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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, son Av* 

rupa seyahatinden dönüşü dolayısiyle Milletler
arası siyasi durum ve bu arada Türkiye'yi il
gilendiren meseleler hakkında açıklamada bu
lundu. 

Söz alan Milletvekilleri bu konudaki düşün
celerini belirttikten sonra gündeme geçildi. 

3780 sayılı Korunma Kanununa göre yapıl
mış harcamalara ait 1944 takvim yılı bilançosu
nun onanması hakkındaki kanun kabul olundu, 

tkinci oturum 
(Kapak) 

Üçüncü oturum 

Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlik
leri Kanunu tasarısının tümü üzerinde görüşül
dü. 

18 . III . 1949 Cuma günü saat 15 t* topla-
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. AtaUy 

Kâtip 
Urfa. Milletvekili 

A. Akan 

Somlar 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Eti-

bank tarafından Zonguldak 'ta yaptırılmasına ka
rar verilen liman inşaatı hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/283) 

istanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, Sütlü
ce'deki Nuri Killioğlu fabrikasına flûminat ve 
kapsül imali için müsaade verilip verilmediği 
hakkındaki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/284) 

2. — HAVALE EDİLEN KAGITLAB 

Teklif 
1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-

lu ve iki arkadaşının, Bütçe yılının değiştiril
mesi üıerine Kazanç, Hayvanlar, Muamele ve 
Bina vergileri kanunlarında değişiklik yapıl
masına ve bunlara geçici maddeler eklenmesine 
dair olan 4750 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/154) (Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

önerge 
2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 

yapılması hakkındaki! 4992 sayılı Kanuna ek 
5107 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin yorum
lanmasına dair önergesi (4/143) (Millî Savun 
ma ve Bütçe Komisyonlarına). 

Raporlar 
3. — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçi

ci Komisyon raporu (1/171) (Gündeme); 
4. — işletme ve Gezginci İşler Vergisi Kanu

nu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/172> 
(Gündeme); 

5. — Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/173) (Gündeme). 



BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridmı Fikri Düşünsel 
KÂTtPLEB : Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Gelecek gün

demin bir noktası hakkında mâruzâtım var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET OĞUZ (Devamla) Efendim, gelen 

kâğıtlar arasında Gelir Vergisi Kanunu tasa
rısı mevcuttur. Yüksek malûmunuz, memleketin 
bütün vergi sisteminde büyük bir inkılâbı ta-
zammun eden bu tasarıyı, eğer diğerleri gibi 
dağıtüısradan 48 saat sonra müzakereye başlar-

sak, üç ayrı kanun ve 800 küsur maddeyi ihti* 
va eden bu tasanlar hakkındaki Yüksek Mec
lisin yerinde ve isabetli olabilecek görüşlerini 
bu 48 saatlik müddet içinde temin etmeye im
kân olmıyacaktır. Bendeniz Riyasetten ve Yük
sek Meclisten rica ediyorum, Gelir Vergisi Ka
nunu tasarısı dağıtıldıktan en az bir hafta sonra 
konuşulmasına karar verilsin. 

BAŞKAN — Tab ve tevzi edilsin de ondan 
sonra Başkanlık arkadaşımızın teklifini de na
zarı dikkate almak suretiyle mâruzâtta bulunur. 

8. - BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — t çel Milletvekili Saim Ergenekon'un öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/342) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

15 . III . 1949 
6/1-788 

Eki : 6-952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
içel Milletvekili Saim Ergenekon'un 8 . III . 

1949 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesin

de öldüğü içişleri Bakanlığından alınan 11 . III . 
1949 tarih ve 23302-31/2805 sayılı tezkerede bil
dirilmiştir. 

Teessürle arzederîm. 
Başbakan 

Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasına hür-
meten bir dakika sükût edeceğiz. 

(Bir dakika ayakta sükût edildi) 

4. - SOBULAB VE CEVAPLAB 

1. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş* -
un, İstanbul Adalet Sarayı yangınında yanan 
bir dosya hakkında Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/264) 

BAŞKAN — Fahri Kurtuluş. (Yok sesleri) 
Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet KâmÜ Bo-
ran'm, Dr. Bedri Noyan'm kesinleşen cezasının 
infaz edilmemesi sebebi hakkındaki sorusuna Ada
let Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü cevabı (6/265) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — irtikâp suçundan Diyarbakır yetkili 

Millî Korunma Mahkemesinin 9 . I I I . 1948 tarih 
ve 947/18 sayılı karariyle 3 yıl hapis ve üç yıl 
memuriyetten mahrumiyet cezalarına mahkûm 
edilen ve tevkifine karar verilen Diyarbakır 
Numune Hastanesi kulak, burun ve boğaz has
talıkları mütehassısı ve halen istanbul Tıp 
Fakültesinde doçent Dr. Bedri Noya'nın bu 
mahkûmiyeti Yargıtay Beşinci Ceza Dairesinin 
10 . IV . 1948 tarihli ve Ceza Genel Kurulunun 
22 . V . 1948 ve tashihi karar isteği üzerine gene 
Ceza Genel Kurulunun 15 . XI . 1948 tarihli 
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ilâmlariyle onanarak kesinleştiği halde bugüne 
kadar gerek mevkufiyet kararının gerekse esas 
mahkûmiyet ilâmının infaz edilmemesi sebebi
nin, 

2. — Bu hususlarda sorumluluğu görülen 
kimseler hakkında bir muamele yapılmış olup 
olmadığının, 

Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Kâmil Boran 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; Diyarbakır Millî Ko
runma Yargıcı tarafından, irtikâptan dolayı 
3 sene hapis ve 3 sene memuriyetten mahrumi
yet cezasına mahkûm edilmiş olan Dr. Bedri 
Noyan hakkındaki gerek tevkif müzekkeresi
nin ve gerek mahkûmiyet ilâmının niçin bugü
ne kadar tatbik edilmediğini arkadaşım soru
yor. 

Suallerine tam ve vazıh olarak cevap vere
bilmek için meseleyi ikiye ayırarak arzedece-
ğim. 

Biri; Millî Korunma yargıcı tarafından ve
rilmiş olan tevkif kararının bugüne kadar infaz 
edilmemiş olması; ikincisi de mahkûmiyet kara
rı ait olduğu mercilerden geçtikten ve kesin 
bir hal aklıktan sonra ilâmın yani mahkûmiyet 
ilâmının neden dolayı bugüne kadar tatbik edil
mediğidir. 

Karar, Diyarbakır Millî Korunma Yargıç
lığı tarafından 9 . I I I . 1948 tarihinde verilmiş
tir. Mahkûmiyet kararı ile beraber aynı tarih
te tevkif kararı da verilmiştir. Bu karar, Tem
yiz Mahkemesinin 5 nci Ceza Dairesince 10 . 
IV . 1948 tarihinde tasdik edilmiştir. Bu tas
dik kararına karşı Başsavcılık itiraz hakkını 
kullanmış ve bu suretle evrak Temyiz Mahke
mesi Ceza Heyeti Umumiyesine gitmiştir. Tem
yiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesi 22 . V . 
1948 talihinde bu itirazı şayanı kabul görme
miş ve hususi dairenin verdiği kararı tasdik 
etmiştir. Bu karar aleyhine yine Başsavcılık tas
hihi karar talebinde bulunmuştur. Bunun üze
rine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca yeniden 
tetkik edilerek reddedilmiş ve bu karar da 
15 . I I . 1948 tarihinde kesinleşmiştir. 

Yani Dr. Bedri Noyan hakkındaki üç sene ha
pis ve üç sene memuriyetten mahrumiyet kara-
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rı 15 . XI . 1948 tarihinde kesinleşmiştir. Bu 
kararın infaz edilebilmesi için dosyanın mahal
line iadesi icabederken, muamele bu safhada iken 
Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan
lığı tarafından dosya 6 . XII . 1948 de talep 
edilmiş, Yargıtaydan dosya alınarak Adalet Ko
misyonuna 22 . XII . 1948 de takdim edilmiştir. 

Binaenaleyh sual önergesinin mahkûmiyet 
ilâmının infaz edilmemesine ait olan safhası şu 
kısa izahımdan da anlaşılacağı üzere üzerinde du-
rulmıya değer bir mahiyet arzetmemiş ve normal 
seyrini takip etmiştir. Ancak, sualin ilk kısmı 
olan, yani 9 . III . 1948 tarihinde mahkûmiyet 
kararı ile beraber sanık vaziyetinde bulunan 
doktor hakkında ittihaz edilen tevkif kararı, oza-
mandan bn zamana kadar niçin infaz edilmemiş
tir seklindeki kısma cevap veriyorum. 

Hakikaten bunda bâzı gecikmeler ve bâzı yol
suzluklar olmuştur. Şimdi onu teferruatiyle ar-
zedeceğim: 

Yukarda arzettiğim gibi, Diyarbakır Millî 
Korunma Yargıçlığının mahkûmiyet kararı ile 
birlikte kestiği tevkif müzekkeresi infaz için 
Diyarbakır Savcılığına verilmiştir. Sanık vazi
yetinde olan zat İstanbul Tıp Fakültesinde Do
çent olduğu için müzekkere Diyarbakır'dan is
tanbul'a gönderilmiştir. Bu müzekkere mahke
meden alındığı tarihte gönderilmiş, yani Diyar
bakır Savcılığında her hangi bir gecikme ve te
ehhür vâki olmamıştır, istanbul Savcılığına bu 
tevkif müzekkeresi 17 . III . 1948 tarihinde 
gelmiştir. 9 unda sevkedilip 17 sinde geldiğine 
göre arada 8 günlük bir fark vardır ki, Diyar
bakır'la istanbul arasındaki mesafe nazarı dik
kate alınırsa normal bir vaziyette gelmiş de
mektir. 

İstanbul Savcılığı aynı tarihte tevkif müzek
keresini infaz için Emniyet İkinci Şubeye hava
le etmiştr. 

Emniyet İkinci Şubede, tevkif müzekkeresi 
17 . III . 1948 tarihinden 17 . VI . 1948 tarihine 
kadar kalmıştır. 

Üç ay sonunda emniyetin yazdığı cevabi derke
nara bağlı rapor şudur: «Bedri Noyan şimdiye ka
dar ne evine ve ne de hastaneye gelmediğinden 
yakalanması kabil olmamıştır. Gösterilen ev ad
resinde babası ile oturmakta ise de 15 gün evvel 
burasını terkederek Ankaraya gittiği ve bizzat 
Bedri Noyan tarafından klinik şefine gönderilen 
yazıda Ankara Cumhuriyet Savcılığına müraca-
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atla teslim olduğu bildirildiği ve şef profesör 
tarafından fakülte dekanlığına malumat veril
diği yapılan tahkikat sonunda anlaşılmıştır.) 

Bu derkenarla tevkif müzekkeresi savcılığa 
iade edilmiş. Savcılık da Diyarbakır'a gönder
miştir. Diyarbakır Savcılığı 26/6 tarihinde key
fiyeti Ankara Savcılığından sormuş Ankara 
Savcılığı ceza evine anütaallik olduğundan ora
ya havale etmiş ve bu namda bir kimse olmadığı 
anlaşıldığını Diyarbakır'a telle bildirmiş Diyar
bakır Savcılığı bu malumatı alınca işi yine İs
tanbul Savcılığına bildirmiş, İstanbul Savcılı
ğı .bu evrakı 7 . VII . 1948 tarihinde ehemmiyet
le arattırarak tevkif müzekkeresi ahkâmının in
fazı kaydiyle ikinci şubeye tekrar vermiştir. 
Emniyet ikinci şubesi 27. IX . 1948 de yani 2 
ay 20 gün sonra yine eski şekilde, arzettiğim 
meşruhatta yazılı olduğu şekilde, bu bu
rada yoktur, Gııreba Hastanesinden sor-
duk,, diye iade etmiştir. Bunun üzerine 
yine Diyarbakır'a gitmiş, Diyarbakır, 
Sağlık Bakanlığından sorun demiş. Sağlık Ba
kanlığı da bu, üniversiteye intisap etmiştir, biz 
bunun adresini bilmiyoruz demiştir. Ondan son
ra yine takibedilmişler, Büyük Millet Meclisin
de af kararı reddedilinceye kadar bu zat yaka
lanmamış, af talebi Büyük Millet Meclisince red
dedildiğinin ertesi günü Ankara Savcılığına biz
zat kendisi gelerek teslim olmuştur. 

Şimdi ayrıca izaha lüzum yoktur ki, bu mu
amelede gerek savcılık teşkilâtı işi takibde kâ
fi hassasiyet göstermediği gibi hakkında tevkif 
müzekkeresi ısdar edilmiş olan bu zatı yakala
mada zabıta teşkilâtımız da ihmalde bulunmuş
tur ve hattâ vazifesini suiistimal etmiştir. Çün-
ki ev adresi bu kadar sarih olan ve fakülte do
çenti bulunan bir zatın bu kadar uzun müddet 
yakalanmaması başka türlü izah edilemez. 

Şu noktayı da bütün hakikati yüksek ittila-
mıza arzetmek için ilâve edeyim ki, bu zat Di
yarbakır Mahkemesinde mahkûm olur olmaz ya
ni Martın 9 nda mahkûmiyet kararı verilmiştir. 
Martın 29 nda bulunduğu fakülteden raporla 
bir ay izin almştır ve raporu bir ay da
ha temdit edilmiştir. Mayısın 29 na kadar iki 
ay raporlu olarak vazifesine devam etmemiş ve 
tagayyüp etmiştir. Birer aydan temdit edilerek 
iki aylık izinli durumu bittiği zaman da vazi
fesine dönüp tedrisata başlamamış ve o esnada 
demin arzettiğim gibi. fakülte profesörüne bir 
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mektup yazmış. «Ben Ankara'dayım, Diyarba
kır'da bir işten dolayı mahkûm edilmiştim, ceza 
evindeyim. Vaziyeti arzediyorum» demiş. Bu
nun üzerine fakülte dekanı üniversite rektörlü
ğüne, bu doçentin durumunu Haziran ayında 
bildirmiş. Bilâhara kendisi yakalandıktan son
ra, alınan ifadesinde; kendisinin bu iki aylık ra
poru aldıktan sonra Ankara'ya geldiğini, af için 
müracaat ettiğini, bilâhara Meclis yaz tatiline 
girdikten sonra İzmir'e gittiğini, yazı İzmir'de 
geçirdiğini ve Meclis çalıştıktan sonra af için 
çalıştığını ve af edilmemesi üzerine de teslim ol
duğunu itiraf etmiştir. 

Yani hakkında tevkif kararı çıktıktan son
ra bu adam tegayyüp etmiştir. Yapılan tetkikat 
neticesinde ilk tevkif müzekkeresini üç ay; ne*-
dinde alıkoyduğu ve hakkında tevkif kararı ve
rilmiş olan bu zatın yakalanması vazifesini ke
maliyle ifa etmediği anlaşılan İstanbul polis ko
miserlerinden biri ile polis memurlarından di
ğer biri hakkında, adlî vazifeyi ifa da suiisti
malden dolayı, komiser hakkında, adlî vazifeyi 
ihmalden dolayı da polis memuru hakkmda âmme 
dâvası açılmıştır ve haklarındaki dâva devam 
etmektedir. Tevkif- müzekkeresinin zabıtaca, za
manında infaz edilmemesi üzerine, işi hassasiyet
le takip ctmiyen ve vazifelerini lâyikiyle yapa
madığı anlaşılan, adliye mensubu arkadaşları 
için de kanuni muameleye tevessül edilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun Kâmil Boran.. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) -

Muhterem arkadaşlarım; peşinen arz edeyim ki 
§u yüce kürsüden Adalet Bakanı arkadaşımla 
ilk karşılıklı ve aleni konuşmamızın böyle bir 
mevzua taallûk etmesi dolayısiyle gerçekten üz
günüm. 

Ama Önümüzdeki hâdise, haddi zatında üzücü 
dür. Tarihler gayet beliğ, mahkûm hakkında 
9 . I I I . 1948 tarihinde tevkif kararı verilmiştir. 
Af tasarısı ancak Yüksek Kamutayca reddedil
dikten sonra mahkûm, teslim olması dolayısiyle 
hapishaneye konulmuştur. Aradan geçen bir yıl 
gibi bu uzun zaman içinde bir mahkeme kararı 
maalesef sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. Adalet 
Bakanı arkadaşım, kanuni ve esaslı hiçbir sebep 
gösteremedi. 

İnfaz meselesi, o kadar hassasiyetle üzerine 
titrenecek bir vazifedir ki ifa edilmemesi zaten 
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hiçbir sebeple mazur gösterilemez, ve yerine ge
tirilmemesinden doğan vicdan huzursuzluğunu, 
mesullerin cezalandırılmaları teminatı dahi iza
leye kâfi gelemez. «Çivi sökülür ama yeri kalır.» 

Esas hükmün infazı meselesine gelince; hü
küm Yargıtay beşinci Ceza Dairesince 10.IV.194S 
tarihinde ve Başsavcılığın itiraz ve tashihi ka
rar isteği üzerine Yagıtay Ceza Genel Kurulu
nun 22 . V. 1948 ve 15/11/1948 tarihli ilâmla-
riyle onanmış, katî ve infazı zaruri bir mahiyet 
almıştır. Yüksek Meclisin vazifeli komisyonları, 
dosyayı Yargıtay'dan doğrudan doğruya getirt
miş değildir. Adalet Bakanlığının delaletiyle ge
tirtilmiştir. Dosyanın Bakanlıkça Yüksek Mecli
se sevkedilmeden önce incelenmemiş olmasını 
kabul ve tasavvur edemem. Zira dosya bir af 
müracaatı hakkında karar verilmek üzere isten
miştir. İlgili Bakanlığın böyle bir müracaat hak-
kında söz söyleme hakkı İçtüzüğümüzde de açık
ça belirtilmiştir. Binaenaleyh böyle bir durumda 
dosyanın tetkikten geçirilmesi lâzım ve tabiî idi. 
Diğer taraftan yine Adalet Bakanlığı dosyanın 
mahalli savcılığa gönderilmeden yargıtaydaıı 
almmış olmasına göre mahkûmiyet ilâmının bu 
yüzden infazının gecikeceğini düşünmesi ve dos
yayı Yüksek Meclise gönderirken infazı için ge
rekli tedbirleri alması icabederdi. Mahkûmun 
affı için müracaatta bulunmuş olması halinin, 
Bakanlığı infaz meselesi üzerinde durmaktan ala-
koyduğunu asla düşünemeyiz. Zira af isteği bir 
hükmün infazını durduramıyacağı gibi bu iste
ğin behemehal kabul edilerek kanuniyet kesbe-
deceğini tahmine de imkân tasavvur edilemez. 
Netekim bu hâdisede Dilekçe Komisyonunuz oy 
birliğiyle ve Adalet Komisyonumuz yalnız iki 
muhalif oya karşı ittifak denilebilecek bir çoğun
lukla mahkûmun affını Yüksek Meclise teklif 
etmiş fakat Yüksek Kamutay Türk Milletinin 
haksızlıklara ve vicdanları inciten suçlara karşı 
bağrında beslediği hissiyata bihakkın tercüman 
olarak kanunların nigehbanı olduğunu bir defa 
daha ispat etmiş, af teklifini ittifakla reddeylc-
miştir. 

Mahkeme kararının ve hükmünün infazı mev
zuunda tutulan yol maalesef yalnız kanunlarımı
zı ve âmme vicdanını incitmekle kalmamış bizzat 
bu talihsiz mahkûmun da daha fazla ıstırap çek
mesine sebebiyet vermiştir. Zira mahkûm, infa
zın gecikmesi yüzünden bir takım vahi ümitlere 
kapılmış, billâhara ayrılmak ıstıratmda kalacağı I 
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yeni ve şerefli vazifelere geçmiş ve bugün uğra
dığı inkisar hiç şüphe yok ki mahkûmiyet azabı
nı büsbütün artırmıştır. Yetkili mercilerin bile
rek veya bilmiyerek böyle bir inkisar ve ıstıraba 
yol açmaları da beni ayrıca üzmektedir. Olan ol
muştur. Adalet Bakanı arkadaşımın bu işi sıkı 
tutacağına ve mesuller hakkında hiçbir müsama
ha ve merhamet göstermiyeceğine şahsiyeti bü
yük teminattır. Kanunlarımızın bu mevzularda 
ne kadar katî hükümleri ihtiva ettiğini sayın 
arkadaşımdan dinledik. Bu hepimizin bildiği bir 
şeydir. 

Yüksek Kamutayın müsaadeleriyle şu noktayı 
belirtmek isterim ki, eksiklik kanunlarımızda de
ğildir, eksiklik tatbikatta ve tatbikatın takibin-
dedir. Bakan arkadaşımdan rica ederim, bu mev
zu :laki takip ve murakabe sistemlerini daha ve
rimli kılacak tedbirleri almakta gecikmesinler. 
Böylece bu türlü hâdiselerin tekerrürünü önler-
lerse bizlere ve bütün memlekete vicdan huzuru 
vermiş olurlar. 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (Biz») 
— Ufak bir noktayı tavzih için tekrar huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca Başsavcı
lığın tashihi karar isteği reddedilince tabiî mah
kûmiyet hükmü artık kesin bir mahiyet alır. 
Bu dosya, Büyük Millet Meclisi Adalet Komis
yonunca istendiği zaman Adalet Bakanlığı dos
yanın içini tetkik edip infazın tehirine meydan 
vermeseydi, buyurdular. Arkadaşım bir nokta* 
da yanılıyorlar : Aynı zat hakkında 1948 sene
si Mart ayının 9 ncu günü mahallî mahkemece 
kanun hükümleri dairesinde verilmiş bir tevkif 
kararı vardır ve bu karar infaz için yetkili ma
kamların elindedir. Binaenaleyh dosyanın ayrı
ca infaz için mahalline gönderilmemiş olması bu 
zatın aranma ve yakalanması hususunda her 
hangi bir gecikmeyi mucip olmuş değildir. 
Buyurdukları gibi şayet böyle bir tevkif mü
zekkeresi olmasaydı ve dosya ancak mahalli
ne gittikten sonra infaz edilebilecek bir mahi
yette bulunsaydı belki, bakanlıktaki yetkili 
hâkim ve memurların bu hususu tetkik edip 
vaziyeti görmeleri ve ilânın bir suretini mahal
line gönderip infaza tevessül etmiş olmaları 
lâzımdı denilebilir. Yalnız şunu arkadaşıma ar-
zedeyim ki, kendileri savcı yardımcılığından 
buraya gelmişlerdir, bu hususlarda tatbik edi
len muameleyi bilirler. Bizim savcılıkta aynca 
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gıyabi tevkif müzekkereleri için bir defterimiz 
vardır. Hakkında tevkif müzekkeresi kesilen
ler bu deftere kaydolunur, defterde kaydı açık 
olanlar üzerinde sıkı ve hassasiyetle durulup 
takip edilmesi lâzımgelir. Diğer muhabere ev
rakı arasında tevkif müzekkerelerinin kalma
ması ve hiç birisinin uzun müddet takipsiz kal
mamasını temin için esasen böyle müstakil bir 
defteri mahsus vardır. 

Demin kısaca ve teferruata girmeksizin bu 
işi gereken hassasiyetle takip etmiyerek vazife
lerinde kusurlu bulunan adliye mensupları 
hakkında icabeden muameleye tevessül edilmiş
tir, dediğim zaman elimizdeki mevcut, tevkif 
defterine göre infaza verildiği halde, üç, dört 
ay gibi uzun bir müddet zabıtadan müspet ve
ya menfi bir cevap verilmediği halde, bu işle 
meşgul, olması lâzımgelen savcı veya savcı 
yardımcısının bu işin peşine düşmiyerek takip
siz bırakmaları muahazeyi mucip gördüğümü
zü arzetmek istedim. Ve bundan dolayı onlar 
hakkında da tevessülâtta bulunduğunu söyle
dim. Binaenaleyh arkadaşımızı tatmin etmek 
isterim ki bu hâdise bizim için tatbikatta yeni 
bir misal olmuştur ve yeniden bu gibi işler üze
rinde hassasiyetle durmaları için arkadaşları
mın nazarı dikkatini celbetmişimdir ve edile
cektir. 

3. .— Seyhan Mületveküi Sinan Tekelioğlu*-
nun, Süifke Barajı inşaatı hakkındaki sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan'in sözlü ceva
bı (6/273) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Silifke barajı inşaatı ne vakit başlamıştır? 

Mütaahhidi kimdir? Ne zaman sona erecektir! 
Bu işte bir suiistimal olmuş mudur? Olmuş 

ise tahkikat yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne 
netice elde edilmiştir? 

Bu suiistimalde yüksek makama sahip kim
selerin isimlerine tesadüf edilmiş midir? 

Edilmiş ise bunlar hakkında ne gibi bir mu
ameleye tevessül edilmiştir? 

Bu sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın
dan sözlü olarak Mecliste açıklanmasına müsa-
delerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LÂN (îzmir) — Efendim j Silifke regülâtörü in-
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I şaatı 11 Kasım 1942 tarihli bir sözleşme ile baş-
I lamıştır. Mütaahhidi Muhittin Aynaz'dır. İn

şaat tamamlanmıştır ve muvakkat kabul mua
melesini yapacak heyet kurulmuştur, fakat bu 
muameleye henüz başlanmamıştır. 

Bakanlık bu inşaatı esaslı bir teftişe tâbi 
tutmuştur. Teftiş başladıktan sonra bu işte sui-

t istimal yapıldığına dair umumi mahiyette iki 
ihbar da yapılmıştır. Bu ihbar mektupları tef
tişi yapan müfettişe tevdi edilmiştir. Müfet
tişin verdiği teftiş raporunda, bu işte suiisti
mal yapıldığına dair her hangi bir husus tesbit 
edilmemiş olmakla beraber müfettişin teknik 
dairelerce tetkikini lüzumlu gördüğü iki nok
ta hakkında halen incelemeler yapılmaktadır. 
Yakında bitecek olan bu incelemeler sonunda 
soruşturma açılmasını icabettirecek bir durum 
görüldüğü takdirde buna tevessül edileceği ta
biîdir. Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu vazifeyi bendeniz deruhde et
tiğim ve sizleri rahatsız ettiğim için azap du
yuyorum. Fakat memleketin 120 milyon lira
sını keyflerine sarfetmiş olarak birçok menfa
atler temin eden insanların hâlâ pençei adalete 
düşmediklerini görmekle müteessirim. 

Bu adamlar 150 - 200 bin kıymetinde por
takal bahçelerine Ankara'da ve İstanbul'da 
apartmanlara sahip olmuşlardır, sahiptirler. 

Arkadaşlar; ben Sayın Hükümetten çok rica 
ederim bu işin üzerine ellerini koysunlar. Mer
sin'deki portakal bahçesini gidip görsünler, 
bunun kıymetini ve miktarını tapudan sorup öğ
rensinler. Bendeniz öğrendim. Ve artık tahki
kat yaptık müfettiş efendi şöyle söyledi, iki 
noktada tereddüt gösteriliyor, üzerinde dura
cağız gibi şeylerle kaybedecek vaktimiz yok
tur, millet ıstırap içindedir, bilhassa Mersin'İl
ler gözleri Önünde cereyan eden bu hâdiseden 
fevkalâde ıstırap içindedirler. Tapu İdaresinden 

İ kendim tetkik ettim. 
i Arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığının mü-
| fettişleri kendi arkadaşlarını muaheze etmek, 
; aleyhlerinde tahkikat yapmakta cesaret göstere-
j iniyorlarsa bendeniz Başbakandan rica ediyorum, 
I o pürüzsüz ve lekesiz adamdan rica ediyorum. 
I Bu işi tahkik edecek müfettişleri derhal faali-
j yete geçirsin. Portakal bahçelerini çalanların 
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başına getirsinler. Bu hususta mâruzâtım bu ka- I 
dardır. 

4. — Seyhan Milletvekili Siıum Tekelioğlu'-
nun, metruk emvali fuzulen ellerine geçirenler 
hakkında Başbakanlıktan sözlü sont&u (6/274) 

BAŞKAN — Bu soruya cevap verecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı rahatsız oldu
ğundan, bu soruyu gelecek birleşime bırakıyoruz. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bende
niz Başbakanlıktan soruyorum. 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nunh Erzurum Toprak Ofisi hakkında yapılan 
ihbara dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemü Said Batlas'm sözlü cevabı (6/275) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

7 . III . 1949 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Şef Mua
vini 1418 numaralı Nuri Çolak, Erzurum Top
rak Ofisinden kimler hakkında ihbaratta bulun
muştur? Bu ihbarın mahiyeti nedir? 

Hangi tarihte bu şikâyet yapılmış ve bugüne 
kadar ne netice elde edilmiştir? 

Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE

MİL SAÎD BARLAS (Gazienteb) — Toprak 
Mahsulleri Ofisi Erzurum Şef Muavini Nuri 
Çolak Erzurum Toprak Mahsullerinde suiistimal 
vardır, diye, 3 . V . 1947 tarihinde ihbarda bu
lunmuştur. ihbarın mevzuu şudur: 

iki bin lira, yol mütaahhidine avans sure
tiyle vermişler. Bu para 15 gün sonra, avans 
olarak alan mütaahhit tarafından takas suretiyle 
Ofise iade edilmiştir. 

Müfettişler tahkikat yapmışlar. Yapılan tah
kikat neticesinde müfettişler demişlerdir ki, j 
bir yolsuzluk yoktur, ama iki bin liranın 15 gün
lük faizi 58 lira eder, bunu mütaahhit ödesin 
denmiştir, iş Meclisi idareye inikas etmiş, 
22 . 9 . 1948 tarihinde, Mecisi İdare yaptığı tet-
kikatla müfettiş tahkikatını şöyle tamamlıyor. 
Mütaahhidin yatırılmış bir teminat mektubu var, 
yedi bin küsur liralık, bundan gayrı % 10 ke- | 
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silmek suretiyle ofiste birikmiş bir alacağı da 
var, katı hesap olarak alacağı günügününc ve
rilemediğine göre ve alelhesap bir para verildiği 
için, idare Meclisi bu işte bir yolsuzluk ve suiis
timal görmüyor, tüccarlar arasındaki alelade 
alış veriş mahiyetinde görüyor. Bu birinci mesele. 

ikinci hâdise, Ofisin müfettişi 10 . 5 . 1947 
tarihinde yapılan bir ihbar üzerine, bu kürsü
den yine isim söylemiyeyim, orada o zamanki 
Ofis Bölge Müdürünün 3800 lira rüşvet aldığı 
iddia ediliyor, müfettiş tahkikata gidiyor, o za
man diyorlar ki, bu. müfettiş bunun sınıf arka
daşıdır, böyle sınıf arkadaşı şaibesi altında kal
mamak için, derhal müfettiş değiştiriliyor, fa
kat rüşvet almak, vermek hâdisesi, görmek, tes-
bit etmek gibi bir neticeye gidemediği için, bu
nu tesbit edemiyorlar. Yani rüşvet almak ve ver
mekte katî bir delille neticeye Yarılamadığı gö
rülüyor. Tekrar muhbire müracaat edilerek, de
lilleriniz nedir diye soruluyor. Eğer muhbir 
bu hususta yeni isimler ve yeni deliller verecek 
olursa bir neticeye varılabilecektir. 

3. — Aynı muhbir Nuri Çolak hakkında da 
ihbarda bulunuyor. Bunun üzerine müfettiş 
14 . 11 . 1947 tarihinde bir mektupla kendisinin 
Şevrole otomobilleri bulunup bulunmadığını ve 
bu yolda kullanılıp kullanılmadığını Erzurum 
işletmesinden soruluyor. Aynı zamanda bu müfet
tiş, tahkikatiyle beraber muhbir isimlerini ve 
delillerini de bildiriyor. Bunun üzerine de bir 
üçüncü mesele olarak yeni birtakım isimler ve
riyor. Bu mesele hakkında tahkikata devam olun
maktadır. 

Nuri Çolak, Erzurum'da Ambar Şef muavi
nidir. Vazifesini suiistimalden dolayı görevine 
nihayet verilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) - Sayın 

Ekonomi Bakanının vermiş olduğu izahata te
şekkür ederim. Tabiî ben de Ekonomi Bakanı 
olsam böyle konuşurdum. Mebus olduktan son
ra başka türlü konuşuyorum. 

Şimdi arkadaşlar mesele Bakanın dediği gi
bi değil. îki bin lira değil iki yüz bin liradır, 
suiistimali. Açıktan açığa da yüz bin de çuval 
satmıştır. Bu adamın iki tane kamyonu vardır, 
Mersin'den Erzurum'a işler. Müsaade ederseniz 
bendeniz bu muhribin raporunu okuyayım. Bu 
zatın ismini söylemiyeceğim, söylemek de doğ
ru değildir. Çünkü hırsızlar memleket içine gel* 
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mislerdir, dağ başında hiçbir hırsız kalmamış
tır. Arkadaşlar, bu adamın Ziraat Bankasında 
60 bin lirası olduğu ihbar edilmiştir böyle oldu
ğu halde Ticaret Bakanlığı neden bu adamdan 
bir mal beyannamesi istememiştir? Bir memur 
böyle bir suizan altında bulunursa, onun hak
kında birçok tahkikat yapılırsa buna yapılacak 
muamele Erzurum'dan kaldırılıp Adana'ya mı 
göndermektir. Orada da yapsın diye. Kulağını 
büküp atmak icabetmez mi? Onu ihbar edenin 
kulağını kıvırıp atıyorlar. Zaten Ofisin en bü
yük plânı budur kim şikâyet ederse oradan 
atarlar, Bektaşi tekkesi gibi. sim vardır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Yalnız Ofis
te değil o. 

SÎNAN TEKELÎOÖLU (Devamla) — Müsa
ade buyurursanız okuyacağım. Arkadaşlar, bu 
Ofis müdürü olan zat 100 ton zahireyi satmış 
ve bundan birçok menfaatler teinin etmiştir. 
Ve her kilo başına bir miktar para da kendisi 
almıştır. Bunların vesikaları vardır. Sonra mü-
taahhitlere 240 bin lira fazla para veriyor, bu 
da sabit. 

Sonra 100 bin tane boş çuvalı mütaahhitlere 
veriyor. Deftere geçirtmiyor, bu çuvallar orta 
yerde kalıyor. Kimin eline geçtiği de belli değil. 
Benim kara cümlem noksan ama zannederim bi
rer lira olsa 100 bin lira eder. (2 liradan 200 
bin lira eder sesleri) Ben o kadardan hesap et
miyorum. 

Arkadaşlar bu zat hakkında tahkikat yapı
lırken Ankara'daki eski Toprak Mahsulleri 
Umum Müdürü, Denizyolları vasıtalariyle ha
vadan uçuyor, (Gülüşmeler) imdadına yetişiyor 
o zatın, o zattan evvel Erzurum'a gidiyor, o zat
la beraber orada bulunuyor ve işi müfettişe ka
pattırıyor. 

Arkadaşlar; Toprak Ofis müfettişlerinden 
eğer bir şey bekliyorsanız, bu müfettişler suiis
timali meydana çıkarır diyorsanız aldanırsınız. 
Ben sayın Cemil Barlas'ın çok kıymetli olan 
hüviyetinden eminim, Gazi diyarın bu kıymetli 
evlâdından bekliyorum, Toprak Ofis müfettiş
lerine inanmasıniar, onlar sureti nıahsusada alın
mış ve yetiştir'Imiş insanlardır. Onun için Mille
tin senevi 250 milyon lirasını şaibeden bu mües
sesenin devamını artık kâfi görelim de tarihe 
karıştıralım. Yeter onun yaptığı iş. Görüyor
sunuz her sene zarar eder ve sene sonunda ik-
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rantiye ve temettü diye ayrıca da para dağıtır. 
Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Milletin 
gıdasından alınan vergi ile ötekine berikine ik
ram yapılır mı? 

Sonra arkadaşlar; bu zatın bankada 60 bin li
ra parası olduğu müfettişliğe ihbar edilmiştir. Bu 
zat teftişe gidiyorum diye Ayıntab'a gitmiş, 
arabasını orada bırakmış ve oradan memleketi
ne giderek istirahat etmiş, üstelik harcirahmı 
da almıştır. Şikâyet üzerine müddeiumumilik 
faaliyete geçmiş fakat toprak ofis, bırakınız 
bizim memurumuzu, inzibat komisyonumuz var
dır, oraya vereceğiz demiş. Bunun üzerine Ba
kanın deminki söylediği yere yani inzibat ko
misyonuna gitmiş, orada ofisi zarardide edecek 
bir hâdise yok denmiş, netice itibariyle mesele 
kapanmış. Zaten Ofisin vermiş olduğu karar 
budur: Birisi rapordur, birisi de işte cezai 
bâzı ufak tefek ihtar falan gibi şeyler verirler. 
İhbar eden kimsenin de işine nihayet vererek 
kapı dışarı atarlar. 

Sayın Bakan arkadaşımızdan ricam: Artık 
bu işe bir son verilmesidir. Gazi şehrin kahra
man evlâtlarına yakışır bir şekilde hareket 
ederek bu işi ele alsınlar. Bu fakir millete ya
zıktır milleti bunların elinden kurtaralım. 
Böyle yolsuzlukları yapanları artık asalım ar
kadaşlar. (Bravo sesleri) 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Sayın arka
daşlar, bendeniz arkadaşımın soru önergesinde 
bahsettiği hususlara cevap vermiştim. 

Arkadaşımın şimdi burada konuştuğu çuval 
hâdisesi var ki, bu hâdiseden ayrıdır. İhbar 
olmuştur, tahkikat yapılmaktadır. Binaenaleyh 
bu hâdise hakkında yapılmakta olan tahkikat 
bitmeden bu hususta bir şey söyliyemem. 

Sonra, Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Heyeti 
Başkanlığına şahsan tâyin etmiş olduğum zat, 
ben Bakan kaldığım müddetçe ve vazifesinde 
herhangi bir kusur görmediğim müddetçe, tam 
itimadımı haizdir. Şayet bir gün itimadımı 
kaybettiği takdirde başka yere gider. 

Ben, yalnız kendi memlekeimin icabı ve 
memleketimin kahramanlığı icabı değil, hattâ 
bütün arkadaşların kendi memleketlerinin icabı 
değil, ancak insanlığın icabı olan ve aslolan 
beraeti zimmet arar, hilafını gördüğüm zaman 
değiştiririm. Nitekim, hilafını gördüğüm in
sanları değiştirmekte tereddüt etmedim. Muh-
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bir, ihbarından sonra işinden çıkarılmış değil- | 
dir, ihbarından evvel çıkarılmıştır. Mamafih 
iki hâdisedeki, ihbarı menfi netice vermiştir. 
Maahaza arkadaşım söylediği için, bitmiş olan 
bu tahkikatı adlî makama vermeye karar ver
dim. Adlî makamatm tahkikatı neticesinde 
muhbirin ihbarı teeyyüt ederse, alâkalılar bi-
lâtereddüt ceza görür. Aksi halde ise muhbir 
müfteri cezasını görür. Toprak Ofisinin hakiki 
vaziyetini de belirtmek isterim. 

Evvelâ Ofis müfettişleri, bilâhara Maliye 
müfettişleri, sonra da Ticaret Bakanlığı müfet
tişleri tarafından ayrı ayrı teftiş edilmiştir. 
Bu, bir. 

ikincisi; Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene za
rar etmiştir. Bu zarar edişin sebebi, israf de
ğildir; köylüden, fazla prim vererek, buğday al
dı ve ucuz ekmek yesin diye halka ucuz buğday 
sattı. Zararın sebebi işte budur, ilerde her 
hangi bir söylentilere, memurlarına ikramiye 
dağıttı gibi söylentilere hacet kalmaması için, 
sayın arkadaşımı tenvir bakımından bunu da 
söylüyorum. 

Bütün Milletvekilleri, bu yaz dolaştıkları yer
de Ofisin faaliyetini gördüler. Bu yüzden mem
nuniyetlerini bildirdiler. Bilhassa hububat mın-
takası olan Konya'nın, Eskişehir'in, Atalya'nm 
Milletvekilleri tekrar tekrar gelip bana teşekkür 
ettiler. Yüksek murakabe heyeti Ofis muhasebe 
sisteminin fevkalâde bir halde olduğunu ayrıca 
söylediler. 

Geçmişte, ilk kuruluşta bâzı hatalar olmuştur, 
arkadaşıma burada tekrar söylüyorum, yapılmış 
bir suiistimal varsa onları bilâmerhamet takip 
ediyorum ve edeceğim. Fakat karanlığa kurşun 
sıkmak prenspim değildir. Devletin ve vatanda
şın emniyetini korumak ve bu emniyeti ihlâl 
edenlere karşı harekete geçmek bir Devlet ada- I 
mmın vazifesidir. Aksi takdirde ne Devlet ve ne 
de vatandaş emniyeti kalır. 

Arkadaşımızın verdiği liste üzerinde yeniden 
tahkikat yapacağım, evrakı savcılığa vereceğim, 
fakat hilafı tahakkuk ettiği takdirde mesuliyeti 
ona aittir. 

ABlDtN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bakan, 
şimdi Eskişehir Milletvekili geldi teşekkür etti, 
dediler, böyle bir şey mevzuubahis değildir. 

EKONOMİ VE " TİCARET BAKANI CE-
MlL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Arkadaş
larınızdan birisi geldi, ismini tesbit etmedim, fa- | 
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kat hilâfında bir şikâyetiniz varsa tespite ama
deyim. 

ABlDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Hayır, 
böyle bir teşekküre gidilmemiştir. 

StNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Vekil Bey bu dosyayı savcılığa ve
receğini söyledi. Bu dosya zaten tekemmül et
miş vaziyette değildir. Mahkemeler ve savcılar 
ellerine gelen dosyaya göre muamele ederler. 
Bunu en iyi misali Nuri Orak'tır. Bu adam yüz 
binlerce lira çaldiğı halde yanlış bir beyanname 
tanzimi meselesinden Adliyeye verilmiştir. Ben 
masada gözümle gördüm. Milyonlarca liralık sui
istimal var Adliye yalnız yanlış beyanname tan
zim ettiğinden dolayı bunun üzerinde durmuş
tur. Bunun üzerinde uzun zaman durdum dos
yası hâlâ Toprak Of is 'tedir, Vekil Beyfendi lüt
fen tetkik etsinler. Adliye eline geçen doneye gö
re iş görür. Adliyeye şu işe bak dedikten sonra 
diğer bir işe bakar mı Adliye eline geçen dos
yaya göre iş görür. 

6. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Birlik Gazetesinin serbest sütununda Top
rak Ofis hakkında çıkan yazıya dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas'-
ın sözlü cevabı (6/376) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 . Eylül 1945 tarihli Birlik gazetesinin ser

best sütununda Toprak Ofis iskenderun tahmil 
ve tahliye sabık şefi Hasan tarafından Toprak 
Mahsulleri Ofisi Hâmit Kora'ya yazılan açık 
mektup hakkında bugüne kadar ne yapılmıştır? 

Sözlü olarak Ticaret Bakanı tarafından açık
lanmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMlL 

SAlD BARLAS (Gazianteb) — Sual : 5 . IX . 
1945 tarihli Birlik gazetesinin serbest sütunun
da Toprak Ofis iskenderun tahmil ve tahliye sa
bık şefi Hasan tarafından Toprak Mahsulleri 
Ofisi Umum Müdürü Hâmit Kora'ya yazılan 
açık mektup hakkında bugüne kadar ne yapıl
mıştır? 

Bu Birlik gazetesinde çıkan mektup üzerine, 
o tarihte derakap Ofis müfettişleri işe el koy-
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muşlar. Reyhanlı'dan İskenderun'a hububat 
nakliyatı Şevki Sabuncu'ya ihale edilmiş, fakat 
bu arada merkezdeki Umum Müdürlük tekmil 
Antakya mmtakasındaki nakliyatla beraber, 
Şevki Sabuncu'ya verdiğini -de, diğer bir müta-
ahhide ihale etmiştir. O tarihte müfettişlerin 
yaptığı tahkikat neticesinde bu nakliyatın ayrı 
bir zata teffizi yerinde görülmemiş ve yolsuz gö
rülmüştür. Fakat buraya geldiği zaman, o sıra
larda lâstik karaborsası varmış, merkezden verilen 
lâstik daha az olduğu için, beriki yere vermeyi 
o vaktin Toprak Ofis Meclisi İdaresi yerinde 
bulmuş. Fakat hâdise, o tarihte yapılan bu tah
kikat neticesinde alman kararla kapanmış. Son
ra ben geldim, bu ihbarı buldum, bir yığın dos
ya içinde, eğer işte bir yolsuzluk varsa, diye bu
nu yeniden tetkik ettireceğiz. Yani hâdise benim 
bakan olduğum tarihe tekaddüm eden bir za
mandan bir buçuk sene evvel incelenmiş ve ka
rara bağlanıp bu iş kapanmış, bitmiş, böylece 
duruyormuş. 

Binaenaleyh vaziyet budur, bu hususta fazla 
bir diyeceğim yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

Bakana yeniden tahkikat yapacağından dolayı te
şekkür ederim. 

Bu, aşağı yukarı 180 bin liralık bir suiistimal 
davasıdır. (Gürültüler) Bu ihbarı yapan adam 
diyor ki; eğer ben, bu ihbarımla yalan söylemiş 
veya birisine iftira etmişsem, Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürü beni mahkemeye versin. Bu 
hususta mahkemenin müfteri diye vereceği ceza
ya razıyım demektedir. 

Aynı zamanda eski Ziraat Bakanı Tahsin 
Coşkan benden bu kürsüden sorduğu mektubun 
cevabını bu suretle vermiş oluyorum. 

7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Mason Derneği hakkında Başbakanlıktan 
olan sorusuna İçişleri Bakanı Emin Erişirgü'in 
sözlü cevabı (6/277) 

1 .111 . 1949 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Atatürk tarafından faaliyetine son verilen 
Mason tarikatının faaliyete geçmiş olduğunu 
görmekteyiz. 

Kökü hariçte olan ve bir tekkeden başka bir 
şey olmıyan bu cemiyete ne suretle müsaade edil
diğinin Başbakan tarafından sözlü olarak açık-
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lanmasına müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Hükümet adına İçişleri Bakanı 
cevap verecektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — Seyhan Milletvekili Sinan Te
kelioğlu arkadaşımızın sorusuna cevap arzediyo-
rum. 

Yüksek Heyetçe malûmdur M, Cemiyetler 
Kanunu dairesinde bir cemiyetin kurucuları İç
tüzüğünden iki nüshasını yetkili makamlara ve
rince cemiyet tüzel kişilik iktisap eder. Bir ce
miyetin faaliyete geçmesi izne mütevakkıf değil
dir. Faaliyete geçen bir cemiyetin faaliyetinin ta
tili veya feshi ancak mahkeme kararı ile olur. 

Bahis konusu olan Türkiye Mason Derneği 
evvelce tüzüğünü vermiş ve faaliyete geçmiştir. 
Cemiyetin tüzüğünde arsıulusal olduğuna ve di
ğer yerlerdeki mason teşkilâtiyle münasebete gi
rişeceklerine dair hiçbir kayıt olmamakla bera
ber (Mason) tâbirinin mahiyetindeki arsıulusal-
lık göz önüne alınarak Cemiyetler Kanununun 
10 ncu maddesi mucibince Bakanlar Kurulunca 
karar alınması lâzımgeldiği görülmüş ve bu yön
den muameleye girişilmiş ve Bakanlar Kurulu 
karan ile bu cemiyetin müessislerinden bâzı hu
susların sorulması İstanbul Valiliğine yazılmış
tır. Alınacak cevap kanun karşısında yapacağı
mız işi tâyin edecektir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hayır 
arkadaşlar, bu memlekette tekkeleri, tarikatları 
kaldıran aziz Atatürk'ün ruhu şimdi şuralarda 
pervaz etmektedir, Sayın İçişleri Bakanı acaba 
bu cemiyetin arsıulusal olduğunu bilmiyorlar mı? 
Hiç zannetmem. Doğrusu- buna hayret ediyorum. 
Bu cemiyet doğrudan doğruya bir tarikattır. 
İşin iç yüzünü ben gayet iyi biliyorum. (Mason 
musun? Sesleri) Hayır, fakat bunların iç yüzü
nü anlatan kitap elimde. Bu tarikat bizim bekta-
şilikten alınmıştır. Onun yahudicesidir. 

Arkadaşlar, şimdi bir müslüman tarikati, me
selâ mevlevi tarikatı mensubu olanlardan bir 
kısmı kalkar da derse ki, ona müsaade ettiniz, 
halbuki onun kökü dışardadır, dışarıdan emir 
alır, ben ise içerdeyim, icabında ben size yar
dım ederim, bana da müsaade ediniz, derse na
sıl izin vermessiniz? Soruyorum Sayın Bakan
dan. Halbuki bunun hakkında kanun vardır. Ka-
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iıun hilâfına bir kararı ne Dahiliye Vekili verir; 
ne de Heyeti Vekile. Bu salâhiyet onlarda yok
tur, kanunu Meclis yapmıştır. Böyle din işiyle 
uğraşan, dışarıdan emir alan tarikatları kurmak 
hakkı kimsede yoktur. Biz Büyük Millet Meclisi 
âzası sıfatiyle buna şiddetle muarızız, bunu der
hal kapatalım ve Atatürk'ün ruhunu şadede-
lim. 

Arkadaşlar, o zaman bu kürsüden, Mahmut 
Esat Beyle, Mason Cemiyetinden olan bir vekil 
mücadele etmişlerdir. O zamanki arkadaşlar bi
lirler, Mason Cemiyetine mensup olan bu arka
daş tam mağlûp olacağı sırada Recep Peker, 
Atatürk'e arzedelim demiş ve bu işi Atatürk'e 
arzetmiş, Atatürk'de seddedin demiş. Bunun 
üzerine tarikat olan Mason Teşkilâtı derhal ka
patılmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, memlekette iş yapmıya ça
lışıyoruz, komünistliği yapmıyalım diyoruz. Bu
nun kökü dışardadır, siyonizmdir. Biz bunları 
biliyoruz. Ben saçımı değirmende ağartmadım. 
Bu memleketin siyasetinde ağarttım. Bu memle
ketin bir kanun memleketi olduğunu ortaya 
atan bizler kanunsuz hareket edenleri tecziye 
etmek hakkını haiz olduğumuzu zannediyorum. 

8. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, Sütlüce'deki infilâk hâdisesi hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hüsnü Çakır ve Çalışma Bakanı Reşat Şem
settin Sirer'in sözlü cevapları (6/278) 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — İstanbul - Sütlüce'deki Nuri Paşa mü

himmat fabrikasında vukubulan infilâk hâdise
sinin hakiki sebebi nedir? 

2. — ölü ve yaralı olarak kazazede miktarı 
ne kadardır? 

3. — Şehir içinde neden böyle bir mühimmat 
fabrikasının tesisine müsaade edilmiştir? 

4. — Kazayı önleyici fennî tedbirler neden 
alınmamıştır ? 

5. — Kazazedelere yapılan yardımların ma
hiyeti neden ibarettir? 

Yukardaki sorularımın Hükümet tarafından 
«özlü olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

3.1949 O : 1 
I BAŞKAN — Hükümet adma Millî Savunma 

Bakanı cevap verecektir. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KIR (Samsun) — Ayni meseleye dair ikinci bir 
j takrir daha var. O da okunsun, ikisine birden 

cevap arzedeyim. 
I BAŞKAN — Buyurun. Usulümüz her soru-
| nun cevabının ayrı ayrı verilmesi şeklindedir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇAKIR 
I (Samsun) — Sütlüce Fabrikasıııdaki infilâk ha

disesi hakkında muhterem milletvekilleri Laıu-
fmdan verilen önergelerin müşterek suallerini 
birleştirerek cevaplarını arzedeceğim: 

1. Hâdise hakkında İstanbul Adliyesince 
tahkikat devam etmektedir. Şimdiden infilâkın 
sebebi hakkında bir şey söylemeye imkân yoktur. 

2. ölenlerin miktarı yirmi yedi kişidir. 
Fabrika sahibi, altı İtfaiye neferi ve mütebaki
si işçidir. Bir bu kadar da yaralı vardır. Yara
lıların ekserisi tedavi edilmişlerdir. 

3. Bu fabrika binasında 1935 tarihine ka
dar kok kömürü imâl edilmekte iken bir Limited 
şirketi tarafından maden eşya fabrikası haline 
getirilerek bu namla çalıştırılmaya başlanmış 
VG 1938 tarihinde Teşviki Sanayi Kanunu muci
bince 2251 numaralı muafiyet ruhsatnamesiyle 
Nuri Killigil'e devredilmiştir. Matara, demir çu
buk, gaz maskesi ve buna mümasil eşya imal edi
leceği yazılı olan ruhsatnamede tesisatını tevsi 
etmek suretiyle mermi de imâl edeceğine dair 
bir meşruhat bulunmaktadır. Nuri Killigil fab
rikaya yeni motor ve tezgâhlar ilâve etmesi üze
rine Belediye tarafından yeniden bir tetkik ve 
muayeneye tâbi tutulmuştur. Fen heyeti ve Hıf-
zıssıhha Müşaviri tarafından yapılan ve 1940, 
1941 tarihinde cereyan ettiği anlaşılan bu 
tetkikler neticesinde müessesenin madeni eşya 
fabrikası olduğu, 

2. Fabrika binalarının kârgir bulunduğu, 
3. Bina heyeti umumiye vaziyetinin iyi ol

duğu, 
4. Tazyikli su bulunduğu, yangın söndürme 

tertibatı mevcut olduğu bu bakımdan eksiklik 
olmadığı ve netice olarak heyeti umumiye va
ziyetinin de iyi olduğu tesbit edilmekle bera
ber sağlık mütehassısı raporunda da, bu fabri
kanın daha ziyade Harb Sanayii için çalıştığı, 
ön tarafı deniz, arkası dağ, etrafı ekseriya boş 

I araziden ibaret olup umumiyetle şehrin sanayi 
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müesseseleri tarafından işgal edilen saha dahi
linde bulunduğu gerek bulunduğu mevki ve 
gerek içnde bulunan işçiler için mevcut tesisat 
itibariyle faaliyetinde sıhhi mahzur olmadığı 
ancak birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerden 
olması itibariyle havalandırma tertibatının daha 
müessir bir hale getirilmesi ve işçilere gözlük 
kullandırılması şartlarını ilâve ediyor. Ve böy
lece madeni eşya fabrikası namiyle faaliyetine 
devam ediyor. Belediye böyle bir kontrolü 
1947 senesinde dahi yapmış bulunmaktadır. 

4. Türkiye'de harb silâh ve mühimmatı 
yapan fabrikaların kontrolüne dair 1940 tarihli 
ve 3763 sayılı Kanun çıktığı zaman bu fabrika 
çalışmakta ve Millî Savunmanın siparişlerini yap
makta bulunuyordu Zaten usulüne göre kurul
muş ve aynı işi yaparak işlemekte bulunmuş 
olduğundan ayrıca bir işletme müsaadesi veril
mek keyfiyeti mevzuubahis olmadığı anlaşıl
maktadır. 3763 sayılı Kanun meriyete girdik
ten sonra müessese sahibi beyannamesini ver
miş ve ilk senelerde iş cetvellerini de gönder
mişti. 1948 de dâhil olduğu halde son seneler 
için beyanname vermemiştir. 

Sayın General Vehbi Kocagüney'in sualle
rinden biri imalâtın 3763 sayılı Kanun ve ni
zamnameye göre kontrolü meselesine taallûk 
etmektedir. Kanunun neşrinden bu güne ka
dar cereyan eden tatbikat ve kontrol tarzında 
ilk intiba olarak anlaşılan vazife ihmalleri üze
rine Askerlik Adliyesince tatbikata başlanmış
tır. Bu takibat sonunda tesbit edilecek ihmal
lerin infilâke sebep veya müessir oldukları an
laşıldığı takdirde bu cihetin de ayrıca nazara 
alınacağı şüphesizdir. 

5. Bu fabrika, iş Kanunu hükümlerine ve 
işçi sağlığını ve iş emniyetini koruma mevzua
tına göre çalışma Bakanlığı müfettişlerimiz de 
daimî bir teftişe tâbi tutmuş ve her teftişte gö
rülen noksanların ikmali müessese sahibine teb
liğ edilmiştir. 

6. Hâdisede ölen işçilerin ailelerine işçi Si
gorta Kurumumuzca maaş tahsisi muamelesi 
yapılmaktadır. Ayrıca Çalışma Bakanlığın
ca ve işçi aendikalarınca nakdî yardımlar ya
pılmıştır. itfaiye erlerinin ailelerine kanuna 
göre maaş tahsis edilmekle beraber ayrıca be
lediyeden ve belediye sigortasından nakdî yar
dımlar yapılmıştır. 

Adlî tahkikatın neticesine göre meydana 
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çıkacak mesuller hakkında derhal takibata gi
rişilecektir. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SlRER (Sivas) — Millî Savunva Bakanımız so
ruları cevaplandırdılar. Bu cevapların her ba
kımdan tamamlanmış olması için onlara benim 
tarafımdan da bâzı ilâveler yapılmasını lüzum
lu görüyorum. 

Millî Savunma Bakanımızın bugün huzuru
nuzda vâki olan bu beyanlarından evvel Hükü
metin diğer uzuvları da bu hâdise münasebe
tiyle beyanlarda bulundular. Ben de bir haf
ta on gün evvel istanbul gazetecilerine vâki be
yanatım sırasında bu hâdiseye temas ettim. 

O zaman benim söylediğim sözlerle bugün 
Millî Savunma Bakanının Hükümet adına vâki 
olan beyanları arasında, dikkat edilmediği tak
dirde bir tevafuksuzluk, bir tenakuz varmış gi
bi görülebilir. Bunun varit olmadığını belirt
mek için huzurunuzu bir iki dakika işgal ede
ceğim. 

ihtisas adamları madeni eşya imal etmek 
maksadiyle kurulmuş olan fabrikalardan ica-
bettiği zaman silâh ve mühimmat da yapılabile
ceğini, aynı suretle silâh ve mühimmat yap
mak için kurulmuş olan fabrikaların icabında 
kolaylıkla madeni eşya imal eden iş yerleri 
haline getirilebileceğini söylüyorlar. Bu fabri
kanın tarihçesi bize göstermektedir ki, bu iş 
yeri bazan harb malzemesi silâh ve mühimmat 
imal etmiş, bâzan da madenî eşya imaliyle meş
gul olmuştur. 

1947 senesinin Haziran aynıda fabrikanın 
sahibi Nuri Killigil işçi Sigortaları Kurumuna 
ve Çalışma Bakanlığına müracaat ederek artık 
fabrikasının harb imalâtı ile iştigal etmiyeceğini 
bu sebeple tehlike sınıfının indirilmesini ve si
gorta pirimlerinin azaltılmasını talebetmiştir. 

Bu talep üzerine, Çalışma Bakanlığı teşkilâ
tına mensup iş müfettişleri bu iş yerini teftiş 
ediyorlar. O teftiş esnasında bu iş yerinin harb 
imalâtı ile meşgul olmadığını bir protokol ile 
tesbit ediyorlar. Bu tarihten sonra iş müfettiş
leri daha iki kere bu fabrikaya gitmiş ve teftiş 
yapmışlardır. Bu teftişlerine ait olarak verdik
leri raporlarında da burada yeniden silâh ve 
mühimmat imâline başlandığına veya burada 
çalışanların, hayat ve sıhhatlerini tehdit ede* 
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bilecek, birtakım tehlikelerin mevcudiyetine da
ir bir kayıt mevcut değildir. 

Hâdiseyi mütaakıp gazetecilere, yaptığım 
açıklamada bunları anlatarak sigorta priminin 
indirilmesi yolundaki talebinden sonra bu mües
sesenin harb imalâtı yapan bir fabrika olarak 
tanınmadığını ifade ettim. îşte bu sözlere, dik
kat edilmediği takdirde Millî Savunma Bakanı
mızın bugünkü beyanları arasında tezat var sa-
nılabilir. Çalışma Bakanı beyanlarında bu fabri
ka için, burası, harb imalâtiyle meşgul değil, 
madenî eşya ile meşgul bir iş yeridir, diye bir 
hüküm ifade etmemiştir. Çalışma Bakanının 
bu beyanatında yaptığı şey, teşkilâtın arkamız
da kalan zamanlarda bu iş yerini onunla temasa 
geçtiği günden beri harb imalâtını terk etmiş, 
madenî eşya imalâtiyle iştigale başlamış bir mü
essese olarak tanıyageldiğini ifade etmek ol
muştur. 

Fabrikayı bu suretle tanımış olmak oradaki 
hakikate uygun olsun veya olmasın eğer teşki
lâtımız bunu böyle tanımış ve ona göre muamele 
yapmış ise ki böyle olmuştur, bana düşen şey; 
vaeiyeti elbette saklamak olmayıp Yüksek Mec
lisin huzurunda ve umumi efkâr karşısında ol
duğu gibi, ifade etmek idi ve böyle yapılmıştır. 

Böylece, lüzumlu saydığım bir tavzihi yap
tıktan sonra şu noktayı ilâveyi gerekli gördüm 
ki, şu anda fabrikadaki infilâk sebep ve âmil
leri hakkında adlî ve idari tahkikat cereyan et
mekte ve biz de incelemeler yapmaktayız. Bu 
tahkikat ve incelemeler neticesinde, teftiş 
elemanlarımızın bahsi geçen iş yerindeki teftiş
leri esnasında gereği görmemiş oldukları, orada 
çalışanların hayat ve sağlığını tehdit eder ma
hiyette birtakım tehlike âmilleri mevcut iken 
bunların farkına varmamış bulundukları tebey-
yün ederse icabeden kanuni takibatın yapılaca
ğında asla şüphe etmemek lâzımdır. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım; 2 Mart 1949 gününde İs
tanbul'da Sütlüce'de, Karaağaç mevkiinde mer
hum Nuri Killigil Fabrikasında vukuagelen 
ve şimdi sayın Bakanın beyanatı ile katî mik
tarı tesbit edilmiş bulunan 27 vatandaşımızın 
ölümü ile neticelenen müessif infilâk hâdise
sini örten sis perdesini kaldıracak, yırtacak 
olursak bunun arkasından, bunun gerisinden 
çok acı hakikatlarm meydana çıkacağı muhak
kaktır. 
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Bunlar öyle acı hakikatlardır ki, mesuliyet 

mevkiinde bulunan, icra mevkiinde bulunan 
arkadaşlarımızı artık intibaha davet etmelidir. 
Ve yine bu hâdise bize öğretmiştir ki; cemiye
timiz sahipsiz bir vaziyettedir, sahipsiz vaziyette 
olduğunu bu tipik hâdise bir daha ispat etmiş
tir. Meclis kürsüsüne getirmekten asıl muradım 
da, memlekette almış yürümüş olan mesuliyet
sizlik ve pervasızlıklara artık bir son vermek 
zamanının gelmiş olduğuna işaret etmek içindir. 

REFÎK KORALTAN (îçel) — Bravo bravo! 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — is

tanbul gibi bir şehirde bir fabrika teessüs edi
yor ve (Madenî şya Fabrikası) unvaniyle de 
ruhsatı almıyor. Bir müddet çalışıyor, fakat 
sonra adamın canı infilâk maddesi, harb mü
himmatı imal etmek, harb mühimmatı sanayii 
kurmak istiyor ve yeni bir müsaade ve ruhsat 
almaya lüzum görmeden bu fabrikayı meydana 
getiriyor, yıllarca çalıştırıyor, fabrikayı ve ma
mullerini kontrolle mükellet resmî makamlara 
da satışlar yapıyor, bunların senelerce mütaah-
hidi sıfatiyle paralar kazanıyor. Günün birinde 
de bu lâubaliyane ve teknik esaslardan uzak 
kurulmuş fabrikada bir infilâk, bir kaza vukua-
geliyor. Drhal mesul makamlar mesuliyeti 
üzerlerine almamak için, bir lâstik top gibi, bir
birlerinin üzerine atmak suretiyle mütaaddit 
mazeretlerle hâdiseyi kapamaya, tevile çalışı
yorlar. 

Arkadaşlar, görülüyor ki, hâdise; topyekûn 
idare mekanizmalarının dalâletini ve rehavetini 
gösteren acı bir misaldir. Bendeniz hâdiseyi 
mütaakip ve sözlü soruyu Yüksek Meclis Baş
kanlığına tevdi ettikten sonra mahalline gittim 
ve bu felâketzede mmtakayı, yanan fabrikayı 
ve felâketzede arkadaşların bir kısmını gördüm, 
vaziyete yakından muttali oldum. 

Evvelâ fabrikayı şehir dışı olarak kabul et
meye imkân yoktur. Bir an için bu tesisleri şehir 
dışında kurulmuş, Sütlüce'yi İstanbul'un civarı 
ve şehir dışı kabul etsek bile fabrikanın konulup 
ve kuruluşundaki hatalar, ki bunları bugün de 
görmek kabildir, bu işlere lâzımgelen, icabeden 
ehemmiyeti vermediği noktalarından muaheze 
edilmeleri gerektiğini göstermektedir. 

Bir kere, fabrika konulusu itibariyle, yani 
sahası itibariyle, harb sanayi tesisine müsait de
ğildir. Burasının bir tarafı Silâhtarağa fabrika
sına giden ve o mıntakanm yegâne ana yolu bu-
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lunan bir yol; diğer tarafı, deniz olmak üzere I 
Halic'in etrafını çepeçevre sarmış ve patlayıcı 
maddelerden gayri imalâtla meşgul fabrikalarla 
muhat bulunmaktadır Bu yer, bugün, bu işi 
yapmaya müsait dahi olsa, diğer fabrikalar harb 
sanayiiyle meşgul bulunmadıklarına göre, bu 
fabrikanın yerini, yine müsait olarak kabul et
meye imkân yoktur. Fazla olarak konuluş hatası 
yanında kuruluş hataları da vardır. Fabrikanın 
kapısı, demin de arzettiğim gibi, bu ana cadde 
üzerindedir ve kapıdan girer girmez hemen beş, 
on metre sonra imalât binaları başlar ve denize 
kadar uzanır. Ve yine orada gördüğüme ve öğ
rendiğime göre imal edilen tayyare bombaları 
ve el bombalarının mühim bir kısmı, caddeye 
muvazi bir deponun içine depo edilmektedir. 
Yani depo ve cephanelik nizamına ve nizami 
tahaffuz şartlarına burada katiyen riayet edil
memiş, lâalettayin bir madenî eşya fabrikası imiş 
gibi binalar gelişi güzel bir şekilde serpiştiril
miştir. 

Ayrıca her hangi bir infilâk hâdisesi üzeri
ne ve hattâ küçük mikyasta vukua gelebilecek 
infilâk hâdiselerini önlemek üzere dahi söndürme 
ve kurtarma ekipleri diye hiç birşey fabrikada 
bulunmamıştır. 

İnşaata dikkat ettim, yıkılmış bir iki beton
arme aksamı vardı, inanır mısınız arkadaşlar, 
normal inşaatta bile tecviz edilmiyen malzeme, 
mukavemet hesapları ve ebadı tatbik edilmiştir. 
Yıkılmış olan betonarme aksammdaki kolonlara 
baktım, demir değil, âdeta tel kalınlığında de
mirler mevcuttur. Etriye dediğimiz ligatürleri 
hemen hemen yoktur veya pek seyrekti. Yani 
denebilir ki; bu inşaat yapılırken her hangi bir 
projeye ve hesaba istinat ettirilmemiştir. Halbuki 
yüksek malûmunuz olduğu veçhile zelzele mınta-
kasmda yaptığımız inşaatta bile ayrı mukavemet 
hesapları ve ayrı ebat tatbik etmek suretiyle bu 
gibi ebniyelerin sarsıntılara karşı mukavemetini 
artırmaya çalışırız. Halbuki infilâk maddesi imal 
edecek olan, harb sanayii tesislerinin teknik icap
lara daha büyük bir titizlikle riayet etmesi lâ-
zımgelirdi. 

Hulâsa arkadaşlarım; medeni ölçüler içerisin
de vatandaşın canına, sağlığına ve varlığına ve 
tesislerin bekasına lâyık hiçbir tedbir alınma
mıştır. Bu hata kimindir ? Evvelâ kabul etmek 
lâzımdır ki mal sahibinindir, nihayet kendi malı 
olduğu için bu gibi tesisleri meydana getirirken 

. 1949 O : 1 
herşeyden evvel dikkat etmesi lâzımgelen bâzı 
esaslar ve fennî tedbirler vardır. Fakat bunun 
yanında Devlet murakabesinin de bu gibi işlerde 
çok büyük ehemmiyeti olduğunu, çok mühim rolü 
bulunduğunu kabul etmek zorundayız ve yine 
işaret etmeliyim ki; bu fabrikanın murakabesiz-
liğinde, Millî Savunma işlerine dokunulmaz, ka
rışılmaz zihniyetinin büyük mikyasta tesiri ol
muştur. Vaktiyle bu gibi hususlar, yani harb 
silâh ve mühimmatını yapan hususi müessesele
rin kontrollerinin ne şekilde yapılacağı husus
ları düşünülmüş ve 1940 yılında 3763 sayılı bir 
Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla bu gibi fabri
kaların kurulması ve işletilmesi Millî Savunma 
Bakanlığının kontrolüne tevdi edilmiştir. Kanu
na âmir bir hüküm konulmak suretiyle de bir 
nizamname meydana getirilmiştir. 3763 sayılı 
Kanunun, müsaade ederseniz, bir iki maddesini 
okumak suretiyle, yapılan ihmallerin, ve kanun
ların nasıl hiçe sayıldığının bir misalini vermiş 
olayım. 

Türkiye'de harb silâhı ve mühimmat yapan 
hususi sanayi müesseselerinin kontrolü hakkın
daki 3763 sayılı Kanun. Sene 1940. 

«Madde 1. — Kısmen veya tamamen her tür
lü harb silâh ve mühimmatı yapmak üzere tesis 
edilen veya işletilen hususi sanayi müesseseleri 
aşağıda yazılı hükümler dairesinde kontrole 
tâbi tutulurlar. 

Bu kanunun şümulü dâhiline giren harb si
lâh ve mühimmatı sanayii her senenin Kânunu
sani aynıda İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
tesbit ve ilân olunur. 

Madde 2. — Harb silâh ve mühimmatı yapa
bilecek hususi sanayi müessegelerinin kurulması 
veya işletilmesi Millî Müdafaa Vekâletinden mü
saade istihsaline bağlıdır.» 

Arkadaşlar, Millî Müdafaa Vekâletinden mü
saade alınmadan harb silâh ve mühimmatı yap
mak şu kanunun hükmü muvacehesinde yasak
tır. Bunu Millî Savunma Bakanlığı bilmiyor muy
du?* Ne şekilde cevap verebilirler. Kanundan 
bihaber olduklarını zannetmek de imkânsızdır. 
Çünkü felâketzede fabrikanın en büyük müşteri-

j si Millî Müdafaa Vekâletidir, Fabrikaya daima 
gitmişler, siparişler vermişlerdir. Fazla olarak muh-

I telif heyetler siparişlerin kabullerinde, imalle
rinde, tecrübelerinde bulunmuşlardır, kanunun 
şümulüne giren hususi sanayi müesseselerine bir-

I takım vecibeler yükletilmektedir. Bu husus-
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larla başının ağrıtmak istemiyorum. Kanun, za
manında, her cihet düşünülerek gayet güzel bir 
şekilde çıkarılmıştır. Fakat maalesef kitapta 
kalmıştır. Benim kanaatimce kanunsuzluk, lâkay-
dilik ve ihmal bu facianın sebeplerinden biri 
olmuştur. 

İstanbul'daki temaslarım esnasında işçi Sen
dikaları Birliğine uğrıyarak oradaki arkadaşlar
la ve felâketzedelerin aileleri ile görüştüm. 
Kendilerinin ne gibi ihtiyaçları olduğunu sor
dum. Onların ricalarının bir kısmını İşçi Sigor
talan Kurumu ve Çalışma Bölge Müdürlüğü 
îş ve İşçi Bulma kurumları ile temas etmek su
retiyle kısmen yaptırdım. Fakat bâzılarına ait 
işlerin, birtakım formaliteler yüzünden, hâlâ gö
rülememiş olduğunu da teessürle müşahede et
tim. Vaziyeti arzetmek ve ilgili Bakanların bu 
formaliteler yüzünden hâlâ görülememiş oldu
ğunu da teessürle müşahede ettim. Vaziyeti ay
dınlatmak ve ilgili Bakanları bu hususta muzta
rip vatandaşların yardımına davet etmek 
için bir iki noktaya da müsaadenizle temas ede
yim. 

Evvelâ ölü miktarı, sayın Bakanın buyurduk
ları gibi, 27 değildir . Benim tespitime göre 28 
kişidir. Bunun 21 i işçi, 6 sı itfaiye neferi, bi
risi de Nuri Paşadır. Bundan başka henüz ad
resleri belli olmıyan ve hâdise günü fabrika
da çalışıp çalışmadıkları tesbit edilemiyen 21 
aded kayıp vardır. Bendeniz istanbul'da iken 
vaziyetleri tâyin edilememişti. Son vaziyet Hü
kümet tarafından biliniyor mu? izahını rica 
edeceğim. 

işçi Sigortaları Kurumu ölü ailelerine henüz 
tam olarak yardım edememiştir. Birtakım, nü
fus tezkeresi yoktu, veraset ilâmıydı, şuydu, 
buydu gibi meselelerle bu muztarip vatandaşlar 
müşkülât içinde bocalatılmaktadır, paraların da 
alamamışlardır, alanları pek azdır, bir iki kişi
den ibaret. 

Sonra bir mesele de işçilerin fabrikadan 
alacaklarıdır. 15 günlük ilâ bir aylık işlemiş 
yevmiyeleri vardır. Bu yevmiyelerini kimden 
alacaklarını bilmiyorlar. Nihayet veraset mese
lesinin halledilmesine kalıyor. Bilmiyorum, Ça
lışma Bakanlığının hikmeti vücudu nedir? Orada 
işlemiş, on ebş gün bir ay çalışmış, kaza zuhur 
ettiği için yevmiyesini alamamış, kazayı mütaa-
kıp de, işsiz kaldığı için, paraya muhtaç bir 
vaziyette bulunan işçilere yardım edilmemek-
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tedir. perişandırlar. Bunlarla Çalışma Bakan
lığının daha sıkı alâkadar olmasını temenni 
ederim. 

Bu arada bizi ikaz eden hâdiseler olduğunu 
da kabul etmek lâzımdır. Meselâ işçi Sigortaları 
Kurumu bir işsizlik sigortası olmadığı için 
fabrikanın felâkete mâruz kalması neticesi açık
ta kalan işçilerine hiçbir şey yapamamıştır. 
Nihayet iş ve işçi Bulma Kurumunun bir iki 
işçiye iş bulmasiyle iktifa edilmiştir. Mütebaki
si işsizdirler, perişandırlar. Çalışma Bakanlığı
nın bütün bunları şümulü içine alacak tatmin 
edici kanunlar getirmesi lâzımdır. Bu felâket
zedeleri fabrika kapılarnda süründürmek bilmem 
ki, ne dereceye kadar doğrudur 

BAŞKAN — Kemal Bey 15 dakika oldu. 
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Devamla) — Biti

yor efendim. 
Arkadaşlarım, görülüyor ki, facianın hakiki 

sebeplerinden birisi ihmaldir ve mevcut kanun
ların iyi tatbik edilmeyişidir. Demin arzettiğim 
kanun muvacehesinde ve yürekler sızlatıcı facia 
tablosu karşısında bu işin müsebbiplerini, me
sullerini ve mühmillerini mutlaka cezalandırmak 
lâzımdır. Cezalandırmanın tek faydası şu olabi
lir; sanayi alanında gelişmekte bulunan memle
ketimizde hiç olmazsa bundan sonraki ihmâlleri 
önleyici olur, bir dersi ibaret olur. 

Bendeniz mesuliyet hususundaki kanaatim
de ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SlRER (Sivas) — Kemal Zeytinoğlu arkadaşı
mızın tahsisen beni alâkadar eder mahiyette 
zikrettikleri bir iki noktaya cevap vermek iste
rim. 

Elimizdeki son malûmata göre 7 ölü vardır. 
15 kişinin akibeti tesbit edilememiştir bunlar da 
ölmüş olarak kabul ediliyor. Bu suretle işçiler
den vefat edenlerin sayısı 22 ye baliğ oluyor. 
Bunlara ölen 6 itfaiye eri ve Nuri Paşa da ka
tılınca ölenlerin sayısı 27 ye çıkıyor (29 eder 
sesleri) 

Yaralılara gelince, tedavi altındadırlar, iyi 
oluyorlar. 

Fabrikadan açıkta kalan işçilere iş bulmak 
için, iş ve işçi Bulma Kurumu çalışıyor birço
ğuna iş bulmuştur. Kalanlarının da yakında 
yerleştirileceğini umuyorum. 
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Arkadaşımız bir kısım işçilerin alacakları 
yevmiyeler olduğunu ve bunların bu istihkakla
rını nereden ve kimden talep edeceklerini sor
dular. Ça^şma Bakanlığının çare bulmadığını 
söylüyorlar. 

Fabrika sahibini diriltmeyi ve şu anda istih
kakları için bir muhatap bulmaya imân yoktur. 
Onun için şu anda müşkül durumda bulunan iş
çilere ve malûllere Çalışma Bakanlığının elinde 
bulunan ve sendikaların delâleti ile toplanan pa
radan âcil yardımlar yapılmıştır. 

9. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Nuri Killioğlu Fabrikası hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hüsnü Çakır'm sözlü cevabı (6/279) 

9 . III . 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlı

ğına 
Aşağıdaki soruma Sayın Başbakanımızın 

sözlü olarak cevap vermelerini dilediğimi üstün 
saygılarımla arzederim : 

1. Nuri Killioğlu Fabrikasının berhava ol
ması sebebi kesin olarak anlaşılmış mıdır? 

2. Bu fabrika soba ve demir boru gibi ma
denî malzeme yapmak için mi kurulmuş, yoksa 
daha baştan silâh ve mühimmat yapmak maksa-
diyle mi kurulmuştur? Verilen ruhsatname han
gi iş içindir? 

3. Fabrikanın daha kuruluşunda silâh ve 
mühimmat yapmaya başlaması veya sonradan bu 
işe girişmesi üzerine yerinin uygun olup olma
dığı Millî Savunma Bakanlığınca gözden geçiril
miş, Ekonomi ve İçişleri Bakanlıklarının mütalâ
aları da alınmış mıdır? İç ve dış emniyet terti
batının nazara alındığı, temin olunduğu kontrol 
ettirilmiş midir^ fabrika imalâtı ve kayıtları ne 
suretle tetkik ve kontrol ettirilmekte idi? 

4. Sahibi fabrikasını harb sanayiine göre 
düzenlediği zaman 3763 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin gösterdiği vecibelere riayet eylemiş, 
13992 sayılı nizamnamenin hükümlerini yerine 
getirmiş midir? 

1948 yılı sonunda imalâtını gösteren resmî 
beyannamesini ilgili üç Bakanlığa verilmiş mi
dir? 

5. Fabrikanın silâh ve mühimmat imalinde 
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mütehassıs bir fen heyeti veya fen müdürü var 
mıydı? 

Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Kocagüney 

BAŞKAN — (Millî Savunma Bakanına hita
ben) Söyliyecek bir şeyiniz var mı? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Söyliyeceklerimi müşterek ce
vaplar arasında arzettim. Yeni bir izahat ister
lerse yine arzederim. 

BAŞKAN — Gl. Vehbi Kocagüney . 
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Millî Savunma ve 

Çalışma Bakanları arkadaşlarımız istanbul'da
ki Nuri Killigil Fabrikasının infilâkı hakkında
ki sorumuza kâfi izahat vermediler. Adlî, idari 
takibat yapıyoruz, onun sonunu bekliyoruz, de
diler. Ben arkadaşınız, bir asker sıfatiyle bir 
mühimmat fabrikası nasıl kurulur, nasıl işler 
ve bakanlıklar bununla nasıl meşgul olurlar, bu 
husustaki görüşlerimi, sizi sıkmadan açıklıya-
cağım. 

Aziz arkadaşlarım, 27 Türk işçisinin yürekler 
sızlatan feci âkibetini, bir sanat müessesesinin 
yok oluşu, muhitindeki evlerin, müesseselerin 
sarsılışı, zararlara uğrayışı iki sebebe dayanı
yor. Birisi ihmal ve teseyyüp, kanunun emirle
rine ve hükümlerine riayetsizlik. 

İkincisi; müsamaha. Birincisi ne kadar men
fur ise ikincisi de makbul değildir. Millî varlı
ğı sarsmakta çok defa ikisi de aynı derecede mü
essir olurlar. 

Birincisi, yani ihmal ve teseyyüp, kanunun 
emrine riayetsizlik eden müessese sahibine, 
ikincisi ise Hükümet mekanizmasına aittir. 

Bu müteşebbis ve çalışkan eski bir asker hu
susi sanayi sahasına atılıyor, Zeytinburnu'ndaki 
fabrikasında harb sanayii kurmuştur. Silâh ve 
mühimmat, meselâ, mermi tahvili, tıpa, bomba, 
Braoıd havanları, tabancalar imaliyle meşgul
dür. 1945 den sonra Zeytinburnu Fabrikasm-
daki işler Sütlüce'ye naklediliyor. Burada da 
ustabaşmm da dediği gibi, madenî eşya değil, 
kurulduğu gündenberi harb malzemesi yapıl
makta berdevamdır. Son yıllarda Mısır Hükü
meti hesabına 50 bin tabanca siparişi almıştır. 
Ancak esefle kaydetmeliyim ki, bunların hepsi giz
lidir, hiç kimseye haber verilmemiştir. Hiç bir 
ilgili makam da bununla meşgul olmamıştır. 
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Kendisi bu siparişlerini ilgili makamlara bildir-
memiş olsa gerektir ki, bu faciadan sonra o fa
cia mahalline gelen resmî salâhiyeti haiz bir zat 
şöyle buyuruyor: (Burası madenî aksam imal 
eden bir fabrikadır, ruhsatnamesi böyledir, 
harb mühimmatı ve mevaddı infilâkiye imâli 
için izin alınmamıştır. O halde bu patlama nedir?) 
Elbette sizler de benimle beraber bu gafleti ga
rip sayarsınız. Bu cihete biraz sonra temas 
edeceğim. 

Gayretlerini harb sanayiine döken bir mü
teşebbisin bilmesi lâzımgelen bir cihet vardır 
ki, bu ihmal edilmiştir : Fabrikanın ve işçisinin 
hayatını emniyet altına almak, civar müesse
selere ve meskûn yerlere zarar vermemek ... Bu 
husus düşünülmemiş, işçinin iskân zorluğundan 
kurtarmak için mahalle yakınında, diğer mü
esseselerin yanıbaşmda yer alınmıştır. 

Halbuki mezkûr mahallerden, müesseselerden 
ve garnizonlardan en az 2 - 3 kilometre 
uzakta tesisi talimatname icabıdır. Bu mü
essesenin iç tertipleri, emniyet işleri ise, 
akıllara hayret verecek derecede laubali 
ve mühmeldir. Mühimmat imal eden ve içinde 
mevaddı infilâkiye bulunan bir fabrikaya gire
cek işçinin ustaların ve ziyaretçilerin üzerinde 
kibrit ve çakmak bulunması kanunen yasak iken 
ve hele kapsül yapan kısımlara keçe, lâstik veya 
kauçuk ayakkabılarla girmek nizamname icabın
dan iken burada gürül gürül sobalar yanıyordu. 
Sobaların arkasındaki duvarların kenarında fı
çılarla barutlar, tahta döşemenin altındaki böl
mede de 2-3 kilo mevaddı infilâkiye vardı, pat
layıcı maddelerin en dehşetlisi trotildir. Bir ta
rafta iki bin havan mermisi, 600 el bombası. 

Aziz arkadaşlarım; bir depo ki, kabul buyu
run, bir askerî depo gibidir. Askerî depoların nö
betçileri 500 metre yakınına kimseyi sokmaz. Su
bay gelir, nöbetçi subayı ile üzerlerindeki kibrit
ler çıkanlır, ayağında demir çivi varsa üzerine 
keçe geçirir ve ancak ondan sonra içeriye girilir. 
Halbuki burada ne fabrika sahibi böyle bir şey 
düşünmüş ve ne de buna izin veren ve kontrolü 
ile meşgul olanlar bu işe lâzımgelen önemi ver
mişlerdir. Diğer taraftan arkadaşlarım, sandık
lanmış ve sayısı belirsiz kapsül; ki, bu harb mü-
himmatmm en hassası ve en tehlikesi olandır. 
Bilhassa ona lâzım olan fülmenat işinde ki, lâu
balilik ise hadden aşırıdır. Kapsüllerin tavlandı
ğı dolabın termometresi vardır, termometre dai-
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ma göz önünde tutulacak ve asla 70 dereceyi aş-
mıyacak. Fakat buna bakan da olmamış. Derken 
kapsül dolabı infilâk ediyor yangın buradan çı
kıyor, oradan da kimyahanedeki eczalara geçi
yor. Kimyahanede de soba vardır ve kimyahane-
nin döşemesi tahtadır, burası da tutuşuyor. Al
tında da iki üç bin raddesinde infilâk maddesi, 
mermi var. îşte facianın en dehşetlisi ve tahrip
kârı buradan başlıyor. 

Bu suretle harb malzemesi imalindeki şartla
ra vukufsuzluk, bütün hüsnüniyet ve vatan
perverliğe rağmen, koyu bir ihmal kanun 
ve nizamnamelere riayetsizlik işte bu acı faciayı 
meydana getirmiştir, 27 Türk genci parçalan
mıştır, 27 evin ışığı sönmüş ve çatısı çökmüş
tür. Derken infilâk yerine İstanbul valisi geli
yor, herkes gibi bu korkunç işten elbette çok 
müteessirdir, yüreği sızlıyor, insan vücudu par
çaları ile yerler dolu, hayretler içindedir. So
ba ve demir boru gibi madenî eşya yapan bir 
fabrikada böyle bir infilâk, böyle bir facia na
sıl olabilir? Düşüncesindedir. Nihayet usta ba
sısına soruyorlar, «bizim buna verdiğimiz ruh-
satııamo yalnız madenî eşya içindir». Ustabaşı 
cevap veriyor «vali beyfendi, fabrika kurul
duğu gündenberi silâh ve mühimmat imalât işi 
ile meşguldür, ne diyorsunuz?». Arkadaşımız 
vali, gösterdiği bu arifane bilgisizliğinin, eski
den tecahülü arifane derdik, arifane bilgisizli
ğinin karşılığını ustabaşıdan aldıktan sonra 
birinci orduya mensup bir generalle karşılaşı
yor, general diyor ki; bu iş Millî Savunmaya 
aittir. Vilâyetin ruhsatına lüzum yoktur. Ba
kanlık müsaade etmiştir. Hindistan için silâh 
yapıyor. İstanbul'un ve İstanbul halkının selâ
metini, emniyet ve huzurunu temin ile mükellef 
olan vali arkadaşımız, bize, Mısır'a ve Hindis
tan'a silâh ve mühimmat imal eden bir fabrika
nın vücudundan maalesef haberdar değildir. 
Haberdar olmadığı için de *ne kontrol edebil
miş ve ne de bağlı bulunduğu Bakanlığa arzı 
malûmat eyliyebilmiştir. İşte facianın acı bir 
yaprağı da budur. Acaba valiyi bir az mazur 
görebilir miyiz? Koltuğunda iki karpuz vardır. 
İstanbul gibi büyük nüfuslu bir şehirin hem 
valisi hem de belediye başkanıdır. İki vazifenin 
ağırlığı altındadır, her ikisinde de mevcut bir 
çok aksaklıkların olduğuna İstanbul'u bilen bü
tün arkadaşlarım agâhtır. 

Şimdi ait olduğu Bakanlıklara ve bu husus-
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takı kanunun hükümlerine biraz temas edece- | 
ğim. 

9 Mart günü Çalışma Bakanı Sayın arka
daşımız İstanbul'da gazetecilerle görüşüyorlar 
ve «Fabrikanın harb imalâtı ile iştigal eden 
bir fabrika olarak tanınmadığı madenî eşya 
imal eden bir işyeri olduğu yapılan teftişlerde-
de harb imalâtına rastlanmadığı» yolunda de
meçte bulunuyorlar. 

Görülüyor ki, işçimizin emniyet ve selâmeti 
ile ilgili bir makam da haberdar.kılınmamıştır. 
Binaenaleyh teftiş eden müfettişin görüşü de 
yanlıştır, yalandır, hakikatin tamamen aksidir. 
Yine müessese sahibi bir istida ile 1947 Hazira
nında Bakanlığa bir istida ile müracaat ediyor. 
Fabrikasının infilâk maddesiyle alâkası olma
dığını, meşguliyetinin torna, tesviye gibi madeni 
eşya imali olduğunu ve bu sebeple istenilen 
% 5 primin indirilmesini istiyor. Bakanhğm 
bir müfettişi gidip tahkik ediyor. Fabrika sa
hibi beraber gezdiriyor. Evet diyor, madenî 
eşya yapıyor, mühimmat imali ile meşgul değil
dir. Bunun üzerine prim % 5 ten 1,5 a indirili
yor. Bu suretle bu müfettiş de teftiş sırasında 
gözünü açmamış gösterilenle iktifa etmiş, vazi
fesini kötüye kullanmıştır, işte müsamaha bu
rada kendini göstermiştir. Hem prim azaltılma
sına sebebiyet vermiş, hem vatandaşların mâ
ruz kaldığı akibetin günahına ortak olmuştur. 
Çalışma Bakanlığının müfettişlerinin teftişleri 
hep böyle sudan ise, yazık işçimizin haline. 

Aziz arkadaşlarım, arkadaşım Zeytinoğlu'-
nun buyurdukları gibi, 1940 yılında çıkarılmış 
olan kanunun hükümlerine uyulup uyulmadı
ğına dair bir iki noktayı da ben izah edeceğim. 

Memleketimizde harb silâhı ve mühimmat 
yapan hususi sanayi müesseselerinin kontrolü 
hakkında 3763 sayılı Kanun ve buna ek 3992 
sayılı nizamname kabul buyrulmuştur. 

Kanunun birinci ve nizamnamenin ikinci 
maddesi diyor ki: «Harb silâh ve mühimmat sa
nayiinin nelerden ibaret olduğunu her sene 
Millî Müdafaanın hazırlıyacağı cetvel üzerine 
o senenin Ocak ayı içinde Bakanlar Kurulunca I 
tesbit ve ilân olunur.» I 

Arkadaşlar, bu tesbit ve ilân işi bu yıl vak- 1 
tinde yapılmamış, bu Martın on beşinci günü I 
gazetelerle ilân edilmiştir. Bir buçuk aylık bir I 
teehhür vardır, eğer infilâk felâketi olma- I 
saydı görünüşte bu maddenin hükmü yerine ge- | 
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tirilmiyecekti ve böyle bir ilân yapılmıyaeaktı. 

Kanunun ikinci maddesi hükmüne göre, mü
himmat yapabilecek hususi müesseselerin kurul
ması, işletilmesi Millî Müdafaa Vekâletinden 
izin almaya mütevakkıftır. Fabrikanın kurula
cağı yer Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
ve İçişleri ve Ekonomi Bakanlıklarının mütalâ
aları da alındıktan sonra tesbit edilecektir. De
mir, çelik boru, soba yapacağım diye kurulan bu 
fabrika bir mühimmat fabrikası idi. Nuri Kil-
ligil yaradılışı itibariyle cephane yapan bir ruh
ta bir insandı. Bunu hepiniz tasdik edersiniz 
ve bunu bütün Millî savunma şubeleri bilir. 

Yine bu yerdeki müesseselerin arasında bir 
fabrika vardır ve bu fabrikayı Millî Savun
ma Bakanlığı gidip teftiş etmemiştir. İçişleri 
Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına da haber ve
rip, onların ruhsatını da almamıştır. Hiç olmaz
sa demesi lâzımgelirdi ki; bu fabrika işini de
ğiştirmiştir, harb mamulfttı yapacaktır, fakat 
burada yapamaz, çünkü talimatnameye aykırı
dır, âkibet feci olur. Demesi lâzımdı, bu iş de 
yerine getirmemiştir. 

Yalnız ben haber aldım, 1945 senesinde mü
tehassıs bir istihkâm subayı fabrikayı gezmiş, 
görmüş, raporunu vermiş ve bu gencin verdiği 
rapor Ordudan İstanbul Valiliğine gtimiştir ve 
denmiştir ki; burada mühimmat yapılamaz. 

BAŞKAN — 15 dakika vaktiniz doldu. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Söylesin 

efendim, bitirsin, iş mühim. 
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Devamla) — Ar

kadaşlarım, burası bu gibi mühimmat yapmak 
için kullanılamaz, böyle 2 kilometre değil evle-
lerin 5 kilometre uzakta yapılması lâzımdı. 
Fabrikaya bu kadar yakın evlerin yanmda ve 
bu feci. felâket karşısnda ne Millî Savunma Ba
kanlığı ve ne de İçişleri Bakanlığı bir tehlike 
görmemişlerdir. Müsamahanın bir kolu da bura
dadır, arkadaşlar. 

Yine arkadaşlar, arzetmeliyim ki; bu gibi mü
himmat fabrikalarının birer debboyu buluna
caktı. Yapılan mühimmat depoları ki, yapılacak
ları yer, dağlar arasında, oyulmuş oyuklarda ve 
beton armeden yapılmış depolar ve debboylar 
olması lâzımdı. Halbuki maalesef bunun yerine 
fabrikanın odalarında, ahşap döşemenin yanın
da, altında ve üzerindedir. Burada üç büyük 
soba da yanmaktadır. Bu tehlike görülmemiş 
ve ihbar olunmamıştır. 
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Arkadaşlar, hatırıma gelmişken arzedeyim; 

meselâ Majino'yu atmak lâzımgelirse içine mü
himmat doldurularak atılır, işte buralara da 
mühimmat doldurulmuş ve nihayet kendisiyle be
raber 27 vatandaşın hayatına mal olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; demin de arzettiğim gibi 
kanunun üçüncü maddesinin (B) fıkrası mu
cibince; müessese sahibi olan zatın her yıl yap
tığı harb silâh mühimmatını sene sonunda, ya-
ui Aralık ayında bir cetvel halinde Millî Sa
vunma, İçişleri ve Ekonomi Bakanlıklarına ve
recekti. Halbuki Sayın Bakan buyurdular ki, 
1948 senesinde beyanname vermemiş ve ondan 
evvelki senelerde beyanname vermemiştir. Kim
senin ne yaptığı bilinmiyor. Arapçada bir tâbir 
vardı, hatırıma gelmedi. 

Arkadaşlarım eğer ait olduğu Bakanlıklar 
ve müessese sahibi kanun ve nizama riayet et
miş olsalardı en hassas ve ufak bir sademe ile 
ateş alacak mevaddı nariye ile yapılmış mü
himmat, fıçı ve sandıklar dolusu barut, sobalar
la bir arada bulundurulmazdı. Bu felâket 
meydana gelmiyecek ve burada yapılan şeyler de 
berhava olmıyacaktı. 

Nizamnamenin 11. nci maddesi mucibince 
fabrikanın kontrolü, İçişleri ve Ekonomi Ba
kanlıklarının tâyin edecekleri memurlarla bir
likte Millî Savunma Bakanlığının memurları 
yapacaklardı ve lüzumunda memur bulundur
mak suretiyle daimî kontrol yapılacaktır. 

Bu da yapılmamıştır ki bu facia meydana 
gelmiş, her maddî zararın üstünde olarak 27 
vatandaşın hayatı ve ocağı sönmüştür. Bu vesile 
ile şunu. da açıklamak isterim, bir General arka
daş infilâk yerinde İstanbul Valisine: «Millî Sa
vunma Bakanlığının emriyle harb silâhı ve mü
himmat yapmaktadır» elemişler. Bu gibi salahi
yetli arkadaşlar infilâktan evvel bu fabrikaya 
acaba hiç mi uğramadılar? Fülminat sandıkla-
riyle sobayı ve soba ile mühimmatı nariye fıçı 
ve sandıklarmın yanyana bir çatı altında bulun
duğunu görselerdi, bu yerde ve bu gayriınüsait 
mahalde kanunsuz imalâtın devamını elbette tec
vit etmezlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun yapmak el-
betto kolaydır, fakat asıl maarife! ve maharet 
onu tatbik edebilmektir. Eğer bu 3763 sayılı Ka
nun titizlikle tatbik olunsaydı, Hükümet buna 
lâzım olan önemi verseydi ne orada harb malze
mesi imal edilebilir, ne de bu acı olay meydana 
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I gelirdi. 
I Müessese sahibi eğer sağ olsaydı, Allanın 

rahmetine kavuşmamış bulunsaydı kendisine 
çok sitemimiz vardı. Kendilerini bu derece so
rumsuz görmelerinin sebebi, kanuna riayetsiz
liğinin hedefini elbette soracaktık. Hele çok nazik, 
hassas ve tehlikeli olan kapsül ima
linde Askerî Fabrikalarımızın gösterdiği 
dikkat ve itinayı neden kendilerine nu
mune tutmadıklarını, neden 1948 yı-

I İma kadar her yıl sonunda verilmesi lâ-
zımgelen imalâta ait beyannameleri neden ver
mediğini kendisinden soracaktık. 

Arkadaşlar, harb silâhı yapan fabrikaların 
bir fen heyeti, fen heyeti yoksa bir fen müdürü 
olması lâzımdır.. Nitekim arkadaşlarını bilir, 
Fabrika Zeytinburnuııdayken bir askerî mü
hendis, tekaüt olmuş, bir tek mühendis bulu-

I nuyordu. Fakat son zamanlarda hiçbir mühen
dis yoktu. Eğer bunlar teftişte görülseydi, bun
lar ıslah edilir ve bu acı da vukua gelmezdi. 

İşte bütün sitemlerimizin ağırlığı karşımızda 
ve vazife başında bulunan Hükümetin omuzla
rına yüklendi. 

Arkadaşlar; «su testisi su yolunda kırılır» 
Ata sözüdür. İkinci bir testi de su yolunda kırıl
dı ve yazık ki yine lüzumsuz yere vatandaş ve 
kardeş kanı da beraber aktı gitti. 

Bu vesile ile Hükümete bâzı tavsiyelerim 
var: Teftiş ve murakabe elemanlarını çok dik
katli bir ihtimamla çalıştırsınlar, memlekette 
mühimmat imalinde bile kaçakçılık hükümfer-
madır. Kanunların tatbikmda mutlaka en yük
sek hassasiyeti göstersinler. Yoksa vukua gele
cek acıların, felâketlerin mesuliyetine böylece 
ortak olurlar. Bari şehit ailelerine yardımı ar
tırmak suretiyle bu acıyı hafifletsinler. Kuvvet
le umuyorum ki, Sayın Günaltay Hükümeti bu acı
dan en yüksek dersi almışlardır. Şehit düşen 
aziz kardeşlerimizin ruhlarına rahmet dileyerek 
taziyelerimi sunmak suretiyle sözlerimi bitiriyo
rum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Giresun) — Arkadaşlar; demin bu fabri
kanın yeni bir fabrika olarak kurulmamış ol
duğunu arzetmiştim. Zaten mevcut ve müesses 
bir fabrikada madenî eşya yapılırken 1938 den 
sonra alınan muafiyet ruhsatname ile mermi yap
mak tesisatı vücuda getirilmiştir. Bu suretle 

I 1910 d?ı silâh ve mühimmat yapan fabrikaların 
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kontrolüne ait Kanun çıktıktan sonra bu fabri
ka da bir iki emsali gibi zaten bu kanunun hük
müne tâbi bir fabrikası idi., Bu kanun esasen 
iş yerleri için mevcut bulunan belediye, umumi 
hıfzıssıhaya, îş Kanununa hükümleri dairesinde 
mevcut kontrollara ilâveten ve ikinci bir kontrol 
olarak vücuda getirilmişti. Kanun yeni kuru
lacak fabrikalar için kurulacak yerin ve işletme 
müsaadesinin Millî Savunmaca tâyin edileceğini 
ve verileceğini yazıyor. Fakat zaten kurulmuş 
ve işlemekte bulunan ve ayni işi yapmakta olan 
bir fabrikanın işten menedilmesine dair bu ka
nun bir hükmü muhtevi değildir. Ve bundan do-
layıdıı ki. 194C senesinde kanun, çıktığı zaman. 
bu fabrikaları ayrıca ve yeniden bir işletme 
müsaadesi verilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Fakat bu müsaadeyi verecek olan Millî Savun
ma Bakanlığına harb malzemesi yapmaktadır. 

Demek ki, bu yeni bir işletme ve yeni bir 
kuruluş müsaadesi verme keyfiyeti, yeniden ku
rulacak olan harb sanayii müesseselerine ait ol
duğu kanaati hâsıl olmuştur. Kanundan da böyle 
bir mâna çıkarmak da mümkündür. 

Şurası bir hahikattir ki, bu fabrikalar, kanun 
çıktığı zaman bu nevi malzemeleri zaten yapıyor
du. Hattâ size okumuş olduğum istanbul Bele
diyesinin gönderdiği fen heyeti meyanndaki hıf-
zıssıhha müşavirinin verdiği raporda bu hususta 
esasen harb malzemesini imal etmekle meşgul, 
diyor, ismi madenî eşya fabrikası olmasına rağ
men. 

Demek oluyor ki, Millî Savunma Bakanlığı, 
bu fabrikayı harb silâh ve mühimmat fabrikası 
olarak bulmuş ve o şekilde yürümüştür. Kanun 
çıktığı zaman, kanunun ve nizamnamenin ica
bına göre birtakım kontroller de yapılmıştır. Bu 
kontrollerin muntazam devam ettiği meselesinin 
son senelere doğru gevşemeye başladığı anlaşılı
yor. Gerek o müessese sahibinin vermekle mü
kellef olduğu beyannameler veya mecbur tutul
duğu vecibeler ihmal edilmiş, fakat bu vecibeler 
ihmal edildiği zaman bu vecibeye davet etmek 
keyfiyeti de noksan görüldüğü için davet emri 
verilmiştir. 

3763 numaralı Kontrol Kanunu çıktığı tarih
ten itibaren bugüne kadar kanun ve nizamatın 

(îkinci 
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I tarifatı dairesinde imalâtın kotrolü meselesinin 

cereyan safhası ve tarzı icrası tesbit edilerek, 
ihmal edenler hakkında derhal takibata geçilmiş
tir. Biz bununla bu arada, Sayın Generalin de
dikleri gibi, meselâ filân senesinde bir istihkâm 

I subayı gitmiş, tahkik etmş, rapor vermiş, bunlar 
i meydana çıknca, hakikaten ihmali görülenler 

hakkında şüphe yok ki, tahkikat yapılacaktır. 
Kaldı ki, bu ihmalin şimdi zuhura gelmiş olması 
sabit olursa bittabi o noktadan da ayrıca takibat 
yapılacaktır. 

Kemal Zeytinoğlu arkadaşımız, fabrika yerinin 
tâyini meselesi üzerinde de durmuşlardı. Bu 
fabrika yeni kurulmuş değildir. Maamafih bü
tün mesuliyetler üzerinde durduğumuzu demin 
mufassalan arzetmiştim. 

Bu zatın son 1948 senesi zarf nida Suriye için, 
Mısır için ve Pakistan için sipariş müsaadesi iite-
diği doğrudur. 

Suriye ve Mısır için, Güvenlik Konseyinin 
bu memleketlere silâh ve mühimmat sevkedilme 
mesi yolundaki kararına binaen, Bakanlıkça ka
bul edilmemiştir. 

Yalnız Güvenlik Konseyinin Pakistan hakkın
da bir kararın olmaması hasebiyle Pakistan için 
senenin son ayında böyle bir sipariş müsaade
sinin kabulünde bir mahzur görülmemiştir. 

Her sene harb sanayimden mâdut olan me-
vaddm ilânı meselesine gelince bu ilânlar, 1940 
ve 1941 ve nihayet 1942 senelerinde yapılmıştır. 
Bu ciheti de böylece arzecliyorum. Hulâsa gerek 
kontrol noktasmdan, gerek bu hâdiseye sebebi
yet veren mesuller bakımından adlî tahkikat ne
ticesinde lâzımgelen takibatın şiddetle icra edile
ceğinde şüphe yoktur. 

I ^ 
Ayrıca Askerlik adliyesince, kontrol vazife

sinde görülen ihmallerin tesbitine ve bugün baş
lanmış olan takibata devam edilmektedir. Mâru-
zatnn bu kadardır. 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince bir defa gö
rüşülen işlere geçiyorum. Geçen celsede kapalı 
oturum yapılmasına Meclis karar vermişti. Millî 
Savunma Bakanı huzuru ile görüşmeye devam 
edilecektir. Dinleyicilerden locaların boşaltılması 
için oturuma beş dakika aralık veriyorum. 

I Kapanma Saati : 17,15 
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um kapalıdır) 

(Kamutay 21 . III . 1949 Pazartesi günü saat 15 te toplanacaktır). 



T, B. M. İL. Basımevi 


