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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

5434 sayılı Kanunun geçici 65 ve 68 nci mad
delerinde yazılı müracaat için yeniden üç aylık 
müddet verilmesi hakkındaki Kanun, kabul 
edildi. 

Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Ka
nunun 7 nci ve 10 ncu maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

5434 sayılı Kanunun 99 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun, kabul edildi. 

2299 sayılı Kanun mucibince ..Hazineye inti
kal eden bankmotlar muadili altınların Amortis
man Sandığına devri hakkındaki Kanun kabul 
olundu. 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan 
eserlerin korunma, bakım ve restorasyon işle
rinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak üzere 
bir Danışma Kurulu lrarulması hakkındaki Ka
nun tasarısının görüşülmesi, komisyona verilen 
altıncı madde henüz gelmediğinden, gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, hasta
ne, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve em
sali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının 
konmaması hakkındaki Kanun teklifi, komis
yona verilen birinci madde gelmediğinden, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için ku
rulan Berne Birliğine katılmak hususunda Hü
kümete yetki verilmesine; 

Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek Proto
kolün onanmasına; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Cumhuri

yeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair Anlaşma ile ekinin onanmasına; 

« Türkiye'ye ve Fransaya stajyer kabulüne 
dair Anlaşma » nın onanmasına dair olan Ka
nun tasarılarının Mrinci görüşmeleri, bitirildi. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkmka-
ki 4932 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun teklifinin görüşülmesi, İçişleri Ba
kanı oturumda hazır bulunmadığından bir defa
ya mahsus olmak üzere, 6 Haziran 1951 Birleşi
mine bırakıldı. 

Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait işlerin 
2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 135 nci 
maddesi hükümlerinden istisnası hakkındaki 
Kanun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Milletlerarası Gümrük Tarifesi Yayın Birliği 
Mukavelenamesiyle, Uygulama Nizamnamesini ve 
İmza Zabıtnamesini değiştiren Protokolün onan
ması hakkındaki Kanun tasarısının birinci görü
şülmesi tamamlandı. 

Limanları inşa, tevsi, ıslah ve teçhize dair 
Kanun, kabul olundu. 

25 . V . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

î. Kirazoğlu 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

M. Kurharıoğlu 

— 454 — 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'm, 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 43 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/239) (Tarım, Adalet, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına); 

2 .— Kütahya Milletvekili Süleyman Süruri 
Nasuhoğlu'nun, Avukatlık Kanununun 5178 
sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/240) 
(Adalet Komisyonuna); 

3. — Trabzon Milletvekili Tevfik Koral ve 
üç arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B fık
rası ile 40 ncı maddesinin A fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/241) (içişleri, 
Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

önerge 
4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-• 

nun, Dilekçe Komisyonunun 23 . V. 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 628 sayılı Kararın 

Kamutayda göryşülmesine dair önergesi (4/150) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
5. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 

8 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 
9 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/64) (Gün
deme) ; 

6. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu '-
nun, Eskişehir Çifteler Çiftliği genel çevresi 
içinde işgal edilmiş yerler için ecrimisil aran
maması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/185) (Günde
me); 

7. — Halkevleri için ithal olunacak radyo 
ve sinema makinelerinin Muamele Vergisiyle 
Gümrük ve Oktruva resimlerinden istisnası hak
kındaki'' 2154 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/160) (Gündeme). 

BÎEÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Baskanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başibüyük*-
ün, âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü 
nakil vasıtalarının suiistimalini önlemek için 
Hükümetçe m ne gibi tedbirler alındığımn ve 
alınmakta olduğunun açıklanmasına dair, Baş
bakanlıktan olan sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan ve Devlet' Bakanı \ve Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/296) 

~- 455 — 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü 

nakil vasıtalarının suiistimalini önlemek için 
Hükümetçe ne gibi fiilî ve hukuki tedbirler 
alınmış veya alınmakta olduğunun Başbakan ta
rafından Büyük Millet.Meclisinde sözlü olarak 
aıçıklanması saygiyle arzolunur. 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 
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MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Çorum Milletvekili sayın Ah
met Başıbüyük arkadaşımızın, âmme hizmetle
rinde kullanılan her türlü nakil vasıtalarının 
suiistimalini önlemek için Hükümetçe ne gibi 
fiilî ve hukuki tedbirler alınmış veya alınmak
ta olduğu hakkındaki sözlü sorularına Başba
kanlık adına cezap arjze4iyorumv 

Yüksek Meclisin resmî taşıtlar mevzuunda
ki hassasiyetini bilen Hükümetiniz, bu mevzuu 
ele almış ve suiistimalleri onliyecek hükümle
ri ihtiva eden bir kanun tasarısı hazırlama va
zifesini MalMye Bakanlığına tevdi etmiştir. 

Maliye Bakanlığı, Yüksek Heyetinizde muh
telif tarihlerde bu hususta cerlyan eden müza
kerelerden de mülhem olmak suretiyle hazırla
dığı Taşıt Kanunu tasarısını Bakanlar Kuru
luna göndermiş bulunmaktadır. 

Mühim bir konuya temas eden ve öteden 
î»r i uzayıp giden bir derde son verme maksadı-
a ı taşıyan bu tasarı önümüzdeki günlerde Ba
kanlar Kurulundan, müzakeresi yapılarak, Yük
sek Meclise sunulacaktır. 

Bir taraftan meselenin kanuni eseslarla halli 
için arzettiğim şekilde hazırlığı yapılırken di
ğer taraftan da Başbakanlıktan 2 . I I . 1951 ve 
6-400 ve 383 sayılı yazı ile bütün Bakanlık ve 
dairelere yapılmış olan bir tamimde 3827 sayılı 
Taşıt Kanunu hükümlerine aykırı olarak kul
lanılan taşıt bulunduğu takdirde bunların isti
malden kaldırılması ve kanuna uygun olarak 
satınalmmış bulunan taşıtların da tahsis edil
dikleri hizmetler dışında kullanılmaması emre
dilmiş bulunmaktadır. u . 

önümüzdeki günlerde Yüksek Meclise inti
kal edecek olan Taşıt Kanunu tasarısı, üzerin
de büyük hassasiyet gösterilen bu mevzuun ni
hai olarak katledileceğine kaani bulunmakta
yız. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; iktidarı teslim almış olmamıza 
rağmen bugün bir kısım kimseler hasis menfaat
leri için iktidarın prensiplerine aykırı hareket 
etmekte âdeta meydan okurcasına ısrar etmek
tedirler. 

Milletin huzurunu kaçıran birçok meseleleri
miz vardır ki bunların bir kısmının halli belki 
senelere bağlıdır. Fakat öyle dâvalarınız da var
dır ki bunları en kısa yoldan halletmeye mec
buruz. Aksi takdirde Türk milleti muhasebe 
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1 gününde bu hataların günahını affetmiyecektir. 

Bunların başında otomobil suiistimali ve salta
natı gelmektedir. Gerek eski iktidar ve gerekse 
yeni iktidar zamanında birçok defa şu kürsü
den kangren haline gelmiş şu dâva birçok ar
kadaşlarımız tarafından neşterlenmiş, tedavi ça
releri üzerinde^ durulmuş olmasına rağmen katı 
bir neticeye bağlanamamıştır. Bunun muhtelif 
sebeplerinin başında hükümetlerin dâvaları kar
şısında lakayt kalmış olmaları gösterilebilir. 

Muhterem arkadaşlar; alâkadarların daima 
ileri sürdükleri bir mazeret vardır: Kanun ki
fayetsizdir; suiistimaller bu yüzden önlenemi
yor, diyorlar. Bunu mazeret olarak kabul et
meye imkân yoktur. Bu sözler hiçbir zaman ha
kikatin ifadesi olamaz. 

Müsaade buyurursanız bu nokta üzerinde 
durmak istiyorum: 3827 sayılı Nakil Vasıtaları 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesine göre 
(Meclis Reisi, Başbakan, Genel Kurmay Baş-

I. kanı, bakanlar, Hariciye Vekilinin ikinci oto-
I mobili, Temyiz Mahkemesi Reisi, Devlet Şû-
I rası Reisi, Divanı Muhasebat Reisi, Cumhu-
I riyet Başmüddeiumumisi, Ordu müfettişleri, 

Genelkurmay ikinci başkanı, donanma ko-
I mutanı, Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibi-
I nin emirlerine birer otomobil tahsis edil-
I miş bulunmaktadır.) Pek tabiîdir ki bu otomo-
I bülerden istifade için mutlaka bir vazifenin 
I ifasının şart olduğunu ve bir hakkın suiistima-
I lini ne kanunun, ne vicdanın ve ne de efkârı 
I umumiyenin himaye etmiyeceğini kabul etme-
I leri icabeder. 

Muhalefette iken bu noktai nazarı müdafaa 
I ettik. Bugün de aynı görüşte elbetteki ısrar 
I edeceğiz. «Otomobil emre verilmiştir, istersem 

limon aldırmaya gönderirim, istersem İstanbul 'a 
veya Aband gölüne bütün akrabalarımı taşıta
bilirim.) yolundaki geniş suiistimal teranesinin 

I artık tamamen maziye gömülmüş olmasını canü 
gönülden arzu ediyoruz. 

Kanuni durum bu olduğu halde kırmızı plâ
kalı otomobillerden bâzıları mübalâğasız ola
rak arzedeyim ki bilhassa tatil günleri alelade 
taksiler gibi sinamalara, eğlence mahallerine, 
çiftliğe, baraja, şuraya buraya çoluk çocuk ta-

I sumaktadırlar. Bu yüzden bir milletvekili ola
rak duyduğumuz huzursuzluk hudutsuzdur. 

Aynı kanunun 3 ncü maddesi; valilerle ko-
I lordu komutanları, müstahkem mevki komu

ta * , , 
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tanları, Jandarma Umum Komutanlığı, İstan
bul ve Ankara emniyet müdürlüklerinin makam
larına birer binek otomobili tahsis etmiştir. Ay
nı kanunun 13 ncü maddesiyle de ancak mera
sim ve resmî davetlerde makamı işgal eden za
tın refakatında yalnız ailesini götürebileceği 
kabul edilmiştir. Hal böyle oldtiğu halde, bu 
makam sahiplerinin de otomobilleri her husus
ta kullanmakta devam ettiklerini görmekle vic
danımız sızlamaktadır, 

Aynı kanunun 6 ncı maddesi (Sermayesi 
Devlet tarafından verilen veya sermayesinin 
en az yarısına Devletin iştiraki bulunan hükmi 
şahsiyetler, kurumlar, menfaat temin ettiği 
müesseseler, fabrikalar ve bankaların) makama 
mahsus binek otomobili veya diğer binek vası
talarım kullanmalarını yasak etmiştir. 

Bu memnuiyete rağmen hemen bütün İktisa
di Teşekküllerinin hattâ Kızılay ve bankaların 
umum müdürlerinin altında, münhasıran şahıs-
rı için çok lüks arabalar görmekteyiz. Hükümet 
kanunun şu açık hükmü karşısında fu gibi te
şekküllere asla müdahale etmemekte ve bu isti
malleri tabiî görmekte ve geniş bir müsamaha 
ile karşılamakta devam edecek midir? 

Aynı kanunun 7 nci maddesinde şöyle bir 
hüküm mevcuttur. (Devletin ve bu kanunda ya
zılı teşekküllerin devamlı hizmetlerinm başarıla-
bilmesi için kamyon-, kamyonet gibi vasıtalar-
kullanılabilir. Ancak bu hizmetlerin ifası evvel
emirde taahhüt suretiyle temin olunur. Taah
hüt suretiyle ifasına imkân olmadığı takdirde 
veya daha pahalıya mal olması halinde birinci 
fıkrada yazılı vasıtalar temin olunur.) de
mektedir. 

Bu maddede yalnız âmme hizmetlerinin gö
rülmesine aittir. Toprak Mahsulleri, Betrol 
Ofisi gibi teşekküllerin emirlerindeki madde
lerin şu veya bu yere nakli için icabında İdare
nin kamyon, kamyonet alabileceğini göster
mektedir. 

Kanuni durum bu olduğu halde bu idareler, '. 
şu hükmü genişleterek servis arabaları namiy-
le müdürlerini evden daireye, daireden eğlen- \ 
ce mahallerine kadar götürüp getiren arabalar- • 
dan tutunuz, bunca vesait bolluğuna rağmen 
memurlarını taşımak için otobüsler kullanmaya ; 
hattâ 10 tekerlekli kamyonları dahi otobüs hali- : 
ne. ifrağa kadar gitmişlerdir. Ve böylece dev
let memurları arasında imtiyazlar yaratmışlar-
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dır. Bu memurların ve müdürlerin diğer müdür 
ve memurlar gibi umumi vasıtalarla evlerine 
gidip gelmeleri bilmem neden mümkün olmasın 

«7 nci maddedeki vasıtaları şahsi hususlar
da kullanmayı vazifeyi suiistimal sayan ve ce
za müeyyidesine bağlıyan 14 ncü madde hükmü 
de bu noktai nazarımızı teyit etmektedir, emir
lerine veya makamlarına her hangi bir otomobil 
tahsis edilmiş olmayıp da gördükleri vazife ica
bı olarak bunlarla alâkalı bulunan Karayolları 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı, Orman işletmeleri, 
Askerî nakliyatla ilgililerin memur, müdür ve 
müstahdemlerinin bâzı yerlerde gördüğümüz 
suiistimalleri de yürekler acısıdır. 

Seçim mmtakanıza gidersiniz, Karayolları
nın şeflerinden bir zatın 350 kilometrelik bir 
yerden filân zatın akrabasını Devlet otomobili 
ile Çerikli İstasyonuna kadar getirip orada oto
mobili boşta bırakarak Ankaraya işini gördür-
meye geldiğini görür, s-eçmenlerinize söyliye-
cek söz bulamazsınız. 

Evinizde oturursunuz, askerî jtibin önünüzdeki 
meydanlığa gelip orada kadınlara direksiyon der
si verdiğini görürsünüz. Çarşıda .dolaşırken, 
resmî otomobilin bir kadını kuyumcuya indirmiş 
beklemekte olduğunu müşahede edersiniz. Çift
liğe, Baraja, her hangi bir eğlence mahalline 
uğrarsınız, sizden evvel çeşitli plâka taşıyan 
resmî, arabaların sizlerden evvel oraya çeşitli 
insanları getirmiş, amirlerini ifaya hazır olduk
larını teessürle görürsünüz. Velhasıl siz bu dâ
vayı kendinize dert edinmiş iseniz, bu araba
lar sizinle alay ediyormuşcasma arkanızı bir 
umacı gibi takip -ederler. 

Bir haftada not defteriniz dolar, Hükümetin 
bu işteki samimiyet ve alâkasını ölçmek için 
Meclis kürsüsünden madde tasrih ederek ih
barda bulunursunuz, hiçbir ses çıkmaz. Bir ev 
inşasında on askerin kazdığı toprağı bir askerî 
arabanın taşıdığını Millî Savunma Müsteşarına 
telefonla ihbar edersiniz, cürmü meşhut yapa
madık, bulamadık, zati âlinizin ismini de bu gi
bi işlere karıştırmamak için işi takip etmedik 
cevabını verirler, 

İşte âmme vicdanında huzursuzluk yaratan 
hâdiselerin başında gelenler bunlardır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Kanunun 14 ııeü maddesi şudur; (Bu ka
nunun 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeterinde yazılı 

« 7 -
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otomobil ve motorlu nakil vasıtalarını her ne se- 1 
beple olursa olsun tahsis olunduğu işin gayri
sinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya 
Devletin hizmetinde 'kullanılmış gibi gösterenler 
veya Ikanunen bir makama tahsis olunmadığı hal
de hakikati tağyir ile bu vasıtalardan istifade eden 
veya ettirilenler, bunların seyrüseferlerine mü
saade edenler vazifeyi suiistimal etmiş addolu
narak haklarında kanuni takibatta bulunulmak
la beraber bu yüzden tahakkuk eden masraf ve 
zararlarda üç kat olarak tazmin ettirilir.) 

Bu kadar açık ve ağır ceza hükümlerini ih
tiva «den kanun hükümlerine rağmen sui-
istinmllerirrı la'laJbiıldiğine devafm edip •gitme
sinde Hükümetin bu işe lâyık olduğu ehem
miyeti vermemesinin mühim rolü aşikârdır. Biz 
bu müeyyidelerin her türlü suiistimalini önli-
yeceğine kaniiz. Hükümet kâfi görmüyorsa ye- I 
ni bir tasarı lütfetsinler. I 

Muhterem eski Millî Müdafaa Vekili Refik 
Şevket înce bu hakikati kaibul ederek, bizzat 
takibat yapacak mevkileri işgal edenlerin bu suç
ları işleimefete olduklfarmı itiraf etmiştir. 

Bir milletvekili olarak benim Hükümetten 
ricanı şudur; I 

Milletin rıskından keserek âmme hizmetle- I 
rinin görülmesi için verdiği vergilerle alman I 
benzin ve otomobillerin hususi ve şahsi hizmet- I 
lerde kullanılması mahiyet itibariyle hırsızlık su
çundan farfcsızdır. (Alkışlar). Çünkü her iki- I 
si de Devlet Hazinesi aleyhine işlenmiş suç ma- I 
niyetini taşımaktadır. Birkaç lirayı zimmetine I 
geçiren zavallı bir memura bir seneden aşağı I 
hapis cezası verilirken binlerce lirayı otomobil I 
saf alan ile zimmetlerine geçirenleri bu millet I 
asla affedemez. (Alkışlar).. Hükümet de bunları 
asla müsamaha ile karşılıyamaz. I 

Adnan Menderes'den halisane olarak temen
ni ediyorum. Her şeyden evvel müsteşarının I 
emrindeki 51 numaralı otomobil ile 36 numaralı 
kırmızı pilâkalı otomobilleri a'zat etmek suretiy- I 
le (kendisinden işe başlasın. (Alkışlar). 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLtJ (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız umumiyetle 
kendi tâbirlerine (otomobil suiistimali ve oto- I 
mobiJ saltanatı) hakkındaki şikâyetlerini tek
rar ettiler. Hükümet mesele üzerinde durdu. I 
Maliye Bakanı daha evvel de izahat vermiştir. I 
Sizi bu mesele için tekrar rahatsız edecek de- j 
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ğilim. Arkadaşımın bütün tetkikleri şimdi misa
lini verdikleri şeyler gibi ise ifadelerindeki id
diaları ihtiyatla karşılamaya mecburum. 51 nu
maralı otomobilin müsteşarımızda olduğu şek
lindeki ifadelerini tekzip ediyorum. 51 numaralı 
otomobil ikinci Devlet Bakanlığına tahsis edil
miştir. Bu bakanlık münhal olduğu için, bugü
ne kadar dışardan yabancı misafirlerimizin gel
miş olduğu günler müstesna, hiçbir Bakan veya 
müsteşar tarafından katiyen kullanılmamıştır. 
(Gürültüler, şahit var sesleri) Meclis kürsüsü şa
hitlerin buraya gelip de 51 numaralı otomobil 
kullanıldı mı, kullanılmadı mı şeklinde tahki
kata girişilecek bir yer değildir. Müsteşarın 
kullandığı otomobil 72 numaralı otomobildir. 

Bakınız hakikat böyle konuşulmak icabeder. 
Müsteşarın niçin 72 numaralı otomobile bindi
ği hakkında, lütfen daireye gelirsiniz icabeden 
izahatı veririm. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Arka

daşlar, 3827 sayılı Kanunun ikinci maddesi 
kimlerin emrine otomobil tahsis edilebileceğini 
tasrih etmiştir, üçüncü maddesi de hangi ma
kamlara otomobil verilebileceğini tadat etmek
tedir. Demin burada ikinci maddeyi okudum. 
Maddenin tadat ettiği kimseler içerisinde müs
teşarlar yoktur. 

İkincisi; ben arkadaşları burada şahit ola
rak gösteriyorum, Çankaya'daki Atatürk hey
kelinin açılma günü 51 numaralı otomobile yal
nız ve yalnız müsteşar binmişti, gördüm. Orada 
bulunan birçok arkadaşlar da buna şahittir. 
Ben onu gördüm, not ettim ve söyledim. Müs
teşarın emrinde 72 numaralı bir otomobilin bu
lunduğunu bilmiyordum, fakat o da kanunsuz
dur, üç ay hapis cezasını müstelzimdir, bunu 
tatbik ettikleri gün bu yarayı önlemiş olacak
lardır. (Alkışlar) 

2. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Keırim-
zade'nin, halı transitinin ihyası imkânlarının 
düşünülüp düşünülmediğine, Tekel mamulâtı 
ve bilhassa tütün ve sigara için verilen beyiye
nin mâkul hadde yükseltilmesinin mümkün olup 
olmadığına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/300) 

G. VE TEKEL BAKANI RIFKI SALİM 
BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, 
Şükrü Kerimzade arkadaşımın sorusunun 6 Ha-



B ; 81 25.5 . 1951 O : 1 
ziran Çarşamba gününe talikim rica edeceğim. 

BAŞKAN — 6 Haziran Çarşamba gününe 
bırakılmıştır. 

3, — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'nin, Petrol ve Toprak ofislerinin bugünkü 
teşekkül şekilleri ile faaliyetlerine, teşkilât ve 
kadrolarının ıslahı hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/301) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek 
katma 

Ankara 
Aşağıdaki hususlar hakkında Hükümet gö

rüşünün Sayın Ticaret Bakanı tarafından sözlü 
olarak ceaplandırılmasmı saygı ile rica ederim. 

1. Petrol Ofis bugünkü acayip teşekkül şek
li ile faaliyetine berdevam olacak mıdır? Bu hu
susta düşünceler var mıdır? Kadrosu bir mesai 
intizamı içinde midir? 

2. Toprak Mahsulleri Ofisinin; 
A) Kifayetsiz görülen teşkilât ve kadrosu

nun ıslahı düşünülüyor mu? 
B) Faaliyet çerçeve ve hudutlarında bugün

kü zihniyet ve icaplara göre bir değişiklik ve 
ayarlama yapılması derpiş ediliyor mu? 

C) Cümlei iştigalinden bulunan maddeler
den bâzılarının yetkisi dâhilinde bulunan ithal 
ve ihraç inhisarından çıkarılarak serbest bıra
kılması mevzuubahis midir? Ve bu husustaki 
mütalâalar ne merkezdedir? Derin saygılarımla. 

Kastamonu Milletvekili 
Şükrü Kerimzade 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
sayın Şükrü Kerimzade arkadaşım Bakanlığı
mıza bağlı Petrol Ofisinin ve aynı zamanda 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bugünkü ve yarınki 
durumlarını sormaktadır. 

Bildiğiniz gibi Petrol Ofisi Millî Korunma 
Kanununa müsteniden 103 sayılı Koordinasyon 
kararı ile kurulmuştur. 10 seneden beri faali
yette bulunmaktadır. Petrol Ofisinin tesisinde 
maksat, diğer ecnebi şirketlerinin yanında Tür
kiye'ye petrol ve sair akar yakıt maddelerini 
temin etmektir. Bu şirketlerin yanında böyle bir 
âmme müessesesinin mevcut oluşunun sebebi 

petrol fiyatlarının tanzimidir. Nitekim Petrol 
Ofis kurulduktan ve faaliyete geçtikten sonra 
Türkiye'de akar yakıt maddelerinin fiyatları 
bir hayli inmiş bulmamaktadır. Petrol Ofis diğer 
ecnebi şirketlerin tesis vücuda getiremedikleri 
yerlerde tesisler kurmakta ve ajanslık tesis et
mektedir. 

Arkadaşım belki şunu sormak istiyor: 
Petrol Ofisin bugünkü durumundan memnun-

musunuz ve buna yeni bir şekil vermek istiyor-
musunuz? Petrol Ofisin şahsiyeti hükmiyesi yok
tur ; Millî Korunma Kanunu ile kurulmuş bir 
müessesedir. Biz bu sebepten dolayıdır ki Pet
rol Ofise bir şahsiyeti hükmiye vermek ve bir 
anonim şirket haline ifrağ etmek istiyoruz ve 
bunun üzerindeyiz. Bu şekilde sair hissedarlar 
da buraya girebilir. Hazırlığımız mevcuttur. 

Teşkilâttan memnun musunuz, sualine gelince 
ben Vekâlete geldikten sonra teşekküllerle meş
gul olmaya başladım. İtiraf edeyim ki tam is
tediğim şekilde bütün teferruatını halletmiş de
ğilim. Fakat-gerek Petrol Ofisin, gerek Toprak 
Ofisin hakiki asgari teşkilâta göre kadrosunu 
yeni baştan ele almak lâzımdır. Ele alınmış olan 
iş programı yapıldıktan sonra kadro da yeni
den tanzim edilecektir. 

Bir hayli tenkide mâruz kalmakla beraber 
Toprak Mahsulleri Ofisi memleketin birçok 

yerlerine dağılan ve bir taraftan müstahsilin, 
diğer taraftan müstehlikin menfaatlerini mezcet-
meye mecbur olan bir teşekküldür. Toprak Mah
sulleri Ofisi, bilhassa bugünkü merkez teşkilâtı 
ile biraz izam edilmiş bir teşekküldür. Her teşek
külde olduğu gibi burada da birinci deredede ehil 
arkadaşlar olmakla beraber, kifayetsizler de mev-
mevcuttur. Binaenaleyh, Petrol Ofiste yaptığı
mız tensikatı burada da yapmak ve daha ehilleri 
iş başına getirmek fikir ve kararındayız. 

Toprak Mahsulleri Ofisi hakkındaki görüşle
rimiz de bundan ibarettir. 

Gerek Petrol Ofis ve gerekse Toprak Mahsul
leri Ofisinin mevzuunaı giren maddelerin ayrı 
ayrı politikaya tâbi olmaları icabeder. 

Geçen gün Cezmi Türk arkadaşımız da bir te
mennide bulunmuşlardı. Kendisini hakikaten bu 
bakımdan tasvip etmiştik. Yalnız Toprak Mah
sulleri Ofisinin bünyesine Millî Korunma Kanu
nu ile sokulan bir et ve balık işleri vardır. Bu 
işler Toprak Mahsullerinin iştigal mevzuu ile 
doğrudan doğruya alâkadar mevzular değildir. 
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Pek yakında bu işler, bugün Toprak Mahsulleri 
Ofisinin bünyesinden çıkrılmış ayrı bir müessese 
halinde, balıkçıların da iştirak ettikleri bir şir
kete tevdi edilmiş olacaktır. 

Bu müessesenin bugünkü vaziyetleri hakkın
da vereceğim malûmat bundan ibarettir. 

ŞÜKRÜ KERlMZADE (Kastamonu) — 
Efendim, Petrol Ofis vaziyetine gayet kısa te
mas edeceğim. Maksadım daha ziyade muhterem, 
yeni Bakanımızı teyakkuza davet etmekten iba
rettir. Çünkü biliyorsunuz ki, petrol mevzuu 
gayet ehemmiyetli bir mevzudur ve birtakım 
cereyanların birleştiği, ehemmiyetle tazyi
ki altında bulunduğu bir müessesedir. 
Evvelce buranın petrol işinde, bizatihi 
petrol ve benzin üzerinde ihtisası olan bir 
müdürü vardı. Bilâhara bu müdür yerinden 
uzaklaştırıldı. Zahiri olarak gösterilen sebep de 
muhasebe teşkilâtının ve kuyudatının gayrimun-
tazam oluşu idi. Bunun yerine petrol işlerine 
zerre kadar vukufu olmamakla; beraber kuyudat 
ve muhasebe işlerinde daha ehil olacağı düşünü
len bir banka müdürü buraya umum müdür ola
rak getirildi. Bu müdür uzun zamandan, beri bu 
işin başında olduğu halde, bugün esefle görüyor 
ve biliyoruz ki, bu müessesenin ne kuyudatında ne 
de muhasebesinde zerre kadar bir intizam hâsıl 
olmuş değildir. Bütün muhasebe teşkilâtı, şube
leri de dâhil olduğu halde müzepzep bir haldedir. 

Hattâ şubelerinde bulunan müdiran ve mu
hasebecilerin şikâyetlerini işittim ve hattâ bana 
da şikâyet ettiler. Diyorlar ki; bizi bu teşkilât
tan alın, başka bir tarafa nakledin. Bu hâdiseler 
de çok iyi gösteriyor ki, bir bankacı müdür gel
miş olmakla beraber bu teşkilâtı intizam dâhiline 
sokmuş değildir. Burada muhasebe kuyudatında 
dikkatimi celbeden bir nokta vardır, daha ziyade 
fiyat ve maliyet unsurunu ele alması icabeden 
muhasebe teşkilâtı muhasebecilikten ziyade bir 
mukayyitlik yapmaktadır, fiks bir maliyet esa
sına dayanmaktadır. Fiks maliyet iki sebeple vü
cut bulur: Biri fazla riske mâruz kalır; ikincisi 
ise muhasebede bunları karşılamak için fiyat 
yüksek tutulur, bunun gizli tutulması için bu 
yola gidilmiş olur. Fakat benim,1 kanaatim, bu iki 
esasa riayet edildiği takdirde dahi Petrol Ofisde 
ithal malları maliyet hesabı 6 - 8 ay sonra elde 
edilmektedir. Binaenaleyh yeni Bakanımızdan 
kemali ehemmiyetle rica ediyorum; bu teşkilâtın 
kuyudat ve muhasebe işlerinin iyi bir yola gir-
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mesî üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır, 
bunu lütfetsinler. 

Toprak Ofis hakkındaki sualim daha geniş 
bir mânadadır. Bunun 12 - 13 senelik bir mazisi 
vardır. Maalesef iç bünyesi itibariyle bugün ha
kikaten müzepzep bir vaziyettedir. Muhterem 
Bakanım, belki de memurları nazara alarak on
ları kabiliyetsizlikle ve beceriksizlikle itham ede
ceğim şeklinde düşündüler. Benim kanaatim 
odur ki, memur arkadaşlarımızın hepsi iyi, çalış
kan ve kabiliyetli insanlardır. Fakat bu müesse
senin sevkü idaresinde kötülük vardır. Hattâ 
kend|i mevzuu dahilindeki işlerde bile aciz ha
linde bulunan bu müesseseye muhtelif başka iş
ler dje yüklenmiştir. Et ve balık mevzuu ile de bu 
müessese meşgul olmaktadır. Şimdi öğreniyo
ruz ki, çok uzun zaman geçmiş olmamakla bera
ber, et ve balık meselesiyle beraber ihtisası dahi
linde olmıyan şeyler de yine o müesseseye veril
miştir. 

1051 bütçesinde İKI müessesenin umum müdür 
muavinleri üçe iblâğ edilmiştir. Bir ihtisas işi 
olduğu için temenni eder, gönülden arzu eder
dik l$i, bu müessese şimdiye kadar kendisini 
idarei edebilecek kabiliyette ve ehliyette müdür
leri kendi yetiştirebilsin. Fakat bugün görüyo
ruz İfi, son zamanda umum müdür muavinliğine 
işletmelerden bir arkadaş getirilmiştir. Diğer 
muavinlik için de zannedersem Roma 'dan Ticaret 
temsilcimiz umum müdür muavini olarak getiri
lecektir. Bu teşkilâtı bu şekilde intizam altına 
almaya çalışıyorlarsa, benim kanaatim odur ki, 
ihtısate sahiplerine yer verilmedikçe bu teşkilâ
tın muamelâtını intizam dahiline sokmak müm
kün cilamıyacaktır. O kadar müzepzep bir halde
dir kf, 1950 nin 11 nci ayında buğday ihtiyacı
mız hjelli olduğu ve karar verildiği halde 1951 
senesinin ancak 3 ncü ayında tedbire tevessül 
edilmiştir. Bu da Toprak Mahsulleri Ofisi 
Meclisi İdaresiyle Ticaret Bakanlığı arasın
da hojkikaten iç acısı olacak muhaberelere gi
rişmek suretiyle olmuştur. 200 milyonu müteca
viz safrfiyatı olan çok geniş ve aşağı yukarı bir 
monopol içinde çalışan bu müessese, maalesef 
1950 penesinde 8 milyon gibi ehemmiyetli rakama 
baliğ (olan bir zarar da etmiştir. Bu zararın 1951 
senesinde daha fazla olacağına dair emareler 
şimdiden görülmektedir. 

Buj seneki mısır vaziyeti de beceriksizlik 
ve biljgistelik içinde o kadar fena idare edil-

460 — 
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mistir ki, memlekette mısır yokmuş gibi b i rde 
ithalât yapılmıştır. Çok iyi tahmin ediyorum 
ki, bu yüzden uğranılan zarar bir buçuk mil
yon lirayı bulacaktır. Bu zarar bilâhara ihti
yaç karşılanmış olmasına rağmen evvelce sipa
riş yapılmış olması dolayısiyle mısırın ithal 
edilmiş bulunmasından doğmaktadır. Çünkü 
mısır muhafazası zor bir maddedir. Yazın kızı
şır yanmaya başlar. Eğer bu iyi teşkilâtlanmış 
olsa, bu müessesenin zarar değil, kâr etmesi 
lâzımdır. 

Maliyet unsurlarından 6 kuruştan en ehem
miyetli kısmı 1 kuruş 20 santim olarak perso
nel masraflarına gitmektedir. Sâde 2600 - 2700 
personel için ödenen senelik ücret 9 milyonu 
mütecavizdir. Buna rağmen zerre kadar iyi bir 
randıman alınamamaktadır. Biliyorsunuz ki, 
büyük şehirleri Toprak Ofisi besler. Fakat 
yine idaresizlik yüzünden büyük şehirlerde 
her sene, hattâ her ay, ekmek derdi yüzünden 
feryat ve şikâyetler işitilir. 

Demin parantez içinde anlatmak istediğim 
gibi, memurlardan şkâyetimiz yoktur, ancak 
teşkilât bozuktur, teşkilât kusurludur. Nitekim 
burada, Etüd organizasyon diye bir kurum var
dır. Bunun vücuduna dahi lüzum yoktur. Fa
kat devam eder, durur. Daha ziyade pasif va
ziyete gelen memurlar buraya alınır. En" ehem
miyetli şubesi olan Ticaret Şubesi Müdürlüğü 
de sekiz aydan beri münhaldir, muhafaza ve 
araştırma müdürü tarafından sureta idare edil
mektedir. Bu zat kendi idaresinden, ihtisası 
dâhilinde olmadığı için memnun da değildir. 
Hayati branşı olan burası vekâletle idare edil
mekte, maalesef idare edilememektedir. Nite
kim çok ehemmiyetli olan fen işleri müdürlüğü 
aylardan beri münhal bulunmakta ve fen dai
resi inşaat programını hazırladığı, Milletler
arası îmar Bankasından dört milyon dolar 
kredi temin edilmiş olduğu halde, dışardan 
çimento itha^jejjmemek yüzünden dâhilden 
de temini mümkün olmadıgındaîı bu silolar 
ihale edilememiştir. Son zamanlarda yapılan 
ihaleye yanlış hesaplar neticesi evvelâ kimse 
iştirak etmemiş ve ihale yapılamamıştır. Bu 
silolar yapılamayınca da Ofis lâyikı ile hizmet
lerini ifa edemiyecektir arkadaşlar. 

Arkadaşlar, muhasebe müdürlüğü, zatişleri 
müdürlüğü keza münhaldir. Muhasebe müdür
lüğünde hemen hemen kimse durmamaktadır. 
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I Benim kanaatimce bu kadar aksak çalışan bir 

müessesenin bidayeti teşekkülündeki gayesine 
avdet etmekten başka çaresi yoktur. Toprak 
Ofis daha ziyade tanzim alış ve satışı yapmalı
dır. Bu da borsalarda cereyan etmelidir. Biz ik
tidara gelmeden evvel şahsi teşebbüse kıymet 
ve yer vereceğimizi iddia ediyorduk; iktidar 
bizim elimize geçtikten sonra Ofisin vaziyeti ile 
derinden alâkadar olunmadı. Bu müessese na
sıl çalışıyor, ona nasıl bir veçhe verilmelidir? 
Ofisin, faaliyet sahasını tahdit ederek Devlete 
yük olmaktan kurtarıp da şahsi teşebbüse de 
imkân vermek daha iyi olmaz mı diye hiçbir za
man düşünülmüş değildir. Ümit ederiz ki yeni 
bakanımız bu mevzuu ele alsın ve mümkün 
mertebe şahsi teşebbüse yol verilsin. Bu suretle 
Toprak Ofis bir stok yapar, her sene bu stoku 
sıkıntı halinde sarf eder, sıkıntı olmadığı zaman 
elinde Millî Müdafaa gibi mühim bir yer var
dır, oraya verir ve senei âtiyeye devretmesine 
lüzum kalmaz. 

Arkadaşlar, burada ehemmiyetle üzerinde 
durmak istediğim ve efkârı umumiyeyi yakın
dan alâkadar eden bir mevzu vardır, o da itha
lât ve ihracat mevzuudur. 

Malûm olduğu üzere arkadaşlar, buğday it
hal edileceği zaman bir ofis vardır, bu ofis ta
rafından ithal edilir, hububat ihraç edileceği 
zaman da bunu ofis yapmaya yeltenir. Halbuki 
bunlar tamamiyle dünya piyasasında borsa 
maddeleridir. Her gün ve her zaman temevvüç 
gösteren maddelerdir. Bunlar üzerinde münaka
şa suretiyle hiçbir zaman ithalât ve ihracatı 
yapılamaz. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ih
racatı ve ithalâtı yapmak için kurulmuş bir 

I müessese değildir. Teşkilâtı buna göre ayarlan
mış da değildir, bunun için lâzım olan nizamlar
dan da tamamiyle bibehredir. Nitekim son za
manlarda arpa sattılar, arpa nizamnamesi yap
tılar, gülünç denecek kadar zayıf bir nizamna
medir. Biz ofisi ikaz ettik. Hazırladıkları nizam
name o kadar basittiki; mevcut olan alım ve sa
tım beyannameleri ne, alım ve satım şartlarına 
bile göz atmış değillerdi. Bu acemice hazırlan
mış bir nizamname idi. Sonra ofis işi üzerine 
aldı ve yeni bir nizamname yaptı. Tabiatiyle 
yeni nizamname yapıp alıma başlayıncaya ka
dar aylar geçti. Demin de anlattığım gibi bu iş 

I için teşkilâtlanmamış olan bir müessesenin 
I memleket hububatının ithalâtını ve ihracatını 
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yapmasına imkân yoktur, lüzum da yoktur. Bu
nu serbest ticaret erbabına, şahsi teşebbüse bir 
an evvel terketmesi lâzımdır. Uluorta terket-
mesine de lüzum yoktur. Bir maddenin ihracatı 
yapılacak olunca, zeytinyağında olduğu gibi, 
onu kontenjana tâbi tutmak mümkündür. 50 
bin ton arpa ihraç edilecektir; denir, bu, limite 
edilmiş bir miktardır; serbest ihracatçılar bu
nunla iştigal ederler. Ne kadar ihtisas mevzuu
dur ki, ihracat için arpa satın alındığı zaman 
ancak beş altı firma münakaşaya iştirak etmiş
tir. 

Görüyorsunuz ki, Türkiye'de yüzlerce ihra
catçı olduğu halde ancak beş altısı iştirak et
miştir. Demek ki ihracatçılık da buğday ve ar
pa mevzuu ayrı bir branş ve ihtisas meselesidir. 
Binaenaleyh bütün temennimiz, bütün arzumuz 
Toprak Mahsulleri Ofisinin sureti katiyede 
ithalât ve ihracat yolundan vazgeçerek bunu 
serbest teşebbüse terketmesidir ve bunun da 
memlekette ayarlanması lâzımgelmektedir. Ti
caret Bakanlığı Dış Ticaret Dair.esinin, zeytin
yağında ve sairede olduğu gibi icabettiği zaman 
bunu ayarlar. (Alkışlar) 

EKONOMÎ VE TÎCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Arkadaşlarım, ticari ve 
iktisadi bilgisine çok güvendiğim ve hürmet 
ettiğim Şükrü Kerimzade, eğer milletvekili ol
masalardı çok isterdim ki Ofis Genel Müdürü 
olsunlar. Bilmem davetimize, bu mütevazı kad
romuz içinde icabet eder miydi? 

Aısıl mevzua gelince; arkadaşlarım, iktisa
di teşekküllerin muamelâtını ve bilhassa ele
manlarını zaman buldukça burada tenkid et
mekteyiz. Şüphesiz ki, her müessesede olduğu 
gibi devlet iktisadi müesseselerinin de memurla
rı içinde, demin arzettiğim gibi, tam kifayetli 
olmıyanları da vardır. Bilhassa bu memurların 
sık sık değişmeleri dolayısiyle ticari müessese
lerde baibadan oğula intikal etmek suretiyle 
temin edilen istikrarı bunlarda temin edeme
mekteyiz. Binaenaleyh kanunların da, müdeb
bir bir tüccar gibi hareket eder, dendiği hal
de fiiliyatta müdöbbir bir tüccar gibi hareket 
edemiyorlar. Çünkü ellerinde mevzuat vardır 
ve çünkü bareme tabidirler, türlü takyidata ta
bidirler. 

Diğer taraftan bunları murakabe etmek için 
Başbakanlığa bağlı bir Umumi Murakabe He
yeti vardır. Bu heyet, bunların hesaplarını her 
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sene sonunda tetkik ve Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığında toplanan İktisadi Teşekküller 
Umumi Heyetine arzetmektedir. Ne kadar ha
zindir ki ; bu heyeti umuyinein 110 âzası oldu
ğu halde 11 âza ile toplanmak vaziyetinde kal
maktadır. Çok arzu ederdim ki; bu teşekkül-

| leriıı tenkidini yapan arkadaşlar, bunların he
sapları görüldüğü zaman yukarda toplanan bu 
heyeti umumiyede hazır bulunarak kıymetli 
fikirlerini serdetsinler. 

Arkadaşlar, bu teşekküllerde çalışan arka
daşlar herkesten ziyade mağdurdurlar. Biz bu 
teşekküllere daha fazla kuvvet ve daha fazla 
hareket serbestisi vermek için arkadaşlarımızı 
her şeyden evvel itimat ve bir istikrar havası 
içerisinde çalıştırmak istiyoruz. Toprak Mah
sulleri Ofisi muhasebecisi başka bir müesseseye 
gitmiştir. Keza Petrol Ofisi muhasebecisi de 
başka bir müesseseye gitmiştir. Hakikaten bu 
gibi değişiklikler sık sık tenkid edilmektedir. 
Bendeniz de Umumi Murakabede iken, diğer 
müesseseler meyanmda bu müesseselerin muha
sebesini tenkid etmiş bulunuyordum. Tenkid et
mek gayet kolaydır. Böyle sık sık değişen ele
manların yerine başkalarını getirmek cidden 
güçtür. Binaenaleyh Toprak Mahsulleri Ofisi
nin idari teşkilâtını desteklemek ve takviye et
mek için, birisi İşletmeler Bakanlığından iyi 
çalışacağına kaani bulunduğum bir arkadaşımı 
buraya davet etmiş bulunuyorum. Diğer taraf
tan iyi lisan bilir ve iktidarını yakından tanı
dığımız bir arkadaşı da Petrol Ofisi için Romia'-
dan buraya getirtmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh 
emin olabilirsiniz ki, bu takviyeleri yapmakla 
bu müesseseleri yeni bir şekle sokmak ve iyi 
ve düzenli çalışmalarını tanzim etmek için gay
ret ediyoruz. Eğer bize yeniden ,çalışmak üzere 
gelmek istiyen arkadaşlar olursa şüphesiz daha 
iyi olur. 

İntihabı ne şekilde yapmamız icabederf. El
bette bir bakan arkadaşımız en emniyet ettiği 
bir arkadaşı bir yere getirebilir. Bu getirilen 
arkadaşlardan, bâzı arkadaşlar memnun olmıya-
bilirler, fakat ideal ve herkesin beğeneceği bir ar
kadaşı bulmak güçtür. Bu arkadaşlardan birisi 
bir aydanberi vazifesi başında canü gönülden 
çalışmaktadır. Bunlar, umum müdürü takviye 
etmektedirler. Burada geçen fazla tenkidkâr 
sözler zannederim arkadaşlarımı müteessir eder; 

I Fakat Şükrü Kerimzade arkadaşjmızın bunları 
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söylemesi daha ziyade bizi teşvik ve takviye et- I 
mek içindir zannediyorum. Ben arkadaşlarımı bu 
şekilde teselli edeceğim. 

İkinci noktaya gelince; biliyorsunuz ki; Top
rak Mahsulleri Ofisi haddizatmda çok güç bir 
işi başarmakla muvazzaftır. Bir taraftan müstah
silin menfaatini korur.. Yani tüccar ve müstah
sil içerisinde, ellerindeki mahsulü daha fazla fi
yata satmak istiyen bir zümre vardır. Biliyorsu
nuz Meclis koridorlarında ve Bakanlıkta her 
milletvekili arkadaş vatandaşlarla beraber: «Müm
kün olduğu kadar bizim bölgenin mahsulüne da
ha yüksek fiyat verin» derler; müstehliki teşkil 
eden arkadaşlar da, aman bize daha az fiyat tat
bik edin» diyorlar. Bu iki talep karşısında asga
ri ve âzami fiyat tesbit etmek meselesinin ne ka
dar güç olduğunu tahmin buyurursunuz. (Doğ
ru sesleri) Her iki zümre de Devletten menfaat 
bekler. Toprak Mahsulleri Ofisi memlekete men
faat temin etmek için Hükümetten aldığı bono
yu mütedavil sermaye olarak kullanmak mecburi
yetindedir. Diğer taraftan Millî Savunma Ba
kanlığından 20 küsur milyon lira alacağı vardır. 
Bu meblâğ tahsil edilmemiştir. Malî vaziyetinin 
bu durum ve diğer taraftan da idari vaziyet kar
şısında bu teşekkülü daha fazla tenkid etmek in
saflı olur mu?. Arkadaşlar memleketimizin bir
çok mıntakaları, bilhassa Karadeniz Mıntakası za
man zaman açlık tehlikesine mâruz kalır. Birçok 
senelerden beri ilk defa olarak bu sene Karadeniz 
mıntakasında açlığı gidermek için tedbirler alın
mış, diğer taraftan ithal etmek suretiyle elde et
tiğimiz mısırları mahalline zamanında yetiştir
mek suretiyle O bölgede açlığı gidermiş, bulunu
yoruz ve bununla iftihar eden bir hükümetiz. 
26 kuruşa malettiğimiz mısırın kilosunu 20 kuru
şa vermekteyiz. Elbette ki, bu şekilde bu müesse
senin kâr etmesi beklenemez. Arkadaşlarımın 
munsif olması lâzımdır. Biz 100 bin ton buğday 
ithâl etmişsek bunu memleketin açlığını gidermek 
için yapmışızdır. 

Burada şunu da arzedeyim ki, buğdaylar için 
ödenmesi gereken dövizin bir kısmını Marshall 
Plânından temin etmek ihtimali olduğu gibi, 
son günlerde ihraç ettiğimiz 14 küsur ton arpa
nın büyük bir kısmını da telâfi etmiş bulunu
yoruz. Bu durum karşısında müstehlik ve müs
tahsilin her birini daha fazla tatmin etmek cid
den güçtür. O itibarla memleketimizin içtimai 
ve iktisadi bünyelerini nazarı itibara alarak bu | 

İ951 Ö : İ 
teşekkülü insafla mütalâa etmek lâzımdır. Bu
rada çalışan elemanların kusurları varsa tetkik 
etmeden aleniyete vermemeleri ve hususi olarak 
söylemeleri çok yerinde olur. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

ŞÜKRÜ KEBlMZADE (Kastamonu) — 
Efendim, çok nazik bakanımızdan rica ederim, 
ben söze başlarken de vuzuhla izah etmek iste
dim ki, ben orada çalışan memur arkadaşları
mıza tariz etmek maksadını taşımıyorum. Be
nim nazarımda hepsi becerikli, tahsillidirler. 
Benim dokunmak istediğim ve cevap alamadı
ğım nokta, sevkü idare kusuru ve noksanlığıdır. 
İsterlerse aynen orada çalışan Ahmet, Mehmet 
gibi, gene Ahmet'in, Mehmet'in çalıştığı Emek
li Sandığı müessesesini kendilerine örnek ola
rak gösterebilirim. Bir saat intizamiyle belki de 
daha muntazam çalışmaktadır. Binaenaleyh 
Toprak Mahsulleri Ofisinde gördüğüm aksak 
çalışma tarzı daha ziyade iyi sevkü idare edil
memesinden ileri gelmektedir. 

Ora'nın müdürlüğünü kabul eder miydim, 
etmezmiydim? Bu, hakikaten lâtife olmakla 
beraber, tamamiyle ayrı bir mevzudur. Ben ora
nın hatalarını tenkid edebilirim, fakat oranın 
müdürü olsam belki hiçbir şey yapamaz ve ak
saklıklar da devam ederdi. Ben kabiliyetsiz bir 
insan olabilirim, fakat bu, 21 milyon içinden 
her halde orayı fevkalâde iyi idare edecek insan 
bulmak mümkün değildir iddiasına yer vermez, 
değil mi efendim? 

İthalât ve ihracat mevzuu üzerinde ehemmi
yetle durmuştum. Bu noktaya Bakan arkadaşı
mız katiyen yanaşmadılar, temas etmediler. Ef
kârı umumiye hassaten bu sualin cevabını bek
lemektedir. Bilhassa şahsi teşebbüse kıymet ver
diğimiz bu saha ve piyasa, bu cevabı merakla 
beklemektedir. 

Mısır mevzuu elbette şayanı şükrandır. Ka
radeniz'in mısır derdine deva bulmuşlardır. 
Fakat sızıltıya meydan verilmemiş olması, mı
sır dâvasının hüsnü suretle halledildiğini ifade 
etmez. Mısırın hariçten ithal edilmiş olması, bir 
buçuk milyon liralık bir zarar doğurmaktadır. 
(Gürültüler) Fakat elde kalmış olan bu stok 
depolarda yanmak tehlikesindedir. Mısır, mu
hafazası gayet müşkül ve hususi bakımı icabetti-
ren bir maddedir. Bizim silolarımız, depolarımız 
gayrimüsaittir. 

Sonra, ben buğday ithalâtında/ kusur yapıl-
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mıştır demedim. Buğday ithali fevkalâde bir I 
hareket 'olmuştur. Yalnız benim dediğim, 1950 
senesinin 11 nci ayında tebellür eden bu ihtiyacın 
tedbirleri 1951 senesinin 3 ncü ayında alınmış 
olduğu içindir ki, bu yüzden, yüksek bedeller 
ödenmiştir. Bu hareket, bu tedbir vaktiyle alın
mış olsaydı bu fazla bedeller ödenmiyecekti. Her 
milletvekili arkadaş gidip tetkik edebilir. Demin 
arzettiğim Toprak Ofisle Ticaret Vekâleti arasın
da cereyan eden dosyayı görseniz hakikaten acıklı 
bir durum arzetmektedir. Bu hallere sebebiyet 
veren şey, kötü sevkü idareden başka bir şey de
ğildir. Oraya getirilmesi istenen fevkalâde kıy
metli arkadaşlardır. 

Bunlardan bir tanesi ile tanıştım, cidden kıy
metli bir arkadaştır. Belki de büyük başarılar 
gösterecektir. Benim anlatmak istediğim; bu-
müessese, 13 senelik bir müessese olduğu halde 
bidayeti teşekkülünden beri kendisi için, iç bün
yesinden, ehliyetli bir müdür yetiştiremeyip ha
riçten müdür getirilmesidir, benim ifade etmek 
istediğim budur, oraya gelen müdür muavinleri
ni rencide etmek, iktidarsızlığından bahsetmek 
değil. 

Size, bakanlıktan yazılan bir tezkereden bir 
cümleyi kısaca okuyacağım : 

«Bakanlığın yazısını azamî dikkatle incele
yip, mesuliyetlerin aktarılması cihetine gidilme
mesi lüzumunu ehemmiyetle bildiririz ». 

Bir bakanlığın, mesuliyetlerin aktarılması 
cihetine gidiliyor mu, gidilmiyor mu, gibi bir 
ifade tarzı ile bir genel müdürlüğe veya teşkilâ
ta yazı yazılması, itimadın ne kadar sarsılmış 
olduğunun bir şahididir. Bu cümle ve ona veri
len cevaplar, bu mubayaalara girmek için alın
ması lâzımgelen günlük tedbir ve kararların vak
tinde alınmamış olmasından, bilgisizlikten ileri 
gelmiştir. Mütemadiyen muhabere cereyan et
miş, Ofis alalım mı demiş, öbür taraf, lazımsa 
alın demiş; Meclisi îdare, depoda mal var mı, 
yok mu diye sormuş; bakalım denmiş, ondan 
sona müracaat edilmiş. 

Önce, Bakanlar Kuruluna müracaat edilmesi, 
kararname sonra çıkabilirdi. Diğer hususi tedbir
lerin, yavaş yavaş daha evvel alınması lâzımdı. 

Bütün bunları anlatıp başınızı ağrıtmak iste
mediğim için teker teker ele almadım. Yine Ba
kan arkadaşımızdan özür dilerim, verdikleri 
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cevap benim istediğim cevap değildir. Ben hiç
bir kimseyi rencide etmek, her hangi bir devlet 
teşekkülünü muaheze etmek maksadiyle konuş
muyorum, İktisadi Devlet Teşekkülleri Heyeti 
Umümiyesi toplantılarına gelmemiş olabilirler, 
belki ben de birçok toplantılara gelmemiş ola
bilirim, fakat 1949 senesinin hesabını 1951 se
nesinde tetkik eden İktisadi Devlet Teşekkül
leri Heyeti Umümiyesi, bu mevzu üzerinde, 
yani Ofis teşkilâtının organizasyonu üzerinde 
nasıl müessir olabilir, ne rolü olabilirdi? Nite
kim dikkatle üzerinde durulmuş ve tenkid edil
miş konular ne olmuştur ve ne gibi bir tesiri 
olabilecektir? İlerde onu da göreceğiz arkadaş
lar (Alkışlar). 

EKONOMİ VE TİCAEET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Sizi yorduğumdan dola
yı özür dilerim, fazla mâruzâtta bulunmıyaca-
ğım, kısa keseceğim. 

Arkadaşım bu şekilde söylemekle maziye ait 
düşünuelerini bitirmiş oldular. Yalnız İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden bahsederken, iki sene 
sonraki raporlardan ne fayda umulur, dediler. 

Arkadaşlar; Umumi Murakaba Heyetinin 
iki raporu vardır. Birincisi hesabata aittir, 
ikincisi, 3460 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi
nin icaplarına göre verilen rapordur ki hâdise
den bir hafta sonra verilmiştir. Zannediyorum 
ki Umumi Murakaba Heyetinin Toprak Mah
sulleri Ofisi için verdiği, teşkilâtın bozukluğu 
hakkındaki, raporu okumuş bulunuyoruz. Bi
naenaleyh böyle birşey mevzuubahis değildir. 
Ayrıca kısa da olsa rapor vermek mevzuubahistir. 

İhracat meselesine gelince; afyon mevzuu 
bir inhisar halinde Toprak Mahsulleri Ofisine 
verilmiştir. Lisansa tâbidir. Bunun haricinde 
Ofisin ayrıca bir inhisarı ve imtiyazı yoktur. 
Elbetteki arkadaşım haklıdırlar. Hususi teşeb
büsü serbest bıraktığımız sırada, lüzum olma
dıkça, âmme menfaati mevzuubahis olmadıkça 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin imtiyaz ve in
hisarı mevzuubahis değildir. 

Söylediklerinin büyük bir kısmı maziye ait
tir. Ofis de, diğer teşekküller gibi, elinden gel
diği kadar çalışmaktadır. 

Ofisle çok yakından alâkadar olduğunu bil
diğim arkadaşımdan beni her fırsatta ikaz et
mesini rica ve kendilerine teşekkür ederim. 
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4. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-

zade'nin, ithalâtta menşe şahadetnamelerinin 
konsolosluklarımıza tasdik ettirilmesi mecburiye
tinin ne gibi bir sebebe istinat ettiğine ve bu 
usulün devam ettirilip ettirilmiyeceğine dair so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin sözlü cevabı (6/302) 

Ankara: 4 Mayıs 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek 

katma 
Ankara 

Aşağıdaki husus hakkındaki görüşün sayın 
Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak bildi
rilmesine müsaadelerini rica ederim. 

İthalâtta menşe şahadetnamelerinin konso
losluklarımıza tasdik ettirilmesi mecburiyeti 
esaslı bir sebebe ve müeyyideye istinat etmek
te midir, bunun ifasında ne gibi zaruret ve fay
da teemmül edilmektedir ve mutlak surette bu 
mecburiyetin devam ettirilmesi mültezem midir? 

Derin saygılarımla. 
Kastamonu Milletvekili 

Şükrü Kerim-zade 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Aziz arkadaşlarım; gö
rüyorsunuz ki, teşkilâtla çök fazla meşgul ol
maya vakit bulunamıyor. Çünki yine arkadaşla
rımızın sözlü sualinin birisini daha cevaplan
dırmak mecburiyetindeyim. 

Arkadaşıma arzı cevap ediyorum: 
Gümrük idarelerince, ithalâtçıdan menşe 

şahadetnamesi aranması: 
1. Malın geldiği memleketle aramızdaki ti

caret anlaşmasında karşılıklı menşe şahadetna
mesi aranması mecburiyeti mevcut ise, 

2. Mal, Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil 
memleketlerden geliyorsa ve liberasyon üstemi
ze'dâhil 'ise, 

3. Ticaret Anlaşması olmamasına rağmen o 
mömheketie aramızda Modüs - Vivendi mevcut 
bttlurimaşı ve gelen malın da ahdi indirmeden 
istifade eden bir mal olması dolayısiyle ithalât-
çttıin bu ahdi indirmeden faydalanmak istemesi 
halinde, 

V&ki olmakta, bu haller dışında ithalâtçılar, 
menşe şahadetnamesi ibrazı ile mükellef tutul
maktadırlar. 

Mer'i 5383 sayılı Gümrük Kanununun 59 
nöü maddesinin ikinci fıkrasında: 
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«Anlaşmalardan faydalanacak eşyanın âkıcl 

memleket menşeli olduğunu veya o memlekette 
gördüğü (tahavvül ve ameliyeler) dolayısiyle 
öyle sayılmak lâzımgeldiğini bildirir yetkili 
makamlardan verilmiş ve o mahaldeki Türkiye 
konsoloslukları veya mümessillikleri tarafından 
tasdik edilmiş menşe şahadetnamesi gösterilme
si şarttır.» 

Denildiğine göre, Gümrük İdaresince bu hü
küm çerçevesinde aranacak menşe şahadetname
lerinin konsolosluklarımız tarafından tasdik 
edilmiş bulunması keyfiyeti, esas itibariyle ka
nuni bir müeyyideye dayanmaktadır. 

a) Ticaret anlaşmalarında, karşılıklı müba 
delelerde her iki taraf kendi malları için numu
nesine uygun menşe şahadetnamesi terfik etmek 
mecburiyetini kabul eyledikleri hallerde, Güm
rüklerce, o memleket muvaredatmdan aranacak 
menşe şahadetnamelerinin, hakikaten o memleket 
yetkili mercilerince tanzim edilip edilmediğine 
kanaat hâsıl edilebilmesi için bu vesikalardaki 
mühür ve imzaların mahallî Konsolosluklarımız-
ea tasdikli bulunmasının lüzumu derkârdır. Ak
si takdirde, kanun mahiyetinde olan anlaşmalar
daki bu karşılıklı menşe şahadetnamesi aranması 
mükellefiyeti, bizim cephemizden birtakım ma
hiyeti meşkûk vesikaların menşe şahadetnamesi 
diye kabulü şeklinde tecelli edebilirdi. 

b) Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil mem
leketlerden, serbest ithal listesine dâhil bir malın 
ithali sırasında aranan menşe şahadetnamesi 
mevzuu da, bir taraftan bu memleketlerden bir
çoğu ile akdettiğimiz ticaret anlaşmalarında 
menşe şahadetnamesi aranması mecburiyetine, 
diğer taraftan da iş birliği idaresi ile yapılan 
anlaşmada, mübadelenin, münhasıran bu iş birli
ğine dahil memleketler arasında cereyanını sağla
mak bakımından buna dair bir kaydın mevcudiye-

1 tine dayanmaktadır. Bu itibarla bu kabîl mal
lardan aranan menşe şahadetnamelerinin de, vü-
sukunu teminen mahallî konsolosluklarımızca 
tasdikli bulunması zaruri telâkki edilmiştir. 

c) Aramızda ticaret anlaşması bulunmıyan 
memleketlerden yapılan ithalâtta menşe şaha-

ı detnamesi ibrazı mecburiyeti yoktur. Ancak, o 
mal ahdî indirmeden istifade eden bir mal ise ve 
geldiği memleketle de aramızda Modüs - Vivendi 
mevcut ise, ithalâtçı, bu indirmeden istifade 
maksadiyle gümrüklere menşe şahadetnamesi ib-

I raz etmekte, gümrük idareleri ise, yukarda arze-
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dilen endişe sebebiyle, bunların mahallî konso
loslukları mızca tasdikli olmasını aramaktadır. 

Sözlü sorunun sonundaki «mutlak surette bu 
mecburiyetin devam ettirilmesi mültezem midir?» 
cümlesine gelince; muhtelif memleketlerle ak
dettiğimiz ticaret anlaşmalarında ve Avrupalı-
lararası İktisadi İş Birliği îdaresi ile anlaşmada 
karşılıklı menşe şahadetnamesi aranması mecbu
riyeti; bu anlaşmalara kendi arzumuzla konul
muş bulunmamakta ve ödeme anlaşmaları hük
müne göre karşılıklı ödenecek bedellerin de, ta
rafeynin ancak kendi menşeli mallarına inhisar 
ettirilmesi endişesine dayanmaktadır. 

Binaenaleyh bu hükümlere göre ithal malla
rından menşe şahadetnamesi arandığı müddetçe, 
bu şahadetnamelerin ihticaca salih bir vesika 
mahiyetinde olmasını teminen bunların konso-
losluklarımızca tasdikli bulunmasını aramak za
ruretini kabul etmek lâzımgelir. Hakikaten ihti
yaca uygun mudur ve bunda faydai ameliyeler 
var mıdır bu ticaret politikasında ayrıca müna
kaşa değer bir mevzudur. 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 

Efendim; muhterem bakanımızla, Meclis kürsü
sünde, bugün ilk defa karşılaşmış olmakla be
raber, kendileri eski İşletmeler Bakanlığından 
beri sözlü sorulardan zannediyorum biraz bizar 
bulundukları için bu meseleleri de onun çerçe
vesi içine aldılar. Fakat benim kanaatimce 
ofis mevzuu Ticâret Bakanlığının en mühim 
dâvalarından biridir. Bunu mutlaka ele alma
mız lâzımdır. Eğer bunu biz burada ele almamış 
olsaydık gazeteler ele alacaktı. Biz arkadaşı
mızı bugünden teyakkuza davet etmeseydik 
kendilerini daha şiddetle gazeteler didiklemiş 
bulunacaklardı. Bu itibarla bu konuları buraya 
getirmek lüzumunu duydum ve ilerde de ihti
yaç hissettikçe icabeden mevzuları bu kürsüye 
getireceğim. 

Bunun yanı başında benim menşe şahadet
nameleri hakkındaki sualimin cevabı gayet kı
sa olması lâzımgelirken her nedense bu mesele 
hakkında geniş ve teferruata kaçan malûmat 
vermek istemişlerdir. Menşe şahadetnamesinin 
niçin istenmekte olduğunu, ve menşe şahadet
namelerinin aranmalarının ne gibi sebeplere is
tinat etmekte bulunduğunu çok iyi bilen bir 
arkadaşınızım. Ezelden beri iddia ederim, pren
sip itibariyle dahi bizim memleketimiz, maalesef 
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I lüzumundan çok fazla menşe şahadetnemasi üze

rinde durur. Her anlaşmaya menşe şahadetna
mesi kaydını biz empoze ederiz, yabancı mem
leketlere. Yabancı memleketlerin ticaret âle
minde menşe şahadetnamesi bugün ehemmiyetli 
bir vesika olmaktan çıkmış bulunmaktadır, Bi
zim ticaret odalarımız çarşaf gibi, mektep dip-

I loması gibi menşe şahadetnamesi veriliyor. Av
rupa ticaret odaları şu kâğıt kadar menşe şaha
detnamesi verirler. «A» ve «B» diye iki nüsha 
verinrler. Bu da harb esnasında zaruret dolayı-
siyle ihdas edilmiştir. El 'an da bu, devam eder. 

{ İki nüsha yapılır. Fakat bütün detayları ortaya 
atmek ne arzumdu, ne de öğrenmek istediğim 

I mesele buydu. Benim üzerinde durmak istedi
ğim; Menşe şahadetnamelerinin konsoloslukla-

I rırnız tarafından tasdiki mecburiyetinin lüzum
suzluğudur. Ben bunun lüzumsuzluğuna kaa-
niim. 

Hiçbir memleket, bizim yaptığımız ihracatta 
verdiğimiz menşe şehadetnamelerinin kendi 
komsolosluğumuzca tasdik edilmiş olmasını is
temiş ve talep etmi$ diğildir. Biz ihracat yapa
rız, hattâ en ücra bir limanımızın en basit 
ticarethanesinin bastığı mührü dahi Avrupa 
memleketleri hüsnükabul ederler ve Türkiye 
menşe şahadetnamesi diye alırlar. Biz ise onla
rın daha muntazam müesseselerinin verdikleri 
menşe şahadetnameleri için ille gidiniz, bir de 
Türk konsolosluğuna altını imza ve tasdik etti
riniz, deriz. Yalnız bu usulü bizim gibi ticari 
hayatta geri kalmış bir tek memleket muka
bele bilmisil olarak bu tasdik mecburiyetini 
tatbik etmektedir. O da Yunanistan'dır. Bizim 
ihracatımız bundan bizardır. Meselâ vatandaş 
Bandırma'dan, Tekirdağ'ından gelip Beyoğlun-
daki Yunan Konsolosluğunda saatlerce sıra 
bekleyip tasdik ettirmektedir. Bir tek hükü
metin yaptığından bizim ihracatımız bizar olur 
bütün ihracatımızı bu suretle kötülemiyorum, 
fakat sektedar olur diyorum. Bizim Avrupa 
memleketlerinin her yerinde konsoloslukları
mız yoktur. Meselâ Lüksemburg'tan alınan bir 
mal için adam Brüksel'e gelir, işini yapmak 
için beklemez. Oradaki konsolosluk memurları 

ı Devlet dairelerimiz gibi sabahın 9 undan ak
şamın beşine kadar çalışmazlar. Saat 11 de ge
lir birde çikar giderler; o adamlar bayram 
filân bilmezler. Gelir bakar konsolosluk ka-

I palı, bırakır gider. Fakat zannetmeyin ki bu 
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masrafları onlar vermezler. Bunları faturaya 
ilâve eder bizden alırlar. O memurun Lüksem-
burg' tan Brüksel'e kadarki masarifi rahiye-
sini, hattâ yevmiyesini dahi faturaya ilâve 
ederler. Binaenaleyh hem iş kalır hem masraf 
artar. Böylesi eksik olsun.. Tüccarı ve ticari 
muameleleri işgal etmesinler. 

Geçen gün Hariciye Bakanlığının yaptığı 
anlaşmalar hakkında birçok kusurlar bulduk. 
Mesuliyeti, tatbikatı ve muhatap olması itiba
riyle mercii, Ticaret Bakanlığının dış ticaret 
dairesidir, ama Hariciye Vekâleti oturur, tica
ri anlaşmalar yapar. Münasebatı itibariyle Ha
riciye Vekâleti bu gibi anlaşmalarda riyaset 
etsin. Fakat ticari işlerde, teknik işlerde daha 
ziyade Ticaret Bakanlığının elemanları mües
sir olsun, onlar fikir versinler ve binnetice 
hatalı yollara gidilmemiş olsun. Bu da böyle
dir. Menşe şahadetnamesine değil, arkalarına 
konmakta olan konsolosluk tasdiklerinin bir 
an evvel kaldırılması lâzımdır. Benim istedi
ğim budur. 

Kendilerine şimdi hatırlatayım, dediler ki, 
anlaşma olmıyan memleketlerde böyle idi, men
şe şahadetnamesi aranmazdı. Hattâ tasdikmda 
iki misli ceza alınır, depozito olarak altı ay 
bekler, altı ay zarfında ithalâtçı getirmezse 
o depozito irat kaydedilir ve zaten bundan 
istifade etmek, hile yoluna kaçmak isterse, 
100 lira depozito yatırır, altı ay sonra da uğra
maz. 
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Son zamanlarda gümrüklere yapılmış bir 

tamim vardır, Hazirandan itibaren giren bir 
maldan, ithalâtçıdan menşe şahadetnamesi ara
nacaktır, gelen malın menşe şahadetnamesi 
yoksa ithaline müsaade edilmiyecektir, yani 
devlet resmen müsaade edecek, para ödenecek, 
mal gümrüğe kadar gelecek, geldikten sonra 
şahadetnamesiz giremiyecektir, bu kere mal 
sahibi malı geri istiyecek, bu sefer de gümrük 
idaresi iade etmiyecektir. 

Size küçücük acı bir misâl vereyim : 
Meclisimizde hazır bulunan bir arkadaşım 

sorum münasebetiyle anlattı. Amerika'da bir 
kütüphane vasıtasiyle 16 dolarlık kitap ge
tirtmiştir. Kitaplarla beraber kocaman musad-
dak bir menşe şahadetnamesi de gelmiştir. Bu 
kitapları gönderenler oradaki konsoloshane
mizin kapılarında günlerce dolaşmış ve şaha
detname almıştır. Bunlar ortadan kaldırılmalı
dır. Lütfetsinler, tetkik buyursunlar. (Alkış
lar) 

5. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Vakfıkebir Belediye Başkam Ömer Kulein'in 
işten menedilmesi sebebine ve bu hususta Ba
kanlıkça ne gibi bir karar alındığına dair İç
işleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/304) 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-
hon arkadaşımız burada bulunmadıklarından bu 
soru gelecek Birleşime kalmıştır. 

4 . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yaz-
man'm, Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/160) 

BAŞKAN — îlgili Bakan seyahattedir. Bu 
itibarla bu madde de 4 Haziran Birleşimine ta
lik edilmiştir. 

2. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti 
haiz olan eserlerin korunma, bakım ve restoras
yon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştır
mak üzere bir Danışma Kurulu kurulması hak
kında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Bayındırlık 
Komisyonları raporları (1/14) 

BAŞKAN — Bu tasarının altıncı maddesi 
komisyona tevdi edilmişti. Henüz komisyondan 
gelmemiştir. Şunu arzetmek isterim ki ; tasarı 
yalnız Vakfa ait tarihî, mimari eserlerin ko
runması hakkında iken komisyonca, teşmil edi
lerek diğer tarihî eserleri de ^çine almıştır. 
Bu itibarla komisyonun ilgili Bakanlıklarla te
masta bulunması icabetmektedir. Bunun için 
bu temas neticeleninceye kadar bu maddeyi te
hir ediyoruz. 

3. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'mn, 
hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adları
nın konmaması hakkında kanun teklifi \ve İçişle
ri ve Adalet Komisyonları raporları (2/14) 
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BAŞKAN — Malûmunuz olduğu üzere bu

nun birinci maddesi komisyona gönderilmişti. 
Tetkikat ikmal edilmediği için tehir ediyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka madde olma-

19*1 O : 1 
dı&ndan 28 Mayıs 1951 Pazartesi günü saat 
15 te toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,23 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'm, 
liaman petrollerinin tasfiye edilmiş olarak işle
tilmesi halindeki döviz tasarrufunun senelik mik
tarına ve bu suretle istihlâke tahsisinin ne zaman 
mümkün olabileceğine dair sorusuna İsletmeler 
Bakanı Hakkı Gedik'in yazılı cevabı (6/282) 

Ankara: 27 . IV . 1951 
T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sofularımın ilgili İşletmeler Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda yüksek delâletinizi derin say
gılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Cemal Kıpçak 

1. Raman Petrollerinin tasfiye edilmiş ola
rak işletilmesi halinde memleketin döviz tasarru
funun senelik miktarı tahminen kaç lira ola
caktır. 

2. Bu petrollerin tasfiye edilmiş olarak is
tihlâke tahsisi hakkında Hükümetin düşüncesi 
nedir ve bu düşüncelere göre bu tahsis işi ne 
zaman mümkün olabilecektir. 

T. C. 
İşletmeler Bakanlığı 25 Mayıs 1951 

Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı 
Özel: 4/575 

özü: Raman petrollerinin iş
letilmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

7 . V . 1951 tarihli ve 6/282-1790/3780 sayılı 
yazıları karşılığıdır: 

Raman petrollerinin tasfiye edilmiş olarak 
işletilmesi halindeki döviz tasarrufunun sene
lik miktarı ile bu suretle istihlâke tahsisinin 
no zaman mümkün olabileceğine dair Zongul
dak Milletvekili Cemal Kıpçak tarafından veri

len yazılı soru önergesi önemle incelenmiştir. 
Sorunun lâyıkiyle cevaplandırılması için, 

Raman petrollerimizin hususi vasıflarına uygun 
bir rafinasyon usulünün seçilmesi ve Doğu ille
rimizin ihtiyaçları ile denkli bir senelik istih
sâl (kapasitesinin ve dolayısiyle istihsal progra
mının tesbiti gerekmektedir. 

Halbuki, bu yolda yapılmakta olan çalışma
ların neticesi henüz alınmış bulunmadığından,-
gerek tasarruf edilecek döviz miktarı, gerekse 
tasfiye edilmiş petrollerin ne zaman istihlâke 
tahsis olunabileceği hususlarında bugünden bir 
mütalâa serdine imkân görülmemektedir. 

Ancak, devam etmekte olan çalışmalar neti
cesinin üç ay içinde alınabileceği ve elde mev
cut ilk tekliflere göre, rafineri tesislerinin si
pariş tarihinden itibaren iki sene içinde kurula
bileceği anlaşılmaktadır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla yüksek gö
rüşlerine arzederim. 

İşletmeler Bakanı 
Plakkı Gedik 

2. — Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'-
ün, Zonguldak'ın Kokaksu mevkiindeki askerî ha
va meydanının Ulaştırma Bakımlığına devri ile 
hava: seferlerine açılması hakkında tetkikat 
yapılıp yapılmadığna dair, sorusuna Ulaştırma 
Bakam Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/298) 

9 . V . 1951 
Özeti: Zonguldak Ko
kaksu Hava alanı Hak. 

T. B. M. Meclisi Başkanhjhna 
Aşağıda yazılı hususların Ulaştırma Bakanı 

taralından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica jederiz. 

\ Zonguldak Zonguldak 
JFehmi Açıksöz Rifat Sivişoğlu 

1. Zonguldak'ın Kokaksu mevkiindeki As-
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keıî Hava Meydanım Ulaştırma Bakanlığının 
devralarak Ankara - Kokaksu arasında hava 
seferleri yapması mümkün müdür? 

2. Bu işletmenin gayriiktisadi olacağı ha
tıra gelebilirse de bu bir tetkik mahsulü müdür?-

3. Doğru sefer yapılması mümkün değilse 
Ankara - Samsun seferlerinin Kokoksu'ya uğra

tılması tetkik ettirilecek midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 23 . V . 1951 

Sayı: 
Kalem D,. H. Y. 

295/10941 
Özeti: Kokaksu Hava 
Alanı hakkında 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
12 . V . 1951 tarih, Gene] Kâtiplik Kanunlar 

Müdürlüğü 6/298/1.826/3870 sayılı yazı karşı
lığıdır. 

Zonguldak İlinin Kokaksu mevkiindeki As
kerî Hava Alanının Ulaştırma Bakanlığına dev
ri ile Ankara - Kokaksu arasında hava nakli
yatının temini hakkında Sayın Zonguldak Mil
letvekillerinden Fehmi Açıksöz ile Riîat Siviş-
oğlu'nun sorularına yazılı cevabın ilişik olarak 
takdim kılındığını saygılarımla arzederim. 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Kokaksu Hava alanı 
1. Kokaksu uçak alanı Zonguldak îlinin 

Çaycuma İlçesi ile Kokaksu istasyonu arasında 
ve Filyos vadisinde 48 X 1200 metre ebadında 
Kuzey ve Güney istikametinde inşa edilmiş bir 
alandır. 

Kokaksu Zonguldak'a kara yolu ile 70 ve 
demir yx>lu ile 40 kilometre mesafede olup, kara 
yolu ile 2,5 - 31 saat, demiryolu ile yarısı kadar 
bir zamanda gidilir ve gelinir. 

Meydan İkinci Dünya harbi başlarında yal
nız askerî maksadı istihdaf eder mahiyette mü
talâa edilerek hareketleri seri av uçakları için 
ihzar edilmiştir. Bu alanın bakanlığıma devri 
ile hava işletmesine açılması ve Zonguldak'in 
Ankara'ya bağlanması aşağıda arz ve izah edi
len sebeplerden dolayı bugün için mümkün gö
rülmemektedir. 

a) Meydan kapalı bir vadi içinde etrafı 
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yakm dağ ve tepelerle muhat olup, iniş ve kal
kış ancak kuzey ve güneyden vadiye büyük bir 
dikkat ve itina ile alçalmak suretiyle ve yal
nız bulutsuz havalarda mümkün olabilir. Bu 
vadinin ekseriya kuzey rüzgârlarına mâruz bu
lunması dolayısiyle süratle alçak bulut tekev-
vülüne sebep olmakta ve yolcu uçakları için de 
tehlikeli bir durum arzetmektedir. 

b) Bu a-lan, bağlı krokide [1] görüleceği 
veçhile bir pist ve bir taksirat denilen muva
sala yolundan ibarettir. Üzerinde hiçbir teknik 
vasıtası olmadığı gibi, bir hava alanının işlet
meye açılabilmesi için, bağlı listede müfredatı 
yazılı teknik tesisat ile işletme personeline ihti
yaç vardır. 

c) işletmeye açılan bir hava alanının, mey
dan - şehir arası yolcu nakliyatı en mühim me
seleyi teşkil etmektedir. Muayyen bir istika-

| metten kısa bir zamanda havadan nakledilen 
yolcunun kara yolu ile 2,5 - 3 saatte şehre nakli, 
hava muhalefeti veya her hangi teknik bir 
arıza sebebiyle vâki teehhürden, iniş ve kalkış 
saatlerinin tren saatlerine tetabuk etmemesinden 
dolayı, rağbeti tamamiyle yokedeceği; sık ban
liyö seferlerine rağmen, Yeşilköy - tstanbul ara
sında edindiğimiz tecrübe ile sabit olmuştur. 

2. Kokaksu hava alanının teknik tesisatı ve 
umumi ihtiyaçları temin edildiği ve işletmeye 
açıldığı kabul edilse dahi, kış mevsiminde ve 
kapaılı havalarda bu alana (a) bendinde arzedi-
len kapalılık dolayısiyle iniş ve kalkışa imkân 
bulunamıyacağından seferlerin ekseriya meydan 
üzerinden geri dönmek suretiyle yarıda kalacağı 
ve ancak, senenin bir iki ayında çalışılabileceğine 
göre, gayri iktisadi olacaktır. 

3. Ankara - Samsun seferlerinden istifade 
etmek suretiyle Zonguldak ilinin Ankaraya bağ
lanması mümkündür. Şukadar ki, Kokaksu hava 
meydanına bel bağlamıyarak Zonguldak civa
rında deniz kenarında (sıvama sis müstesna ol
mak üzere) her nevi hava şartı içinde uçakların 
alçalma ve yükselmelerine müsait, teknik tesisatı 
ve umumi ihtiyacı temin edilmiş yeni bir hava 
alanının inşası halinde, Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından 1952 - 1953 senelerinde inşası sona 
erdirileceği ümit edilen Trabzon ve Samsun ha
va meydanlarından tstanbul ve Ankaraya geçe-

[1] Kroki dosyasındadır. 
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eek hava hattının, Zonguldak'a uğratılarak bu 
şehirlerimizle ve Samsun üzerinden de Ankara 
ile irtibatının sağlanması mümkündür. 

Meydanı olan mahallerde tesis edilecek istas
yonların tesis ve personel 'masrafları 

1951 O : 1 

Tesis masrafı: 

1. 2 alıcı telsiz 
2. 1 verici telsiz 
3. Radyo tesisi 
4. Radyolar 
5. Elektrojen grupu 
6. D. F . 
7. istasyon binası, arazi ve 

yol 
8. •Muhabere tesisi 
9. Apron 50X50 

10. Su tesisi 
11. Otobüs 
12. İşletme malzemesi (Mer-

Lira 

2X 2600= 5000 
1X15000= 15000 
3X 1600= 4800 
1X20000= 20000 
2X10000= 20000 
I X 2000= 2000 

1X40000= 40000 
1X15000= 15000 
1X25000= 25000 
I X 5000= 5000 
1X40000= 40000 

Lira 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

0 

diven, araba, yangın sön
dürücü ve saire) 

Personel senelik masrafı 
Meydan müdürü 
Meydan kâtibi 
Sağlık memura 
Telsiz memuru 
Makinist 
Makinist yamağı 
Şoför 
Bekçi ve hademe 

Daimî işletme masrafı 

IX 5000= 

Yekûn 

300X1X12= 
175X1X12= 
200X1X12= 
225X2X12= 
250X1X12= 
150X1X12= 
200X1X12= 
100X2X12= 

5000 

196-800 

3600 
2100 
2400 
5400 
3000 
1800 
2400 
2400 

23100 
.10000 

33] 00 
196800 

.229900 
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