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İstanbul ve Ankara'da elektriğe yapılan 
zammın bir ay öncesine de teşmil edilişinin 
sebebine dair sualine Sanayi Vekili Sebati 
Ataman'ın şifahi cevabı. (6/400) 284:288 

2. — Mardin Mebusu [Mehmet Ali Arı-
kan'ın, İzmir'den İdil Sağlık Memurluğu
na tâyin edilen Cevad Akman'in işe müba
şeretinden hemen sonra Mazıdağı kazasına 
tâyin edilmesi sebebine dair sualine Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kır-
dar'ın şifahi cevabı (6/405) 288:290 

3. — Urfa Mebusu İbrahim Etem Ka-
rakapıcı'nın, Urf a Doğum ve Çocuk Ba
kım Evinin ne zaman açılacağına dair Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi 
suali (6/417) 290 

4. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
,JBatı - Trakya'da, cereyan ettiği bildirilen 
hâdise hakkında Yenisabah Gazetesinde 
neşredilen haberin doğru olup olmadığına 

Sayfa 
dair sualine Hariciye Vekili Fatin Rüştü 
Zorlu'nun şifahi cevabı (6/45) 290:292 

5. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Ürdün'e bir tecavüz vukuunda Türkiye-
nin otomatik olarak müdahale edeceğine 
dair Irak Hariciye Vekili tarafından ve
rilen demeç hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/96) 292 

6. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, 
Niğde'nin Dipsiz bataklığı ile Bor kazası
nın Pınarbaşı su kaynağına sarf edilen 
para miktarına dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik İleri'nin şifahi cevabı (6/436) 292:29T 

B — Tahrirî sual ve cevabı 303 
1, — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Derik kazasında vukubulan katil 
hâdiselerinin önlenmesi hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair tahrirî sua
line Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, 
tahrirî cevabı (7/690) 303 

5. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-
nüveye mâruzâtı 298 

1. — Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 
Vekili Halûk Şaman'in, Türkiye Cumhu
riyeti Turizm Bankası. Kanunu lâyihasını 
görüşmek üzere bir Muvakkat Encümen 
teşkili hakkındaki takriri (1/493), (4/161) 298 



6. — Müzakere edilen maddeler 
1. — 5842 sayılı Denizcilik Bankası Ka

nununun 18 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/491) 

2. — îçel Mebusu Niyazi Soydan'm, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 

Sayfa 
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Sayfa 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler 
eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna mu
vakkat madde ilâvesi hakkındaki 6724 
sayılı Kanuna ek kanun tekLfi ve MaLye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/164) 298: 

303 

> » » < » • * • 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tunceli Mebusu Aralan Bora'mn, Askerlik 
çağının sonu olan 46 yaşını ikmal etmiş olup da 
muhtelif sebeplerle hizmetlerini henüzn ifa etme
miş bulunanların bir defaya mahsus olmak üzere 
askerlikten aflarma dair kanun teklifi, talebi 
üzerine geriverildi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı 
Hesabı katî Kanunu kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1953 he
sabı katîsi hakk nda Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni mazbatası okundu. Muhasebei Umumi
ye Kanunu gereğince aidolduğu Hazine hesabı 
umumisine ithal edilmek üzere Hükümete yerildi. 

Diyarbakır'ın Çermik kazası Merkez nahiyesi 
Ekrek köyünün 44 sayılı hanesinde kayıtlı 
4 . VIII . 1936 doğumlu Mehmetoğlu, Güllü 'da j 
doğma Ramazan Başıbüyük ile, 

Bursa'nm Keleş kazas1 Davutlar köyünün 70 
sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Neslihan'
dan doğma 10 . VIII . 1927 doğumlu Kâmil Yu
mak haklarında verilen ölüm cezasının infazına 
dair Adliye Encümeni mazbataları kabul olundu. 

Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 
5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 hcu 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat 

madde ilâvesine dair kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi bitirildi. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 90 
mcı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ka
bul oltindu. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
5585 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair kanun teklifi ile, 

Türkiye ile İspanya arasında Dostluk Anlaş 
masın n tasdiki hakkındaki kanun lâyihasını:ı 
müzakereleri, alâkalı vekiller hazır bulunmadı
ğından, bir defaya mahsus olmak üzere tehiı* 
edildi. 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama işleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki kanun lâyihasının maddeleri 
üzerinde görüşüldü. 

22 .1.1960 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekilı Kâtip 
İzmir Mebusu Antalya Mebusu 

îlhan Sipahioğlu Attilâ Konuk 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 

Şifahi sualler 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-

ran'm, D. P. Meclis Grupu toplantısına davet 
için 7 . XII . 1958 tarihinde radyo ile yapılan 
ilân hakkındaki şifahi sual takriri Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/473) 

SUALLER 
| 2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo^ 

ran'ın, İstanbul'da bedelsiz yapılan istimlâkler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair şifahi sual 
takriri, Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/474) • :: 
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3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan*-
ın, Kozluk Belediye Reisinin lüzumu muhake
mesine karar verilmiş olmasına rağmen işten 
uzaklaştırılmaması sebebine dair şifahi sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/475) 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Midyat kazası içme suyu inşaatının bir an 
evvel ikmali hususunda ne gibi tedbirler düşü-" 
nüldüğüne dair şifahi sual takriri îmar ve is
kân Vekâletine gönderilmiştir. (6/476) 

Tahrirî Sualler 
1. — Ankara Mebusu Hasan Tezin, 1950 se

nesinden beri sermayesinin tamamı veya bir kıs
mı Devlete ait müesseselerle bankalar, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve şirketlerde idare Meclisi 
Reis ve âzalıklarına tâyin edilenler arasında eski 
ve yeni mebuslardan kimlerin mevcudolduğuna 
dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gönderilmiş
tir. (7/816) 

2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Mil
letlerarası Basın Enstitüsünün basın rejimimizle 
ilgili tebliğine neşir yasağı konması sebebine dair 
"tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/817) 

3. — Hatay Mebusu ihsan Ada'nm, 14 Mayıs 
1958 - 31 Aralık 1959 tarihleri arasında basın suç
larından dolayı verilen kararlara dair tahrirî su
al takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/818) ' 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, 
Midyat kazası elektrik tesisatının bir an önce ik-

2. — HAVALE 

Teklifler 

1. — Adana Mebusu Sainı Karaömerlioğlu'-
nun Türk Ceza Kanununun muaddel 524 neîî 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (2/393) 
(Adliye Encümenine) 

2. — Edirne Mebusu Mükerrem Sarol'un, 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ve 65 
nei maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanan 
teklifi (2/394) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. —- Sivajs Mebusu Turhan Feyzioğlu ve dört 
arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 6836 sayılı 
Kanunla değiştirilen 7 nci ve 8 nci maddelerinin 

mali hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual takriri imar ve iskân Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/819) 

5. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı îım, To-
kad'da Vakıf iş Hanının inşasına başlanılmama-
sının sebebine dair tahrirî sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (7/820) 

6. — Ankara Mebusu ibrahim Imirzalıoğlıı'-
nun, 14 Mayıs 1950 tarihinden beri hangi beledi
ye reisleri halâsında politika yaptığı için tahki
kat açma veya işten el çektirme kararı alındığı
na dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/821) % 

7. — Ankara Mebusu ibrahim Iınirzalıoğlıı'-
nun, Kızılcahamam'daki Eğerlidere çayı üzerin
de yapılmaya başlanan köprünün ne zaman ik
mal edileceğine dair tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/822) 

8. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'in, köy 
okullarının da bilûmum masraflarının Devlet 
bütçesinden ödenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/823) 

9. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Eskişehir 
Belediyesi tarafından son günlerde satmalınan 
otobüslere dair tahrirî sual takriri Dahiliye Ve 
kâletine gönderilmiştir. (7/824) 

10. — Urfa Mebusu İbrahim Etem Karakapı-
cı'nın, Urfa vilâyetinin Akçakale bölgesindeki-
artezyen kuyularına dair tahrirî sual takriri Na
fıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/825) 

EDİLEN EVRAK 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/395) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Ka
nununun 23 neü maddesinin (C) fıkrası ile mu
addel 49 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi • (2/396) (Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

5. —. Tokad Mebusu Şahap Kitapçı 'nm, Hâ
kimler Kanunundun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna muvakkat bir madde eklan-

I meşine dair kanun teklifi (2/397) (Adliye En-
; cümenine) 
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Takrir 

6. — Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in, 
Arzuhal Encümeninin 15 . I . 1960 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 2000 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri (4/158) 
(Arzuhal Encümenine) 

Mazbata 
7. — Orhaneli'nin Pınarı köyünün 23 sayılı 

hanesinde kayıtlı Osmanoğlu 15 . VII . 1931 do
ğumlu Mehmet Arı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası (3/475) (Ruznameye) 

B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REİS : Reisvekili İlhan Sipahioğlu 

KÂTİPLER : İlhan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

YOKLAMA 

REÎS — İnikadı açıyorum. Yoklama yapı
lacaktır. 

(Diyarbakır mebuslarına kadar yoklama 

yapıldı.) 
REÎS — Ekseriyetimiz var , müzakereye 

başlıyoruz. 

4. SUALLER VE CEVAPLAR 
A. — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, İstan
bul ve Ankara'da elektriğe yapılan zammın bir 
ay öncesine de teşmil edilişinin sebebine dair 
sualine Sanayi Vekili Sebatı Ataman'm şifahi 
cevabı (6/400) 

REÎS —• Sual sahibi arkadaşımız burada 
mı? (Burada sesleri) 

Sanayi Vekili arkadaşımız da buradalar. 
Suali okutuyorum. 

6 . IV . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun muhterem Sanayi Veki
li tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı arz ederim. 

Aıikara Milletvekili 
Selim Soley 

, Soru : 
istanbul ve Ankara'da 25 Mart 1959 tari

hinde elektriğe zam yapılmasının ve bu zam

mın bir ay öncesine teşmil edilişinin sebebi ne
dir? 

REÎS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKÎLÎ SEBATI ATAMAN (Zon

guldak) — 1958 senesi yazında tatbikine baş
ladığımız istikrar programı gereğince İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin cari masraflarını kendi 
gelirleriyle karşılamayı temin etmek maksadiy-
le Etibank Kuzey - Batı Anadolu Elektrik İş
letme Müessesesinin sattığı elektrik fiyatları 
diğerleri meyanında ayarlanmış bulunmakta
dır. 

6973 sayılı Kanuna istinaden yapılan bu 
zam vekâletimizce tasdik edilmiş ve bu fiyat
lar 1 Mart 1959 tarihinden itibaren mer'i ol
mak üzere 26 Şubat 1959 tarihinde belediyelere 
tebliğ edilmiştir. Mâruzâtım bundan ibarettir, 

REÎS — Selim Soley. 
• SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar. 
kadaşlarım, çok muhterem Sanayi Vekilinin 
verdiği cevap hakikaten beni şaşırtı, memnun, 
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oldum. Zannetmiştim ki, biz nelere usulsüz, ne
lere hukuksuz ne büyük zamlar yapmadık ki 
Ankara ve İstanbul'un elektriğine yapmıya-
lım. (Soldan, «Allab, Allah» sesleri) Hakikaten 
zımni de olsa bunu münasip şekilde söylemek
le beni memnun etti. 

îkinci anlıyamadığım husus da şu oldu: Bîz 
zannetmiştik ki, istikrar politikası ile yalnız 
dolara zam yapıldı. Halbuki barajdaki suyun 
muvacehesinde de Türk parasının kıymeti dü
şürülmüş.. (Soldan, «Allattı Allah» sesleri) Ba
na Allah Allattı diyeceğinize Sebati Beye so
runuz. Yapılan bu işe (Allah, Allah) ben diye
ceğime siz söylüyorsunuz, teşekkür ederim. 
Ama ben de lâhukuki bir şekilde halktan pa
ra aldıran vekile başka şekilde Allah, Allah 
dedirtirim İnşallah. 

Arkadaşlar, Ulus Gazetesinde ve diğer bü
yük gazetelerde 25 Mart 1959 tarihinde bir ilân 
çılkıyor. Bu ilâna göre, Sanayi Vekâletinin ver
diği bir emre istinaden belediyeler 1 Marttan itiba
ren yani tebligatın yapılmasından 25 gün evveli
ne şâmil olmak üzere fazla fiyatlı bir tarife 
ilân ediyorlar. İşte meselenin esası bu. Her 
hangi bdr vekil, her hangi bir Hükümette va
zife görürken, 25 gün evvelden nasıl olur da bu 
şekilde bir hukuki tasarrufta bulunabilir? Me
selenin esası budur. Yoksa, biz istikrar politi
kası mucibince her şeyde olduğu gibi Türk pa
rasının değerinde de üçte bir değişiklik yap
tık, binaenaleyh barajlardaki sular da bize üçte 
bir pahalıya mal olmaktadır, bunngj^çin elek
triğe bir zam yapmak icabediyor demek rûyu 
kabul görememek iktiza eder. Burada mev-
zuuhahsolan kanunun 3 ncü maddesinin (B) 
fıkrasına göre tarifeyi tasdik edecek olan Sa
nayi Vekâletidir. 

Şimdi bu kanunun bu hükmü karşısında, 25 
gün evvelden vatandaşın cebine el uzatmak 
nasıl olur? Mesele budur. Eğer bu noktayı 
lütfederlerse kendilerine lütfedecekleri nokta 
üzerinde gereken izahatta bulunabilirim. 

Sarıyar Barajının temeli atılırken iktidara 
mensup çok yükseğe yakın bir muhterem zat 
aynen şöyle söylüyor : (Medeni memleketlerde 
niçin fiyatlar bizdeikhre kıyas olunamıyacak ka
dar ucuzdur? Bütün millet önünde vâdediyo-
rum 'M bu baraj sayesinde biz de fiyatlarımızı 
o seviyeye indireceğiz.) 

.1960 C : 1 
Şimdi o seviyeye inmesi lâzımgelen fiyatlar 

nerede, şimdiki fiyatlar nerede? Hakikaten be
yanat doğrudur. Bizdeki enerji fiyatları dün
yanın en geri memleketlerdndekinden dahi pa
halıdır. 

Şimdi Yüksek Meclise dünya memleketle
rindeki elektrik kilovatının fiyatını arz edece
ğim : Yalnız, buraya çıkıp da bu pahalılığın 
aksine bir müdafaa yaparken kıymeti 30 kuru
şa düşürülmüş Türk parasiyie mukayese et
memek lâzımdır. Elektriğin kilovatı : Belçi
ka 'da 8 kuruş, Batı - Almanya'da 6,5 kuruş, 
Holânda'da 6 kuruş, İngiltere'de 5,5 kuruş, 
Fransa'da 5 'kuruş, Amerika'da 4,5 kuruş, İs
viçre'de 4 kuruş, İsveç'te 2 kuruştan az, Nor
veç'te 1 kuruştan azdır. İşte arkadaşlar bize 
bir barajın temelini atarken vadedilen şey. 
Dünya seviyesinden daha az seviyede elektriğe 
kavuşturulmak idi. Böyle söylüyorlardı. Bun
dan vazgeçtik:, bu hale getirdiler. «Müdafaala
rı bayat ve klâsik; ne yapalım, istikrar poli
tikası dolayısiyiıe fiyatları 3 misli artırıyoruz.» 
diyorlar. Yüksek Heyetiniz de kabul ederler 
'ki, Muhterem Vekil Beyefendi bu beyanların
da haksızdırlar. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. 
Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN (Zon
guldak) — Efendim, muhterem arkadaşımı
zın suali iki olduğu için bendeniz istikrar pro
gramından bahsetmedim. Arkadaşım yalnız 
elektriğe yapılan zammın sebebi nedir? diye 
soruyor, ikinci kısmında da, neden makabline 
teşmili edildi? diyor. Ben ikinci kısma da, bi
rinci kısma da cevabımı verdim. Fakat arfca-
daşım suali ile zerrece alâkası olmıyan barajlar
dan ve tamamen hayalî olarak diğer memle
ketlerdeki rakamlardan bahsetti. Bunlar sua
lin çerçevesi içinde değildir. Yalnız birkaç gün 
sonra vekâletimizin bütçesi görüşülecektir. Lüt
fedip Bütçe Encümenine teşrif ederlerse ken
dilerine bunlar hakkında da etraflıca izahat ve
ririm. Tekrar arz ediyorum; makabline tesjmil 
edilmiş bir şey yoktur. 1 Mart 1959 tarihinde 
meriyete konmak üzere 26 Şubat 1959 da alâ
kalılara tebliğ edilmiştir. 

• Sonra, arkadaşım zamdan bahsediyor, elek
trik fiyatlarında yapılan ayarlamadır. (Sol
dan, gülüşmeler) Tamamiyle ekonomik sebep-
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İerden -îleri gelmektedir. Şimdi ayarlama de^ 
yince gülüyorlar. Bunun ayariama olduğunu 
iki kere iki dört eder gibi riyazi şekilde ispat 
etmek mümkündür. Çünkü yapılan yeni tarife
lerle bâzı müstehlikler, evvelce verdikleri pa
radan daha az para öder hale gelmişlerdir. 
Umumiyetle, alelıtlak fiyatlara zam yapılmamış, 
ayarlama yapılmıştır. Bâzı yerde bu fiyatlar 
indirilmiş, bâzı yerlerde de çıkarılmıştır. Bu
nun adına ayarlama derler. (Sağdan, gülüşm>e-
ler) İnşallah bu meseleleri böyle bir sözlü so
runun dar çerçevesi içinde değil de daha geniş 
mikyasta münakaşa etmek imkânını bulur, ar
kadaşımızı da tatmin etmiş oluruz. Selim So-
ley arkadaşımız Amerikadan misaller getirdi
ler ve dört kuruş olduğundan bahsettiler. Ken
disine teşekkür ederim. Kuruşla hesap etmiş
ler, ya akçe ile hesabetmiş olsalardı, Ameri
ka'da istihlâk ©dilen miktar meydana çıkaeaık 
heılki de üstelik para ödemıek .mevzııu ortaya 
atılacaktı. 

REİS — Soru sahibi. 
SELİM SOLEY (Ankara) —"Muhterem ar

kadaşlarım; Sebçati Bey yaptığı işin hatalı oldu 
ğunu nevama ikrar etmiş bulunuyor. O da bizim 
için, ileri gidişimizdeki yol için hayırlıdır. 

Bunu memnuniyetle kaydettikten sonra ha
yalî olarak beyan buyurdukları cetveli gösteriyo
rum şimdi. (Elindeki bir cetvelin foto -kopisini 
salona tevcih etti) Sebâti Bey teşrif ederlerse bu
nun hayalî olmadığını görürler. Bu rakamlar 
Başvekâlet Umumi Murâkalbe Heyetinin 3460 sa
yılı Kanunun 24 ncü maddesine göre verilmiş bu 
liman raporlardan çıkarılmıştır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) -— Tarihi
ni söyle. 

SELİM SOLEY (Devamla) — 1957; 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Şimdi 

anlaşıldı. 
SELİM SOLEY '(Devamla) — Yalnız şunu 

bilsin ki, burada elektrik fiyatım okuduğum 
memleketler hayalî istikballere ve muhalefet me
bus ve «mensuplarını taşlatmak için adam satına-
lan ve onların masrafını karşılatabilmek için hal
kın her şeyine zam yapmayı mubah gören ikti
darlar değildir. 

REİS — Selim Soley Bey, sadet dışına çık
mayın. 

NECATİ CELİM (Aydın) -- Bu millet sa
tmalı namaz. 
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SELİM SOLEY (Devamla) • — Necati Bey. 

ben millet demedim; satmalmacak adam dedim. 
Lâfı iyi anlayın. (Soldan, gürültüler) 

* REİS — Selim Bey... 

SELİM SOLEY (Devamla) — Bana Selim 
Bey diyeceğinize, lütfedip Necati Bey deyin Reis 
Bey. (Gürültüler) 

REİS — Selim Bey, sözlerinizi düşünerek 
kullanın lütfen. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Neden zam 
yapılıyor? 

AS AF SARAÇOĞLU (Samsun) — Bu şekil-
de konuşulur mıı? 

SELİM SOLEY (Devamla) — Neden zam 
yapılıyor, teşrif edip zatıâliniz istizaha çevirin, 
meseleyi konuşalım. Eğer kendine güveniyorsan, 
sadece bu mevzuda, değil her hangi bir mevzuda 
konuşabiliriz. Yapmayın böyle şeyler. (Gürültü
ler) 

Ben bir şey demedim. Neden zam yapılıyor, 
dedim. Zatıâliniz mebus değil misiniz, neden ih
bar ettiğim bir kanunsuzluğu benimle beraber 
müdafaa etmiyorsunuz? Milletin parası haksız ye
re almıyor, ben bunu gelip müdafaa etmiyeyim 
mi arkadaşlar? 

Arkadaşlar, bu üzerinde durulması lâzımge-
len bir mevzudur. Bu 25 günlük fark dolayışiyle 
yalnız Ankara'nın muhterem halkından 1 milyon 
37b bin lira pa.ra elde edilmiştir. Bu hayâl de
ğildir. Hayâl ise, onu da ispat ederim. Hiçbir 
iktidar, hiçbir Vekil kanunun kendisine tanıdığı 
her hangi ü f hakkı bile bile yanlış anlıyarak, şu 
veya bu şekilde noktai nazarlara isn.adederek 
Ankara halkından yalnız 1 milyon 378 bin lira 
almaya hakkı yoktur. Hakkı var diyorsanız bu
nu diyen arkadaş çıksın söylesin. Yoktur. Ben 
elektrik yakmamışım ve bir konturatım vardır 
Siz 25 gün evvelinden bu zammı benden alamaz
sınız. Bunun müdafaası yoktur. Bu parayı mil
lete iade etmek lâzımdır. Nitekim gayrihukuki ta
sarruflarla lâhukuki tasarruflar adlî makamlarca 
bozuluyor. Bu mesele de mahkemeye intikal etse 
adlî makamlar yine mutlaka bu zam hakkında ka
rar vermiş olanları millet önünde mahkûm edi
leceklerdir. Telefonda olduğu gibi. Onun için 
Muhterem Sebata Beyefendiden istirham ediyo
rum Ankara halkından haksız yere alman 
1 378 000 lira ile İstanbul halkından alman 4,5 
milyon lirayı iade etmeye karar verdik diye bura-
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da lütfedip söylesinler. Millet bunu duymak isti
yor. 

REİS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, nasıl ifade et
mek lâzimgeldiğini, ne kadar vuzuhla ifade et
mek lâzımgeldiğini yani bundan daha vazıh ifa
de etmek lâzımgeldiğini ben takdirden acizim. 
1 Martta mer'i olacak olan fiyat ayarlamasını 
26 Şubatta tebliğ ediyoruz. Hâlâ arkadaş diyor 
ki, fazla para aldınız, iade etmelisiniz. 26 Şubat 
bir Mart tarihinden evveldir, sonra değildir. 26 
Şubatta diyoruz ki, 1 Marttan itibaren şu tarife
yi tatbik edeceğiz, sizden şu yarayı alacağız. Ya
ni bu daha ne kadar vazıh söylenebilir. Bunun 
makamble şümulü yoktur. 

Şimdi diyoruz ki, Ankara halkına elektriği 
biz satmayız. Kuzey - BaJ;ı Elektrik Müessesesi 
Ankara Belediyesine elektrik satar. Biz de An 
kara Belediyesine satılan dektrikin tarifesini 
yapmışızdır. Belediyenin halka sattığı elektrik 
hakkında sual soruyorsanız, onu ayrıca alâkalı 
Vekâletten sorunuz. Sanayi Vekâleti olarak bizim 
yaı tığımız iş Kuzey - Batı Elekğtrik Müessesesi
nin belediyelere sattığı elektrik fiyatları husu
sunda 1 Mart tarihinden itibaren muteber olmak 
üzere 26 Şubat tarihinde yaptığımız hukuki ta
sarruftan ibarettir. 

REİS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Arkadaşlarım, 

bir muhterem Vekil beyefendi arkadaşım z hu
kuksuz bir tasarruf yapıyor, sebebini soruyoruz. 
Kendileri Meclis önünde terliyeeek yerde biz 
bu tasarrufun batıl olduğunu burada söyliyebil-
mek için alnımız terliyor, dilimiz kuruyor. 

Şimdi, (Ankara Belediyesi) buyurdular. 
Ankara Belediyesinin Elektrik işletmesinin va
tandaşlarla yaptığı mukavelenin 24 ncü madde
sini okuyorum. «"Cereyan satış bedeli - Sebati Bey 
lütfedin - rekortman tesis, açma kapama tari
fesi alâkalı mercilerce tesbit ve ona idarece ta
hakkuk ve tahsil olunur.» 

işte fiyatlar n tasdik ve yetkili makamı ola
rak Sanayi Vekâletini alıyor. Bu husustaki kanu
nun 3 ncü maddenin (B) fıkrasında bu yetki Sa
nayi Vekâletine verilmiştir. 

Şimdi, bu Bakanlığın tesbit ettiği tarifeye 
göre de Elektrik idaresince tahakkuk ve tahsil 
ediliyor. Benim için bugüne kadar hangi tarihte 
ve ne,miktar üzrinden tarifenin tasdik edildiği 
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mühim değil. Madem ki tarif elerin, tasdik \& tes-
bitinden Sanayi Vekâleti mesuldür, o halde ken
dilerine soru sorduğum günden bugüne kadar 
aşağı - yukarı 10 - 11 ay geçmiştir. Neymiş bu 
acaba diye, soru olarak vekâletlerine yöneltilen 
husus nedir diye lütfedip dikkat etmiş olsalardı 
25 Mart 1959 tarihindeki Büyük şehirler gazete
lerinde ilân edilmiş olmasına rağmen 1 Mart'tan 
itibaren muteber olması nedendir derler ve eğer 
hüsnü niyetleri varsa müdahale ederlerdi, işte 
gazetedeki ilânı okuyorum: 6973 sayılı Kanuna 
istinaden Sanayi Vekâleti - Sebati Bey sizi tek-
zibediyor -. 1 Mart 1959 tarihinden muteber ol
mak üzere tesbit ve tasdik olunan elektrik tari
feleri aşağ da gösterilmiştir: 

Vekil Bey ne dersiniz, yanlış yoldasınız. 
Gazetedeki ilân da mı yanlıştır? 23 Mart'ta, 
24 Mart 'ta kimsenin zamdan haberi yok, 25 Mart
ta Sanayi Vekâleti bu tarifeyi tesbit ettiğine 
göre halktan bu parayı alamaz, haksızdır. Hangi 
şeyleri haklı ki... Kaldı ki, bizde elektrik fiyat
ları umumiyetle istikrar programına intikal edip 
bunun tesiri ait nda kalınarak ayarlanmış de
ğildir. 

Elektrik fiyatları 1955 te on yedi kuruş - on
da yedi, 1956 da ise 18 kuruş. 1957 seçimlerinde 
nurlu istikbal vadeden şeylerden sonra 13 ku
ruş, çünkü seçimlerde ucuzluk beyanları söyle
necek.. Uzun nutuklarla halk kandırılacak, gör
dünüz ya, vâdettiğiniz devre geldi. Alın ucuz 
elektrik» denecek. Ucuzluk beyanları söylene-
oeik seiçmlerde bu sebeplerle seçimden hemen 
önce 18 kuruştan 13 kuruşa inmiş ve seçimden 
sonra demin Sayın Vekilin ayarlama diye bu
yurdukları şey, hangi ayarlama bence (yuttur
madır), birdenbire 23 kuruşa çıkarılmıştır. Bu 
kadarla da kalınmamış ayrıca abone başına 
100 - 300 kuruş arasında değişmek üzere sabit 
hizmet ücreti diye yeni bir (kuyruk ayarlama) 
diyeceğim şey de ilâve edilmiştir. Tasavvur 
edin; on 'kilovat sarf eden bir evden sabit hiz
met ücreti olarak yüz kuruş sabit ücret alındı
ğına göre işçi muhiti Altındağ'da fakir semt
lerde halk kilovatı 33 kuruşa elektrik kullanı
yor. Buna kimsenin hakkı yoktur. Haksız ol
duğunu buradan Sebati Beyin söylemesi lâzım
dır, halka özür dilemesi lâzımdır. 

RElS— Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN (Zon

guldak) — Efendim, arkadaşım gazetedeki jlâ-
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nm tarihini okuyor. Bir kere daha tekrar ede
rini M, Sanayi Vekâleti olarak 26 Şubat tari
hinde, 1 Mart tarihinde meri olacak olan tari
feleri mahallerine tebliğ etmiş bulunuyoruz. 
Bu tebligatımızı alan devair bunu 25 Martta, 
30 Haziranda ilân ©drse, bunda Sanayi Vekâ
letinin nasıl bir kabahat ve gayrihukuki 'bir ta
sarrufu olabilir1? 

Gelelim beledÜyeye. Tutup da burada arka
daşımla, mahallî idarelerin muhtariyeti ve bu
nun hudutları hakkında bir münakaşaya mı 
girelim? Ben zannediyorum ki, arkadaşımız 
bir malûmat alınak için bu suali sordular. Hal
buki bir malûmat almak için değil bâzı yakı
şıksız lâfları burada söylemek için bu suali 
sormuşlar. 

Ben tekrar cevap veriyorum : 26 Şubat ta
rihinde Sanayi Vekâleti tarifesini yapmış, il
gili mahallere tebliğ etmiş, işini biitirtmdştir. 
Bundan ötesi yok... 

REÎS — Selim Solay. 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Arkadaşlar 

bu mevzuda söylenecek söz çok. Vekil Bey, 
hüsnüniyetten 'bahsettiler. Ben yalnız şunu söy-
liyeceğim; Ankaralıların bu haksız tasarruf 
sebebi ödedikleri bir 'milyon 378 bin lirası iade 
edilmedikçe halkın iki eli onun yakasında ka
lacaktır* 

SANAYİ VEKÎLÎ SEBATÎ ATAMAN (Zon
guldak) — Ben almadım ki... 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Arkadaşlar, 
«almadım» diyorlar. Neden kontrol etmiyorlar? 
Kanun, sadece tarife tesbitini değil, konitro-
lu da emreder. Bugün bir tekzip mektubunun 
'bir santim aşağı dercedilmesini hassasiyetle ıta-
kibeden Hükümet organları Hükümet tasarru
funda mı âciz kalmıştır? iktidar organları ta
rafından bu şekilde yapılan bir tasarrufun bir 
ay sonra muteber olması, Ankara gibiikösfco-
ca bir şehirde, bir Merkezi Hükümette yapılı
yor da, bunu mu kontrol edemiyorsunuz? Zira 
bu, bile bile yapılmıştır, bile bile lâdestir, bu 
sebeple bâtıldır. 

Kendilerinden istediğim şey şu : Alınan bu 
paraların sahiplerine iade edileceğini lütfen 
beyan buyursunlar. Hüsnüniyetlerinden bunu 
beklerim. Eğer bunu söyleselerdi kendilerine 
bu kürsüden istediklerimden âlâ ve şatafatlı ke
limelerle teşekkür ederdim. Ankara ve İstan-
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bul şehirlerinden fazla alınan paraların iade 
edileceğini bu kürsüden beyan buyursunlar. 

BElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. —Mardin Mebusu Mehmet AU Arikan'ın. 
İzmir'den İdil Sağlık Memurluğuna tâyin edilen 
Cevad ÂJcman'ın işe mübaşeretinden hemen sonra 
Mazıdağı kazasına tâyin edilmesi sebebine dair su-
aline Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi 
Kırdarhn şifahi cevabı (6/405) 

f REÎS — Mehmet Ali Arıakn burada, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekili burada. Suali oku
tuyorum, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

8 . VIII . 1959 
Mardin Mebusu 

Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
izmir'den harcıra'hsrz, olarak idil Sağlık 

Memurluğuna tâyin edilen öevad Akman'm 
maballi memuriyetine varıp işe mübaşeret et
mesinden -hemen sonra, Mazıdağı ilcesine tâyin 
edilmesinin sebebi nedir? 

REİS — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KÎLÎ LÛTFÎ KIRDAR (istanbul) — Mehmet 
Ali Arıkan arkadaşımın sualine cevap arz edi
yorum. 

Sualde ismi geçen Cevad Akman, izmir Bor
nova Belediyesinde sağlık memuru iken harcı-
rahsız kaydiyle tâyinini istemiş ve bunun üze
rine 1958 yılının sonlarında harcırahsız olarak 
İdil Sağlık Memurluğunda çalıştırılma^ üzere 
Mardin Valiliği emrine verilmiştir. 

Bu sırada İdil'de bir Hükümet tabibi ve bir 
trahom savaş memuru bulunduğu halde, Mar
din'e bağlı Mazıdağı kazasında hiçbir sağlık 
personeli bulunmadığı cihetle, sıhhat bakımın
dan gayrifaal durumda bulunan bu kazanın 
sağlık işlerini kısmen olsun tedvir maksadiy-
le vilâyelt, İl İdare Kanununun 8 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası gereğince, bu memuru Mazı
dağı kazasına nakletmiştir. Bu karar, vekâlet
çe de uygun görülmüş ve fakat malî yılın so
nu olması dolayısiyle harcırah faslında tahsi
sat kalmadığından bu memur 1959 malî yılı 
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başlangıcına kadar idil 'de kalmış ve harcıra
hının teminini mütaakıp Mazıdağı kazasına git
miştir. Halen de bu kazada vazifesi başında 
bulunmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Mehmet Ali Arıkan. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Mur-
terem arkadaşlarım, sorumun konulunu teş
kil eden Sağlık Memuru Cevat Akman'm Bor
nova'dan idil'e tahvili meselesi, görüldüğü 
gibi, basit bir mesele değildir. Eğer bu tahvil 
muamelesi basit bir meseleden ibaret olmuş ol
saydı, bendeniz bu soruyu Sağlık Vekiline tev
cih etmez ve Yüksek Heyetinizi rahatsız etmez
dim. Bunun perde arkasında, memleket için 
zararla partizan bir zihniyetin izlerini buldu
ğum için bu sorumu tevcih etmiş bulunuyorum. 

Evvelâ kısaca hulâsa edeyim. 
Sağlık Memuru Cevat Akman, buyurduk

ları gibi izmir'den memleketin en geri kalmış 
en ufak kazası olan idil'e tahvilini harcırahsız 
istemiştir. Kendisine verilen ilk cevapta, an
cak kendisinin vilâyet emrine tâyininin müm
kün olduğu bildirilmiştir. Buna mukabil bu 
ufak memur idil'de çalışması mümkün olduğa 
takdirde harcıralısız talibolduğunu, aksi tak
dirde talebinden sarfınazar ettiğini beyan et
miş bu ikinci talebi üzerine idil'de çalışmak ve 
harcırahsız,olmak üzere Mardin vilâyeti em
rine gitmesine müsaade ediliyor ve tâyin edi
liyor. Bu memur birçok eşyasını satıp yol pa
rası yapıyor ve sekiz günde idil'e gidiyor. Mar-
dinle idil arasında yol yoktur. Mevsim kış
tır, bu memur evlidir ve iki ufak çocuk baba
sıdır. işe başladıktan sonra bir katil dâvasın
dan dolayı halen mevkuf bulunan ve o zaman 
dışarıda olan Demokrat Parti ilçe Başkanı telg
rafları yağdırıyor, bu sağlık memurunun ba
bası Halk Partilidir, bunu neden buraya tâyin 
ettiniz, derhal buradan aldırın diyor. Telg
raflar elimizde isterseniz gösteririm. 

Vekil Bey tâyin emrinin esbabı mucibesin-
de bir noktayı belirtiler, Mazıdağda memur 
bulunmaması sebebiyle bu tâyinin yapıldığını 
söylediler. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununun 58 nci maddesi dolayısiyle sâri has
talık çıkan yerde 24 saat zarfında hastalığın 
tesbiti ve tedbirinin alınması lâzımgeliyor. Bu 
sağlık memuru idil'den Mazıdağı'na tâyin edil-
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diği zaman iki sağlık memurunun idil'de vazi
fede bulunduğunu bildirdiler. Halbuki bu sağ
lık memurlarından Nejat, Aydm'a tâyin edil
miş diğer sağlık memuru ihsan ve Hilmi askere 
gitmiş vaziyetteler, idil'de sağlık memuru yok. 
Buna mukabil Mazıdağı'na 25 kilometre mesa
fede bulunan Derik'de 2 sağlık memuru ve da
ima trafiğe açık yolla bağlı„olan Mardin'de de 
tam 8 sağlık memuru vardır. Bunlar da Mar
din Sağlık Müdürlüğü emrindedir. Ayrıca tra
hom mücadele emrinde de 4 memur vardır. Hıf
zıssıhha Kanununun demin arz ettiğim hükmü 
muvacehesinde ve gerek Derik'deki, gerek Mar
din'deki mevcut imkânlar muvacehesinde sırf 
partizan bir idarenin eseri olarak, Sağlık Ve
kâleti bu sağlık memurunu idil'e mübaşeretin
den 7 gün sonra 200 kilometre mesafedeki Ma
zıdağı'na tâyin ediyor. 

Muhteremi arkadaşlarım, bu tâyinin esbabı 
mucibesi olarak sâri hastalık meselesinden Ve
kil Beyefendi bahsetmediler. Bahsedemezler, 
çünkü onların en zayıf noktası budur. Sâri has
talığın bir an evvel önlenmesi için mahalline 
memur gönderilip gönderilmediği hususuna ce
vap vermek imkânına mâlik değildirler. Çünkü 
sağlık memuru harcırahını üç ay sonra almış
tır. Yani sâri hastalık üç ay devam etmiştir. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir, lütfen cüm
lenizi tamamlayın. 

MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Maarif, Adliye ve Dahi
liye işlerini bırakalım, fakat hiç olmazsa sağ
lık işlerimize partizan zihniyeti sokmıyalım. 
Aksi takdirde içinden çıkamayız. Çünkü dok
tor enjeksiyonunu parti farkına göre kullanır 
ve eczacı parti farkına göre ilâç verir ve me
mur da parti namına iş yaparsa bu, millet için 
facia olur. 

REÎS — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET VE-

KÎLl LÛTFÎ KIRDAR (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, arkadaşımız anlaşılıyor ki, 
söyliyeceklerini evvelden hazırlamış. Ben sâri 
hastabktıan ba'hsettim mif Palan yerde şu var 
falan yerde yok, dedim mi? Söylediğim şu: Vi
lâyet emrine verilmiş bu arkadaş bütün küçük 
memurlar vilâyet emrine verilir, vilâyet bak
mış ki, idil'de bir hükümet tabibi bir trahom 
sağlık memuru var, halbuki Mazıdağ'da ne hü
kümet tabibi ne de hiç bir sağlık memuru var, 
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vilâyet, şu halde idil'de Hükümet tabibi ve 
trahom sağlık memuru bulunduğuna göre aynı 
vilâyetin diğer bir kazasına gönderelim demiş 
ve göndermiş. Ama arası iki yüz kilometre 
imiş. Bugünkü vasıtalarla bu mesafe bir şey 
ifade etmez mesele bu kadar basit. Burada ne 
partizanlık ve ne de başka bir şey var. Vilâyet J 
değil bir sağlık memurunu, doktorları da iste- j 
diği yere tâyin ediyor, kanun bu salâhiyeti vi
lâyete vermiştir. Bir sağlık memurunun aynı 1 
vilâyette bir yerden diğer bir yere nakli vali
lerim salâhiyeti dahilindedir. Bu salâhivete gö
re de tâyinleri tabiîdir ki, vekâlet tasdik eder. 
Burada ben hiç bir zaman partizanlık görmü
yorum. Anlıyamadığım bir şey de bu. (Soldan; 
«Doğru, doğru», sesleri) Bu partizanlığı nere
den çıkarıyor, nereden çıkarıyor sâri hastalığı? 

RElS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; Vekil Bey diyorlar ki. nere
den çukarıyor partizanlığı? îzah edeyim. Harcı-
rahsız olarak îzmir Bornova'dan İdil'e kadar 
gittikten sonra, bu memur vazifesine mübaşeret 
eyledikten 7 gün sonra başka imkânlar da var
ken, alınıp başka yere tâyin edilirse ve bu De
mokrat Parti îlce Başkanının telgraf şikâyet
leri üzerine vuikubulursa bu partizanlık değil 
de nedir? 

İkincisi. Muhterem arkadaşlarım; diyorlar 
iki, sâri hastalık doğru değildir. Kendilerine ha
ber vereyim, bir vekil olarak bilmeleri lâzım-
gelir, Mazıdağı'nda sâri hastalık vardı. 

İşte valinin telgrafını okuyorum. 

20 . X I I . 1958 tarihli tel • 
(Mazıdağı'nda bulaşıcı hastalık zuhuru ve 

adı geçen kazada sağlık memuru bulunimaıma-
sı sebebiyle Sıhhat Vekâletinin 67571 sayılı 
tel emirleri gereğince kazanız Saflık Memuru 
5433 Cavit Akman ValiliğimLzee Mazıdağı Sağ
lık Memurluğuna tâyin edilmiştir. Yolluğunu 
«merkezden almak üzere hemen hareketinin, te
mini. 

Vali 
Çırnaz) 

Arkadaşlar, valinin çektiği telgrafta sâri 
'hastalıktan bahsedilmektedir. Kaldı ki kendi
lerinin bu sâri hastalıktan haberleri olmadığı-
na daha çok üzüldüm-. Zannediyordum ki sâri 
hastalık vardı, imkânlarımız müsaüd olmadığı 
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için bu memuru oraya göndermeye mecbur ol
duk diyecekler. Halbuki şimdi sâri hastalığı 
da kabul etmiyorlar. Demek.,ki Sağlıfk Vekâ
leti bu hastalığın .mevcudiyetinden ve tedavisi 
için alınması lâzımgelen tedbirlerden de biha
berdir. 

Muhteremi arkadaşlarım, sözümü* tekrar edi
yorum. Bu tâyin muamelesinde maalesef per
de arkasında, partizan bir zihniyet mevcuttur. 
Buna imkân bırakmıyahm. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. — JJrfa Mebusu İbrahim Eteni Karaka-
pıcı'nın, JJrfa Doğum ve Çocuk Bakım Evini?ı 
ne zaman açılacağına dair Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilinden şifahi suali (6/417) 

RE IS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual yazılıya çevrilmiştir. 

i. — Ankara Mebusu Recep T) engin'in, Ba
tı'- Trakya'da cereyan ettiği bildirilen hâdise 
hakkında Yenisabah Gazetesinde neşredilen ha
berin doğru olup olmadığına dair sualine Ha
riciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun şifahi ce
vabı (6/45) 

REİS — Recep Denıgin, burada.. Hariciye 
Vekili, burada. Suali okutuyorum efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Hariciye 

Vekili tarafından cevaplandırılması için müza
heretlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Ankara Mebusu 

Recep Dengin 

11.1 .1958 günlü Yenisabah Gazetesinde bi
rinci sayfada Batı - Trakya'da kanlı hâdiseler ce
reyan etti. Yunanlıların yaraladığı 5 Türk de 
«Yaşasın Türkiye» diyerek öldü. Cenaze mera
siminden dönenler 8 yaşında bir kızı asılmış bul
dular. 

Haberi intişar etmiştir. 
Bu haber, doğru mudur*? Doğru ise vekâlet

çe ne gibi bir muamele yapılmıştır? 
RElS — Hariciye Vekili. 
HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale)) — Muhterem arkadaılar, mev-
zuubahıs haber, bizim yaptığımız tahk kata ve 
orada int'şar eden Akın gazetesinde çıkr.n 
habere göre, ayrıca gerek Gümülcüne Başkon-
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soîosİuğumuzdan ve gerekse Atma Büyük
elçiliğimizden aldığımız malûmata nazaran, 
tamamen asılsızdır. Vakıa, * o taıihte Ba
tı - Trakya'da bir kahvehanede bâzı ırk-
da§larımızla çingene aslından bâzı kkm-
seler arasında çalgı çalmak ve sair şahsi 
sebepler dolayısıyle bir kavga çıkmış ise de, bu 
kavgada kimse ölmemiştır. Yalnız ırkdaşları-
mızdan bâzıları yaralanmış, meseleye zabıta 
müdahale etmiş, üş mahkemeye intikal etmiş, 
ırkdaşlarımızdan bâzıları ve bu çingeneler suç
lu görülmüş ve haklarında ceza verilmiştir. 
Bundan sonra mesele İstinaf mahkemesine git
miş, istinaf mahkemesinde taraflar barışmış ve 
mesele bu suretle sukut etmiştir. Variyet bun
dan ibarettir. 

O zaman, Yeni Sabah Gazetesinde çıkan bu 
haber üzerine, bunun hakikate uymadığını Yu
nan Hariciyesi Büyükelçiliğimize müracaatce bu
lunarak, hakikatlerin tahrif eaiktiği hususunun, 
böyle Elçiliğimizee lütfen tavzihini rica etmiş
tir. Hâdisede yaralanan olmuştur. Fakat bun
lar bılâhara iyileşmişlerdir. Mesele de arz etti
ğim gibi, tarafeynin ; barışması ile neticelen
miştir. * 

REİS — Recep Dengin. 
RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar ım. Türk matbuatında, birkaç zaman
dan beri Batı - Trakya da kanlı hâdiselerin 
cereyan etmekte olduğu v* ırkdaşlarımıza Yu
nan tethisçüeri taralından zulümler yapıldığı 
haberleri yer almaktadır. Bendeniz bu hususu 
2 sene 11 gün evvel \ üksek Riyasete bir takrir 
takdim etmek suretiyle Hariciye Vekili tara
fından açıklanması için bugüne kadar bekle
miştim. Vekil Bey, «Çingene kavgasıdır, taraf
lar barışmışlardır» dediler. (Soldan, taraflar
dan biri çingeneler sesleri) Mesele İstinaf mah
kemesine intikal ettiği zaman tarafların barış
tıklarını da ifade buyurdular. Çok rica ederan, 
12 Ocakta Vatan gazetesinde 1958 de (Soldan, 
gürültüler.) Müsaade buyurun beyler, millî his
lerimizi bu derece rencide eden bir mesele üze
rinde, muhterem Türk matbuatının neşriyatı 
üstünde ehemmiyetle durmak icabeder. (Sol
dan, Allah Allah sesleri) Beyefendiler, millî 
meselelerimizde başımı kesin ama sözlerimi lüt
fen kesmeyin. Batı - Trakya'da Türkçe kelime
ler yasak edilmek isteniyor, başlıklı haberler 
çıkıyor. Fakat Hariciye Vekâleti tarafından her 
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hangi bir tahkikat yapılıp yapılmadığı meçhu
lümüz kalıyor. Mesele 1957 de başlıyor. Balkan 
Harbinden sonra yurda avdet edememiş olan 
120 bin türkün çekmekte olduğu zulüm gazete
lerde dile getiriliyor. 

REİS — Sualiniz Batı - Trakya'daki türk-
lerin umumuna şâmil değildir. Lütfen sualiniz 
içinde kalınız. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Amerika'
dan bahsetmedim. Tam Batı - Trakya'nın için
deyim. 

REİS — Sualinizdeki hâdise içinde konuşun. 
RECEP DENGİN (Devamla) — Bu mevzuu 

burada komuşmak anlaşılıyor ki; çok zor. Siz
lerden rica edeceğim; ben iki sene 11 gün bekle
dim, sabrettim. Siz de 5 dakika konuşmama mü
saade edin. 

REİS — Beyefendi, size konuşmayın demi
yoruz. Sorduğunuz sual içinde istediğiniz gibi 
konuşun. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Rica ede
rim, sualimin içindeyim. Sual müessesesi dışına 
çıkmadım. 

Beyefendiler, sarih olarak, Hürriyet, Yeni 
Sabah, Vatan, Cumhuriyet gazetelerinde (Sol
dan, Ulus var mı, sesleri) - Ulus yok - günlerce 
haftalarca devam eden bu neşriyat yalansa; 
Vekil tekzip müessesesini niye çalıştırmamış
tır?. Şimdi Vekil Beyin verdiği beyanat beni 
tatmin etmedi. İşte 21 Kasım 1959 tarihinde 
yine Türk matbuatında, Batı - Trakya'da kanlı 
hâdiselerin cereyan ettiği haberleri baş sayfa
larda yer alıyor. Ne istiyoruz, maksat nedir? 
Irkdaşlarımızın orada Hükümetimiz tarafından 
alâka görerek rahat yaşamalarım, insan hak
ları bunu icabettirmez mi? Birleşmiş Milletler 
Beyannamesi nerede kaldı? Trakya'da bir çete 
çıkacak, ortalığı kasıp kavuracak' beş yaşındaki 
bir ırkdaşımızı asacak.. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Yok öyle bir şey Beyefendi. 

MEHMET DÖLEK (İçel) — Gazete neşri
yatına inanıyorsun da Vekile niçin inanmıyor
sun? 

RECEP DENGİN (Devamla) — Eğer böy
le bir şey yoksa niçin tekzibetmiyorsunuz ? 
Umumi efkârı tenvir etmiyorsunuz. 

Şimdi müsaade buyurun, dünya ister ka
zanç, ister şeref olsun bütün mükâfatlarını bir 
şeye verir. O da inisiyatiftir. Fikri takip kud-
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retine bağlı şahsi teşebbüstür. Bir başka de- I 
yünle, başka birisinden ikaz veya ihtar bekle
meden gereken bir işi zamanında yapmaktır. 

REİS — Tamamdır, efendim. 
Hariciye Vekili. 

H A R I C I Y E V E K I L I F A T I N R Ü Ş T Ü ZOR
L U (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlarım, 
eğer iki devlet münasebetlerini alâkadar eden 
bir husus mevzuubahsolmasaydı, mevcudolmı-
yan ve hiçbir şekilde hakikata uymıyan sözleri 
üzerine tekrar kürsüye çıkmazdım. 

Kendilerine böyle bir hâdisenin vukubulma-
dığını, çocuğun aşılmadığını, beş Türk'ün ölme
diğini söyledim. Fakat tekrar bu mevcudolmı-
yan hâdiseler üzerine fikirlerini bina edip iki 
devlet münasebatım bozacak şekilde beyanda 
bulunuyor ve bu vesile ile de; «Bu millî dâva 
için başımı kesin, sözümü kesmeyin» diyorlar. 
Ben millî dâvanın Yunanistan ile olan müna
sebetlerimizin bozulması demek olduğunu zan
netmiyorum. (Soldan, bravo, sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Mey
danlarda sövüldüğü, küfredildiği zaman bunu 
düşünseydiniz. ^ 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Ne dediğinizi duyamadım, 
beyefendi. 

Muhterem arkadaşlar, Batı - Trakya'da 
kanlı hâdiseler oldu, şu oldu, bu oldu, diyorlar. 
Ben hakikatleri objektif olarak aksettirmek 
mecburiyetindeyim. Böyle hâdiseler vukubul-
mamıştır. Biz, gazeteleri bu hususta daima ikaz 
etmekteyiz. Zannediyorum, bu hâdiseleri bu şe
kilde Yeni Sabah ve Yeni gazete yazdı, başka 
gazeteler yazmadı. 

Millî dâvalarda, şu parti, bu parti, diye ko
nuşmak istemem, fakat kendileri dahilî politi
ka istikametinde konuştular. Binaenaleyh, arz 
etmeye mecburum. Batı - Trakya'da 1950 den 
bu yana soydaşlarımız lehinde muazzam inki
şaflar vardır. Gümülcine'de bir lise açılmıştır. 
Batı - Trakya'da 270 ilkokul vardır, bunların 
13 bin küsur öğrencisi vardır. Yatılı okullar 
açılmıştır, kız mektepleri açılmıştır. Binaen
aleyh, orada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin 1950 den 1955 e ve 1955 ten bu yana de
vamlı teşebbüsleri sayesinde Türk cemaati le
hinde inkişaflar kaydedilmiştir. 

Geriye kalan hâdiselere gelince : Gazetele- | 
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rimizi mahkûm etmek istemiyorum, bu konuda 
yerinde hassasiyet gösteriyorlar. Fakat birçok 
yanlış haberler yazıyorlar. Biz, daima tashih ve 
tavzih ediyoruz. 

Şunu bu vesile ile kaydetmek isterim ki, ne
rede olursa olsun, dışardaki soydaşlarımız bey
nelmilel anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye Hü
kümetinin müteyakkız ve himayekâr nazarları 
altındadırlar. Bundan emin olabilirsiniz. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Sual sahibi. 
RECEP DENGlN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, gazeteler bu havadislerle meşbudur. 
(Soldan hangisi sesleri) Bütün istanbul gazete
leri beyefendiler. Vatan, Hürriyet, Cumhuriyet, 
Tercüman, ve diğerleri. Yedimdedir, isterseniz 
tetkik edebilirsiniz. Mesele şurada. Bu neşriyatta 
belirtilen ve orada ırkdaşlarımıza yapılan işken
celere elbette ki içimiz sızlar, vekilin de içi sız
lar. Ama bu bir takip kudreti meselesidir, el 
konması lâzım. Nasıl Almanya menfaati var diye 
Basın - Yayın Vekâleti radikal bir tedbir alı
yorsa buna da tekzip gönderilmesi icabederdi. 
(Soldan Yenisabah sesleri) Yenisabah değil be
yefendiler. Bu neşriyat 1958 Ocak ayının 11 nci 
gününde o zaman yapılmış ve bendeniz, bunun 
üzerine bu soruyu sordum. 

Yenisabah gazetesi, ne şunun ne bunun ma
lıdır, efkârı umumiyenin malıdır. Gazete, gaze-

iş 

tedir bunu bilesiniz. (Soldan: A a a a; sesleri) 
Yunan Hükümeti ile Türk Hükümetinin arasın
daki menfaat... Ben canilerin adalete teslim edi
lip edilmediğini, bu neşriyatın doğru olup ol
madığını sordum. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Doğru de
ğil, dedi. Teşekkür et artık. 

RECEP DENGlN (Devamla) — Ben vazife
sini yapan Vekile teşekkür değil, hattâ elini bile 
öperim. Ama bendeniz bu meseleyi şu mukaddes 
kürsiye getirmeseydim, siz ne yapacaktınız beye
fendi? Oturacak ve sineye çekecektiniz. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sataşma 
vardır, söz istiyorum. 

REİS — Ben duymadım, ne söyledi ise tahkik 
edelim, sataşma varsa söz veririm. 

Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Ür
dün'e bir tecavüz vukuunda Türkiye'nin otoma
tik olarak müdahale' edeceğine dair Irak Harici' 
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ye Vekili tarafından verilen demeç hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Hariciye Vekilinden şifahi 
suali (6/96) 

REÎS — Bülent Ecevit burada mı? (Yok ses
leri) Soru yazılıya çevrilmiştir. 

6. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'nin 
dipsiz batakUğı ile Bor kazasının Pınarbaşı su 
kaynağına sarf edilen para miktarına dair suali
ne Nafia Vekili Tevfik îleri'nin, şifahi cevabı 
(6/436) 

REİS — Şifahi suali okutuyorum. 

3 . VIII. 1959 
T. B. M. Meclisi Sayın Riyasetine 

Niğde vilâyetinde Dipsiz ba
taklığı ve Bor kazasında Pınar
başı su kaynağında 1958/1959 
da yapılmış olan Nafıa su ame
liyeleri neticesinde sarf edilen 
para karşılığı ile, alman sonuç
lar hakkında sözlü soru (Na
fıa Vekilinden) 

Niğde vilâyetinde yapılmış olan «u artırma 
nafıa hizmeti hakkındaki sözlü sorumun Umu
mi Heyette Sayın Nafıa Veikili tarafından ista
tistik rakamlarla esiri ve yeni durumları göste
rir şekilde tafsilâtla cevaplandırılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

Soru: T. B. M. Meclisinde vâki isteğimizle 
Nafıa Vekâletince 1958 - 1959 yıllarında tek
nik makinalarla, icra edilen suları artırma 
•ameliyeleri neticesinde Niğde'nin Dipsiz batak
lığında ve Bor kazasının Pınarbaşı su kayna
ğında bugünkü su durum ve miktarı nedir? Bu 
işlere sarf'edilen para tutarı nedir? Eski du-
rumlariyle mukayeseli şekilde ve rakamla lüt
fen izah edilmesi. 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Sam

sun) — Sayın Asım Eren'in sorusuna cevabı
mı arz ediyorum. 

Her iki iş de halkın yaptığı işlere yardım 
mahiyetinde küçük su işleridir. 

Dipsiz bataklığında yapılan ameliyat için 
1957 ve 1958 yıllarında ceman 23 850 lira sarf 
edilmiştir ve su miktarı saniyede 40 - 50 litre-
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den asgari 150, âzami 300 litreye çıkarılmıştır. 

Bor'un Pınarbaşı bataklığının memba ıslahı, 
drenaj kanalı temizliği ve bu kanal üzerinde 
köylülerin ve hayvanların gidiş - gelişi için ya
pılan üç köprü için 1956, 1958 ve 1959 yılların
da ceman 64 679 lira sarf edilmiş ve saniyede 
50 litre su 1 metre mikâbına çıkarılmıştır. 

REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz bu suali ağustos ayında arz 
etmiştim. Maksadım, bundan iki sene evvel 
Meclisi Âlide cereyan eden bu mevzua mütaal-
lik bir sözlü soru müzakeresinin Sayın Vekil 
Beyefendi tarafından o zaman izah buyurulan 
cevaplarında bugün için ne kadarlık bir kıs
mının tahakkuk ettiğini öğrenmekti. Sayın Ve-
kil Beyefendi bugün verdikleri cevapla kendi
lerinin o gün, yani 24 Ocak 1958 de bu kürsü
den bize okudukları bir listeye göre onlardan 
intihabettiğim iki tanesi üzerinde işlerin, ken
dilerinin tahmin ettikleri şekilde arttığını bil
dirdiler; saniyede litrelerin artışını söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, o vakit cereyan eden 
müzakereleri hatırlarsanız, Sayın Vekil Beye
fendi o listeden küçük su işlerine mütaallik ol
mak üzere Niğde vilâyetinde 8 su işini ve bu 
arada Mamasun Barajını okumuşlardı. Biz ha
kikaten Devlet Su İşleri Müessesesine memle
ketin idari organında bulunan en mühim mev
kilerden birini vermiş bulunuyoruz. İçinde bu
lunan unsurların faal, anlayışlı ve gayretli me
saileri ile kendilerine mevdu büyük miktardaki 
millet parasını yerinde, isabetli sarf ederek is
tediğimiz rantabl neticeyi alacaklarını umuyo
ruz. Bununla beraber Bor kazasında bugün ta
hakkuk etmiş Dipsiz ve Pınarbaşı membaları 
işlerinde alınmış olan neticeler Sayın Vekil 
Beyin buyurduklarına, zannediyorum, tamamen 
tevafuk etmiyor. Sebebi şudur: Bir defa eli
mizde Devlet Su îşleri Müessesesinin verdiği 
1958 - 1959 matbu raporları var. Bu matbu ra
porlardan 1958 senesine aidolan kitapta göste
rilmiş olup, Sayın Vekil Beyefendinin iki sene 
evvel okudukları listeden veya o liste dışında 
programa alınmış işlerden 1958 senesinde bir
çok işler bilâ sebep, 1959 senesi kitabında gös
terilmemiştir. Meselâ, bu kitaplarda (I) şifrrö-
men rakamı ile gösterilen, programa alınmış 
da henüz etüdü yapılmamış işler 1958 de gös
terildiği halde 1959 kitabında yoktur. Nitekim, 
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bu seneki kitaba, geçen seneki kitapta mevcut 
etüdlerden Dipsiz ve Pınarbaşı bataklıkları iş
leri yazılmamıştır. Hakikatte ise bu fennî me
sai 1959 senesinde emanet suretiyle tahsisat 
verilmekle devam etmiş ve bu iki yerde de ma
alesef iyi bir netice vermiyerek nihayet bulmuş 
idi. Bu hususu kısaca arz deyini: 

Dipsiz bataklığı bugün ancak bir bostan ku
yusu kadar su vermektedir. Dibi temizlenmiş, 
gene dolmuştur. Bu işte Nafıa Vekâletinin bir 
suçu yoktur. Nafıa Vekâleti bütün imkânları 
ile hüsnüniyetle çalıştığı halde tabiat verme
miştir. Bütün mesailerini, bütün ekipmanları
nı orada gördük. Ne yapalım tabiat kısır, on
dan dolayı su çıkmadı. 

Gelelim Pınarbaşı meselesine: 

Pınarbaşı meselesinde su miktarı Dinsiz'e na
zaran biraz artmış ise de Vekil Beyefendinin bu
yurdukları miktarın varışına kadar bile çıkma
mıştır. Buna mukabil bu memba da Bor'un Gü
ney - Batı istikametinde Narazan kövüne ve çev
resine bir kanal yapılması Devlet Sn İsleri ka
rarları arasındadır. Pınarbaşı civarında Bor ma-
hallâtı halkının kendiliklerinden feveran ederek 
gelip kasılmış çukurları tasla doldurmaları ve 
duvar örmeleri ve bu suretle <vWı bir suvun çık
masına bile mâni olnvdarı "Biz kimseve snvnıti"-
zu vermeviz. Sııva bizmı ihtiyacımız vardır.» di
ye mümanaat göstermeleri üzerine ümidodilcp 
randımanı vermediği gibi içine doldurdukları tas
larla da, kabili istifade olmaktan çıkmış ve eski 
vaziyetini dahi kayhetmistir. 

Bu iki misali yeter görüyorum ve gecen sene
ki kitapta mevcudolduğu halde bu seneki (1959 
senesine alt) kitapta yazılı olmıvan (Niğde vilâ
yetine ve Bor kazasına ait) isleri de teker, tekev 
ve sıra numaraları ile zikretmiverek sadece prog
ramda Dinsiz ve Pınarbaşı'na taallûk eden şevle
ri söylemekle iktifa edeceğim. Bunlardan Pınar
başı isi 1958 kitabında 68 sıra numarasında id; 

ve 53 000 lira keşfi vardı. 57 sıra numarasında 
da buradan suyun Narazan köyüne bir kanal açı
larak akıtılması isi gösterilmişti. Vekil Beyefen
dinin verdiği 64 000 lira Pmarhaşıîıa müteallik 
tahsisata tevafuk etmiyor ve 57 sıra numaralı biı 
kanaldan da hiç bahsetmiyor. 1959 kitabında is* 
Pınarbaşı işi yoktur. Niçin yok? tş aslında 1959 
da bitti. 
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Dipsiz işi hakkındaki kayıt ise 1958 kitabın

da hem 20 sıra numarasında ve hem de 67 numa
rada gösterilmiştir. Yani Dipsiz işi 1958 de iki iş
ten ibaret idi ve bunlardan 20 numaralı iş Ziraat 
Vekâletine devredilmiş gösteriliyordu. Devir ta
rihi 1952 yılıdır. Buna karşılık, Dipsizin 67 nu
maradaki işi de bu seneki 1959 senesi mesaisine 
ait kitapta gösterilmemiştir. 

Demek istiyorum ki, Dipsiz de, Pınarbaşı da 
1959 kitabında yoktur. Şayet bu bir özel düşün
cenin mahsulü değilse Devlet Su İşleri bizim Niğ
de vilâyetinde vakit kalmadığı için, şimdi bura
da saymadım ve bana eğer yeni bir zaman verilir
se hemen arz ederim; zira numaraları bence hep 
tesbit edilmiştir. Bu suretle Devlet Su İşlerini bu 
noksanlardan ikaz etmiş olurum. Bu bir sehve 
müstenitse, bu ikazımla bizim Orta - Anadolu'nun 
en susuz bir bölgesi olan Niğde vilâyetinin muh
terem halkının her ziyaretimizde bize (Su!) di
ye feryadetmesine karşı, netice itibariyle, buna 
çaresaz olmak yolunda her hangi bir ihmal vü
cut bulmamış olur. Biz de Hükümetten ve Dev
let Hazine-inden Niğde Aİlâyeti için bir şifanın, 
daha çabuk bir zamanda tahakkuk ettiğini gör
mekle sevinmiş oluruz, efendim. 

EEİS _ Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlarım, Asım Eren arka
daşın) izm, burada neyi söylemek istediğini ve 
bu suali niçin sorduğunu anlıyamadığımı arz 
etmek isterim. Bizi evvelki sözlerimizi nakzet
miş olmakla mı itham etmek istiyor. Şimdi ver
diğimiz rakamları tashih etmek peşinde midir
ler yoksa Niğde'nin su dâvası peşinde midir
ler anlıyamadını. Evvelâ suallerinde de diyor
lar ki, «Biz 1958 de bu meseleyi Meclise getir
diğimiz için bu işleri ele almışdınız.» hayır, biz 
'bu işleri buraya kendileri getirdiler diye değil 
bir vazife olarak daha evvel ele almışdık. İki 
sene evvel sorularına benim vermiş olduğum 
cevapları tetkik ederlerse 'bunu gayet iyi an
larlar. 

Tuhaftır, o zamanki konuşmalarında Dipsiz 
Kuyu suyunu bu salon kadar diye tarif edi
yorlardı, şimdi ise bir bostan 'kuyusu kadar 
diyorlar.. 

O. zamanki koııuşmalarmda aynen şöyle di
yorlar. 

(Muhterem arkadaşlar, sayın Vekilin zik
rettikleri tesisler, Dipsiz göl dedikleri yer !bu 
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salon kadar olan bir su birikintdsidir. Ve Bahçe- ı 
li köyün doğusundadır. Tesis sebebi ise seçim
lerde sizi taltif etmiş olmasından dolayı geçen
lerde buraya gelen belediye reisleri vasıtasiyle 
o köyün mükâfatlandırılmasından ibarettir.) 

Yani demek istiyorlar 'ki siz seçimlerde sî
ze rey veren Bahçeli köyünü taltif için yapı
yorsunuz. Şimdi diyor k i ; hiçibir netice alın
mamıştır. Saniyede 40 - 50 litre suyu Niğde ve 
Bor'dan geqen dereye veren bu bataklıktan, 
çok mütevazi olan 23 bin lira bir sarfiyatla | 
bugün asgari 150 âzami 300 litre su alıyoruz. 
Ve bu su ile de bu dere civarında 6 000 dönüm 
arazi sulanmaktadır. Biz büyük bir iş yaptık | 
iddiasında değiliz, 23 000 lira sarf etmişiz, al
tı bin dönüm arazinin sulanmasını temin etmi
şiz. Halk bundan memnundur. Ama Asım Eren ı 
arkadaşımız memnun olmuyor. Ayrıca bu su 
Bor hidro - elektrik santralinin de daha iyi ça
lışmasına imkân vermiştir. 

Pınarbaşı mevzuuna gelince; Pınarbaşı'nda 
meveudolan su, oradaki kövün, pınarın etrafı
nı çevirmesi ve kendi topraklarını sulamak için 
etrafım doldurması neticesinde pınar kapan
mış ve 50 litre su ile mahdut bir toprakın su
lanması köylüler tarafından elde edilmiştir. 

Biz he yapmışız? 60 küsur bin lira sarfiyle 
pınarın etrafındaki duvarı kaldırmış, temizle
miş, dalha eskiden yapılmış olan drenaj kanal
larını temizlemiş, üzerine köprüler yapmışız. 
Bu ameliyeler neticesinde bir iki 'köy bu su
dan istifade ederek sulama yapmıştır. Demek 
istediği o ise arz edeyim, kövlüler bu su be
nim, senin münazaası ile tekrar orayı tahdfid-
etmek ve bu suyu yalnız kendi topraklarına 
hasretmek maksadiyle toprak yığmaları ameli
yesi yapmışlardır. Bu mesele mahallî teşkilât 
tarafından halline çalışılan ve birçok yerlerde 
müşahade edilen köy münazaalarından ileri 
gitmiyen bir hâdisedir. Biz burada ne büyük 
paralar sarf ettiğimiz iddiasmdayız, ne de bu 
iki küçüfe ameliye ile büyük işler yaptığımız 
iddiasmdayız. Altı bin dönüm toprağın sulan- j 
maşı gibi, •birkaç köyün toprağını sulamak gibi | 
hayırlı bir i§ yaptık. Başka bir şey^ değil. Son- I 
ra yine arkadaşımız, «orunun yine tamamen | 
dışına çıkarak, vaktiyle 8 köy vardı falan di- I 
yor. Eğer sorunun daha da dışına çıkarlarsa j 
bunları da hiç şüphe yok. konuşuruz. Fakat 
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i sorunun dışına eıkmamalrmı rica edeceğim. 

Ben de ancak soru içinde kalarak cevap veri
yorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar; biz ne
ler yapılacağını söylediysek onların yapılması
na devam ediyoruz ve bunlara daha yeni bir 
şeyler de ilâve etmive çalışıyoruz. Gerek Ak
saray, Bor, gerek Niğde ha'kkında yapılması-
nı söylediğimiz şeylere yeni bir şeyler 'de ilâve 
ettik. Ama Asım Eren arkadaşımız vaktiyle 
böyle dediler, tenakuz var diyor. Su işlerinde 
çalışanlar çok kıymetlidirler diyor. Sonra ra
kamların yanlışlığını ileri sürüyor. Elindeki 
kitaptan .okuduğu raikamları da benim şimdi 
arz ettiklerimi de o, kıymetli dediği arkadaş
lar hazırlamıştır. 

I * 
Bütçe komisyonunda Vedat Mengü arkada-

i şımız kadirşinaslıkla Akeovıran 'kövünün su 
meselesinin halledilmiş olmasına teşekkürle sö
ze başladı. Bu meseleyi de vaktiyle Meclise 
getiren Asım Eren arkadaşımız !bu köyün su
suzluğunu acı acı terennüm etmiş, sevvahlarm 
'kötü. di mı mim foton-rafl arını çektiğini söyle
mişti. Bu sefer bir küçük teşekkürü çok gör
dü. Başka mâruzâtım yoktur. 

REİS — Sualler için ayrılan müddet bitmiş-
I tir. Devemi Heyeti Umumiye kararına (bağlıdır. 

(So1 dan, konuşsun sesleri) 
Bu sualin sonuna kadar (Sağdan, daha bir 

sual kaldı sesleri) bunun karanın alalım da 
ieaıbederse son sual için de karara gidebiliriz. 

Bu sualin sonuna kadar müzakereye devam 
edilmesi hususuu reyinzie arz ediyorum. Kabul 
edenler... Pltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, Sayın Vekil Beyefendiye asıl şimdi teşek
kür etmek istiyorum, zira hakikatte vaziyet işte 
şimdi belli oldu. Filhakika, asıl maksadım, za
ten iki sene evvel de arz ettiğim, bir dâvayı 
tekrar ortaya atmak için bir vesile elde etmekti. 
Bizim Niğde bölgesinin yerüstü sularının kifa
yetsizliği meselesi küçük barajlarla halledilmeye 

I çalışılmış ise de DSÎ'nhı 1958 ve 1959 Nifcde 
| kitaplarında da görüleceği veçhile maalesef bun

lar da kâfi gelmiyecek kadar azdır. Bor dere-' 
I si, Ecem iş deresi barajlarının ise tekmil vilâye-
j te yetmiyeceği, kifayetsizliği sebebiyle, işin esa-
j smı ancak yeraltı suları noktasında toplamak 

istedim ve maksadım da bunu arz etmekten iba-
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retti. Bunu tekrar bu vesile ile belirtmiş oluyo- 1 
rum. Dipsiz gölü ve Pınarbaşı bataklığı tecrübe
leri göstermiştir ki, ne DSÎ'nin hesapladığı, ne 
de Vekil Beyefendinin buyurduğu miktara çık
mamıştır. Yani, eski halinden bir farkı yoktur. 
Etrafına faydası eskisi kadar, yalnız değişiklik 
temizlik bakımından, verdiği su çamursnz bir 
şekilde. Fakat, aslolan ihtiyacı karşılıyamamak-
tadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, o halde her şeyden 
evvel arz edeceğim mesele küçük barajlardan 
kabili inşa olanlarını yapalım ve bu kitapta 
(M) mütalâlanna bağlanmış olan işleri de 
- çün'kü, fennen imkânsız olan şeyleri (M) işa
reti koyarak silmişlerdir - yeraltı suyu tesis
leri ile yapmıya çalışalım. Çünkü, buradaki 
(M) işareti konmuş şeyler için de halk söyle
miş, mebuslar söylemiş, valiler söylemiş, niha
yet gidip Su işleri keşif ve tesbit etmiştir. 
Yine tekrar ediyorum, yerüstü tedbirleri bu-
lunmıyan bu (M) işareti konulmuş şeyleri he
men yeraltı tesisleriyle halletmeye çalışırlarsa 
memleketin hayrına olacaktır. Zaten, DSÎ'nin 
1958 kitabının 19 ncu sayfasındaki cetvelde 
Niğde vilâyetine toplamı 91 iş gösterilmiş ama 
bunların 53 adedi (M = Yapılamaz), (H = 
Başka vekâlete devir) ve (B = İstikbalde bü
yük projelere sokulması) gerekenler olarak ve 
26 iş de henüz etüdü bile yapılmamış olarak 
gösterilmiştir ki, 79 eder ve 91 den çıkarılın
ca elde kalan iş rakamı ancak 12 dir. Bu ra
kamı Niğde vilâyetine çok azdır. Bu (M) ve 
(N) işaretli yerler yerüstü suları ile yapılamı-
yacalksa, yeraltı sularını meydana çıkarmak 
suretiyle yapsınlar. Başka çare yoktur. 

Kendilerine Akçaviran için'teşekkürümü, bu 
sene diğer üç köyün içme suyu için sözlü bir 
sorum münasebetiyle arz etmiştim. O itibarla 
eğer o sorum henüz kendilerine vâsıl olmadıy
sa bugünkü üzüntülerinden çok evvelki ta
rihlerde vazifemi yaptığım anlaşılacaktır. 

Hulâsa, o teşekkürümüzün kendilerine vâsıl 
olacağını ve bu vesile ile de bugünkü üzüntüle
rinden kurtulacağını ümidederim. Toprak - Su 
Umum Müdürlüğünün bu vesile ile daha şim
diden meydana çıkan bünye arızasına, ona ait 
kanun lâyihası münasebetiyle 2 gün evvel bu 
kürsüde temas etmiştim. Koordinasyon olmadık
ça Ziraat Vekâleti ile Devlet Su işleri ve Top- I 
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rak - Su arasında sadece o lâyihanın üç madde
sinde kâh birinin, kâh ötekinin muvafakat veya 
murakabesine bağlamakla bu işler halledilemez. 
Bence en doğru ve salim yol, Devlet Su işleri, 
bu işleri müstakillen ele alsın ve kendisi fennî 
kısmını bitirsin, ondan sonra Ziraat Vekâletine 
versin ve zirai işletmeye başlansın. Motor, boru 
işi ise Sanayi Vekâletini ilgilendirdiği için on
ları da o vekâlet temin etsin. Hulâsa, muhterem 
arkadaşlarım, birkaç vekâleti birden ilgilendi
ren bir mesele için sadece Nafıa Vekâletinin 
veya sadece Ziraat Vekâletinin veya Sanayi Ve
kâletinin eksik bir koordinasyon halinde Devlet 
Su Işlerİ3rle bir iş birliği ile bu mudil işlerin yü-
rijyeceği kanaatinde değilim. 

Bendenizin Sayın Vekil Beyden istirhamım, 
Niğde için asıl Devlet Su İşlerinin Yeraltı Daire
sini vazifelendirmesidir. Betahsis, Niğde vilâ
yeti Türkiye'nin en az yağmur yağan ve en az 
yerüstü sulan olan, fakat toprağı müsait bir 

bölgesidir. Meteoroloji istatistiklerine göre Niğ
de'ye yağan yağmur miktarı Rize'nin senelik 
yağışının % 10 u, Mardin'in 1/3 ü kadardır. 
Evet, birçok vilâyetlerimiz yağmur az olsa 
da, yerüstü suları bakımından da zengindir. 
Fakat Niğde vilâyeti her iki bakımdan da fakir 
olup susuzluk bakımından Türkiye'de birinci 
derecede Niğde vilâyetinin Aksaray - Koçaş 
Devlet üretme Çiftliğinde yeraltından 36 met
reden mükemmel 6 kuyusu çıkmaktadır. Gene 
Bor kazasında Emen'le Bor arasında 30 met
reden bol su çıkmaktadır. Buna mukabil başka 
vilâyetlerde meselâ Polatlı'da 130 ve Balâ'da 
100 metre derinlikten çıkmaktadır. Niğde'de 
satıh altı sularımız bol ve temiz bir halde mev
cuttur. Yeraltı suları bakımından Vekil Bey
den ve alâkalı Devlet Su işlerinden bir esaslı 
mesai rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Nafıa Vekili. 

' NAFIA VEKİLİ TEVFlK ILERÎ (Sam
sun) — Muhterem arkadaşlar, soru yeraltı su
larına da intikal etti. Kendilerinin bilmiş ol
ması icabeder, arz edeyim. Bu sene Niğde vilâ
yeti dâhilinde 35 aded yeraltı derin su kuyusu 
açılmış bulunmaktadır, yani şu yapılsın, bu 
yapılsın dediğiniz işlerin her birisi Devlet Su 
işleri Umum Müdürlüğü teşkilâtı tarafından 

, dikkatle ele alınmış bulunmaktadır ve zatıâli-
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nize takdim edilen, bütün mebus arkadaşlara 
takdim edilmiş bulunan kitaplarda her vilâyet
teki küçük su, büyük su işlerinin inceden in
ceye teferruatına kadar ele alındığı gösteril
mektedir. Yani memleket karış karış taranmak
ta, mahallî kimselerin bilmediği birçok mevzu
lar gün ışığına çıkarılmakta ve arkadaşları
mıza intikal ettirilmektedir. Sizin Niğde'de 35 
kuyu açıldı. Pek çok vilâyetlerimiz bu imkâna 
kavuşmamıştır. Bunun neticesinde Niğde ve 
Misli ovalarında 38 milyon metre küb, Bor 
civarında ise 90 milyon metre küb yeraltı suyu 
hazinesi tesbit edildi. 

Bütün bu işleri, siz buraya geldiniz söyledi
niz diye ele almış değiliz. Bunu vazife olarak 
ele almışızdır. Yeraltı suları bizim iktidarımı
zın en çok üzerinde durduğu ve iktidarımız 
zamanında, 1954 - 1955 yıllarından sonra ele 
alınmış mühim bir mevzudur. Tulumba yok 
diyorsunuz. Bütçe Encümeninde de arz ettiğim 
gibi bir kere daha ifade edeyim. Bugüne kadar 
açılmış olan 1 097 aded derin kuyudan sulu 
olan ve artezyen olmıyanlarm hepsine önü
müzdeki 1960 yılında mutlaka tulumba koyaca
ğız. Bunları içme suyu olarak, sulama suyu 
olarak vatandaşın hizmetine arz edeceğiz. 

REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Hakikaten arka* 

dağlarım, gene teşekkürle söze başlamak iste
rim. 

Niğde vilâyetinin naçiz bir Mebusu olarak 
ıbütün Türkiye'yi düşündüğüm gibi, kendi vi
lâyetimin de susuzluğuna çare bulmak için her 
zaman - fazla haşiv ve lâğiv de olsa - konuşma
yı vazife addederim. 
. Muhterem arkadaşlarım, evet yeraltı sula
rı meselesi hususunda yapılan faaliyet yerinde
dir. Yazın yaptığım gezilerde daima gördüm 
ve yapılmakta olan yeraltı su işleri ihtiyaca gö
re az olmakla beraber benim vilâyetimin bir 
kısmında ikmal edildi, bunu. biliyorum. Yal
nız kurulacak olan yeni Toprak - Su Umum Mü
dürlüğü Nafıa ile sıkı bir kombinezon teşkil et
melidir. Yoksa, yetkilerin makamlar arası 
bölüşülmesi sonunda bu âcil işlerin büsbütün 
yarıda kalacağından korkmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten en mühim 
mesele, kanaatime göre, programlı çalışmak
tır. Halbuki Devlet Su îşleri Umum Müdür-
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lüğünün bize verdiği 1958 ve 1959 yılları kitap
larında geçen sene gösterdiği (M) işaretlen
miş olanların bu seme neden gösterildiğini an-
lıyamadım. Programlı çalışmak için, geçen 
seneki yolda devam "edilmesi icabederdi. Şim
di bu farkları sıra ile arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, programdaki işler
den şu geçen seneki kitapta olanlar, bu seneki 
kitapta yoktur. 480119, 480126, 480206, 480207, 
430208, 408209, 480214, 480219, 480202, 
480222, 480223, 4802 G I, 480210, 480215, 
480216, 480220, 480402, 480401, 480403, 
480417, 480405, 480406, 480409, 480412, 
480111, 480413, 480416, 480414, 480701, 
480706, 480707, 4807 G II, 4807 G I, 480003, 

(M) işaretlilerden ise geçen sene (M) ile gös
terilip artık yazılmaması gereken şu işlerde tek
rar gösterilmiş olduğundan Devlet Su îşleri 
faaliyet programının muhtevasında bâzı şeyler 
eksik olduğunu ve tashihini arz edeceğim. 

Hulâsa geçen sene (M) işaretli gösterilenlerin 
yeniden zikredilenleri de şunlardır. 480101, 
480103, 430106, 480107, 480111, 480113, 
480116, 480117, 480122, 480504, 480702, 
481001, ... 1.958 kitabında bunlar için fennî im
kânsızlıklar, ranıtalbilite hesaplarının müsait 
çıkmaması, coğrafi şartların gayrimüsaidöluşu 
gibi sebeplerle (imkânsız) denmiş, fakat 1959 
kitabında da tekrar gösterilmiştir. Sebebini an-
lıyalmadım. 

Bunlar yapılmıyacak mı? Seçmenlerimiz Dev
letin geçen seneki program ve kitabına göre bi
zim kendilerine verdiğimiz teminatı senet itti
haz etmişlerdir. Bunlar yapılacaksa minnettar 
kalır, şimdiden teşekkürlerimi arz ederim. Ya-
pılmıyacaksa tasrih etsinler. O ıhalde suya ça
re olmak üzere Devletçe ne yapılacaktır, anlı-
yalnn ve anlatalım. 

Tekrar ibu üçüncü tasdiimden dolayı özür 
dilerim, efendim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

Biraz evvel Recep Dengin'in son cümlesi za
bıtta aynen şöyledir : «Ben bu meseleyi kür
süye getirmeseydim siz ne yapacaktınız? Sineye 
çekip oturacaktınız.» 

Bunda hakareti ıtazamımun eden bir husus yok
tur. 
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5. — RİYASET DİVANININ HEYETt UMUMİYE YE MARUZATI 

1. — Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti Ve
kili Halûk Şamanhn, Türkiye Cumhuriyeti Tu
rizm Bankası kanunu lâyihasını görüşmek üzere 
bir Muvakkat Encümen teşkili hakkındaki tak
riri (1/493, 4/161) 

REÎS — Takriri okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası ka
nunu lâyihasının ehemmiyetine binaen, bir an 
evvel kanuniyet kesb etmesi için havale edilmiş 
olduğu Basın - Yayın ve Turizm, Ticaret ve 

1. — 5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanu
nunun 18 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/491) 
(D 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Denizcilik Bankası Kanununun 18 nci mad

desinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının, 
ruznamenin diğer maddelerine takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif eyle
rim. 

22 . I . 1960 
Maliye Vekili 

Hasan Polatkan 

REÎS — Takdimen müzakeresini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. Müstaceliyet teklifi de vardır. Müsta
celiyeti kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanununun 18 
nci maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5842 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

(1) 58 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Bütçe encümenlerinden seçilecek beşer azadan 
mürekkep Muvakkat bir encümende müzake
resini arz ve teklif ederim. 

22 . I . 1960 
Basın - Yayın ve Turizm 

Vekâleti Vekili 
Halûk Şaman 

REÎS — Basın - Yayın ve Turizm. Ticaret 
ve Bütçe encümenlerinden seçilecek beşer aza
dan müteşekkil Muvakkat bir encümen kurul
masını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabu edilmiştir. 

«Madde 18. — Denizcilik Bankası Hazine ke
faleti ile tahvil ihracedebilir. Tahvillerin ihraç 
şekli, müddet ve şartları Maliye Vekâletinin 
muvafakati ile tesbit olunur. 

Bankanın akdedeceği kısa ve uzun vadeli 
istikraz ve kredilerden dış istikraz ve kredilere 
Maliye Vekâleti kefalet etmeye salahiyetlidir. 

Ancak, Bankanın akdedeceği kısa ve uzun 
vadeli istikraz ve kredilerin yekûnu Bankanın 
itibari sermayesini tecavüz edemez. Bu miktar 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle itibari serma
yesinin bir misline kadar artırılabilir.» 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir, 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Lâyiha kabul edilmiş ve kanuniyet kesbetmiş-
tir. Muamele tamamdır. 

2. — İçel Mebusu Niyazi Soydan'm, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sa
yılı Kanuna muvakkat madde ilâvesi hakkında
ki 6724 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/16Î) 
(D 

BElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

Şahap Kitapçı, buyurun. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, İçel Mebusu Niyazi Soydan arkadaşımı
zın, maaş Kanununda son zamanlarda yapılan 
haklı tadilât sebebiyle, son tadil Kanunu olan 
6724 sayılı Kanunun kabul tarihinden sonra as
kerlik müddetini yedek subay olarak yapmış olan
ların bu Kanunun meriyete girmesinden sonraki 
müddetlerinin sayılmasını temin 'bakımından, 
yaptığı tadil teklifi hakikaten yerindedir. 

Yalnız, aynı şekilde askerliklerini er olarak 
yapmış olan memurların askerlikte geçen müddet
lerinin memuriyetlerinde terfi müddetlerine dâ
hil edilmesi de adaletin temini bakımından zaru
ridir. «Bu ayrı kanun mevzuudur», denilebilir. 
Fakat arkadaşlar, Bütçe Encümeninin çalışmala
rını gösteren rapor tetkik edildiği zaman görülü
yor ki, bu encümende halen maaş Kanununun 
maddelerini değiştiren ve mevzuutbahsedilen hu
susa temas eden teklifler ve tasarılar mevcudol-
duğu halde Bütçe Encümeni bunlarla hiç alâka
dar olmıyarak sadece bu maddeyi getirmiş bu
lunmaktadır. Komisyonların faaliyetini gösteren 
vo Tüzük gereğince 6 ayda bir neşredilerek Yük
sek Heyetinize takdim olunan rapor tetkik edildi
ği zaman görülür ki, orada gerek Hükümet tara
fından lâyiha suretinde ve gerekse arkadaşları
mız tarafından yapılmış olan teklifler dolayısiyle 
tadili istenen birçok maddeler bulunduğu halde 
bunlardan bir tanesi gelmekte ve diğerlerini bu
nunla tevhit arzusu duyulmamakta ve bunlar 
içinde birçok mühim teklif ve tasarılar bulundu
ğu halde bunlardan sadece acele çıkmasında za
ruret olduğu yahut fayda bulunduğu kalbul edi 
lenler getirilmektedir. Bunun gibi, şimdi tetkik 
ettiğimiz ve kısa süreli olarak askerliklerini yap
mış olup da sonradan memuriyete intisabetmiş 
olanların yedek subaylıkta ve Yedek Subay Oku
lunda geçen müddetlerinin terfilerine sayılması-

(1) 27 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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nı istiyen, teklif gibi Sadettin Yalım arkadaşımı
zın, askerliklerini er olarak yapmış olanların as
kerlikte geçen müddetlerinin de sayılması hak
kındaki teklifi encümende bekletilmektedir. Bu 
teklifin hepinizin arzu ve kanaatine uygun oldu
ğunu zannediyorum. Bütçe Encümeni tetkik 
ederken Maaş Kanununun hemen hemen aynı 
maddelerinin tadilini istiyen bu teklifleri tevhi-
den müzakere etmesi ve bir arada getirmesi lâ
zımdır. Halbuki Sadettin Yalım'm bu teklifi Ma
liye Komisyonundan geçmiş ve Bütçe Komisyo
nuna gitmiştir. Bir seneden fazla bir zamandan 
beri beklemektedir. • 

Bu bdzim Bütçe Encümeninin çok yanlış bir 
çalışma sistemidir. Bugün eminim ki, hepiniz bir
çok tekliflerin sahibi veya birçok tasarılarla alâ
kalı ve bir an evvel çıkmasını istiyen arkadaşlar 
olarak Bütçe Encümeninin bu tutumundan şikâ
yetçisiniz. Senelerce evvel bir zaruretin ifadesi 
olarak yahut bir adaletsizliği bertaraf etmek üze
re verilen teklifler ve bu maksatla Hükümet ta
rafından getirilen lâyihalar Bütçe Encümeninde 
senelerce beklemekte ve vazifesini sadece bütçeyi 
çıkarmak zanneden Bütçe Encümeni bu kabîl ta
sarıları Yüksek Heyetinize takdim etmemektedir: ' 
Bu tamamen yanlış bir yoldur. Meselâ bütçeye 
malî külfet tahmil eden bir teklif tasavvur ede
lim. İlgili teknik encümene gitmiş ve ittifakla ka
bul edilmiştir ve oradan doğrudan doğruya Yük
sek Heyetinize takdim edilse burada hemen ka
bul edilecek ve belki de Hükümetin getirdiği büt
çe kanunu tasarısına bunun masrafının bir an ev
vel eklenmesi için teşebbüs edilecek. Zaruret bü 
kadar bariz olduğu halde Bütçe Encümeni işe 
bu zaviyeden bakmamaktadır. İşte bu şekilde 
aidolduğu ihtisas encümeninde ittifakla kabul edi
lip tahakkuku için bir an evvel Bütçe Encümeni
ne sevk edildiği halde gelmiyen birçok teklif ve 
lâyihalardan şikâyetçiyiz. Aynı mahiyette teklif
ler varken, yedek subayların, Yedek Subay Oku
lunda geçen müddetlerinin, yani askerlik kanun
larına göre, er muamelesi gördükleri devredeki 
müddetlerini de terfi müddetlerine sayan bir tek
lif görüşülürken, er olarak askerliğini yapmış 
olanların bu müddetlerinin terfi müddetlerine 
sayılmaması adaletsizliği karşısında bunu izaleye 
çalışan bir teklifin müzakere mevzuu dahi yapıl
maması durumunda bulunuyoruz. Bu vaziyete 
Meclis olarak müdahale etmeye ve Bütçe Encü
menine açıkça ifade edip direktif vermeye mecbu 
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ruz. Bütçe Encümeni bu vaziyetiyle Hükümetin 
bütçesinin yüklerini düşünerek, bütçeye tahmil 
edeceği meblâğın fazlalığı düşüncesiyle hareket 
etmiş olabilir. Fakat cetvelin daha önceki numa
rasında yer almasına rağmen ondan sonra gelen 
bir tasarı huzurunuza getiriliyor, diğeri bir se
neden beri bekletiliyor. Bu itibarla bendeniz 
âdil bir karara va ra)bilmek için, askerliklerini er 
olarak yapmış olanların bu müddetlerinin de ter
fi müddetlerine sayılması için bu tasarının onun
la tevhiden görüşülmesi düşüncesiyle bu teklifin 
Bütçe Encümenine iadesüni teklif ediyorum. Bu 
hususta bir de takrir veriyorum. 

Sonra arkadaşlar bu takririmin kabul edil
memesi ve görüşülmekte olan maddenin müzake
resine devam olunması takdirinde mevcut ka
nunun gerek tadilden evvel ve gerekse tadil met
ni ile yapılan bir aksak tatbikatı ortaya koymak 
istyorum. 

Adliye Vekâleti; memuriyete girmeden evvel 
askerliklerini kısa süreli olarak yapmış olanla
rın yedek subaylıkda ve okulda geçen müddet 
lerin memuriyetteki terfi müddetlerine, artarsa 
^ t a n miktarın mütaakıp terfi sürelerine ilâve 
edilmesi sarih hükmünü yanlış bir anlayışla artan 
miktarları mütaakıp terfi sürelerine saymakta
dır. Şu anda Adliye Vekili arkadaşımızı göremi
yorum. Bu işin bu şekilde müzakere edilmesi, 
Yüksek Heyetinizin bu yolda temayülünün belli 
olması Adliye Vekâletinin bu mevzudaki tatbi
katına ışık tutacaktır. Hele Bütçe Encümeninde 
mevcut kanunun tadilinde istenen metni nasıl 
anladığı yolundaki beyanlar bunu temin edecek
tir. Bana hâkimlerden birçok mektuplar geliyor. 
Hâkimler Kanununa göre terfi müddetleri se
nenin muayyen üç devresinde hesaplanır. Aralık, 
Ağustos ve Nisan aylan. Yani bir hâkim Mart 
ayında terfi müddetni doldursa Nisan'da müd
detini dolduranların defterine dâhil olur. Ni
san'da dolduran hâkimler bir aylık itiraz müd
detine tâbidir. Ondan sonra ayırma meclisine 
defterlerin takdim edilmesi ve itirazların tetkik 
edilmesi neticesi 4 ay sonra terfi eder. Yani 
Mart'ta müddetini doldurduğu halde Ağustos 
sonunda terfi eder. Fakat Nisanla Ağustos ara
sında 4 aylık müddet ölü müddet kabul edilir 
ve terfide hesaba katılmaz. 

Hâkimlerin askerlikte geçen müddetlerinin sa-
yüması için yaptıkları müracaat da artan müd-
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detler bu ölü devrede kaldığı mülâhazası ile 
ilâve yapılmamaktadır. 

Meselâ bir buçuk senelik hâkim muavinidir. 
Birbuçuk sene yedek subaylık yapmıştır, altı 
ayı, sekiz ayı ona sayılmıştır, geri kalan dört 
aylık devre için askerlik müddetinden artan 
kısmın ölü devrede kaldığı düşüncesiyle tatbi
kat yapılmakta, mütaakip terfide sayılmasına 
dair olan kanunun âmir hükmü yenine getiril
memektedir. 

Hâkimlerin bu yolda vâki olan müracaat
ları; ayırma meclisi tarafından reddedilmiştir. 
Vâki itirazları da ayırma meclisi genel kurulu 
tarafından kabule şayan görülmemek suretiyle 
tasarruf iktisabı katiyet etmiştir. 

BEHZAT BlLGlN (İzmir) — Bu kanun onu 
karşılıyor. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Tatbikat 
yanlış yapıldığı için, (Bundan evvelki mütaakıp 
terfi süresine sayılır) hükmünün iyi anlaşıl
ması ve Adliye Vekâleti tarafından vâki yanlış 
tatbikata son verilmesi gerekir. 

Sözcü arkadaşmız burada, benim noktai na
zarımı teyidederse Yüksek Meclisin de bu te
mayülde olduğu gösterilirse, şimdi burada an
latmaya çalıştığım tatbikatı temin etme bakı
mından faydalı olacaktır. Bu itibarla gerek de
min arz etmeye çalıştğım mucip sebeplerle bu 
teklifin encümene iadesini ve gerekse Hâkim
ler Kanunu muvacehesinde kanunun mucip se
beplerine uygun tarzda bir işleme tâbi tutulma
sının bu kürsüden beyan edilmesi lüzumunu 
bir kere daha arz ediyorum. 

REÎS — Hızır Aydın. 

HIZIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarını; müzakeresi yapılmakta olan kanun 
teklifinde yalnız yedek subay olarak askerlik 
hizmeti yapanların askerlikte geçen müddeti
nin memuriyet terfi süresine sayılması müta
lâa edilmişse de muvazzaf askerlik hizmetini er 
olarak ifa edenlerin askerlikteki' hizmetlerinin 
memuriyetteki fiili hizmet ve terfi süresine ek
lenmesi mütalâa olunmam aktadır. Halbuki asker
lik bakımından yedek subay, er diye ayrılan fa
kat Devlet hizmetinde memur sıfatını haiz ve 
aynı statüye tâbi tutulan bu iki zümre arasında 
5585 ve 6724 sayılı kanunlarla vücuda gelmiş 
bulunan bugünkü ikiliğin bertaraf olunması 
için görüşülmekte olan kanun teklifine er ola-
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rak askerlik hizmetini yapanların hizmetlerinin 
de terfi süresine ilâve edilmesi suretiyle arada
ki tefrikin ortadan kaldırılmasını ve böylelikle 
sosyal bir adalet tesis edilmesinin zaruretine 
kaaniyim. Bu mevzua ait bir de önerge veri
yorum. Kabulünü Yüksek Heyetinizden rica 
ederim. 

Ayrıca, önergem kabul edilmediği takdirde, 
Şahap Beyin noktai nazarına iştirak ediyorum. 
Şfrııdi öğrendiğime göre bu hususta başka bir 
teklif de varmış. Bütçe Encümeninin bunu geri 
alarak daha evvel verilmiş olan bu teklifle bir
likte mütalâa edip bu adaletsizliği bertaraf et
mesini rica edeceğim. 

ALÎ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Muhterem 
arkadaşlar; şu kamındı gördüğüm bir iki ek
sikliğe işaret etmek ve bmnu tamamlamak ve 
bir tadil teklifinde bulunmak için yüksek hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

4379 sayılı Kanunun neşri tarihinden evvel 
askere giden memurların memuriyetle ilişiklik-
ieri kesilmezdi. Misal olarak, ilkokul öğretme
nini vermek isterim. Biı ilkokul öğretmeni bu 
kanunun neşri tarihinden evvel öğretmenlik 
hak ve vazifeleri üstünde kalmak, Maarif Ve
kâletinden maaş almak kaydı ile yedek subay
lık hizmetini ifa ederken terfi müddetini dol
durduğu için terfi etti. Terhis edildi. 4379 sa
yılı Kanunun neşri tarihinden evvel, 1956 se
nesinde kabul edilmiş bulunan 6724 numaralı 
Kanunla bunlar bu ha'kkı evvelce istimal etmiş 
bulundu. ^% 

Misali 1942 senesine getireceğim. Bu arka
daş 1942 senesinde askerliğini bitirdi, tekrar 
Maarife döndü, yüksek okula devam etmek için 
öğretmenlikten ayrıldı, Gazi Terbiye Enstitü
süne gitti. Buradan mezun oldu. Sene 1956, 
6724 numaralı Kanunun neşri tarihine kadar 
normal terfilerini yaptı. Kanun neşredildiği 
zaman muvazzaf askerlikte geçen müddetlerin 
terfilerine sayılması esası kabul edilmiş bulu
nuyordu. Bu öğretmene verilen» cevap şu oldu: 
Sen ilkokul öğretmeni iken fiilen terfi ettin. 
Binaenaleyh ikinci bir terfi talebin olamaz. 
Hakikaten istifade etti. Ama Gazi Eğitim Ens
titüsünü bitirdikten sonra diğer yüksek: okul
ların mezunları gibi 30 lira asli maaşla vazife
ye tâyin edildi. Bu arkadaşla beraber askerli
ğini yapan lise mezunları ise yine aynı yıl Gazi 
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Eğitim Enstitüsünü bitirmiş oldu. Bu iki arka
daşın 1955 te maaşları 40 lira idi. 6724 sayılı 
Kanun kabul edildikten sonra lise mezununun 
askerlikte geçen müddeti terfiine sayıldığı için 
- 1942 - 1943 senelerinde yedek subaylık uzun 
sürmüştür - iki sene 11 ay kıdem tanınmak 
suretiyle 195$ yılının Ekim aymda 60 liraya 
terfi ettirildi. Fakat aynı şartları haiz, aynı 
tahsili yapan aynı memuriyet hizmetlerini gö
ren ve hattâ, parantez içinde ifade etmek iste
rim, ilköğretim içinde muvaffak olmuş,* terfi 
etmiş olarak geçirdiği bir kaç sene dahi belirli 
bir süre içinde kıdemine eklenmesi dahi müda
faa edilebilir bir mesele olabilir. Fakat 1957 se
nesi Eylülünde 50 lira asli maaş almak sure
tiyle aralarında bir ay eksik olmak üzere bir 
terfi süresince fark hâsıl oldu. 

Bu kanun da buna bir hak temin etmıemek-
tedir. Komisyon arkadaşlarımız, bu kanun ar
tık yeni bir adaletsizlik doğurmıyacak ve hepi-
sinıe cevap verecektir, dediler. Halbuki bu ka
nunu ilgililerle birlikte tetkik ettiğimiz zaman 
aldığımız cevap bu da ihtiyaca cevap vermez, 
bu ancak muvakkat bir madde ile mümkün 
olur, şeklindedir. 

Bendenizin bu endişelerim, muvazzaf asker
liğini kısaca yapıp sonra yüksek tahsile devam 
ederek, diploma alanlardan tekrar memuriyete 
intisabedenlerin yedek subay okulunda ve su
baylıkta geçirdikleri müddetlere aittir. Bu 
müddetlerin bareme göre terfi myddetine ek
lenmesi ve fazlası da mütaakıp terfi müddeti
ne eklenmesi çok yerinde olacaktır. Bu şekilde 
şimdi bir tadil teklifi veriyorum kabulünü 
rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu adalet
sizliğe bir çare bulmak babında reylerinizi 
(kullanacağınızı ümidediyorum. Ve raporda bir 
hususu dikkatinize arz etmek isterim. 6724 sa
yılı Kanunun neşrinden evvel erkek memurlar 
yedek subaylık hizmetine gittikleri zaman bu 
hizmet müddeti kıdemlerine sayılmadığı için 
bâzı dairelerde kız ve kadın memurlar erkek
lerin terfi müddetine kadar bekletilmişler ve 
terfi ettirilmemişlerdir. Bu. hüküm o günün an
layışına göre gayet doğru idi. Fakat 6724 sa
yılı Kanunun erkeklere bu hakkı tanıdığı hal
de kadınların çoğu bu haktan istifade edeme
miş durumdadırlar. Mademki artık bu adalet 
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teessüs etmiştir; alâkalı vekâletlerin, Hü'küme- i 
tin bu mevzuda teklif getirmesini, mebuslar
dan bunu beklememesini rica ederim. 

Maruzatım budur. 
REÎS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım, îçel Mebusu Niyazi Soy
dan'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi-, 
ne ve bu kanuna bâzı maddeler ilâvesine dair 
kanun teklifi dolayısiyle Şahap Kitapçı 'nm 
üzerinde durduğu teklifin münasebetiyle söz 
almak mecburiyetini vicdanen hissettim. 

Üç yüz bine yakın memuru -utanarak söy
lüyorum ; affmaza mağruren arz ediyorum -
alâkadar eden bu mevzuda sizin de birçok tek
lifleriniz vardır, bundan ayrı olarak geçen dev
re bendeniz de bir teklif yapmıştım. Devre 
hitam bulduğundan kadü'k olmuştu. Tekrar ta
zeledim. Maliye Encümeninden geçti. Bütçe 
Encümenindedir. Hakikaten bir buçuk seneye 
yakın bir damandan beri orada beklemektedir 
Her gün aldığım mektup; telgraf ve yazılarda 
memur vatandaşlar bu adaletsizliğin bir an | 
evvel bertaraf edilmesini istemektedirler. Çün- I 
kü yedek subaylar mektepte geçirdikleri müd
detlerden istifade ettikleri halde vazifei vata-
niyelerini er olarak, yapan arkadaşlarımız bu 
haktan istifade edememektedirler. Onların da 
bu haklarını kabul etmek lâzım. Memlekette 
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her yerde ortaokul, lise bulunmaması veyahut 
Millî Mücadele senelerinde okumaya imkân 
bulamamış fakat memlekete senelerdir fazilet-,-
le hizmet etmiş memur zümresine bu (hakkı ta
nımak lâzımdır. Arkadaşlarım alınmasınlar, çok ; 

daha iyi yapılmış bir teklifin daha evvel gel
mesini ne Makamı Riyasetin ne de Bütçe En
cümeninin tacil edeceğine kaani değilim. 

Bir hususu bilhassa zikretmek lâzım, Üskü-
• • . ' ' - • • ' . . . • 

dar vapuru faciası dolayısiyle Heyeti Umumi-
yenin isteğine uyularak bir kanun hazırlandı 
ilgili encümende kabul edildikten spnra Bütçe 
Encümenine gitti ve bu encümen salâhiyeti ol
madan bu teklifi hapsetmektedir. Onun için 
muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifi husu
sunda muhakkak ki mebus arkadaşların fikri, 
iktidarımızın fikri aynı fakat bunu bektelme-
ye imkân yok. iç Tüzük hükümlerine göre Büt
çe Encümeni vazifesini yapmalıdır, yüz binler
ce vatandaş Yükse'k Heyetinizden bunu bekle
mektedir. 

Hepinizi muhabbet ve hürmetle selâmlarım, 
arkadaşlar. 

REtS — Muhterem arkadaşlarım, daha başka 
söz alan arkadaşlarımız da var. Riyaset ekseri
yetin kaybolduğunu da görmektedir. 

25 Ocak 1960 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
tn, Derik kazasında vukubulan katil hâdiselerinin 
önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge-
dik'in tahrirî cevabı (7/690) 

27 . XI . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafından 
yalılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 

1959 senesi irinde Derik ilçesinde vukubulan 
katil hâdiseleri miktarı nedir? Bu kabil hâdise
lerin önlenmesi için Vekâletinizce ne gibi tedbir
ler düşünülmektedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 20X1960 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Karargâhı 
Ankara 

HRK. VI. : 516 
Konu : Derik kazasında vukubulan katil hâ

diseleri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
REF : 4 Aralık 1959 gün ve Umumi Kâtip

liği Kanunlar Müdürlüğünün 7/690 - 3878 -17056 
sayılı yazılarına. 

1959 yılı içinde Derik kazasında vukubulan 
katil hâdisesi (8) dir. Bu vakaların faili olan 
(18) suçludan (12) si yakalanmış olup diğerleri
nin yakalanmaları için aramalara devam olun
maktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

mtm^ 

TASHİHLER 
Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı 585 sayılı »matbuada aşağıdaki tashih yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

13 vi gemilerini ve yenilerini 



T. B. M. M. Matbaan 



Devre : XI 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

İçel Mebusu Niyazi Soydan'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna muvakkat 
madde ilâvesi hakkındaki 6724 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2 /164) 

m . IV . 1958 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Maaş Kanununa ek 6724 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifim, 
esbabı mucibesiyle birlikte, ekli olarak sunulmuştur. 

Alâkalı encümenlere havalesini saygılarımla ar/, ve rica ederim. 
İçel Milletvekili 

Dr.'Niyazi Soydan 

ESBABI MUCİBE 

6724 sayılı Kanuna göre bir memuriyete girmeden evvel veya sonra 1935 yılı ile 1939 tarihi ara
sında ve yine 1 Eylül 1939 tarihinden itibaren muvazzaflık hizmetini kısa. olarak yapmış olup 
4379 ve 5585 sayılı kanunlardan hiç istifade etmiyenlerle hizmet müddetlerinin bir. kısmı'. .terfi 
müddetlerine mahsubedilenlerin Yedek Subay Okulu ile yedek subaylıktaki geçirdikleri müddetlerin 
tamamı veya artan kısmı halen bulundukları derecedeki terfi müddetlerine ve fazlası mütaakip terfi 
müddetlerine eklenir, denilmekle evvelâ bu kanunun neşri tarihi olan 18 Nisan 1956 tarihinde me
muriyette bulunanlar istifade etmişler ve fakat mezkûr tarihte her hangi bir sebeple memuriyetten 
ayrılıp da, bilâhara tekrar memuriyete rücu etmiş olanlar; sanniyeiı 1935 tarihinden bir ay evvel 
askere almanlar, salisen 6724 sayılı Kanunun neşri tarihinden evvel veya sonra askere alınıp da 
18 . IV . 1956 tarihinden sonra terhis edilenler bu kanun dışında bırakılarak Yedek Subay Okulunda 
ve subaylıkta geçmiş olan müddetlerinin terfii erinde nazara alınmamak gibi hiçbir surette hak 
ve adalete uygun düşmiyen bir vaziyet tahaddüs etmektedir. 

Teklif ettiğim kanun, adaletin ve hakkın tem'ni gayesini istihdaf etmektedir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 2/164 
Karar No. 34 

25 . IV . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memuriyetine girmeden evvel veya 
girdikten sonra yedek subaylığını yapanların 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta 
geçirdikleri müddetin terfi müddetlerinin hesa
bında nazara alınmasını teminen muhtelif tarih
lerde vazı ve tedvin olunan kanunların tam mâ-
nasiyle bir adalet temin edemediğinden bah-
sile Maaş Kanunuma ek 4379 sayılı Kanunun 1 
nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde ilâvesi' 
hakkındaki 6724 sayılı Kanuna ek, îçel Me
busu Niyazi iSoydan'm, • kanun teklifi encüme
nimizde Hükümet mümessillerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzaikere olundu. 

Filhakika Yedek iSubay Okulunda ve subay
lıkta geçen müddetin terfi müddetinin hesabın
da nazara alınması muhtelif Ikanunlarla kabul 
edilmiş .olmakla beraber vaz 'olunan hükümler ya 
muayyen tarihler arasında memuriyette bulun
muş olanlara hasra tahsis edilmiş veya kanun 
neşri ve meriyeti tarihinde bulundukları memu
riyetteki terfi müddetlerine inhisar ettirilmiş
tir. 

Bir kanunla vazı ve kabul edilen hak ve sa-
lâhivetlerin devamlı olan fi l ve hareketlerde 

muayyen biır zamana ihasredilmesi ve aynı mahi
yette olan ve devam eden hallerin nazara alın
maması nasafet kaideleriyle kabili telif görüle
mediğinden vâki teklif esas itibariyle yerinde 
görülmüştür. Ancak gerek kanun tedvininde
ki esaslara uygunluk bakımından ve gerek bâzı 
hükümlerin muvakkat olması sebebiyle kanun 
başlığında gerekli değişiklik yapılarak bir esas 
ve iki muvakkat madde halinde yeniden tahrir 
ve tanzim edilmiştir. 

Kanunun meriyet ve icraya mütaallik mad
deleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encümeni 
Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 

Kâtip 
Manisa 

S. Akdağ 
Çorum 

C. Köstekçi 0. 
Konya 

H. Â. Keymen 

Mazbata Muharriri 
Bursa 

M. Kayalar 

Amasya 
H. Koray 

Kars Kırklareli 
Yeltekin A. Sokman 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

(S. Sayısı : 27 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. : 2/164 
Karar No. : 17 

2 . XII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

İçel Mebusu Niyazi Soydan'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 
sayılı Kanuna muvakkat madde ilâvesi hakkm-
daJki '6724 sayılı Kanuna ek ikamın teklifi Ma
liye Encümeni mazbatasiyle birlikte encümeni
mize havale edilmiş olmakla teklif sahibi ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere muvazzaf askerlik hiz
metini yapan yedek subayların okulda ve kı
tada geçen müddetlerinin terfilerine sayılması
na dair olan 6724 sayılı Kanunun hükümlerin
den; <aym devrede askerlik yaptıkları halde 
mezkûr tarihte her hangi bir sebepten dolayı 
memuriyetten ayrılıp 'bilâhare memuriyete gir
miş olanlar, 6724 sayılı Kanunun kabul ettiği 
1936 tarihinden bir ay evvel askere alınanlarla 
mezkûr kanunun neşri tarihinden evvel veya 
sonra askere alınıp da 18 . İV . 1956 tarihin
den sonra terhis edilenler istifade edememiş ol
maları sebebiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Teklif üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerde aynı vasıfta olan ve mu
vazzaf askerlik (hizmetini yedek subay olarak 
yapan kimselerin yedek subay okulunda ve 
kıtada geçirdikleri müddetin umumiyetle me
muriyette kıdemlerine sayılması esası Hükü
metin de iştiraki ile »encü'memmizee de uygun 
görülmüş olmakla Maliye Ertcümeninin hazır
ladığı-metin üzerinden maddelerin müzakeresi
ne geçilmiş ve (birinci madde aynen, muvakkat 
birinci madde ile temini istenilen 'husus esasen 
birinci maddede yer almış bulunduğundan mu
vakkat birinci madde tayy ve muvakkat 2 nci 
madde muvakkat m'adde olarak aynen kabul ve 
lâyihamın başlığı buna göre düzeltilmiştir. 

Mütaakıp yürürlük maddeleri teklif, veçhile 
aynen kabul olunan kanun lâyihası Umumi He-

(S, Sayısı 

yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla îzmir 
H. îmre N. öi tzsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır Antalya 

Kanunla tanınan istifadenin K. Akmanlar 
bütün memurlara teşmil 
edilmemesinden dolayı mu
halifim. 

M. H. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çankırı 
F. Arkan 
Diyarbakır 
ff. Turgut 
İsparta 
T. Tığlı 

îzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Serdaroğlu 
Kocaeli Nevşehir 
C. Tüzün N. önder 
Rize Sakarya 
M. önal N. Kirişcioğht 

Tekirdağ 
Z. Erata/man 

Artvin 
T. Gümüşel 

Bolu 
İV. Tütüncüoğlu 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

İstanbul 
N. Kvrşan 

Aydın 
N. Celim 
Bursa 

H. Köymen 
Denizli 

A. R. Karaca 
Girsuen 

M. Şener 
İstanbul 

N. N. Yücel 
Kayseri 

O. Kavuncu 

Rize 
H. Agun 

Sinbo 
ö. özen 

Trabzon 
/. Şener 

Van 
Teklifin 1 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü 
bentleriyle kısa hizmetlilere tanınmış olan hak
lardan askerlik hizmeterini er olarak yapan 
memurların istifade ettirilmemiş olmasına 

muhalifim 
Ferid Melen 

Yozgad 
T. Alpay 
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Çnoguldak 
T, öktem 

Zonguldak 
H. Timur 



İÇEL MEBUSU NtYAZJ BOY
DAN'm TEKLİFİ 

Maaş Kanununa ek 6724 sayılı 
Kariünâ muvâkkat bir madde 
eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 6724 sayılı 
Kanuna -,: aşağıdaki muvakkat 
madde eklenmiştir: 

A);: Bir memuriyete girme
den evvel veya sonra 1 Eylül 
1939 tarihinden itibaren muvaz
zaflık lıizm etini kısa olarak ik
mal edip de 6724 sayılı Kanu
nun neşri tarihinde memur olan
larla mezkûr tarihten evvel ve
ya sonra her hangi bir sebeple 
memuriyetten ayrılmış olup da 
büâhara tekrar memuriyete ge
denlerden. '- •• .:••• 

B)v-; ̂ Muvazzaflık hizmetini ifa 
etmek, üzere 1935 yılından ev
vel silâh altına alınıp da 1935 
yılında veya daha sonra terhis 
edilenlerin 1 . I . 1935 tarihin
den sonraki muvazzaf askerlikte 
geçirdikleri müddetin. 
h..ö) İS Nisan 1956 tarihin
den evvel veya sonra muvazzaf 
olarak askere alman ve 18 . I V , 
1956 tarihinden sonra terhis edi
lenlerden, 

4379 ve .5585 sayılı kanunlar
dan Mç istifade etmiy enlerle 
hizmet înüddetlerinin bir kısmı. 
terfi sürelerine mahsubedilen-
lerin Yedek Subay Okulunda ve 
subaylıkta geçirdikleri müdde
tin tamamı veya artan kısmı 
halen bulundukları veya mük-
teseboldukları terfi müddetle
rine fazlası mütaakıp terfi müd
detlerine eklenir. 

— • . 4 . _ 

MAIJY K ENCÜMENİNİN 
TADÎLÎ 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİL t 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun 5585 sayılı Kanunla 
muaddel bininci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı muvakkat maddeler ilâvesine 

dair Kanun 

MADDE 1. —; 4379 sayılı Ka
nunun 5585 sayılı Kanunla mu
addel birinci maddesi •aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Asli bir vazifeye tâyin edildik
ten sonra muvazzaf askerlik hiz
metini ifa için silâh altına alı
nanların memuriyetleriyle alâ
kaları -.kesilir. Bunlardan, terhis
lerinden itibaren üç yıl içinde 
memuriyel talebinde bulunanlar 
eski sınıl' ve derecelerine mua
dil memuriyetlere -t erci han tâyin 
olunurlar. 

Kısa -hizmete tâbi olup da as
li bir memuriyete tâyininden ev
vel veya sonra muvazzaf askerli
ğini yapan ve yedek subay ola
rak terhis edilenlerin, terhisle
rinden itibaren üç yıl içinde me
murluk için müracaat etmeleri 
şartiyle Yedek Subay Okulunda 
ve subaylıkta geçirdikleri süre, 
terhislerinden sonra girecekleri 
memuriyetteki ilk terfi süreleri
ne ve artan kısmı mütaakıp ter
fi sürelerine ilâve edilir. 

Ancak, bu süre namzetlik, 
staj ve mecburi hizmet için he
saba katılmayıp kanunlarına 
göre namzetlik ve staj sürelerin
den sonra başlı yan memuriyet 
derecelerinde sayılır. 

Yedek subay olarak terhis 
edilenlerden, terhislerinden iti
baren bir yıl içinde yüksek bir 
okula kaydolunan veya askerlik
ten evvel kayıtlı olup da ter
hislerinden sonra en çok bir yıl 
içimle tekrar tahsillerine deva-

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun 5585 sayılı Kanunla 
muaddel birinci maddesinin 

! değiştirilmesine ve bu kanuna 
I muvakkat bir madde ilâvesine 
| dair kanun teklifi 
S 
İ MADDE l. — Maliye En-
ı cü meninin 1 ne i maddesi aynen 
| kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı : 27) 
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Teklif 

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

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerinin icrasına icra Vekil
leri memurdur. 

Mal. E. 

ma başlıyanlar, mezuniyetleri 
tarihinden itibaren ;bir yıl için
de memuriyet için müracaatte 
'bulunmak şartiyle yukarıdaki 
hükümlerden faydalanırlar. 

MUVAKKAT MADDE 1. 
— Muvazzaf askerlik hizmetini 
kısa olarak yapmak üzere si
lâh altına alınmış olanlardan 
hu kanunun mer'iyete girdiği 
tarihte terhis edilmemiş veya 
terhis edilip de henüz bir me
muriyete tâyin edilmemiş bulu
nanlar hakkında da birinci 
madde hükmü tatbik edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. 
—• 1935 yılından sonra muvaz
zaf askerlik hizmetini ifa edip 
yedek sufbay olarak terhis edil
miş olanlardan, 6724 sayılı 
Kanunun neşri tarihinde me
mur (bulunmayıp, sonradan (bir 
memuriyete tâyin edilmiş veya 
edilecek olanların yedek subay 
okulunda ve subaylıkta geçir
dikleri müddetlerden evvelce 
terfilerinde nazarı itibara alın
mamış olan kısmı, hareme göre 
'müktesep hakları bulunan av-
lık derecelerindeki terfi müd
detlerine ve fazlası mütaakıp 
terfi müddetlerine eklenir. 

MADDE 2. — Teklifin ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

D. E. 

MADDE 3. 
üçüncü maddesi 
edilmiştir. 

— Teklifin 
avnen kabul 

MUVAKKAT MADDE — 
Maliye Encümeninin 2 nci mu
vakkat maddesi, muvakkat 
madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 
nci maddesi aynen kabul edil-

î mistir. 

! MADDE 3. — Teklifin 3 
| neü maddesi aynen kabul edil-
! mistir. 

( S. Sayısı : 27 ) 





Devre :XI 
ÎStima: 8 S, S A Y I S I : 

5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanununun 18 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 

(1 /491) 

T. C. 
Başvekalet 15 . I . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1061/46 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 13 . I . 1960 
tarihinde kararlaştırılan 5842 sayılı Denizcilik Pankası Kanununun 18 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı hakkındaki 5842 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
göre, Bankanın akdedeceği kısa ve uzun vadeli istikraz ve krediler yekûnunun ödenmiş sermayesini 
tecavüz etmemesi icabetmektedir. 

Bu hüküm, ödenmiş sermayesi 236 833 328 liradan ibaret bulunan Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığının geniş mikyasta yatırım yapmasına imkân vermemektedir. 

Halbuki, Ticaret filosunu takviye etmek, m evcut tersaneleri tevsi ve yenilerini inşa etmek, 
Anodolu ve Rumeli yakaları arasındaki münakaleyi daha süratli ve emniyetli bir şekilde ifa etmek 
zaruretinde bulunan mezkûr banka yeni ve büyük yatırımlara girişmek mecburiyetindedir. 

Bu maksatla Denizcilik Bankası, şehir hattı gemileri, iç. ve dış hatlara muhassas gemiler mu
bayaa ve inşa ettirmek, liman hizmetleri ile ilgili vasıta ve teçhizatı temin etmek gayesiyle gerekli te
şebbüslere girişmiş bulunmaktadır. 

Bankanın yatırım ve faaliyet imkânlarını tahtideden halihazır borçlanma limitinin yükseltilmesi 
zarureti karşısında işbu kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

5842 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yapılan değişiklikte, Bankanın akdedeceği kısa ve 
uzun vadeli kredilerden Hazine kefaleti, dış istikraz ve kredilere inhisar ettirilmiştir. Diğer ta
raftan Bankanın borçlanma yetkisi itibariyle sermayesi ile mukayyet kılınmış ve ihtiyaç halinde 
bu miktarın bir misline kadar artırılması hususunda salâhiyet İcra Vekilleri Heyetine bırakılmış
tır. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 

Esas No. 1/491 
Karar No. 2 

19 . I . 1960 

Yüksek Reisliğe. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
hakkında 5842 sayılı Kanunun 18 nci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi : 

Bankanın akdedeceği kısa ve uzun vadeli 
istikraz ve krediler yekûnunun ödenmiş serma
yesini tecavüz edememesi yanında, ticaret filo
sunu takviye etmek, mevcut tersaneleri tevsi 
etmek ve gemilerini inşa etmek, Anadolu ve 
Rumeli yakaları arasındaki münakaleyi daha 
süratli ve emniyetli bir şekilde ifa etmek mec
buriyetinde bulunması ve bu maksatla da, ge
rekli teşebbüslere girişmiş olması dolayısiyle, 
bankanın borçlanma limitinin yükseltilmesi za

ruretine encümenimizce de kanaat getirilmiş ve 
kanun lâyihası aynen ve ittifakla kabul olun
muştur. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi 
Giresun 

A. N. Duyduk 
Kâtip 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu 
Kocaeli Tunceli 

Ö. Cebeci II. Aydın 

M. M. 
Artvin 

Y. Gümüşel 

Rize 
H, Agun 

Zonguldak 
H. Ulus 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanununun 18 
nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5842 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde, tadil edilmiştir: 

«Madde 18. — Denizcilik Bankası Hazine ke
faleti ile tahvil ihracedebilir. Tahvillerin ihraç 
şekli, müddet ve şartları Maliye Vekâletinin mu
vafakati ile tesbit olunur. 

Bankanın akdedeceği kısa ve uzun vadeli is
tikraz ve kredilerden dış istikraz ve kredilere Ma
liye Vekâleti kefalet etmeye salahiyetlidir. 

Ancak, Bankanın akdedeceği kısa ve uzun va
deli istikraz ve kredilerin yekûnu Bankanın iti
bari sermayesini tecavüz edemez. Bu miktar İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle itibari sermayesinin 
bir misline kadar artırılabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 . 1 . 1960 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı 
M. Berk 

Devlet Vekili 
î. Akçal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 
Ticaret Vekili ve 

İmar ve İskân V. V. 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
Ş. Ergin 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

İmar ve İskân Vekili 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 
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