rulan mevzular, belki bu şehirin lâyık olduğu
işlerin daha iptidai bir kademesini teşkil eder.
Ne yapsak bu güzel İstanbul için azdır. Üskü
dar'ı İstanbul'dan ayırmak hatalıdır. İmar ba
kımından belki Üsküdar geri kalmıştır. Bu,
Kuzguncuk için böyledir. Ama Bostancı ve Ka
dıköy imar bakımından daha ileri bir manzara
arz eder. Aksaray'dan öteleri, Fener ve Samatya, Topkapı her halde Üsküdar'dan farklı de
ğildir. Muhterem Emrullah arkadaşımızın gör
düğü manzaralar o semtlerde de vardır. Bura
da dikkat edilecek şey İstanbul'un geri kalmış
yerlerini imar etmek, bu tarihî beldeyi lâyık ol
duğu imara bir an evvel kavuşturmaktır. Bu
nun için Emrullah Nutku arkadaşımızın görüş
lerine iştirak etmiyorum. Teklif edilen kanun
teklifinin reddi lâzımgeldiği kanaatindeyim.
REİS — Rükneddin Nasuhioğlu.
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) —
Muhterem arkadaşlar, Emrullah Nutku arkadaşı
mızın bu mevzuu Meclise getirmesi çok yerinde
ve isabetli olmuştur. Fakat bunu söylerken Istanbul'dan ayrılarak Üsküdar'ın ayrı bir vilâyet
olarak teşekkül etmesini bendeniz de yerinde bul
mamaktayım. Tamamen Üsküdar çocuğu olduğum
bütün ecdadım orada gömülü olduğu halde İs
tanbul'un, vaziyeti umumiyesi itibariyle bir kül
olduğu kanaatindeyim. Bir kaza, bir vilâyet ku
rulurken yalnız tabiî çizgileri değil, onun muh
telif faktörlerini de nazarı dikkate almak lâzım
dır. Bu bakımdan Sayın Hamdullah Suphi'nin
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demin işaret buyurduğu ve diğer arkadaşımızın
da iştirak ettiği gibi, istanbul 'un bir kül halinde
kalması zaruridir. Tarihen de böyledir. Osman
lı devrinde de böyle idi, halen de böyledir, is
tanbul'da muhtelif vazife görmüş, her köşesinde
vazife vermiş bir arkadaşınızım ama bunu ben
böyle görüyorum.
Asıl arz etmek istediğim nokta ve sözüme te
şekkürle başlamamın sebebi, istanbul'un, bu
günkü Üsküdar'ın vaziyeti hakkında hükümetin
nazarı dikkatini çekmek ve Üsküdar tarafının
imarı hususunda yapılacak işleri biran evvel ele
almak mevzuudur. Hakikaten karşı taraf, Ana
dolu yakası çok bakımsız kalmıştır. Varidatına
nazaran oraya daha az tahsisat konmuştur, va
zifelilerin salâhiyetleri çok mahdut bir halde kal
mıştır.
Bu bakımdan, Emrullah Nutku arkadaşımızın
bu kanun teklifi vesilesiyle Saym İçişleri Veki
linden ve istanbul idaresinden temennim şudur:
^ u şehrin imarı hususunda Anadolu tarafına
ehemmiyet versinler. Mesele, İstanbul'u ayırmak
değil, bir an evvel kül halinde imar ve ihya et
mektir arkadaşlar.
REİS — Emrullah Nutku arkadaşımızın bir
takriri vardır, okuyoruz.
Muhterem Riyasete1
Âmme hizmetlerini vatandaşların ayağına gö
türmek ve vatan paraçlarını küçük üniteler ha
linde müstakil mahallî idarelere gördürmek hu
susundaki hükümetimizin prensiplerine uygun
şekilde yeniden tetkik edilmek üzere kanun tekli
fimin komisyona iadesini teklif ve rica ederim.
Trabzon Mebusu
E. Nutku
REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir.
Bütçe Komisyonu mazbatasını reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul
edilmiştir. Teklif reddedilmiştir. '
2. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Emniyet T!mum Müdürlüğü
kısmına ilâve yapılması hakkında kanun lâyihası
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları
(1/120)
(1)
(1)
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Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var
mı?.
AGÂH EROZAN (Bursa) — Söz istiyo
rum.
REÎS — Buyurun.
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğünün kadro
suna 250 polisin ilâvesi hakkındaki Kanunun
müzakeresi dolayısiylo söz almaktan maksadım,
250 polisin ilâvesini büyük bir memnuniyetle
karşılamakla beraber bu miktarın çok az oldu
ğunu da belirtmek isterim. Fakat miktar ne olur
sa olsun bu ilâveden de yine büyük bir mem
nuniyet duyuyorum. Bu bakımdan meslek adına,
gerek Dahiliye Vekiline, gerek Emniyet Genel
Müdürüne teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlar, huzurunuza gelen kad
royu tetkik buyuracak olursanız 20 liralık polis
kadrosu istendiğini görürsünüz. 20 lira asli maa
şın bugün tutarı 152 liradır. İstanbul, İzmir ve
Ankara gibi büyük şehirlerimizde razife görecek
bu arkadaşlar, 152 lira ile ve bugünün geçim
şartları içinde vazife göreceklerdir. 20 lira asli
maaşlı memurluklar için bugüne kadar mütaaddit ilânlarına rağmen lize mezunu, ortaokul me
zunu polis bulunamamaktadır. En son çare ola
rak ki, ben buna asla iştirak etmiyorum, ilkokul
mezunu polise almyor. Şahsi görüşüme göre bu,
ilerisi için iyi bir netice değildir.
Hepinizce malûmdur ki, ilk mektep mezunu
nun, tahsil seviyesi bugün ancak bir okur yazar
olmaktan ileri değildir. Halbuki, demokraside po
lisin vazife görme şartları daha nizamidir. Kanun
ve nizam adamında muayyen bir vasıf aramak
zaruridir. îlktahsil seviyesinin buna müsait ol
madığını bir kere daha ifade ederim. Malî, adlî,
askerî bütün otoritelerin kıymetlenmesinde poli
sin rolü çok mühimdir. İlkokul mezunu bir poli
sin her hangi bir hâdisede, bence hükme esas ola
cak zabıt tanzimi kolay değildir.
ilk mektep mezunu polis alıyoruz. İlk mek
tep mezunu polis 11, 12 yaşında ilk mektepten
mezun olur. Biz askerliğini yaptıktan sonra alı
yoruz, yani 25 yaşını geçtikten sonra. Acaba bu
vatandaş ilk mektep tahsilinden sonra geçen 12,
15 senesini nerede geçirmiştir, evsafından ne
kaybetmiştir, ne kazanmıştır? Bu hususların
tahkikma imkân var mıdır? Bugünkü şartlar dâ
hilinde bu çok zordur. Biz polis alırken muay-
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yen bir ilmî otorite ve tam salâbeti ahlâkiyeyi
aramakla mükellefiz. Polisin göreceği hizmet
küçümsenecek hizmet değildir. Bu takdirde ilk
mektep mezunu polis almak bence verimli de
ğildir. Ve meslekin istikbali bakımından hiçbir
zaman doğru bulmuyorum. Polisin miktarının
azlığı doğrudur, hakikaten azdır. Bir tek misal.
vereyim, Nevyork sekiz milyonluk bir şehirdir.
15 000 polisi vardır ve 1 500 vasıta ile çalışır.
Detroit; bir milyon 800 bin nüfuslu bir şehir
dir, yedi bin polis, 400 vasıtası ile çalışmak
tadır.
Bizim ise bütün Türkiye'nin yedi bin polisi
vardır, % 4 tüberkülozludur, 54 vasıta ile ça
lışıyor.
Bugün çok şükür, Demokrat Parti iktidarı
zamanında emniyet kadrosu eskisine nazaran
çok artmıştır, vasıta bakımından da büyük in
kişaflar vardır.
Fakat İstanbul gibi bir buçuk milyonluk bir
şehirdeki polis kadromuz 2 100 kadardır, bunun
şubelerde ve muamele kısımlarında çalışanlar
hariç, faal hizmette çalışanlar bini geçmez, haf
ta mezuniyetinde ve hasta olanları çıkarırsanız
800 polis 24 saat vazife görmektedir.
Bu azlık karşısında, azlığın telâfisini, bende
niz birinci derecede polis vasfının muayyen bir
seviyede tutulmasında bulurum. Vasıflı polis,
demokrasiyi, kanun ve nizam anlayışı bakımın
dan, vatandaşla münasebetinde her hangi bir
suça vazıyed ettiği zaman suçun mahiyeti hak
kında ve vatandaşın durumu hakkında karar
verebilecek ve ilk zabıt varakasını tutacak in
sandır. Bu polisin her hanide ilk mektep mezu
nu olmaması lâzımgelir. Bu bakımdan bu şekil
de miktarın artırılması büyük bir şey ifade et
mez. Fakat düne nazaran buna şükretmek de
lâzımdır. Bunu söze başlarken ifade ettim. Hu
zurunuzda Dahiliye Vekilinden ve Emniyet
Umum Müdüründen rica ediyrum. ilk mektep
mezunu polis istikbalimizin polisi olamaz. Ben
kendilerinden rica ediyorum. Türk polisi haki
katen dünya polisleriyle mukayese edilecek
olursa Türk polisine verilen şeref hissesi vardır.
Bu kadar az maaşla gördüğü mesaiyi takdirini
ze arz ederim. Polis 8 saat vazife görmez. 10 sa
at, 14 saat vazife görmez, polisin gördüğü vazife
saati 18 - 20 hattâ icabında bâzı ahvalde 24 sa
attir, saatle mukayyet değildir.
Bendeniz bu durumu düşünerek daha evvel-
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ee polislere fazla mesai tazminatı olarak maaş
larına ilâveten her ay maktuan 50 lira ödenir,
diye bir kanun teklifinde bulundum, Bütçe Ko
misyonunda kaldı, belki bu devrede görüşülme
si kabil olacaktır.
Şimdi takdirinize arz ediyorum, bu kadar
ağır vazifeyi omuzlarında taşıyan, devletin her
türlü otoritelerinden gelen ve en son polisin eliy
le hallolunan meseleler karşısında polisin vasfı,
polisin terfihi, hem çok mühimdir ve hem de
zaruridir. Bunda memleketin kazancı büyük ola
caktır. sayın Vekil arkadaşımızdan ve emniyet
genel müdüründen şunu rica ediyorum; lise me
zunu niçin gelmiyor1? Vazife ağır para az da on
dan. Bunun ikisini birlikte mütalâa etmek lâzım
dır. öyle zannediyorum ki; Büyük Meclis Tür
kiye Cumhuriyeti polisine ne verilmek istenirse
hiçbir zaman hayır demiyecektir. Büyük Meclis
muhtelif vesilelerle bu kanaatini izhar etmiştir.
İlkokul mezunu polis almakla kadroya lüzum
suz yere yük ilâve etmiş olmıyalrm. Karakollarda
bu arkadaşlarla çalışmış bir arkadaşınızım.
istanbul gibi yerde; polis görevlisi jandarma da.
ilkokul mezunudur. Bunun miktarını artırmak
bu şekilde kadro almaktan daha iyidir kanaatin
deyim.
Hulâsa olarak maksadım; Emniyet Genel Mü
dürlüğü yeni bir teşkilât kanunu ile Yüksek Hu
zurunuza gelsin. Büyük Meclis, şerefli Türk po
lisinden hiçbir şeyi esirgemiyecektir. Buna emin
olarak huzurunuzdan ayrılıyorum, hepinizi hür-i
metle selâmlarım.
REÎS — Dahiliye Vekili.
DAHİLÎYE V E K İ L İ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Muhterem arkadaşım Agâh E rozan'm
hakikaten büyük bir feragatinefisle çalışan po
lislerimiz ve emniyet mensuplarımız hakkında bu
kanun vesilesiyle Yüksek Meclis huzurunda ifade
etmiş oldukları takdirlerden dolayı kendilerine
teşekkür ederim.
Bizde emniyet mensubu olarak çalışmak, ka
bul etmek lâzımdır ki, muhterem arkadaşlarım,
hakikaten bir fedakârlık ve feragat mevzuudur.
Gittikçe artan sosyal hareketleri ve gelişen şehir
lerimizin ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını peyder
pey karşılamak için çalışan bugünkü kadro ile
üzerlerinde büyük bir hizmet yükü ve külfeti ta
şımakta olan polis ve emniyet mensuplarımızı bir
az daha refaha ve feraha kavuşturmak için Yük-
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sek Huzurunuza getirmiş olduğumuz bu kadro
tasarısı elbette tahmin ediyoruz ki, yüksek tas
vibinize iktiran edecektir. Fakat getirdiğimiz
250 kişilik kadro, 1955 malî senesi içinde gelişen
büyük şehir ve kasaba hayatımızın ihtiyaçlarını
karşılamak maksadiyle mevcut kadrolardan yap
tığımız tahsisleri doldurmaya matuftur. Türk
polisi, Türk emniyet mensupleri kendilerine dü
şen sosyal hizmeti tamamen müdriktirler. Polis
bugün cemiyetimizde, büyük rolü olan bir un
surdur ve bilhassa prevantif tedbirleri, vaki ted
birleri almak hususundaki vazifeleri, sosyal vazi
felerinin başında gelmektedir.
Memleketimizde mevcut olan polislerimizin
ve emniyet mensuplarımızın miktarı kadro ve
rakam olarak 9 bindir, içtimai hayatı uzun isti
haleler geçirmiş bulunan diğer memleketlerde
mevcut olan polis miktarı ile mukayese edildiği
takdirde bu miktar, bu rakam hakikaten çok
düşüktür. Mukayeseye vesile olsun diye bir iki
memlekete ait rakamı zikredeceğim.
Bizde, elimizdeki rakamlara göre, üç bin ki
şiye bir polis düşmektedir, ingiltere'de 550 ki
şiye, Norveç'te 480 kişiye, italya'da 385 kişiye,
Fransa'da 220 kişiye bir polis düşmektedir.
Muhterem arkadaşlar görüyorsunuz ki bu ra
kamlar karşısında bizim polisimizin üzerine dü
şen vazife şerefli olduğu kadar yüklüdür. Buna
rağmen umumi dünya suç istatistiklerine naza
ran memleketimiz yüz güldürücü vaziyettedir.
Bu itibarla bu sektörde vazife kabul etmiş arka
daşlarımızın feragatinefisle çalıştıklarının bir
delili, rakamların belâgatinde mündemiçtir. El
bette bu fedakâr zümreyi Yüksek Meclis tak
dir, terfi ve terfih etmek ister. Nitekim geçen
sene çıkarılmış olan bir kanunla polislerimiz ve
emniyet mensuplarımız haklı olarak Meclisi Âli
nin takdir ve tatbikine mazhar olmuşlardır. Biz
de zaman zaman, imkânlar elverdikçe yüksek
huzurunuza gelecek ve arkadaşımın çok candan
olarak burada ifade etttikleri neticeleri istihsale
çalışacağız ve sizlerden istirhamda bulunacağız.
Bu arada, fazla mesai yapan ve bu yüzden yıp
ranan polislerimizin de bu yıpranma paylarını
dikkate almak suretiyle bir fazla mesai ücreti
teklifi hususunda Vekâletimiz hazırlık yapmak
tadır. Tekemmül etttiği takdirde yüksek huzu
runuza bunu da sevk edeceğiz.
Arkadaşım bu kanun teklifi
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burada polis ve emniyet mensupları hakkındaki
samimî temennilerini ifade buyurdular. Bende
niz bu münasebetle kendisine teşekkür ederim. I
MEHMET ALI SEBÜK (İzmir) — Muhte- |
rem arkadaşlarım, bu mevzuda bugün, söz alıp
buraya gelmiyecektim. Hattâ bu konunun konu
şulduğunu da şimdi salona girdiğim zaman öğ
renmiş bulunuyorum. Fakat, Agâh Erozan ar
kadaşımın ve Sayın Dahiliye Vekü-.nin bu mev
zudaki sözleri beni hareket ve heyecana getirdi.
Polis mevzuu ile uzun zamandır meşgul bulunu
yorum, Avrupa'nın bütün memleketlerinde, bu
nun nasıl ele alınmış olduğunu ve nasıl başa
rıldığını yakinen biliyorum. Bu polis mevzuunun memleketimizde esaslı bir şekilde hâlâ ne
den ele alınmamış * olduğunu her zaman kendi
kendime soruyorum. Ve bunun hakiki sebebini
bir türlü izah edemiyorum. Zira 15 seneden beri
neşrettiğim eser ve makalelerde bu mevzuunehemmiyetini sık sık tebarüz ettirmiş, adlî ve
ilmî noktai nazardan polisin lüzumunu meyda
na koymuştum. Bu itibarla memlekette işlenen
bâzı cürüm ve cinayetlerin ve hırsızlık failleri
nin meçhul kalması adlî ve ilmî bakımdan po
lis teşkilâtının bulunmamasından ileri geldiğini
gayet yakından biliyorum.
Geçen sene İstanbul Polis Mektebinde krimi
noloji dersleri için yeni bir sınıf daha ilâve edil
di. Bu sınıfa lise mezunları alındı. Bu talebele
re bildiklerimizi öğretmek için gayret sarf eder
ken, her derste 3 - 5 kişinin eksilmekte oldu
ğunu ve devre sonunda, sıraların tamamen boş
kaldığını müşahade ettim. Bundan anladım ki,
lise mezunları, polis okulunda kalmıyarak, di
ğer meslekleri ve bilhassa askerliği tercih edi
yorlar. Bunun da yegâne sebebi; polise verilen
maaşın azlığıdır. Geçen sene Roma'da bulunu
yordum. Roma Adlî Polis Mektebini gezmek ar
zusunu izhar ettim. Adlî Polis Umum Müdürü,
bu talebimi memnuniyetle is'af etti. Mektebe
gittik. Gireceğimiz sınıfın o saatteki dersini
söyledi; hukuku âmme dersi veren profesörün
de İtalya'nın tanınmış âmmecilerinden biri ol
duğunu gördüm. Sınıfa girdiğimiz zaman, hu
kuk mekteplerinde okunan âmme hukukundan
daha üstün bir seviyede ders verildiğini gör
düm. Umum müdüre sordum, bu talebelerin
menşei nedir, dedim. Bu gördükleriniz, liseyi ve
hukuku bitirmiş, ondan sonra da hukuk dokto
rasını ' yapmış geçlerdir, dedi. Cürümle müca-
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dele için, bunlar bizim erkânı harblşrimizdir,
dedi. Harbden yeni çıkmış, yanmış, yıkılmış bir
İtalya'nın 15 sene gibi kısa bir zaman zarfında,
kalifiye polis yetiştirmek hususunda gösterdiği
bu örneğe gıpta ile bakıyorum, ve bizim de bu
yola girecek yerde, hiçbir şey ifade etmiyen 20
lira maaşlı polis mevzuu ile meşgul olmamıza
hayret ediyorum.
Gene iki sene evvel, Sayın Reisicumhurumuz,
İstanbul Polis Mektebini teşrif etmişlerdi. Söz
arasında, ne kadar polisimiz vardır, dediler. Şim
di, Sayın Dahiliye Vekilinin de ifade ettiği gibi bu
rakamın 9 bin den ibaret olduğu söylenince, Re
isicumhurumuz hayret ettiler. Ve, şu halde, hal
kımız kendi kendini tutuyormuş, dediler. Cidden
de böyledir.
Halbuki bugün hepinizin de bildiğiniz gibi,
failleri meçhul kalan pek çok ceza dosyaları var
dır. Sebebi, budur. Bunu efkârı umumiye bilmi
yor ve Hükümeti muaheze ediyor. Failleri meç
hul kalmış dosyaların arşivlerde kalmasının se
bebi, işte polis adedinin kifayetsizliği ve adlî po
lis teşkilâtının yokluğudur. İki sene evvel Paris'
te, tesbiti hüviyet servisinde tetkikat yaparken
bir parmak izi mutahassısı gördüm, fevkalâde sür
atli olarak failleri teşhis ediyordu. Sorduk, bu
gayretli memura ne kadar para veriyorsunuz?
Profesör Saniee cevaben dedi ki, bu görmüş oldu
ğunuz gayretli memur gibi, daha birçok mutahassıslarımız vardır, bunlara vermiş olduğumuz
para miktarı, Adlî Polis Umum Müdürünün ma
aşından daha fazladır. Mütahassıs memurlara,
Adlî Polis Umum Müdürün maaşından fazla para
veren Fransada, elbette cürüm ve cinayetler meç
hul kalmaz. İşte Ankara cinayeti dâvası, işte
Taksim cinayeti dâvası, işte Sarıyer cinayeti dâ
vası...
Bu işlerle meşgul olacak teknik elemanların
yokluğu yüzünden, birçok hâdiseler arapsaçına
dönmüş ve bunların içinden çıkılamamıştır.
Eğer bâzı cürüm ve cinayetlerin faili bulun
muşsa, bunun sebebini, polisimizin şahsi gayret,
enerji ve üstün fedakârlığında aramak lâzımdır.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Nevzat
Tandoğan meselesi.
MEHMET ALİ SEBÜK (Devamla) — Evet,
vali Nevzat Tandoğan meselesi de bir cinayet
hâdisesi olarak buraya dâhildir. Evvelce böyle
yazdım. Kimse itiraz etmedi. Bu kürsüde de ay
nı kanaati izhar ediyorum.
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MÜMTAZ TARHAN VE A T I F BENDERLİOĞLU (Ankara) — Mevzu dışı bunlar.
R E İ S — Mehmet Ali Bey, mevzu ile ilgisi
yok bunların.
MEHMET ALİ SEBÜK (Devamla) — Bir
suale cevaben hukuki ve ilmî konuşuyorum,
mevzuun tamamen içindeyim.
Sayın arkadaşlar, demokratik bir rejimin ilk
vazifesi vatandaşın hayatını korumaktır, malını
korumaktır, ırzını korumaktır. Devletin vatan
daşla karşı olan bu vazifelerini lâyıkiyle ifa ede
bilmesi için, zabıtanın ilmî ve teknik seviyesini
yükseltmeye ve adedini de iki misline çıkarmaya
mecburuz.
R E Î S — Mehmet Ali Bey, bu lâyiha ile sa
dece ek kadro isteniyor. Polis Teşkilât Kanunu
Meclise gelmiş değiller. Mevzu içinde kaim.
MEMET ALİ SEBÜK (Devamla) — Sayın
Reisim, daha evvel arz ettim, en mühim bir mem
leket dâvasını konuşuyorum. Bu bakımdan biraz
tolerans istirham ederim. Dahiliye Vekili ve Em
niyet Umum Müdürü ikinci defa Meclis huzuru
na geldikleri zaman, adlî polis teşkilâtı lâyihası
nı da birlikte getirmelerini kendilerinden bilhas
sa rica ediyorum. Eminim bu teşkilâta, gerekli
tahsisatı bu Meclis asla esirgemiyecektir. O za
man memleketimizde; ne faili meçhul cinayet,
ne hırsızlık, ne müeyyide za'fı ve ne de suça kar
şı heves ve arzu kalır. Ve cemiyetimiz mutlak
bir huzur ve sükûna kavuşur. İşte mâruzâtım
bundan ibarettir. (Alkışlar)
REİS — Agâh Erozan.
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Dahiliye Vekili arkadaşımızın
polisin terfihi yolundaki vaitlerini büyük bir
memnuniyetle dinledim, kendilerine teşekkür
ederim. Hakikaten dâvalar ele alındıktan son
ra halledilmesi kolaylaşır ve Yüksek Meclisin
bu yoldaki yüksek görüşü bendenize meslek
hesabına büyük bir huzur vermektedir.
Polisin terfihi yolunda ne kadar konuşul
sa azdır. Yüksek müsaadenizle arz ediyorum,
bu meslek un mesleki değil, ün meslekidir. Bu
şerefli meslek mensupları terfihe lâyık insan
lardır, onların fedakârlık ve feragatle dolu
mesaileri memlekette her zaman şükranla anıl
maktadır.
Bendeniz burada yalnız bir etüdümü arz et
mek isterim. Dünya polisi içinde, muhtelif
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memleketlerde ecnebi ajanlara satılmış polis
vardır. Fakat Türk çocukları, Türk polisi
içinde ecnebi ajana satılmış tek bir polis yok
tur. (Alkışlar). Bu şerefli vatan çocuklarımızı
bu bakımdan şerefli meslekleri içinde büyük
bir hürmetle selâmlarım.
REİS •— Maddelere geçilmesini reylerinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mına bâzı kadroların ilâvesi hakkında Kanun
MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum
Müdürlüğü kısmına, ilişik cetvelde derece, un
van, aded ve maaşlar] yazılı kadrolar eklenmiş
tir.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer 'idir.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur .
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
3. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin, S atmalınması hakkındaki 5970 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve
Bütçe encümenleri mazbataları (1/64) (1)
REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir.
Ankara'daki Kızılay Hastanesinin Satmalmması hakkındaki 5970 sayılı Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — 1 9 . V I . 1952 tarihli ve 5970
sayılı Kanun gereğince satmalınan Kızılay
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raya Maliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve
killeri memurdur.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.

Hastanesinin şantiyesinde mevcut (852 381,43)
lira değerindeki, Kızılaya ait inşaat ve tesisat
malzemesini mezkûr hastanenin inşaatının ik
mali işlerinde kullanılmak üzere satmalmaya
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili salahiyet
lidir.
t
Bu malzemenin bedeli müsavi taksitlerle
1955 ilâ 1958 yılları Muvazenei Umumiye ka
nunlarına bağlı (A/2) işaretli cetvellerin Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısımlarına
konulacak tarsisatlardan ödenir.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.

4. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre
istihdam edilen orta tahsil yardımcı öğretmen
liklerinde geçen hizmetlerinin 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 nfii maddesinde bahsedilen (Aylık
ücretli sürekli vazifeler)
meyamnda bulunup
bulunmadığının tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi ve Muvakkat Encümen mazbatası (3/88)
REİS — Maliye Vekili hazır olmadığından
bir defaya mahsus olmak üzere bu maddenin
görüşülmesi, gelecek İnikada bırakılmıştır.
Ruznamede görüşülecek başka madde olma
dığı için 22 Aralık Çarşamba günü saat 15 te
toplanmak üzere İnikada son veriyorum.
Kapanma saati : 17,28

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-
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B — TAHRİRÎ
1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Tokad vilâyeti mektep ihtiyacının karşılanması için
ne gibi tedbirler alındığına dair sualine Maarif
Vekili Celâl Yard-imcı'nın tahrirî cevabı (7/37)
28 . X I . 1954
B. M. M. Reisliğine
Aşağıdaki suallerimin Maarif Vekili tarafın
dan tahrirî olarak cevaplandırılmasını hürmetle
rimle rica ederini.
1. Tokad'm Artova ve Almus kazalarında
ortaokul bulunmamaktadır. Bu iki kazaya bi
rer ortaokul açılması ne zaman mümkün olabi
lecektir ?
. ,
2. Zile, Turhal, Niksar ve Erbaa ile Tokad
ili-.merkezindeki-ilk-mektepler ihtiyaca cevap
verememektedir. Bu dört İkaza ile il merkezine
yeniden birer ilk mektep inşasına 1955 te baş
lanabilecek midir!
3. Tokad 'daki İmam - Hatip mektebinin ar
sası temin edildikten sonra inşaat için 1955 büt
çesinden ne kadar para yardımı yapılacaktır?
4. Tokad ili gerçi bir Şark vilâyeti değildir.
Fakat ihmal edilen Şark vilâyetlerimiz kadar

CEVAPLAR
maarif bakımından yardıma muhtaç bir vilâyet
tir. Nüfusa ve köylere nazaran okul nispeti çok
düşük olan Tokad vilâyetine ilk mektep inşaatı
için ne gibi bir tedbir düşünülüyor ? 1955 yılı
Bütçesinden bu vilâyete kaç köy mektebi inşası
tasavvur edilmektedir?
5. Tokad lisesinin onarılması için istenmiş
olan gayet cüzi bir paranın gönderilmesi hâlâ
mümkün olamamış mıdır?
Tokad Mebusu
Ahmet Cîürkan
T. (1
Maarif Vekâleti
Talim ye Terbiye Dairesi
Savı : 001-2957

16 . X I I . 1954

Özet: Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın tahrirî sual takriri hak
kında.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyaset. Makamına
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 30 Kasım
1954 tarih ve 645/2758 sayılı yazıları cevabıdır:
Tokad Mebusu Ahmet Grürkan'm tahrirî su-
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al takririnde bahis mevzuu edilen hususlar hakT
kında hazırlanan yazılı cevabın iliştirilerek su
nulduğunu derin saygılarımla arz ederim.
Maarif Vekili
Celâl Yardımcı
Tokad Mebusu Ahmejt Gürkan'm tahrirî sual
takririne ait cevaplar
1. Tokad Vilâyetinin Artova ve Almus ka
zaları merkezlerinde ortaokul açılması maksadiyle hazırlık yapıldığına dair Vekilliğimize
şimdiye kadar bir malûmat intikal etmemiştir.
Bu iki kazanın ortaokula kavuşturulması
için mahallen girişilmiş bir teşebbüs mevcutsa,
Vekilliğimizce yardım yapılması hususu göz
önünde bulundurulmak ve yeni bina yaptırıl
ması halinde de plânları hazırlanmak üzere 2
Aralık 1954 tarihli, 29404 sayılı yazımızla Vali
likten bilgi istenilmişttir.
Alınacak cevaba göre bu iki kazanın da or
taokul ihtiyacı dikkate alınacaktır.
2. 5166 sayılı Kanunun 3 neü maddesi hü
kümlerine göre ilkokulların yapım, onarım ve
her çeşit giderleri özel idare bütçelerinden öden
mektedir. Bu itibarla Tokad'm İl Merkezi ile
Zile, Turhal, Niksar ve Erbaa kaza merkezle
rinde 1955 yılında birer ilkokul inşası hususu
Vilâyet özel, idare bütçesi ile ilgili bulunmak
tadır. Vilâyetçe bütçeye bu maksatla tahsisat
konulduğu ve ayrıca buralarda ilkokul yaptır
ma dernekleri kurulduğu takdirde Vekâletimiz
bütçesinden birer miktar yardım tahsisatı veril
mesi göz önünde bulundurulabilir.
3. Tokad Vilâyetinde özel İdareye ait bir
binada İmam - Hatip Okulu açılmıştır. Yeniden
bina inşası için bugüne kadar bir müracaat ya
pılmamıştır. Okul yaptıran mahallî Derneklere
Vekilliğimizce imkân nispetinde yardım yapıl
maktadır.
1955 malî yılı bütçe teklifinde bina yardımı
faslına konulan 200 000 liralık ödenek kantıniyet kesbettikten sonra okullara tevzii hususu ka
rarlaştırılacaktır.
Tokad Vilâyetinden bina inşasına yardım
için tahsisat talebedildiği takdirde, bu vilâye
tin ihtiyacı diğer isteklerle birlikte göz önünde
bulundurulacaktır.
4. 5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesini de
ğiştiren 5828 sayılı Kanun mucibince; köy okul
ları binaları ve müsttemilâtı ile öğretmen evlerinin
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ve köy sağlık memur ve köy ebeleri için bölge mer
kezlerinde kurulacak evlerin inşası, Maarif ve
Nafıa vekâletleri tarafından tesbit ve tasdik
edilecek tip plânlara ve Maarif Vekilliğince Vi
lâyetler için hazırlanacak inşaat programlarına
göre, özei idere bütçelerinden ayrılan ödenek ve
genel bütçeden İl özel İdarelerine bu maksatla
yapılacak yardımlarla veya bu yardımlar karşı
lığında temin olunacak ayniyat ile Valiliklerce
sağlanır. Bu hükümler çerçevesinde bütün köy
lerde yapılacak ve onanlacak ilkokullann her
türlü masrafları Vilâyetler özel idarelerine ait
bulunmakta, Vekâletimiz bütçesinden her yıl
alman yardım ödeneği nispetinde Vilâyetler özel
idarelerine yardım yapılmaktadır.
1954 yılı ödeneğinden Tokad Vilâyetine, yi
ne köy okulları yapımına yardım olmak üzere
189 000, ikmal ve onanmlar için 39 000 ve inşa
at kontrolü için de 2 000 lira ki ceman 230 000
lira verilmiştir. Bu ödenekle Tokad Vilâyeti dâ
hilinde 7 köy okulu binasının yeniden inşaası
ve esaslı tamire muhtaç köy okulları binalannm
tamirleri temin olunmuştur.
1955 yılında alınacak ödenekten, vilâyetlerin
köy okulları inşaat programları göz önünde bu
lundurularak Tokad Vilâyetine de geçen yıldan
az olmamak şartiyle inşaat yardım tahsisatı ay
rılması derpiş edilecektir.
Vekâletimiz ilköğretim dâvasını halletmek
ve okulsuz köyleri bir an önce okula kavuştur
mak maksadiyle yeni bir ilk tedrisat kanunu
lâyihası ve programı hazırlamış bulunmaktadır.
Lâyiha kanuniyet kesbettiği takdirde bütün
memleketin ve bu arada Tokad Vilâyetinin de
okul ihttiyacı kısa bir zamanda karşılanmış ola
caktır.
5. Tokad Lisesince, okulun çatısını ve diğer
en lüzumlu yerlerinin tamiri için, 5 093.54 lira
lık ödenek istenilmiştir. 1954 yılı bütçesinin
701 nci bölümünün 10 ncu maddesinden bu mak
satla aynlan 5 000 liralık ödeneğe ait tediye
emri 5 Temmuz 1954 tarihinde postaya veril
miştir.
Bu lisenin özel pansiyon binasına yapılacak
ilâve için 25 754.72 liralık bir keşif mevcutsa da
yapı ödeneğinin elverişsizliği dolayısiyle bu ilâ
ve kısmın inşaasına bu yıl imkân hâsıl olama
mıştır. önümüzdeki yıl bütçesiyle alınacak ya
pı ödeneği elverişli olduğu takdirde bu ihtiyaç
göz önünde bulundurulacaktır.
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2. — Erzurum Mebusu Abdülkadir
Eryurt'un, Erzurum Hatuniye Medresesi ile Üçkümbetlerin ve kale burçlarının tamir ve restore edil
meleri hususunda ne dü§ünldüğüne dair sualine
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî cevabı
(7/48)
!
!
3 . X I I . 1954
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Erzurum Hatuniye Medresesi (Çifte Minare
ler), Üçkümbetler ve Erzurum Kalesi burçları
nın tamir ve restore edilmesi hususundaki aşa
ğıda yazılı suallerin Yüksek Maarif Vekâletince
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
arz ederim.
Erzurum Mebusu
Abdülkadir Eryurt
1. Eski bir medrese olan Hatuniye Medre
sesi ki, bugün halk arasında Çifte Minareler namiyle mâruf Maarif Vekâletince eski eserlerden
olduğu kabul edilen serhat şehri Erzurum'dan
bahis olunduğu anda herkesin en evvel hatırına
gelen ve bu diyarda Türklerin eskiliğinin de,
medeniyetinin de müşahhas bir delegesi olan bu
binanın iç kemerleriyle kümbet kısmının arızalı
bulunduğu ve derhal esaslı şekilde tamir edile
rek yıkıntıdan kurtarılması bu diyar üzerinde
ve hakkında zaman zaman kem sözler sarfedenler karşısında dimdik tutulması Yüksek Maarif
Vekâletince de düşünülmüş olmakla beraber bu
yıl Çifte Minareler ve Erzurum'un şanlı tari
hinin sembolü olan ve bir mahalleyi yıkıldığı
takdirde tamamen yok ^•feeği kanaatine varı
lan kale burcu Erzurum'a» mevcut diğer eser
ler yanında dördüncü plânda kalan Karanlık
Kümbetin tamir ve restore edilmeleri için Ki bin
küsur liralık bir tahsisat verilmişse de bununla
ancak Karanlık Kümbetin tamirine çok geç ka
lınmış olmakla beraber Eylül ayı içinde başlan
mış diğerlerine el sürülmemiş kale burcunun
bir kısmı maalesef çökmüş ve yerine bir şey ya
pılmadan burcun çöken kısmı harap halde bırakıl
mış, Çifte Minarelerin iç kemerinden düşmeye ama
de üç taş halen o şekilde bulunmakta olup bi
rinin yıkılmasiyle muazzam eserin iç kısmının
çöküntüye terkedilmiş durumda bulunduğu gibi
büyük bir kıymeti haiz ve Üç Kümbetler mev
kiinde memlekette mevcut kümbetler arasında
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tek denebilecek Hun sitili Küçük Kümbete el
vurulmamış haldedir. Erzurum'un sinesinde ta
şıdığı milletin geçmişinin, medeniyetinin timsali
eserlerden biri olan Yakutiye bizce de takdir
edilen lüzumlu esbaba binaen kapalı ise de bunun iç kısmının da kapalı olması tanzim ve tertibine mâni değildir. Buna göre :
A) Eski bir medrese olan Çifte Minarelerinesaslı şekilde gerek iç kemerlerinin gerek medre
se kısmının ve gerekse kümbetinin tamir
ve restore edilmesi için ne düşünülmekte
dir?. Bu yıl verilmiş olan 16 bin küsur
liralık tahsisat bu işi tedvire hiçbir suretle
imkân vermediği cihetle bu binanın tam ve kâmil
mânasiyle tamir edilme işi ne zaman ele alınacak
t ı r ! Bu hususta tetkikat yapılmış mıdır? Yapıl
mışsa ne miktar masraf ihtiyarını icabettirmektedir? Binanın restore edilmesiyle beraber binaya
ait ve onu çevreliyen sahanın da binanın azameti
ile mütenasip şekilde, tertiplenmesi hususunda bir
şey düşünülmekte midir1?. Binanın restoresiyle
birlikte bu cihet de tetkik ettirilmiş midir?.
B) Erzurum kalesi burçlarından tamire
muhtaç olanlarının tamiri hususunda bir teşeb
büse geçilmiş midir?. Yıkılan burcun zamanında
tamirine geçilmeyip yıkılmasına sebebiyet veril
mesi hususunda bir araştırma yapılmış mıdır?
Halen tamiri icabeden burçların ne zaman tami
ratına geçilecektir? Bunun için ne miktar tah
sisata ihtiyaç vardır? Bu hususta bir tetkik ya
pılmış mıdır?. Yapılmışsa neticesinin neden iba
ret olduğu, yapılmamışsa bir tetkik yapılmasına
tevessül edilecek midir?. Edilecekse ne zaman
ele alınacağının mümkün olduğu?.
C) Üç kümbetlerde mevcut Hun stili küçük
kümbetin esaslı şekilde restore edilmesi düşü
nülmekte midir? Bu hususta bir tetkikat var mı
dır? Varsa işe ne zaman başlanacaktır?. Bunun
için de ne miktar tahsisata ihtiyaç vardır? 1955
yılında bu tahsisat verilebilecek midir?. Ve bu bi
naların tamirat ve esaslı şekilde restore edilme
leri ne zaman ikmal edilecektir?. Üç Kümbetlerin
restore edilmesiyle beraber gerek muhafazaları
ve gerek turistik bakımdan etrafının da tanzimi
ve tertiplenmesi düşünülmekte midir?. Bu husus
ta da bir tetkik yapılmış mıdır?.
D) Eski eserlerden olduğu kabul edilen ve
bin seneden fazla bir zaman evvel inşa olunmuş
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bulunan Ulueami (Camiikebir) in Evkaf idare
siyle birleşilerek Evkaf İdaresinin mabet bakımın
dan Maarif Vekâletinin eski eser olması bakı
mından bu binanın tamir ve restore edilmesi ve
bir an evvel halka açılması hususunda Maarif Ve
kâletince bir teşebbüs var mıdır, veya böyle bir
teşebbüse geçilme hususu düşünülmekte midir?.
Yoksa Evkaf İdaresi ile işi müştereken ele almak
ta bir faide görülmekte midir?. Görüldüğü tak
dirde bu yola gidilip gidil em iveceği hususunda
ne düşünülmektedir?.
E) Halen belediyece elektrik santrali ola
rak kullanılmakta olan ve memleketimizde sivil
mimarinin tek numunesi olduğu söylenen eski bir
kervansaray olup Taşhan namiyle mâruf bina
nın sol köşesi yukardan aşağıya kadar en az 10 15 santim genişliğinde açılmış ve bu köşede bâ
zı tasmanlar müşahade edilmiş bulunmaktadır.
bunun giderilmesi veya ilerlemesine mâni olmak
için eski eserleri koruma bakımından olsun her
hangi bir tedbir alınmış mıdır veya alınması dü
şünülmekte midir?. Bu hususların yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
T. C.
Maarif Vekâleti
Eski Eserler ve Müzeler
Umum Müdürlüğü
Sayı : 620 - 25 - 4828

17X111954

özet : Erzurum Mebusu Abdülkadir
Eryurt'un Erzurum âbidele
rinin onarımlarına dair yazılı
sual takririnin cevaplandırıldığı hakkında
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği
Yüksek Makamına
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 4 .
X I I . 1954 gün ve 7 - 48/695 - 2914 sayılı yazı
karşılığıdır :
Erzurum Çifteminareler Medresesi ile Üçkümbetlerin ve kale burçlarının tamir ve resto
re edilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne dair
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un tahrirî
sual takririne verilen cevap ilişik olarak sunul
muştur.
Derin saygılarımla arz ederim:
Maarif Vekili
Celâl Yardımcı
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T. C.
Maarif Vekâleti
Eski Eserler ve Müzeler
Umum Müdürlüğü
Sayı : 620-25-4827

.17 XII 1954

Özet : Erzurum âbidelerinin onarım
larına dair yazılı sual takriri
nin cevabı hakkında
Sayın Abdülkadir Eryurt
Erzurum Mebuu
Ankara
Erzurum âbidelerinin tamir ve restore edil
melerine dair sunmuş olduğunuz yazılı sual tak
riri okunmuş ve aşağıda maddeler halinde» ce
vaplandırılmıştır.
1. Erzurum Kalesi, Karanlık Kümbet ve
Çifteminareler Medresesi onarımlarına ait ha
zırlattırılan 16 255,38 lira tutarlı keşif evrakı
19 , III . 1954 gün ve 620/25 -1136 sayılı yazı
mızla eksiltmeye çıkarılmak üzere Erzurum Va
liliğine gönderilmişti. Valilikçe eksiltmeye çıka
rılan onarım işine, kanuni formalite ikmal edil
miş olmasına rağmen talip çıkmadığı 15 . V I I .
1954 gün ve 6511 sayılı yazı ile bildirilmiş ve
emaneten yaptırılmasına müsaade istenmişti.
22 . VII . 1954 gün ve 620/25 - 2942 sayılı
yazımızla bir komisyon kurularak onarımların
emaneten yapılması işinin ele alınması valiliğe
yazılmıştı. Mahallinde kurulan komisyonun ka
lede yapılması gereken âcil takviye işini ele al
ması icabederken münhasıran Karanlık Kümbet
onarımını ele almış olduğu için tadilinden son
ra Vekâletimize intitHr eden neticesinden anla
şılmıştır.
™ ~
Keşifte yer alan kalenin âcil takviye işiyle
Çifteminareler Medresesi onarım işl^rinir, ele
alınmayışı sebebi 8 . X I I . 1954 gün ve 620/
25 - 4730 sayılı yazımızla Erzurum Valiliğin
den sorulmuş ve kalan (8) bin küsur liranın
bu yıl içinde harcanmasına imkân olup olmadı
ğının bildirilmesi istenmiştir.
2. Erzurum merkezinde müze binası olarak
kullanılan Çifteminareler Medresesinin kalenin
âcil takviye işinin ve 1950 yılında onarımı ele
alman Üçkümbetlerih onarımlarına devam için
1955 yılı bütçesine 25 000 lira teklif edilmiştir.
3. Üçkümbetlerin ve diğer âbidelerin çevre
lerinin açılması ve tanzimi, şehir imarı bakı
mından belediyeyi ilgilendirdiğinden Vekâleti-
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mizce böyle bir tanzim, tasarısı hazırlanmamış
tır. Belediye bu işe tevessül ettiği takdirde
plân hakkındaki düşüncelerimiz memnuniyetle
bildirilecektir.
4. Camilerin tamir ve restorasyonları Ev
kafa ait bir keyfiyet olduğundan Ulu Caminin
onarımı için Vekâletimizce bir işlem yapılma
mış ve tamir işinin ele alınması hususu 15 . V I .
1954 gün ve 1812 sayılı yazı ile Vakıflar Umum
Müdürlüğünden istenmiştir. Mezkûr cami onarı
mının Vakıflar İdaresiyle müştereken yapılma
sına malî mevzuat bakımından imkân yoktur.
5. Erzurum merkezinde belediyece elektrik
santrali olarak kullanılan ve tahribe uğratılan
Rüstempaşa Kervansarayının tahliyesi için 1947
yılından beri valilikle yazışma yapılmış ol
masına rağmen boşaltılması ve sarsıntıdan mü
tevellit tahribin önlenmesi mümkün olamamış
tır. Belediye bu âbidenin onarımı için ödenek
ayırdığı takdirde keşfi mimarlarımıza hazırlat
tırılacaktır. Bu husus 19 . III . 1954 gün ve
620/25F -1128 sayılı yazımızla Erzurum Valili
ğine bildirilmiştir.
Durumu derin saygılarımla arz ederim.
Maarif Vekili
Celâl Yardımcı
3. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş
Devlet Hahstanesine mütahassıs bir doktor tâyin
edilmesine ve vilâyet hudutları içinde veremi mılemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
sualine Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekili Beh
çet TJz'un tahrirî cevabı (7/50)
6 . X I I . 1954
Muş Devlet Hastanesinin 15 seneden beri
(birkaç sene müstesna) hiçbir mütahassıs doktor
tâyin edilmediği ve Muş'ta bir Verem Hastanesi
açılıp açılmıyacağı H.
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
Aşağıdaki sorularıma Sayın Sağlık Bakanı
nın yazılı olarak cevap vermesini saygılarımla
arz ve rica ederim.
Muş
Şemsi Ağaoğlu
1. Kurulduğu 15 seneden beri (Bir iki se
ne müstesna) hiçbir doktor yüzü görmiyen Muş
Devlet Hastantsinin doktorsuzluktan kurtulması
için ne gibi çareler düşünüldüğü?
2. Her bakımdan mahrumiyet içinde bulu
nan Muş Vilâyetinde verem de almış yürümüştür.

O :1

Bu hususta önleyici ne gibi tedbir düşünümektedir?
T. C.
Sıhhat ve îçtimai Muavenet
Vekâleti
2210

18 . XII . 1954

Türkiye Büyük Millet Meelisi Reisliğine
K : 8 . XII . 1954 gün ve Kanunlar Md.
720/2992 sayılı yazıya.
Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun yazılı sorusu
cevabının Mlişik olarak takdim kılındığım saygı
larımla arz ederib.
Vekil
Dr. B. Uz
Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun Muş Devlet
Hastanesine mütahassıs bir doktor tâyin edilme
si. ve vilâyet hudutları içinde veremi önlemek için
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı so
rusu cevalbadır
1. Muş da dâhil olmak üzere bâzı bölgele
rin iktisadi ve coğrafi durumları itibariyle he
kimlerimizin rağbetine mazhar olamadığı ve bu
bakımdan da bu gibi yerlere mütehassıs ve diğer
hekimleri tâyin etmek hususunda vekâletimizin
büyük zorluklarla karşılaştığı malûm bir keyfi
yettir.
Vekâletimiz bu zorlukları bertaraf etmek ve
bahsi geçen bölgelere hekim gönderebilmek için
halen yalnız burs usulünden faydalanabilmektedir. Tıp tahsillerini vekâletimizin tahsis ettiği
burslarla tamamlıyan hekimler kur'a usulü ile
yukarda arz edilen sebepler dolayısiyle rağbet
görmiyen yerlere, tâyin edilmektedir. Fakat her
yıl bütçe ile alman burs tahsisatının imkânlar
nispetinde artırılmasına rağmen bugün bu şekil
de de ihtiyaç tamamen karşılanamamaktadır. Bu
müşkül duruma bir çare bulmak üzere 28.VI.
1952 tarihinde Büyük Millet Meclisince kabul
olunan 5979 sayılı mecburi hizmet Kanunu da
hem maksadı temin edememiş hem de tatbikatm-da görülen mahzurlar dolayısiyle, Yüksek Mec
lisçe 1954 tarihinde meriyetten kaldırılmıştır.
Bu durum karşısında vekâletimiz bahsi geçen
mmtakalara ihtiyaca yetecek sayıda hekim gön
derebilmek için baş burulacak tek ve esaslı ça
renin buralara gidecek hekimlere maaşlarından
gayri münasip miktarda tazminat verilmesi lâzııııgeleceği kanaatine varmış ve bunun için de
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ayaktan tedavi, yardım ve birer takip mües
hazırlamış bulunduğu Teşkilât Kanunu tasarısı
sesesi olan mücadele dispanserlerinin artırılma
na bu yolda hükümler koymuştur.
sına gayret edilmekte, diğer taraftan da sâri
Zatişleri dosyalarından çıkarılan kayıtlara
nazaran 1940 -1.954 tarihleri arasında geçen müd- i şekildeki veremlilerin tecrit, bakım ve tedavi
det içinde Muş Hastanesine 5 operatör ve 7 da
lerini sağlamak maksadiyle verem hastane ve
hiliye ve bir de nisaiye mütehassısı tâyin olun
sanatoryumlarını ve bunlardaki verem yatak
muştur.
larını çoğaltmak için gayretler sarf edilmek
Bunlardan yalnız bir operatör, vazifesi başı
tedir.
na gitmiş ve 1950 tarihinden 1952 yılının 8 nei
Nitekim bugün bu müesseselerden dispan
ayma kadar orada çalışmak feragatini göstermiş,
ser adedi dört sene gibi kısa bir zamanda 8 den
geri kalan 11 hekim ise tâyin edildikleri bu yere
44 e, verem hastane ve sanatoryumlarmdaki
gitmedikleri için müstafi sayılmışlardır.
yatak adedi de binden 6 557 ye yükseltilmiş
bulunmaktadır.
Son defa 30 . XI . 1954 tarihinde, mecburi
hizmeti olan bir operatör Muş Hastanesine tâyin
Artan bu yataklar sayesinde müracaat eden
edilmiş olup bugünlerde vazifesine iltihakı bek
hastaların eskisi gibi uzun müddet bekletilme
lenmektedir. Gitmediği takdirde hakkında, hiz
den yatırılmaları imkân dâhiline girmiş olup
met borcunu ödemesi için, takibata geçileceği
bütün vatandaşlar gibi Muş vilâyetinde de zu
tabiîdir.
hur eden veremlilerin de bu imkânlardan isti
fadeleri sağlanmaktadır.
Yukarda zikredilen
tarihler
arasındaki
müddet zarfında başkaca bir tâyin imkânı hâ
Böylece bir taraftan, mücadelede bu mües
sıl olamamakla beraber Muş Hastanesinin büs
seselerin adedini ve yataklarını artırmaya ça
bütün hekimsiz kalmamasını temin maksadiyle
lışırken, diğer taraftan da sağlamları koruma
mümkün oldukça Muş'ta bulunan askerî birlik
ya matuf bulunan verem aşısını da bir prog
ve hastane mütehassıs hekimlerinden faydala
ram dâhilinde seneden seneye artan bir hızla
nılarak, bunlar ek vazife ile adı geçen hasta
tatbik etmekteyiz. Nitekim 1953 yılına kadar
nede tavzif edilmişlerdir.
pek mahdut bir şekilde tatbik ettiğimiz verem
Görülüyor ki, vekâletim Muş Hastanesini
aşısını Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNÎCEF ile
ihmal etmemiş ve elinde bulunan imkânlar nis
yaptığımız anlaşma ve bunlardan temin etti
petinde buraya hekim göndermeye çalışmıştır.
ğimiz yardımlarla 1953 bidayetinden itibaren
Yakında Yüksek Meclisin tetkik ve tasvibi
zaman, mekân ve mesafe unsurlarını da göz
ne arz edilecek olan teşkilât kanunu tasarısı
önünde tutarak, veremin en kesif bulunduğu
kabul edildiği takdirde Muş Hastanesine de
mahalleri ön - plâna almak suretiyle, bütün
mümasili bölgeler gibi, kolayca mütehassıs he
memlekete şâmil bir kampanya , haline getir
kim tâyin etmek imkânlarını bulacağımızı ümidmekteyiz.
ediyoruz.
Hiç şüphesiz ki, bu tatbikat büyük emek ve
külfetler istiyen bir çalışmadır. Bununla be
2. Bütün vilâyetler arasında Muş viâyetinraber aldığımız tedbirlerle bu husustaki prog
den de elde edilen istatistiki malûmata göre
ramımızı beş sene içinde tamamlıyacağımızı
vilâyet merkeziyle kaza merkezlerindeki verem
ümidediyoruz. Bu suretle Muş vilâyetinin de
durumu, yani senevi verem ölüm nispeti, (beş
yakın bir zamanda B.C.G. verem aşısı kam
senelik vasatiye göre) yüz binde 58.7 dir ki,
panyasından faydalanacağı şüphesizdir.
bu vaziyet diğer bâzı vilâyetlerimizle bilhassa,
ölüm nispetleri yüz binde 200 e yaklaşanlarla,
Ayrıca şunu da arz edeyim ki, bütün vilâ
mukayese edildiği zaman görülüyor ki, Muş'ta
yet merkezlerinde birer verem mücadele dis
verem mevzuu tahmin edildiği gibi fazla endi
panseri açılmasını esasen prensip olarak kabul
şeyi mucip bir durum arz etmemektedir.
etmiş olduğumuzdan, bu meyanda Muş vilâ
Memleketimizde umumi olarak verem mü
yet merkezinde de 1955 yılında, verem müca
cadelesi aaşğıdaki esaslar dâhilinde yürütül
delesinde ön - plânda gelen bu dispanserlerden
mektedir: Bir taraftan verem savaşında ilk
bir tanesini açmayı programımıza almış bulun
kademeyi teşkil eden ve aynı zamanda teşhis,
maktayız.
-+~
W SHP* ;qgı —•*•••
T. B. M. M. Matbaası
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü
kısmına ilâve yapılması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 1 2 0 )

r. o.
Başvekâlet
25 . XI . 1954
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71/2825,764
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek; Reisliğine
D'evlet ^Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına ilâve yapılması hakkında Dahiliye Vekâletince
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclisle sunulması karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla
arz ederim.
N
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Yurdun emniyet re asayişi normal seyrini takibetmekte is'e de memleket sanayi ve iktisadiya
tının büyük ölçüde gelişmesi, nüfusumuzun gündfn güne bariz bir şekilde artışı, içtimai ve kül
türel sahalarda yapılan hamleler neticesi iş hacmi genişliyen büyük ş'ehirlerle bâzı mühim kaza
merkezlerinde yeni karakolların açılmasını zaruri kılmıştır.
Ancak bu zaruretin giderilmesinin, insan kudretinin üstünde feragati nefis, meslek gayret ve
şfevkı ile çalışan hali hazır kadroya tahmiline de imkân olmadığından 20 lira maaşlı 150,25 lira
maaşlı 50 polis memuru ile 35 lira maaşlı 50 aded komiser muavininin mevcut kadroya bu maksatla
ilâvesi mecburiyeti hâsıl olmuş ve bu lâyiha yukarda arz olunan lüzum ve zaruretlere dayanılarak ha
zırlanmıştır*

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 1/120
Karar No. 9

7 . XII . 1954

Yüksek Reisliğe
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü
kısmma ilâve yapılması hakkındaki kanun lâyi-

hası, Hükümet mümessillerinin iştirakiyle Encümenimizde görüşüldü;
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da belirtildiği üzere, memleketin emniyet kadrosunu
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takviye gibi mühim bir mevzua taallûk eden
lâyiha memnuniyetle karşılanmış ve Hükümet
metni aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyrulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Dahiliye Encümeni Reis V.
Bu Mazbata M.
Ankara
Amasya
Â. Benderlioğlu
K. Eren
Kâtip
Kocaeli
Amasya
Çanakkale
S. Yalım
M. Zeren
S. Karanakçı

Çoruh
Z. Ural
Gümüşane
/. H. Baykal
Konya
M. R. özal
Niğde
C. Kavurmactoğlu
Van
M. Görenta§

Çorum
B. Koldaş
Kastamonu
8. Çağlar

Denizli
A. H. Sancar
Konya
M. Keskin

Malatya
M. Kartal
Trabzon
P. Sanag

Muğla
Y. Başer
Uşak
T. Aysal

ö. L.

Yozgad
Erzurumluoğlu

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/120
Karar No : 7

14 . XII , 1954
'
Yüksek Reisliğe

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mına ilâve yapılması hakkında Dahiliye Vekâ
letince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâle
tin 25 . X I . 1954 tarihli ve 71/2825 sayılı
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Dahiliye
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize
havale edilmiş olmakla Emniyet Umum Müdür
Muavini ile Maliye Vekâleti mümessili hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz
ve izah edildiği üzere nüfusumuzun günden gü
ne artmakta olması, memleket sanayi ve ikti
sadiyatının büyük ölçüde gelişmesi, içtimai ve
kültürel sahalarda yapılan hamleler, iş hacmi
genişliyen büyük şehirlerin bâzı mühim kaza
merkezlerinde yeni karakolların açılmasını za
ruri kılmış olduğundan (20) lira maaşlı 150 ve
(25) lira maaşlı 50 aded polis memuru ile (35)
lira maaşlı 50 aded komiser muavini kadrosu
nun 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına ilâvesi
maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Dahiliye En
cümeni Hükümetin teklifini aynen kabul etmiş

ve encümenimizde yapılan müzakerelerden son
ra yeni açılacak olan karakolların emniyet kad^
rolarınm ve bu suretle de emniyet hizmetleri
nin matlup şekilde ifasının temini maksadiyle
hazırlanmış olan lâyihanın esası encümenimizce
de aynen kabul edilmiş ve metni bâzı kelime
değişiklikleriyle yeniden hazırlanmıştır.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzer©
Yüksek Reisliğe sunulur.

Beis
Rize
î. Akçal
Aydın
Z. Vray
Diyarbakır
T. Astizoğlu
Giresun
M. Şener
îzmir
Jfi. Bilgin
Niğde
H. A. Göktürk
Seyhan
S. Ban
Sivas

( S. Sayısı : 50 )

A. özel

Mazbata M.
îstanbul
JET. Hüsman
Çankırı
T. Vygur
Diyarbakır
t H\ Tiğrd
Hatay
Ş. înal
Konya
M. Bağnaçık
Ordu
R. Aksoy

Afyon K.
M. Â. Ülgen
Çorum
T. Gürsel
Eskişehir
A. Totuoğlu

tçel

î. Gürgen
Manisa
M. Kurbanoğlu
Rize
H,. Agun
Sinob
N . Sertoğlu
Trabzon
S.F. , Kalaycıoğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına
ilâve yapılması hakkında kanun lâyihası

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (i) sa
yılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüyü kısmı
na bâzı kadroların ilâvesi hakkında kanun
ld*f ikası

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdür
lüğü kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, me
muriyet, aded ve maaşları yazılı kadrolar eklenmştir.

MADDE 1. — D«vlet Memurları A lıklaıtr m Tevhit ve Teadülüne dair olan 3o"56 sayılı
JCanuna ı.ağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umura
Müdürlüğü kısmına, ilişik cetvelde derece, un
van ,aded ve maaşları yazılı kadrolar eklenmigtir.

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinde meriyete girer.

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icjaya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Başvekil
Devlet Vekili ve
A. Menderes
Başvekil Yardımcısı
F. R. Zorlu
Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
Dr. M. Sarol
Ziraat Vekili V.
O. Kapanı
Adliye Vekili
Millî Müdafaa Vekili
ö. Ş. Çİçekdağ
E. Menderes
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
N. Gedik
F. Köprülü •
Maliye Vekili
Maarif Vekili
S. Polatkan
C. Yardımcı
Nafıa Vekili
İktisat ve Ticaret Vekili
K. Zeytinoğlu
8. Yırcalı
Sıh. ve İç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili
Dr. B. Uz
Münakalât Vekili
Ziraat Vekili
M. Çavuşoğlü
Çalışma Vekili
İşletmeler Vekili
B. Etfcmm
V. Çdikbaş

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir.

( S. Sayısı: 50)

Hükümetin teklifine bağlı cetvel
[1] SAYILI CETVEL
Memuriyet unvanı
Üniformalı ve sivil komiser
muavini
Üniformalı ve sivil polis me
muru
Üniformalı ve sivil polis me
muru

Aded Maaş

50

35

50

25

150

20

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel
Aynen kabul edilmiştir.

( S. Sayısı: 50)

İçtima: 1

S.

SAYISI :

51

Ankara'daki Kızılay Hastanesinin Satınalmması hakkındaki 5970
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimai Muavenet
ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 6 4 )

T. C.
Başvekâlet
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 6/269, 71/2690

3 .II . 1954

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalmması hakkındaki 5970 sayılı Kanuna ek olarak Sağlık
ve Sosyal Yardım Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 10 . XII . 1953 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının sunulmuş olduğunu
saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCÎBE LÂYİHASI
Kızılay Derneğince Cebeci'de yaptırılmakta iken 5970 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletine devredilmiş bulunan natamam hastane binasının şantiyesinde mevcut Kızılay'a ait
inşaat malzemesinin de bina ile birlikte satınalmması takarrür etmiş iken mezkûr kanunda malze
me bedelinin derpiş edilmediği anlaşıldığından bunların inşaatta kullanılmak maksadiyle satın
almması zarureti hâsıl olmuştur.
Mevcut malzemenin heder olmaması için, hastane binasının inşasını üzerine almış bulunan mütaahhit ile Bayındırlık Vekâleti arasında akdedilen mukavele hükümleri gereğince, mütaahhit bu
malzemeyi peyderpey inşaatta kullanmakta ve sarf olunan malzeme bedeli mütaahhidin istihkakın
dan kesilerek Hazineye yatırılmaktadır/
Bayındırlık Vekâletince yapılan tadat neticesinde 852 381 lira 43 kuruş kıymet takdir edilen
işbu malzemenin bedeli evvelce kararlaştırıldığı veçhile Kızılay tarafından talebedilmekte fakat,
mevcut kanun muvacehesinde bu paranın, hastane binasının satınalmması için Marshall yardımı
karşılıklı paralar fonundan ayrılan ödenekten tediyesine imkân görülememektedir.
Şu vaziyete göre Kızılay'ın malı olan malzeme bedeli ortada hiçbir kanuni sebep bulunmadı
ğı halde Hazine uhdesinde kalmakta ve bu suretle sebepsiz bir iktisap husule gelmekte ve mezkûr
malzemenin bedeli Kızılay'a ödenmemektedir.
Bu halin düzeltilmesi için Özel bir kanım çıkarılması icabedeceği .neticesine varılmış olduğun
dan 5970 sayılı Kanuna ek olarak 3 maddeden ibaret olan işbu kanun lâyihası hazırlanmış bulun
maktadır.

— 2-Sıhhat ve îçtimai Muavenet Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
8. ve îçt. Mua. Encümeni
Esas No : 1/64
Karar No : 3

30 .XI

. 1951

Yüksek Reisliğe
Ankara'daki Kızılay Hastanesinin Satmalmması hakkındaki 5970 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası Sağlık ve Sosyal Yardım Encüme
ninin 29 . XI . 1954 tarihli içtimamda Sıhhat
ve îçtimai Muavenet ve Maliye vekâletleri mü
messillerinin huzurlariyle görüşüldü.
Kızılay Hastanesinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletine clevri sırasında inşaat şantiye
sinde mevcut Kızılaya ait inşaat malzemesinin
bina ile birlikte satmalmması takarrür etmiş
iken mezkûr kanunda malzeme bedelinin derpiş
edilmediği anlaşılmıştır.
Bu yüzden mütaahhidin peyderpey kullan
dığı işbu inşaat malzemesi bedeli istihkakından
kesilerek hazineye yatırılmakta bulunmuştur.
Nafıa Vekâletince tadat neticesinde 852 bin
381 lira 43 kuruş kıymet takdir edilen işbu mal
zemenin bedelinin kızılaya verilebilmesi ancak
ek bir kanun mevzuu teşkil ettiği kanaatine
varılmıştır.
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da
sarahaten bu husus zikredilmiş bulunmaktadır.
Bu itibarla kanunun tümü ittifakla kabul
edilmiştir.
Maddelerin müzakeresinde birinci maddenin
birinci fıkrasının üçüncü satırında inşaat malze
mesinin kelimelerinden evvel (Kızılaya ait) ve
ikinci fıkrasının birinci satırında 1954 yerine

1955 ve 1957 yerine 1958 kelimelerinin ilâvesi
suretiyle tadili uygun görülmüştür.
ikinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edil
miştir.
Havalesi gereğince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Sıhhat ve içtimai Muavenet
M. M,
Encümeni Reisi
Gümüşane
Ankara
Z. Ba§ağa
Talât V. öz
Kâtip
Konya
Bolu
Bursa
A. Koyuncu
L. Oğultürk
î. öktem
Çorum
Denizli
A. Rıza Kilıçkale
A. Rıza Karaca
îmzada bulunamadı
Erzurum
istanbul
izmir
/ / . Numanoğlu
Z. Tarver
N. încekara
Kars
İT. Erdoğan
Kütahya
T. Ünsalan
Ordu
F. Erim
Tekirdağ
Z. Erataman
imzada* bulunamadı
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Konya
S. Salim Burçak
Niğde
E. Ülkü
Siird
V. Oran
Hatay
A. Mithat Ku&eyrioğlu

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/64
Karar No. 6

14 . XII

. 1954

Yüksek Reisliğe
Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satmalınması hakkındaki 5970 sayılı Kanuna ek olarak
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 3 . I I . 1954
tarihli ve 71/2690 sayılı tezkeresiyle gönderilen
kanun lâyihası Sıhhat ve içtimai Muavenet En
cümeni mazbatasiyle birlikle encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maliye, Sıhhat ve içtimai
Muavenet ve Nafıa vekâletleri ile Kızılaym mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi.
Kanun lâyihası, 5970 sayılı Kanunla Sıhhat
ve içtimai Muavenet Vekâleti tarafından satmalınan Ankara'daki Kızılay Hastanesinin ikmal
inşaatında kullanılmak üzere Kızılaym elinde
bulunan (852 381,43) lira kıymetindeki inşaat
ve tesisat malzemesinin Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâletince satmalmmasma mezuniyet ve
rilmesini istihdaf etmektedir.
Kanun lâyihası üzerinde cereyan eden müza
kerelerde (852 381,43) lira kıymetinleki bu mal
zemenin Kızılay Hastanesinin Sıhhat ve içtimai
Muavenet Vekâleti tarafından satmalmmasma
dair olan 5970 sayılı Kanunun tedvini sırasında
tesbit edilip satış bedelinden hariç tutulmuş ol
duğu vekâletlerarası cereyen eden muhaberattan
ve bu hususta Vekâlet mümessillerinin verdik
leri mütemmim izahattan anlaşılmış olmakla lâ

yihayı bidayeten tetkik eden Sıhhat ve içtimai
Muavenet Encümeninin tesbit etmiş olduğu me
tin üzerinden maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve birinci maddede yazılı (inşaat malzemesi)
ibaresi (inşaat ve tesisat malzemesi) şeklinde
değiştirilmek ve ayrıca bâzı kelime değişiklikleri
de yapılmak ve mütaakıp yürürlük maddeleri
ise şeklen değiştirilmek suretiyle lâyiha Encümenimizce de kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Mazbata M.
Rize
istanbul
Afyon K.
/ . Akçal
H. Hüsman
M. Â. Ülgen
Aydın
Çankırı
Çorum
Z. TJray
T. Uygur
T. Gürsel
Diyarbakır
Diyarbakır
Eskişehir
Y. Azizoğlu
î. H. Tiğrel
A. Potuoğlu
Giresun
Hatay
îçel
M. Şener
Ş. înal
t. Gürgen
îzmir
Konya
Manisa
B. Bilgin
M. Bağrıaçık
M. Kurbanoğlu
Niğde
Ordu
Rize
H. A. Göktürk
R. Aksoy
H. Agun
Seyhan
Sinob
Sivas
8. Ban
N. Sertoğlu
A. özel
Trabzon
Müstenkifim
S. F. Kalayc%oğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

SIHHAT VE ÎÇTÎMAİ MUA
VENET ENCÜMENİNİN TA
DİLİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Ankara'daki Kızılay Hastane
sinin Satınalınması hakkındaki
5970 sayılı Kanuna ek kanun
lâyihası

Ankara'daki Kızılay Hastanesi Ankara'daki Kızılay Hastanesi
nin Satınalınması hakkındaki nin Satınalınması hakkındaki
597-0 sayılı Kanuna ek kanun 5970 sayılı Kanuna ek kanun
lâyihası
lâyihası

MADDE 1. — 5970 sayılı Ka
nun gereğince satmalman nata
mam Kızılay Hastenesinin şan
tiyesinde bulunan (852 381,43)
lira değerindeki inşaat malzeme
sinin mezkûr hastanenin ikmali
işlerinde kullanılmak üzere satmalmmasma Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekili yetkilidir.
Bu malzemenin bedeli mütesavi taksitlerle 1954 - 1957 yıl
ları Bütçe Kanununa bağlı A/2
işaretli cetvellerin Sağlık ve
Sosyal Yardım Vekâleti kısmına
konmak suretiyle Kızılaya öde
nir.

MADDE 1. — 5970 sayılı Ka
nun gereğince satmalman na
tamam Kızılay Hastanesinin
şantiyesinde bulunan (852 381,
43) lira değerindeki Kızılaya
ait inşaat malzemesinin mezkûr
hastanenin ikmal işlerinde kul
lanılmak üzere satmalmmasına Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekili yetkilidir.
Bu malzemenin bedeli mütesavi taksitlerle 1955 ve 1958
yılları Bütçe Kanununa bağlı
A/2 işaretli cetvellerin Sağlık
ve Sosyal Yardım Vekâleti kıs
mına konulmak suretiyle Kızı
laya ödenir.

MADDE 1. — 19 . VI . 1952
tarihli ve 5970 sayılı Kanun
gereğince satmalman Kızılay
Hastanesinin şantiyesinde mev
cut (852 381,43) lira değerin
deki Kızılaya ait inşaat ve te
sisat malzemesini mezkûr has
tanenin inşaatının ikmali'işle
rinde kullanılmak üzere satmalmıya Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekili salahiyetlidir.
Bu malzemenin bedeli müsa
vi taksitlerle 1955 ilâ 1958 yıl
ları Muvazenei Umumiye ka
nunlarına bağlı (A/2) işaretli
cetvellerin Sıhhat ve içtimai
Muavenet Vekâleti kısımlarına
konulacak tahsisatlardan Öde
nir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir.

MADDE 3. — Bu kanunu
Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım vekilleri yürütür.
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili

MADDE 3. — Hükümetin 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini icraya Maliye,
Sıhhat ve içtimai Muavenet
vekilleri memurdur.

Devlet Vekili
O. Kapani
Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Millî Savunma Vekili
K. Yılmaz
İçişleri Vekili
E. Menderes
Dışişleri Vekili
F, Köprülü

Maliye Vekili
H. Polatkan
Millî Eğitim Vekili
R. S. Burçak
Bayındırlık Vekili
K. Zeytinoğlu
Eko. ve Ticaret Vekili
F. Çelikbaş
Sa. ve So. Y. Vekili
Dr. E. H. Üstündağ

G. ve Tekel Vekili
E. Kalafat
Tarım Vekili
N. ökmen
Ulaştırma Vekili
T. Üresin
Çalışma Vekili
H. Erkmen
işletmeler Vekili
S. Yırcalı
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Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, Üsküdar vilâyeti teşkili hak
kında kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(2/31)

Türkiye B. M. Meclisi Reisliğine
Mucip sebepleri ile birlikte takdim ettiğim, Üsküdar vilâyeti kurulması hakkındaki kanun
teklifimin gerekli muamelesinin yapılmasını arz eder, saygılarımı sunarım.
Trabzon Mebusu
E. Nutku

Türkiye B. M. Meclisi Reisliğine
Maddi ve mânevi millî servetlerimizin meşheri ve dünyanın incisi mesabesinde ve yurdumuzun
yabancılarla daimî temas halinde bulunan Türkiye'nin b.ellibaşlı büyük ve güzel şehri istanbul,
asırların ihmali yüzünden belediye hudutları içinde dahi kalkmamamış ve medeni bir şehir olmak
vasfına henüz eriştirüememiştir. Vâsi bir sahaya yayılmış olan İstanbul şehrinin bin türlü ihtiyaç
ve halledilmesi lâzım dertleri içinde belediye hizmetlerinin de aksaması yüzünden uzun yıllar ba
kmışız ve umumi kalkınmadan nasibini alamamış olan bölgesi bilhassa Anadolu yakasıdır. Tabiî
güzelliği karşısında bütün dünyanın hayranlığını celbeden Boğaziçi'nin Rumeli ve Anadolu yaka
larına bir bakış bu iki şehir bölgesi arasındaki büyük farkı bariz bir şekilde göstermeye kâfidir.
Üsküdar ve Kadıköy semtleri gibi İstanbul şehrinin mühim ve münevver bir nüfus kesafetine sa
hip olan kısmı gerek beledî hizmetler ve gerekse münakale ve medeni vesait bakımından, bâzı yol
ların ve sokakların henüz arnavut kaldırımından da mahrum bulunması gibi iptidai bir durum arz
ettiğini göz önüne alınca, Anadolu yakasının bu durumdan kurtarılarak kısa bir zamanda kalkına
bilmesi ancak müstakil bir mahallî idareye sahip olmasiyle mümkün olacaktır.
Esasen eski zamanlardan beri bir mutasarrıflık olarak idare edilmiş bulunan Üsküdar'ın Kadı
köy, Beykoz, Şile ve Kartal kazalarını ihtiva eden bir vilâyet haline getirilmesi sadece bu bölgenin
kalkınmasını temin ile kalmıyacak, aynı zamanda bin bir derdi ve müşkülü olan İstanbul vilâyeti
nin de yükünü hafifletecektir, her iki vilâyetin yan yana daha çabuk kalkınmasını sağlıyacaktır.
Bu suretle köy yollarının ikmali ile hinterlandiyle münakalesinin çoğalması neticesinde iktisadi ba
kımdan inkişafa mazhar bir vilâyet daha kazanılmış olacaktır. Teklifimin gerek İstanbullular ve
gerekse Anadolu yakasında oturan yüz binlerce vatandaşımızın menfaatlerine daha uygun olduğu
kanaatindeyim,
•"••*fM^

TRABZON MEBUSU EMRULLAH
NUN T E K L l F l
Üsküdar vilâyeti teşkili hakkında

NUTKU'kanun

MADDE 1. — Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Şi
le ve Kartal kazaları İstanbul vilâyetinden ay
rılmıştır.
\

let memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı kazaları
ihtiva etmek üzere Üsküdar adiyle bir vilâyet
kurulmuştur.
\

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — ilişik 1. sayılı cetvelde derece
ve aylıkları ve sayıları gösterilen kadrolar Dev

1955 tari

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur.

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun
bağlı cetveller

teklifine

CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Dahiliye

Vali
Vali Muavini
Hukuk işleri Müdürü
Nüfus Müdürü
Seferberlik Müdürü
Maiyet memuru
Nüfus başkâtibi
Tahrirat kâtibi
»
>
Evrak memuru
»
»
idare Kurulu kâtibi
Nüfus kâtibi
Maliye

9
10
11
12
9

Vekaleti

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

100
80
70
60
60
30
35
35
30
25
25
35
25

Vekaleti

Defterdar
Saymanlık Müdürü
Crelir Müdürü
Hâziıje avukatı
Gelir kontrol memuru
Saymanlık memuru
»
»
Saymanlık kâtibi
Tahakkuk servis şefi

70
50
60
50
40
35
30
25
40

Memuriyetin nev'i

D.

12
13
12
13
8
11
14

25
20
25
20
50
30
15

Vergi memuru
»
» Yardımcısı
Tahsilat servis şefi
Evrak memuru
Millî Emlâk Müdürü
»
» memuru
Tahsildar
Sağlık ve Sosyal Yardım

6
10
13
13
13
13
13
13
14
13
13

Aded Maaş

1
1
1

Sağlık Müdürü
Hükümet Tabibi
Sağlık kâtibi
»
»
Sağlık memuru
»
»
Ebe

Sağlık memuru

Nafıa
7 Nafia müdürü
9 Mühendis
12 Fen memuru
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Vekâleti

1
1
2
2
1
1
2

70
35
20
20
20
20
20
20
15
20
20

1
1
1

60
40
25

r-l

3
5
6
7
7
11
10
10
11
12
12
10
12

Aded Maaş

Vekâleti

D.

Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

Maarif Vekâletti
7 Maarif müdürü
11
»
müfettişi
14
»
kâtibi
14
»
»
12 Teknisiyen
Ziraat
9
11
11
13
13
7
12
13
13
13
14

60
30
15
15

Stajyer

14
12

Aded Maaş
15
25

Kâtip
Ziraat memuru
Tapu ve Kadastro Umum

10
12

Vekâleti

Baytar müdürü
Merkez baytarı
»
»
Sıhhat memuru
»
kâtibi
Ziraat mücadele müdürü
Mücadele teknisiyeni
Ziraat öğretmeni
»
»

Memuriyetin nev'i

D.

Tapu sicil muhafızı
»
»
»

9
14

Umum

35
25

Müdürlüğü

Toprak ve iskân müdürü
»
» memuru
Emniyet

8
9
10
13
13
13

1
1

muavini

Toprak ve İskân İşleri Umum
40
30
30
20
20
60
25
20
20
20
15

Müdürlüğü

1
1

40
15

1
1
3
10
3
1

50
40
35
20
20
20

Müdürlüğü

Emniyet müdürü
Başkomiser
Komiser
Polis memuru
Muamele memuru
Polis memuru

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye
Encümeni
Esas No. 2/31
Karar No. 8

7 .XII

. 1954

Yüksek Reisliğe
Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, Üs
küdar vilâyeti teşkili hakkındaki kanun teklifi,
Dahiliye Vekilinin iştiraki ile Encümenimizde
görüşüldü.
İstanbul'un haiz olduğu tarihî hüviyeti ve
coğrafi durumu vilâyet ve belediye hizmetleri,
sosyal, kültürel ve iktisadi vaziyeti itibariyle ve
mevcut durumu ile gayrikabili tecezzi*bir kül
teşkil etmesi itibariyle teklifin kabulü yerinde
görülmiyerek reddine karar verildi.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Reisvekili
M. M.
Ankara
îzmir
Â. Benderlîoğlu
P. Arat

Kâtip
Kocaeli
8. Yalım
Çoruh
Z. Ural

Amasya
M. Zeren
Çorum
Muhalifim
B. Koldaş
Kastamonu
M. Kuşakçıoğlu
Kütahya
İV. H. Pepeyi

Kastamonu
8. Çağlar
Konya
M. R. özal
Samsun
M. özkefeli
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Uşak
Y. Aysal

Çanakkale
8. Karanakçı
Gümüşaae
/. II. Baykal

Konya
M. Keskin
Muğla
Y. Başer
Sivas
E. Damalı
îmzada bulunmadı
Yozgad
ö. L. Erzurumluoğlu

— 4 —
Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 2131
Karar No : 8

14 . XII . 1954

Yüksek Reisliğe
Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, Üs
küdar vilâyeti teşkili hakkındaki kanun tekli
fi Dâhiliye Encümeni mazbatasiyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla teklif sahibi
ile Dahiliye Vekâleti mümessili hazır olduğu
halde tetkik ve müzakere edildi.
Teklif sahibi, esbabı mucibesinde istanbul'
un asırların ihmali yüzünden belediye hudutla
rı içinde dahi kalkmamamış ve medeni şehir
vasfına erişememiş olduğunu ve geniş sahaya
yayılmış olan şehrin bilhassa Anadolu yakası
nın kalkınmasının ancak müstakil bir mahallî
idareye sahip olmakla mümkün olabileceğini
ve eski zamanlarda mutasarrıflık olarak idare
edilmiş olan Üsküdar'ın, Kadıköy, Beykoz, Şile
ve Kartal kazalarını ihtiva etmek üzere vilâyet
haline getirilmesi maksadiyle kanun teklifinde
bulunduğunu belirtmektedir.
Kanun teklifini "bidayeten tetkik eden Da
hiliye Encümeni mazbatasında, İstanbul'un ha
iz olduğu tarihî hüviyeti, coğrafî vaziyeti, vi
lâyet ve belediye hizmetleri, sosyal ve kültürel
ve iktisadi durumu itibariyle gayrikabili tecez
zi bir kül teşkil etmesi itibariyle teklifi yerin
de görmiyerek reddetmiştir.

Kanun teklifi üzerinde encümenimizde cere
yan eden müzakerelerden sonra Dahiliye Encü
meninin mazbatasında yazılı mucip sebepler encümenimizce de yerinde görülerek teklifin red
di muvafık görülmüştür.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Rize
/. Akçal
Aydın
Z. Uray
Diyarbakır
Y. Azizoğlu
Giresun
M. Şener
İzmir
B. Bilgin
Niğde
H. A. Göktürk
Seyhan
8. Ban

»••«I
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Mazbata M.
İstanbul
II. Hüsman
Çankırı
1\ Uygur
Diyarbakır
/. E. Tiğrel
Hatay
Ş. İnal
Konya
M. Bağnaçtk
Ordu
Ii. Aksoy
Sinob
N. Sertoğlu
Trabzon
8. F. Kalay cıoğlu,

Afyon K.
M. Â. Ülgen
Çorum
Y. Gürsel
Eskişehir
li. Potuoğlu
İçel
İ. Gürgen
Manisa
M. Kurbanoğlu
Rize
H. Agun
Sivas
A. Özel

