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BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
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seçim çevresine kadar yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Ekseriyetimiz olmuş. Oturumu 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın ve üç 
arkadaşının, Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında önergesi 
(4/157) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8780 sayılı Kanunun 30 neu maddesinin de

ğiştirilmesi ve bu maddeye bâzı fıkralar eklen
mesi ve kaldırılması hakkında 10 . IV . 1949 
tarihinde takdim ettiğimiz Teklifi kanuniyi geri 
alıyoruz . Gereğinin icrasına müsaadelerini di
leriz. Saygılarımızla. 

Bolu Ordu Ordu Samsun 
1. Yalçın Dr. V. Demir M. Furtım N. Fırat 

BAŞKAN — Bu, ruznameye girmiş ve he
yetinize mal olmuş bir işe taallûk etmektedir. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edil
diği takdirde geri verilecek, kabul edilmezse 
sırası gelince üzerinde müzakere açılacaktır. 

AHMET O&UZ (Eskişehir) — Efendim; 
gündemin birinci ve ikinci maddelerindeki 
önergeler, Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair vaktiyle bâzı 
arkadaşlar tarafından verilen Kanun teklif
lerinin geri alınmasını istemektedir. Bu Kanun 
teklifleri Yüksek Meclise geldi, komisyonlara 
havale edildi, müzakeresi yapıldı ve en niha
yet Yüksek Kamutaya mal edildi. Üzex*inde sar-
fedilen mesai bir tarafa, bunun neticesinden 

bâzı şeyleri Yüksek Meclis öğrenmek, bilmek 
ve kararını vermek zorunda idi. Şimdi teklif 
sahipleri bir yazı ile bunları geri istemektedir
ler. Bendeniz Yüksek Kamutayın bunun iade
sini kabul etmeden evvel, bu tekliflerin hangi 
sebeplerle, hangi hâdiseler ve ilcaatla geri alın
mak istendiği hakkında malûmat sahibi ol
masının yerinde olacağı kanaatindeyim. Bu 
itibarla, Yüksek Meclisçe, haftalardan beri 
üzerinde emek çekilen ve kendisine mal edilen 
böyle bir teklifin, geri verilmeden evvel teklif 
sahiplerinden öğrenilmesi yerinde olur kana
atindeyim. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; teklifimizi geri alıyoruz. Bunun sebebini 
izah edin dediler. Bu teklifin mahiyeti, komisyo
nun verdiği karar ve vâsıl olduğu netice herkesçe 
malûmdur. Bunu ayrıca birdirmeye mecbur de
ğilim. Eğer benim teklifimi arkadaşım takabbül 
ederse, serbestçe müdafaasını yaparlar. Bendeniz 
teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, teklif hakkında malû
mat arzedeyim : Bu teklifi kanuniler ayrı ayrı 
verilmiştir. Birincisi îhsan Yalçın ve beş; arkada
şının, diğeri de Dr. Saim Ali Dilemre, üçüncü
sü de Malatya Milletvekili Şefik Tugay'mdır. 
Bunların hepsi birleştirilmiş komisyona gitmiş 
ve komisyon bu durumu inceliyerek yeni bir me
tin hazırlıyarak huzurunuza sunmuştur. Bugün
kü gündemde bu metin dâhildir. Sıra gelirse gö
rüşülecektir. Bunun içinden ihsan Yalçın arka
daşımızla Saim Dilemre arkadaşımız teklifle-
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rini geri istiyorlar. Şefik Tugay arkadaşımız is
temiyor. Şefik Tugay arkadaşımız teklifini geri 
almadığı müddetçe komisyonun hazırlamış oldu
ğu metin mevzuu müzakere olacaktır. 

Bu husus aydınlandıktan sonra, şimdi ihsan 
Yalçın arkadaşımızın kanun teklifinin geri veril
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Geri verilmesi kabul edilmiştir. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilemre'-
nin, MiUî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin C fık
rasının 8 nci bendinin değiştirilmesine dair olan 
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kanun teklifinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (1/158) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin 

(C) fıkrasının 8 nci bendinin değiştirilmesi hak
kında vermiş olduğum kanun teklifinin geri ve
rilmesini talep ve rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Di., S. A. Dilemre 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir. Geri veril
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Geri verilmesi kabul edilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

i. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, canlı hayvan ihracı ve\hayvan ka
çakçılığı hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Cemil Said Barlas'm sözlü cevabı 
(6/320) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruyu Ekonomi ve Ticaret 

Bakanının sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
ca ettiğimi arz eylerini. 

1. — Son günlerde Yunanistanla yapılan 
Anlaşmaya veya varılan kararlara göre İni 
memlekete ne miktarlarda canlı hayvan ihracı
na karar verilmiştir? 

2. — Diğer memleketlere canlı hayvan ih
racat rejiminin mahiyeti nedir! 

3. — Bu ihracatın hangi aylarda yapılması 
kararlaştırlımıştır ? 

4. — Bu ihracatın son kışın tesirleriyle za
ten görülmekte olan canlı hayvan piyasamızda-
kî buhranı artırması muhtemel değil midir? 

5. — Bu ihracatın memleketimizdeki canlı 
hayvan ve et fiyatlarının yükselmesine mâni 
olmak için tedbirler alınmış mıdır? Alınmışsa 
nelerdir? 

6. — Cenup ve Eğe vilâyetlerimizden hay
van kaçakçılığını önlemek için alman tedbir
ler var mıdır? Varsa tarih ve mahiyetleri ne
lerdir? 

Manisa 
Muammer Alakant 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE-

MÎL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Yunanis

tan'la yapılan ve 2 . IV . 1944 tarihinde imza
lanan anlaşma mucibince bunlara bir milyon 
dolar kıymetinde sığır, manda, bir milyon 
dolar kıymetinde koyun ve 1,5 milyon dolar 
kıymetinde keçi ve oğlak 500 bin dolar kıyme
tinde kuzu ihraç etmek imkânı sağlanmıştır. 

Yalnız bu, imkân nispetinde ve bizim umu
mi ihraç müsaadesi verdiğimiz müddetçe tat
bik edilebilecektir. Nitekim Yunanistan'a 500 
bin dolarlık kuzu ihraç lisansı dolmuş bulun
duğundan bugün Ticaret Bakanlığınca kuzu 
için bundan böyle lisans verilmiyecektir. 

Diğer memleketlere canlı hayvan ihraç re
jimi nedir? Arkadaşımız da bilirler ki, bizim 
ihraç rejimimiz esasen üç sınıfa ayrıbr. 

Anlaşmamız bulunmıyan memleketlere ih
racat dolar, isviçre frangı veya Türk hesabına 
geçirilecek ingiliz lirası ile olur. 

ikincisi; sterlin sahasına yapılan, ihracat
tır. Bunda da 4 . 5 . 1945 tarihli Türkiye - Bir
leşik Krallık Ticaret ve Tediye Anlaşması hâ
kimdir. 

Üçüncüsü de anlaşmamız bulunan diğer 
memleketlere yapılan ihracattır ki bunlar da 
mer'i anlaşmalar çerçevesi içinde yapılır. Biz 
15 Temuza talik ettiğimiz karar da eldeki mev
cut rakamlara göre 300 000 baş koyun, 35 000 
baş sığır, 5 000 baş da manda ihracına karar 
verdik. 

Bu ihracatın, hangi aylarda yapılması me
selesine ihracata 15 Temmuz 1949 tarihinde 
başlanacak ve bütün ihracat 15 Aralık 1949 da 
sona erecektir. Geçmiş yıla ait olarak şunu ar-

| zedeyim ki; eğer biz geçmiş yılda 100 000 ko-
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yan ihraç etmese idik bu yüz bin koyun kışın 
şiddetinden ve yemsizlikten ölmiye mahkûm 
olacaktı, ihracatın fiyatla alâkası olmadığını 
arkadaşım da bilirler. 

Memleketimizde canlı hayvan ve et fiyat
larının yükselmesine mâni olmak için tedbirler 
alınmış mıdır, alınmışsa nedir? 

Demin de arzettiğim gibi, ihracatın doğru
dan doğruya fiyatlarla alâkası yoktur. Bunun
la beraber psikolojik tesirlerin izalesi için de 
tanzim satışları yaptık; bunu da yapmakta de
vam edeceğiz. 
Ege mıntıkalarında hayvan kaçakçılığını ön

lemek için alınmış.. 
Kaçakçılik ile mücadele hususunda ilgili 

Bakanlıklar mümkün olanı yapmaktadırlar. 
Şurasını hatırlatmak isterim ki ihracat yasak 
olduğu müddetçe kaçakçılık şiddetlenmektedir. 
Kaçakçılık bugün azalmıştır. 

YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiğiniz 
gibi bu sene zamanından çok evvel gayet kuv
vetli ve şiddetli bir kış geldi, aynı şiddetle 
devam etti ve hayvan mevcudumuz üzerinde 
büyük tahribat yaptı. Bu tahribatın neticeleri 
görülmüş iken, Yunanistan'la aktedilen bir ti
caret anlaşmasiyle bu memlekete 4 milyon do
lara kadar bir ihracatın 15 Mayısa doğru ya
pılacağını öğrenince dehşet duydum ve mesele
nin heyeti umumiyesiyle B. M. M. nde bir kere 
daha müzakere edilmesini faydalı buldum. 

Hepimizin murakabesinde müşterek oldu
ğumuz iki buçuk senelik ihracat politikasının 
zikzakları karışıklıkları arasında canlı hayvan 
ihracatı politikası, başlı başına bir yer işgal 
etmektedir. Ve bugün gördüğümüz hayat paha
lılığı ve bunun içinde başlıca yer alan et fiyat
larının yükselmesinde bu canlı hayvan ihracat 
politikasında takip edilen seyir, büyük bir 
âmil olmuş, büyük tesirler icra etmiştir. 

Bu meselenin bugün lâyıkiyle anlaşılabilme
si için meseleyi 2,5 sene evveline doğru irca 
etmek zaruridir. 

Birinci Hasan Saka Hükümetinden evvel 
canlı hayvan ihracatı yapılmakta idi. Birinci 
Hasan Saka Hükümeti zamanında bu canlı hay
van ihracatı durduruldu, o zaman Şark vilâ
yetleri Milletvekillerinden bâzı arkadaşlar bu
na şiddetle itiraz ettiler, muhalefet ettiler. Ce
nup vilâyetlerine inmiş olan birçok hayvanlar 
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da ihraç edilmediği için, bunlardan 100 bin ta
nesi öldü. Diğer yüz (bin tanesi de kaçak ola
rak dışarıya çıkmış bulunuyor. Bunların vasati 
kıymeti Ibeherî 50 lira hesalbiyle on milyon lira 
eder. Bu suretle on milyon lira millî gelirden 
eksildi ve ihraçtan mütevellit gelen dövizden 
de memleket mahrum kaldı ve memlekette ya
pılacak ithalâttan da memleket mahrum kaldı
ğı gibi, Ibu ithalât dolayısiyle gümrüklerimiz, 
gelirleri yani memleket bütçesi gelirden malh-
rum kalmış demektir. 

Bu iddianın fazla şiddetli olacağını ve bu
nu B. M. Meclisinde arzeden ve söyliyenin de 
muhalefette bulunan bir milletvekili olduğunu 
düşünenler varsa, arzederim ki, Hükümetin 
bugün en çok salahiyetli bir rüknü olan Sayın 
Ticaret ve Ekonomi Bakanı Cemil Said Barlas 
Ibu hükmü vermişler ve ifade etmişlerdir. Birin
ci Hasan Saka Hükümetinin bu şekilde yanlış 
bir harekette bulunduğunu bu sözleriyle ifade 
etmişlerdir. O zaman Hükümetin sahifbi salâhi
yet olan Ticaret Bakanına dedik ki; bu hay
vanların ihracını menetmek doğru değildir. 
Fakat olduğu gübi ihraç etmek de doğru değil
dir. Arpayı, buğdayı nasıl ihraç ediyorsak can
lı hayvanları da o şekilde ihraç etmek lâzım
dır, elimizde Toprak Mahsulleri Ofisi gibi bir 
ofis yoktur dediler. Fakat ona benzer bir teşkil 
meydana getirebilinirdi, ve nihayet Millî Ko
runma Kanuniyle ihraç edilecek canlı hayvan
ları muayyen iskelelerden harice ihraç etmek 
dış fiyatlarla memleket dahilindeki fiyatları 
mukayese etmek, dünyanın aç Ibir durumda ol
duğu ve etrafımızdaki memleketlerin etin kilo
sunu 7 - 8 liraya yedikleri ve bunların ihracı
na müsaade edildiği takdirde memleket dahi
lindeki fiyatlara tesir etmiş olacağının zarurî 
olacağı göz Önüne alınmış olsaydı o cihete gidi
lebilirdi. 

Sayın Cemil Said Barlas İkinci Saka Hükü
metinde Ticaret Bakanlığını işgal ettikleri za
man, Birinci Saka Hükümetinde tatfbik edilen 
şekli: kendilerinin terviç etmediğini ve memle* 
ket zararına olduğunu ifade etmişlerdi. Politi
kalarını birdenbire değiştirerek ikinei derecede
ki tedlbirleri almaksızın hayvan ihracına karar 
verdiler, işte meselenin bugünkü âkibetini tev
lit eden safattoat ve (başlangıç buradadır. Bun
dan evvelki muhtelif beyanatlarında, son hafta 
içerisindeki beyanatlarında, hattâ şu andaki be-
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yanatlarında ifade ediyorlar ki; bu ihraç mev
cut hayvanların az bir miktarına tekabül ettiği 
için daimî fiyatlara müessir olmaz. Bu yanlış bir 
prensiptir. Bu yanlış prensipi tatbik et
mektir ki, bugünkü vaziyeti meydana getirmiştir. 
Evvelâ bu prensip, iktisat ilmi bakı
mından mualleldir, yanlıştır. Çünkü İk
tisat ilminin bizim öğrendiğimiz kaidelerin
den birisi de, piyasadaki, pazarlardaki fiyat
ların tesisinin âmillerinden ilk şeyin, talep ol
duğudur. ikincisi de ünite final kaidei nihaiyedir. 
Bir pazarın takatinin üstündeki hadden yukarda 
bulunan miktarlar fiyat inmesinde müessir 
olur. Fakat pazar ihtiyacına mevcut miktar tam 
tetabuk etmediği zaman, fiyatlar yükselir. Eğer 
bu mevcut ihtiyaçtan çok aşağı inerse fiyat bir 
kere daha yükselir. Şimdi bu nazarî olan pren
siplerden başka on senelik güdümlü ekonomimi
zin tatbikında cereyan eden bütün hâdiseler 
bunu teyit eder mahiyettedir. (Değil, değil ses
leri). Memleketimizde dört milyon kadar buğ
day çıkar. En çok yaptığımız ihracat miktarı 
buğday için 100 bin tondur. Fakat daima mem
leketteki buğday fiyatı ihraç fiyatlarına uymuş
tur. Bugün buğday ihracına izin verirseniz ve 
fiyatı 50 kuruş olursa, dâhildeki buğday fiyatı 
45 kuruşa çıkar. Bugün arpa ihracına karar 
verin, ihraç fiyatı 40 kuruş olursa, memleket da
hilindeki arpanın fiyatının da ona yakın bir 
fiyata, meselâ 35 kuruşa çıktığını görürsünüz 
ve en nihayet zaman zaman ihraç dolayısiyle fi
yatlar yükselir. Bilfarz Zeytinyağının 300 ku
ruşa doğru çıkması ve ondan sonra ihracat ka
rarlarının geri alınması, hep bu prensipler ve 
realitelere uyulmadığından doğmaktadır. Bu 
canlı hayvanlarda olduğu gibi, diğer ihracına 
müsaade edilen bâzı gıda maddeleri fiyatlarının 
nispetsiz şekilde yükselmesi ve ondan sonra tek
rar bunun ihracını durduracak kararların alın
ması, bu prensipin, bilhassa Cemil Barlas tara
fından bu şekilde anlaşılıp bu şekilde tatbik 
edilmesinden, ileri gelmiştir. Eğer iddaları 
doğru ise, öyle olması lâzımdır. Gecen birinci 
Hasan Saka Hükümeti zamanında yüz bin hay
van ölmüş, yüz bin hayvan da kaçak olarak ih
raç edilmiştir. Bu meyanda demin de söyledi
ğim gibi, kendilerinin, söylediği zararlar mey
dana gelmiştir. Ama hiç olmazsa memlekette 
et fiyatı istikrarını muhafaza etmiştir. Eğer ih
racata müsaade edildiği zaman dâhildeki fivat-
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lar yükselmezse bu, şu demektir: Hariçte görü
len büyük fiyat farklarına göre satış yapan üç, 
beş mutavassıt tüccar büyük kârlar temin edi
yorlar, yahut ecnebi memleketlerden, Filistin^ 
den, Suriye'den gelen ecnebi tüccarların yaptığı 
mubayaalarla oralarda % 100 - 200 nisptinde 
kârlar yapıyorlar. Türkiye'de etin, kilosu iki 
lira ve fayat Filistin ve Suriye'de 6 - 8 lira ol
duğuna göre, Türkiye'den mubayaa edilen et
leri üç beş misline satmaktadırlar. Şimdi Ti
caret Bakanının bu açık hakikati bilmemesine 
imkân tasavvur edilebilir mi? Buna evet demek 
doğrusu çok zor; en insaflı hüküm, Ticaret Baı-
kanlığmın bu hâdiseyi takip ettiği halde anor
mal kazançların vukuunu terviç etmiş olmaları 
şeklinde hüküm olunabilir. 

Şimdi, görüyoruz ki, arkadaşlar; gıda mad
deleri içerisinde en ehemmiyetli yer alan etin bu
günkü vaziyete gelmesinde sadece dünya iktisadi 
şartları âmil olmuş değildir. Dünya iktisadi şart
larına karşı yerinde tedbir alınmaması sebep ol
muştur. Buğday gibi, tereyağ, süt gibi maddelere 
karşı büyük talepler vardır. Oradaki bu fiyatlar, 
bizim fiyatların üç, dört misline çıkmıştır. Bu 
gibi maddelerin ihracına müsaade edildiği tak
dirde, bu ihraçtan mütevellit büyük kârlar; üç, 
dört firmanın elinde kalacak, buna mukabil mem
leket dahilindeki fiyatlar da o nispette yüksele
cekti. İlk iki sene zarfında alıcı ve satıcı firma
ların aksettirdikleri et fiyatları en nihayet son 
sene içinde, bildiğiniz gibi memleket dahilinde
ki fiyatlara tesir etmiştir. 

Şunu tekrar tekrar ifade ediyoruz ve. burada be
lirtmek istiyoruz ki, memleketteki ucuzluk zirai 
müstahsilin sırlına yüklenmemelidir. Memle
kette ucuzluk olacak diye zirai müstahsını hiç 
bir zaman müşkül ve zor durumlarda bırakma
malıdır, bütün bunlar memleket çapındaki nis
petler içinde dağılmalıdır. 

Bugün biliyorsunuz ki hayat toptan satış
larda r/c 510 - 520 nispetinde yükselmiştir. Pe
rakende satışlara gidersek bu c/c 500 nispeti 
% 600 - 700 e kadar çıkar. Ankara'da etin kilo
sunun 25 kuruş olduğunu o zaman burada bu
lunan arkadaşlarımız çok iyi hatırlarlar. Hayat 
pahalılığının şimdi 6 misli, 8 misli yükselmiş 
olduğunu farzedin, bu takdirde bile etin kilo
sunun iki lira olması lâzımgelir. İki liraya sa
tılması fiyat yükselişi içerisinde bir nispet mu
hafaza eder, fakat bunu 4 - 5 lira gibi fiyat-
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lara yükselmiş olması bu nispeti ihlâl eder. 
Ve fiyatların yükselmesinden müstahsil de lâ-
yıkı ile istifade edemez. Ve fiyatların yükselişi 
müstahsil» da tesir etmelidir. Arzettiğim gibi 
bu işlerden 3 - 5 firma istifade etmiş ve kışın 
tesirleri yüzünden zaten müstahsil, piyasaya et
lik hayvanlar arzedebilecek durumda değildir. 

Şimdi Sayın Bakan, verdikleri izahattan 
aynı prensibi kendilerinin takip ettikleri anla
şılıyor. Et fiyatlarının yükselişi iyi tesirler alın
mamasından ve yanlış bir prensipi şahsan takip 
etmesinden ileri gelmiştir. O yolda ifade ettik
leri beyanatı daha evvel de burada münakaşa 
etseydik, bu nazari bir münakaşadan ibaret ka
lırdı. Bugün hâdiseler karşısında'takip edilen 
ticaret politikası ve şahsi olarak ileri sürülen 
ihracat politikası ve şahsi olarak ileriye sürü
len ihracatın dahilî fiyatlara tesir etmiyeceği 
hakkındaki bir noktai nazarın sakameti bu 
buhranda bütün açıklığı ile meydana çıkmıştır. 
Ve esefle şuna işaret etmek icabeder ki, bu hâ
diseler bilhassa Sayın Cemil Said Barlas'ın Ba
kanlıkları zamanında yer aldığı için ve kendi 
şahsi fikirlerinin bir tatbikatı olduğundan bu
nun siyasi mesuliyeti de Sayın Cemil Barlas'a 
aitti i1. 

BAŞKAN — Muammer Bey, 15 dakikayı 
geçti,.zaten beyanınız da bitti. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Zaten fikrimi ifade etmiş bulunuyorum. 

Bu et pahalılığı kendi aldıkları tedbirin 
bir neticesi olduğu için, bunun siyasi neticesiy-
le de memleket ve milletle karşı karşıyadır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gaziantdb) — Sayın arkadaşı
mın sön 'bir iki kelimesine cevap vermek isterim. 

Et, koyun fiyatlarının yükselmesi müjstahsı-
la inikas etmiyor diyorlar. Kendilerine şunu 
tavsiye ederim : 

Kendi mıntakaları olan Ege mmtakasmm 
koyun müstahsili ve Erzurum mıntakasmdaki 
koyun müstahsili ile temas etsinler. 

Mesuliyeti siyasiyeye gelince; yapılan işlerin 
mesuliyeti siyasiye ve mesuliyeti vicdaniyesini 
daima taşıyorum. Bakan olarak şunu 'arzede-
yim ki, takip ettiğim ihracat ve ithalât politi
kası neticesinde, geçen sene nihyetinde tediye 
muvazenemiz 100 milyon küsur fark göstermiş-
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ken bu sene bu farkın 7 - 8 milyona düşürüldü
ğünü rakamlar ispat etmiştir. 

Bunlardan fahir duymuyorum. Vazifesini 
mümkün olduğu kadar yapan "bir adamın vic
dan huzuru içindeyim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Son söz bizim olduğu için tekrar cevap ver-
mekliğkn icabediyor. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Son ay içerisinde piyasaya mal arzedebilen 
müstahsilin yüksek fiyatlarla mallarını satabi
lecekleri elbette "bir emri hakikidir. Nitekim 
son defa Adana'dan mu'bayaa edilen koyunların 
'beherinin 75 liraya mubayaa edildiği ve bunla
rın beherinden ancak 17 kilo kadar et çıkabile
ceğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Fakat nihayet 
arkadaşlar bu kış durumundan çıktıktan Sonra 
piyasaya 'kasaplık mal arzedebilecek hayvan 
müstahsili ne miktardır? Ve böyle olsa dahi 
hayvanlarımızın c/c 15 inin ölmüş bulunduğu 
Tarım Bakanı tarafından ifade edilmiş bulu
nurken bütün vaziyetleri tesbit etmeden hâlâ 
canlı hayvan ihracına tedbirsiz ollarak gitmek, 
yürümek ne dereceye kadar doğrudur? Kendi
lerinin de dedikleri gibi müstahsil kazancının 
da bir nispeti vardır. O da demin arzettiğim, 
bire beş, bire altı, bire yedi, bire sekiz. Müstah
sil bire sekize kadar, harbden evvel fiyatlara 
nazaran bire se'kizte kadar istifade etsin. Fakat 

bir taraftan da (bâzı müstahsil ancak bire beş, 
Ibire altıya kadar istifade yaparken, diğerleri, 
fevkalâde zamanlarda "bir 'kısım müstahsıllarm 
faalliyet imkânları (bulabilmeleri neticesinde bi
re İG - 18 nispetinde mal satmaları suretiyle 
memleket muvazenesi tamaımiyle bozulmuş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlar, mesele uzundur, derindir, haki
katen ehemmiyetlidir, böyle 20 - 25 dakikada 
daha fazla münakaşaya imkân yoktur. İçtüzük 
mucibince meseleyi ele alıp tahlil etmeye de im
kânı maddi mevcut değildir. 

Sayın Ticaret Bakanımızın ikinci beyanatı 
bizim görüşümüzü nakzedecek şekilde olmadığı 
gibi bize bu işlerin biran evvel düzenlenmesi 
hususunda ümit verici mahiyette de değildir. 
O hâlâ eski fikirlerinde ısrar ediyorlar. 
O fikirlerin acı tecellisi bütün memllcket muva
cehesinde tezahür etmiş ve apaşikâr karşımız
da durmaktadır. 
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2. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 

alakant'm, yağ ve peynir gibi mamullerin ihraç 
rejimi ve bu maddelerin dı§ piyasalarla olan fi
yat farkları hakkındaki sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas'tn sözlü ceva
bı (6/321) 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Yağ ve peynir gibi süt mamullerinin 

memleketimizden ihracı için ihracat rejimimi
zin maihiyeti, ihtiva ettiği esas ve şartlar neler
den ibarettir? 

2. — Peynir âmillerinin 'mandıralardan mu-
Ibayaa ettikleri koyun sütlerinin son üç senelik 
vasati fiyatları var mıdır? Varsa nelerdir? 

3. — Bu maddelerin 'dış fiyatlarının memle
ketimiz fiyatlarına anormal tesirlerini önle
mek için alman tedlbirler var mıdır? Varsa ne
lerdir? 

Bu sforuyu Ekonomi ve Ticaret Bakanının 
sözlü -olarak cevaplandırmasını istediğimi arz-
ederim. 

Manisa Milletvekili 
Yunus Muammer Alakant 

EKONOMİ VE "TİCARET BAKANI CEMtL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Birinci sualleri
ne cevap: Sayın Milletvekilinin kendilerinin 
de bildikleri gibi sade yağ ve tereyağı, iç istih
lâke ancak yettiği için, ihraç edilmemektedir. 

Peynir ihracı meselesine gelince: Bugün 10 
bin tenekelik bir beyaz peynir ihraç konten
janı ayrılmıştır. Senelik istihsalimiz 200 000 
tenekedir. Bu 200 bin teneke beyaz peyniri 
istihlâk eden de Ankara, îzmir, İstanbul gibi 
büyük şehirlerdir. Çünkü Anadolu'nun diğer 
yerlerinde herkes kendi peynirlerini yapar ve 
yer. Bununla beraber peynir fiyatlarımızın dün
ya fiyatlarına göre, yüksek oluşu ayırdığımız 
kontenjanı da temine medar olmamıştır. 

Kaşar peyniri; Bir miktar ihraç müsaadesi 
verilmişti. Fakat ihraç edilememektedir. Küçük 
ambalajlı peynirlerimizin ihracını teşvik dahi 
ediyoruz. Fakat bunlara kolaylıkla müşteri 
zuhur etmemektedir. Maalesef, ihracatçılara 
bizzat ifade ettiğim gibi bu mallarımız eski ne
fasetini kaybettiği için ihraç imkânlarını kay
betmişlerdir. İhraç imkânlarını sağlıyacak şekil
de bunların imalini ve nefasetini temin şayanı 
temennidir. 

2. — Peynir âmillerinin mandıralardan mu-
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bayaa ettikleri koyun sütlerinin son üç senelik 
vasati fiyatları var mı, varsa nelerdir? 

Cevap: Tarım istatistiklerinden öğrendiği
mize göre süt alım fiyatları 1945 yılında va
sati olarak kilosu 27, 1946 da 28,70/1948 de 
55,20 dir. 

Yine İstatistik Umum Müdürlüğünün verdi
ği rakamlara göre 1948 yılında Trakya'da müs
tahsilin satış fiyatı 30,40, Manisa'da 49 ve Kars'-
da 32 kuruştur. 

Soru: Bu maddelerin dış fiyatlarının mem
leketimiz fiyatına anormal tâbirlerini önlemek 
için alınan tedbirler var mıdır? 

Cevap: Bidayette arzettiğim gibi iç piyasaya 
doğrudan doğruya müessir olacak miktardan 
çok daha az peynir ihracına müsaade ettik ve 
ihraç kontenjanı da tamamen kullanılmamıştır. 
Bu bakımdan bugün peynir fiyatlarında bir yük
seklik mevcut ise bunun, dış piyasa ile alâkası 
yoktur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Yağ ihraç edilmemektedir. Fakat yağ ka
çakçılığı yapılmaktadır. Bundan evvelki öner
gemde müddet dolduğu için bu kaçak meselesi
ne temas edemedim. Senelerden beri Cenup 
vilâyetlerimizde hayvan kaçakçılığı yapılmak
tadır. 

Gümrükler Genel Komutanlığının bu husus
ta vermiş olduğu raporlar senelerden beri dos
yalarda beklemekte ve icap eden tedbirler alın
mamaktadır. Bugün Cenup vilâyetlere gidil
diği zaman görülecektir ki, âdeta kaçakçılar 
ben daha fazla kaçıracağım, sen daha fazla 
kaçıracaksın diye kendi aralarında bir nevi re
kabet halindedirler. Uzun zamandan beri de
vam edegelen bu kaçakçılığın bir an evvel önü
ne geçilmesi ve bir neticeye varılması, memleket 
iktisadiyatı bakımından, daha fazla müsaade 
edilmemesi lâzım gelen bir hal ve zaruret ha
lini almıştır. Hepimiz biliyoruz, bir tarafta et ve 
süt gibi ana ihtiyaçlar fevkalâde yükseldi mi 
diğer istihsal bölgelerinden buralara ister iste
mez bir kaçakçılıktır başlar. Bunun neticesi 
bir kıtlık ve bir hayat pahalılığı getireceği hepi
mizce müsellemdir. Aynı zamanda bu şekilde 
yapılan ihracattan memleket hesabına bir döviz 
de gelmediği içindir ki, bu bakımdan da mem
leket için zararlı olmaktadır. 

Peynir ihraç müsaadesi senelerden beri, man-
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dıralar kapandıktan, peynirler imal edildikten 
sonra, verilmiştir. Bu ihracat müsaadeleri ve
rildiği zaman daima fiyatların yükseldiğini gö
rüyoruz. 0 kadar ki, bu ihraç müsaadeleri pey
nir fiyatlarının yükselmesini temin eden birer 
manivela haline gelmiştir. 

Fakat memlekette peynir ihtiyacı çok olduğu 
için, memleket fiyatları onların üstüne çıkmış
tır, ihracına imkân bulunamamıştır. Demek ki, 
bu ihraç müsaadeleri, kendilerinin vermiş ol
dukları rakamlar da gösteriyor ki, ne ihraç te
min etmiş, ne de memleketin muhtaç olduğu 
dövizi sağlıyabilmiştir. Bu ihraç müsaadeleri, 
fiyatların yükselmesine sebep olan bir supap va
zifesi görmüştür. Bu da fiyatlar üzerinde yeni 
bir pazar fiyatları tesis etmek zaruretinde kal
mıştır. 

Geçen sene peynir fiyatlarının 380 kuruşa 
kadar çıktığını gördük. Peynir memleketimizde 
en çok sarfedilen bir gıda maddesidir, «Peynir 
ekmek, hazır yemek» sözü türkçe bir darbımesel 
haHni almıştır. Maalesef gıdasını peynirle te
min etmek durumunda kalan kasabalılar bu 
imkândan da mahrum kalmışlardır. 

Sayın Ticaret Bakanı, Orta Anadolu'da her
kesin kendi yiyeceği peyniri kendisinin yaptı
ğım söylediler. Belki Orta Anadolu'nun bir kı
sım yerlerinde, köylerinde kendi hayvanların
dan kendi yiyecekleri peyniri belki istihsal et
mektedirler, fakat Orta Anadolu'nun kasabaları 
ve hayvanı olmıyan köylüler, bu ihtiyaçları olan 
peyniri dışardan mubayaa ederler. 

Peynir ve yağ fiyatlarının yükselmesine, bir 
taraftan kaçakçılığın önlenmesi, bir taraftan da 
vakitsiz ihraç müsaadesinin, verilmesi âmil ol
muştur. 

Saym Bakanın verdiği rakamlarla da anlaşı-
dığı gibi, mandıralara süt veren müstahsıllar ise 
peynir fiyatlarının yüksekliğiyle mütenasip bir 
şekilde süt fiyatlarından istifade edememişlerdir. 

3. — Kütahya Milletekvili Ahmet Tahtakt-
lıç'ın, Cumhurbaşkanına yapılan ziyaretler hak
kında Başbakanlıktan olan sorusuna Deıdet Ba
kanı ve Başbakan yardımcısı Nihat Erim'in söz
lü cevabı (6/322) 

Yüksek Başkanlığa. 
Son zamanlarda Cumhurbaşkanı İnönü'nün 

mahallî teşekküllere mensup oldukları yazılan bâ
zı kimselerin heyet halinde ziyaret ettikleri gaze-
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telerde görülmektedir. " 

Bu ziyaretlerin tertibinde Hükümetin deruh-
de ettiği her hangi bir vazife var mıdır?. 

Bu hususun Başbakan tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygılarım
la. 

Kütahya Milletvekili 
A. Tahtakıhç 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Saym 
Cumhurbaşkanı tarafından kabul buyrulan va
tandaşların ve temsilci heyetlerin buraya her 
hangi bir tertiple getirildiklerine dair Hükümette 
bilgi yoktur. Aksine, bâzı siyasi teşekküllerin, va
tandaşların Cumhurbaşkanı ile temasını önlem i-
ye matuf çalışmaları olduğunu duymaktayız. Fa
kat buna rağmen vatandaşlar gerek seyehatleri 
esnasında, gerek Ankara'da bulundukları zaman 
Cumhurbaşkanını ziyaret etmek arzusunda bu
lunmakta devamlıdırlar. Bu arzularına kolayca 
nail olmaktadırlar. Neşredilen tebliğlerde görüle
ceği veçhile, vatandaşlar ister bir siyasi teşekkü
le mensup olsun ister olmasın, Cumhurbaşkanı ta
rafından kabul buyurulmayı çok arzu etmekte
dirler. Her gün, yahut sık sık görüyoruz muhte
lif partilere mensup alelade vatandaş veya üze
rinde bir parti vazifesi taşıyan vatandaşlar, Çan
kaya Köşkünde kabul buyurulmaktadırlar. Cum
hurbaşkanı tarafından kabul Duyurulmanın uzun 
bir formalitesi de yoktur. Bunu arzu eden her 
hangi bir vatandaş, her hangi bir temsilci en de
mokratik bir şekilde Çankaya 'daki nöbetçi yaver
liğine telefonla müracaat etmektedir. Sayın Cum
hurbaşkanı vakitleri olduğu zaman bu isteği gös
teren vatandaşları kabule itina göstermektedir
ler. 

Mesele bundan ibarettir. , 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, sözlü sorumun iki haftadan 
beri bâzı vazifeli yazarlarca, bâzı muhitlerce bir 
hiddet ve gadapla karşılandığını görüyorum. Bu
nun böyle olacağını evvelden de biliyordum. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Ne münase
bet ? Mecliste ne münasebet ? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade edin de sözlerimi bitireyim. Ona karşı bir 
mütalâanız varsa siz de ikinci bir sözlü soru ve
rir düşüncelerinizi söylersiniz. 

Bereket versin ki artık Türkiye'de de fanile-
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re ait her hangi bir meseleyi tenkit etmek, hele ] 
bir milletvekili olarak sözlü soru konusu yapmak, ! 
mukaddesata el ve dil uzatmak şeklindeki kuru
nu vusta telâkkisinden kurtulmuş bulunmakta
dır. Onun için sözlü sorumu gayet geniş bir an- ; 
layışla ve elbetteki sarih bir maksatla vermiş bu- i 
Umuyorum. Müsaade ederseniz açıkça arzedeyim. 

Arkadaşlar, fanilere ait her hangi bir mesele- I 
nin açıkça tenkit konusu olmaması ne dereceye 
kadar artık 20 nei asırda sözü edilemiyecek bir 
telâkki ise, milletin kaderini her hangi bir ölçüde 
alâkadar ettiği takdirde şahıs, şahsiyet, makam I 
ne olursa olsun bir Milletvekili vicdanında veya 
şuurunda sual konusu yapmak istediği bir hususu 
millet kürsüsüne getirmekle mükelleftir. I 

Şunu da hemen kaydedeyim ki; şahsi prensip
lerimiz, hiçbir zaman şahısların özellikleri ile 
meşgul olmıya ve bir memleket işini, veya mem
leketin menfaatini ilgilendirmediği takdirde isim | 
ve resimlerden bahsetmeye müsait değildir. I 

Bu itibarla gösterilen telâş ve heyecanı bey
hude gayretler diye vasıflandırıyorum. 

Sayın Başbakan yardımcısının tertip kelime
sini ve tertiplerden haberimiz yoktur, şeklindeki ' 
ifadesini de tamamen yersiz telâkki ediyorum. Ş 

Arkadaşlar; kanunlarla vücut bulan müesse- ! 
selere, bu arada Devlet Başkanlığı müessesesinin 
mahfuz haklarına, kendisine mahsus olan husu
siyetine saygı göstermek noktasından, muhakkak 
ki, gündelik fikirlerle hareket edenlerden daha 
ileri bir şuur sahibi olduğuma kaniim. (Çok güzel 
sesleri). 

Fakat dikkat ederseniz matbuatta vâki 
olan birçok tenkitlere Cumhurbaşkanı inönü'
nün ismi karışmakta, mahkemelerdeki birçok 
dâva konuları inönü'ye sirayet etmekte ay
rıca Meclisteki tenkitlerden bir kısmı da zaru
ri olarak aynı tenkit sirayetini taşımaktadır. 
Bu niçin arkadaşlar? Çünkü geçen gün Millet
vekilleri Seçimi Kanunu hakkında sözlü sorum 
vesilesiyle de açıkça izah ettiğim gibi memle
ketteki emniyetsizlik, huzursuzluk, siyasi buh
ran her şeyden evvel tek parti sisteminde (Şef) 
sıfatını üzerinde taşıyan şahsiyetin, bugün de 
yine demokrasi inkılâbına girdiğimiz fikri 
herkes tarafından ifade ve müdafaa edildiği 
halde bugün dahi bir taraftan Halk Partisi Ge
nel Başkanlığı sıfat ve salâhiyetini üzerinde ta
şımakta olmasından, diğer taraftan da Devlet 
Başkanlığı sıfatını haiz bulunmasından , ileri 

. 1949 O : 1 
i gelmektedir. Eğer Devlet Başkanına vâki olan 
| ziyaretler vatandaşlar ve binnetice, onlardan 
| aldığı intiba ile, milletvekillerinin vicdanında 

bir istifham vücuda getryorsa bu her şeyden 
evvel iki başlı sıfatın devam ettirilme inadın
dan ve temayülünden ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar, memleketimiz, bütün dünyanın 
karşılaştığı müşküllerden apayrı olarak ken
disine mahsus güçlük içindedir. Diğer taraftan 
kendisine tenkitlerimizin teveccüh ettiği Dev
let Başkanı inönü'nün de açıkça ifade ettikleri 
gibi bütün vatandaşlar, Türkiye'de bu kendi
mize mahsus dertlerden kurtulma yolunun mil-

! lî iradeye ve millî murakabeye müstenit bir 
i devletin katiyen kurulmasına bağlı olduğunda 

müttefiktir. 
Şu halde bu güçlüklerin hal yolunu bul-

| mak; demokrasinin bütün işlerimize, müessese
lerimize makam ve şahsiyetlere şâmil olmak 
üzere kanunların çerçevesi dâhilinde kurulmuş 

| ve kanunların istikametinde işliyen müessese-
i 1er halinde vücut bulmasına bağlıdır. 
i Şimdi 21 Temmuz 1946 tarihli seçimde mem

leket varlığında kendisini hissettiren bir zih
niyet içinde vatandaşların j % 99, u artık Tür-

i kiye'de şeflik sisteminin bütün müesseseleriy
le kadrosiyle, temayülleriyle her türlü tezahür-
leriyle devrini tamamlamış olduğunda ittifak 
etmiş oldukları meydana çıkmıştır. 

Arkadaşlar; şeflik sistemiyle demokrasi sis
temi arasında yüzde yüz mütezat, prensipler, 
noktalar vardır. Nitekim size Halk Partisinin 
1938 Olağanüstü Kurultayına ait bir mucip se
bepten iki fıkra okuyacağım: 

Esbabı mucibe: Siyasi partiler millî ve va
tani yüksek menfaatleri temin edici prensiple
rinde kanaatleri birleşmiş vatandaşların teşkil 
ettikleri siyasi cemiyetlerdir. Millet arasında 
politik kanaatleri birbirlerine uygun olanlar 
kendi halinde dağınıktır. Bunları ancak bir şef 
birleştirir ve hepsini bir teşkilât altında top
lar. Şefin rolü her memlekette ve bilhassa par
ti hayatına yeni girmiş memleketlerde çok mü
himdir. Çünki politik kanaatleri eksıeriya pren
sipler halinde birleştirip, olgunlasıtracak ve 
prensipleri zihinlere aşılayacak ve mütemadi-

I yen besliyecek memleket siyasetine istikamet 
verecek millet efradını politik sahada yetişti-

I recek olan şeftir. 
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VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Sual önerge-

siyle bunun ne alâkası vardır? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) - Mü

saade ederseniz, alâkası gayet açıktır, izah ede
ceğim. 

Şimdi bu tarzda bir görüşle Türkiye'de millî 
irade ve millî murakabe sistemine geçişte de
mokrasi kelimesini telâffuz etmek de kâfi de
ğildir. Nitekim Halk Partisinin aynı yıl kabul 
ettiği programında da seçimlerde demokratik 
esaslarının cari olması prensipi kabul edilmiş
tir. Görüyorsunuz ki demokrasi kelimesini de 
teleffuz etmek kâfi değildir. 

Bu sistem, Anayasamızla yüzde yüz tezat 
halindedir; fakat devrini, bizim vicdani kana
atimize göre, 1946 senesine kadar yaşamış ve 
ondan sonra yerini, bütün zihniyetiyle, bütün 
ananeleriyle, adaletleriyle, müesseseleriyle de
mokrasi prensiplerine ve esaslarını terketmek 
mevkiinde kalmıştır. 

îşte bugün sıkıntısını çektiğimiz nokta Halk 
Partisinin tek parti, tek şef görüşünden demok
rasi sistemine intikalinde kendi kendine kar
şılaştığı müşküller ve bu müşküllerin de millet 
işlerine sirayet etmesinden ileri gelmektedir. 

Son Halk Partisi Kurultayında, Devlet Baş
kanlığı ile parti başkanlığının birleşmemesi 
hakkındaki millî görüşe uyar gibi görünerek, 
Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Devlet Baş
kanının parti başkanlığı yapmaması esası kabul 
edildikten sonra, fiilen Cumhurbaşkanı olan bir 
zatın, parti başkanı seçilmiş olması samimiyet
sizliğin (Gürültüler) bir ifadesi ve kati bir in
kılâp yapılması zaruretinin kâfi derecede anla
şılmamış olmasının bir neticesidir. (Şiddetli 
gürültüler, sadede gel sesleri, sağdan bravo, 
devam sesleri). 

Arkadaşlar parti Özelliklerinden bahsetmi
yorum, 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Millet seviyor, 
minnettardır, ta uzaklardan tazimlerini sunmak 
için geliyorlar. Sen ne anlarsın, ne karışıyorsun? 
(Tahammül edemez talbiî sesleri), (Gürültüler), 
(Soldan, sadede gel sesleri, sağdan tam sadet
te konuşuyor sesleri). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar; şef sistemindeki en (bariz vasıflardan 
birisi, bütün işlerin şeften başlaması, şefte bit
mesidir. (Gürültüler, sıra kapakları gürültüler) 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar; beyhude telâş ediyorsunuz. Bu vazi
yetten bizzat Devlet Başkanı o kadar rahatsız
dır ki... (Sana ne sesleri) Zonguldak'taki nut
kunda, Kastamonu'daki nutkunda Cumhurbaş
kanı, vatandaş olarak konuşuyorum diye tasri
he -mecburiyet hissetmiştir. (Soldan gürültüler). 

Demek ki, bu iki sıfat beraber devam ettik
çe.... (Soldan o vazife bize ait sesleri, şiddetli 
gürültüler). 

Arkadaşlar, dinleyin de sonra mütalâaları
nızı söylersiniz. (Soldan gürültüler, sağdan de
vam sesleri). 

Arkadaşlar, memleketimizin içinde (bulundu
ğu müşküllerin hal yoluna girilelbilmesî için 
memleketimizdeki siyasi (burtıran ifade eden, bu
nun sebeplerini teşkil eden bütün noktaları te
ker teker ayıklamak mecburiyetindeyiz. Tenkid 
konusu yaptığım cihet Devlet Başkanlığı ile 
Parti Başkanlığı sıfatını (beraber .devam ettir
dikçe memlekette türlü yollardan fenalıklar 
meydana geldiğinin anlaşılmamış olmasıdır. 
(Gürültüler). 

Arkadaşlar; ne demek istediğimi siz de an
ladınız, herkes de anladı. Onun için bu gürültü
nün meydana getireceği netice size aittir. (Gü
rültüler) . 

Bugün Devlet Başkanlığı ile Parti Başkan
lığının beraber yürütülmesinden bâzı zararlar 
meydana geliyorsa bunun tarihi mesuliyeti he
pinizin omuzlarındadır. (Gürültüler). 

BAŞKAN — 15 dakikanız doldu. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Gü

rültüden konuşmaya imkân bulamadnn. Zatı 
âliniz sükûneti temine muvaffak olamıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Muvaffak oluyorum, bu söyle
diğiniz mütalâayı kabul etmiyen arkadaşların 
reaksiyonudur. 

AHMET TAHTAKILIÇ, (Devamla) — Ri
yaset sükûneti temin edemezse celseyi tatil eder. 
(Gürültüler maşaallah sesleri). 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılrç, zati âlînize 
söylüyorum 15 dakikanız dolmuştur. (Gürültü
ler). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ama 
gürültüden muntazaman devama imkân bula
madım. 

Zati âliniz sükûneti temin etmeye muvaffak 
olamadınız. 
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BAŞKAN — Tekrar şunu söyliyeyim; bu gü

rültüler söylediğiniz mütalâayı kabul etmiyen 
arkadaşların bir reaksiyonudur. Sizin sözünü
zü kesen yoktur. 

AHMET TAHT AKI U Ç (Devamla) — Riya
set sükûneti temin eder, edemezse celseyi ta
til eder, tekrar içtima eder. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Zati âlinize soyuyorum, 15 dakika dolmuş

tur, celseyi tatil edecek kadar da gürültü olma
mıştır, serbestçe beyanı mütalâa etmişsiniz dir. 
Arkadaşların reaksiyonu, sadece söylediğiniz 
mütalâayı kabul etmemek içindir. 

AHMET TA UT AK İLİÇ (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz. Şu halde iki cümle ile sözüme 
nihayet vereyim. De'rt, maraz ortadadır; el birli
ğiyle bu marazı deşip katı istikameti vermek 
mecburiyetindeyiz. Eğer Türkiye'de siyasi buh
ran tcvlid eden bu iki başlı vasfı halletmezsek 
daha bin türlü müşküllerle karşı karşıya gele
ceğiz. 

(Soldan gürültüler, partinizde öyle yapın 
sesleri) 

Onun için ziyaretler hakkındaki görüşümü 
söylemedim. Bugün eğer İstanbul'da esaslı işler 
ihmal edilip de birtakım stadlar ve geziler 
yapılıyorsa bu nevi ziyaretlerle her şeyin Şefin 
direktifine ve müzaheretine istinat ettirilme
sinden ileri gelmektedir. Halbuki Türkiye'yi ka
nun memleketi, ilim memleketi, fennin her türlü 
imkânlarının tatbik edildiği, prensiplerin yaşa
dığı memleket haline getirilmek mecburiyetin
deyiz. 

DEVLET BAKAN] VE BAŞBAKAN YAR
DİMCİSİ NİHAT ERİM (Kocaeli) - - Muhte
rem arkadaşlar. Sayın Kütahya Milletvekilini 
dikkatle dinledim. Evvelâ şu noktayı tebarüz 
ettirmek isterim ; sözlerine başlarken verdik
leri sözlü sorunun, umumi bir heyecan ve infial 
uyandırdığından bahsettiler. Hükümette böyle 
bir heyecan ve böyle bir infial olmadığını ken
dilerine temin ederim. Vatandaşlar arasında bu 
suali yersiz bulanlar olduysa, kendileri serbest 
olduğu kadar, diğer vatandaşların da bir siya
si. vakıa karşısında (ki, sualleri bir siyasi vakıa
dır,) serbestçe mütalâa beyan etmelerine de 
müsaade buyuracaklardır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Rad
yodan bahsettiler, ona cevap verin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Burada 
Cumhuriyet Halk Partisinin 1938 Kurultayında 
kabul edilen metinleri okudular. 

Arkadaşlar; 1038 de C. II. Partisinin tek Par
ti esasına istinat ettiğini bu memlekette ve dışar-
da, bugün bilmiyeıı var-mıdır? Türkiye, çok par
tili demokratik hayata lî) Mayıs 1945 nutku ile 
geçtiğini bilmiyeıı varımdır ? 

C. II. P. bir tarihî misyon, bir tarihî vazifeyi 
ifa ettiği kanaatiyle, bu memlekette inkılâpları 
başarmakta olan bir parti kanaatiyle, 1945 e 
kadar tek parti disiplini içinde bu inkılâpları 
yerleştirmiştir. İman ediyorum ki yerleştirmiş
tir. (Bravo sesleri ve alkışlar) Eğer bu inkılâplar 
yerleşmiş olmasaydı, Tahtakılıç, burada buluna
mazdı. 

Bugün Türkiye'de şef sistemi yoktur. Türki
ye'de şef sistemi olmadığının en parlak delili 
Büyük Mecliste muhtelif siyasi Partilerin bulu
nuşudur. Bunun en parlak delili, şu kürsüden 
serbestçe konuşabilmeleridir. Milletvekili arka
daşlar, heyecan gösterdiler, Tahtakılıç. nasıl sual 
sormakta serbest iseler, onlar da siyasi hareket
lere karşı kendilerinden başka türlü duygularla 
mütehassis olmakta serbest olmalıdır. Buna mü
dahale etm ivelim. 

Arkadaşlar, Meclis içinde ve dışında hükümet 
olarak, Milletvekili olarak, vatandaş olarak cemi
yet hayatında hepimizin siyasi vazifeleri ve hak
ları Anayasamızda çizilmiştir. Ben Sayın Tahta
kılıç'tan rica ediyorum Anayasanın hangi hük
münden çıkarıyorlar, Cumhurbaşkanı parti reisi 
olamaz, diye ? Parantez açarak şunu arzedeyim 
ki Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayından ev
vel, Cumhurbaşkanının sırf tarihi şahsiyetleri 
dolayısiyle, parti reisi olmaması tezini müdafaa 
ettim ve o kanaati hâlâ taşımakta olan bir insa
nını. Ama bunu şahsi olarak ileri sürdüm. Ken
dileri bunu Anayasanın hangi hükmünden çıka
rıyorlar ? Anayasada buna mâni bir hüküm yok
tur ve Anayasa böyle kaldıkça ister Cumhuriyet 
Halk Partisi, ister başka bir parti iktidarda bu
lunsun, Cumhurbaşkanı olacak zat ya o partinin 
başkanı olacaktır; yahutta o ekseriyet partisi 
içinde temayüz etmiş her hangi bir şahsiyet ola
caktır. Biz, Milletvekili olarak, Büyük Millet 
Meclisi üyesi olarak o zattan başka türlü hareket 
etmesini bir hak olarak isteyemeyiz. Cumhurbaş
kanı memleket içinde bir seyahat yapıyor, görü-
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yor hissediyoruz ki bâzıları bundan rahatsız I 
oluyor, heyecan duyuyorlar. Bilmiyorum, Hükü
met olarak biz ne yapabiliriz ? Bir vatandaş Cum-
hurbaşkaniyle görüşmek istiyor, yine ne yapa
lım, o vatandaşın görüşmesine jandarma kuvve
tiyle mi mâni olalım f 

Tahtakılıç arkadaşımız bir sual soruyor üç 
gün sonra muhalif parti temsilcileri Cumhur-
başkâniyle görüşmek için Çankaya'ya gidiyor, 
konuşuyor. (Soldan, gülüşmeler). Yani Hükümet 
ne yapsın? Biz ne yapalım? 

Bir noktayı daha tebarüz ettirmek isterim : 
Bendeniz meseleyi yalnız Anayasa, yalnız ka
nunlar bakımından mütalâa ediyorum. Şahsi 
duygu ve şahsi kanaatim bakımından mütalâa 
etmiyorum. Kendimi bu kürsüden o suretle ko
nuşmaya mezun addetmiyorum. Buyurdular ki, 
heyetler gidiyor, Çünkü kendilerinde şöyle bir 
his doğuyor. Oraya giderler ve arzularını oraca 
makbul bir hale getiriri erse bunlar ergeç tahak
kuk edecektir. Yanılıyorlar. Dün böyle idi, çün
kü dün şeflik sistemi vardı, tarih karşısında 
mesul bir şahıs vardı ve o mesuliyeti taşımakta 
idi. Bugün mesul yalnız ve yalnız Büyük Millet 
Meclisi vardır ve Büyük Millet^ Meclisi karşı
sında mesul bir Hükümet vardır. îşte karşınız
dayız. Herhangi bir vatandaşa, herhangi bir 
hâdise ve kararın hesabını vermeye Amadeyiz. 
Büyük Meclis huzurunda ve tarih karşısında 
her yerde Mesuliyetleri başkasına sıyırmak baş
kasına nakletmek gibi bir fikir bizim zihnimizde 
yer bulmamıştır ve bulmıyacaktır. (Soldan 
bravo sesleri). Halisane, başka türlü düşünen 
arkadaşlarıma rica edeceğim. Reisicumhuru
muzu günlük politika kavgalarımızın dışında tu
talım. İşgal ettiği makam itibariyle, tarihi şah
siyeti itibariyle, karanlık günlerde hepimize reh
berlik edecek ve millet birliğinin zamkını teşkil 
edecek bir zattır. (Soldan, bravo sesleri). Böy
le bir başın adını kendimize şöhret temin etmek 
için, herhangi bir politik mülâhaza ile günlük 
kavgalara karıştırmıyalım. Ayıp oluyor, o hale 
geldik ki, hiçbir muhatarası kalmadığı bir gün
de ona çatıyoruz. Ona 1945 ten evvel çatsaydı-
lar, kahramanların o zaman evvelâ ben ellerini 
sıkardım. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — O zaman el
lerini öperlerdi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN Yar-
DIMCIST NÎHAT ERÎM (Devamla) Demok- | 
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| ratik sistemi, torpilleme teşebbüsleri nereden, 

nasıl, hangi şekilde gelirse gelsin behemehal yer
leştireceğiz. Üçte ikisi yerleşmiştir, üçte biri 
kalmıştır. Bu gayrette hep beraber olalım, müt
tefik olalım. Siyasi şöhret yapmak için, siyasi 
itibar yapmak için mevcut şöhretleri yıkmaya ih
tiyaç duymıyalım. 

AHMET T A H T A K H J I Ç (Kütahya) - Arka
daşlar, dikkati ettiyseniz ben, geçmişe ait tahmin
lerimi v€ okuduğum fıkrayı 1946 ya kadar mem
lekette hüküm süren idare zihniyetinin istinat 
ettiği prensipleri bir defa daha huzurunuzda açık
lamak için ortaya koydum. Yoksa o devrin ta
rih" cereyanı elbette 1946 senesine kadar kendi
sine mahsus olan şartların içinde gelip geçmiş
tir. Bizim ıstırabımız, bilâkis, 1946 dan sonra 
dâhi, bize siyasi şöhret peşinde diye tân 
eden Sayın Başbakan yardımcısı, bugünkü hüvi
yeti ile katettiği merhaleyi borçlu olduğu, o 
geçmiş devri yaşatmak için sarfettiği gayreti te-
barib: ettiriyor. Devlet Başkanlığının kendine 
mahsus hüviyetini anlamakta ondan daha ciddî 
bir telâkkiye sahibiz.. Eğer lazımsa, mahallî he
yetler diye bir Milletvekili ile bir belediye reisi
ni değil, Devlet Başkanı sıfat ve salâhiyetini ka
mın çerçevesi içinde kullansın, onu onore etmek 
için namütenahi heyetlerle ziyaretler edelim ras-
gele ziyaretlerle efkârı umumiye bulandırılmasın 
(Soldan senin kafan bulandırıyor sesleri) 

Arkadaşlar torpilleme fikri, dikkat ederseniz, 
burada konuşan, şahsiyetimi kastediyorsa, kendi
sine racidir. Torpilleme zihniyeti, sağ ve solu 
teşvik etme zihniyeti bizzat kendisinin vaktinden 
evvel kapılmış olduğu şöhret ve ilerleme hislerin
den doğmaktadır. Vicdan istirahatımız şu nokta
dan geliyor: Milletvekili olmak şartları dahi hiç
bir zaman bizi her hangi bir tertibe bağlıyama-
mıştır. Ve bunun tecellisini, B. M. Meclisi önü
müzdeki günlerde görecektir. Nitekim bugün 
Türkiye B. M. Meclisi bir daha Milletvekili olup 
olmamak t'âsît dairesinden kurtulan 465 azadan 
teşekkül etsin Türkiye'de hal yoluna girmemiş 
mesele kalmaz. Sayın Başbakan Yardımcısı, genç 
yaşında bu şekilde konuşmamalıdır. 

Bana diyorlar ki, siz, şöhretlere çatıyorsunuz. 
Kendileri de o şöhretlerin gölgesinde bütün bir 
millete çatıyor. 

Arkadaşlar; 1946 senesine t adar birçok hâdi
seler oldu; fakat bir noktayı unutuyorlar, 1946 

I s: ıu-sindç bütün millet ittifak etmiştir ki, artık 
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Türkiye'yi büyük şahsiyetlerin gölgesinde farz 
etmek zihniyetini birgün evvel tarihe karıştır
mak lâzımdır 

Nitekim bize safha safha Seçim Kanununun 
tadil edileceğini, gelecek sene kendilerinin 
başkanlıktan çekileceğini söylüyorlar, millete 
birtakım şeyler ifade ediyorlar. (Soldan gürül- I 
tüier, öyle bir şey yok sesleri) 

Sonra arkadaşlar şeflik sisteminin bir bârız 
vasfı da inat ve ısrardır. Şef tutunduğu mev
kii muhafaza için inat ve ısrar eder. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — öyle fikir 
senin kafanda vardır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 
tarihte görülen şeylerdir, bilmiyenler varsa ta
rih sayfalarını açıp baksınlar. 

Arkadaşlar; eğer inönü'yü Sayın Başbakan 
Yardımcısınm kısır görüşü ile söyledikleri gi
bi milleti tirtir titreten adam farzediyorsa, 
vatandaşları korku içinde bulunduran adanı 
zannediyorsa Nihat Erim Beyin bu görüşüne 
iştirak etmiyorum. Bunu İnönü'ye yakıştıra
nı am. 

Yani iki taraflı, sağlı sollu konuşması bizim 
fikirlerimizi anlamadığını gösteriyor. Bu hare
keti genç yaşında kendini heder ettiğine bir 
işarettir. Kendisine teessüf ederim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Kime tees
süf ediyorsun? Sen teessüfe de lâyık değilsin. 
(Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun anlaşacak
lar. (Gülüşmeler) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Kacaeli) — Efen
dim, Yüksek Heyetinizden özür dilerim. Ken
di şahıslarına hiçbir tarizde bulunmadım. 
Şahsımdan bahsettiler. Onun için tekrar tek
rar özür dilerim, bir iki söz söyliyeceğim. 

Bendeniz Büyük Millet Meclisinin şerefli 
saflarına katılmadan önce 30 yaşında profesör 
olmuş, aynı yaşta Türkiye Hariciye Vekâletin
de Hukuk Müşavirliği yapmış bir arkadaşını
zım. Oraya kadar bütün kademeleri alnımın 
teri ve göz nuru ile gece gündüz çalışarak elde 
etmiş bir arkadaşınızım. Tahtakılıç'ta çok iyi 
bilir ki bu böyledir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Beni 
tanıyanlar da çok iyi bilir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Nihat Erim Bey zatıâliniz ko
nuşurken bir kelime söylemedi. (Gürültüler). | 
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I DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
I DIMCISI NÎHAT ERÎM (Devamla) — Muh-
i terem arkadaşlar, çırpınarak itina göstermek 

istediğim şey, siyasi hayat karşılıklı nezahet, 
karşılıklı dikkatle inkişaf edebilir düsturudur. 
Demokratik siyasi hayatta bunun dışına çıktı
ğımız, tanlara, tarizlere başladığımız zaman 
bunun sonu yoktur. 

Tahtakılıç, şerefli heyet arasında Milletve
kili olarak bulunuyorlar; müsaade buyursun 
da bendeniz de onun Milletvekilliği yapabildi
ği bu heyet arasında Başbakan Yardımcısı ola
rak kifayetle vazifemi yapabileyim; Çünkü ne 
tahsilim ne terbiyem, ne de yetişmem, görgüm 
hiç şüphesiz kendilerinkinden az değildir. 

4. — Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in, 
Askerî Fabrikalarda çalışan işçiler hakkındaki 
sorusuna Millî Savunma Bakam Hüsnü (Jakır'm 
sözlü cevabı (6/324) 

25 . IV . 1949 
Afikerî fabrikalarda çalışan işçiler hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Askerî fabrika ve müesseselerde çalışan iş
çilerin siyasi cemiyetlere girmelerinin yasak 
olduğu, girmiş olanlar varsa derhal ayrılmaları, 
aksi hareket edenlerin işlerine son verileceği ve 
Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin 
tatbiki için askerî mahkemelere verilecekleri 
fabrika ve müesseseler müdürleri tarafından ta
mim edildiği öğrenilmiştir. 

1. — Böyle bir tamimden Bakanlık haberdar 
mıdır? 

2. — Haberdar ise tasvip ediyor mu? 
3. — Ediyorsa kanuni mesnedi nedir? 
4. — Bu tamim gereğince işine son verilen 

işçi var mıdır? 
5. — Varsa miktarı nedir? 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

MÎLL-SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) -— Askerî fabrikalarda çalışan 
işçiler öteden beri askerî şahıs muamelesi gör
müşlerdir, Askerî Ceza Kanununun 3 ncü mad
desinde sayılan insanlar arasına girmişler ve o 
tarzda bir muameleye tâbi tutulmuşlardır. Bu 
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muamele tarzı da, gerek Askerî Yargıtay ve | 
gerek Umumi Temyiz Mahkemesinin içtihat ka-
rariyle de teyit edilmiştir. Bu muamelenin 
icabı olarak, askerî şahıs telâkki edilmelerinin 
icabı olarak da, Askerî Ceza Kanununun 148 | 
nci maddesine göre bâzı hareketler kendileri ı 
için menedilmiştir. Bu memnuiyetler arasında } 
siyasi parti ve cemiyetlere intisap keyfiyeti de 
vardır. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Rey verme ı 
hakkı? I 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA- | 
KIR (Devamla) — Rey verme hakkı memur-
larda olduğu gibidir. Devlet memurları rey j 
verirler ama, siyasi bir partiye giremezler, bun
lar da tıpkı onlar gibidir. Binaenaleyh öteden 
beri cereyan eden bu muamele Millî Savunma | 
Bakanlığı tarafından yapılan tebliğlerle 
ihtar edilmiştir. Çok parti olmadığı za
manlarda, 1942 senesinde bir tebliğ ya
pılmış, ayrıca 1946 senesinde de bir' 
tebliğ yapılmış ve Askerî Fabrikalar, bu esasa 
istinaden; kendi emri altındaki müesseselere 
bu ihtarları, bu tebliğleri yapmıştır ki ; arkada
şımızın suallerinde bahsettikleri tamimlerden 
bir tanesi de budur. Durum böyledir. Yalnız bu 
hareketlerinden dolayı, işlerine nihayet veri
lenler var mı diye soruyorlar, siyasetle iştigal
leri ve siyasi partilere intisaplarından dolayı hiç
bir işçinin vazifesine nihayet verilmiş değildir. 

KÂMÎL GÜNDŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlar; çok yerinde olarak, şeften, demokrasi
den, kanundan, nizamdan bahsedildiği bugünde 
benim takririm de kürsüye geldi. Şimdi huzuru
nuzda takririmi izah edeceğim; Sayın Bakanın 
görüşlerini birer birer cerhetmeye çalışacağım. 
Yalnız arkadaşlarım, evvelâ tamimler nedir? 
Bunu okuyayım da, ondan sonra da bu tamim
ler hakkındaki görüşümü ve Sayın Bakanın 
mütalâalarını da birlikte cerhedeyim: Tüfek 
Fabrikası Müdürvekili yüksek mühendis Bin
başı Bekir Tugay Tüfek Fabrikasında çalışan 
mühendis, memur ve işçi hulâsa, Askerî Fabri
kada vazife almış olan her fert askerdir. Me
murlar askerî talimat ve kayıtlara tâbidir ve 
maddelerden bahsediyor; Askerî Ceza Kanunu
nun 148 nci maddesiyle tehdit ediyor eğer siyasi 
partilere girerlerse ve seçimlerde rey verirlerse 
onu işinden menedeceğim ve askerî mahkemelere 
göndereceğim diyor. j 
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Aynı tamim, Genel Müdür Tümgeneral Ek

rem Akbaş tarafından bir daha takviye edili
yor. Tarih; 6 .1.1949, bu tarihin büyük ehem
miyeti vardır, bu tarihe dikkat etmenizi bilhas
sa rica edeceğim. Çünkü beyanatımın merkezi 
sikletini bu tarih teşkil edecektir. 

1. Askerî şahıslardan sayılan İdaremiz sivil 
mensuplarının memur, hizmetli, işçinin siyasi 
cemiyetlere giremiyeceği ve siyasetle iştigal 
edemiyeceği 15 . X I I . 1946 gün ve 218 numara ve 
17 . IV . 1946 gün ve gizli 440 Karar 1 0 . X I I . 
1946 ve 1385 sayılı emirleri tebliğ edilmiştir. 
Bu emirlere rağmen bâzı mensuplarımız siyasi 
cemiyetlere intisap ettikleri anlaşılmış ve bu 
mevzula ilgili hükümlerin suretleri çıkarılmış, 
keyfiyet bütün sivil mensuplarımıza duyurul
ması ve hususi Millî Savunma Bakanlığı 
17. I V . 1747 gün ve 440 sayılı tamimle yayın
lanmış olan 15 . IV . 1947 gün ve 463 sayılı emir
lerinin okunulması ve neticesinin bildirilmesini 
rica ederim. 

Not : Bütün işçilere okunacaktır. 
Sajnn arkadaşlar; bu tamimi okuduktan son

ra ben de görüşlerimi kısaca arzedeyim. 
Askerî fabrika ve müesseselerde çalışan 

işçiler askerî şahıs değildir. Bu görüşümüzü 
cerhedacek mer'i kanunlarımızda ne sarih, ne 
de zımmi bir hüküm yoktur. Askerî şahıs Askerî 
Ceza Kanununun üçüncü maddesinde tarif edil
miştir. Bu kanuna göre : (Mareşalden asteğme
ne kadar subaylarla, başgedikliden ere kadar 
ve bilûmum askerî memur, askerî adlî hâkim
ler ve müstahdemler ve talebeler askerî şa
hıstırlar). Bu tarif tetkik edilirse askerî fabrika 
ve müesseselerde çalışan işçilerin bu tarifin şü
mulüne girmediği görülür. 

HÜSEYÎN ULUSOY (Niğde) — Müstah
demdirler, girerler. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Devamla) — Acele 
etmeyin Hüseyin Bey, zekânız herkesçe mü
sellem. Herhalde onu da cevaplıyacağız. 

Çünkü, işçiler, subay, erat, askerî memur, 
askerî adlî hâkim ve askerî talebe değildir. An
cak tarifteki müstahdem kelimesi içine girip 
girmiyecekleri eayi teemmüldür. Bunun için ay
nı kanunun başka bir maddesini tetkik etmek 
ieabeder. Gene Askerî Ceza Kanunun 148 
nci maddesinin (B) bendi gözden geçirilirse bu
rada vazıı kanunun işçileri müstahdem kelime
sinin içine mütalâa etmediğini »örmek mümkün-

— 271 — 



B : 83 9 .5 . 
dür. Fıkrayı aynen okuyorum : «Türk Ce- I 
za Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinde 
yazılı olan cürümler ordu içinde veya ordu 
mensupları ve askerî fabrikalar ve müesseseler
deki müstahdem veya işçiler arasından işliyen-
lerin cezası yarıdan aşağı olmamak üzere artı
rılır. Eğer vazıı kanun müstahdem kelimesi 
içinde işçileri de mütalâa etmiş olsaydı bu fık
rada müstahdem ve işçi kelimelerini yekdiğe-
rinden ayrı kelimeler olarak kullanmazdı. Bü
tün arkadaşlarımın da bana iştirak edeceklerini I 
sanırım; falan maddede müstahdem şudur der
ken falan maddede de müstahdem, işçi falan de
nemez. 

Saniyen arkadaşlarım; Askerî Temyiz Mah
kemesi içtihatlarına göre de ordu da mukavele 
ile hizmet kabul etmiş mütehassıslar dahi müs
tahdem değildir. 

Sayın arkadaşlar; bir an için farzedelim ki 
askerî fabrika ve müesseselerde çalışanlar as- I 
kerî şahıs sayılsınlar. Binaenaleyh bunlara 
askerî şahıs muamelesi yapılması lâzımdır. Bu I 
lıususta da görüşlerimi arzedeceğim. Ordu Da
hilî Hizmet Kanununun 33 neü maddesinin I 
sarih hükmü gereğince hizmet esnasında askerî 
şahıslar üniforma geymek mecburiyetindedir
ler. Acaba işçiler, askerî fabrikalarda, askerî 
müesseselerde iş başında çalışırlarken ünifor- I 
malarını giyerler mi? Kıyafet Kararnamesi bu 
gibi şahıslar hakkında ne gibi bir esas kabul I 
etmiştir? Bize göre, bu gibi işçiler üniforma 
giymezler. Kıyafet Kararnamesinde de bunlar 
için bir esas kabul edilmiş değildir. Zira bun
lar askerî şahıs değildir. 

Askerî fabrikalarda kadın işçiler de vardır. 
Mer'i kanunlara göre kadın işçiler askerî şah

siyet iktisap edemez, asker olamaz. Eğer biz 
işçileri askerî şahsiyet olarak kabul edersek ka
nunlara aykırı olarak kadınlara askerî şahsiyet 
izafe etmiş olmaz mıyız ? 

Acaba işçilere askerî şahıs derken kadınların 
da askerî şahsiyet iktisap etmeleri ve bu su
retle arada husule gelen tezadı Sayın Bakan na
sıl telif ediyorlar? 

Saniyen arkadaşlar; askerî şahsiyet iki kıs
ma ayrılır. 

Gl. FİKRİ TÎRKEŞ (Sivas) — Fevkalâde 
hallerde caiz. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) - - Birincisi 
erler ve tale'beler, ikincisi : Erler ve talebele- | 
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rin dışında kalanlardır. Er ve talebelerin iaşe 
ve ibatesi Devlete aittir, eğer askerî şahıslar
dan er olsa idi, iaşeleri devlete ait olacaktı, ken
dilerini Devlet besliyecekti. Halbuki bunlar ken
di kendilerini 'besliyorlar. Çalışmaları mukabili 
ücret alıyorlar. 

Gedelim 'bunların dışında kalanlara, yani er 
ve talebelerin dışında kalan askerî şahıslar 
maaş veya ücret alırlar. 

Sayın arkadaşlar, 4105 ve 4186 numaralı ka
nunlar ODU Meclisten çıktı. 4105 numaralı Ka
nunla askerî şahıslara iaşe 'bedelli veriliyor, aca
ba işçilere de 'veriyor musunuz, Sayın Bakan? 

4786 sayılı Kanunla da sefer (halinde de as
kerî şahıslara kazandan iaşe edilmek hakkını 
veriyorsunuz, bu kanun işçilere de tatbik edili
yor mu? Bizce 'hayır. Çünkü işçiler askerî şahıs
lar değildir, askerî şahıslar 'hakkında Askerî 
Oeza Kanunu tatbik edilir. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum; bir işçinin 
bilâ mazeret altı günden fazla işine gelmemesi fi
rar suçu mu tevlit eder? Bundan mütevellit hâdi
sede Askerî Ceza Kanununu mu tatbik ediyor
sunuz, yoksa îş Kanunu ve buna mütenazır hü
kümleri mi tatbik ediyorsunuz? Bence, iş Kanu
nu ve (buna mütenazır hükümleri tatbik ediyor
sunuz. Çünkü sivil işçiler askerî şalhıs değildir. 
Askerî fabrika ve müesseselerde çalışan işçi -
lerin falbrika haricinde ika eyledikleri ve As
kerî Ceza Kanununda tadat edilen fiil ve hare
ketlerinden dolayı salahiyetli adlî makamın, 
âımiri adlî olması ve işi rüyet edecek mahkeme
nin askerî mahkeme bulunması ve Askerî Ceza 
Usulü Muhakemeleri Kanununun (birinci mad
desinin sarih hükmü iktizasındandır. Halbuki 
tatbikatta Ibu suçluları Cumhuriyet savcıları ta
kip etmektedir. 

Sayın Bakana bunu daha açık olarak ifade 
edeceğim : îki askerî şlıhıs garnizon haricinde 
yekdiğeri aleyhinde suç işlerlerse bunun muha
kemesi askerî mahkemelerde rüyet edilir. Hal
buki tatbikatta iki sivil işçinin hariçte birbiri 
aleyhine vâki işledikleri suçlardan dolayı mu
hakemeleri umumi mahkemelerde rüyet edili
yor. Sebep? Çünkü bunlar askerî şahıs değildir. 

Arkadaşlar; askerî fabrika ve müesseseler
deki çalışan işçileri askerî şahıs kabul edersek 
bunlar hakkında Askerî Oeza Kanununun 148 
nci maddesinin birinci bendini tatbik etmek 
icabeder. 

« 
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O zaman da işçiler diğer ordu mensupları 

gibi siyasi cemiyetlere girmiyece'kleri gibi rey 
daihi kullanamazla;;. 

148 nei maddeyi . Sayın Bakanın okumasını 
rica ederim. Maddenin fıkrası çok sarih hükmü 
ihtiva etmektedir. Kayseri'de, Kırıkkale'de, Es
kişehir 'de. nerelerde askerî fa'brika varsa orada 
işçiler seçime iştirak etmiştir. Bunlar askerî 
şahıssa rey hakkı ohnıyan (binlerce kişi reye iş
tirak etmiştir. O zaman mazibatalarımız ne ojur. 
Bunlar zorla 'otomobillere fa'brika müdürleri ta
rafından bindirilerek rey atamaya götürülmüş
lerdir. Askerî Ceza Kanununun 148 nei madde
sinin Mr numaralı bendi; ordu mensuplarını il
gilendirir. Halbuki (bunlar ordu mensıı'bu değil
dir. Askerî falbrikalarsa ordu teşkilâtından sa
yılamaz. Ordudan ve orduyu ilgilendiren ka
nunlardan IbaJhsediyorum, belki hata işlerim, 
Sayın Bakan biraz dikkat buyursunlar. 

Ordu; kara, deniz, hava kuvvetleri ve jan
darma ve askerî teşkilâta uygun gümrük ve or
man muhafaza kıtaları subayları ile eratından 
vo askerî memurlarla, askerî mektep talebesin
den teşekkül eden ve ihtiyatlarla ikmal edilen 
ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen Devlet kuv-
votidiı'. 

İşçiler bu kuvvete dâhil değildir. 
İşte arkadaşlar, bu kuvvete mensup olan in

sanların siyasi cemiyete girmeleri ve intihapla
ra iştirak etmeleri yasaktır. İç hizmet talima
tının 133 ncü maddesi okunursa bizim görüşü
müzü teyit eder. 

Maddeyi aynen okuyorum: 
(Askerlik kendi ülküsinden doğan hususi 

kaideleri ve mânevi değerleriyle başlıbaşına 
biv meslektir). 

Türk ordusu her türlü siyasi mülâhaza ve 
tesirlerin üstündedir. Bundan ötürü ordu mensup
larının Hükümet tarafından tasdikli veya tasdik
siz siyasi cemiyetlere girmesi ve bunların siyasi 
faaliyetleriyle münasebette bulunmaları ve her 
türlü siyasi nümayiş ve içtimalara ve intihap 
işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk söy
lemeleri ve makale yazmaları yasaktır). İşte ar
kadaşla ıs bu yasağı nıüeyyidelendiren kanunun 
maddesi de, Askerî Ceza Kanununun 148 nei 
maddesinin bir numaralı bendidir. Ordu men
subu olmıyan eşhasa b u ^ j j p p ı tatbik etmek 
veya.hu, fıkrayı ileri sürerek baskı yapmak ve 
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yine bu fıkranın cezai müeyyidesini tehdit ola
rak tamimlere i thal ejjnek ve kanunlara ve ni
zamlara aykırı, dahilî talimat yapmak, bizce ve 
hukuki bir görüşle suçtur. Şu hale gö.re Askerî 
fabrikalarda çalışan işçilerin falan veya filân 
partiye mensupsun, diye işine nihayet vermek 
ve bunları askerî mahkemelere sevketnıek yeri
ne kanunlara aykırı hareket eden, kanunlara ve 
nizamlara uymıyan emir ve talimatname ile işçi 
üzerinde baskı yapmaları ve onların işine son 
verenleri askerî majıkemelere sevketnıek ve 
haklarında kanuni müeyyideler tatbik etmek, 
ıııer'i kanunların ruhuna ve maksadına daha 
uygun düşer. 

BAŞKAN — Vaktiniz gelmiştir, bir dakika
ya kadar bitiriniz. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — İki daki-, 
kaya kadar bitiriyorum. 

Biz omuzlarına mesuliyet alan bir Hükümet 
veya onun Bakanından şu, bu siyasi mülâhaza 
ile kanunlara aykırı tamim ve talimatnameleri 
müdafa değil kanunları, vâzıı kanunun ruh ve 
maksadına uygun tatbik etmiyenlerle mar'i ka
nunlara aykırı talimat çıkaranları tecziye ede
ceğini veya ettiğini bu kürsüden beyan edecek 
bir Bakanla karşılaşacağımızı sanmıştık, 

İşte arkadaşlar tamim ve dahilî talimat ve 
Bakanın beyanları, kanunlara ve hukuki an
layışlara aykırıdır. Askerî fabrikalarda çalı
şan sivil işçiler askerî şahıs değildir. Bu işçile
rin kahir ekseriyeti muhalefet safında yer al
mış oldukları için iktidar tarafından bu yurt
taşlar üzerinde duruldu ve hu tamimle bu va
tandaşlar Demokrat Partiden istifaya mecbur 
tutulmuştur ve halen tutulmaktadır. Bu vazi
yet sayın Günaltay'm iş başına gelmesiyle 
memleketin şurasında, burasında hortlıyan bas
kılardan birisidir. Görülüyor ki bu baskıyı 
tatbik eden mercilere emir veren bir Hükü
met veya onun bir Bakanıdır. Bir Hükümet ki 
kanunlara aykırı tamim ve emir vererek vatanda
şın siyasi akidesini izhardan menediyor. Bir hü
kümet ki binlerce vatandaşın muhalif parti sa
fında yer almaşından ürkerek ekmeğiyle oynı-
yor ve yine bir hükümet ki kânuna aykırı bir 
tamimi meşru bir hareket olarak göstermek 
için şu veya bu mülâhazanın tesiri altında mü
dafaaya kalkıyor. Böyle bir hükümetin şu ve
ya bu sahadaki vaitlerine inanmak kanaatimiz
ce, fazla olur. (Sağdan alkışlşr) 
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Arkadaşlar biz bir haksız ve kanunsuz mu

ameleyi huzurunuzda teşrih için buraya geldik. 
Bugün bu tamimi yapanlar takdir ve belki de 
terfih edilir ve bu kanuna uymıyan tamimler 
geri almmıyabilir. Fakat kanunları çiğniyen-
ler bir gün hesap vermeye mahkûmdurlar. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Arkadaşımızın bu kadar yo
rularak telâş ve heyecanla hâdiseyi fecaat en 
giz bir tarzda tasvir etmelerine hayret ettim 
(Sağdan gülüşmeler) fabrika işçisi askerî şa
hıs mı imiş, ordu mensubu mu imiş, askerî şa
hıs muamelesine tâbi olur mu imiş, olmaz mı 
imiş, olursa imiş, cinayet çıkarmış. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Cinayetten 
de fena. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Bir gün bir hesap günü 
gelecek biz de onun neticesine mâruz kalaeak-
nuşız. Halbuki hakikat ne o ne bu.. Mesele as
kerî işçilerin askerî şahıs sayılıp sayılmaması 
meselesi.. Bu da bugünün meselesi değildir. Ta 
1942 de böyle bir tamim yapıldığı anlaşılıyor. 
O zaman Demokrat Parti var mıydı 1. Kimden 
kaçınmak için bu tamim yapılmıştır1? Demek 
oluyor ki bu tamim bir disiplin bir inzibat me
selesine taallûk etmektedir. Askerî fabrikalar
da çalışan insanların askerî şahıs sayılması 
hakkında Askerî Yargıtaym içtihadı var, 
umumi yargıtay da aynı içtihatta bulunmuştu. 
Demek ki bu mesele bugün icat edilmiş bir şey 
değildir. Ve bu yüzden de kimsenin vazifesine 
nihayet verilmiş değildir. Baskıdan, askıdan 
bahsetiler. Böyle bir şey yoktur ve Hükümeti
nizin hatırı hayalinden geçmez. Hükümet hiç
bir zaman böyle şeylere tenezzül etmez arka
daş eğer öyle olsaydı bu Hükümet hazırla
dığı ve yakında Meclise vereceği proje ile bu
nu kökünden kaldırmaya teşebbüs etmezdi as
kerî fabrikalar sivil bir teşekkül haline getiri
lecektir. Eğer böyle bir niyeti olsaydı bu ka
nunu Meclise getirir miydi? Hükümetin hatırı 
hayalinden geçmiyen şeyi siz Hükümete isnat 
ediyorsunuz. Yeri ve mahallî olmıyan bir isnat. 
Bununla siz hiçbir şey kazanamazsınız, kaybe
dersiniz. istiyorsanız, askerî şâhıs sayılmaz di
yorsanız, bu bir kanun mevzuudur, bir içti
hat meselesidlir bunu yorum yoluna götürebi
lirsiniz. Sizi kim bağlıyor? Kaldı ki askerî fab-
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likaları bugünkü şeklinden çıkarmak için ka
nun getirilmektedir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim; 
Sayın Bakan bir kanunla gelecekmiş. Böyle bir 
kanunla gelecekse memnun oldum. Kendisini 
şimdiden tebrik ederim. Ben kanunlardan bah
settim ve kanunlara aykırı tamimlerden bah
settim. Kanunlar sarih hükümler ihtiva eder
ken şu ve bu tamimler kanuni hakları ortadan 
kaldırmaz. Kanunlara aykırı tamimleri Sayın 
Bakan kaldıracağını vadetmiş olsa idi kendile
rini tebrik ederdim ve 15 dakika vaktinizi al
mazdım. Hâlâ Sayın Bakan bu tamimlerin ka
nunlara uygun olduğunu söylüyor. Ben burada 
uzun uzadıya konuşmuşsam gayem bu tamimle
rin kanunlara uygun, olmadığını izahtı. 

Saniyen arkadaşlar; biz bu tamimler kalkar
sa kaybedermişiz. Arkadaşlar, biz bir şey ka
zanmak istemiyoruz. Biz vatandaşın hak ve hu
kukuna riayet istiyoruz. 

Millî iradenin tecellileri olarak, her kim iş 
başına gelirse gelsin onun elini sıkmak her Türk 
gencinin vazifesidir. Eğer bu tamim kalkar 
da işçiler siyasi partilere girerse zarar eder-
mişiz. Biz zarar edelim. Yalnız kanunsuz ve 
usulsüz ve tamimleri kaldırmayı Sayın Bakan 
vadetsin. Sivil işçileri askerî şahıs olarak kabul 
ediyoruz, diyor. Bir an için kabul edelim, niçin 
askerî şahıslara tanıdığı hakkı bunlara tanımı
yor. niçin bunlara tayın bedeli verilmiyor. 4105 
sayılı Kanun sarihtir, işçi müstahdemler içine 
girerse, kanun müstahdemlere tayın bedeli ve
rilir, diyor. 

4105 sayılı Kanının oku, mesuliyetini üzeri
ne aldığın Bakanlığın mevzuatını tetkik et ve 
ondan sonra konuş. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Sağdan alkış
lar) 

5. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik Hoy-
er'in, Su İşletmeleri Kanunu tasarısının Meclise 
ne vakit getirileceği hakkındaki sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü ceva
bı (6/325) 

Yüksek Başkanlığa 
3132 ve 4100 sayılı kanunlarda yazılı su iş

leri için sarfına izin verilen 121 milyon liraya 
ek olarak bu işler ile gerekçede sıralı diğer işler 
için 165 milyon liralık taahhütlere girişilmesine 
dair olan 9 . VII . 1948 tarihli ve 5259 sayılı 
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kanunun müzakeresi sırasında İsparta Milletve
kili Kâzım Ay dar tarafından verilen bir önerge 
ile kanuna « sulama tesisat masraflarının 20 tak
sitle tahsili » yolunda bir fıkranın eklenmesi tek
lif edilmişti. 

Bunun üzerine o günün Bayındırlık Bakanı 
« Bayındırlık Bakanlığının Yüksek Meclise ya
kında bir Su işletmeleri Kanunu takdim edile
ceğini » bildirerek Kâzım Aydar'ın « o zama 
kadar önergesini temin etmelerini rica « et
mişti. 

Aradan bir seneye yakın bir zaman geçtiği 
halde İm kanun teklifi getirilmediğine göre : 

1. Bu kanun teklifinin bu kadar geciktiril
mesinde muhik sebepler var mıdır? Varsa ne
lerdir ? 

2. Böyle bir kanunun tedvini; bir taraftan 
ele alınması gerekli olan işlerin kendiliğinden 
ortaya çıkacağı ve binnetiee Hükümet için fay
dalı kolaylıklar sağlıyacağı; 

Diğer taraftan da, susuzluk yüzünden 
ekimde, dikimde ve istihsalde ömürleri didin
mekle geçen ve bilhassa yağmursuz yıllarda 
emekleri ve tohumları bile heder olan kurak 
mmtakalar halkının dünya durumu karşısında 
günden güne ağırlaşan hayat şartlarının bir
an evvel tahfifi cihetine gidilmesini temin ede
ceğini ; 

Hususlarında Hükümetin kanaati nedir? 
Niğde Milletvekili 

İbrahim Refik Soyer 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Efendim, yurdumuzun çeşitli 
su işlerini başarmak için Bütçe imkânlarının çok 
üstüne çıkan ödeneklere ihtiyaç olduğu Yüksek 
Heyetin malûmudur. 

Su programımızı, bütçeye' fazla yük tahmil 
etmeksizin kısa bir zamanda tahakkuk etirmek 
için, su tesislerinden faydalananların finansma
na iştiraki esası üzerine yeni bir düzen kurul
masını zaruri görmekteyiz. 

Muhtelif memleektlerin mevzuatını gözden 
geçirerek hazırlıklarımızı tamamladık. Ondan 
S"orîra su işlerimizi ve hazırlıklarımızı gözden 
geçirerek, mütalâa ve tavsiyelerde bulunmak 
üzere Milletlerarası tanınmış bir uzmanın hiz
metini sağlamayı düşündük ve dost Amerika
nın tavassutunu rica ettik. Teşebbüslerimiz 
müspet bir şekilde neticelenmiş ve şöhret sahi-
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bi bir uzmanın memleektimize gelmesi hususun
da bir Anlaşmaya varılmıştır. Ancak bu uz
man daha evvel bağlandığı bâzı işler dolayısiyle 
temmuz ayı bidayetinden evvel memleketimize 
gelemiyeceğini bildirmiştir. 

Arzettiğim sebeplerle bahis konusu olan 
kanun tasarısı yaz devresinden sonra Yüksek 
Meclise sunulabilecektir. 

Bu -mâruzâtımla soru sahibi arkadaşımı tat
min ettiğimi ümit ederim. 

BAŞKAN — ibrahim Refik Soyer. 
İBRAHİM REFlK SOYER (Niğde) — Muh

terem arkadaşlarım, memleketimizin su ihtiyacı 
yüksek Meclisin malûmudur. 

Bu soruya sebep olan işletme kanunu daha 
1937 senesinde nazarı dikkate alınmış ve 120 
milyon lira tahsisat konduğu sırada bu kürsüden 
yine vait buyurulmuştu. Fakat o zamandan beri 
getirilemedi. Geçen sene 165 milyon liralık tah
sisat kanunu müzakeresi sırasında tekrar edildi. 
Bu teklif bir arkadaşımız bir önerge takdim et
miş ve kanuna bir madde ilâvesini teklif etmişti. 
O sırada sayın Bayındırlık Bakanı da yakında 
bir kanun getireceğini vait etmişti. Henüz getir
mediğinden dolayı bu soruyu açtım. Anlıyoruz ki 
Bakanlık vait buyurduğu gibi bu iş üzerinde 
durmuş, tetkikat yapmış bir ecnebi mütehassısı 
getirmiye karar vermiştir. 

Bendeniz sayın Bakan'm verdiği izahata 
memleket namına çok teşekkür ederim. Ve bunun 
bir an evvel söylenilen zamanda yani gelecek 

devrede kanun teklifi olarak Meclise getirilmesini 
tekrar istirham ederim. 

6. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, 
Çağlayık barajı ile Çatalağzı santrali ve Zongul
dak Umanı hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Cemil Said Barlas ve Bayındırlık 
Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü cevabı (6/326) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Ekonomi Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

1. — Çağlayık barajının inşasından vaz geçil
miş midir? Buraya bir yol yapılmış mıdır, ya
pılmışsa inşa bedeli nedir ? 

2. — Çatalağzı santrali hangi cins kömür ya
kacaktır, halen hangi cins kömür yakmaktadır, 
tesis takati nedir, halen kullandığı takat nedir ? 

3. — Zonguldak Limanı inşaatının ihalesi ya-
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pıîmış mıdır, yapılmışsa halen devam eden mua- 1 
melesi nedir, bundan sonra bu husustaki muame
le no tarzda cereyan edecektir ? 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Ali Çınar 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Çağlayık bara
jının inşasından vaz geçilmiş değildir.* Yalnız 
Sarıyer tereihan öne alınmıştır. Çağlayık talik 
edilmiştir. 

Çağlayık'm etüdİeri sırasında iki sene evvel 
(500) bin lira sarfiyle Çağlayık'ı Bazılara bağlı-
yan bir yo] yapılması takarrür etmiştir. 

Çatalağzı santralı hangi kömürü yakmaktadır. 
Çatalağzı santralinin yakacağı kömür cinsleri-, 

zerodi dedikleri 0,10 ilâ 0,50 ve mikst cinsleri 
olmak üzere kömürler yakabilecek kabiliyette ya
pılmıştır. Şimdilik santralda yakılan kömür dü
şük kaliteli % 35 küllü parça kömürleri alınmış 
toz tüvönan kömürleridir. Tesis takati 60 bin ki
lovattır, halen 14 bin kilovata kadar yükselmiş 
bulunmaktadır, kullanma takati. 

Zonguldak limanı inşaatının ihalesi tamam
lanmış değildir. Yalnız Meclisi idarenin kabulü
ne talikan parafe edilmiştir. Muamelesi bu saf
hadadır. Bundan sonraki muamelesi Meclisi idare 
kabul ederse imza edilecektir. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Efendim; 
Çağlayık barajının yapılması mevzuubahis olu
yor. Sudan, elektrik istihsal edilecek ve Anka
ra 'da tenvir edilmiş olacak. Bu iş bundan 10 -
.15 sene evvel ele alınmıştı. 2 - 3 senede inşaata 
başlanmış ve yol yapılmıştır. Sayın Bakan bu 
yol inşaatının 590 bin liraya yapıldığım söylü
yor. Yol için ikinci ihale bedeli herhalde daha 
fazla olsa gerek 800 bin lira olduğunu sanıyo-
ıtıııı. 

Şimdi, buyurdukları bu baraj inşası talik 
edilmiştir. Bu baraj ayrı yerde yapılacaktır. Bu 
suretle»Ankara - İstanbul tenvir edilecektir. 

Arkadaşlar eğer, bu 800 bin liranın faizini 
de hesap edecek olursak bugünkü şartlar altın
da epeyce mühim birşey tutuyor. Talik edeceği
miz birşeyin yolunu niçin yaptık? 

Sonra Çatalağzı Santralini yaptık. Halen 
kıymetli kömür yakmaktadır. Halbuki bunun ! 
tesisinden maksat lavvarlardan çıkacak ve he- | 
der olacak kömürleri yakmak idi. Halbuki lav- | 
\ar lar yapılmadığından kıymetli kömür yak- j 
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maktadır. Sonra 14 bin kilovatı kullanılıyor 
santral G4 000 kilovat üzerinden tesis edilmiştir. 
Memleketimizde çok işler ele almak durumun
dayız. Binaenaleyh 14 bin kilo vatlık elektrik 
istihsal edilip 60 bin kilovatlık santral yapılma
sa çok hatalıdır. 

Sonra asıl konuya gelİ3rorum; biliyorsunuz 
evvelce de bu hususu huzurunuza getirmiştim, 
Zonguldak Limanının inşası. Zonguldak da br 
liman yapılması zaruri midir? İşlerimizin he
yeti umumiyesi muvacehesinde acaba Zongul
dak'ta liman yapılması birinci pilânda mıdır? 
Yani Zonguldak'a liman yapılmalı mıdır, yapıl
mamalı mıdır? Bu kabili münakaşa olmakla 
beraber bunun yapılmasına karar verilmiş. 

Şimdi ihalenin tenkidine geçiyorum: 
Arkadaşlar; Zonguldak liman inşaatının pro

jeleri bir müsabaka ile yaptırılıyor ve bir Hol
landa firmasının projesi kazanıyor. Hollanda 
firmasının bu projesini yine aynı firmaya pa
zarlıkla verme meselesi mevzuubahis oluyor. 
Halbuki eldeki bu proje 25 - 30 milyon lira de
ğerindedir. Eti Bank, Kanunun kendisine bah
şettiği hususiyetlerden istifade ederek bu mu
azzam işi pazarlıkla vermek durumundadır. Biz 
burada memleketin on milyon liralık bir men
faatinin zıyaa uğramakta olduğunu görüyoruz, 
eğer pazarlıkla verilirse. Bunu alâkadar ve sa
lahiyetli zevattan dinliyoruz. Binaenaleyh biz 
istiyoruz ki, bu 25 - 30 milyon liralık iş müna
kaşaya konsun Türk, ecnebi bütün firmalar iş
tirak etsin kim daha müsait şartlar teklif eder
se ona verilsin. Bu takdirde memleketin istifa
desi 10 milyon lira civarında olacaktır. Bu mü
talaama mesnet olan şu rakamları tekrar arzede-
ceğim; sizleri yormamak için bunlardan bir ka 
çını arzedeeeğim. 

Zonguldak limanı için taş miktarı 900 bin 
tondur. Hollanda firmasının teklifi 8 - 1 1 lira 
arasındadır. Küçüklük ve büyüklere göre de
ğişmek üzere; vasat 10 lira... Halbuki bunun 40 
kilometre kadar ilerisinde halen Bayındırlık Ba
kanlığının yaptırmakta olduğu limanda ise va
sati 5 liradır. Bir milyon tonla zarbedince 5 
milyon lira farkeder. Kaldı ki, Ereğli limanı
nın inşaatmdaki fiyatlar da yüksektir. 

Son yapılan Amasyo liman ihalesinde taşın 
fiyatı üç liradır, Holânda firmasmdaki teklif 
ise 10 liradır. Bunu bir milyon tonla çarparsak 

I fark 7 000 000 lira eder. Bu taşların taşıma 
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mesafesi de birbirinden farklı değildir. Hattâ 
İnebolu'da şartlar daha gayrimüsaittir. 

Sonra ikinci bir kalem arzedeceğim: Kolan
da firmasnın toprak hafriyatı teklifi 210 ku
ruştur. 1,5 milyon ton toprak vardır. Halbuki 
Ereğli limanında Bayındırlık Bakanlığı bu isi 
76 kuruşa yaptırmaktadır. Fiyat üç misli fark
lıdır. Diğer fiyatlar da bu şekilde; toplana toplana 
10 milyon lira civarında bir farka baliğ olmak
tadır. Mart içerisinde mukavele katiyet kesbe-
decektir. Biz bunları haber alınca meseleyi hu
zurunuza getirdik. 23 Marttaki sözlü sorumuz
da şunları sormuştuk: 

«Eti Bank tarafından Zonguldak'ta yapıl
masına karar verilen liman inşaatının ecnebi 
firmaya verilmek üzere olduğu öğrenilmiştir. 

1. Bayındırlık Bakanlığı aynı ehemmiyet 
Âe büyüklükte olan Trabzon ve Ereğli liman
larını muvaffakiyetle başarmakta olduğuna 
göre bu işin ecnebi bir firmaya verilmesi sebep
leri nelerdir? 

2. Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta 
olan limanlardaki fiyatlara nazaran ecnebi fir
ma fiyatlarının iki misli civarında olduğu, doğ
ru mudur?» 

Bunlara Sayın Bakan ne şekilde cevap 
vermiştir. Ortada, bu ayın 25 nde yapılacak 
bir ihale varken yani henüz ihale edilmemiş
ken Ahmet Çınar arkadaşım Zonguldak'ta ya
pılmasına karar verilen liman inşaatı ıj^in ec
nebi firmaya veriliyor diye sual soruyorlar. 
Halbuki daha evvel bana gelip hususi şekilde 
böyle bir ihale yapılmış mıdır, diye sorsaydı-
lar, yapılmadığını söylerdim.) 

Arkadaşlar, ortada bir ihale yoktu, Kolan
da firmasiyle konuşma vardı, ve bakanın da 

işaret buyurdukları gibi, 25 Martta bu sözleş
me katîleşecekti. ihale bir münakaşa neticesi 
değildir, bir konuşma anlaşma neticesidir. Or
tada tek Holânda firması vardır. Binaenaleyh 
biz esasen bu iş Holânda firmasına verilmek 
üzere iken, bir emri vâki önlemek üzere huzu
runuza geldik? Sözleşme 25 Martta katîleşe
cekti, 23 Martta huzurunuza gelmiştim. O za
man Anadolu Ajansı da radyo ve gazeteler va-
sıtasiyle şu neşriyatı yapmıştı. Bunu, yalnız 
Holânda firmasının mevzuubahis olduğunu 
tevsik için aynen arzedeceğim. 

«Zonguldak : 11 Mart. 
Zonguldak limanının tevsii ve ıslahı için ya-
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I pılan proje müsabakasını kazanan Holânda'lı 

Naterlind firması temsilcileri sözleşme müzake
resi yapmak ve mutabakat hâsıl okluğu takdir
de işi taahhüt etmek üzere Zonguldak'a gel
mişlerdir. 

Müzakereler Ereğli Kömürleri İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünde kurulan hususi bir komis
yonda devam etmektedir. 

Görüşmeler neticesinde imzalanacak muka
veleden sonra biri 460 ve diğeri 430 metre 
uzunluğunda yükleme rıhtımları yapılacak ve 
bu inşaat dört yıl devam edecektir. 

İnşaatın hitamını mütaakıp gerekli teçhizat 
Amerika'dan tedarik edilecektir.» 

Bu şartlar altında memleketin bu kadar mil
yon liralık bir işi karşılıklı bir konuşma ile, 
beş on kişinin konuşması ile değil münakaşa 
ile yapılmasın diye huzurunuza geldim. 

Sonra Bakan şu şekilde konuştular [ben bu 
şekil suallerin, ihale yapılmadan evvel, millet 
kürsüsünde mevzuubahis edilmesinin, ihaleye 
giren adamlar üzerinde müspet yerine menfi te
sir yapacağına kani bulunuyorum]. Başka, gi
ren bir firma yoktur, tek firmadır. Binaenaleyh 
menfi tesir mevzuubahis değildir, bilâkis mem
leket lehine fayda mevzuubahistir. Ayrıca bu 
suali ihaleden evvel getirmemizi hatalı bulu
yorlar . 

Arkadaşlar, eğer biz bu işi, Holânda fir
masına verdikten sonra getirse idik, memleke
tin 10 milyon lirası israf olunduktan, sonra gel
se idi o zaman defetist, bozguncu olmazmı idik, 
halbuki biz kurucu ve yapıcı bir zihniyetle 
memleketin on milyon lirasını müdafaa etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Sonra Ba
kan konuşmalarının sonunda şunu söylemişti: 
[Türk ve ecnebi firmalar arasında asla bir tef
rik yapmak niyetinde değiliz. Memleketin hayrı 
için, memleketin iktisadî ve teknik kalkınması 
bakımından gelecek Türk ve ecnebi firmalara 
müsavi şartlar altında kapımız açıktır.] Bun
dan memnun olduk. 

Bakan her ne kadar, daha evvelki ifadele
rinde vuzuhsuz konuşmuş isede, en sonunda 
sarahaten, Türk ve ecnebi firmaların gelmesi 
ve münakaşanın bahis mevzuu olması itibariyle 
huzurunuzdan, huzuru kalble ayrılıyorum diye 
ifade etmiştim. 

Bundan sonra bir buçuk ay kadar bir za-
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man geçti. Bu müddetin sonunda, sayın Baka
nın buyurdukları şekilde işin tecelli etmediği
ni işittik. Bunu duyunca, o sıralarda Bayındır
lık Komisyonunda küçük limanlar ve rıhtımlar 
meselesini görüşüyorduk, orada işi mevzuuba-
his etmek istedim. Komisyonun Sayın Başkanı, 
bu. işin büyük bir liman işi olduğu için burada 
mevzuubahis edilemiyeceğini ancak hususi su
rette ait olduğu daireden malûmat alacağını 
söyledi. Bunun üzerine Sayın Bakanı üç 
defa telefonla makamlarında aradım, ken
dilerini bulamadım. Başbakanlıkta olduğunu 
söylediler. Başbakanlık Hususi kalem Müdürüne 
telefonla kendlerinin orada olup olmadıklarını 
sordum, orada olmadıklarını Öğrendim, bu mu
kavele günleri de pek sıkışıktı.. Bir emrivaki 
ile memleketin menfaati bir tehlike karşısında 
kalır endişesiyle Başbakana gittim ve vaziyeti 
arzettim. Banka müdürü ile de temas ettim, 
banka müdürü de birkaç gün içinde bu işin katı 
olarak ihalesinin yapılacağına işaret ettiler. 
Bunun üzerinedir ki, lbu defa yine aynı haleti 
rulhiye içinde, yapıcı bir ruhla ve memleketin 
10 milyon lirasını zarara uğratmamak ve her 
'hangi 'bir hâdiseyi önlemek üzere mukavele ya
pılmadan önce işi 'huzurunuza getirmiş bulunu
yorum. (Başba'kandan ve Hükümetten ricam şu
dur ki, bu mesele iyice etüt edilsin ve münaka
şa mevzuu yapılsın. Esasen 25 - 30 milyon li
ralık bir işin pazarlık mevzuu yapılması cidden 
insana normal gelmiyor. Bu işin münakaşa mev
zuu yapılması lâzımdır. Ayrıca Yüksek Meclis 
muhtelif vesilelerle temayül göstermiştir. Böy
le büyük işler nafıaya ait işler, Nafia Vekâletin
ce yapılsın diye. Bu vekâlet bu işlerin müte-
'hassısıdır. Bir limanlar reisliği vardır, mütehas
sıs elemanları vardır. Ve elinde yaptığı, aynı 
mafhyette yapmakta olduğu Trabzon, Ereğli, 
Amasra limanları gibi limanlar vardır. Eti Bank 
şimdiye kadar bir liman yapmamıştır, ne de bu 
ihaleden sonra yapabilir, ihtisası değildir. Ne 
bunun ihalesini doğru yapabilir, nitekim de 
yapamıyor, ye ne de bunun kontrolünü badema 
normal şekilde yürütebilir. Bu işleri yapan eli
mizde bir teşekkül varken, 'bu işleri yapmaktay
ken; 'bizim bu işi Eti Bank tarafından yaptır
mamız cidden izahı müşkül bir hâdisedir. Saym 
Bakan demin ve evvelki konuşmalarında da bu
yurdular ki; bu iş kömür ihracı ile ilgili olduğu 
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ve hususiyetleri bulunduğu için (bunu Eti Bank 
yapacaktır. 

Hayır. Arkadaşlar. Bunun hiçbir hususiyeti 
yoktur. Üzerindeki inşaat ajansın, bildirdiği gi-
'bi, hususiyet arzeden inşaat bilâhara yapılacak
tır. Şimdi yapılacak iş toprak hafri, taş dökmen 
işidir. Eli Bankı ilgilendiren hiçbir tarafı yok
tur. Nasıl ki, buradaki demiryolunun Zongul
dak kömürlerini işletmek için yeniden yapıla
cak olan 65 milyon liralık demiryolunu Nafıa 
Vekâleti yapıyorsa ve bunu Eti Bank'a yap
tırmak doğru değilse bu limanı da Eti Bank'a 
yaptırmak doğru değildir. Bunun Nafıa Vekâ
letine devri lâzımdır ve bu 10 milyon liralık işi 
bir münakaşa neticesi Türk ve ecnebi firmalar 
arasında ihale etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, tecrübelerimizi arze-
deceğim. Bu tecrübelerden faydalanmak lâzım
dır. Bir zamanlar demirlollarımızı bir İsveç fir
masına verdik. İsveç firması bir kuruş sermaye 
koymadan, Türk mühendisinin ve Türk Nafı
asının yaptığı işlerden 1939 dan evvelki öl
çülerle 30 - 35 milyon lirayı memleket dışına 
kâr olarak çıkardı. Binaenaleyh bu işlerde 
hassas olmamız lâzımgelir. 

Yine bir hâdiseyi arzedeyim; bir Belçika 
firmasına bir kısım demiryollarımız 33 milyon 
liraya verilmiş ve mukavelesi yapılmıştı. Yine 
Meclisin bugün bizim yapmış olduğumuz gibi, 
o zaman ki, Mecliste de bir arkadaşım bu iş 
görüşülmüş konuşması veya Meclis temayülü 
neticesinde bu mukavele feshedilmiş, bilâhara 
bu 33 milyonluk işi Türk mühendisleri 15 mil
yon liraya yapmıştır. 

Yine bu şekilde Zonguldak hattı üzerinde 3 
kilometrelik bir tünelin ihalesi yapılmak iste
niyor, iki Türk ve bir ecnebi firma çağırılıyor. 
Ecnebi firmalar % 30 fark istiyorlar, yani 6,5 
milyon lira istiyorlar. Bizim Türk mühendisleri
miz de bunu bir milyon lira aşağısına yani ec
nebilerden 2,5 milyon aşağısına yapıyorlar ve 
mühim miktarda da para kazanıyorlar. Yani 
ecnebi firmalara işi yaptırmıyalım demiyorum. 
Fakat Türk, ecnebi bir fark gözetmeden ev
velâ bir münakaşa açalım ve bunu Türk, ecnebi 

î hangi firma alırsa işi o yapsın. Memleketin 
yüksek menfaati bunu ieabettirmektedir. Türk 
Milletinin parası çok, aklı kıt değil, aksine 
aklının kâfi, parasının kıt olduğunu bilelim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

— 278 — 



B : 83 9 . J 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 

SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, sayın 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın üç su
aline cevap vereyim. Bilhassa üçüncüsünden 
başlıyarak cevap vereceğim. Kendilerinin bu
yurdukları gibi hakikaten bir memleketin 11 
milyon lira gibi bir parasının heder olduğu yo
lunda bir iddia muvacehesinde vaziyetin açık-
olarak bilinmesi lâzımdır. Kendilerinin, 24 
Mart veya 25 Mart sözlü sorusundan sonra bil
hassa hâdise üzerinde durdum. Arkadaşım Şev
ket Adalan'la Bayındırlık Bakanlığında uzun 
boylu konuştuk, mütehassısları da dinledik. Hâ
disenin (A) sıııdan (Z) sine kadar bilinmesinde 
memleket efkârı umumiyesi bakımından fayda 
vardır. Çünkü, Ekonomi ve Ticaret Bakanı olan 
arkadaşınız, her şeyden evvel memleketin san
timi üzerinde titriyen bir arkadaşınızda*. 

Bir kere arkadaşımızın iddia ettikleri gibi iş 
pazarlıkla yapılmamıştır, mahdut münakaşa 
usuliyle yapılmıştır. En son beş firma arasında 
mahdut münakaşa usuliyle olmuştur. Firmala
rın isimlerini de arzedeyim: Sırasiyle arzedece-
ğim, yalnız en son münakaşaya girenier; Holân-
da, Fransız, İtalyan, Danimarka ve Amerikan 
firmaları. Bir kere bu iddia gayrivârit. 

Arkadaşlar, ben mühendis değilim fakat tek-
nisiyen arkadaşlarımı dinledim bir liman inşası 
için mühim olan üç nokta var, dediler. Birisi; 
proje emniyeti. İkincisi; inşaat emniyeti. Üçün
cüsü de, sakin deniz emniyeti ve yine kendileri
nin işhat ettikleri Bayındırlık Bakanlığı Liman 
Dairesi Reisi dedi ki? Bilhassa burada mühen
dis arkadaşlarım bulunduğu için onların ya
nında söylüyorum, Yüksek Mühendis Ahmet 
Çınar arkadaşımın iddiasına rağmen Zongul
dak Limanı ne Amasya'ya, ne de Ereğli' Lima
nına benzemektedir. Küçük limanlar, açık 
limandır, derindir. Hususiyetlerinde bütün mü
hendisler ittifak etmişlerdir. Nihayet Riza Bey 
iki Bakan huzurunda, Hükümetin Huzurunda, 
Bayındırlık Bakanının huzurunda bu liman ta
mamen ayrı bir hususiyet taşımakta olduğunu 
açıklamıştır. 

Ben hâdiseyi bir kere daha teşrih edeceğim 
arkadaşlarım tenevvür etsinler; Bakanlıklar 
arasında bir komisyon toplanmış. Bu Bakanlık
lar, Ulaştırma, Bayındırlık, Ekonomi ve Millî 
Savunmadır. Bunlar bu limanın kömür limanı 
olduğunda ittifak etmişler ve bunun yalnız kö-
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nıür ihracına tahsis edileceğini zira Zonuldak'-
ın ayrı hinterlandı olmadığına göre bunun doğ
rudan doğruya hususiyeti dolayısiyle Etbank 
tarafından ihalesini o vakit doğru bulmuşlar. 
Bunun üzerine bunu halletmek üzere Bayındırlık 
Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Bakanlar 
arası teşkil edilmiş bir komisyon tarafından 
32 firmaya proje yapma teklif edilmiş ve 16 sı
nın katî teklifi alınmıştır. Bunlar mcyanında 
sözü geçen komisyon karariyle altı ecnebi firma 
seçilmiş ve bunlara tam tafsilâtı ihtiva eden 
projeler yaptırılmıştır. Bu arada proje müsa
bakasına iştirak arzusu beyan eden iki yerli 
firmaya da iştirak imkânı verilmiş ve bu suretle 
bu iş, işin tetkikına sekiz firma tarafından baş
lanmıştır. Elde edilecek neticeyi, mukayeseyi bi
hakkın sağlamak üzere Amerika Hükümeti nez-
dinde müşavirlik yapmış olan bir ecnebi müte
hassıs bu riıvezuda da müşavirlik yapmak üzere 
banka tarafından angaje edilmiştir. 

Müşavir firma Bakanlıklar arası komisyon
la beraber 8 projeyi teker teker tetkik ettik
ten sonra bu projeleri Amerika'ya götürmek 
üzere istemiş ve 5 aylık bir müddetle projeler 
üzerinde çalıştıktan sonra vardığı neticeleri 
müfredatlı bir raporla Bakanlıklararası Ko
misyona tevdi etmiştir. Bu sekiz proje üzerin
de müfredatlı esbabı mucibeyi havi bir tasnif 
yapıldıktan sonra bu sekiz projenin de tam 
olarak istenilen evsafta olmadığı belirtilerek 
müşavir fiıma tarafından tavsiye edilmiş olan pro
je taslağı üzerinde yeniden müşavirliğin gösterdiği 
yol üzerinden nihai esaslara istinadetmek üzere 
tekrar eksiltmenin 6 firma arasında yapılması, 
pazarlık değil arkadaşlar, yukarda mâruz ko
misyonca faydalı ve lüzumlu görülmüştür. 
Müşavir firmanın mütalâaları alınmak sure
tiyle buna ait taslaklar hazırlanmış ve bir iha
le tarihi tesbit edilerek yukardaki tasnife tâbi 
6 firmaya bildirilmiştir. Bunlardan biri, iha
le tarihinden evvel, bu kabîl işlere giremiyece-
ğini bildirmiştir ki, bu İngiliz firmasıdır. Bu-
vaziyette geri kalan beş firmaya ait teklif ek
siltme tarihinde Komisyona verilmiş ve bunla
rın ilk tetkiki yapılmak üzere sıralanmasına 
geçilmiştir. Bu müşavir firma nihayet iki fir
ma üzerinde bu işin bu müşavir eksiltmeye iş
tirak eden firmalar meyanmda göstermiş ol
dukları tecrübe, açık deniz limanı olması do
layısiyle, iki firma tavsiye etmiştir. Müşavir 
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firmanın noktai nazarı yine Bakanlararası Ko
misyonca daha uygun görülerek ön plânda tavsi
ye edilen firma ile müzakereye girmek salâhi
yetini Eti Bank îdare Meclisi tarafından Ereğ
li İşletmesine verilmiştir. Bu müzakere Mart 
1949 ayında başlamış ve bu müzakerenin devam 
ettiği bir buçuk ay zarfında daimî surette Ame
rikan müşavir firmanın iştiraki ile cereyan et
miştir. 

Buna mukabil mukavele projesi yine son 
olarak toplanan Bakanlararası Komisyonca 
ana hatlariyle tasvip edilmiştir. İhale tutarı
nın % 52 si kadar olan bir meblâğın ecnebi dö
vizi olarak ödenmesi icabetmektedir. Bu öde
menin % 70 i doğrudan doğruya Marshall Plâ
nından, % 30 u da tiraj hakkından sağlanacak
tır. Bütün bunlar olduktan ve konuşulduktan 
sonra benini yine içim rahat etmedi, geçen 
hafta Bayındırlık Bakanı huzuru ile Bayındır
lık ve Eti Bank erkânı bir araya geldi, hâdise
yi bir kere daha elden geçirdik. Bayındırlık 
Bakanı arkadaşım da buradadırlar. Mütehas
sıslar bize dediler k i ; ihale hakkında bu kadar 
titiz davranılır. 

Arkadaşımızın bir merakını izale için de bu 
fiyat farkını arzedeyim. Ereğli limanındaki, 
taş fiyatı, tarama fiyatı şuradan farketmektedir. 
Ereğli Limanında kullanılan malzeme gemilerle 
doğrudan doğruya Bayındırlık Bakanlığına ait
tir. Bakanlık buradaki nıütaahhitleri taşaron gibi 
kullanmaktadır. Zonguldak Limanını yapacak 
firma kim olursa olsun, malzemeyi kendi getire
cek. Bu, maliyet unsuruna dâhil, birşeydir. Bu 
hususta kendisi mesuldür.. 

Sonra, diyorlar ki, bu limanın inşası için lâzım 
gelecek, gerek denizden kum ve saire çıkarmanın 
ve gerek dalgakıranlar için lüzumlu alât ve ede
vatın iki seneden evvel teminine imkân olmadığı
nı da söylüyorlar. Halbuki liman ihale edilecek 
olan firmada bu malzeme halen hazır bulunmak
tadır. Bu, 30 - 40 senelik eski liman inşaatiyle 
meşgul bir firma olduğu için Amerika 'lı müşa
vire ve Bakanlar arası Komisyona ayrı bir temi
nat vermektedir. Arkadaşımın dediği doğrudur, 
eğer müddetle mukayyet olmasa idi. Ye 11 mil
yon kendilerinin söylediği iki dalgakıran taşının 
heyeti umumiyesinin bedeli 6 750 000 lira tutmak
tadır. Eğer dedikleri gibi az bir fark olsa dedik
leri firmanın, taşları bedava yapması lâzımgelir. 
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Biliyorsunuz ki, mümkün olduğu kadar kısa 

bir zamanda kömür ihracına başlanacaktır. Biz 
Türk firmalarına ve diğer firmalara bu işi iha
le ederken müddetle de mukayyet bulunuyoruz. 
Kendi memleketim olan Gazianteb hattının iha
lesinde fiyat fazla kırıldı diye ihaleyi yaptık. Ce-
nabıhakkın izni ile münakaşa günü, münakaşa
nın birinici gününde imişiz gibi bugünden baş
lamak zorundayız. Yüksek Meclisin Eskişehir Ba
rajı dolayısijde şahit olduğu münakaşalar hatırı-
mızdadır. Fiat hususunda emin olsunlar. En aşa
ğı kendileri kadar titizim. Bu işin 1952 de bit
mesi için daha başka yol yoktur. Sonra, bu işin 
bir hususiyeti de şudur ; 

Zonguldak - Ereğli hattına gelince : Bu hat 
Adapazar'ına bağlanacaktır. Bütün bir hinterlan
dın hattıdır. Kömür nakil etmiye mahsus değil
dir. Fakat Zonguldak'm ayrı bir hinterlantı yok
tur. 2,5 milyon ton kömürün tahmil ve tahliyesi 
için yapılan bir limandır., 

Diğer sordukları, Çatalağzı santrali işidir. 
Yarın Kara'bük'e 10 Ibİn kiiovatlık hir cereyan 
verilecektir, kömürle edecek 24 İbin; 20 bin ki
lovat da kömür havzası amenajmam için, 44 bin 
kilovat eder, Kaldı ki, ve kendileri de bilirler 
ki elektrik tesisinin 1/3 i yedek işletme için 
ıhazır ve ayrı durur. 

Kömür yakma meselesinde, kriblesi alınmış 
'kömür yakılmaktadır. İngilizler Karabük tesisle
rinde gecikmemiş olsalardı, havza bugünkü va
ziyette olmaz ve sizdir ve 'benim istediğimiz ıgi'bi 
bu santral da olurdu. 

Çağlayık santrali 56 milyon Tür'k Lirasına 
mal olmaktadır. Sarıyer 110 milyona mal ol
maktadır. Çağlayık'm ihalesi sırasında Mars-
'hall Plânından daha çok ve daJha ça'buk istifa
demiz mevzuubahisti. Halbuki, İstanbul ve An
kara kısmı dolayısiyle, ihtisas sahibi olanlar, 
elektrik ihtiyacı dolayısiyle Sarıyer'in tercihine 
lüzum gösterdiler. Çünkü 1952 senesinde Çağ
layık ihtiyaca kâfi gelmez diyorlar. 

Bunu tavsiye eden firmalar da dünyanın bi
rinci sınıf elektrik işlerinde çalışmış ve mütaad-
dit mühendisleri olan, mütaddit işlerde ihtisası 
'olan bir mühendisler grupunun heyeti mecmu
asıdır. Bir tek mühendisin politikası, kafası ile 
iş gören bir firma değildir. 

Yol hususundafipBöyledikleri şey; Çağla
yık'm etütleri devam edeceği için bu yoldan 
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istifade edilecektir, sokağa atılmış bir para de- BAŞKAN — Teneffüs için Oturuma 15 da* 
ğildir. Sordum 800 bin lira değilmiş, benim - kika ara veriyorum. 
söylediğim rakam doğruymuş 590 bin lira imiş. Kapanma saati : 17,10 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 17,85 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz. 
KATİPLER : Kaim Atalay (Çorum) - Cenap Aksu (Kocaeli) -

BAŞKAN — Yoklama yapaeağız. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır oturum 

açılmıştır. 
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Efen-

dün; bir.defa heyeti aliyenizin nazarı dikkati
ni celbetmiştir; büyük bir iş doğrudan doğru
ya konuşma ile veriliyor, münakaşa yapılma
dan. 25 - 30 milyon liralık büyük bir işin mü
nakaşa ile yapılması lâzımdır, bu en iyi hal 
tarzıdır. Türk firmaları müracaat ediyor, on
lar bertaraf «diliyor. Sonra Holânda firması 
aiaeak Türk firmalarına % 40 noksaniyle bu işi 
verecektir. , 

Geçmiş hâdiselerde olduğu gibr bu hâdise
nin böyle olacağı tesbit edilmiştir. Alacak fir
ma % 40 noksaniyle Türk mühendislerine ve
recektir. Türk mühendisi çalışacak ecnebi fir
ma '% 40 alaacktır. Bakan belki bizim birinci 
sözlü sorumuzdan sonra üzerinde durmuş, ikm-
«i sdzlü soruyu getirir getirmez sonra Bayın
dırlık Bakanlığiyle temasa geçmiştir. Bayın
dırlık Bakanlığında kurdukları Komisyon bi
zim sözlü sorumuzu karşılamak içindir. Biz id
dia ve ısrar ediyoruz; memleketin on milyon 
lira zararı mevzuubahistir. Bu pazarlıkta mem
leketin on milyon lirası kayp olmakta ve eri
mektedir. Eti Bank taşı 10 liradan vermekte
dir. 900 bin ton taş işin içinde mevcuttur. 
Ereğli limanında bu iş 5 liraya yapılmaktadır. 
Bu 5 liranın içinde i% 15 mütaahhit tenzilâtı 
da bulunduğunu hesap etmek lâzımdır. Ereğli 
limanında makineleri Bayındırlık Bakanlığı 
vermiştir. Bu makinalarm amortismanı olarak 
fiyata inikası % 15 i bile bulmaz, % 15 olarak 

kabul etsek bile mütaahhidin tenzilâtı ile ma» 
kina amortismanı birbirini ifna edecektir. Bi
naenaleyh Eti Bank aynı şartlar altında, aynı 
mesafeler içinde 10 liraya verilmektedir. Ereğ
li limanında '5 lirayadır ve bu fiyat üzerinden 
de mütaahhitler büyük ölçüde kâr temin et
mektedirler. Binaenaleyh, 900 000 ton taş 5 li
radan 4 500 000 lira eder. 

Aynı şekilde 1,5 milyon metre mikâplık haf
riyat mevcuttur. Eti Bank 210 kuruşa yaptır
makta Ereğli'de ise 76 kuruşa yapılmaktadır. 
Buradan da 1 veya 2 milyonluk bir fark hâsıl 
olmaktadır ki, bununla 6 milyon liraya baliğ 
olmaktadır. Nihayet bütün bunlar biri biri üze
rine birden bire 10 milyon lira, fazladan ve 
bu pazarlık yüzünden elden çıkmaktadır. Ben 
vazifemi % 100 yaptığıma kaniim. Biz mem
leketin vaziyetini en yakından biliyoruz. Bu 
paraları nasıl topladığımızı biliyoruz. Binaena
leyh bunları sarfederken de üzerinde titizlikle 
durmalıyız. Asıl bin müşkülâtla dişimizden tır
nağımızdan artırdığımız paraları sarfederken 
3 - 5 kişilik heyet idarelerden ziyade Büyük Mil
let Meclisi olarak, Bakanlar Kurulu olarak bu
nun üzerinde durmalıyız. Çünkü böyle hareket 
tarzı memleketin kalkınması için bir istinat 
noktası olacaktır. 

Sonra Yüksek Meclisin temayülleri ve Büt
çe Encümeninin temayülleri birdir. Bilhassa bu 
cesamette büyük nafıa işlerinin kontrolü işi 
Nafıa Vekâletinde toplanmalıdır. Onların müte
hassıs ve teknisiyen elemanları vardır. Kon
trol işinin bu sayede iyi bir şekilde yapabilir
ler. Eti Bank bu işleri nasıl derije edecektir? 
Nihayet birçok firmalar müraeaat etmişler, 
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projesi yapılmıştır. Binaenaleyh elde proje mev- | 
cut olduktan sonra asıl. mühim mesele halle- \ 
dilmiş demektir. Taş dökmesi müşkül bir mesele i 
değildir. Limanın hususiyetleri proje ile elde | 
edildiğine göre taş döşemesinin zorluğundan j 
bahisle bunu bir Holânda firmasına vermek ve 
memleketin 10 milyonunu zarardide etmek doğ- ! 
ru değildir. j 

Sonra dört senede bitecek dediler, Holân
da firması çabuk yapacağı için ona verdik de
diler. Arkadaşlar, işi esasından alırsak dört 
senede bitmesiyle, beş senede bitmesi arasında 
ne fark vardır? Kömür çıkmamış ki, ne taşına
caktır? Sonra dört sene gibi bir zamanda bunu 
Nafıa Vekâleti, Türk mühendisleri yapacaklar
dır. Nihayet Marşal Pılâniyle biz dışardan ma
kine getireceğiz. Nasıl ki, Trabzon ve Ereğli li
manlarını böylece yapıyoruz. Zonguldak Lima
nının projesi mükemmel şekilde elimizde mev
cuttur, Bayındırlık Bakanlığına devredilir. 
Bunlar içerisinde en ucuz fiyat veren ve bu işi 
yapması mümkün olan firmaya bu iş ihale edi
lir. Bu suretle de memleketin 10 milyon lirası 
zarardan kurtarılmış olur. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — 10 milyon 
lira zarar var mı? 

AHMET ALİ ÇİNAR (Devamla) — Hesap
larını yaptım. Bütün Türk mühendis ve ınütaah-
hitleri bu işten memleketin 10 milyon lira zarar 
gördüğünü söylemektedirler. Bu, benim şahsi 
kanaatim değildir. Zaten dört, beş tane Türk 
firması bu işe alınmamıştır. 

Arkadaşlar, son olarak şunu arzediyorum : 
Ben vazifemi yaptığıma kaniim. Eğer biz mem
leket aleyhine bu on milyon lirayı kaybedecek 
olursak bunun hesabını bu memleket her zaman 
için mesullerden soracaktır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Arkadaşlar; ben 
tâbiri hukukisiyle ve en hafif kelime ile Ah
met Çınar arkadaşımın zühul ettiğini ifade edi
yorum. Memleketi 11 milyon lira zarara sok
turacak ne bir Bakan mevcuttur, ne de benim
le birlikte bu işle alâkalı bulunan Bayındırlık 
Bakanlığı mevcuttur, ne de müsteşarından son j 
elemanına kadar Bakanlık mensubu mevcuttur; 
ne de şurada vazifesini bilen ve geceli gündüz
lü çalışan bu arkadaşları milleti 10 milyon lira 
zarara sokuyor diye söyledikleri ifade doğ-
rudui*. 
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I Arkadaşlar tenkit her zaman kıymetlidir. 

r/akat mükerreren söylüyorum; yalnız bir nok
tayı söylemedim, belki tecrübelerim Ahmet Çı
nar arkadaşını kadar değildir, fakat bu firma 
Amerikan Hükümeti tarafından da her türlü 
itimadı haiz ve 30 - 40 senedir liman işlerinde 
ınutahassıs olarak tanınmaktadır. Çınar arka
daşımızın liman işlerinde tecrübeleri yoktur, li
manı bu firmalara verdiğiniz takdirde bu iş 
şöyle olur, böyle olur diyorlar. Eğer böyle ol
saydı orta mektep mezunu kimseler için iki, 
üç dersten mürekkep bir mühendis mektebi açı
lırdı. 

Garbin mühendislikte bize takaddüm eden 
ciheti şudur; her işte ihtisas sahibi olmak. Bu 
çaptaki, işler ancak ihtisas sahiplerine verilebi
lir 

Arkadaşımız, bu memleketin on milyon lira
sı zarara uğrarsa hesabını sorarız diyorlar. 
Memleketin on milyon lira zarar ettiği zaman 
evvelâ kendi kendime vicdanımdan .sorarım. 
Ben kürsüye çıkıp, alnı açık olarak bu işte za
rar yoktur dediğmı zaman kendilerinin yaptı
ğı hesap budur, mütehassısların, teknisiyenle-
rin yaptığı hesap budur diyorum. 

Şimdi arkadaşlar hâdise şudur; Ahmet Çı
nar'ın bütün hesapları doğru, Bayındırlık Ba
kanlığının hesapları yanlıştır, Etibank Teknik 
Heyetinin hesapları yanlıştır, Amerikan muta
hassıs firmasının, Suare firmasının hesapları 
yanlıştır, bütün bu adamların heyeti umumiye
ti Türk milletinin 11 milyon lirasını denize atı
yorlar, yalnız Ahmet Çınar arkadaşım Türk 
milletinin 11 milyon lirasının nigehbanı. 

İcabederse Bayındırlık Bakanı arkadaşımız 
da buradadır, hesap vermeye hazırdırlar. Ah
met Çınar arkadaşım, muhataplarının da en az 
kendileri kadar vatanperverlik hissine malik ol
duğuna. emin olsunlar. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) — Arkadaş
lar, Bayındırlık Bakanlığı Limanlar Heyetinin 
tasvibi yoktur, Bakanlığın şifahi ifadesi bir 
şey ifade etmez. Bayındırlık Bakanlığı Liman
lar Dairesinin, bu fiyatlar doğrudur diye tas
dikli bir şeyi yoktur. Bunun üzerinde ısrar 
ediyoruz. Türk mühendislik âlemi, bu işte 
Türk milletinin 10 milyon lirasının gaib olduğu 
hususunda ısrar etmektedir. Bakan, iyidir de-

[ mis. Bu bir şey ifade etmez, 
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Sonra; İm işi yapan bir mutahassıs firma

dır, buyurdular. Eğer bizde mutahassıs mühen
dis: yoksa, hariçten getiririz. Nitekim Çubuk 
barajı inşaatında da böyle olmuştu, bunu Türk 
firması yapamaz demişlerdir. Fakat bâzı arka
daşların ısrarı üzerine dışardan bir mutahassıs 
getirildi ve işi biı Türk firması yaptı. Bu iş 
için de bir tane, ieabederse üç tane ecnebi mü
tehassıs getirebiliriz. 

Sonra; niçin münakaşadan çekiniyorlar? J 
Memleketin menfaatinin tecellisi şekli ancak 
münakaşa ile olur. Bu işte Türk de birdir, ec
nebi de birdir ve nitekim Ankara kanalizas
yonu, Adana regülâtörü bu şekilde bir münakaşa 
neticesinde ecnebi firmalara verilmiştir. Fakat 
bu münakaşaya Türk firmaları da, ecnebi firma
ları da girmişler onlar daha çok kırmışlar ve ec-
nebi firmalara ihale edilmiştir. 

Biz bundan niçin kaçmıyoruz, bilmiyorum, 
ben bundan endişe duyuyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Efendim, Zonguldak limanının 
Etibank tarafından yapılmasında Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız tam bir mu- ] 
tabakat halindedir. 

Müsaade ederseniz yazdığımız yazının bir 1 
kısmını okuyarak Yüksek Heyetinizi tenvir ede- I 
yim : I 

* Limanın Zonguldak siklet merkezi kömürleri- 1 
ÎI iıİ en kısa yoldan denize verilmesi esasına göre I 
tevsi edileceği ve umumi hizmetlere tahsis edilme- 1 
yip asıl karakteri itibari ile havzanın ihtiyaçla- I 
rım karşılıyacak sınai bir tesis mahiyetini taşı- I 
makta olduğu ve bu ihtiyaçlar çerçevesi içinde I 
ele alındığı anlaşılmıştır. I 

Bakanlığımız bugünkü ihtiyaçları dahi karşı- I 
larnıyacak durumda bulunan Zonguldak limanı- I 
nın evvelden beri telkin edegelmiş olduğu veçhile I 
ve Bakanlıklarınca da belirtildiği üzere yalnız, 
bir kömür limanı halinde tevsi edilmesinde mu- I 
tabık bulunmaktadır. I 

Havzanın ıslahı tedbirlerini amenejman plânı I 
mucibince tahakkuk ettirmek, yetki ve sorumlu- I 
iuğunu taşıyan Bakanlığınız ve bağlı müessesele- I 
rinin işletmekte bulundukları limanın bu plâna I 
dâhil ıslah, ve tevsi işini de diğer ıslah işleriyle 
bir kül halinde ve onlarla ahenkli olarak ele alıp 
Etibank mevzuatı çerçevesi içinde tahakkuk ettir- I 
mesi kendi yetki ve sorumluluğunun icapların- | 
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I dandır. Bu vaziyet karşısında Bakanlığınız ta

mamen havzaya ait olan bu işi münferit bir inşa 
mevzuu gibi telâkki etmeyip diğer amenajman 
tedbirleriyle bir arada Bakanlığınızın mesuliyeti 
altında gerçekleştirmesi işin selâmati bakımından 
uygun mütalâa etmiştir. Elimizdeki teçhizat ve 
vasıtalar Bakanlığımızca taahhüde bağjanan 
Ereğli, Trabzon, İnebolu ve Amasra limanları 
inşaatını ancak karşılıyabileceklerinden 1952 yı
lma kadar bu vasıtaların Zonguldak limanı inşa
atına ayrılmasına imkân bulunamamaktadır. 

inşaat ve tevsiatın yaptırılması için bu alan
da mâruf firmalardan teklif alınması inşası hu
susiyet arzeden işlerde takibi en uygun yoldur. 
Esasen Bakanlığımız işlerinin tâbi bulunduğu 
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve îhale Kanu
nunun 50 nci maddesi de fennî liyakat ve ehliyeti 
olanlara ihalesi lüzumlu görülen bu gibi ehem
miyetli işlerin mahdut eksiltme ile yapılabilece
ğini göstermektedir. 

Zonguldak limanının türlü cephelerden arzey-
lediği ehemmiyete binaen Etibank müessesesince 
bu yolun tutulmuş olduğu görülmektedir. 

Kendilerine işin verilmesi uygun görüldüğü 
bildirilen ve müşaviriniz Amerikalı firma tara
fından, işinizi her yönden garanti edeceği toil-
dirilerek ön plânda tavsiye «dilen Holândalı 
firma bu alanda tecrübe ve ihtisası ile tanınmış 
bulunmaktadır. 

Bakanlığım tarafından Samsun Limanı etüd 
ve projelerininin yapılması da kendilerine pa
zarlıkla verilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bu cevabımızdan da saralhaten anlaşıl
maktadır ki; (bakanlığımız bu işte Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı ile tam bir mutabakat 'ha
lindedir. 

Şimdi, arkadaşım bana taallûk etmemekle 
'beraiber 'burada 'bir mukayese yaptı. Taş işini 
ele aldı, taş işi için yetkili mütalhassıslarrmla 
şimdi konuştum. Bir kere bu limanın Şimal 
mendireği ve Garp mendireğinin taş tutarı 
798 200 tondur. Şimdi aldığım malûmata göre 
bunun vasati vahit fiyatı 8,45 liradır. Demek 
ki, heyeti uraumiyesinin tutarı 6 750 000 lira
dır. tşin heyeti umumiyesi 6 750 000 lira tuta
rında olan'bu işte on milyon liralık zarar edil
diğini ben kavrıyamadım. (Nasıl olur sesleri) 
Müsaade fouyurun, filhakika diğer limanlardaki 
taş vahit fiyatlarımız buna nazaran düşüktür. 
Fakat onların makinelerini biz temin etmekte-
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yiz. Ticaret Bakanı arkadaşımla mütehassısları 
dinlediğimiz zaman hurra sarahaten tesbit et
tik. Taş ocağı sondajları, mekanik kürekler, 
kompresörler ve denizde monte için dubalar ve 
römorkörler tamamen Bayındırlık 'Bakanlığına 
aittir. Binaenaleyh fiyat mukayesesi yaparken 
hütün bu milyonlara Ibaliğ olan makinelerin 
amortisman ve faizlerini hesaba katmak lâzım-
geîir. Arkadaşım, ıbütün bu cihetleri bir tarafa 
'bırakarak yalnız esas fiyatları göz önünde tu
tarak mukayesesesini yapmaktadır. 

İkincisi; yine tarama işini alıyorlar. Tarama 
fiyatı 210 kuruş olarak ele alınmış. Filhakika 
'bizim tarama için kabul ettiğimiz ücret yalnız 
işçilik ve müstehlik maddeler bedelidir. Üç mil
yon lira değerinde olan tarama makinesi ile ça
mur dubaları bize aittir. Bunların bedeli, aşağı 
yukarı 5 milyon lira eder. Bu itibarla burada 
da bu mukayeseyi yaparken yine amortismanını 
ve faizini nazara almak lâzımdır, 

Eksiltmeye konamaz mı idi, bu iş Bayındır
lık Bakanlığı tarafından yapılamaz mı idi? El
bette yapılabilirdi ama. Ticaret ve Ekonomi Ba
kanının huzurunda konuştuğumuz vakit bizim 
mütehassıs arkadaşlarımız, Liman Dairesi Re
isi sarahatle ifade etmiştir ki, bu iş bize veril
miş olsaydı biz de aynı yoldan giderdik. 

Bir kere bu iş sadece pazarlıkla yapılmış de
ğildir. Bu iş Ticaret ve Ekonomi Bakanı arkada
şımızın da izah ettiği gibi bunun ön projesi Ba
kanlığımızla müştereken tanzim edilmiş ondan 
sonra bu işte ihtisası olan 32 firmadan proje 
teklifleri istenmiş ve bunlar arasından altı fir
ma seçilerek, kendilerinden proje ve teklifte bu
lunmaları talebedilmiştir. Bu firmalar Holan
da'lı, Fransız, İtalyan, İngiliz, Danimarkalı ve 
Amerika'lı olmak üzere ayrı ayrı memleketle
re mensupturlar. Bu firmalar - orada bize ve
rilen izahata göre - teklif yapmışlardır ve işle 
Bakanlığımızın Liman Dairesi Reisi daima alâ-
kalaranıştır, kendilerine yardım etmiştir. 

SUPHİ BATIJR (Sinob) — Ama inşaat de
ğil, projedir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Evet, projedir. Alt tarafı
nı da soyliyeceğim. Sabırlı olun, acele etmeyin. 

Bu altı teklife iki yerli firma da katılarak 
proje teklif adedi bu şekilde sekize çıkmıştır. 

Dünyaca tanınmış Frederik Snare isminde 

bir Amerikalı müsavi)' firmaya bu işin tetkiki 
havale edilmiş, müşavir firma bu projeleri tet
kik ettikten sonra hiçbirisinin şayanı kabul 
olmadığı neticesine varmıştır. Yalnız bu tek
liflerden istifade ederek bir mukabil proje tan
zim etmiş ve teknik kifayet arzeden altı firma 
arasında mahdut bir eksiltme açılmıştır. Bunlar 
da fiyat ve şartlarını tesbit ederek teklif 
yapmışlardır. Gene bu müşavir firma yapıla-ı 
bu teklifleri tetkik etmiş ve en uygun olarak 
birinci derecede Holândalı firmayı, ikinci de
recede Fransız firmasını muvafık görmüştür. 
Orada hazır bulunan Limanlar Dairesi Reisi be
nim ve Ekonomi Bakanı arkadaşımızın huzu
runda bu iş bize verilseydi biz de aynı yoldan 
giderdik. Çünkü bu limanın bir hususiyeti var
dır, 

Şimdi bu iş yeniden eksiltmeye konsun. Bu, 
şu demektir ki, bugün ele aldığımız havzanın 
amanejman plânı geri kalsın. Bunun açıkça mâ
nası budur. Bize verilirse biz ne yapacağız? 
Yeni baştan şartname tanzim edeceğiz, tek
lifler istiyeceğiz, onları tetkik edeceğiz ve ye
niden bunu ihale mevzuu yapacağız. 

Bu, şu demektir ki, bu İş bir müddet da
ha geri kalsın. Halbuki bu işin amanejman 
plânı ile muvazi yürümesi lâzımdır. Arkadaşım 
sarahaten söyledi ki, bu liman hakikaten di
ğerlerine benzemez; derindir, sahilleri diktir, 
bütün rüzgârlara açıktır. Bu limanı biz böyle 
olmasına rağmen, yalnız kömür limanı olarak 
yapmaya karar verdiğimizden küçük tuttuk. 
Bu itibarla bu işi bu sahada tecrübesi, ihtisası 
fazla olan, bu gibi işler başarmış bulunan bir 
firmaya vermek zarureti vardır. Bendeniz ce
reyan eden müzakereyi Yüksek Heyetinize nak
letmekteyim. Kaldı ki, arkadaşlar; bu işin 
bil* de dış tediyeye taallûk eden tarafı vardır, 
beş, milyon dolar.. Mevzu bana taallûk etme
mekle beraber yüksek huzurunuzda arzetmeyi 
vicdani bir borç bilirim, bu i§ okadar çok iyi 
hazırlanmış ve tetkik edilmiştir ki, müşavir 
firma bu işin Holânda firmasına verilmesini 
tavsiye etmiş ve Marşal Yardım idaresi de buna 
muvafakat etmiştir. Biz bunu yapmadığımız 
takdirde Marşal plânından temin ettiğimiz üç 
milyon doları, Haziran sonuna kadar kullana-
mıyaeağımız için bu krediyi kaybetmiş olacağız. 

Bu izahatımla Yüksek Heyetinizi tenvir etti
ğimi zannediyorunh 
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AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Soru müessesesi bir münakaşa, 

bir müzakere halini aldı. Bakan mütaaddit 
i* a hat verdi, tereddütler izale edildi, bir kara
ra varacak değiliz. Siz söylemeye devam ettik
çe bunun nihayeti gelmiyecektir. Eğer ayrıca 
tavzihini istediğiniz nokta varsa bunları soru
nuz, cevap versin. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bir defa 
elimizdeki aletler, makinalar ancak Ereğli ve 
Trabzon'a yetecek dediler, ayrıca Marşal Pua
nından alet getirmek mümkün müdür? bir. 

Fiyatlar, her projede olduğu gibi, her şart* 
namede olduğu gibi Bayındırlık Bakanlığı Li
man İşleri Fen Heyetinden geçmiş midir, bu 
fiyatlar muvafık demiş mi, altında muvafık 
diye damga koymuş mudur altına? 

Sonra, arzettiğim miktar ve fiyatlar, birin
ci sözlü sorum zamanında, Holânda firmasiyle 
vaki konuşma mesnedi idi, sözlü sorumdan 
.sonra miktarlarda bir azaltma olmuştur, fiyat
la rda bir düşürme olmuş mudur? (Bunlar sözlü 
soruda yok sesleri). 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun. Bakandan 
izahat istiyorlar. Bakan cevap vermek arzusun
dadır. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Fiyat 
mukayesesi yaparken aletlerin amortismanından 
bahsettiler. Bu amortismanları niçin fiyatlara 
intikal ettirerek ele almıyorlar? Niçin muğlak 
cevaplar veriyorlar? Aletlerin amortismanın
dan dolayı fiyatlara intikal eden parayı sarih 
olarak beyan etsinler. 

BAŞKAN — Bu sordukları noktalar işin de
taylarına taallûk ediyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Detaylara tallük eden suallerin 
tevcih yeri bendeniz değilim. 

Biz bu işi Eti Bankın bir mevzuu olarak mü
talâa ettiğimiz için ve Ekonomi, Ticaret Bakan
lığı ile tam bir mutabakat halinde bulunduğu
muzu ifade ettim. Bu plân teknik olarak bizim 
tarafımızdan tasdik edilmiş değildir. Elinizde
ki makina yalnız bizim ihtiyacımızı karşılıya-
cak vaziyettedir, biz bu makinalardan hiç bi 
rini ayırıp verecek vaziyette değiliz. Yalnız 
Marşal Plânından ayrıca makina istedik fakat 
ne vakit geleceği malûm değildir. Kaldı kj, 
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bunlar gelse dahi ancak bizim başlamış ölçtüğü
müz işlere yetecek miktardadır. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Fiyatlar
da bir değişme olmuş mudur? Onu soruyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA 
LAN (Devamla) — O bana taallûk etmez. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) —Buyurdu
nuz kî, aletlerden dolayı fiyatlara birşey inikas 
etmektedir? Bu miktar nedir sarih olarak be* 
yan buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Onu da ayrı bir sual mevzuu 
yaparsınız. Alâkadar Bakan cevap verir. Bu 
iş bana taallûk etmemekle beraber, arkadaşım 
mukayese yaparken yanılmaktadır dedim. Çüu-
kü birinde bütün makinalar bizim tarafımızdan 
temin edilmektedir. Halbuki diğerinde makina
lar mütaahhît firmaya aittir. O itibarla yaptı
ğınız mukayese yanlış ve indidir dedim. 

ikinci mâruzâtım şuydu : Esasen mevzuun 
kendisi 6 - 7 milyon liralık bir iş olduğu halde 
iıasıl oluyor da bu işte 10 milyon lira zarar ol
muştur, buna aklım ermiyor demiştim. Söylive
ceğim budur. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efendim; 
(Oürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Arkadaşı
mın verdiği önerge malûmat almayı istihdaf eden 
bir somdan ibarettir ve şimdiye kadar müteka 
bil cevap vermeleri sadece anlaşmazlıktan ibaret 
ve tavzih mahiyetindedir, bir karar şeklinde 
değildir. Arkadaşımız şimdi önerge vermişlerdir, 
o önergede; bu işin tetkiki için Meclisten bir Ko
misyon kurulmasını istiyor 

Bunu ayrıca gündeme alacağız re mevzutı 
müzakere edeceğiz. 

Soru bitmiştir. 

7. — Maraş Milletvekili Emin ^oysaT*», öğ
retmen yetiştirme durumu ve MilU Eğitim Ba* 
kanltğd merkez kuruluşu hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığından sözlü sorusu. (6/328) 

2. V. 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki mesele hakkında Millî Eğitim Ba
kanının sözlü açıklamada bulunmasını rica ede
rim : 

1. öğretmen yetiştirme teşkilâtının dağınık 
ve ahenksiz durumu ne zaman düzenlenecektir*? 

2. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı» 
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ııiri mığünün ihtiyacına göre tanzimine ihtiyat; I 
duyuluyor mu? ihtiyaç duyuluyorsa bu mühim iş 
tıe zaman yapılacaktır'? 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
idUOĞLU (Bingöl) — Efendim; bu soruya 23 
May us Pazartesi günü cevap vereceğim. 

8. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo
ran'in, gezici-mahkemelerin durumu hakkındaki 
sorusuna Tarım Bakanı Cavid Oral ve Adalet 
Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü cevaplan (6/329) 

3 . V. 1049 
Yüksek Başkanlığa 

1.. 4753 ye 4784 sayılı kanunlarla kurulması 
derpiş edilen gezici mahkemelerden nerelerde ve 
kaç tane vardır. Bunlardan her birine 1948 yılı 
içinde gelen iş miktariyle aynı yargı çevresinde
ki asliye hukuk ve sulh mahkemelerine aynı yıl 
içinde gelen is miktarı nedir? 

2. 4753 sayılı Kanunun 1949 yılı io.iu i astır-
lanan tatbik nispeti 1948 yılı tatbikatına naza-
zaran bir fazlalık gösterecekse bu fazlalığın dere
cesi nedir? 

Oeziei mahkemelerin durumu ile ilgili olan yu
karda arzettiğim soruların Adalet ve Tarım Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

TARIM BAKANI OAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Efendim; 4753 ve 4784 sayılı kanunlara gö- I 
re bugün kurulmuş oları ve faaliyette bulunan I 
gezici mahkemelerin adedi 6 dır. Ancak 1949 I 
Bütçesine göre bu miktarı 15 e çıkarmak yetki- I 
miz dahilindedir. Fakat henüz artışa lüzum I 
olmadığı için bu altı gezici mahkeme ile vazi- I 
yeti idare etmekteyiz. Bu gezici mahkemelerin I 
bulunduğu yerler de; 3 numaralı Toprak Komis- I 
yonu sahası olan; ödemiş, Bayındır, Torbalı, I 
Kuşadası, Tire'de bir, 9 numaralı toprak komis- I 
yon bölgesi sahası olan Urfa merkez ilçesi için I 
Urfa'da bir, 4 numaralı Toprak Komisyonunun 
faaliyet sahası olan Söke ve Sarayköy ilçeleri; I 
Sarayköy'de bir, 7 numaralı Toprak Komisyo
nunun faaliyet sahası olan, Manavgat ve Serik'- I 
t e' bir, 8 numaralı Toprak Komisyonunun faa- I 
liyet sahası olan Malatya ilinin bütün ilçeleri, j 
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I Malatya'da bir ki, ceman altı gezici mahkeme 

mevcuttur. Bu mahkemelerin, çok fazla, ihti
laflı bir iş olmadığı için adedini artırmaya lü
zum görmüyorum. 

Toprak Kanununun tatbikına gelince; 4753 
sayılı Toprak Kanunu gereğince Bakanlar Ku
rulu kararına istinat ederek memleketin muh
telif yerlerinde toprak dağıtımı tatbikatı yürü-

I inektedir. Toprak Kanunu daha iyi bir şekilde 
tatbik edebilmek için. Toprak Dağıtım Umum 

J Müdürlüğüyle iskân Umum Müdürlüğü-
I nü birleştiren Fizyom Kanun Büyük Millet 

Meclisine takdim edilmiştir. Bu kanun Büyük 
I Millet Meclisince kabul edildikten sonra toprak 

işlerinin daha iyi bir şekilde tatbik edileceğini 
I ümit etmekteyiz. Fakat bugün da, elimizdeki 
I mevcut kanuna göre, Toprak Umum Müdürlü

ğü, kanunun tatbikatını yapmaktadır. Ancak, 
ihtiyacı olan mıntakaları nazarı dikkate alarak 

I elimizdeki komisyonları o mıntakalarda teksif 
etmek suretiyle bu tatbikatı biraz daha hızlan-

I dırmak niyetindeyiz. 
I Maruzatım bundan ibarettir. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
— Arkadaşlar, bu konuda bendenizin Tarım 

I Bakam arkadaşımın söylediklerine ilâve edece-
I ğim bir nokta yok. Yalnız, soru sahibi arkada-
I şımız gezici mahkemeler yargı hududu içindeki 
I diğer mahkemelerin hukuk ve sulh nıevaddmın 
I miktarını öğrenmek istiyorlar. Liste elimizdo-
J dir, belki biraz uzunca sürecektir fakat arzu 
J buyurdukları için okuyorum : 

(Serik Asliye Hukuk iş 414 
Sulh » » 335 

I Manavgat Asliye » » 218 
Sulh » » 1 9 4 ) 

I Bütün bunlar 1948 senesi zarfında gelmiş iş-
I i erdir. 

(Tire : Asliye Hukuk tş 762 
Sulh » » 395) 

I Liste böyle devam edip gitmektedir. Arka-
I daşım arzu ederlerse bu listenin bir eşini ken-
I dilerine takdim edeyim. 

MEHMET KÂMlL BORAN (Mardin) — 
I Muhterem arkadaşlar; gezici mahkemeler, 

Yüksek Kamutayca da bilindiği üzere çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu vesilesiyle 4753 ve 

I 4784 sayılı kanunlarla ihdas edilmişti. O za-
I manlar Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hü-
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kümlerinin çok geniş mikyasta uygulanacağı 
ve bu uygulamadan birçok ihtilâfların çıka
cağı düşünülmüş ve bu işlerin yerinde görül
meni, iş sahiplerinin gezici mahkemeler saye
sinde mahkeme yerlerine kadar gidip birçok 
külfetlere katlanmaktan kurtarılması gayesi 
güdülmüştü. Bu kanunların kabul edildiği 1945 
yılını takip eden yıllarda tatbikat hiç de böyle 
olmadı. Bu mahkemelere hemen hemen hiç iş 
düşmedi. Hattâ meselenin garip ve berakis te
cellileri de oldu. Bu mahkemeler il ve ilçe mer
kezlerinde kuruldu. İş sahipleri bazan bağlı 
bulundukları ilçedeki asliye hukuk mahkeme
si nimetinden de faydalanmadılar, daha uzak 
mesafelere gitmek zorunda kaldılar. Meselâ 
Malatya merkez ilçesindeki gezici mahkeme 
kurulduğu için bu ilin Akçadağ ilçesindeki hu
kuk mahkemesi bir dâvayı gezici mahkemeye 
devretmiştir. Gezici mahkemelere, köylerde, 
kırlarda çalışacakları için 4784 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesi gereğince Ankara dışında gö
revle geçirdikleri her gün için ikamet yevmiye
si kabul edilmişti. Bugün bu mahkemelerdeki 
iş miktarı. Sayın Adalet Bakanı arkadaşım ta
rafından açıklanmıştır. Bunların gördükleri iş 
sayısı ile aynı yargı çevresindeki diğer mahke
melerin iş sayısı arasındaki fark çok azimdir. 
Bakan arkadaşınım verdiği rakamlar kâfi de
recede beliğdir. Bunlara bir ilâve yapacak de
ğilim. Yalnız tebarüz ettirmek istediğim bir 
nokta vardır ki gezici mahkemelerde çalışan 
yargıçlarımız bizzat işsizlikten şikâyet etmek
te olmalarıdır. Sayın Tarım Bakanı arkadaşım
dan bu seneki tatbikatın eski senelere nazaran 
nispaetiııi sormktan maksadım, gezici mahke
melerin 1949 yılı zarfında işlerinin artıp art-
mıyacağı hakkında bir fikir edinmekti. Tatbi
katın artış nispetine nazaran bu mahkemelerin 
işleri 3, 5, hattâ 10 misli artsa yine o bölgedeki 
umumi mahkemelerin iş kesafetine erişemez. 
Binaenaleyh istirhamım şudur: Bu mahkeme
ler ya kaldırılsın yahut da o bölgedeki umumi 
mahkemelerin işlerini yarı yarıya deruhde ede
bilmelerini sağlıyacak hükümler alınsın. Aksi 
takdirde, bir yerde iki mahkeme ve iki yargıç 
tasavvur edelim. Bunlardan birisi diğerinden 
bir kat fazla • aylık aldığı halde gördüğü iş 
ötekinin meşgalesine nazaran onda biri dahi 
bulmazsa, bu hususun müdafaa edilebilir hiç-
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bir tarafı kalmaz. Bu sorudan maksadım ve 

• mâruzâtım bundan ibarettir. 
ADLİYE BAKANI FUAD SİKMEN (Rize) 

— Arkadaşlar; bahis buyurdukları kanunun 
sarih hükmüne göre gezici mahkemeler Tarım 

j Bakanlığının talebi üzerine Adalet Bakanlığın-
: ca ihdas edilmektedir. 

Arkadaşımızın söylediği gibi hakikaten 
Toprak Kanununun düşünülen şekilde tatbiki 
geniş ve süratli olmadığı için, kanun çıktığı 
anda gezici mahkeme hâkimi olarak Adalet 
Bakanlığı kadrosuna verilmiş olan 100 hâkimin 
85 i (L) cetveline alınmıştır, bakiye 15 hâkim
den de ancak 6 sı faaliyet halindedir. 

Binaenaleyh arkadaşımın bahis buyurduk
ları Ye endişe ettikleri nokta esasen tatbikatta, 
iş olmadığı halde mahkeme kurulma vaziyetine 
Bakanlıkça gidilmiş değildir. Şimdi ifade et
tiği rakamlar bunun beliğ ifadesidir. 

Biz, Toprak Kanununun tatbiki için, Tarım 
Bakanlığının kendi bünyesi içinde ve imkânları 
ile komisyonlar adedini çoğalttık. Tarım Bakan
lığının talebi üzerine, mahkeme açmak imkânı
na daima malikiz. Nitekim iş az olduğu zaman 
bu mahkemeleri kaldırıyoruz. 

İhdas edilmiş olan mahkemeler başlangıçta 
altı tane idi. Bunlar muhdes mahkemeler oldu
ğu halde fiiliyata geçilmemiştir. O mıntaka-
larda iş mahdut olduğu için, mahallî asliye hu
kuk mahkemeleri bu işleri diğer işler meya-
nıııda süratle görüyordu. 

Binaenaleyh, Toprak Kanununun gösterece
ği genişlik ve darlıkla mütenazır olarak, biz de 
elimizdeki fiilî kadromuzda bulunan bu 15 hâ
kimle teşkilâtı daraltıp, genişletmek imkânına 
herau hazırız. Tarım Bakanlığı bu gibi mah
kemelere lüzum hissettikleri takdirde Adalet Ba
kanlığı gezici mahkeme teşkilâtın kapatmakta 
bir an tereddüt etnıiyecektir bunda fayda da- -
hi mülâhaza edecektir. 

f). — Mam* Milletvekili Emin Soy sal'in, Av
rupa'daki öğrencilerimizin kontrolü ve teftiş işi 
ile Sun-a Kan ve t dil Bir et'in yetiştirilmesi hak
kında Milli Eğitim Bakanlığından sözlü sor mu 
((İ/S31) 

BAŞKAN — Sözlü soruya cevap verecek mi
siniz:' 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BAN-
(1 i:oftLU (Bingöl) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Emin Soysal burada mil (Tok 

sesleri). 
O halde bu soruyu geçiyoruz. 

10. —- Mara§ Milletvekili Emin Soysal'm, 
akaUanmızda ekonomik eğitime ne derecede yer 
verildiği hakkmda Mittî Eğitim Bakanlığından 
HÖzliı sorum (6/332) 

BAŞKAN — Emin Soysal? (Yok sesleri). 
Emin Soysal yok. Bu soruyu da geçiyoruz. 

İL — Erzurum Milletvekili 01. Vehbi Koca-
gümy'in-, Doğu stmr #lerinin yol, eğitim ve sağ
lık İşleri hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Baka
nı Tahsin Bang-uoğhı*, Bayındırlık Bakanı Şev
ket Adalan ve Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemali Baymt'in sözlü cevaplan (6/333) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum: 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Doğu sınır illerinin kalkınması için bu yıl 

Bütçesine konan 10 milyon liranın 5 milyonu
nun yola, üç milyonunun eğitim, iki milyonu
nun da sağlık işlerine harcanacağı açıklan
mıştı. 

Bu bölgede kısa olan inşa-at mevsimi başla
mıştır. Hangi bölgelerde yol, hangi bölge
lerde eğitim ve sağlık tesisleri vücuda getirile
ceği teferruatı ile tesbit edilmiş bulunacağın
dan (Bayındırlık. Millî Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca) sözlü olarak 
açıklanmasını dilediğimi saygı ile arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Vehbi Kocagüney 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Doğu Anadolu kalkınma 
ödeneğinden Bakanlığımıza ayrılan 1 940 000 li
radır. Bu paranın 1 400 000 lirası Doğu illerinde 
kasabalarda yapılacak 20 ilk okul binasma 100 000 
lirası yine bu kasabalarda yapılacak 10 Öğret
men evi binasına, 250 bin lirası 18 gezici köy de
mircilik ve marongozluk kurslar masrafları ile 
36 tane köy kadınları gezici kursları masrafları
na, 100 bin lirası Van'da köy enstitüsü binalarına 
50 bin lirası geçen yıl inşaatına başlanmış olan 
dört bölge okulu bina ve tesislerinin ikmaline, 
40 bin lirası da halk tarafından binaları yapıl
makta olan orta okullara tahsis edilmiştir. 

Eğer soru sahibi arkadaşım arzu ederlerse 
okulların nerelerde yapılacağını da tasrih ede-
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bilirim. Kasabalarda yapılacak 20 köy okulu aşa
ğıda gösterilmiştir: 

Ağrı merkezinde beş dershaneli bir okul, Bin
göl'de yarım kalmış ilk okulun ikmali, Genç'te 
üç dershaneli bir ilkokul, Tatvan'da bunlar üç 
ve beş dershanelidirler, Hopa'da, Bismil'de, Bas-
kiPde, Erzincan merkezinde, İliç'te, Psinler'de* 
Gümüşane merkezinde, Yüksekova'da, Ardahan'
da, Arapkir'de, Cizre'de, Varto'da, Siird merke
zinde, Plümur'de, Urfa merkezinde (bir öğret
men evi), Birecik'te, Gevaş'ta birer okul ve yine 
bu vilâyetlere serpiştirilmiş on kadar öğretmen 
evi. 

Bu paranın mühim bir kısmını Doğu illerine 
kasaba ilkokulları inşaatına tahsis etmemizin se
bebi şudur arkadaşlar : Doğu illeri il bütçeleri 
itibariyle fakirdir ve kasabalarda ilkokul yapıla
mamaktadır. Buna mukabil köy okulları için para
mız vardır, o bize vermiş olduğunuz 10 milyon 
lira yardım ödeneğinden, köy okullarını yapabi
liyoruz. Kasaba okulları yapılamıyor ve bundan 
çok sıkıntı çekilmektedir. Onun için paranın mü
him bir kısmını kasaba ilkokulları inşaatına tah
sis etmiş bulunuyoruz. 

Diğerleri de arzettiğim gibi, dört bölge okulu
nun inşaatı ve bir enstitünün ikmali işlerine ait
tir. Bunun dışında, yukarda arzettiğim gibi, gezi
ci demircilik ve marangozluk kursları ve gezici 
kadın öğretmen kursları doğu illerimizde artınl-
m aktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA

LAN (İzmir) — Efendim; Doğu Anadolu ve 
Edirne İli kalkınma gideri olarak 1949 Bütçesi
ne konulan 10 milyon liradan, Bakanlığımıza 
5 260 000 lirası ayrılmış, bunun 200 bin lirası 
Edirne İli ve bakiyesi de Doğu Anadolu yol
ları inşasına sarfedilecektir. 

1949 yılı programına şu yollar alınmıştır: 
Nizip - Birecik - Urfa, Urfa - Siverek - Di

yarbakır, Diyarbakır - Silvan, Bitlis - Tatvan, 
Muş - Tatvan - Van, Van - Hakkâri, Van - Pat
nos - Doğu Bayizit, Doğu Bayizit - İğdır, Ço
ruh - Şavşat, Çoruh - Yusufeli, Rize - Güney
ce - İspir yollarıdır. Bu bölgedeki inşa mevsimi 
çok kısa olduğunu göz önünde bulundurarak 
gerek teknik eleman, gerekse malzeme bakımın
dan bütün hazırlıklara başlanmıştır. Nihayet bu 
ayın sonuna kadar bütün bu bölgelerde inşa-
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ata fiilen başlamış olacağız. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM D AKAN I 
Dr. KEMALİ BAYlZİT (Maraş) — Doğu böl
gesi ödeneğinden Sağlık Bakanlığına bir mil
yon iki yüz bin lira ayrılabilmiştir. Bakanlığı
nız bu bölgede, Doğu Bayazıt, Özalp, Hakkâ
ri merkez, Nuseybiıı ve Akçakale'de olmak üze
re beş sağlık merkezi inşa ve tesis etmek teşeb
büsüne geçmiştir. Filânlar hazırdır, keşifleri 
bugünlerde tamamlanacak ve umuyorum ki, 
Mayısın birinde bunlar ihaleye vaz'edilecektir. 

Bunun dışında Sağlık Bakanlığı, motorlu va
sıtalarla mücehhez yirmişer hasta yatırabilecek 
ve bu hastaların her türlü mualecatını mecca-
nen verebilecek, Doğu bölgesinde motorlu 
vasıtanın gidebileceği, hattâ gidemiyeceği yer
lere gidip oralarda D. D. T. tatbikatı ve emrazı 
sâriye mücadelesi yapmak ve aynı zamanda 

. buldukları hastaları yatırmak üzere üç seyyar 
hastane hazırlamaktadır. Bu seyyar hastanelere 
lâzımolan malzeme bir taraftan mubayaa edil
mekte ve işin çabuk temini ve bir bün evvel 
işe başlamak için de Kızılay'ın elindeki çadırlar
dan istifade etmek için mesai sarfetmekteyiz. 

Malzeme tedariki teşebbüsü mesaimiz bun
dan ibaret kalacaktır. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Her üç Bakan arkadaşıma teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlar, sorumu iki sebebe daya
dım. Birincisi; doğuda inşaat mevsimi mahdut
tur. 4-5 ay devam eder. Eğer plânı projesi ha
zır değil ve ihaleler de bir birini bozarsa iş 
Temmuza dayanır ve o sene inşaat yapılamaz. 

6. — GÖRÜŞi 

1. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'in, Dilek
çe Komisyonunun 25 . VIII. 1947 tarihli Hafta
lık Karar cetvelindeki 632 sayıh kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe ve 
Bütçe Komisyonları raporları (4/44) f i] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okuyoruz. 

[1] 193 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Bu ödenek gelecek yıla geçici değilse bu fırsat
ta zayi olur. Birinci endişem budur. 

îkineisi; Bütçe dolayısiyle veya olağanüstü 
bir hizmet çıkar bu işe gecen yıl olduğu gibi 
son verilebilir. Doğu sınır illerinin kalkınması 
için hazırlanan bu projenin suya düşmesi teh
likesi vardı, ifadeleriyle bu endişem de izale 
edilmiştir, tekrar sayın Bakan arkadaşlarıma te
şekkür ederim. 

Bir de arkadaşlar Doğuda yolsuzluk acı bir 
şekilde devam ediyor, iktisadi durumumuzda 
bu yolsuzluk yüzünden kalkamıyor. Birçok il
lerimizde ilçeler illere bağlı değildir. Nitekim 
bunları da nazarı dikkate alarak sayın Bayın
dırlık Bakanı birçok yollardan bahis buyurdu
lar. Fakat kendilerinden evvel Bayındırlık Ba
kanı olan sayın Nihat Erim arkadaşım bana 
demişlerdi ki, Erzurum - ispir yolunu yapaca
ğım. Şimdi Bakan bahsederlerken Rize - ispir 
diye okudular, ispir, Rizeye bağlanıyor, kendi 
ili olan Erzuruma bağlanmıyor. Şimdi sayın 
Başbakan Yardımcısı arkadaşımdan rica ediyo
rum, teslim ettiği işin neticesiyle yine meşgul 
olsun. 

Arkadaşlarım Doğunun en büyük ihtiyaçla
rından birisi de sağlık teşkilâtıdır. Birçok 
ilçemizde hekim ve ilâç yoktur. Çoğunda da dis
panserimiz yoktur. Bu sebeple sayın Sağlık Ba
kanı Doğu illerinin hayırlı işine el atmıştır. Bun
dan dolayı çok sevinç içindeyiz. 

Eğitim işlerimiz de çok geridir. Birçok ilçe
lerimizde ve köylerimizde ilkokul binası yok
tur. Millî* Eğitim Bakanımız da bu işe el koy
muştur. Bu sebeplerden her üç Bakanımıza da 
tekrar teşekkür eder ve bu işe hemen başlama
larını rica ederim. Çünkü önümüzde 5 aylık bir 
zamanımız vardır. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; hatırlıyacaksmız, bundan tam 16 ay ev
vel, Demir Özbek adında Ibir vatandaşın mağ
dur edildiğinden bahsile hu kürsüde mâruzât
ta bulunmuştum ve 'büyük <bir ekseriyetle mâ
ruzâtını tasvip edilmişti. 16 ay sonra yine aynı 
mesele Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Hâdise şudur : Bir muallim, zamaniyle ter-

tJLEN İŞLER 
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fi ettirilmemiş, mağdur olmuş. Bu mağduriyeti 
dolayısiyle Büyük Millet Meclisine müracaat et
miş, vâki müracaatını Dilekçe Komisyonu varit 
görmemiş. Ben, Dilekçe Komisyonu kararını 
okudum ve bu vatandaşın haklı olduğu kanaa
tiyle meselenin bir defa da'ha Dilekçe Komisyo
nunca tetkik edilmesini istedim. Bu talebim 
üzerine Komisyon meseleyi tetkik etti, fakat es
ki kararında ısrar ederek Heyeti Umumiyeye 
getirdi. 

Bendeniz Heyeti Umumiyede meseleyi arz ve , 
izah ettim ve 'bir önerge verdim, önergem okun- I 
du ve onun üzerine tekrar Encümene havale 
edildi işte şimdi o günkü maruzatım «Yüksek ı 
Başkanlığa» dan sonra verdiğim önergeyi ay
nen okuyorum : 

«Arzettiğim sebepler dolayısiyle öğretmen 
Timur öztoek ilk öğretime 15 lira ile tâyin ve 11 
senede 20 lira alabildiği, ortaöğretime geçer- 1 
ken emsali gibi 30 lira ile tâyin edilmiyerek bir 
derece aşağısı 25 lira ile tâyin edilmesinden 
mağdur edilmemesi için bugünkü 40 'lira maaşı
nın 50 liraya çıkarılmasının muvafık olacağının 
umumi Heyetin tasvibine arzını dilerim. 

Bolu Milletvekili 
thsan Yalçın 

Başkan — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kaibul edilmiştir.» 

Bu önerge Arzuhal Encümeninde toir maz
bataya raptedildi, geldi, nenim dileğim kabul 
edildi, okunduğu zaman, »bugünkü gibi hatırlı
yorum, Bütçe Komisyonu mazoata »muharriri 
arkadaşım kürsüye çıktı, «Arkadaşlar; bu işi, 
bir de kadro ve imkân meselesi bakımından bunu bir 
defa da -bize havale edin, tetkik edelim» dedi. 
Meclisçe evvelce verilmiş olan karara rağmen 
'bu kadro ve imkân bakımından tetkiki için tek
rar Bütçe Komisyonuna havale edildi». Bütçe 
Komisyonunda bir müddet durduktan sonra 
Komisyon bendenizi çağırdı ve şu nokta! na
zarda bulundu; meselenin esasını tetkik etme-
ye Bütçe Komisyonunun salâhiyeti yoktur. İle-
yeti umumiyenin, şimdi okunan rapora göre, ! 
bir kararı vardır, dilekçe sahibinin maaşının 
50 liraya çıkarılması kabul edilmiştir, bu ka- j 
rar, bunun esasına itiraz ediyor şeklindedir, | 
Kadro ve imkân bakımından tetkik edelim di
ye Komisyona gitmişti. Fakat esasını tetkik et- I 
meye hakları yoktu. Uzun müzakerelerden son- J 
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I ra teklifim Komisyonca kabul edildi. Onlar, 
I esasını tetkik etmeye yetkiliyiz dediler. Ben-
j deniz, işin, Komisyonca reddedileceğini anla

dığım için müzakerelere iştirak etmedim. Çün
kü mazbatalarında, benim için müzakerenin 
birincisine gelmiş, diğerlerine gelmemiş kaydı 
vardır. Evet gelmedim, çünkü salâhiyetleri ol-
mıyan bir şeyi tetkik edemiyecekleri kanaatin
de idim. 

Şimdi meselenin esasına girmiyorum, şöyle 
olmuş, böyle olmuş diye konuşmazdan evvel 
şu noktanın halledilip Yük&ek Meclisçe bir ka
rara bağlanmasını rica ediyorum. 

Bütçe Komisyonunun; Meclisin böyle bir 
kararı mevcut olduğu ve yalnız kadro bakı
mından tetkik etmesi icap ettiği halde bu me
seleyi esasından tetkik etmeye, yani Arzuhal 
Encümeninin verdiği kararı heyeti umumiye
nin tasvip ettiği bir kararı tekrar tetkik edip 
bir karar vermeye yetkisi var mıdır, yok mu
dur? Evvelâ buna bir karar vermenizi istiyo
rum. Ve bu hususta bir de önerge takdim edi-# 

yorum, Bütçe Komisyonunun değil Arzuhal En
cümeni raporunun okunmasını rica ediyorum. 

Bu mesele hakkında karar verildikten son
ra işin esası hakkında ayrıca maruzatta bulu
nacağım. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar ; îhsan Yalçın arkadaşım bir usul meselesi
ni ortaya attılar. Yüksek malûmunuzdur, Ti
mur Özbek hakkındaki önerge burada heyeti 
umumiyede görüşülürken Sayın îhsan Yalçın 
arkadaşımız bu muallimin maaşının 40 liradan 
50 liraya çıkarılması için bir önerge vermişti. 
Bu önerge nazarı dikkate alınmıştır. Bunun 
üzerine keyfiyet Dilekçe Komisyonuna havale 
edilmiş yüksek heyetinizce bu komisyonun 
ikinci raporu burada, yüksek kürsüde görüşül
düğü zaman bendeniz huzurunuza çıkarak şim
di aynen okuyacağım istirhamda bulunmuş
tum. Dedim ki : Müsaade buyurulursa bu ra
por Bütçe Komisyonuna verilsin. Eğer imkân 
ve kadro bulunursa bu dilek yerine getirilir. 

Binaenaleyh yalnız kadro bakımından de
ğil işin esası bakımından komisyonunuzca bu 
işin tetkiki gayet tabiîdir. Komisyon tetkik et
miştir. Keyfiyeti yüksek huzurunuzda arzetmiş 
evvelâ esas meselenin halli için bu hususun bir 
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karara raptmı rica edeceğim. Ondan sonra bu 
hususta mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Bu konuyu ayrıca bir karar 
olarak Heyeti Umumiyeye arzetmeğe lüzum 
yoktur. (Heyeti Umumiye esasında karar ver
miştir' sesleri). 

Müsaade buyurun, Heyeti umumiyelerce da
ima alınmış olan kararlar, komisyonlara gitti
ği zaman, bu, bir kere daha incelensin mahi
yetindedir. Ait olan komisyonlar bu kararları 
alırlar, tetkik «derler ve tekrar huzurunuza ge
tirirler. «Bize havale ettiğiniz kararları ince
ledik, şu neticeye vardık» derler; bunun adına 
ısrar kararı diyoruz. Heyeti Umumiye, bir me
seleyi umumi konuşmalar sırasında uzun uzun 
tetkik etmeye imkân bulamıyacağı için komis
yona gönderilir. Komisyon bunu inceler, neti
ceyi Heyeti Umumiyeye getirir. Heyeti Umumi
ye haklı bulursa kabul eder, değilse eski ka
rarında ısrar eder. 

Şimdi Bütçe Komisyonunuz bu temayülü nazarı 
itibara almakla beraber işi almış, esas bakı
mından incelemiş, aksi bir neticeye vararak ra
porunu getirmiştir. Bu işin Heyeti Umumiyede 
görüşülmesini istiyen arkadaşımız da, bir tek
lifte bulunuyor: «Eski kararında sebat eden 
Bütçe Komisyonu doğru bir neticeye vâsıl ol
mamıştır» diyor. Şimdi arkadaşımızın verdiği 
önergeyi ve Bütçe Komisyonunun raporunu bu 
mahiyette telâkki ediyorum. Şimdiye kadar 
Meclisin bütün müzakerelerinde kabul edilmiş 
olan esas bundan ibarettir. 

VEDAT DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Usul hak
kında arzedeceğim, müsaade buyurulursa 

BAŞKAN — Evvelâ usulü halledelim, sonra 
esasa geçeriz. Buyurun Vedat Bey. 

VEDAT DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Efendim, 
burada mevzuubahsolan öğretmenin maaşı 
hakkında görüşmeyi hiçbir zaman düşünme
dim, yalnız reyimi vermekle iktifa edecektim. 
Fakat meselenin zaman zaman mevzuubahsolan 
bir usul meselesine müncer olduğunu gördü
ğüm için, bir kere daha Yüksek Heyetinizi ra
hatsız etmek cesaretini kendimde gördüm. 

Yüksek heyetiniz iyi hatırlar; bütçe konuş
maları yapılırken son gece, sabaha karşı, saat 
dörtte bir mesele mevzuubahis olmuştu: Meclis 
Dişçisi meselesi! Bu dişçi meselesi görüşülür
ken bir arkadaşım veya birkaç arkadaş, iyice 
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hatırlıyamıyorum, bir teklifte bulundular; de
diler ki; «Bu kadro, mevkuf kadrolar arasın
dan çıkarılsın, fiilî kadroya geçirilsin ve diş
çi vazifesine devam etsin». Yüksek Meclis bu 
önergeyi dikkate aldı ve bunu bir daha tetkik 
için Bütçe Komisyonuna göndermeyi muvafık 
gördü. -• 

Bütçe Komsiyonu bu meseleyi inceledi. Ve 
huzurunuza getirdi. Yüksek Heyetiniz ikinci 
gelişinde karara vardı. Bütçe Komisyonuna ilk 
gidişi esasa mutaallik nihai bir karar değildi. 
Bu meseleyi, heyetiniz ehemmiyetli gördüğü 
için «Bir daha tetkik ediniz» diye komisyona 
gönderdi. Meselenin Kamutaya ikinci gelişin
den evvel, Yüksek heyetinizce bir karara var-
mıya imkân yoktur. Zira birinci gidişinde sa
dece «Bu meseleyi bizim namımıza tetkik edi
niz, encümen olarak siz bizim kolumuz bulunu-
yorsunuz» dedi. Yani raportörlerinize bunu bir 
daha tetkik ettirmek kanaatini izhar ettiniz. 
Sonra, mesele tekrar Yüksek Heyetinize geldi. 
îşte ancak ozaman dişçi kadrosunu çıkarmaya 
Yüksek Heyetiniz karar verdi. Bunlar münferit 
hâdiseler şeklinde zaman zaman tekrarlanmak
tadır. Fakat Yüksek Heyetinizin çalışmasında
ki vuzuh bakımından bu cihetin artık bir mü
nakaşa konusu olmadığı belirtilmelidir. Nitekim 
Sayın Başkanımız bunu izah ederlerken benim 
usul hakkındaki söz alma zaruretini belirttiler 
yalnız dediler ki; bu mesele incelendi, huzuru
nuza getirildi. Konu şu yoldadır, Yüksek Heye
tiniz icabederse ilk kararında ısrar eder». Hal
buki, ilk karar esas meselenin kabulü değil, sa
dece önergenin tetkik edilmesi kararıdır. Bu 
ciheti belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Bir noktayı izah edeyim; me
sele ilk kararda ısrar şeklinde değil, ortada iki 
rapor var, birisi Bütçe Komisyonunun raporu, 
diğeri de Dilekçe Komisyonunun raporu. I)ilek-
çt; Komisyonu evvelce nazarı itibara alarak ken
disine havale buyurduğunuz önergeyi uygun 
bulmuş, 40 lira maaşın 50 liraya çıkarılması 
hakkında bir rapor tesbit etmiş ve getirmiştir. 

•Bu rapor şimdi okunan rapora eklidir. 
Bunun yanında da Bütçe Komisyonunun ra

poru var. Eski kararınızda sebat ederseniz, de
rnekten maksadım, Dilekçe Komisyonunun ra
porunu oyunuza arzedeceğim kabul edilmezse di
ğerini arzedeceğim. 

Arkadaşımızın söylediği de budur. 

• 
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İHSAN YALÇİN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; Vedat Dicleli arkadaşımızın bahsettiği 
mesele ile bunun münasebetini bendeniz anlıya-
madım. O, bir önerge îdi ve Bütçe Komisyonunu 
ilgilendiren, tahsisata taallûk eden bir önerge 
idi. O havale edildi, bu, öyle değil, Komis
yonun verdiği bir karardır. Benim itirazım ise, 
Komisyon tekrar tetkik edilmek üzere geri iste
miş ve geri verilmiştir, buna takaddüm eden 
Yüksek Meclisin reyi ve kararı da vardır. İşte 
burada sarahaten yazıyor «Başkan önergeyi ka
bul edenler; etmiyenler; kabul edilmiştir», yani, 
Meclis karar vermiştir. Şimdi bu karara Dilekçe 
Komisyonu itiraz ediyor, getiriyor. Bütçe Ko
misyonu Mazbata Muharriri de, biz esasa itiraz 
ediyoruz, kanunsuzdur, diyor Binaenaleyh, Ko
misyon, «tetkik edilmek üzere Encümenimize ve
lin» dese idi olurdu. Bendenizin ogünkü itirazımı 
arkadaşlarım biliyorlar, Komisyon bunu kadro 
bakımından tetkik edelim diye geri almıştı. İfa
deleri aynen zabıtta vardır. Kadro bakımından 
tetkik etmek üzere fakat .sonradan işin esasına geç
tiler". Bu esasından kanunsuzdur, tetkik edeceğiz 
diye isteselerdi o ayrı mesele olurdu. Hayır, yalnız 
kadro bakımından tetkik edelim dediler. Kadro 
imkânı ayrı, kanuni imkân ayrıdır. İmkânı da 
istediğimiz kadar genişletebiliriz. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Muhterem arka
daşlar; mevzu, biı» vatandaşın bir üst derece maaş 
alması veya almaması mevzuu olmaktan çıkıyor. 
Bu itibarla iş üzerinde usul bakımından ehemmi
yetle durmakta fayda mütalâa ederim. 

Dilekçe Komisyonu; bir vatandaşın müracaa
tını kabul etmiyor. Bir milletvekili arkadaşımız 
itiraz ediyor. Komisyon kararında ısrar ediyor. 
Heyeti Umum iyede müzakere cereyan ediyor. 
Önerge veriliyor. Önerge, bu işin yeniden te
zekkürü mahiyetinde değildir. Yüksek Meclisin 
lütuf ve atıfetine dayanarak bu öğretmenin maa
şının 40 liradan 50 liraya çıkarsın, yani bu öğ
retmen bir gadre mâruz kalmıştır, bu gadri Bü
yük Meclis telâfi buyursun, hali hazır maaşı 50 
liraya iblâğ edilsin diyor. Bu önerge de Yük
sek Meclisin mazharı tasvibi oluyor. Artık bu^ 
önerge nazarı itibara alınmıştır, Komisyon itti-
ba eder, etmez mevzuu bu işle alâkalı olmamak 
lâzımgelir. Nitekim Dilekçe Komisyonuna ka
bul ile giden bu önerge üzerine Komisyon kemali 
hürmetle buna ittiba edip bir rapor tanzim edı-
\or. Şimdi bu mevzuu mücerret kanunların 
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tetkiki sırasında verilen bir Önergenin nazarı iti
bara alınması veya alınmaması şekliyle karıştır
mamak lâzımgelir. Bu itibarla Dilekçe Komis
yonunun Yüksek Meclisin kararına ittibaen tan
zim ettiği yeni raporun reye konması ve Bütçe 
Komisyonunun Büyük Meclisin kararını kadro 
bakımından ret ve nefyeden raporunun asla reye 
konmamasını, usul bakımından, Meclisin bun
dan sonraki teamülünün selâmeti bakımından 
zaruridir kanaatindeyim. 

Dr. KÂMİL ÎDİL (Maraş) — Efendim; ben 
kısa söyliyeceğim. Son zamanlarda Yüksek 
Mecliste bir âdet teessüs etmeye başladı: Dilekçe 
Komisyonu bir karar veriyor, arkasından bir 
arkadaş çıkıyor, bir defa da Adalet Komisyonun
da görüşelim, bir defa da Bütçe Komisyonunda gö-
lüşelim gibi bir vaziyet ihdas ediliyor. 

Adetâ Dilekçe Komisyonu tâli derecede bir 
mahkeme, Adalet Komisyonu veya Bütçe Komis
yonu daha yüksek bir mahkeme, yani Temyiz 
Mahkemesi gibi bir durum oluyor. Bu fena bir 
âdet, bir bidat halini aldı. 

Bu bakımdan bu vaziyete bir nihayet vere? 
linı. Dilekçe Komisyonunun verdiği karar yük
sek oyunuza sunulsun, esasen kabul edilecektir 
ve bu suretle de mesele kapanmış olur. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) —Bütçe 
Komisyonu veto hakkı ile çalışıyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
evvelâ şunu arzetmek mecburiyetindeyim; Bü
yük Meclisin organları olan komisyonlar arasın
da hiçbir fark yoktur. Yalnız ihtisas bakımın
dan muhtelif komisyonlar mevcuttur, alâkası 
'bakımından, <bu işin Bütçe Komisyonu ile irti
batını fher halde Yüksek Heyetiniz takdir 'bu
yurur. 

Arkadaşımız Kâmil İdil'in ifade buyurduk
ları gibi bütün komisyonlar istiyor, havale edi
liyor, bundan sonra havale edilmesin gibi fbîr 
karara varmanın imkânı yoktur. 

Şimdi Sait Koksal arkadaşımın noktai naza
rına arzı cevap edeyim; 

Yüksek Malûmunuzdur, biraz önce de arzet-
miştim, 'bu mesele mevzuübahis olurken öğret
men Timur Özbek'in maaşının 40 liradan 50 li
raya çıkarılması hakkındaki takrir nazarı dik
kate alındıktan sonra Dilekçe Komisyonuna 
Yüksek Heyetçe havale edildi, eğer maaşın 40 
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liradan 50 liraya çıkarılması kabul edilmiş ol
saydı Dilekçe Komisyonuna (havale edilmemesi 
icafbederdi. 

Bunun üzerine Dilekçe Komisyonunun ikinci 
rapor, karara iktiran etmeden bendenizin mâruzâ
tım vâki oldu. Gerek kadro ve gerekse imkân 
'bakımından, zabıtlar tetkik edilecek olursa gö
rülür 'ki, her iki (bakımdan Komisyonumuza ha
vale «dilmesi ve işin Bütçe Komisyonunda tet
kik edilmesi rica edilmişti, Yüksek Heyetiniz 
lütfen 'bunu kafoül buyurmuştu. 

işin esasına girildiği vakit ayrıca mâruzâtı
mı arzeedeceğim. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; mese

le, nazarı dikkate alma •meselesi değildir. Müsa
ade buyurursanız o günkü takriri okuyayım. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Arzettiğim sdbepler dolayısiyle öğretmen 

Timur Özbek ilköğretime 15 lira ile tâyin ve 11 
senede 20 lira alabildiği ortaöğretime geçerken 
emsali gibi 30 liraya tâyin edilmiyerek bir de
rece aşağısı 25 lira ile tâyin edilmesinden mağ
dur edilmemesi için bugünkü 40 liralık maaşı
nın 50 liraya çıkarılması muvafık olacağının 
Umumi Heyetin tasvibine arzını dilerim. 

Bolu Milletvekili 
ihsan Yalçın 

Başkan — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmiştir.» 

Bunun münakaşa edilecek tarafı yoktur. Bu, 
o kadar uzun bir iş değildir. Bütçe Komisyonu 
şüphesiz 'bu gibi ta'hsisat işlerinde titiz davran
makta haklıdır, kendilerinin buna dair noktai 
nazarlarını şükranla karşılarız, fakat görüyor
sunuz ki, bu iş Meclisçe kabul edilmiştir, bir hak 
meselesidir. 

BAŞKAN — Dr. Uras. 
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar 

bir kadrin ref ve tamiri için Büyük Millet Mec
lisince verilmiş olan atıfet kararlarmm her han
gi bir encümende vizeye tâbi olması gayet aca-
ip bir şeydir. Büyük Meclis atıfet ibraz ediyor, 
bir komisyon, ben bunu yapamam diyor, bu, 
cidden acaip bir şeydir. Bundan sonra böyle bir 
yola gidilmemesini istirham ediyorum. Ancak 
ve ancak mümteniülusul veya mümteniülinıkân 
şeylerde , o da; kanunlarda imkân aranır, bu
lunmaz ve şayet bütçeyi, malî vaziyetimizi zor-
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lıyacak bir şey olduğu zaman bu yola gidilebi
lir. Fakat atıfet kararları üzerinde her hangi 
bir komisyonun vize yapması katiyen doğru de
ğil dir. 

(Atıfet değil hak sesleri) 
Atıfet veya hak, geldik burada da hakka. 
BAŞKAN — Konuyu, karıştırmamak lâzım

dır. Heyeti Umumiyeye bir komisyon tarafın
dan verilmiş olan bir raporu başka bir komis
yon isterse verilmez veya heyeti umumiyece 
alınmış olan bir kararı komisyon değiştiremez, 
şeklinde meseleyi yüksek oyunuza arzederek 
mevcut teamülü deriştirmek veya iç tüzüğün 
muayyen bir maddesini değiştirmek için veya 
bir tadil teklifi ile halline bugünkü mevzuat 
müsait değildir. 

Halledilecek iş bir vatandaşın işidir. Dilekçe 
komisyonunun verdiği rapor heyeti umumiye-
nin kararına iktiran etmiştir. Müzakere edilir
ken Kamutayın başka bir komisyonu noktai na
zarımı arzedeceğim demiştir, heyeti umumiye 
kabul etmiştir. îki rapor da elinizdedir. Verilen 
önergede Bütçe Komisyonun raporunu değil, 
Dilekçe Komisyonunun raporunu kabul edin, 
şeklindedir. Bu önerge üzerinde Dilekçe Ko
misyonunun veyahut da Bütçe Komisyonu rapo
runu oyunuza sunacağım. Şimdi okunan Bütçe 
Komisyonu raporudur; bu raporun esası hak
kında Bütçe Komisyonuna söz veriyorum. Di
lekçe Komisyonunun verdiği raporu niçin ka
bul etmiyorlar, onu izah etsinler. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar, Muallim 
Timur Özbek'in vaziyetini şöyle halâsa etmek 
mümkündür. 1338 senesinde Muallim Mektebin
den mezun oluyor ve yedek subaylığını yaptık
tan sonra müsaade ile Harb Okuluna giriyor, 
1340 da Harb Okulundan çıkıyor, yine müsa
ade ile Harb Akademisine dinleyici devam edi
yor ve dinleyici bulunduğu müddet zarfında ta
biiyet meselesi ortaya çıkıyor ve nihayet oradan 
ayrılıyor ve arkadaşımın izah ettiği gibi istan
bul 'da inönü yatılı ilkokuluna 1500 kuruş maaş
la tâyin ediliyor. 

Şimdi bu arkadaşın iddiası şu üç noktada 
hulâsa edilebilir; Bir defa diyor ki : 

Bu tâyinim, yani 1500 kuruş maaşla tâyi
nim doğru, değildir, haksızlık yapılmıştır. 

ikincisi bu müddetten itibaren geçen müd-
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detler içerisindeki tert'ilerinı yerinde olmamış
tır. 

Üçüncüsü; tik öğretimden orta öğretime tâ
yin olunduğum zaman maaşım 30 lira olacakken 
25 lira olmuştur. 

Bu üç nokta da hulâsa edilebilir. 
Şimdi arkadaşlar, demin izah ettiğim gibi 

1 . 12 . 1926 da 1 500 kuruş maaşla İnönü yatılı 
ilkokuluna muallim tâyin edildiği zaman mev
cut 842 numaralı Kanun ve o zamanki mev
zuat, bunun ancak 1 500 kuruşla tâyinini istil
zam etmekte idi. 

Bu zat istidasında iddia ediyor ki ; ben 
yüksek tahsilli olduğum için daha yüksek ma
aşla tâyinimi istedim, fakat mecburi hizmetim 
olduğu için, mecburen bunu kabul ettim, diyor 
nitekim ihsan Yalçın arkadaşımız da bunu 
böyle iddia etmektedir. 

Bir organınız olan Bütçe Komisyonu mese
leyi tetkik ederken bütün resmî evraka göz 
attı, orada böyle bir şey göremedi, esasen bi
zim tebaamızdan olmıyan ve muallim mekte
bindeki tahsilini bu suretle yapan bir öğret
menin nasıl bir mecburi hizmete tâbi olacağı 
da cayi sualdir. Nitekim şehadetnamesinde de 
mecburi hizmeti vardır, diye de bir kayıt da 
yoktur. Böylelikle o günkü mevzuat karşısın
da yavaş yavaş terfi ederek 1937 yılında orta 
öğretime geçiyor. Şimdi buradaki iddiası da 
şudur: 1702 numaralı Kanun ki, ortaokul öğ
retmenlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında bir 
kanundur. Timur Özbek bu kanunla bana ve
rilen 25 lira maaşla bir sene kalacaktım. Hal
buki ben aynı maaşta üç sene bekledim, diye 
de bir iddia ortaya atmıştır. 

Pîalbuki arkadaşlar mevzuubahis olan 1702 
numaralı Kanunun birinci maddesi; «Orta mek
tep muallimliğine tâyin edileceklerin maaşının 
12 nci dereceden ve 25 lira maaş olduğu» ifade 
edilmektedir. Ve kanunun metninde' bu dere
cede bir sene staj ve iki sene de memuriyette 
kalmak kaydı vardır. Fakat bu arkadaş zühu-
len bir senede terfiini iddia etmiş ve Şûrayı 
Devlete de müracaat etmiştir. Bu noktai naza
rı Şûrayı Devletin aleyhte karariyle karşılaş
mıştır. Ortaöğretime geçtikten sonra terfileri 
şunlardır: 1937 de 2 500, 1940 ta 3 000 üç senede 
1943 te 3 500, 1945 te 4 000 ve 1948 de son defa 
raporumuzda da arzettiğimiz gibi beş bin ku
ruş maaşa terfi etmiştir'. Bütçe Komisyonu 
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bunu tetkik ettikten sonra gerek ilk mesleğe 
girmesi bakımından, gerekse terfileri bakımın
dan tamamiyle mevzuata uygun muamele ya
pıldığı neticesine varmıştır, terfi için beklen
mesi icap eden müddetleri Yüksek Heyetiniz
ce malûmdur ki asgari müddettir. Daha fazla da 
olabilir, bunun için üç sene hizmetten 
sonra, mecburen terfi etmesine imkân yoktur. 
Bu bakımlardan kanunlara karşı bir muamele 
yapılamadığını Yüksek Heyetinize arzetnıeye 
mecburuz. Eğer iadei muhasebeye gidilecek 
olursa, bunun sonu gelmez, Yüksek Heyetini
zin malûmudur ilköğretim öğretmenleri, bil
hassa mevzuubahis olan devrede ne kadar geç 
terfi etmişlerdir. Nitekim onların bu vaziye
tini ıslah edici kanunlar bilâhara kabul olun
muştur. Onun için Yüksek Heyetinizden is
tirhamını şudur: Zamanındaki kanunlara kar
şı asla aykırılığı olmıyan bu kararların doğru 
olduğu ve binaenaleyh Bütçe Komisyonu rapo
runun kabul buyurulmasıdır. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Efendim me
selenin uzun safahatına değil yalnız bir nokta
sına temas ederek Yüksek Heyetinizi tenvir 
etmek isterim. Ortaöğretimde terfi ancak ve 
ancak terfi senesini bitiren öğretmenin o sene 
teftiş görmesi ve teftişte muvaffak olması lâ
zımdır. Bu takdirde üç senelik terfi müddetini 
doldurmuş olmakla terfie hak kazanır. Kazara 
teftiş görmezse bu hakkını kaybeder. Bu ar
kadaş her üç senede terfi görmüş mü görmemiş 
mi? Bu hususu münakaşa etmiyorum. Bütçe 
Komisyonunun asgari müddet işine temas et
mek istiyorum. Bu öğretmen her üç senede tef
tiş görmüş ve bu teftişlerde muvaffak olmuş 
mudur, bütün bunlar vâki olmuşsa benim bir 
diyeceğim yoktur. Fakat bu vâki değilse, o 
adam teftiş görmemişse, altı ay veya üç ay 
kaçırnıışsa bu husustaki hakkını kaybetmiştir. 
Bu şekilde hakkı kaybolmuş birçok öğretmen
ler vardır. 

Fakat bu arkadaşın durumu büsbütün baş
kadır. Bir defa evvelce Devlet emrinde gördü
ğü hizmetler tamamen keenlemyekûn addedili
yor. Ortaöğretime geçerken, sen ortaöğretime 
25 lira ile başlıyacaksm deniyor. İlk defa me
muriyete tâyin edilen ve üniversiteden gelen 
bir- gene işe 25 lira ile başlar. Fakat bu adamın 
bir sııitalih ile ilköğretime tâyin edilmesi, 
ilköğretim içinde kazanması icap eden kıdem-
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leri kazanmasına mâni olmaz. Binaenaleyh I 
Meclisin atıfet göstererek onun orta öğretime I 
geçmeden evvelki gördüğü hizmetleri sayması I 
hak ve adalet prensiplerine uygun olur, düşün- I 
cesiyle keyfiyeti arzediyorum. I 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar; bir noktayı aydınlatmak zorunda- I 
yi m : I 

Bütçe Komisyonu sözcüsü bir tabiiyet me- I 
selesinden bahsettiler ve kapalı geçtiler. I 
Belki zihinlerde bir istifham yaratır. Bunu tav- I 
zih etmek isterim. I 

Bu genç, 19.14 birinci cihan harbinde, o za- I 
manki Hükümet tarafından Türk ordusunda I 
yetişmek ve zabit olmak için Türkistan'dan ge- I 
tirilen gençler arasındadır. isim zikretmiyo- I 
ram. Bunları getirenler de malûmdur. Şam I 
Askerî İdadisinde okutturulmuştur. Büyük I 
Harbde Şam işgal edilmiş ve memleket büyük I 
felâkete uğramıştı. Bu çocuk şuradan buradan I 
dolaşmak suretiyle İstanbul'a gelebilmiştir. I 
Binaenaleyh, tabiiyet meselesi başka bir Dev- I 
let tebaası da bize gelmiştir, şeklinde değildir. I 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bakandan bir sual soracağım. I 

İHSAN YALÇIN (Devamla) — İstanbul'a 
geldiği zaman İstanbul'daki Türk Ocağı delâ- I 
(etiyle Eskişehir Muallim Mektebine alınmış ve 
sonradan Ankara Muallim Mektebine nakledi- I 
lerek buradan ilkokul öğretmeni olarak mezun I 
olmuştur. Yine muallim mektebinden çıktık- I 
tan sonra yüksek mevki işgal eden bâzı zevatın I 
delaletiyle Harb Okuluna girerek 1339 senesin- I 
de mektebi ikmal etmiştir. Yani büyük Millî 
Mücadelenin devamı sırasında bu çocuk Harb I 
Okulunda bulunmuştur. Erkânı Harbiyenin de I 
birinci ve ikinci sınıf imtihanını vermiştir.. I 
Tabiiyet Kanunu dolayısiyle, ki, Sayın Mazba
ta Muharriri işaret ettiler, Tabiiyet Kanunu 
dolayısiyle askerlikle ilgisi mecburi olarak ke
silmiştir. Çünkü bu oradan gelmiş, mektebe 
yerleştirilmiş. Tabiî bu Tabiiyet Kanunu dola
yısiyle askerlikle ilgisi kesilmiş. Şimdi asker
likle ilgisi kesilince İstanbul'da açıkta kalı
yor, Maarif Vekâleti yakalıyor, ilkmektep hoca- j 
sı olmak için okudun, ya bin lira tazminatı ve
receksin, yahut muallim olacaksın diyor. Ba
kınız cebri mânevi vardır. Türkiyeye gelmiş, 
kimsesi olmıyan bir adam ne yapabilir. Tabiî | 
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zaruri olarak ilkmektep hocalığına girmiş ve 
bir sene sonra da müracaat etmiş, hattâ müta-
addit müracaatları vardır. Bendeniz isim ver-
miyeceğim, müracaat ettiği bâzı makamlar ta
rafından da istiskal edilmiştir, tstanbul Maa
rif eminliğine müracaat etmiştir, şuraya, bu
raya müracaat etmiştir. 

Fakat hiçbiri, nazarı dikkate almamış. Ni
hayet 1929 tarihinde bunu ortaöğretime 25 lira 
asli maaşla almışlar. Burada işi tetkik eden 
raportör arkadaşımızın da ifadeleri vardır, 
komisyondaki müzakerelerde Maarif Vekâleti
nin salahiyetli mümessili, ortamektebe alınırken 
bu arkadaşı 30 lira asli maaşla tâyin etmenin 
imkânı olduğunu ve fakat 25 lira ile tâyin edil
miş olduğunu sarahaten ifade etmiştir. Şimdi, 
ilkmektebe 15 lira ile, ortaya 25 lira ile tâyin 
ediliyor. Bugün bununla beraber ayni mektep
ten, yüksek mektepten aynı senede me
zun olan arkadaşlarının barem derecesi 
90 liradır arkadaşlar. Bu arkadaş bü
tün vazife hayatında bir gün vazifesin
den geri kalmamış, Bakanlık tarafından ne bir 
tekdire, ne bir tevbihe hiçbir suretle mâruz 
kalmamıştır. Meslek hayatına tamamiyle bağlı 
kalmış,* tertemiz bir insandır. Esasen Yüksek 
Meclis bunun maaşının 10 lira artırılmasını ev
velce kabul etmiştir. 

Bütçe Komisyonunun, bu bir misal olur, bü
tün mağdurlar gelip müracaat ederler şeklin
deki itirazını kabul etmiyorum. Eğer bu gibi 
mağdurlar varsa, eğer bunların hakkı varsa, 
gelsinler müracaat etsinler. Biz, bunların hak
kını vermeye mecburuz. Hak sahiplerinin gelip 
haklarının aramasından ben korkmuyorum. 

Onun için bendeniz Dilekçe Komisyonunun 
raporunun oya konmasını ve Bütçe Komisyonu
nun getirdiği raporun müzakereden uzak tutul
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem 

arkadaşlar; bir öğretmenin Meclisin atıfetine 
mazhar olması beni hakikaten sevindirir Fakat 
bir kanun ve nizam devleti olarak kanunların 
mutlak olarak cari olması lâzımgelen bir sistem 
içinde, açık söyliyeyim, hissimle fikrim arasın
da benim derunî hayatım bir mücadele halin
dedir. 

Evet, öğretmene Meclis atıfet göstersin, ha
kikaten buna sevinirim, ama Meclisin bu âtıfeti-
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ne mazhar olan arkadaşımdan da rica ederim ki, 
Meclisin kendisine verdiği bu atıfet, Türkiye'de 
Büyük Millet Meclisi içinde, nizamların zede
lenmesi pahasına olmasından zannederim ki, o da 
bizim kadar azap duyar. 

Arkadaşlar, iadeyi muhasebeye gitmiyoruz. 
Bu bizi cidden içinden çıkamıyacağımız durum
lara düşürebilir. Arkadaşımız şuradan gelmiş, 
şu iyilikleri yapmış, başından şu hal geçmiş. 
O da, biz de bundan muazzebiz. Keşke bütün 
haklarını almış olsa idi. Faka o hakların ikti
sabı zamanında işin her safhasında bu Devletin 
o yolları halledecek sistemleri vardır. O sistem
ler o zaman harekete getirilmeli idi. Meclis da
ima atıfet halinde, sonradan bu hakları bahşe
decek olursa bu işin içinden çıkılamıyacağı gibi 
tehlikeli hal alabilir. Arkadaşım kendisine bah
şedilecek bir atıfetin aleyhinde konuştuğumdan 
dolayı beni affetsin. Kanun ve nizam düşün
cesi içinde ancak böyle konuşmak lâzımdır. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlarım, bir tek öğretmenin, bil
hassa Anayurda uzak yerlerden gelmiş tek bir 
öğretmenin tatltifi mevzuubahis olaydı, ona 
bendeniz de müspet rey vermek suretiyle iltihak 
ederdim. Fakat hâdiseleri o hâdiselerin cereyan 
ettiği zamandaki kanunlarla mütalâa etmek, 
işin kanuni mecrasını bulmak gerektir. Verilen 
izahata, alınan kararlara göre bu öğretmen 842 
numaralı Kanunun tatbik edildiği bir zamanda 
öğretmen olmuştur. Ve o kanın der ki, ilkokul
lara öğretmen olabilmek için c.ğretmen okulun
dan mezun olmak şarttır. Buıdan mezun olmı-
yanlardan eski idadi, sultani mezunları da yine 
bu kanunla o maaşa mazhar olurlar. Yüksek 
tahsil görmüş olanlar dahi yine o kanunun ver
diği maaşla tavzif edilirler. Yani 842 numaralı 
Kanunun tatbik edildiği yıllarda yüksek tahsil 
görmüştür diye (bir insana 25 lira vermemişler
dir. Ve bunların binlercesini tâyin etmiş bir 
adamım, maarif eminliğim zamanında. 

Kaldı ki, 1926 da neşredilmiş olan Maarif 
Teşkilâtı Kanunu ile öğretmenlerin maaşları 15 
liradan başlamıştır. Ve demek ki, bu arkadaşa 
da 15 lira verilmiş. 

Şimdi eğer Yüksek Meclis ilköğretimde ge
çen hizmeti, orta öğretimde geçmiş diye telâkki 
ederse bizim 700 - 800 belki de 1000 kişi hak
kında geçen sene uğraşıp da Bütçe Komisyo
nundan geçiremediğimiz b;~ dâvayı tahrik jet-
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miş olacaktır. Yani ilköğretimde geçmiş olan 
hizmeti, ortaöğretimde geçmiştir, diye bir hü
küm yoktur. Ve Ibu dâva bizim davamızdır, ama 
bütçe vaziyeti buna mâni olmuştur. Geçen sene 
bunu çıkaramamıştık. 

Şimdi mevcut kanunlara göre, muamele ya
pılmıştır. İşin akli ve mantıki tarafı ile kanuni 
tarafını birbirine karıştırmamak lâzımgelir. 
25 liraya tâyin edilmiş olması 1702 numaralı 
Kanunun icabıdır. 1702 numaralı Kanundan 
evvel 1926 tarihinde yine orta tedrisat öğret
menlerine ait bir kanun vardı. O kanun da or
ta öğretmenleri 25 lira ile tâyin ediyordu. Yani 
yapılan muamele kanunidir, arkadaşım, Niğde 
Milletvekili U'lusıoy'un verdiği izahat yerinde-

'. dir, bendeniz de oraya iltihak ediyorum. Aksi 
bir karar aldığımız takdirde birçok meseleler 
karşımıza çıkacaktır. Bu noktayı da Yüksek 
Meclisin göz önünde tutması ieabeder. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sayın Bakandan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Bu arkadaşa şahsi bir şey yapılmış olmasının 
emsali var mıdır? Yani, kendisine bir şey yapa
bilecek miyiz? 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Bunun emsali vardır, bi
zim kadrolarımızda. Sadece bizim kadrolarımız
da değil,diğer Devlet kadrolarında da emsali 
vardır. Ama halleri birbirine karıştırmak doğru 
olmaz. Yüzde yüz tetabuk etmez. Biri çıkar, di
ğeri girer, arada maaş farkı derecesi olmuştur. 

I Biz geriye doğru hesaplaşacak olursak, bütçemize 
tesir edecek neticelere kadar bu iş gider. 

Korgl. ALÎ RIZA ATUNKAL (Manisa) — 
Karar verirken tenevvür etmek istedim, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
önerge vardır, okutacağım. Zaten söz istiyen yok
tu». 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet tenevvür etmiştir, müzakere kâfidir. 

önergelerin oya konmasını rica ederim. 
Rize Milletvekili 
Dr. F. Kurtuluş 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Müzakerenin yeterliği kabul edilmiştir. 

Şimdi verilen önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebepler dolayısiyle Bütçe Konıte-
yonu raporu yerine Dilekçe Komisyonu raporu
nun oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
î. Yalçın 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun raporu 
maaşının bir derece yükseltilmesi hakkındadır. 
O rapor da burada, arzu ederseniz okuyalım, esa
sı buduî. 

Bütçe Komisyonunun raporuna göre bu zat 
1948 yılında, 40 liradan 50 liraya çıkmıştır. Di
lekçe Komisyonu raporunun manâsı, bir derece 
daha yani 60 liraya çıkarmak olacaktır. Bunu he
yeti umumiyenizin kabulüne arz için evvelâ Büt
çe Komisyonun raporu yerine Dilekçe Komisyonu 
raporunun müzakere olunmasını oyunuza suna
cağım. Şekil budur. 

Arkadaşlarımız, Bütçe Komisyonunun sundu
ğu rapor yerine Dilekçe Komisyonunun raporu
nun konuşulmasını teklif ediyorlar. Bu teklifi 
kabul edenler.. Etraiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

O halde, Bütçe Komisyonunun raporunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2, — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında
ki tercümanlık kadroları Uakkinda Başbakan
lık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(3/360) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Raporda muhalefet şerhleri var. 
Okuyalım mı, şifahen mi izah edersiniz? 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Bejdeniz şi
fahen arzedeeeğim. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) - Arkadaş
lar; böyle bir hâdise Yüksek Meclisin ilk defa hu
zuruna gelmektedir. Vereceğiniz karar bundan 
sonraki tatbikatta perensip teşkil edecek ve bun
dan sonra buna benzer muamelelerde de aynı tarz
da hareket edilecektir. Bu bakımdan mevzuun bü
yük ehemmiyeti ihtiva ettiği hakkındaki kanaa
timiz Yüksek Huzurunuza gelmeye ve çokluk ka-
ı arına muhalif olarak düşündüklerimizin esasını 
açıkça tekrar etmeye bizi mecbur etmiştir. 

[1] 195 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dir, 
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Meselenin esası nedir1? Derhatır buyurulacağı 

veçhile bütçe müzakereleri sırasında ne Hükü-
ır.etin, ne de Bütçe Komisyonunun fiilen vazi
fede bulunan memurları (L) cetveline almaması 
yüksek kararınıza iktiran etmişti. Bu karar üze
rine Bütçe Komisyonu bu vaziyette bulunan me
murların, kimlerden ibaret bulunduğunu, tahsi
latlarının ne olduğunu alâkalı bakanlıklardan sor
du ve bu bakanlıklar namına Maliye mesul me
muru tarafından getirilen listeyi, tahsisatları ve 
bu tahsisatların tutacağı para miktariyle birlik
te yüksek tasvibinize arzetti. Bu mesele de bu. 
suretle tekemmül etti. İçişleri Bakanlığı ara
dan hayli vakit geçtikten sonra yani 24 Mart ta
lihinde Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir 
yazı ile müracaat ederek diyor ki; Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kadrosunda iki tercümanı, fiilen 
vazifede bulundukları halde (L) cetveline al
mışız, Meclisin kararından sonra yapılan liste
de bunların isimlerini vermeyi unutmuşuz, bu, 
bir maddi hatadır. Bunu Bütçe Komisyonu tet
kik etsin ve ayrıca kanun takdimine hacet, kalma
dan tashih etsin. Bittabi şimdiye kadar olan mâ
ruzâtımdan da anlaşılmıştır ki, bizim iliştiğimiz 
bu iki memuru kabul edelim, etmiyelim mesele
si değildir; hattâ lüzum yoksa bu kadroları bir 
kanun tasarısı sevkederek ilga dahi istenebilir 
ve tetkik edilir. 

Bizim iliştiğimiz noktalar şunlardır : Cüm
lenin malûmudur ki, Bütçe Kanununun ilk 
maddesi şu kadar milyon liranın, - şimdi milyar 
oldu ya - sarfına mezuniyet verilmiştir diye ye
kûn halinde bir para hükmünü ihtiva eder. Di
ğer bir maddesinde de bu kanuna bağlı (L) cet
velinde sayılı memuriyetler bu malî yıl içinde 
kullanılamaz der. İşte bu sonucu madde ile 
galiba numarası 16 bu maddeye bağlı (L) cetveli 
de muhtevasiyle kanuni hüviyeti ihtisap etmiş 
bulunmıyor şimdiki bu vaziyet karşısında hatayi 
maddi iddiasiyle kanunun böyle sarih bir hük
münü sadece Bütçe Komisyonunun raporu ile 
değiştirmeye imkân var mıdır? 

Şunu teessürle arzedeyim ki, Bütçe Komis
yonu çoğunluk raporunda hatayi maddi oldu
ğunda ittifak edildiği söylenmektedir. Bende
niz ve diğer muhalif kalmış arkadaşlar, Ali Rıza, 
Muammer Eriş, Tahsin Bekir Balta böyle bir ka
naate iştirak etmedik. 

Biliyoruz ki, hatayi maddi maliye kanununda 
ıstılah olarak bu mevzuun tamamen «haricinde'bir 

W1 — 
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mu.ua ihtiva eder. Bümetiee bu noktada bîr zü
hul olduğuna kaanıım. 

îkineî bir zühul de biraz '»vvel okunan Ko
misyon raporunda görüyoruz ki, kanunun yazı-
hşı Meclisten çıktıktan sonra bir batayi maddi 
varsa bunu kanunla düzeltmek yolu tabiî olmakla 
beraber dendikten sonra, bu mantıki vo doğru 
yolun müntebasına gidilmiyerek, Meclisin pren
sip karart olduğundan, bu raporla tashih ede-
ı iz denmesidir. Demek ki, esasta, Encümen ço
ğunluğu da böyle Kanuna bağlanmış olan bir şe
yi bu tarzda bir tezkere ve encümenin kararı ile 
düzeltileni iyeceği esasını kabul etmiş bulun
maktadır. Nihayet arkadaşlarım vazıı kanuna 
hatai maddi isnadedilebilir mi? diye büyük bir 
dâva ile karşılaşmış oluyoruz. Eğer biz bu 
hallerde dahi vazıı kanuna hatai maddi isna-
dedilebilir dersek bu çeşit hatai maddiler de 
Encümenin kararı, Heyeti Umumiyenin tasdiki 
ile düzeltilsin dersek aşağı yukarı yalnız kanun 
tekniğine aykırı değil, kanun karşısında tered
düde cevaz vermiş oluruz. Böyle bir şeyin 
caiz olmadığı ve Meclisin de kendi koyduğu 
usullere riayeti tabiîdir. 

Nihayet bu iki arkadaşımızı, raporu, He
yeti Umumiyenin kabulü sureti ile iade eder
sek maaşları nasü verilecektir? Malûmu âli
niz açıkta olanların maaş bölümü başkadır; va
zifede olanların aldıkları maaş bölüm başkadır. 
Bölümden başka bir bölüme tahsisat nakli Mu-
hasebei Umumiye Kanunu gereğince ancak ka
nunla olur. 

Hulâsa arkadaşlar, her hangi bakımdan me
sele tetkik edilirse edilsin, Meclisin usulü ba
kımından, tatbik edilecek yol, hukuki bakım
dan ve hattâ Anayasa bakımından yol emsal 
vücuda getirme itibari ile büyük kıymet taşır. 

Vereceğiniz karar bu en isabetli yolu tâyin 
edecektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim; Komisyon 
namına değil, kendi namına, muhalefet şerhimi 
izah edeceğim. 

İÇlŞLERl BAKANI EMİN ERİŞİ.RGÎL — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, noktai na
zarlarını, muhalif kaldıkları noktayı izah et
sinler, 
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İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGÎL 

(Zonguldak) — Efendim, meseleyi tavzih eder
sem iş kolaylaşır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 

(Zonguldak) — Basit olan meseleyi yüksek hu
zurunuzda birkaç kelime ile izah edeyim. 

Mesele gayet basittir. Bütçe yapıldığı esnada 
ta,sarruf için iki mütercimlik Hükümet tarafın
dan (L) cetveline alınmıştır. O zaman Hüküme
tin, kadro meşgul olsun veya olmasın (L) cet
veline alnııya hakkı vardı. Ye bu teamüle müs
teniden alınmıştı. 

Bildiğiniz gibi gecenin muayyen saatinde, 
gece yarısından sonra (L) cetveline ait bir karar 
çıktı. Evvelâ takrir olarak verildi, sonra Bütçe 
Komisyonu karar verdi, gecenin muayyen sa
atinde buraya geldi. Buraya geldiği zaman şu 
kararı ittihaz buyurdunuz. 

Ne Hükümet, ne Encümen ve Meclis bir kad
ro meşgul ise (L) cetveline alınamaz. Gecenin 
muayyen zamanı da olduğu, için bu cetveller 
düzelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü kadro
suna alınmış olan iki mütercimlik düzelmemiş, 
yani L cetvelinde kalmış. Şimdi bu vaziyet kar
şısında Bakanlık içinde iki dunun hâsıl oldu. 
Durumun birisi şudur: Meclisin kararını tatbik 
etmek, Meclis diyor ki"; meşgulken L cetveline 
alamazsın. Halbuki; L cetveli çıkıyor. Bunlar 
için Maliyeye derhal müracaat ettik. Ne yapa
lım bu vaziyet karşısında bizim için bu iki mü
tercimi başka yere tâyin etmekte mümkün de
ğildir. Mütercimden esasen sarfınazar etmek 
imkânı da yoktur. Fakat ortada Yüksek Mecli
sin bir kararı var, bu kararı nasıl tatbik ede
lim? Maaş versek «L» cetvelinde, vermesek 
Meclisin kararı «L> cetveline alamazsınız tar
zında. Ne yapalım • 

Dediler ki, Bütçe Komisyonuna müracaat 
edersiniz, bunu anlatırsınız, Bütçe Komisyonu 
bir kararla Umumi Heyete sevkeder, Heyeti U-
mumiye bu suretle maddi hatayı düzeltir. Büt
çe Komisyonuna geldik, arkadaşlar iki içtihada 
bölündüler: İçtihadın birisi bu tarzda hareket 
etmektir, öteki kanun yapmaktır. 

Bendeniz bu vakıayı tahrif ederek kanuna 
sapmadan vaka işte böyle olmuştur, sicilimize 
işte böyle girmiştir demeyi en hukukisi, en 
doğrusu, en hakikate uygun telâkki ederim. 

Kanun yapacağım-, «Madde 1. - İki müter-
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cim alınmıştır, Madde 2. - Bu mütercimlere se
nenin başından beri maaş verilir». Bir de esba
bı mucibe yazacağım, diyeceğim ki: «Bakmayın 
bunun kanun olduğuna; bunun esh bir sehvin 
düzeltilmesinden ibarettir». 

Ben bu yola gitmektense gayet sarih olarak 
yapılmış olan bir sehvin düzeltilmesini rica edi
yorum. 

Yoksa ne mütercimlik Hükümet tarafından 
kaldırılmasından feragat olunmıyacak bir kad
rodur. Ne de mütercimliklerden feragat edilse 
bile başka yere tâyinlerinden Vekâlet âcizdir. 
Mesele yüksek kararınızın, çıkardığınız kanu
nun tatbiki için bir yol bulmaktan ibarettir. 
Nasıl karar verirseniz. Yoksa Bakanlık için 
asla ve katı bir mesele yoktur. 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar, 
maruzatım Bütçe Komisyonu adına değildir. 
Ekalliyette kalan 2 arkadaşım adına arzediyo-
rum. Rıza Erten, Tahsin Bekir Balta ve bir de 
şahsım namına mâruztta bulunuyorum. 

Meselenin esasını Kurdoğlu Faik arkadaşun 
gayet iyi izah ettiler. Şimdi sayın Bakan da or
tada bir unutma hâdisesi olduğunu fakat bunun 
izalesi için en doğru şekil ne ise onun kabul-
odilmesi gerektiğini ifade buyurdular. 

Arkadaşlar, hâdise basittir, fakat bundan 
sonraki muamelat için bir Örnek olacaktır. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün iki tercüman kad
rosu Bakanlıkça L cetveline alınmışken bura
dan çıkarılması unutulmuştur. "Bunu bir karar- j 
la tashih edebilirmiyiz. Şimdi yalnız hâtıraları- i 
nızı, bütçe müzakerelerine şöyle uzatacak olur
sanız, göreceksiniz ki L cetveline alınması me- I 
selesi uzun uzadıya münakaşa mevzuu olmuş
tur. Fakat karara iktiran ettikten sonra bende- j 
niz Bütçe Komisyonu adına, bu kürsüden Yük- | 

- sek Heyete maruzatta bulunarak, bütçe komis
yonunun L cetveline şu kadar, Hükümetçe alın- j 
mış olanlar bu kadar diye listesini okumuş ve 
bunların tahsisatının bütçe maddelerine eklen
mesiyle bu işi tashih etmiş bulunduk. | 
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| Ama hâdisede Emniyet Öenel Müdürlüsü

nün iki tercümanı unutulmuştur. Bu tashihi ifta-
&eden bir karar olabilir mi 9 Bendeniz bunln 
için iki ittisal arzedeceğim. 

Yine hatırlarsınız, 1948 Bütçesi müzakere 
I edilirken Başbakanlıktan 12 bin liralık bir ih-
I dirme kabul buyurmuştunuz. Bu miktarın ye

kûndan indirilmesi büroca unutulmuştur. Yani 
Bütçe fasıllarından bu miktar indirilmişken 
yekûndan indirilmemiş ve binaenaleyh jJ 2 
biri lira fazla kalmıştır. İşte maddî hata budur. 
Ve bunun tashihi Yüksek Meclisin 30 . 1 . İ94S 
tarihli karariyle vukubulmuş. 12 bin liralık faz 
lalığın tashih edilmesi yüksek kararınıza ikti
ran etmiştir. Diğer ikinci misal ise Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan arasm-
da »Seyrisefain mukavelesine bağlı listedeki 
tarif numarasının tashihi hakkındadır. 12.5.1947 

I tarihli kanım ile 261 tarif numarası 265 ola
rak tashih ediliyor ki biı tek numara için kanun 

I çıkarılmıştır. 
(L) cetvelinde bugün mevcut olan iki kad-

! ronun tashihi için karar vermek Yüksek Heye-
i tfrıi#ee mümkündür fakat şu iki tercümanı» 
j (L) cetvelinden çıkarılması için bir ŞanuA! ta-
ı «arısının getirilmesi daha muvafık elaçaktif. 
! Bunun için Kurdoğlu arkadaşım bir Önerge ver

miştir kabulünü rica ederim. 
j İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) — 
i Efendim, günün bu saatinde sizi rahatsız edece-
I ğim. Aleyhte bulunanlar konuştukları için ben-
1 .denizde.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Hânıid bey, 
vakit gecikmiştir eğer sözlerinizi beş dakikada 
bitirebilecekseniz devam buyurun, bitiremiyc-
çekseniz gelecek birleşimde konuşursunuz. 

ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) -~ 
Beş dakikaca bitiremem «fendim. 

O halde müzakereyi burada kesiyorum. 
Çarşamba günü saat 12,30 da toplanılmak 

üzero birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 19,67 

...>.. > • « < .-<.... 
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S. Sayısı: 193 
Bdtfe AfSkftrekili İhsan Yalçın'ın, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 
1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 632 sayılı Kararın Kamu-
tay'da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe ve Bütçe Komisyon

ları raporları (4/44) 

2. IX. 1947 

TtirJrfyi »ttyük; Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2 5 . V I I I . 1947 tar ih inde ve 8 numara l ı cetvelde yay ın lanan ve T imur Özbek'in dilekçesinin redd i 
hakkındaki 632f numâra î ı ve 16 . V I . 1947 günlü k a r a r m a itirazla yeniden incelenmesini dilerim. 

Bolu Milletvekili 
/ . 'Salcın 

Dilekçe Komisyonu r apo ru 

f. B. M. M. 
IPfakçe Komisyonu 

İşlem Kayıt No. 1734 -1906,4/44 
19.1.1948 

Yüksek Başkanlığa 

Kıdem-iyie mütenasip olmıyan maaş dtiru-
manas d&ıeltSimesini istiyen Timur ÖjgBek'e1 ait 
Dilekçe, K«misyonu§ftasfcöa incelenmiş ve 789,842 
sayılı Kanunların 9 astı maddeleri gerekince, 15 
lira maaşla istanbul - Eminönü" şetâaryati öfcalû 
öğretmenliğine 1. XII . 1926 tarihisde işe baş
lamış ve kıd^H- zamfiır verilmek suretiyle maaşı 
1. X I . 1929. d» 1725, 1. X . 1931 âm 1750, 1. 
IX . 1930 d* 2* 000 kuruşa çıkarrifeKûfc 21 . IX . 
1937 de de 25 l â » ite Ankara Gazi LflBesi Tarih 
Coğrafya öğBettttOâiğİ6e atanma? ve 21 . IV. 
1940 ta, 3 000, 22. VIII . 1942 de S gÖO ve 4598 
sayılı Kanun gereğince 22. VIII . 1945 ten iti
baren de maaşı 40 lirayal terfi ettirilmiş ve Da
nıştay 5 nci Dairesine vâki olan müracaatı da 
ret edilmiş olduğundan dilekçi hakkında bir 
işlem yapılamıyacağına dair 16. VI . 1947 tari
hinde karar verilmişti. 

632 sayılı olan bu kararın Kamutay'da gö
rüşülmesini istiyen Bolu Milletvekili İhsan Yal
çın'ın önergesi Komisyona havale edilmekle iş 
ürerinde yeniden inceleme yapılmış VQ bu ra
por hazırlanmıştır. 

Pi lekçi : 20 yıllık Devlet memura oldu$uff<îftn 

kıdemliyle ntâaşiftın denk olmamasından ve ay-
m vazıyette; bu lunan arkadaşlar ının kendisin
den yüksek maaş aldıkları halde kendisinin ha
len 40 l i ra maaşı o lduğundan bahsile mağduri 
yet ine b i r sönttç verilmesi istedi hakkındaki ko-
m&yo&umTjizjıni evvelce verdiği; k a r a n değiştire-
eeky&rii fef# vaziyetin mevcut olmadığı görül
mekle keyfiyetm Yüksek k a m u t a y a arzına ço
ğunlukla kitfar veriMi. 

Di l i şçe ^omfeytmu 
BaşfciiB SÖ2CÜ Kâtrp 

Urfa AfrS 
V. Gerger M. Aktan 
Ankara Aydın 

/. R. Ayaşlt N. Akkor 
Balıkesir Çanakkale 
H. Çankh A. R. Ktrsever 

İsparta Kars. 
Muhalifim. Z. Orhon 
Ş. Yalvaç 

Kayseri 
K. Gündeş 

*Sivâ£ 
Gl. F. Tirkeş 

Ankara 
M. Aksaley 

Balkesiı 
F. Bilal 

Elâzığ 
Hasan Kişioğlu 

İmzada bulunmadı 
Kastamonu 
B. Tümtürk 

Malatya 
A. V, Bvydofr 

Kütahya 
M. îspartaltgü 

Zonguldak. 
N, Tor hm 
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Dilekçe Komisyona raporu 

T:B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

İşlem Kayü No. 1734/1906 
Esas No. 4/44 

U . Tl . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Maaş durumunun düzeltilmesini istiyen Ti
mur Özbek'e ait Komisyonumuzca ittihaz olu
nan 683 sayılı karara Bolu Milletvekili îhsan 
Yalçın'in vâki itirazı üzerine keyfiyet komisyo
numuzca yeniden incelenmiş ve eski kararın de
ğiştirilmesini icap ettiren bir vaziyetin mevcut 
olmadığı görülmekle keyfiyetin Kamutayın Yük
sek tetkikma arzına karar verilmiştir. 

Bu kararın 23 . 1 . 1948 günü Kamutayda gö
rüşülmesi sırasında Bolu Milletvekili îhsıan Yal
çın 'm verdiği önerge Yüksek Kamutayca na
zarı dikkate alınmakla dosya yeniden komis
yonumuzca incelendi. Dilekçinin ileri sürdüğü 
iddialarından ilköğretim öğretmenliğine az 
maaşla atandığı ve bu suretle uzun seneler ter-
fiden mahrum kaldığı cihetinin kabule şayan 
olmadığına oybirliğiyle karar vermişti. 

ihsan Yalçın 'm ileri sürdüğü ,cihet komisyon 
ço£unluğunca yerinde görülmüş ve işbu rapor 
hazırlanmıştıı*. 

Timur Özbek'in Yüksek tahsil görmüş olma
sı itibariyle 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği sırada aynı kanunun 17 nci maddesi muci
bince memurların tâyinine ait tazmini icap eden 
cetvelde 30 lira ile ithali mümkün iken bunun 
âzami olması sebebiyle idarece yapılmadığı gö
rüşülmüştür. İdarenin bu hıyar hakkını bu su
retle kullanmasında kanunî bir itiraz dermeyanı 
mümkün görülmemekte ise de orta öğretim öğ-
retmenlğine alınmak suretiyle umumî bütçeden 
maaş almak vaziyetini kendisine bahsedilirken 
öğretmen sıfatını haiz olan dilekçinin 1452 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinden istifadesinin 
derpiş edilmesi adalet ve hakkaniyet icabı olmak 
lâzımgelirdi. 

Esasen Komisyonumuza şifahi izahat veren 
Millî Eğitim Bakanlığı mümessili de bu hakkın 
verilmesinin mümkün olduğunu açık olarak be
yan ve ifade eylemişti. . 

Gerek bu beyan ve gerek Kamutayın izhar 
buyurduğu arzu ve temayüle dayanan Komisyon 
çoğunluğu dilekçi Timur Özbek'in bir derece 
terfii suretiyle uğradığı gadrin telâfisini uygun 
görmüş ve halen almakta olduğu kırk lira maaşı* 
nm 50 liraya çıkarılmasına karar vermiştir. 
Kamutayın Yüksek tasvibine arzolunur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 

Sivas Urfa 
Muhalifim V. Gerger 
F. Tirkeş .. ;. 

Kâtip 
Ağrı Aydın Balıkesir 

Muhalifim N. Akkor Muhalifim 
M. Aktan Hacim Çarıklı 

Bolu Çanakkala İsparta 
h. Gören N.Ünen-' Ş.Yalvaç 

İmzada bulunamadı 
Kars Kastamonu 

Z. Orhon < B. Tümtûrk 
Mardin Çanakkale 

A. Kalav A. îiıza Rırsever 
Sivas Kayseri 

Muhalifim K. Gündeş 
Ş. Uma 

(•8. Sayısı : 3ÖŞ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. n. M: M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 4/44 
Karar No. 127 

30 . IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Bolu Milletvekili îhsan Yalçın'm Dilekçe 
Komisyonunun 25.'. VIII . 1947 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 632 sayılı Kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi üzerine Di
lekçe "Komisyonunun hazırladığı raporun 
Kamutayda görüşülmesi sırasında konunun bir 
kadro meselesi olduğundan bir kere de Bütçe 
Komisyonunca incelenmesi gerektiği hakkında 
Komisyon Sözcüsünün talebi Kamutayca kabul 
edilmek suretiyle dosya Komisyonumuza tevdi 
edilmiş ve önerge sahibi ancak Komisyonun bir 
oturumuna iştirak etmiş ve diğer oturumlarda 
davete rağmen, bulunmamış olduğundan Maliye 
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde konu 
incelenmiştir. 

Hâdisenin esası şöyle bulunmaktadır : 
Ankara Birinci Ortaokul Tarih ve Coğraf

ya öğretmeni olan Timur Özbek, kıdemine uy
gun olmıyan aylık durumunun düzeltilmesini 
istiyerek bir dilekçe ile Büyük Millet Meclisine 
baş vurmuş ve keyfiyet, dilekçe Komisyonunca 
yapılan incelemeden sonra, dilekçe sahibinin 
evvelce Danıştaya açtığı dâvanın reddi sebebiy
le Kamutayın 803 sayılı Karari gereğince dilek 
üzerine bir işlem yapılmasına imkân olmadığı 
yolunda bir karara bağlanmıştır. 

Bunun üzerine Bolu Milletvekili îhsan Yal
çın, kararın Kamutayda görüşülmesini istemiş 
ve bu önerge karşısında hâdiseyi bir kere da
ha inceliyen Dilekçe Komisyonu, evvelce ver
miş olduğu kararı değiştirecek bir mucip sebep 
görmediğini raporiyle Kamutaya bildirmiştir. 

Knunun Kamutayda 23 . I . 1948 tarihinde 
görüşülmesi sırasında, dilekçe sahibinin aylığı
nın 40 liradan 50 liraya çıkarılması hakkında 
yine Bolu Milletvekili îhsan Yalçın'm önergesi 
dikkat nazarına alınarak tekrar Dilekçe Komis
yonuna gönderilmiş ve bu defa mezkûr komis
yon, bu önergeye uygun olarak Timur Özbek'
in aylığının 40 liradan 50 ye çıkarılmasını ka
rarlaştırmış ve keyfiyeti Kamutaya arzetmiştir. 

işte bu rapor üzerinedir ki komisyonumuz 

sözcüsü hâdisenin kadro ile ve malî mevzuatı
mızın imkânlariyle ilgili bulunduğunu müşahe
de ederek bir kere de komisyonumuzda işin 
incelenmesini Meclise arzetmiş ve bu talep ka
bule değer görülmek suretiyle dosya komisyo
na tevdi edilmiştir. 

Komisyonumuz hâdiseyi incelemiştir: 
Dilekçe sahibi, 1338 yılında öğretmen oku

lundan mezun olmuş ve Yedek subay okulunu. 
bitirerek hususi bir müsaade ile 1340 yılında 
Harb okulunu da ikmal etmiş ve bir müddet, de 
Harb Akademisine dinleyici olarak devam ey
lemiştir. Sonra askerliği bırakarak öğretmenli
ğe gçmeye karar vermiş ve 1926 yılında 1500 
kuruş aylıkla İstanbul 'da inönü yatılı ilkokul 
öğretmenliğine tâyin edilmiştir. Muhtelif tarih
lerde terfii yapılmış ve aylığı 2000 kuruşa çık-, 
mıştır. Bu aylığı da dört yıl aldıktan yani ilk 
tâyininden 11 yıl geçtikten sonra 1937 tarihin
de 25 lira aylıkla Ortaokul öğretmenliğine nak
ledilmiş ve yine 1940 da 30, 1943 de .35, 1945 de 
40 lira aylık derecelerine varmıştır. Dilekçe 
sahibi aylığının şu seyrine göre mağduriyetini 
üç noktada görmektedir. 

a) öğretmenliğe ilk tâyin olunurken, 
b) Orta öğretim öğretmenliğine nakledilir

ken, 
c) Terfilerinin günü gününe yapılmadığın

dan dolayı mağdur kaldığını iddia etmektedir. 
Şu hale göre: 

1. Kendisinin yüksek tahsil görmüş olma
sına rağmen ilkokul öğretmenliğine kendi rıza ve 
muvafakati hilâfına tâyin edildiğinden ötürü 
mağdur olduğunu iddia eden bu öğretmenin o 
zaman bu tâyini kabul etmemesi ve kendisinin 
tahsiliyle mütenasip bir öğretmenliğe tâyinini 
istemesi lâzımdı. Bu tâyini kabul etmesi rıza ve 
muvafakatinin mevcudiyetinin en büyük bir de
lilidir. Aradan 22 yıl geçtikten sonra böyle bir 
iddiayı ve iadei muhasebeyi kabul etmek ve bu
na göre tashih yapmak belki bütün memurların 
bugünkü durumlarını yeniden ıslâh etmek yolun-
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da bir çığır açmak demek olur ki bunun hiçbir 
veçhile tervici âmme intizamı noktasından müm
kün görülmemektedir. 

2. Ortaöğretim öğretmenliğine 30 lira aylık
la tâyin edilmeyip de 25 lira ile tâyin edilmesi 
keyfiyetine gelince : 

Gerçi Timur Özbek'in ortaöğretime tâyin 
edildiği tarihte mer'i olan 1452 sayılı Teadül 
Kanununun umumi hükümlerine göre Yüksek 
mektep mezunlarının 30 lira aylıkla işe başlama
ları mümkün ise de yine aynı tarihte mer'i bulu
nan 1702 sayılı ve ilk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki hususi bir 
kanun gereğince ortaöğretim öğretmenleri için 
maaş mebdei 25 lira olarak kabul edilmiş bulun
duğundan bu öğretmenin de ortaöğretim öğret
menliğine nakli yapılırken ancak 25 lira ile tâ
yini mümkün olmuş ve bu hususa o zaman dahi 
itiraz etmîyerek tâyini kabul etmiş bulunmakta
dır. Esasen 30 lira aylıkla tâyinine hukukan da 
imkân olmadığı aşikâr bulunmaktadır. 

3. Terfilerinin günü gününe yapılmadığı 
iddiası ise katiyen varit olmayıp bir terfi derece
sinde genel olarak gerçi bir bekleme süresi kabul 
edilmiştir. Ancak bu süre asgari bir süre olup bu 
memura derhal terfi için bir hak temin etmez. 
Bu müddeti doldurduktan sonra, liyakat, ehliyet 

ve saire gibi birtakım unsurların da buhınıılâsA 
gerekmekte ve bunların takdiri de mafevk kade
melere bırakılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh 
hiçbir memur asgari müddetin hitamında yüksel-
tilmediğinden dolayı bir şikâyette bulunmaya 
hakkı bulunmamaktadır. 

Bu zatın aylığının Ağustos 1948 tarihinde 
normal olarak 50 liraya yükseltilmiş bulunduğu 
da alınan izahlardan öğrenilmiştir. 

Bu sebeplerle Komisyonumuz Timur Özbek 
hakkında dairesince yapılan işlemlerin mevzuata 
aykırı bir tarafı bulunmadığı ve bir tashih yapıl-
masına mahal almadığı neticesine varmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. İT. Tigrel M. Eriş 
Amasya Ankara Ankara 

A. K. Yiğitoğlu C. Gölet Dr. A. H. Selgü 
Aydın Çoruh îsparta 

Gl. R. Alpman Dr- C. Kamnctoğlu K. Turan 
İzmir Kastamonu Konya 

S. Odyak T. Coşlan M. A. Birml 
Malatya Niğde Samsa© 
M. 8. Eti R. Gürsoy M. A. Y&rüker 
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S. Sayısı: 195 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmındaki tercümanlık kadroları hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3 /360) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . IV . 1949 

Yazı î§leri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 1282, 6/1465 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

19-19 yılı Külçesinde tasarruf sağlamak üzere Bütçe tasarısı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
kadrosundaki münhal olm^an tercümanlıkların da (E) cetveline ithal edildiği, bilâhara Bütçe 
Komisyonunda yapılan müzakereler sonunda varılan ve Yüksek Meclisçe de tasvip olunan 
prensip karariyle, münhal olmıyan kadrolar (Ii) cetvelinden çıkarıldığı halde bu tercüman
ların kadroları yanlışlıkla (L) cetvelinde kalmış olduğu cihetle s iri' maddi olan hu hatanın 
düzeltilmesi için gereken işlemin yapılması, içişleri Bakanlığının 7 . IV . 1949 tarih ve J6980 
sayılı tezkeresiyle rica edilmektedir. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesini- emir buyurulmasını saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Başbakan 
8. Günaltay 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu d . V . 1949 

Esas No. 3/360 
Karar No. 128 

Yüksek Başkanlığa 

Münhal olmıyan memuriyet kadrolarının sek Meclise sunulan Başbakanlığın 18 . IV . 
Bütçe kanunlarına bağlı (L) işaretli cetvellere 1919 tarihli ve G/1465 sayılı tezkeresi komis-
almmak suretiyle mevkuf tutulmıyacakları hak- yomunuza havale buyurulmakla keyfiyet Iç-
kında Büyük Meclisçe teşriî bir karar ittihaz işleri Bakanı Binin Erişirgil ve Maliye Bakan-
edilmiş olup 1949 yılı Bütçesinin tanzimi sı- lığı temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
rasında münhal bulunmadığı halde tasarruf ya- görüşüldü: 
pılmak maksadiyle aynı yıl bütçesinde m ev- Filhakika 1949 yılı Bütçe Kanununun Ko
kut' tutulan kadrolar arasına alman Emniyet misyonumuzda görüşülmesi sırasında, muhtelif 
Genel Müdürlüğüne ait iki tercümalık kad- dairelerin bir kısım kadrolarından sarfınazar 
rosunım da (E) cetvelinden çıkarılması iktiza edilebileceği ve bunların aynı bütçe yılı için-
cderken 1949 yılı Bütçesinin görüşülmesi sı- de mevkuf tutulmalarının mümkün olduğu hak-
rasmda Kamutaya sunulan cetvele ithalinin kında, komisyonumuz ekseriyetince bir kanaate 
unutulmuş bulunduğu ve bu vaziyetin sözü varılarak, bu kadrolar, bu mahiyetteki kadro-
edilen Meclis kararma göre maddi bir hata teş- lan ihtiva eden (E) işaretli cetvele ithal edil-
kil etmesi hasebiyle düzeltilmesi yolunda Yük- iniş ve bütçenin Kamutayda görüşülmesi ara-
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sindi», Komisyonun görüşüne muhalif bulunan 
üyelere iltihak eden diğer Milletvekilleri tara
rından yüz küsur imza ile sunulan önerge Ka
mutayca dikkat nazarına alınmakla keyf.iy >t 
tekrar komisyonumuzda görüşülmüş ve bunun 
üzerine sunulan raporun Kamutayda görüşül
mesi neticesinde: Münhal bulunmıyan bir kad 
ronun ne Hükümetçe ve ne de Komisyonca (L) 
cetveline ithal edilmek suretiyle hiçbir memu
run açıkta bırakılmasının mümkün olmadığı yo
lunda Kamutayca bir karara varılmıştır. Bu 
karar üzerine Bütçe Komisyonunca (L) cetve
line alman kadrolar bu cetvelden çıkarıldığı gi
bi Hükümetin de münhal olmadığı halde aynı 
cetvele ithal ettiği kadroların Hükümetten alı
nan bir listesi Kamutaya sunularak bunların 
da cetvelden çıkarılması ve hepsinin ödenekle
rinin kendi bütçelerindeki tertiplere ilâvesi te
min edilmişti. 

Yukarda sözü geçen Başbakanlık tezkeresin
den ve alınan izahlardan anlaşıldığına göre 
Emniyet Genel Müdürlüğünün münhal olmıyan 
iki kadrosunun da bütçenin tanziminde (L) 
cetveline alındığı ve sözü edilen Meclis kara
rından sonra Kamutaya sunulan listeye bu iki 
tercümanlık kadrosunun ithalinin Hükümetçe 
unutulduğu öğrenilmiş ve bunun da yukardaki 
Meclis kan ın ın mevcudiyeti karşısında maddi 
bir hata teşkil ettiği Komisyonumuzca müttefi-
kan teslim edilmiş bulunmaktadır. Ancak bu 
hatanın tashihinin bir kanun mevzuu mu teşkil 
ettiği, yoksa keyfiyetin bir raporla Kamutaya 
arziyle ittihaz edilecek teşriî bir kararla mı dü
zeltilebileceği yolunda Komisyon üyeleri ara
sında fikir tehalüfü hâsıl olmuş ve neticede; 

Bir kanunun gerek metninde ve gerek ba
ğıtlarında bir maddi hata bulunursa yine bir 
kanun ile düzeltilmesi zaruri bulunmakta ise 
de sözü edilen bu konunun esasen Meclisçe ev
velden ittihaz edilmiş bir kararın tatbikinde 
yapılan bir yanlışlıktan doğma bir hata teşkil 
etmesi sebebiyle o kararın hükmüne göre tas
hih için ayrı bir kanuna lüzum olmayıp keyfi
yetin Kamutaya arziyle alınacak karara göre 
hareket edilmesinin uygun olacağına ekseri
yetle karar verilmiştir. 

Keyfiyet Kamutayın onayına arzedilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. 
Mardin Diyarbakır 

Muhalefetim aşağıdadır / . H< î'iğfet 
B. Erten 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Malatya Ankara 

M. S. Eti F. öymen 
Ankara Ankara 

N. ü. AkkerTYum Muhalefetim aşağıdadır 
M, Eriş 

Ankara Ankara Aydın 
C. Gölet Dr. A. H. Selgü Gl. K- Alpman 
Bursa İsparta İzmir Kastamonu 

• F. Bük K. Turan S. Odyak M. Akalın 
Kastamonu Samsun Seyhan 
T. Co§kan M. A. Yörüker A. R. Yüregir 

Büyük Millet Meclisince 1949 Bütçe mü
zakereleri sırasında ittihaz buyurudan pren
sip kararı icabı olarak bahis konusu iki kad
ronun (L) cetvelinden çıkarılıp serbest bıra
kılmasına biz de taraftarız. Ancak Komisyon 
çoğunluğunun kabul ettiği gibi, «işte maddi 
hata vardır, binaenaleyh Meclisin bir ka-
rariyle 1949 Bütçe Kanununda tashih yapıl
mak suretiyle mesele hallolunabilir» fikrin
de değiliz. 

Kanaatimizce kanunlarda Meclisçe kabul ' 
olunan metin esastır. Noksan ve eksik var
sa bunun ıslah yolu kanunun usulü dairesin
de tadilidir. Bu bakımdan 1949 yılı Bütçe
sinde, bahis olunduğu şekilde her hangi mad
di bir hata vâki değildir : Mesele şudur : 

Bilindiği üzere, Kamutayın tasvibine ar-
zolunan Bütçe tasarısında meşgul kadrolar
dan bir kısmını da (L) cetveline alınmış bu
lunuyordu. Kamutay meşgul kadroların (L) 
cetveline alınmamasına karar verdi. Bunun ı 
üzerine meşgul kadrolar (L) cetvelinden çı
karılmak ve karşılıkları da masraf bütçeleri
ne ilâve edilmek suretiyle değişiklik yapıldı. . 
Fakat bu arada, her nasılsa, bu iki kadro • 
Hükümetçe bildirilmediğinden (L) cetvelin
de bırakılmış olduğu ve karşılıkları olan tah
sisat da masraf bütçesine ilâve olunmadı. 
Bütçe bu şekilde Kamutayın tasvibine ikti
ran ederek meriyete girdi. Bu durum karşı-
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smda, karşılığı derpiş edilmek suretiyle mer'i 
(L) cetvelinin ancak kanunun tadili yoliyle 
ıslahı lâzımgelir. Bu vesile ile şuna da işaret 
etmek isteriz ki, ekseriyetçe teklif olunan 
şekil, Meclisçe kabul olunup usulü dairesinde 
ısdar olunan metinlerin anlaşılması ve tatbi
ki bakımından olduğu kadar kanunları tadil 
ve ıslah usul ve şekilleri yönünden de çeşitli 
mahzurlar doğuracak mahiyettedir. 
Mardin Ankara Rize 
R. Erten M. Eriş T. B. Balta 

Mevzuun teşriî emsal tesisi bakımından 
ehemmiyeti dolayısiyle çoğunluk kararma 
muariz olduğum noktaları aşağıda hulâsa 
halinde arz ve Yüksek Meclisin takdirine ar
zı vazife sayıyorum. 

A) Hâdise şudur : 
1. 1949 senesi Bütçe Kanununun müza

keresi sırasında, Büyük Meclis münhal olmı-
yan memuriyetlerin, ilgili Teşkilât kanunla
rında usulen tadilât teklif ve bu teklifler' 
Büyük Millet Meclisince kabul edilmemiş bu
lunmadıkça, ne Hükümet ne de Bütçe Komis
yonu tarafından (L) cetveline alınamaz yo
lunda bir prensip kararı vermiş ve Bütçe 
Komisyonunca da bu karara aykırı olarak 
(L) cetveline alınmış olanların isimleri ve 
memuriyetleri de tesbit edilmek ve gerekli 
ödenekleri de ilgili fasıllara eklenmek sure
tiyle Umumi Heyetin tasvibine liste ve tahsi
sat halinde arz ve kabule iktiran etmiştir. 

2. 28 . I I . 1949 tarihli ve 5350 sayılı 
Bütçe Kanununun birinci ve ikinci maddeleri 
yekûn halinde sarfiyata izin verilmiş rakam
ları ihtiva ettiği gibi 16 ncı maddesi de ay
nen aşağıya alınan âmir hükmü kanuniyi ih
tiva etmektedir. 

«Madde 16. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3056 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetveller
de yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1949 yılında kullanıl
maz.» 

3. Hükümet 18 . IV . 1949 tarihli bir tez
kere ile Büyük Meclis Başkanlığına müraca
at ederek Emniyet Genel Müdürlüğü kad
rosunda müstahdem iken Hükümetçe (L) ce-
veline alınmış olan iki tercümanın, yukarda 
bir işaretli fıkradaki prensip kararma rağ
men zühulen komisyona bidirilememiş ve bin-

netice gerekli tahsisatları iade edilmemiş ol
duğunu ve bunun bir hatai maddi bulundu
ğunu ileri sürerek bir kararla hatanın tas
hihini istemektedir. 

B) Bir teşriî emsal tesis edeceği bakı
mından benim uygun sandığım şekil ve bu 
zannıma mesnet olan ana mülâhazalar şun
lardır : 

1. Büyük Meclisin iradesi; 
— Ya kanun; 
— Ya tefsir; 
—• Veya bir prensipe vücut veren veya

hut da tefsiri talep olunan maddelerin tef
sirine mahal olmadığı yolunda olup «Kararı 
teşrii» denen nıukarreratiyle tecelli eder. 

Meclisin iradesini istediği gibi izhar et
mesine mâni hiçbir şey olmamakla beraber, 
bunun yine kendisinin koyduğu hukuki 
esaslar ve şekiller dâhilinde olması gerekeceği, 
bir hukuk Devleti Meclisi olması bakımından 
bir bedahattir. 

2. Vazııkanuna hata isnat edilemiye-
ceği keza aynı derecede bir bedahettir. Ak
si halde kanunlar karşısında tereddüde cevaz 
vermek olur. 

3. Meclis Umumi Heyetinin yukarda 
A / l işaretli kısımdaki prensip kararı üzerine 
Bütçe Komisyonu, bu memuriyetlerin nelerden 
ibaret olduğunu Hükümetten sormuş ve aldı
ğı cevabı bir liste halinde Büyük Meclisin 
tasvibine arz ve gerekli ödenek bölümlerin
de tashihatmı da yaparak yukarda numarasını 
arzettiğim 1949 Bütçe Kanununun numaraları 
yukarda mâruz maddeleriyle şekli kanu-
niyet vermiştir. 

4. Tediye salâhiyeti veren bir kanun 
olarak Bütçe Kanunu da bütün diğer kanun
lar hükümleri gibi ancak yeni bir kanunla ta
dil edilebilir. Hatai maddi iddiasyle bir kararı 
teşrii mevzuu olamaz. 

5. Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu 
hükümleri dahi ödenek bakımından bunu ge
rektirmekte olup, bir kararı teşrii ile mesele
nin halli cihetine gidildiği takdirde, açık ma
aş tahsisatları Memurlar Kanununun ana hü
kümlerine tevfikan açık maaşlar bölümü
ne alınmış olan bu memurlar tahsisatının, 
ayrı bir bölümde olan maaş bölümü tasamı» 
fatiyle birleştirilerek sarfına mânidir. Yani 
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bSİümden bölüme nakilde ancak Yüksek 
Meclisin salâhiyetleri cümlesindendir. 

6. Bir kanunun bir prensip kararma 
değil bâzı ahvalde Anayasaya muhalefeti 
bile iddia edilebilecek haller olabilir. Bu 
takdirde ve bu iddianın tahakkuku halinde 

yapılacak muamele bir kararı teşrii ile ilga 
ve tashih yolu şekli değil, bir kanunla tas
hih yoludur. Aksi hukuk ve kanun mefhum ve 
prensiplerine tamamen aykırı olur. 

Manisa. Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 
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