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İçindekiler 

1.-— Geçen tutanak özeti 
2. — Havale,edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama % 
4. Başkanlık Divanının Kamuta

ya sunuşları • 
1. — Erzurum Milletvekili Enver,Ka* 

raıı'm, Tü»k Kanunu Medenisinin 292 nci . 
ve 310 ncu maddelerinin, değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tklifinin. geri veril-.. 
meşine dair önergesi (4/204),. 

5. — Görüşülen işler 
1. —• Büyük. Millet Meclisi, ve bağla-

nıkları ile -Millî., saraylar,, kasırlar ve•-.köşkr 
lerdeki . eşya hakkında Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/37) 

6. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — izmir Milletvekili Abidin Te-

kön'ün, kimsesiz çocukları yetiştirme 
yurtlarının öğretmen ve idareci kadrola-
riyle korunan çocukların durum ve mik
tarına, mezkûr yurtların kanunun koydu
ğu esaslar dairesinde kurulup kurulmadı
ğına ve korunma ilâmı olup da yurtla
ra yerleştirilmiyen çocukların miktarına 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tev-
fik İleri'nin sözlü cevabı (6/482) 284 
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2. — îzmir Milletvekili Abidin Tekön;-
I ün, işçi sendikaları teşkilâtının çalışma 
tarzı hakkında ne gibi tedbirlerin düşü
nüldüğüne dair sorusuna Çalışma r Baka
nı Nuri özsan'm,sözlü cevabı (6/483) 289:293 

3. — Tekirdağ Milletvekili, Şevket 
Mocan 'in, İstanbul; Kırklareli ve Tekir
dağ illerinin; kereste, odun ve kömür ola
rak yıllık verimlerinin ne, kadar olduğu-' 
na, orman kaynağı' olmıyan Tekirdağ İli 
hududunun tashihi hakkındaki müracaat
ların neticesine kental başına kanunsuz 
ve usulsüz alman rüsumun mesnediyle alı
nan paraların iade edilip edilmiyeceğine, 
elde mevcut tomruk ye mamul kereste 
miktarına ve yeni Orman Kanunu tasarı
sı hakkında ne düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanlığından sözlü sorusu-(6/484) 293 

4. '— Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Tuzla'daki -Teknik Bahçıvanlık 
Okulu ile Çayırova Çiftliğinin tesis ta
rihlerine ve binaların kaça mal olduğu
na, senelik bütçesi ile arazisinin kaç dö
nümden ibaret bulunduğuna, kadrosu ile 
aylık ve yevmiye masraflarına, talebe 
miktarına, ziraat işlerinde kaç traktör ve 
makine kullanıldığına, büyük ve küçük 



Sayfa 
baş hayvan miktarına dair Tarım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/497) 293 

5. -r | Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Manyas ilçesi ile köylerinde 
çalışan Toprak Tevzi komisyonlarının ne 
kadar zaman vazife gördüklerine ve kaç 
kişiden ibaret olduğuna, bunların aylık, 
günlük ücretlerine ve şimdiye kadar han
gi köylerde ne miktar toprak tevzi edildi
ğine dajr Tarım Bakanlığından olan sözlü 
sorusu (6/948) 293 

6. — Malatya Milletvekili Mehmet 
Kartal 'ın, Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu idare Meclisi üyeliğine seçilen Tur
gut Nalcıoğlu'nun . tahsil derecesi hak
kında Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/499), 294 

7. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'-
ün, Horasan - Kızılçakçak arasındaki yo
lun daima işler bir halde bulundurulması 
için mezkûr mahalle kar temizleme maki
nesi gönderilmesi ve Kars - Kızılçakçak 
arasında işliyen katarlara her gün sefer 
yaptırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kurtbek'in sözlü cevabı (6/500) 294 

8. — Kars Miletvekili Lâtif Aküzüm'-
ün, Kars - Digor şosesinin 45 kilometre 
kadar temdidi ve Kars'la ilçeleri arasın
daki yollarda kar temizleme makinesi ve 
cankurtaran ekipleri bulundurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğ-
lü'nun sözlü cevabı (6/501) 295:297 

B — Yazılı sorular . * . 298 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-

Sayfa 
bey'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde 
bulunan 600 tona yakın sade yağın satı
lıp satılmadığına ve bu hususta çıkan 
anlaşmazlık yüzünden hâsıl olan zarardan 
dolayı müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Muhlis Ete ve Millî Savun
ma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı ce
vapları (6/446) 298:299 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
1952 Bütçe yılında Kars'a tayyare seferi 
yapılıp yapılmıyacağına, Kars - Erzurum 
arası posta nakliyatına, Kars'ın şehirler
arası telefondan istifadesine, Kars ilçele
rine haftada karşılıklı olarak kaç defa 
posta seferi yapılmasına, Kars - Erzurum 
yolu için kar makinesi verilmesine, Kars -
Horasan arası dekovilinin kışlık kömür 
ihtiyacına, Hopa - istanbul arasında işli
yen vapur seferlerinin artırılmasına ve 
canlı hayvan nakleden katarlara dair so
rusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'
in yazılı cevabı (6/495) 299:302 

3. —.Kars Milletvekili Sırrı Atalay'-
m, Kars bölgesindeki arazi ihtilâflarının 
bir an evvel önlenmesi için Tapulama Ka
nunu gereğince Arazi Tevzi komisyonla- , 
rınm fazlalaştırılmasma, bu ile Marşal 
yardımından ziraat aletleri verilmesine, 
son yağan şiddetli yağmurlardan büyük 
zararlara uğrıyan köylülere yardımda bu
lunulmasına ve yakacak ihtiyaçlarının kar
şılanmasına ve Posof ve Kağızman ilçele
rine birer meyvacılık mütehassısı tâyin 
edilmesine dair sorusuna Tarım Bakanı 
Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/492) 302:305 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'•• Birinci Oturum 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Hüküme

tin takip ettiği dış politika hakkında açıklama
da bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupü Başkanvekili Faik Ahmed Barutçu, Gru-
punun bu konudaki (görüşünü bildirdi ve gün
deme geçildi. 

Gündemde mevcut sorulardan önce Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporunun gö
rüşülmesi hakkındaki önerge kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-
ları ile Millî Saraylar, Kasırlar ve köşklerdeki 
eşyaya dair Meclis Hesaplarını İnceleme Komis-, 
yonu raporu üzerinde görüşüldü, Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağİanık-

ları ile Millî Saraylar, Kasırlar ve köşklerdeki 
eşyaya dair Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu üzerinde bir müddet daha gö
rüşüldü. 

2 1 . X I I . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Ağrı Milletvekili 

C. Yardımcı 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 
N Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
î, Kirazoğlu 

Sorular 

Sözlü soru 
Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-

m, adalet kadrosundaki nakil ve tahvillerle 
bunlar dolayısiyle harcanan ödenek hakkında
ki sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/508) 

Yazılı sorular 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-

çıoğlu'nun, Denizyolları İdaresi tarafından 
1945 yılindan itibaren bugüne kadar satınah-
narak hizmete konmuş gemilerle siparişleri ve
rilmiş ve teslim alınmamış olan gemilerin to
najına ve-Türk lirası olarak bedellerine dair 
olan yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (ı6/506) •.',..,. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Ardahan 
ve İğdır 'da birer mürettep Ağır Ceza, Arpaçay, 
Çıldır ve Tuzluca'da Asliye mahkemeleri teş
kiline ve Kars ile ilçelerinde de iş ve/sağlık teş
kilâtı esaslarına müstenit ceza ve tevkif evleri 
inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/507) ;;. 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, 
ECA Türkiye Misyonu Şefi E. Dorr 'un karşı
lık fonundan serbest bırakılan meblâğlar ye
kûnuna dair basma yaptığı beyanat ile karşı
lık fonundan çeşitli işlere tahsis suretiyle ser
best bırakılan meblâğların 17 . X I I . 1951 tari
hindeki yekûnuna dair yazılı soru önergesi, Dış
işleri Bakanlığına (gönderilmiştir. (6/509) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

. Tezkere 
1. — Mart : Ağustos 1951 aylarına ait rapo

run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/263) (Sayıştay Komisyonuna). 

2. 
Raporlar 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve 

A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/286) (Gündeme); 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Eylül : Kasım ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu * raporu (5/42) 
(Gündeme). 
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feİRÎNCİ ÖTÜRÜM 
Açılma saati: İ4,İ3 

BAŞKAN;— Başkanvekili Celâl Yardimcı 
&ATIPLER : 'Muzaffer Önâl: (Tokad), Sedat Baran (Çorum) 

YOKLAMA 

BAŞ KÂN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama -yapıldı») 

BAŞKAN 
mi açıyorum. 

-'Çoğunluğumuz vardır, Birjeşi-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

j . __. Erzurum^Mületvakili Enver Karan'm, 
Türk Kanunu Medenisinin 292 nci ve 310 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin (jeri verilmesine dair önergesi (4/204) 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

19 .XI I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Türk Kanunu Medenisinin 292 ve 310 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi. hakkındaki kanun 
teklifimi geri alıyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim. 
Erzurum "> 

Enver Karan 
BAŞKAN—. Usulen geri veriypruz, ittila ha

sıl olmuştur. 
Gündemin bir defa görüşülecek işlere ait kıs-

: mında birinci maddeyi teşkil eden Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu üzerindeki 
görüşmenin tercihan yapilması hakkında bir tek
lif vardır, okuyoruz. 

Yüksek B-aşkanlığa 
• Saraylardaki ^eşyalar hakkındaki .komisyon 

raporu müzakeresinin sorulardan' evvele alınma
sını arz ve teklif ederim. 22. Z i l .1951 

Çorum 
hH^Ortakçioğlu 

" BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arzediyorum, 
[ kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. ~ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

rl.-^BüyükiMiMet"MecUsi ves'bağlanikları 
ile Millî Saraylarj Kasırlar ve kÖşklerdeki eşya 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu (5/37) 

: BAŞKAN —<• Rapor üzerinde müzakereye, de
vanı - ediyoruz. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) ^ Rapor Üze
rinde fdeğili takrirleı^üze^inde... ; 

i BAŞKAN —; Evet 'taknrlerin müzakeresine 
gelmiştik-efendim. ; -'-; 

BAŞKAN — Reşad Güçlü. : 
REŞAD GÜÇLÜ ^(Seyhan) — Muhterem &r-:: 

kadaşlarmi; Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonunun saraylardald eşyalar hakkında verdiği 
raporun müzakeresinden sonra bu mevzu üzerin

de ^Meclis ••tahkikatı- açılmasını istiyen bir* öner
ge verildi. 

Arkadaşlarım; Meclis tahkikatının, Meclis so
ruşturmasının-ne gibi hallerde ve kimler hakkın
da açılacağı elimizdeki içtüzük'ün 169 ncu mad
desinin başlayıp İ77 nci maddesiyle biten on al
tıncı 'bölümünde yazılıdır. 

'Bu bölüm İdil halinde mütâlâa etmek zarure
ti vardır. Bu mütâlâayı tetldk ettiğimiz zaman 
görürüz ki, Meclis soruşturması ancak vazifesin
de suiistimal görülen veya suiistimal zehabı hâ

sıl olan bir bakanın aleyhinde açılabilir. 
Bâzı arkadaşlarım, 177 nci maddeye daya

narak, bir iş hakkında doğrudan doğruya bilgi 
edinilmesi isteniliyor, o halde bu soruşturma 
yapılabilir demektedir. Bendeniz bunun aksi ka-
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haatindeyim ve kanaatlerimi şu noktaya istinat 
ettiriyorum: 

Komisyonların yazif elerini gösteren elimiz
deki içtüzüğün 62 nci maddesinde şöyle bir hü
küm vardır: «İdareci Üyeler tarafından tutu
lan eşya ve elde defterleri komisyona sunulur. 
Komisyon eldeki eşyayı kendi teftişliyerek, 
defterleri inceliyerek raporunu Kamutaya su
nar.» Burada 36 numara ile Meclis teamülü ha
line gelmiş olan bir şerh vardır. 36 No. lı şerhe 
bakacak olursak şunu görürüz: «Kamutay sade
ce bilgi edinir». Hattâ arkadaşlarım, daha ileri 
giderek diyeceğim ki, komisyonun bu raporu 
üzerinde müzakere yapmamız dahi içtüzüğe ve 
bugüne kadar gelenek haline gelen teamüle uy
gun değildir. Bilgi edinilir, geçilir. Bunun üze
rinde icabeden makamlar suiistimaller görüyor
larsa müddeiumumiliği tahrik ederler. Kaldı-
ki bu teftiş neticesinde varmak istediğimiz mu-
hassala ne olabilir. Eldeki 62 nci madde İdare
ci Üyelere eşyanın defterinin tutulması vazifesi
ni yüklüyor. Yine komisyon raporundan öğre
niyoruz ki ; defterler ya tutulmamıştır yahut 
usulüne göre tutulmamıştır. O zamanlar idareci 
üyelik sıfatını taşıyan arkadaşlarımızı mesul tu
tacak hiçbir hükme tesadüf edemiyoruz ve bu
nun da kimler tarafından yapıldığını da tesbit 
etmeye imkân göremiyoruz. Filân falan bu def
terleri tutmamıştır, ne olacak? Bugün Adalet 
yahut Bütçe veyahut Maliye Komisyonunda va
zifesine devam etmiyen bir arkadaşımız hakkın
da ne yapabiliyoruz? Şu kadar gün içtimaa gel
mezse komisyondan müstafi addediyoruz. Bura
da da İdareci Üyelikten müstafi tutmamız lâ
zımdır. Binaenaleyh ortada asıl vazifesi teşriî 
olan bir Meclisten bir heyet ayırıp da bir mü
fettiş gibi, bir savcı gibi suçlu aramıya gönder
mek Meclisin bünyesine uygun değildir. Elimiz
deki İçtüzük ve Anayasa hükümlerine de uy
gun değildir. Noktai nazarım bundan ibarettir 
arkadaşlar. (Gürültüler) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —' 
Sayın arkadaşlar, bu hususta muhtelif görüşleri 
dinledik. Ancak bir taraftan tahkikata" devam 

.etmek suretiyle esasen büyük bir kısmının mü
ruruzamana uğramış olduğu bu hâdisede işi 
uzatmak suretiyle artırmak doğru değildir. Bir 
taraftan da 280 bin küsur kalem üzerinden tet-
kikat ve tahkikat yapmanın uzun senelere va
beste olduğunu düşünerek şimdiye kadar yapıl-
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mış yolsuzluklar hakkında, doğrudan- doğruya 
ıttılaınıza arzedilen bu hâdisede, malûmat sa
hibi olduktan sonra komisyona iade .etmek ve 
Başkanlık kanalı ile savcılığı tahrik: etmekten 
başka yapılacak hiçbir işimiz yoktur. Epey gö
rüşüldü, Meclis keyfiyete muttali oldu. Komis
yon tahkikatına devam etsin. Yeni yeni suçlar 
ve;suçlular çıkarsa Başkanlık kanaliyle savcılı
ğı talyrik etmek suretiyle işe vaziyet ettirsin. 
Bendeniz bu kanaatteyim. . 

BAŞKAN — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar

kadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız meseleyi başka 
zaviyeden mütalâa ediyorlar. Diyorlar -ki , 
suçluyu bulma imkânı yoktur. : Ne malûm 
arkadaşlar?. Kimisi diyor ki, Meclis içe
risinden bir heyet ayrılıp da onu "müddei
umumi gibi tavzif .etmek doğru değildir. İçtü
züğün 177 nci maddesi bu salâhiyeti Meclise v e r 
dikten sonra, bu yetkiyi elbetteki Meclis ica-

t bederse kullanabilir. Bâzı arkadaşlar da diyor 
ki, suç olsa da affın şümulüne girmektedir. Af 
Kanununun birinci maddesi gerçi umumi af ka-
rekterini taşıyorsa da, ondan sonraki maddeler
de istisnaların mevcudiyetini de bilmekteyiz ve 
onları şöylece gözden geçirebiliriz : 

Zimmet ve ihtilas 500 liradan fazla olursa 
affın şümulüne girmez. Verilecek ceza iki sene
den az olursa affın şümulüne girer. O halele bi
zim aradığımız suçun vasfı nedir ?. Müsaade 
ederseniz Ceza Kanununda buna ait olan madde
yi aynen okuyayım : 

(Zimmet - 202 - Kendisine tevdi olunan ve
ya vazife dolayısiyle muhafazası altında bulu
nan para veya para hükmündeki evrak ve se
netleri ve sair malları zimmetine geçiren veya 
mal edinen memur bir seneden beş seneye kadar 
haps olunur ve hâsıl olan zarar kendisine ödet
tirilir.) 

Şimdi bir de ihtilasa taallûk eden maddeyi 
okuyayım : (Yukarıki maddede gösterilen fiil 
varidat ve mesarifin terkinine veya murakabesi
ne mahsus olan kayıtları, defterleri ve hesapları 
bililtizam intizamsız olarak tutmak veya tağyir 
ve tahrif etmek veya ortadan kaldırmak veya 
bu hesaplara ait sahih olmıyan blânço. evrak, 
defter ve vesikalar göstermek veyahut para bu
lunan grup, torba ve paketleri hakikat hilâfına 
irae etmek, hasılı ait olduğu daireleri aldatacak 
ve fiilin zahire çıkmamasını temin edecek rher 

— 277 — 



B : 20 .21.1a'.1951/ O ; 1 
türlü hile ve hud'a yapmak suretiyle vâki olmuş
sa 5 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ce
zası ile cezalandırılır.» 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi burada suçlu 
kimdir?. Tahkika giriştikten sonra belki karşı
mıza bir memur çıkacak. Karşımıza çıkan me
mur olmasa, dahi, yine o malın muhafazasına 
memur olan bir kimse çıkacaktır. Bu, Af Kanu
nundan istifade eder. Fakat Af Kanunu hakkın
daki takibatı durdurur mahiyette değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, l^âzı arkadaşlar da mü
ruru zamandan bahsettiler. Mürürü zaman yine 
Türk Ceza Kanununun 103 nuü maddesine göre 
fiilü hareket müteselsil ve devamlı ise teselsül 
ve devamın bittiği tarihten itibaren müruru za
man başlar. Burada mevzübahuis olan teselsül 
no zaman bitmiştir, bunu nasıl halledeceğiz? 

Aziz arkadaşlarım, bizim burada yapacağı-
. mız iş; sadece malûmat edinmekten ibaret ola
caktır. Ondan sonra suçlunun takibine geçece
ğiz. Eğer:bu iş için Divanı Âli kurulması ica-
bederse, bunun için ayrı bir komisyon kurula
cak ve bundan sonra da on beş gün içerisinde 
'Divanı Âli teşekkül edecektir. Eğer bu tarihte 
memur edecçğimiz komisyon vazifeye başlarsa, 
şu kanaatteyim ki, birçok vatandaşların bildik
leri birçok şeyleri bu komisyona bildirecektir. 
Yani ihbarat vukubulacaktır. 

Komisyondaki arkadaşlara soruyoruz, diyo
ruz k i : Niçin bu defterlerin ne olduğunu sorup' 
soruşturmadınız? Raporunuzda böyle birşey 
yok. Onlar da diyorlar ki : Bizim sormaya salâ
hiyetimiz yoktur. • işte biz şimdi bu komisyona 
sorma salâhiyetini vereceğiz. Bu defterler ne 
oldu, bunu kim tanzim, etmiştir, altındaki im
zalar kime aittir? Komisyon bunu tahkik ede
cektir. Eğer diğer taraftan ayrıca icra kuvveti 
tarafından da bir tahkikat yapılırsa bu evlâbis-
savap bir keyfiyet olur. Yani bugün memleke
tin pisikolojik durumunu da nazarı dikkate alır
sak Meclis tahkikatını yapmak durumunda ve 
zorundayız. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN— Kâmil Gündeş 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Arkadaşla

rım, birkaç dakikanızı israf edeceğimden Özür 
dilerim. Şimdi son sözümle istiyeceğim 'mesele
nin aydmlariabilmesi için evvelâ İdareci üyele
rin bu raporla ilgili vazifesi nedir? Sonra İn
celeme Komisyonunun vazifesi nedir? Takrir
lerimizle istediğimiz nedir? Ve nihayet bizim 

fikrimizle çarpışan, diğer mütalâları serdeden 
arkadaşlarımın bugünkü konu ile ilgisi var mı
dır, yok mudur? Bunun takdiri bu konuşmala
rın muhassalası ile sizlerde hâsıl olacak ve tak
dirinizle netice ekle edilecektir. 

İçtüzüğün 206 ncı maddesiyle İdareci üyele
rin vazifeleri şunlardır: Meclis yapıları ve sa
rayların döşemeleriyle içindekilerin ve bütün 
eşyanın korunmasına bakmak, bunları düzen
leyici defteri tutmak. Yani Meclis ve Meclise 
bağlı müesseselerdeki eşyanın defterlerini tut
mak İdareci üyelerin vazifesidir. 

İnceleme Komisyonunun vazifesi acaba ne
dir? Sayın Reşad Güçlü arkadaşım okudu, ben
deniz de okuyacağım: 

62 nci madde : İdareci üyeler tarafından tu
tulan eşya ve eldeki defterleri komisyona su
nulur. Komisyon, elindeki eşyayı kendi teftiş-
liyerek ve defterlerini inceliyerek raporunu Ka
mutaya sunar. . 

İnceleme Komisyonu bir rapor getirmiştir. 
Bu rapor, mevcut defterlerin tetkikiyle netice
sini gösterir. Yoksa neden defter tutulmamış, 
yahut daha evvel tutulmuş olup da şu veya bu 
sebepten ortadan kalkan defterlerin neden ötü
rü kaldırıldığı ve mesullerinin kimler olduğu 
hususunda bir yetkisi yoktur. 

Gene divan adına, İdareci Üyeler Kurulu 
adına bâzı mütalâalar serdedildi. Dendi ki, bâ
zı dolambaçlı yollardan bir kısım eşyanın şu
hun, bunun zimmetine geçirildiği sanılmakta
dır. 

SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Sanıl-
maktadır değil, mutlak öyledir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Tahkikata 
yetkisiz insanlar ve komisyonlar sanılmaktadır 
tâbirini kullandım. Şu veya bu şahsın tahkik 
kat veya soruşturma neticesinde şu fiili işledi
ği tahakkuk ettiği takdirde ancak katî ifade 
kullanılır. 

Şimdi İnceleme Kornişonu uzun tetkikat yap
mış, Maliye müfettişleri de keza inceden inceye 
gene bu eşyaları tetkik etmiş ve birçok ihmalden 
veya suiistimale' yakın fiil ve hareketlerden bâzı. 
noksanlıkların bulunduğunu ifade etmektedirler. 

Yüksek Kamutay kendisine bağlı bir müesse
senin içinde mevcut eşyaların şu veyahut bu 
suretle zimmete geçirildiği veyahut vazifeyi kö
tüye kullanmadan ötürü harap edildiği • veyahut 
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çalındığı ima yolu ile dahi olsa ifade edilirken 
elbetteki siz Yüksek Kamutay bunun mesulleri
ni bilmek istersiniz. Peki bunun bilinmesi nasıl 
olur? Bunun bilinmesi gene sizin, yapacağınız 
veyahut .yaptıracağınız soruşturma ile olur. 

Arkadaşlar, Meclis tahkikatı talep edilmiyor, 
bunu talep eden bir arkadaş yok, İnceleme 
Komisyonu .. da böyle bir talepte değildir. O di
yor ki, ben. Tüzükteki yetkim dâhilinde tetkika-
tımı yaptım ye.raporumu verdim. Bundan sonra
sı için bilgi edinmek, istiyorsanız, Tüzüğün 177 
ci maddesi gereğince bir soruşturma yapın. Eğer 
istemiyorsanız mesele yok. (İstiyoruz sesleri) 

Eğer sizler, sar aylardaki eşyayı, şu veyahut 
bu yolda, suiistimal edenleri bilmek istiyorsanız 
o zaman 177 nci madde ile soruşturma yapacak
sınız. Bu soruşturma, vereceğiniz yetki ile bu 
komisyon şu komisyon veyahut tekşkil edece
ğiniz her hangi bir komisyon tarafndan yapı
lacaktır. 

Arkadaşlarım; aftan bahsediliyor. Affın 
belki şümulüne girer belki girmez. Affa tâbi 
midir, değil midir? Bunun tâyini ilgili makama 
aittir. Mesul belli olur, ait olan makama sev-
kedilir ve Geza Kanununun şümulüne girmiyor
sa tecziye edilmez. 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) '— Bravo Kâmil, 
bıra-vo! 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Eğer müru
ruzaman varsa yine mesul belli olur, ait oldu
ğu makama sevkedilir ve hakkında' takibat 
yapılmaz. 

Arkadaşlar; evvelâ bu mesuller bilindikten 
sonra tahkikata gidilirken bu fasıl harekete 
başlar ve işte o zaman tahkikata gitmek için 
bir bakanın bir işle ilgisi olup olmadığı araş
tırılır. Varsa işte o zaman Meclis tahkikatı 
istenir. 

Şimdi 177 nci maddenin içerisinde durumu 
mütalâa edeceğiz İşi yalnız Meclis tahkikatı za
viyesinden mütalâa etmek ve bu noktadan bir 
neticeye bağlamak doğru değildir, hatalı bir 
görüştür. 

Sayın arkadaşlar, Hesapları İnceleme Ko
misyonu ve Maliye müfetatişleri rporu Yüksek 
huzurunuzda didiklendikten ve bu efkârı umu-
miyenin muhakkak bilmesi lâzımdır. (Soldan 
bravo sesleri) 

Şimdi, mesul bilinirse, cezaya mâruz kalır 
mı kalmaz mı, müruruzaman var mı yok mu? 
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Meselesi ondan sonra mütalâa edilecek bir 
mevzudur. 

İkinci en mühim mesele; eğer soruşturma 
sonunda ortaya çıkacak mesul insanlar, Meclis 
tahkikatına^ tâbi olmıyan umumi hükümler 
çerçevesinde takibatı ieabettiren insanlar ise o 
zaman, evrak ait olduğu makama tevdi edi
lir. Bu bakımdan mutlak ve mutlak' 177 nci 
madde çerçevesi dâhilinde bu işi, Hesapları İn
celeme Komisyonuna veya başka bir komisyona 
ve yahut da yeniden seçeceğiniz bir komisyona 
vererek, vazifesini kötüye kullananların bilin
mesi noktasından muhakkak bir soruşturmaya 
gitmemiz için yetki vermek lâzımdır. 

Kanaatim bundan ibarettir. (Soldan al
kışlar) • 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz 
arkadaşlar, ben sadece.durumu İçtüzük bakımın
dan tahlil edeceğim. Şimdi soruşturmaya gidil
sin mi gidilmesin mi mevzuu başka, gidilebilinir 
mi gidilemez mi mevzuu başkadır. 

Benden evvel konuşan bâzı arkadaşlar Meclis 
soruşturması mevzuunu bir kül halinde ele almak 
mecburiyetindeyiz dediler ve misal olarak İçtü
zükteki 16 nci bölümünü gösterdiler. İçtüzükteki 
bu maddelerde sıra ile bakanların mesuliyetlerin
den ve .bu mesuliyetlerden ötürü Meclis soruş
turmasına gidilirse ne gibi yollar takip edilece
ğinden bahsedilmektedir. Fakat bunu sıraya ko
yan maddeler 176 nci maddede bitmektedir. 
«Meclis soruşturması şu sebeplerden yapılabilir 
ve şu yollar takip edilebilir» dedikten sonra onu 
orada neticeye bağlıyor. Ve en sonunda 177 nci 
maddeye müstakil bir hüküm vaz'ediyor. Burada 
soruşturmaların bu bapta toplanması sebebini 
arıyacak olursak mevzu ve gaye bir olduğu 
için her ikisi de soruşturma namı altında bu bö
lümde toplanmışlardır. Yoksa Bakanların mesu
liyeti mevcut olmadığı için soruşturma yapıla
maz diyacek olursak, o zaman bu maddenin haşiv 
olduğunu kabul etmek icabeder. 

Bakanların mesuliyeti için soruşturmaya gi
dileceği zaman takibedilecek yol ve bu yolun 
müntehası olan 176 nci maddeyi okuyayım : 

«Komisyonun son raporu cezalı ve akçalı so
rumu gerektiriyorsa soruşturma kâğıtları, Ana
yasanın 67 nci maddesi gereğince Meclis kararı 
ile kurulacak Yüce Divana en çok 15 gün içinde 
verilir.» Burada Bakanlar hakkında soruştur
ma bitiyor. Bunu takiben, «Meclis bir iş hakkın-
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daV doğrudan doğruya bilgilenmek isterse.*» ki, 
bizim istediğimiz budur, «.. bir soruşturma komis
yonu kurar, yakut Meclis komisyonlarından biri
ni bu i işle ödevler.» 

Esasen öbür soruşturmalarda bunlar mevzuu 
bahis oluyordu. Eğer bu ayrı bir mahiyet taşı-
masa idi kanun vâzii bunu koymaya lüzum gör
mezdi; " 

Bunnun altındaki fıkra da, «bu gibi soruştur
malara gidilmesini ya milletvekilleri ya komisyon
lar ister» diyor. Esasen Bakanlar hakkındaki so
ruşturmaları milletvekilleri istiyordu. Niçin bu
rada bir daha maddeye ilâve etsin ve «bu gibi 
soruşturmalar» desin. Buradaki «bu gibi soruş
turmalar» ibaresi ve ayrıca bariz bir şekilde 
« milletvekilleri istiyebilir » denmesi bunun ayrı 
bir maksat istihdaf ettiğini göstermektedir. 

Benim kanaatim şudur : Buradaki madde 
müstakildir. Fakat «soruşturma» tâbirini taşıdığı 
için Meclis soruşturması bölümüne alınmıştır. 
iliz bu bölümü kül halinde değil, maddeleri müs
takil olarak mütalâa ve öylece amel etmemiz 
ieabedeceği kanaatindeyim. 

Netice; bu maddeye müsteniden bugün çıkan 
bu rapor dolayısiyle biz Meclis soruşturmasına 
gidebiliriz, (ve gitmeliyiz sesleri) İlk kısım hak
kındaki noktai nazarımı arzettim. Şimdi ikinci 
noktaya geliyorum. Evet gidilmeli mi, gidilme
meli mi? 

Şimdi bâzı arkadaşlar müruru zaman var, 
bâzıları af çıktı, bâzıları mesulleri bulmak ka
bil değildir ve hattâ bu çalman malları tek
rar bulup yerine koymak imkân dâhilinde ol
madığı için bu bir netice vermez düşüncesiyle 
soruşturmaı açılmamasını istemekte ve bizi o yola 
sevketmek için bâzı beyanlarda bulunmakta
dırlar. 

Bendenizin kanaati : Af dahi olsa, suçluyu 
cezalandıram azsak, dahi, hiç olmazsa raporda 
müphem; kalmış olan bâzı noktaları aydınlat
mak ve bugüne kadar• tutulan bu sakat yola 
bir son vermek, yeni çareler araştırmak, do-
layısiyle bu hususta, suiistimali demesem dahi, 
ihmâl ve terahileri bulunanları öğrenmek ve 
millete ilân etmek daima faydalıdır kanaatin
deyim. Bu itibarla biz: soruşturma yapılmasını 
kabiıl edelim. Bu husus içirt de, bir komisyon 
teşkilini Yüksek Heyetiniz muvafık görürse her 
halde efkârı umum iyeyi < ele tatmin; etmiş oluruz 
kanaatindeyim. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Mustafâ Zeren: 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim, 

bendeniz benden evvel konuşan arkadaşların 
noktai nazarında değilim. Bendeniz müsaade
nizle İçtüzüğün hükümlerine sadık kalarak ma
ruzatta bulunacağım. 

Evvelâ, İçtüzüğün. 169 ncu maddesi yalnız 
Bakanlar Kurulu hakkındadır; Bakanlar Ku
ruluna mensup bir veya birkaç bakan hakkın
da câridir. Binaenaleyh 169 ncu maddeyi ida
reci üyeler hakkında tatbik, edemediğimize gö
re, biz ancak 177 nci maddeye göre idareci üye
ler üzerinde konuşabiliriz. 

Efendim, 177 nci madde gayet, sarih olarak 
«Meclis bir malûmat edinmek isterse» diyor. 
Bunun nihayeti? Nihayeti yok. Bir malûma
tın istihsali neticesinde yine iş ancak salahiyet
li makamlara verilecektir, yani Yüce Divana 
tevdi edilemiyecektir. O halde Meclis neden 

. soruşturma yapsın,? Meclis kâfi derecede ma
lûmat edinmiş bulunmaktadır. (Hayır sesleri). 
Müsaade buyurun efendim, bendeniz kanaatle
rimi arzediyorum. Siz hayır diyebilirsiniz. Be
nim kanaatim bu merkezdedir. 

Binaenaleyh olan biten hakkında Meclis kâ
fi derecede tenevvür etmiştir. Yani anlaşılmış
tır ki, suç meydandadır, fakat suçlu belli de
ğildir. (O da meydandadır sesleri). O halde ya
pılacak iş"; bunu doğrudan doğruya adliyeye 
vermektir. Bu, adalet bakımından da daha 
uygundur. Sebebini arzedeyim; komisyon; bir 

i idareci üye: arkadaşımıza bir sual teveccüh et
se o arkadaş bir komisyona siz bana ne sıfatla 
sual. soruyorsunuz, diyemez mi? Hâkim sıfa-
tiyle bu işi adalet cihazına vazife olarak verdi
ğimiz takdirde buna herkes evleviyetle cevap 

i vermek zorundadır. Binaenaleyh burada 177 
i nci maddenin tatbikmdan artık bir fayda mü

lâhaza etmiyorum: Bu bakımdan bu işiiı adli
yeye verilmesi; b i l i ş i adaletin tahkik etmesi, 

I suç ve suçlular tebeyyün ettikten sonra bunun 
I hakkında takibat yapılması İçtüzüğün hüküm

lerine daha uygun olur zannederim. 
BAŞKAN — Ümran Nazif. (Reye, anlaşıldı1 

sesleri). 
BAŞKAN — ümran Nazif Yiğiter. (Kâfi, 

kâfi sesleri)'. (Reye, reye sesleri), (Anlaşılmadı 
i sesleri)/ ' 
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ÜMRAN NAZİF YÎĞİTER (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar, Mustafa Zeren, arkadaşı
mız söz alıp aksi tezi müdafaa etmemiş olsaydı 
hâdisenin tebellür etmesi bakımından bendeniz 
söz • hakkımdan feragat edecektim. 

Şimdi efendim, İçtüzüğün, 16 ncı faslında 
iki ayrı statü tâyin edilmiştir.' Bunlar da 166 
ncı, maddeden başlayıp 177 nci maddeye kadar 
gelen hükümdür. (Bu da pek sarihtir) Meclis 
soruşturmasının Bakanlar hakkında ne şekilde 
yapılacağını, neticelerinin neden ibaret olduğu
nu tâyin etmektedir. 177 nci madde ise bun
lardan çok ayrı olarak her hangi bir iş hakkın
da Meclisin bilgi edinmesi lâzımgeldiği zaman 
açıladık soruşturmaya atıf yapmaktadır. Mün
hasıran bu gibi ahval hakkında hüküm isdar 
edilmektedir. Şayet her hangi • bir iş hakkın
da açılacak Meclis soruşturmalarının'muhterem 
Mustafa Zercn arkadaşımızın elediği gibi Mec
lis Divanına arzı: gerekmiş olsaydı > bunun 176 ncı 
maddedekinden evvel mevki alması iktiza 
ederdi. 

Tebellür eden vaziyete göre durum şudur : 
İnceleme Komisyonu, bu İçtüzükle yetkisi hari
cinde bulunan bir husus hakkında yüksek Mec
listen yetki istemektedir. Şu az evvel arzet-
miş olduğumuz mütalâalar ve diğer arkadaşla
rımızın mâruzâtları, hiç şüphe kalmıyacak şe
kilde, Meclisin ihzari mahiyette.ve soruşturma
nın kanuni icapları dairesinde bir tahkikatın 
yapılmasına yetkili bulunduğumuzu ve böyle 
bir karar vermeye yetkimiz bulunduğunu or
taya koymaktadır. (Soldan,, bravo sesleri). 
Arkadaşlarımızın bâzıları geçen celselerde, di
ğer arkadaşlarımızın da işaret ettikleri gibi, 
müruruzaman ve suçlu şahısların meçhuliye-
tinden bahsetmişlerdir. Bu hâdise cezai bir 
müruruzaman bulunup bulunmadığı, kezalik 
suçlunun bulunup bulunmadığı ; keyfiyetlerinin 
tâyini. adlî. makamlara - aittir. Arkadaşlarımı
zın şüphe. ettikleri, gibi: hakikaten, cezai müru
ruzaman mevcut ise ve bu tebeyyün ederse 
adlî makamlar ceza takibine gidemiyecekler-
dir. 

Fakat hukuk dâvası açma mevzuu varsa bu, 
soruşturma, neticesinde yapılacaktır. Binaena
leyh, hulâsatan şunu arzetmek isteriz ki, Yük
sek Heyetiniz dilerse, her hangi; bir komisyo
nu, veya hâdisedeki bilgisi itibariyle İnceleme 
komisyonunu bu işte tavzif eder. Kendisine yet-
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ki verilecek olursa maslahata, adalete çok' uy
gun bir iş. yapmış olur. (Alkışlar), (Reye, reye 
sesleri). 

BAŞKANİ — Esasen söz istiyen arkadaşımız 
yoktur. Bunun için evvelce verilmiş kifayeti 
müzakere teklifini reyinize koymuyorum. 

Şimdi takrirleri okutuyorum. 

Yüksek. Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen He

sapları İnceleme Komisyonu tarafından yapı
lan teklif dairesinde muamelo ifasını ve bu va
zife yapılırken haklarında kanuni takibat 'ya
pılması icabedenlerin de adalete teslimini tek
lif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Refik Şevket ince 

Yüksek Başkanlığa 
1 Meclis Htsaplarım İnceleme Komisyonu ra

poru, saray eşyaları üzerinde birçok suiistimal
lerin vaki olduğunu ifade etmektedir. 

İşbu sebebe binaen mesulleri bulmak ve 
icabında tazmin ve tecziye cihetine gidebilmek 
için İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince Mec
lis tahkikatının açılmasını arz ve teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-

ları ile-millî saraylar, kasırlar ve kösklerdeki 
eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince tahkikat yapmak üzere on üyeden, mü
rekkep, bir soruşturma komisyonu kurulmasına 
karar verilmesini arz ve teklif eylerim. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 177 nci maddesi hükmüne tevfi

kan Meclis tahkikatı açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

Yüksek Başkanlığa 
Millî saraylar, kasırlar, ve kösklerdeki eşya 

hakkındaki rapor ve sözcünün mütemmim iza
hatından sonra hâdisenin mahiyeti tamamen 
anlaşılmıştır. 

Her yönden suiistimal yapıldığında şüphe 
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edilmiyen bu mevzu hakkında muhalefetin de 
kabul ettiği veçhile Meclis tahkikatının açılma
sı artık bir emrizaruridir. 

Reye vâz'mı arz ve teklif ederim. 
Çankırı Milletvekili 

Kâzım Arar 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 

raporunu dinledik. Tetkikat ve tadatlarının 
henüz natamam olduğunu ve mesuller bulun
duğunu tebarüz ettirmektedir. Bu mevzuda 
Meclis tahkikatı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili Denizli Milletvekili 
Baha Akşit Dr. Mustafa Gülcügil 

Denizli Milletvekili Denizli Milletvekili 
Ali Çobanoğlu Eefet Tavaslıoğlu 

Denizli Milletvekili Çoruh Milletvekili 
Eyüp Şahin Meeit Bumin 

Maraş Milletvekili Ankara Milletvekili 
Ahmet Kadoğlu Hamdi Bulgurlu 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 169 ncu maddesinde Bakanlardan 

birinin veya Bakanlar Kurulunun cezalı yahut 
akçalı sorumu gerektiren eylemlerde bulunduk
larından bahsedilerek soruşturma yapılması is
tenebileceği yazılıdır. 

Salâhiyattar komisyonca sunulan raporda. 
bir bakanın veya Bakanlar Kurulunun sorumu
nu mucip bir hâdise tebarüz ettirilmemiştir. 
Binaenaleyh mezkûr 169 ncu maddeye istina
den soruşturma yapılmasına tüzüğümüz müsait 
değildir. 

Aynı tüzüğün 177 nci maddesinde bir iş 
hakkında doğrudan doğruya bilgilenmek iste
diği takdirde Meclisin bir soruşturma komisyo
nu kurabileceği ve yahut Meclis komisyonların
dan birini bu işle tavzih edebileceği yazılıdır. 
Bu komisyonun vazifesi bahis konusu olan iş 
hakkında malûmat toplamak ve bu suretle el
de edeceği malûmatı Meclise arzetmekten iba
rettir. 

Halbuki okunan raporda cezayı müsteizim 
fiil ve hareketlerin yapıldığı tebarüz ettiril
miştir. 

Tüzüğün 177 nci maddesi mucibince yapı
lacak soruşturma müruruzamanı katcdemiye-
ceğinden icabedenler hakkında takibat icra 
edilmek üzere keyfiyetin Adalet Bakanlığına 
hemen havalesini ve Yüksek Meclis mesele hak

kında bilgilenmek arzu ettiği takdirde aynı 177 
nci maddeye istinaden raporu tanzim eden ko
misyonun soruşturma ile ödevlendirilmesini tek
lif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
İnceleme Komisyonu raporunda zikrolunan 

saraylara ait noksan görülen eşyaların kimler 
tarafından ortadan kaldırılmış olduğunun bi
linmesi için Meclis tarafından seçilecek bir ko
misyon tarafından soruşturma ve tahkikat ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Kayseri 
R. özdeş Mehmet özdemir 

Başkanlığa 
İçtüzüğün 172 nci maddesindeki: 
(Meclis bir iş hakkında doğrudan doğruya 

bilgilenmek isterse bir Soruşturma Komisyonu 
kurar) dedikten sonra: 

(Yahut Meclis komisyonlarından birini bu 
işle ödevler) dendiğinden işin mahiyetine hayli 
nüfuz etmiş olması sebebiyle «Meclis Hesapları
nı İnceleme Komisyonunun» vazifelendirilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Bolu Milletvekili 

Mahmut Güçbilmez 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince bilgi

lenmek için Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonuna yetki verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgad Çorum 
H. Tathoğlu H. Ortakçıoğlu 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Cezmi Bey. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşla

rım; mevcut İçtüzük hangi zamanda ve hangi 
zihniyetle hâsıl olmuş ve tedvin edilmişti, bu 
cümlenizin malûmudur. 

Binaenaleyh Meclisin demokratik hakları yü
rütecek olan maddeler ve organlar bizim İçtüzü
ğümüzde zayıftır. Buna rağmen gayrikabili iç
tinap bir şekilde 177 nci madde hükmünü koy
mayı zaruri görmüş ve koymuştur. 

Bu madde maalesef bu güne'kadar bu zihni
yetin tesiri altında yürümemiş ve mefluç kalmış
tır. Yüksek ekseriyetiniz millî bir mahiyet arze-
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den bir mesele hakkında maziye ait tarihimizde 
yer alacak kadar büyük bir mesele olan bu hâ
dise hakkında mefluç olan bu 177 nci maddeyi 
yürütmelidir arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar). 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Okunan öner
geler hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okunan Önergeler, bundan ev
velki mütalâalar hakkında verilmiş takrirlerdi. 
Takrirleri reye koymak mevzımbahis olduğuna 
göre şimdi söz verilemez. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Ama benim 
söz istemem bundan evveldir. 

BAŞKAN — önergeleri reye vaz'etmc sebe
biyle okuttuk. (Reye, reye sesleri). 

Bir kifayeti müzakere takriri vardır. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — İki kelime ko

nuşacağım. (Reye, reye sesleri). Çok mühim bir 
mesele üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olamaz efendim. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Çok mühimdir, 

söz vermiyecekseniz bu hareketiniz zapta geç
sin efendim. 

BAŞKAN —• Kifayet takririni okutacağım, i 
aleyhinde konuşursunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele bütün etrafiyle aydınlanmıştır. Mü

zakerelerin kifayetinin oya konmasını arz ve 
teklif eyleriz. 
Kayseri Milletvekili içel Milletvekili 

î . Kirazoğlu Salih înankur 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşlar; 

sizden çok rica ediyorum, bu kifayeti müzakere 
takririni kabul etmeyin. Bendenize söz verilme
sini kabul edin. Belki de Büyük Meclisi bir yan
lışlık yapmaktan kurtaracak bir vesikayı oku
yacağım. (Gürültüler, oku sesleri) Elimizdeki 
içtüzüğün aslı yani içtüzük yeni harflere ve ye
ni terimlere çevrilmeden ve yeniden tanzim 
edilmeden evvel şu Dahilî Nizamnamede 177. 
maddenin matlabını okuyorum. 

«Mesuliyeti mucip olmıyan işler hakkında 
tahkikat.» Maddenin metni de aynen şudur; 
«Meclis bir madde hakkında re'sen malûmat | 
edinmek isterse bir tahkikat encümeni teşkil ' 
edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu 
vezife ile mükellef olur. Bu kabîl tahkikatın ic- I 
rasını âza veyahut bir encümen teklif edebilir.» 
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Ruh aynıdır. Matlabı, mesuliyeti mucip ol

mıyan işler hakkındadır. Buna dayanarak kabul 
edemeyiz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni re
yi âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Benim 
teklifim hakkında bir başka arkadaş iltihak.. 
(Sürekli gürültüler) 

Arkadaşlar ben aleyhindeyim, lehinde deği
lim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. Takrirleri 
dinlediniz. Bunlar içinden en aykırı teklif ola
rak Refik Şevket İnce arkadaşımızın vermiş ol
duğu takriri okutarak reyi âlinize arzede reğmı. 
(Ret sesleri). 

(Manisa Milletvekili Refik Şevket lnee'nin, 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

Efendim, ikinci takrir olarak, içtüzüğün 177 
nci maddesi bükümleri dairesinde Meclis soruş
turması yapılması hakkındaki takriri okutarak 
reyi âlinize vaz'edeceğim. 

Diğer takrirler de aynı mahiyettedir. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Adato'-

nun takriri okunsun. 
(Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in takri

ri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, önergenin, içtüzüğün 

177 nci maddesi hükümleri dairesinde Meclis 
soruşturulması açılması hakkındaki birinci kıs
mı kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Alkışlar). 

Şimdi efendim yüksek kararınızla Tüzüğün 
177 nci maddesi hükümleri dairesinde Meclis so
ruşturması açılmasına karar verildi.. 

Komisyon işine geçiyoruz. Bunun için de, 
Mahmut Güçbilmez'le Kâmil Gündeş'in önerge
lerinde teklifler vardır. O önergeleri tekrar oku
tuyorum. 

(Mahmut Güçbilmez "Bolu" nun önergesi 
tekrar okundu). 

(Kâmil Gündeş "Kayseri" nin önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri dinlediniz. 
Birisinde bu tahkikat işinin hâlen Meclis Hesap
larını incelemekte bulunan komisyona verilmesi, 
yani bu iş için o komisyonun vazifelendirilmesi 
istenmektedir, 

*~m-
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ikinci önerge ise, 10 kişilik ayrı bir komisyon 

kurulmasını istemektedir. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ben de bi

rinci takrire iştirak ediyorum. 
BAŞKAN —- Efendim, arkadaşımız birinci 

takrire iştirak ettiğine, göre ikinci takriri reye ar-
zetmeye lüzum kalmıyor. 

Meclis Hesaplarını İricel eme Komisyonunun, 
Tahkikat Komisyonu olarak vazifelendirilmesini 
ıstiyen takriri reyinize afzediyorum. 

Kabul eenler.. Etmiyenler.. "Kabul edilmiştir 
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efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları 
ile Millî saraylar, kasırlar ve köşkleı'deki eşya 
hakkında İçtüzüğün 177 nei maddesi gereğince 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunca soruş
turma yapılmasına karar verilme 

Gündeme devam ediyoruz ve sorulara geçiyo
ruz. 

: Bu maddenin sorulara takdimi hakknda ka
rar vardı, o madde'bitti/ şimdi sorulara geçiyo
ruz. 

6. —SORULAR VE CEVAPLAR 

A — Sözlü sorular 

1. — • îzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, 
kimsesiz çocukları yetiştirme yurtlarının öğret
men ve idareci kadrolariyle. konman çocukla
rın durum ve' miktarına, mezkûr yurtların ka
nunun koyduğu esaslar dairesinde kurulup ku
rulmadığına ve korunma ilâmı almış olup da 
yurtlara yerleştirilmiyen ; çocukların miktarına 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik île-
ri'nin sözlü cevabı (6/482) 

BAŞKAN — Abidin Tekön buradalar mı? 
(Burada sesleri). 

15. X I , 1951 
^Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük,şehir
lerimiz başta olmak üzere memleketimizin her 
köşesinde, satıcılık maskesi altında veya doğ
rudan doğruya dilenci olarak sömürülen kim
sesiz çocuklar, millî haysiyeti rencide eden feci 
bir manzara halinde, göze batmaktadır. Bu za
vallı yavrucuklar; yarının iyi vatandaşları, bel
ki-büyük adamları ve kahramanları olmak ye
rine, . sefalet, ıstırap ve-ölüm gibi insafsız bir. 
kaderin oyuncağıdırlar. .: Onların akıbeti olan 
bu korkunç kaderin karşısına milletçe ve hü
kümetçe, . fakat, çok 'katî bir "azimle dikilmek za
manı çoktan gelmiş, hattâ geçmiştir. 
' Mevcut kanun hükümlerinin tatbik edilme
mesi, muhtelif teşkilât bütçelerine konulan öde
neklerin bu gibi çocukları kurtarma uğrunda 
harcanılmaması yüzünden, her yıl binlerce isti-

• datlı Türk çocuğu ölümün soğuk pençesine düş
mektedir. Buna seyirci kalmak • ıstırap ve nıe-
guliyeti,- hepimizin v icdan l ımı -titrotmekte ol

duğuna şüphe etmiyorum. 
Kimsesiz çocukları kurtarıp iş sahibi yap

mak üzere kurulmuş/yurtlardan İzmir'dekini 
ve Ankara'ya j a k m olanlarını görüp- tetkik et
tim; Bunlarda çalışan çok fedakâr ve Samimi 
öğretmenlerin bütün gayretlerine rağmen, du
rum ümit verici olmaktan maalesef hayli' uzak
tır., ; Bu husustaki i intibalarımı Yüksek Meclis 
kürsüsünden arzetmeyi, Türk .umumi efkârının 
bu acıklı duruma ' dikkatini çekmeyi ve hükü
metimizden bu mesele ile daha esaslı şekilde il
gilenmesini istemeyi bir vicdan borcu, bir va
tan vazifesi biliyorum. Ondan Önce, sayın Millî 
Eğitim Bakanımızın aşağıdaki sorularımı söz
lü olarak cevaplandırmasına delâletinizi üstün 
saygılarımla rica ederim. 

İzmir" Milletvekili 
' Abidin Tekön 

1. Yetiştirme yurtlarının öğretmen ve ida
reci kadrosu ile korunan. çocukların adedi ba
kımından bugünkü durumu nedir? 

2. Yurtlardaki çocuklardan ne kadarı hem 
anasız, hem babasız; ne kadarı yalnız an'alı ve-

, ya yalnız babalı, ne kadarı analı babalıdır? 
Analı babalı olan veya bunlardan birine malik 
bulunan çocukların malî durumları hakkında ne 
gibi malûmat mevcuttur? 

3. Çocukların sağlık durumları ne. merkez
dedir ve yurtlarda: ne'gibi sağlık elomanlarrça-
lıştırılmaktadır? 

4. Korunma ilâmı almış olup da yurtlara 
gönderilemiyen çocukların .miktarı nedir?,Bu 
çocuklar ,&o,nza^^ 
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- dir? Mahkemelerce verilen korunma ilâmlarının 

-infaz edilmemesinde hukuki bir mahzur yok 
mudur? Bu mahzuru önlemek üzere neler dü
şünülmektedir? 

5. Bugünkü yetiştirme yurtları kanunun 
koyduğa esaslara uygun yerlerde mi kurulmuş

t u r ? Değilse bunun ıslahı yolunda neler yapıl
mıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK ÎLE-
Rî (Samsun) —• izmir Milletvekili Abidin Te-
kön arkadaşımızın sorularına cevaplarımı mad
de madde arzediyorum. 

•1. 1950 yılında bakanlığımız tarafından 
açılmış dört yetiştirme yurdunda 685, özel 
idare ve belediyeler tarafından açılmış üç ye
tiştirme yurdunda 266 olmak üzere 7 yurtta ko
runan çocukların sayısı 951 idi. Bugün doğru
dan doğruya bakanlık tarafından idare, edilen 
yurtlar beşe, bu yurtlarda bakılıp yetiştirilen 
çocuk sayısı 975 e çıkmıştır. Mahallen kurul
muş olan yurtlarda masrafı bakanlıkça öden
mek üzere korunan çocuk sayısı 225 tir. Bu su
retle bakanlığımızın doğrudan doğruya koru
duğu çocuk sayısı 1200 e baliğ olmaktadır. 

Belediye ve özel idarelerce kurulup bakan
lığımızdan yardım gören yurtların sayısı 6, 
buralarda korunan çocuk miktarı 340 tır. Böy
lece 11 yetiştirme yurdunda 1540 çocuğa ba
kılmaktadır. Bunlardan 127 si daha ileri öğre
nim yapmakta veya iş yerlerinde çalışmaktadır. 

Bu müesseselerde çalışan öğretmen sayısı 
73, idareci sayısı 19 dur. özel idare ve beledi
yelerce kurulan yurtların öğretmen ve idareci 
kadroları da bakanlığımızca temin edilmektedir. 

2. Halen yurtlarda bulunan çocuklardan 
-977 si hem anasız, hem babasız; 451 i yalnız a-
nalı veya yalnız babalı, 112 si do hem analı, 
hem de babalıdır. Kanunun istihdaf ettiği ga-

' iyelerin iyice .anlaşılmamış olması yüzünden ilk 
•zamanlarda yurtlara kabul edilen çocuklar ara-

••'Sinda durumu nispeten iyi olan analı babalı 
Ve kanunun şümulüne girmiyen çocuklar da 
ilâm almış ve yurtlara kabul edilmişlerdir. 

Bu vaziyete nihayet vermek üzere Adalet 
Bakanlığiyle mutabakat hâsıl olmuş, ilâm verme 
durumunda olan makamlara Adalet Bakanlı
ğının ilişik tamimi ile kanunun sureti tatbiki 
izah edilmiştir. 

«Bugün-cl&o bulunan ilâmlar-tasnif edilmiş 
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ve tamamen kimsesiz çocukların tercihan yurt
lara alınması tatbikatına geçilmiştir. 

3. Yetiştirme yurtlarında mevcut çocukla
rın sağlık durumları, genel olarak normaldir. 
Bulaşıcı hastalıkları bulunanlar ve hastalanan
lar için gerekli tedbirler alınarak hastanelerde 
tedavi ettirilmektedir. 

Mevcut yurtlardan birisinde bir doktor ile 
hepsinde birer hastabakıcı vardır. Doktoru bu-
lunmıyan yurtlar belediye, hükümet doktorla-
riyle mevcut sağlık teşkilâtından faydalan
maktadır. Katî ihtiyacı olan ve yakın çevreden 

. güçlükle f aydalanabilen yurtlar için yeni yıl 
bütçesinde doktor kadrosu istenilmiş bulun
maktadır. 

4. Korunma ilâmı alan çocukların sayısı 
1949 da 39 idi. Bugün ilâm almış çocukların 
miktarı'2851 i bulmuştur. Bunlardan 1540 ı 
yurtlarda bakılmakta olup geriye kalan 1311 i 
halen sıra beklemektedir. Ancak bunların 487 
si anasız ve babasızdır. Ve bilhassa kanunun 
mevzuu içine girmektedir. 

Kanunun tatbik tarzının bir neticesi olarak 
şimdiye kadar alınan bütün ilâmlarla çocuk
lar Millî Eğitim Bakanlığı himayesine verilmiş
tir. Halbuki 5387 sayılı Kanun, bu çocukların, 
sırasiyle evvelâ bulundukları köylerde ihtiyar 
heyetlerinin, şehir ve kasabalarda belediyele
rin himayesine verilmesine, bunların mahallî 
yurtlarda veya aileler nezdinde bir taraftan ye
tiştirilerek bir taraftan da iş sahibi edilmeleri
ni hedef tutmaktadır. Bu itibarla bakanlığı
mız bir yandan bütçenin imkânları nispetinde 
kendi açtığı yurtlara çocuk yerleştirmeye çalı
şırken öteyandan da valiliklere yaptığı bir ta
mimle bu kanuni mükellefiyetleri hatırlatarak 
korunmaya muhtaç çocukların mahallen hima
ye altına alınmalarını istemiştir. Ve keyfiyet 
yakından takip edilmektedir. Bu kimsesiz ço
cukların ilgili bulundukları özel idare ve bele
diyelerde mevcut ödenekler karşılık tutulmak 
üzere hemen himaye altına'alınmaları ve mev
cut yurtlardan birisine /parası verilmek üzere 
gönderilmeleri tebliğ edilmiştir. Tamamen kim
sesiz çocuklar "en kısa bir 'zamanda bu suretle 
himaye altına alınabilecektir. 

Bunların dışında ayrı bir ihtisas istiyen kör, • 
sağır, 'ruhan arızalı çocuklar için yurtlar açıl
ması işini bakanlığımız' üzerine almıştır. Anka
ra'da, Etimçsğut!dv.bir J£ör]or\QJ£Uİu .açılmış; 

c28&<^* 
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İzmir'deki Müessese yalnız sağırlara tahsis edi
lerek imkânları genişletilmiştir. 

Mahkemelerce verilen ilâmların kolaylıkla 
infaz edilebilmesi için, yukarda arzedildiği gi
bi kanunun ruhuna uygun olarak hareket edil
mesi mahallî köy ihtiyar heyetleri, belediyeler 
ve özel idarelerin kanuni vazifeleri yerine ge
tirmeleri icabetmektedir, ki, bakanlık da bu
nun temini yolundadır. Bunun için ilgililere 
vazifeleri hatırlatılmakta ve takip edilmekte, 
bir taraftan da bu çocuklar peyderpey himaye 
altına alınmaktadır. Diğer taraftan korunma
ya muhtaç çocuklar meselesi, bilhassa ruhan ye 
bedenen arızalı çocuklar bakımından tamamen 
bir ihtisas işi olduğu göz önünde bulundurula
rak bu müesseseler için eleman yetiştirilmesine 
başlanmıştır. 

5. Bugünkü yetiştirme yurtlarının hepsi 
5387 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle 
derpiş edilen yerlerde kurulmuş değillerdir. 
Ancak bu vaziyetin ıslahı zamana ve müsait bi
nalar teminine mütevakkıftır. Bunun için de 
teşebbüslere geçilmiş bulunmaktadır. 

Küçük yaştaki normal çocukların barındık
ları,, müesseselerin şehir dışında, kır muhitle
rinde kurulmasında bir mahzur olmadığı gibi 
faydaları dahi mülâhaza edilebilir. Ancak ka
nunun da istihdaf eylediği veçhile çalışma ya
şında bulunanların barındıkları yurtların iş 
yerlerine yakın muhitlerde buluması; bunları 
bir taraftan himaye altında terbiye edilirken 
bir taraftan da işe. alıştırılın alan icabetmekte
dir. Bakanlığımız da bilhassa büyük şehirlerde 
bu türlü yurtları kurmak yolundadır. İstan
bul'da, Ankara'da ve İzmir'de mahallî idare-
erle birlikte bu nevi yurtların kurulması için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Arzu edilirse Adalet Bakanının, kanunun 
sureti tatbiki hakkında savcılara yazmış oldu
ğu tamimi okurum. Fakat lüzum görmüyo
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Muhterem arka-
daşalr; kimsesiz çocukların korunması meselesi 
hakkında Sayın Millî Eğitim Bakanının izaha
tını dinledik. Bu izahatın tatmin edici olduğuna 
işaret etmek isterim. Ancak mesele o kadar mü
himdir ki, benim de bizzat yaptığım müşahede
leri burada arzetmemin faydalı olacağına ve 
Sayın Bakanın bunları samimî bir telâkki ile 
dikkate alacağına inanıyorum. 

• ' . ' ' ' ; * - * - S 
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1. Millî Eğitim Bakanı arkadaşımızın .ye

tiştirme yurtlarının öğretmen ve idareci kadrosu 
ile korunan çocukların adedi bakımından verdiği 
cevaba ilâve edecek bir şeyim yoktur. Bu rakam
lar doğru olmak lâzımdır. Şu var ki, yurtlarda 
müdür, öğretmen ve memur olarak çalışan ar
kadaşlar çeşitli anormalliklere düşmüş çocuklarla 
uğraşmalarına, yılda yalnız bir ay tatil mukabili 
11 ay geceli gündüzlü didinmelerine rağmen hiç
bir telâfi edici hakka sahip değildirler. Çünkü 
Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi yetiştirme 
yurtları için hususi bir kadro yoktur. Bu arka
daşların tasavvur edilebilecek en güç ve mahrumi
yetti şartlar içinde devam eden mesailerini mü
kâfatlandırmak, işin gelişimi bakımından zaru- . 
ridir kanaatindeyim. Bu değerli ve fedakâr genç
ler Yüksek Meclisinizin takdirlerine cidden lâ
yıktırlar. Bunun dikkate alınmasını bilhassa ar-
zetmek isterim. • 

2. Benim bizzat ve mahallinde yaptığım tet
kikler göstermiştir ki, bugün yurtlarda mevcut 
çocukların, Bakanın verdiği rakamlarda da gö
rüldüğü gibi, yüzde kırkı korunmaya nispeten 
muhtaç değildirler. Bu nispeti teşkil edenlerin 
ana babaları veya bunlardan biri vardır. Ve 
bunlar arasında bâzı varlıklı ailelerin çocukları
nın da bulunduğunu söyliyebiliriz. Meselâ 35 
veya 40 lira asli maaşlı bir babanın iki çocuğu
nun da bu yurtların birinde bulunduğunu bana 
bizzat Müsteşar Sayın Reşat Tardu söylemişler
dir. 

Sayın arkadaşlarım bu vaziyetin süratle hal
ledilmesinde zaruret vardır. Sayın Bakanın bu
nu gereken katiyetle halletmesini bekliyoruz. 

3. Sayın Millî Eğitim Bakanı yetiştirme 
yurtlarında bulunan çocukların sağlık durumla
rının iyi olduğunu, bununla mahallî belediye ve 
hükümet tabiplerinin alâkadar olduklarını ifade 
buyurdular. Maalesef hakikatin böyle olmadığını 
söylemek mecburiyetindeyim. Ben, Ankara'nın 
Nallıhan İlçesindeki Çayırhan yetiştirme yurdu
nu biliyordum. Nallıhan'a ve Beypazarı 'na 35 er, 
Ankara'ya da 135 kilometre olan bu yurtta iki 
yüz kadar çocuk bulunmaktadır. Bunların sağ
lık durumları hiç de iyi değildir. Ne Nallıhan, 
ne -Beypazarı Hükümet veya belediye doktorları 
bu çocuklarla ilgilenemezler. Nitekim böyle ol
makta ve çocuklara bakılamamaktadır. 

Arkadaşlar; Ankara'ya 40 kilometre mesa-
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fede bulunan Zirkayı yetiştirme yurdunu gittim 
gördüm. Bu yurt hakikaten bakımlıdır. Fakat 
doktorsuzluktan ve hattâ hastabakıcısı bile bu
lunmadığından şikâyetçidir. Hastalanan çocuk
ları Ankara'ya getirip muayene ettirmeye mec
bur kalmaktadırlar. 40 kilometrenin buna ne de
receye kadar imkân verdiğinin takdirini Yük
sek Meclisinizin temiz vicdanına bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; İzmir'deki Bornova 
yetiştirme yurdunun sağlık bakımından iyi du
rumda olması lâzımdır. Çünkü doktoru bol bir 
§ehir içindedir. Sureti mahsusada bu yurda yap
tığım bir ziyarette çocukları kışın en şiddetli 
zamanında kısa kollu yırtık gömlekler, kısa 
pantalonlarla ve yalın ayak denecek kadar feci 
bir durumda gördüm. Karakışın hüküm sürdü
ğü şu zamanda çocukların bu halle sağlıkları
nın korunmasına imkân var mıdır? 

Sayın arkadaşlarım, size bu hali şu fotoğraf
la göstereyim; kış kıyamette bundan 10 gün 
evvel palto sırtımda, eldivenler elimde ve bo
yun atkım boynumda olduğu halde bu çocuk
ları görmeye gittim. Yanımda gazeteciler de 
vardı. Ben palto ile üşüyordum. Çocuklar tirim 
tirim titriyorlardı. İnsanın bunu görünce vicda
nı parçalanıyor. 

Sayın arkadaşlar, memleketimizin Erzincan 
ve Kayseri gibi daha uzak bölgelerindeki yurt
ları göremedim. Onları da görmek kararmda-
yım. Merkeze çok uzak olan bu yurtların daha 
feci bir durumda olmadığını bize kim temin 
edebilir? 

Netice şudur k i ; yurtlarda sağlık personeli 
diye bir şey yoktur ve Sağlık Bakanlığı eleman
ları da bu işle maalesef .alâkadar olmamakta
dırlar. İki bine yakm çocuğun sağlığı ile meş
gul olmak lâzımdır. Bu hususa Büyük Meclisini
zin dikkatini çekmek vazifemdir. 

4. Sayın Bakanın ifadesine göre biz 3000 
çocuğu korumak imkânına mâlik bulunmuyo
ruz. 

Arkadaşlar; biz 21 milyonluk bir milletiz. 
7 milyonluk Yunanistan yılda 14 milyon lira te
min ederek tam elli bin çocuk korumaktadır. 
Bunu Ünesko yayınlarından tercüme edilen ve 
Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen bir makale
de okudum. Yunanistan'a kıyasen bizim 
150 000 çocuğu koruyabilmemiz icabeder. Hal
buki hepinizin gördüğü gibi sokaklarımız dilen
ci ve serseri çocuklardan geçilemez haldedir. 
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Partimiz iktidara geldikten sonra Halk Partisi
nin baktığı çocuk sayısını iki misline çıkarmış
tır, ama, bu kâfi değildir. Yunanistan misali 
gözümüzün önündedir. 

Çocuğu korumak bahsinde ödenek yokluğu 
mazeret olamaz. Büyük Meclis bu maksatla ba
kanlık emrine bir milyon lira vermiştir. îcabe-
derse bunu daha artırabileceğine inanıyorum. 
Ayrıca bu maksat için il özel idareleri yarım 
milyon, belediyeler 1,5 milyon olmak üzere iki 
milyon lira ayırmışlardır. 

Buna ilâveten hemen her vilâyette eski köy 
ve şehir yatı okullarından kalma; yatakhane, 
yemekhane ve mutfak levazımı gibi pek çok eş
ya tesbit edilmiş bulunmaktadır. Etimesgut ve 
Orman Çiftliğinde karyola, yatak yorgan, ye
mek kazanı, tabak, çatal, kaşık gibi pek çok 
eşya mevcuttur. Kayseri'de, Çankırı'da, Balıke
sir'de, Konya'da, aşağı, yukarı bütün vilâyetleri
mizde bu nevi eşya vardır. Bunlardan istifade 
edebilmek suretiyle masraf bir hayli hafifletilebi
lir. Nitekim Zirkayı Yurdu eşyalarının pek ço
ğunu bu suretle temin etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; bütün bunlar olmasa 
bile biz Birleşmiş Milletler âzası olarak Ekono
mik ve Sosyal Yardım Konseyinin meydana ge
tirdiği Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fo
nundan faydalanmak imkânına mâlikiz. Çün
kü bu teşekkülün her yıl 50 000 lira veren bir 
üyesiyiz. Kısaca Unicef denilen bu teşkilât beş 
milyon Avrupalı çocuğa her gün yemek ver-
te, 50 000 Arap, Yahudi mülteci çocuğuna de
vamlı olarak yardım etmekte ve Uzak Şarkh 
Çin çocuklarına da aynı maksatla 22 milyon 
dolar ayırmaktadır. 

Dünya ölçüsündeki bu büyük teşkilâttan is
tifade etmemiz meselesini Sayın Tevfik İleri'-
nin ciddiyetle tetkik edeceğini ummak benim için 
büyük bir tesellidir. O zaman mahkemelerce 
verilecek ilâmların hepsi infaz edilecek ve bü
tün kimsesiz çocuklar korunmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Abidiri Bey, vaktiniz dolmak 
üzere. 

ABİDÎN TEKÖN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

5. Yetiştirme yurtlarının açılmasını hedef 
tutan 5387 sayılı Kanunun bir maddesi bu yurt
ların iş merkezlerine yakın yerlerde kurulmasını 
âmirdir. Buna rağmen bu cihet ihmal edilmiş 
ve yurtlar şehirlerden ve iş merkezlerinden uzak 
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yerlerde kurulmuştur. Halk Partisi iktidarının 
Millî Eğitim bakanlarından Tahsin • Banguoğlu, 
bu zarureti i bir hatır meselesine, bir rey avcılı
ğına feda etmiştir.. Bir kitapta yazıldığına gö
re .(bir kitap göstererek) - Kimsesiz' çocuklar di
ye bir kitap vardır :- bir- tas ayranın hatırı için 
Çayırhan gibi uzak bir yerde = ve Sarıyar Bara
jının orasını sular altında bırakacağını bile bile 
devletin 200 bin lirasını oraya- gömmüş ve ço
cukları yetişmekten' alıkoymuştur. 

Arkadaşlarım, biz bunu, tesbit etmekle ikti
fa edemeyiz.1 Bunu derhal • halletmek m ecburi-
yetindeyiz; Kanunun ruhuna uygun en müna
sip yerlerde yurtların kurulması mutlak bir 
zarurettir. 

Maruzatımı- burada tamamlarken Sayın Ba
kanın bunları ehemmiyetle dikkate almasını 
istirham edeceğim. Bu mesele bir devlet vo 
millet; meselesidir, hepimizin meselesidir. Par
ti olarak ve hükümet, olar ak bunu halletmek 
bizim iktidarımıza' düşen bir vazifedir. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Millî Eğitim: Bakanı. 
'MÎLLÎ! EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERt 

(Samsun) — Abidiri Tökön arkadaşımızı dik
katle dinledim, bazı • notlar aldım. 

Bu yurtlarda çalışan arkadaşlarımızın ağır 
mesai > sarf ettiklerini: ve bu mesailerinin karşı
lığında lâyık olduğu; kadar terfih; edilmedikle
rini bildirdiler, 

Arkadaşlarımın mesailerinin takdir • edilme
sinden haz duydum, memnun oldum. Yalnız 
bugüne kadar burada çalışanlardan hiçbir kim
se burada çalıştığından dolayı bir sıkıntı çek
tiğini ve bir münavebe talebinde bulunduğunu 
söylemiş değildir. Bilâkis bu yurtlarda çalış
mayı şevk • ile arzu- etmişler ve memnuniyetle 
kabul etmişlerdir. Böyle bir-mesele bize gelmiş 
değildir. .' • 

Yalnız bu sözleriyle tezat'halinde gördüğüm 
bir ikinci şey söylediler: Börnuva yurdunda 
kısa pantölonlu, yalın ayak çocukların mevcu
diyetinden bahsettiler. Mesailerinin fevkalâde 
iyi olduğundan kendilerinin bahsettiği kimse
lerin birçok çocuğu yalın ayak tutmamaları 
icabedcrdi. Bizden talebedilmiş;de mukabele gör
memiş olursa,'burada icabeden tedbiri alacağım. 
Yok, onlar bizden• icabedcni talebetmemişler, 
çocukları bakımsız bırakmışlarsa ı o arkadaşlar 
mesailerinde suiistimal göstermişlerdir. Onlar 
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hakkında lâzımgelcn taldbatı yapacağım. Not al
dım. 

Abidin Tekön .arkadaşımız, bu çocukların 
yüzde kırkının korunmaya lâyık çocuklar, olma- ; 
dığmı söylediler. Birinci mâruzâtımda kısaca te- . 
mas ettim. Vaziyet şudur: Demin, bahsettiğim 
Adalet Bakanlığının Cumhuriyet savcılarına yap r 

tığı bir tamimden kısa bir parça okuyacağım. 
Bizim müracaatımız , üzerine Adalet B.akanlığı 
yaptığı bu tamimde şöyle diyor: • 

«.... Filhakika 5387 sayılı Kanunun 1- nci 
maddesinde: bu kanunun dairei şümulünde ko
runmaya muhtaç olan çocuklar tesbit edilmek
tedir." Mezkûr maddede bu kabîl. ' çocuklar: 
1 - Ana ve babasız; 2 - Ana ve babası belli olmı-. 
yan; 3 - Türk Kanunu Medenisi hükümlerine 
göre haklarında korunma tetbirleri alınmasında. 
zaruret görülen çocuklar, olmak. üzere üç sınıfta 
gösterilmektedir. Kanunu Medeni mucibince ço
cukların hangi şartlar dairesinde haklarında ko
runma tetbiri, alınması, icabedeceği ise; mezkûr 
kanunun 272 vo mütaakıp maddelerinde yazı- • 
kdn\...» 

Arkadaşlar; iş buraya geldikten sonra, i şunu; 
açıklamak isterim: Birçok mahkemelerimiz ken
dilerine tevdi edilen yardım talepleri karşısın
da, çocukl arın haline • bakarak, bunlar yardıma 
muhtaçtır, diye maalesef ilâmlar ' vermiş, bu 
ilâmlar Millî Eğitim Bakanlığınca tatbik mev
kiine sokulmuştur. Hakikaten 30 lira maaşı a's-
lili bir tapu memuru da çocukları için ilâm:alv 
mıştır. Halbuki, dâva, kimsesiz yani anasız, baba
sız, yahut da anası, babası'belli olmıyan çocuk
lar, bir de anası veya babasına tevdide zarar gö
rülen çocukların himaye ve vikayesi mevzuudur. 

işte,Adalet Bakanlığı, savcılara yaptığı ta
mimde mahkemelerin kanunun bu ruhuna uygun' 
ilân vermeleri- hususunu temin etmek istemiştir 
ve bu takip edilmektedir. 

Yine kanunun ruhuna temas eden bir nokta-:. 
ya kısaca temas edeyim; kanun sadece: Millî!Eği
tim Bakanlığı: Bütçesine konulan para ile bu ço
cukların bakımını derpiş etmemiştir. Belediye
ler, hususi idareler de bütçelerine muayen bir 
para koyacaklar,: hattâ köy ihtiyar heyetleri de 
bu hususta üzerlerine vazife alacaktır; Ama 
mahkemeler, hazır bir yurt bulunduğu için ilâmı 
Millî'Eğitim Bakanlığına çıkartmıştır. Sıkıntı 
buradan başlıyor. Köyde çocuk vardır, namuslu; 
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• tanınmış bir aile yanında barınabilir ve iş haya
lına' girebilir. Çocuk vardır, belediye veya bele-

' diyeleriri kurdukları ve himayemiz altına 
• alacağımız, yurtlarda bakılacaktır. Bütün 

' 'bunların dışındaki çocuklar, Millî Eğitim Ba
kanlığının açmış olduğu yurtlarda bakılacaktır. 

: Bundan birkaç ay evvel kanunun lüzumlu, 
gördüğü • danışma kurulu1! toplanmış, bu mesele 
üzörıhde görüşmüş, kanun üzerinde durmuştur. 
Kanunun' derpiş •• ettiği ; talimatname yoktu, onu 
hazırlamıştır; Yurtların yerleri hakkındaki ak
saklıklar . üzerinde durulmuş, kanunun ana 
prensibine uygun şekilde işlenmesi için icabeden 
tertibat alınmıştır. Bütün gayretlere rağmen 

-birçok» şeylerin: eksik olduğunu kabul ediyoruz. 
Müessesenin kuruluşundan itibaren bu aksak
lıklar peyderpey düzelmek yolundadır. Bunu 

/arkadaşıma., tebşir ederim;-Bir milyon lira yerine 
iihi -üç: milyon'lira tahsisat ayıralım dediler. Bu 
bambaşka bir meseledir. Bu nevi* çocukları:; 

;.cemiyct olarakta -ele • almak . zorundayız. Bize; 
i: düşen vazife kanunun emrettiği vazifedir. Ya-
• nr anasız, babasız veya anası babası belli olmı-
• yani çocuklarla Kanunu Medeninin himaye al
tına almayı emrettiği çocukları terbiye etmek 

üveiş; sahibi etmektir. Ve biz vekâlet olarak bu 
•-i golflayız. 
; IV: Müsaadenizle diğer meseleler üzerindeyiz. 

Müsaadenizle diğer meseleler üzerinde de 
:;• duracağım. r 

r:K Bu sene bütçemizde bu yurtlar için doktor 
•istedik. Son, Cumhurbaşkanımızla yapağımız; 
seyyahatta Yozgad'daki yurda uğradık. Buraya 

.b i rçok kel çocuklar gelmiş ve bunlar kellikten 
-.-kurtulmuştur. Bugüne' kadar Bize akseden has
talık ve hastalıktan dolayı ıstırap hemen hemen 

: yoktur. Ama- elbetteki, birer doktor vermek 
ieabeder ve bu hususu da halledeceğiz. . 
-: ABİDİN^ TEKÖN (İzmir) — Dünya teş-

•kilâtmdan faydalanmayı: düşünüyor musunuz1?: 
-., MİLLÎ EĞİTİM BAKANI (Devamla) — Ga
yeti tabiî-. '-Bu mesele üzerinde de duruyoruz ve 

; imkân bulduğumuz • zaman bundan da istifade 
edeceğiz., 

'""•••< .^2.•—vîzmir 'Milletvekili Abidin Tekön'ün, 
işçi sendikaları teşkilâtının çalışma tarzı hak-

,kındci üe: gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair 
: • ••'sofusuna-. Çahşma Bakanı Nuri Özsan'ın sözlü 
m&vabı,(Ş/483J.'. )>>;;•; • -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 

Sendikanın milletlerarası münasebetlerde 
tarifi; «Müşterek ekonomik menfaatlerin ko
runması için teşkil edilen birlik» olarak kabul 

• edilmektedir. Bizim memleketimizde teşekkül 
etmiş bulunan sendikaların bu tarife uygun 
hareket serbestisini haiz oldukları, bu mevzu-
daki faaliyetlerinin müspet neticeler • verdiği 
hakkında geniş bâzı tereddütler izhar edilmek
tedir. 

Bu suretle biri sendikaların müspet çalışma 
imkânı bulamadıkları, diğeri de teşebbüsleri
nin resmî makamlar tarafından gerektiği şekilde 
ciddî karşılanmadığı hakkında bâzı tereddütler 
vardır. İşçi bir milletvekili' olarak bunu yaki-
nen müşahede etmiş ve Yüksek Meclise arzedil-
meye lâyık bâzı notlar almış bulunuyorum. Fa
kat bu husustaki mütalâktrımı arzetmeden önce 

" sayın Çalışma Bakanımızın aşağıda sıraladığım 
" sorularımı sözlü olarak cevaplandırmasına de

lâletinizi z-aruri telâkki ediyorum: 
1. Sendikalar Kanunu C. II. P. iktidarı ta

rafından hazırlanmış, bizim muhalefette bulun
duğumuz sırada ve itirazlarımıza rağmen kabul 
edilmiştir. Bugün iktidarda olduğumuza göre, 
muhalefette iken tenkid ettiğimiz hususların gide
rilmesi için bir harekete geçmemiz lüzumu mu
hakkaktır. İşçi vatandaş bu mevzuda bir hare
ket müşahede edilmediği kanaatindedir. Bunu 
nasıl izah edebiliriz? 

2. Bizim sendika teşkilâtımız dost ve müt
tefik bulunduğumuz Birleşik Amerika Devlet
leri sendikalariyle aynı istikamette mi yürü
mektedir? Bunun fayda ve mahzurları hakkın
da bakanlığın mütalâası nedir? 

3. Yeni bir hamle zarureti kabul ediliyorsa 
ne gibi, tedbirler düşünülmektedir? 

Derin saygılarımla. ' 
26 . X I . 1951 

İzmir Milletvekili 
Abidin Teköıı 

ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) 
— Muhterem arkadaşlar, İzmir Milletvekili sa
yın Abidin Tekön arkadaşımız, memleketimiz
de teşekkül etmiş sendikaların müşterek eko
nomik menfaatlerini korumaktaki hareket ve 
faaliyet serbestisi hakkında geniş tereddütler 
izhar olunduğunu, sendikaların müspet çalışma 
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imkânları bulamadıkları ve teşebbüslerinin res- I 
mî makamlar tarafından gerektiği şekilde cid
dî karşılandığına dair tereddütler müşahede 
edildiğini 'beyanla üç hususun cevaplandırılma
sını istemektedir. 

Sordukları üç soruya cevaplarımı arzetme-
den önce yukardaki mülâhazalar hakkında kı
saca maruzatta bulunmama müsaadenizi rica 
ederim. 

Evvelâ şu ciheti tebarüz ettirmek isterim ki, 
hür ve demokratik Türkiye'mizde sendikaları
mız hareket ve faaliyetlerinde, kanunların te
minatı altında bulunan tam bir serbestiden fay
dalanmaktadır. Kuruluşlarında olduğu gibi her 
türlü hareket, karar ve faaliyetlerinde hükü
metin her hangi müdahalesinden azade bulun
maktadırlar. 

Sendikalarımızın faaliyetlerinin müspet ne
tice vermediği ve teşebbüslerinde de resmî ma
kamlarca müspet karşılanmadığı hakkındaki dü
şüncelerin de vakalara uygun olmadığı kanaa
tindeyim. 

Bu mülâhazaların tam aksine olarak sendi
kacılığın zamanımızda lâyık olduğu itibar ve 
mevkiini kazandığı ve son bir buçuk yıl zarfın
da teşvik edici bir hürriyet havasının feyizle
rinden faydalandığı ve çok müspet bir sahaya 
girmiş olduğu hakikati, sendikaların ve sen
dika üyelerinin sayısını gösteren rakamlarda 
açıkça ifadesini bulmaktadır. 

Gerçekten 1950 yılı Mayıs ayında memleke
timizde ancak 88 işçi Sendikası ve 86 000 sen
dika üyesi mevcut iken bugün sendika adedi 
162 yi ve üye adedi de 112 000 i bulmuş vo. bu 
arada geçen müddet zarfında mevcut 4 sendi
ka birliği 8 e çıkmıştır. Sendikalara karşı gös
terilen yakın alâka ve rağbetin neticesi olan 
bu büyük gelişme, sendikaların hareket serbes
tisi ve müspet çalışma imkânları bakımından 
Demokrat Parti iktidarı zamanında memnuni
yet verici durumda bulunduklarının iftihara 
değer bir delilini teşkil etmektedir. Bu umu
mî mülâhazalardan sonra şimdi Abidin Tekön 
arkadaşımızın üç. sualine sırasiyle cevapları
mı arzediyorum. ' ' 

1. Bunlardan birincisi bugünkü Sendikalar 
Kanununun tadili için harekete geçilip geçil-
mediğine dairdir. 

Arkadaşlar; derhal arzedeyim ki, Bakanlı
ğımızda bu konudaki çalışmalar sona ermek I 
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üzeredir. Hazırlanan yeni tasarı, bugünlerde 
ilgili makamlann've1 işçi ve işveren meslek te
şekküllerinin mütalâalarına • arzedilecektir. Bu 
mütalâalar bakanlığımıza geldikten sonra ta
sarıya son şekli verilerek tetkik ve tasvibinize 
sunulacaktır. •• ••••••'•• •• • 

2. Abidin Tekön arkadaşımın ikinci sua
linde «bizim sendikalarımız, dost Birleşik Ame
rika sendikalariyle ayni istikamette mi yürümek
tedir.» denilmekte ..ve bunun fayda ve mahsur
ları hakkında Bakanlığımızın mütalâası sorul
maktadır. '••'•'• \. 

Muhterem arkadaşlar, 
Malûmunuz olduğu üzere, bugün dünya sen

dikacılığı iki zıt muhalif cepheye ayrılmış bu
lunmaktadır. Bunlardan biri devletlerin birer 
organı vaziyetine getirilmiş ve totaliter zihniye
ti temsil eden sendikalar, diğeri de hürriyete, 
demokrasiye ve Birleşmiş Milletler idealine bağ
lı sendikalardır. -

Biz sendika mevzuatımıza yeni bir veçhe ve
rirken her hangi bir memleketin kendi iıûkân 
ve geleneklerine göre vücut bulmuş olan sen
dikacılığını aynen adapte etmekten ziyade de
mokrasi cephesinin ye hür 'dünyanın ideallerine 
ve demokratik müesseselerine' uygun olan bir 
sendikacılığın memleketimizde millî bünyemize 
göre teessüs ve inkişafını temin etmeyi hedef 
olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Şüphe yoktur 
ki dost Birleşik Amerika sendikalariyle memle
ketimiz sendikaları da hür dünya ideali içinde 
bulunmakta ve aynı hürriyet ve demokrasi is
tikameti üzerinde yürümektedirler. 

3. Üçüncü sualde bir hamle zarureti husu
sunda ne düşünüldüğü bahis mevzuıı bulunmak
tadır. ' 

Bu sualle arkadaşım sendikaların muhtaç ol
dukları bir hamleden bahsetmeyi kasdediyorlar-
sa, şu ciheti hemen ,. arzedeyim* ki, sendikalar, 
tamamiyle müstakil' meslek teşekkülleridir. 
Bunların gelişmeleri ancak kendi insiyatit ve ça
lışmalarına bağlıdır. Yani sendikalar yax>mak 
zaruretinde bulundukları hamleleri bizzat başar
mak mevkiind'edirler. Hükümetin bit yolda ve-
levki sendikaların başarısını sağlamak maksa-
diyle dahi bir müdahalede bulunması ne' bahse 
mevzudur, ne de arzuya şayandır! TTalnız Hü
kümet olarak hazırlıyacağımız Sendikalar Ka
nunu tasarısını tasvibinize sunmakla, sendika
ların gelişmelerine mevzuat bakımından daha 
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elverişli bir zemin hazırlamak imkân dâhiline 
girecektir. Bakanlığımızın bu husustaki çalış
malarını ikmal etmek üzere olduğunu yukarda 
arzetmiştim. Bu yoldaki kanuni mevzuatın ger
çekleşmesiyle sendikacılığımız yeni hamleler ba
şarmak imkânına kavuşmuş olacaktır. 

Maruzatım bundan, ibarettir. 
BAŞKAN — Abidin Tekön 
ABİDİN TEKÖN (İzmir) r - Aziz arkadaş

larım, bugün meriyette bulunan Sendikalar Ka
nunu tatbikatı yerinde saymaktadır. 1947 se
nesinde bu kanunun müzakeresi sırasında mu
halefette bulunan Partimizin görüşleri, bilhas
sa Sayın Fuad Köprülü tarafından isabetle 
belirtilmiş- ye tenkid v edilmiş olmasına 
rağmen, Halk Partisi Meclis çoğunliğiyle 
ve aceleye getirilerek çıkartılmıştır. Bu haliy
le kanunun, ne işçilerimizi ve ne de iş verenle
rimizi tatmin etmekten çok uzak olduğunu 4 se
nelik tecrübeler göstermiştir. 

Arkadaşlar, işçi sendikaları temsilcileri ne 
Hükümetle, ne de iş verenlerle karşı karşıya 
gelememektedır. Çünkü Devletçi olmak itiba
riyle ve en büyük patron sıfatiyle Halk Partisi 
Hükümeti bu kanunu tam mânasiyle tatbik et
mekten daima çekinmiştir. Buna rağmen ka
nunun kabul edilmesi, Sanfransiskö 'da imzala
dığımız anlaşmadan sonra ve maalesef kendi iş 
hayatımızdaki bünyemizi ve geleneklerimizi 
dikkate almadan âdeta sembolik olarak, kopya 
edilmiştir. Bu kamın tasarısının İzmir Sanayi 
işçileri Birliği Başkanı bulunduğum sıralarda 
güya mütalâalarımızı bildirmek üzere bana da 
göndermişlerdi. Biz: bütün samimiyetimizle 
mütalâalarımızı ve ihtiyaçlarımızı bildirdiği
miz halde, bunların hiçbiri dikkate alınmamış, 
belki de okunmamış ve bu suretle kanuna, 
Türk işçisinin hukukuiıu koruyacak hiçbir esas
lı nüküm konulmamıştır. 

Bu yüzdendir ki, sendika temsilcileri, Ça
lışma Bakanlığı teşkilâtı ve iş verenler tarafın
dan hor görülmekte, onların hoşuna gitmedik
leri hallerde ise çeşitli şekilde baskılara mâ
ruz kalmaktadırlar. 

Arkadaşlar, bu vaziyetin Halk Partisi ikti
darda iken olduğundan çok iyiye gitmesi, bi
zim iktidarımızın borcudur, vecibesidir. Bu
nun, için de kanunun muhalefette bulunduğu
muz zaman ileriye sürdüğümüz; aksak tarafla
rını düzeltmemiz mutlaka lâzımdır. İşçi bir-
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likleri ve işçi sendikalerı başkanı olarak yıllar-

I ca bilfiil yaptığım ve içinde yaşadığım tecrübe
lere dayanarak Yüksek Meclisinize aksettir
mek benim vazifemdir. Buna istinaden Sayın 

> Bakanın sorularıma verdiği cevaplar hakkın
daki görüşlerimi arzedeceğim : 

1. Sayın bakan kanunun tadili hususunda 
çalışmalara başlandığını bildirdiler. Fakat af 
buyursunlar, bu nevi çalışmaların yıllar yılı 
sürdüğü malûmdur. Bir buçuk milyonu bulan 
Türk işçilerinin bu kanunun bir an evvel tadi
lini beklediklerine emin olmalarını kendilerin
den bilhassa rica ederim. 

2. Benim yaptığım tetkiklere göre, Ameri
kan sendikaları, her hangi bir işe sendikaya 
kayıtlı olmıyan kimselerin alınmaması hususun
da bir ananeye sahiptirler. Bu anane âdeta ka
nun kuvvetini almış, hükümet ve iş verenler 
tarafından kabul edilmiştir. Bu halde bulunan 
Amerikan sendikaları, işçilerinin hukukunu sağ
lamak içtimai seviyelerini yükseltmek, sosyal 
yardımlarda bulunmak için giriştikleri teşeb
büslerde hükümetten âzami müzaheret ve alâ* 
ka görmektedirler. 

Bizde ise iş bunun tamamen aksidir. Sen
dikalarımız hükümetten hiçbir suretle yardım 
görmemektedirler. Sendikalar Kanununun mü
zakeresi sırasında sendnkaya kayıtlı olmak ve
ya olmamak, Halk Partisi tarafından o zaman, 
bir hürriyet meselesi gibi müdafaa edilmişti. 
Esas itibariyle bu prensibe muhalif bir müta
lâada bulunacak değilim. Ancak bu serbesti 
hakikatte işçi vatandaşa karşı bir baskı şeklin-

J de kullanılmaktadır. Buna mâni olmak için ye
niden işe alınacaklar arasında sendikalara ka-

I yıtlı işlilere bir rüçhan hakkı tanımak lâzım-
I dır. Bu hak tanınmadığı takdirde kötü niyetli 
I iş veren, istemediği işçiyi küçük bir bahane 

icat ederek kovabilecek ve onun yerine, asgari 
ücret haddini dahi kaale almadan sendikaya 
kayıtlı olmıyan bir işçiyi alabilecektir. 

I Sayın arkadaşlarım, kaale almadan, diyo-
I rum.< Çünkü bu dâva öylesine ihmal edilmiş

tir ki; duyulan samimî bir memleket ihtiyacın
dan ziyade, hatıra binaen kurulan Çalışma Ba
kanlığı, meydanda olan kifayetsiz teşkilâtiyle 

I bu gibi aksaklıkları murakabe edecek ve on
lara karşı koyabilecek durumda değildir. Bu 
bakımdan, tesanüt icaplarına, işin kalitesine 

1 ve işçi ile iş verenin ahenkli bir şekilde çalış-
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mâsına ye hizmetin istenildiği gibi görülmesi
ne, kötü tesirleri -öldüğü muhakkak.. bulunan 
bu gibi aksaklıkları da önliyememektedir. 

Bunun içindir ki, düşünülen tâdil tasarısın
da bu endişelerin giderilmesine yariyacak hü
kümler bulunmalıdır., 

Muhterem arkadaşlar, Türk işçisinin, sami
miyetle bağlı bulunduğu demokrat iktidarımız
dan beklediği bunlardır ve îş Kanunumuzda, 
Sendikalar Kanunumuzda yapılacak tadillerle, 
dostumuz Amerikan Hükümetinin ve Amerikan 
iş verenlerinin, işçilerine verdikleri kıymeti 
ve sağladıkları hakları kendilerine tanıma-
mızdır. 

3. Sayın Bakanın yeni tasarıda almacağı-
• m bildirdiği tedbirleri tahakkuk ettirmesini 

temenni ederiz. Ancak şurasını işaret etmek 
istiyorum ki, sendikalarda vazife alan eleman
ların, çalıştıkları iş yerlerinde hizmetlerini ak
satmadıkları takdirde iş verenler tarafından 
husumetle karşılanmalarının önüne geçilmesini 
sağjıyacak hükümlerin ilâvesi unutulmamalıdır, 

Çünkü sayın arkadaşlarım; ;bunun acısını 
çeken eski bir sendika, başkanı olarak arzede-
yim ki, Halk Partisi iktidarı zamanıda bâzı 
fabrikatörler ve iş verenler, Halk Partisine men
subiyetleri dolayısiyle Hükümet erkânına tesir 
etmek suretiyle iş yerlerinde bir tek sendika 
idarecisi, hattâ sendikaya kayıtlı bir işçiyi ba
rındırmamakta idiler. Çünkü o gafiller, Türk 
sendikacılarından ve işçilerin teşkilâtlanmasın
dan ürküyorlardı. 

Hayır arkadaşlar; Türk işçisinden ürknieye 
veya şüphelenmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Türk işçileri, hudutlarımızdan komünizmin 
girmemesi için süngüsü ile nöbet îbekliyeh Meh-
metçiler gibi, komünizmin fabrikalarına ve iş 
yerlerine girmemesi için andiçmiş ihsanlardır. 
Ve bu asil hareketleri hiç şüphesiz memleketi
miz için bir teminattır. Bu teminatı gerek Hü-

' kümetimize, gerekse iş verenlerimize, Türk sen
dikaları ve sendika idarecileri tekellüf etmek-
tcdirler. 

Muhterem arkadaşlarım; :en az beriim kadar 
Türk işçisini ve sendikacılarını tanıyan Yük
sek Meclisinizin yulardan beri ketmedilen iş
çi haklarını bir ah evvel vereceğinize bütün 
imânımla inanıyorum. 

BAŞKAN — Çâlişma Bakanı. ' 
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ÇALIŞMA BAKANI jNURÎ Ö3SAN (Muğla) 

—• Muhterem arkadaşlar, sendikaların lâyik ol
duğu . itibar ve mevkii iktidar zamanımızda bul-; 
muş olduklarını ifade etmiştim. Temas ettiğim; 
her işçi teşekkülü bu hakikati teslim etmektedir.; 
Sayın arkadaşımız sendika temsilcilerinin hükü-,, 
metle ve iş verenlerle karşı karşıya ̂ gelemedikle
rini ve bundan çekindiklerini ifade ettiler. Aca
ba hangi sendika, hangi devlet müessesesiyle 
karşı karşıya gelmekten çekinmiş ye niçin çekin-; 
mistir? Ben tamamen bu fikrin aksi kanaatinde
yim. Sabahtan akşama kadar mütemadiyen değil 
teşkilâtla temas, Bakana kadar gelmekte ve kenr' 
dileriyle saatlerce konuşmakta ve müdavelei ef*: 
kârda bulunmaktadır. • 7;.W 

ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Resmen karşı 
karşıya gelemiyorlar dedim. 

ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (De
vamla) — Sendikaların müzaheret görmedikle
rini ifade ettiler. Fakat ne cihetten ve ne şekilde -
müzaheret görmediklerini belirtmediler. Sendika
ların kanuni teleplerinin karşılanmasında madde
ten imkân yoktur. 

Sendikalara dâhil olmıyan işçilere iş veril? 
memesini istediler. Bu husustaki noktai nazarı 
Başbakan Yardımcısı arkadaşımız da bir müna
sebetle ifade etmişlerdi. Eğer kendileri sendika
lara dâhil olmıyan vatandaşlara iş verilmemesini 
arzu ediyorlarsa buna Hükümetiniz hiçbir zaman 
taraftar olamaz. Çünkü bu, çalıştırma ve çalış
ma hürriyetinin tahdidini ifade eder ve bu da 
Anayasanın sarahatine muhalefet teşkil eder. 
Bütün işçilerin sendikaya tâbi olması esasını ka
bul eden devletler de vardır. Fakat bizim reji
mimizde olan devletler değildir bunlar. 

Binaenaleyh yeni hazırlamakta olduğumuz 
tasarıda böyle bir hüküm yer alamıyaeağım, bu 
arzularını maalesef is 'af edemiyeeeğimizi şimdi
den arzetmeye mecburum. ; 

Bir takım mülâhazalarla, hazırlanmakta • oldu
ğumuz kanuna nasıl hükümlerin konması icabet-
tiğini ifade : buyurdular. Bunlar üzörinde dur
mak istemiyorum. Bu mütalâalarını ya doğru
dan doğruya Bakanlığa bildirirler, yahut kanun 
müzakereleri sırasında, bir milletvekili olarak, 
fikirlerini izah çderler. 

BAŞKAN — Abidin Tekön., ! j 
ABÎDÎN TEKÖN (İzmir) -^ Muhterem ar

kadaşlar, bana öyle geliyor ki; ya> ıbeiı uiaksad^ 
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İni tamamiyle anlatamadım veya-Vekil »Bey an
lamadılar. (Gülüşmeler) 
. Şimdi, arkadaşlar, bu dedikleri kanun görü

şülürken Halk Partili milletvekilleri tarafından 
da '0 zaman sendikaya girmek veya girmemek 
mecburi olsun, olmasın gibi görüşmeler olmuş
tur, dedim. İşçilerin; mutlak surette sendikaya 
girmeleri mecburi tutulmuştur diye bir iddiada 
bulunmadım. Yalnız dedim ki, işçilere bir rüç-
han "Hakkı tânınsin. 

Arkadaşlar, içine girmeden bu iş anlaşılmaz. 
• Karşıdan bakmakla olmaz. Bizim sendikaların 

nasıl çalıştığını gayet iyi, bilenlerden biriyim. 
İşçi geliyor diyor ki, benim şu hakkım var, ba
kanlıkla veya iş verenle temas et. İş veren ister
se cevap veriyor, isterse vermiyor. Bakanlık 
da bizim salâhiyetimiz ,bu kadardır diyor. O 
işçi de, istediği yerine getirilmediği için, sendi
kalarda iş yoktur, diye sendikadan ayrılıyor. 
Benim maksadım sendikalarda bulunan arka
daşlara bir ruçhan hakkı tanınmasından ibaret
tir. Yoksa gayet iyi biliyorum, m ecburi olarak 
sendikalara girmenin Demir Perde arkasında 
olduğunu, hattâ en az Bakan kadar biliyorum. 
Böyle bir isteğimiz yoktur arkadaşlar, arzum 
bunu açıklamaktır. 

.:••j, S. — Tehirdağ Milletvekili Şevket Mocanhn, 
İstanbıd, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin keres
te,. odun ve kömür'olarak yıllık verimlerinin ne 
kadar olduğuna, orman kaynağı olmıyan Tekir
dağ İli -hududunun tashihi hakkındaki müracâat
ların'neticesine, kental başına kanunsuz ve usul
süz alınan rüsumun mesnediyle alınan parala
rın iade edilip edilmiyeceğine, elde mevcut tom
ruk ve mamul kereste miktarına ve yeni Orman 
Kanunu tasarısı hakkında ne düşünüldüğüne da
ir Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/484) 

BAŞKAN—- İlgili Bakan bulunmadığı için 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Usul hak
kında Kcis Bey. 

BAŞKAN — Buyurun. 
; ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) •— Sevgili ar

kadaşlarım, sorduğum sual inkılâbımızın ve ik
tidarımızın bir; vecibesi ödenmesi ve lâzımgelen 
en: mühim bir borca aittir. Bakanın bulunmama
sı hasebiyle sorunun tehiri tahammül edilemi-
yecek bir şey olup bunu, ilgilinin bu sualden ka
çınması 'şeklinde telâkki ediyorum. (Alkışlar), 
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(Yo yo- sesleri) 

Müsaade buyurun. Çok iyi hatırlarsınız ki, 
inkılâbın ilk gününde yurdun en hücra köyle
rinin ayağımızda tozu ve çamuru ile Ankara'ya 
geldiğimiz o gece, dünyanın hiçbir Devlet ada
mına münasip olmıyan bir ittifak halinde iti
mat ve heyecanı milliye dayanan icra organı
mız.. 

BAŞKAN — Usul hakkında Şevket Bey. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Usul hak

kında konuşuyorum Beis Bey. 
Adnan Menderes «Orman rejimine sön vere-

, ceğiz» diye millete açık taahhütlerde bulunmuş
tu. Halbuki hazırlanan tasarı, orman rejimine 
son vermek değil, bugünkü orman prensliğini, 
büyük orman imparatorluğu haline getirmekte
dir. Orman Kanununu tâdil değil, teşdit eden 
ve yüzde sekseninizin meçhulü olan yeni tasarı 
hakkında bu vesileden istifade ederek size mad
deleri birer, birer açıklamak istiyorum. Bu fır
satı benden esirgemeyiniz. 

Gelecek, oturumda, geçen sene yürürlükte 
olan orman rejiminin facialarını en ince te
ferruatına kadar, tavuk hesaplarına kadar bi
ze anlatarak iktidar ve rejimimizin millete ta
ahhüdü prensiplerine uygun olarak tadil etmeye 
bir kahraman gibi gönderdiğimiz Bakan karşıma 
çıkıp, tadil değil, eksik tarafları da ikmal edil
miş iktidar borcuna zıt bu teşdit şaheserine ait 
suallerime cevap versinler. (Bravo sesleri al
kışlar). 

4. —Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'- . 
nin, Tuzla'daki Teknik Bahçıvanlık Okulu île 
Çayırova Çiftliğinin tesis tarihlerine ve binala
rın kaça mal olduğuna, senelik bütçesi ile ara
zisinin kaç dönümden ibaret bulunduğuna, kad
rosu ile aylık ve yevmiye masraflarında, talebe 
miktarına, ziraat işlerinde kaç traktör ve ma
kine kullanıldığına, büyük ve küçük baş hay
van miktarına dair, Tarım Bakanlığından söz
lü sorusu (6/497) 

5. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri''-
nin, Manyas İlçesi ile köylerinde çalışan Toprak 
Tevzi komisyonlarının ne kadar m/man vazi
fe gördüklerine ve kaç kişiden ibaret olduğu
na, bunların aylık, günlük ücretlerine ve 
şimdiye kadar ,hangi köylerde ne miktar top
rak tevzi edildiğine dair Tarım Bakanlığından 
olan sözlü sorusu (6/498) 
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6. -—• Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'

ın, Türkiye Zirai Donatım Kurumu İdare Mec
lisi üyeliğine seçilen Turgut Nalcıoğlu'nun tah
sil derecei hakkında Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/499). 

BAŞKAN — Efendim, Balıkesir Milletveki
li Ali Fahri bey arkadaşımızın, yine onun ve 
Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın sorula
rı, Tarım Bakanlığını ilgilendirdiği için ve 
Tarım Bakanı ise hazır bulunmadıklarından ge
lecek, birleşime bırakıyoruz. 

7. — 'Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 
Horasan -Kızilçakçak arasındaki yolun daima 
işler bir halde bulundurulması için mezkûr ma
halle kar temizleme makinesi gönderilmesi ve 
Kars - Kızilçakçak arasında i§liyen katarlara 
her gün sefer yaptırılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma Bakanı S ey fi 
Kurtbek'in sözlü cevabı (6/500) 

14. XII . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ve rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Lâtif Aküzüm 

Horasan - Kızilçakçak arasında işlemekte 
olan dar ve geniş hatlar kış aylarında kar yü
zünden vakit vakit ve uzunca müddetler kapa
lı, kalmaktadır. Bu yolun daima işler halde bu
lundurulması için kar temizleme makineleri 
gönderilmesi ve Kars - Kızilçakçak arasında 
haftada üç. defa sefer yapan katarların ihtiyacı 
karşılamaması göz önünde tutularak lıergün 
sefer yaptırılması hususunda ne düşünüldüğü
nün açıklanması! 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Horasan ve Kızilçakçak hakkında 

arkadaşımızın suallerine cevabım şunlardır : 
Horasan - Kızilçakçak arasındaki yolda kar 

mücadelesi için alman tedbirler şunlardır : 
Dar hat kısmında yüz beygir kuvvetinde bir 

kar makinesi ile dört kar kürer vardır. Karkü-
rerlerden birisi Horasanda,, birisi Karaurgan 'da 
ve ikisi de Sarıkamış'tadır.. En ziyade kapanan 
kısım Karaurgan - Sarıkamış arasıdır. 

-İÖ5İ 6 : 1 
Geniş hat kısmında iki karkürer Vardır. M-

risi Sarıkamış'ta, diğeri Kars'tadır. En ziyade 
kapanan kısımlar Sarıkamış - Selim ve Kars -
Bâşgedik arasıdır. Geçen yıl dar ve geniş hatta 
yol 20 saat kapalı kalmıştır. Bütün karkürerler 
faal durumdadır. 

Kars'la, Kızilçakçak arasında trenlerin kâfi 
gelmediğini arkadaşım ifade ettiler. 

Kars - Kızilçakçak arasında kışın karayolla
rının kardan kapanması dölayısiyle trenle se
yahat eden yolcu adedinin arttığı anlaşıldığın
dan, halen bu kısımda haftanın pazartesi, çar
şamba ve Cumartesi günleri imlemekte olan 
yolcu treni adedi Salı ve Cuma günlerinin de 
ilâvesi suretiyle beşe çıkarılmıştır. Maruzatım 
bundan ibarettir. .'••'*•• 

BAŞKAN — Lâtif Aküzüm. 
LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, saym Ulaştırma Bakanının vermiş 
olduğu cevaptan dolayı kendilerine huzurunuz
da arzı teşekkür ederim. Yalnız müsaade bu
yurum rsa bu hususta birkaç kelime ile mâruzâ
tımı çok kısa olarak ifade etmek istiyorum. 

Horasan - Kızilçakçak arasında kısmen de
kovil, kısmen geniş hat olmak üzere mevcut 
demiryolu her yıl kış aylarında tipi ve kardan 
dolayı zaman zaman ve uzun müddet kapalı bu
lunmaktadır. Kış mevsiminde bu i mıntakada kı
zak ve trenden başka hiçbir nakliye vasıtası 
bulunmadığına göre bu yolların kapalı olması 
halinde bu mıntakada bulunan halkın ıstırabı 
ve mahrumiyeti cidden büyüktür. 

Saym Ulaştırma Bakanının bu yolların ka
panmaması hususunda kar küreme makineleri 
'bulundurmayı temin etmesinden dolayı ıstıra
bımız cidden bu andan itibaren dinmeye arze-
dilmiş durumdadır. Bu bakımdan tekrar huzu
runuzda teşekkür ederim. -

Kızilçakçak - Kars arasında haftada üç gün 
sefer yapan tren, bu mıntakada oturan halkın 
sefer ihtiyacını karşılamadığı için gene saym 
Ulaştırma Bakanı bu seferleri paftada beş gü
ne çıkarmış bulunmaktadır. Göstermiş bulun
duğu bu yakın ilgiye güvenerek bu seferlerin 
ilerde imkânlar müsait olduğu nispette hafta
nın her gününe çıkarılmasını temenni eder gös
termiş olduğu alâkadan dolayı kendilerine tek
rar teşekkür ederim. (Soldan alkışlar), 
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5. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 

Kars - Dîf/ör §osesinin 45 kilometre kadar tem
didi ve Kars'la ilçeleri arasındaki yollarda kar 
temizleme makinesi ve can kurtaran ekipleri 
bulundurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/501) 

Büyük "Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Lâtif Aküzüm 

1. Digor Bucağı Kars merkezine 30 kilo
metre .mesafededir. , Kars'tan Digor'a kadar şo
se mevcuttur. Bu şose 45 kilometre daha tem
dit edildiği takdirde Araş vadisinde Kars - İğ
dır şosesine mülâki olur. Bu suretle İğdır, Tuz
luca ve Kağızman bugünküne nispeten 70 kilo
metre daha kısa bir.yol ile Kars'a bağlanmış 
ve bu yol yaz kış işler bulunur. Bu yolun ya
pılması, 

2. Umumiyet itibariyle Kars, ilçeleriyle mer
kezi arasında mevcut yollar kış aylarında ka
panmaktadır. Bu suretle il merkezinin ilçelerle 
aylarca irtibatı kesilmektedir ve her sene bu 
yollarda 40 - 50 vatandaş tipiye tutularak öl
mektedirler. Kapanan yolların açılması ve tipi 
'halinde can kurtarılması için kar temizleme 
makinesi ve can kurtaran ekipleri bulundurmak 
hususunda sayın Bayındırlık Bakanının düşün
celeri? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLTJ (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm arkada
şımızın sözlü sorularına cevâplarımı afzecliyo-
rttm: 

1. Kars'tan Digor Bucağına ve Digor'dan 
Pernavut'a kadar olan yol bir il yoludur. Mev
cut mevzuata göre il yollarının yapım ve bakım 
işleri il özel idarelerine ait vazifelerdendir. 
Kars - Digor arası Kars îli Genel Meclisince ha
zırlanan 1952 çalışma programına dâhildir. Di
gor - Pernavut arası ise bu programa dâhil edil-
memigtiı. ! 

Sayın Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm soru-
siyle adı geçen yolun Devlet yolları araşma alı
narak Devletçe yapılmasını hedef tutuyorsa; 
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yüksek malûmlarıdır ki; Devlet yolları iktisadi, 
teknik ve muhtelif bakımlardan yapılan uzun 
tetkikler neticesinde, tesbit edilmiş bulunmakta 
ve bunların proglanması da malî imkânlara göre 
ayarlanmaktadır. 

2. Elimizde mevcut kar makinalarma ve yol
ların bugünkü durumuna göre Devlet yollarında 
İcar mücadelesi için bir program yapılmış ve ça
lışmalara başlanmıştır. Bu meyanda Kars Vilâ
yeti dâhilinde Kars - Sarıkamış - Erzurum yolu 
ile Doğubayazıt - İğdır yolu bu programa dâhil
dir ve üzerinde çalışılmaktadır. 

Kar makinalarınm kifayetsizliği yüzünden 
Devlet yollarına dâhil bir kısım yollar dahi kar 
mücadelesi programına alınamamıştır. î l yolları 
üzerindeki kar mücadelesi illerin görevleri ara
sında bulunmakla beraber, vilâyetlerin bunu ya
pamadıkları göz önünde tutularak, gerek henüz 
mücadele programına alınmış Devlet yolları ge
rekse il yollarının kar mevsiminde de geçide el
verişli bir şekilde açık bulundurulmaları hususu
nu ciddî bir tetkik mevzuu olarak ele almış bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Lâtif Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Muhterctm ar- • 

kadaşlar, Sayın Bayındırlık Bakanının vermiş 
olduğu cevaplardan dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. Yalnız bu husustaki mâruzâtımı tekrar 
bilgilerine arz ederken bâzı istirhamda bulunaca
ğım. Kendilerinin bu hususta imkânsızlık ileri 
sürmelerine karşı bâzı imkânların temin edilmesi 
mümkün olduğunu ifade deceğim. 

1. İğdır, Tuzluca ilçeleri Kars'a 200 kilo
metre uzunluğunda bir şose ile bağlı bulunmak
tadır. Bu ;şose İğdır - Tuzluca ve Araş vadisini 
takiben Kağızman'dan geçer, Kötek ve Paslı ge
diklerinden büyük bir kavis çizerek Kars'a ge
lir. Yapılmasını istediğim yol, Sayın Bakanın 
izah ettikleri gibi, Digor - Araş yoludur. 

Kars'a 30 kilometre mesafede bulunan Digor 
Bucağı ile Kars arasında muntazam bir şose mev
cuttur. Bu yol bugün işlemektedir. Digor'dan 
itibaren güney istikametinde Tuzluca'ya doğru 
45 kilometre uzunluğunda bulunan bu yol temdit 
edilirse İğdır,' Tuzluca'dan gelen şoseye Aras'm 
hemen kıyısında Oeyrıklı köyü önünde ve Ergö-
der Karakolu yakınında mülâki olur. Bu yo
lun geçeceği mmtaka dağlık olmamakla bera
ber eskiden yapılması düşünüldüğü için birçok 
yerlerde hasseten Halıkışlak - Pakran köyleri 
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arasında 'kısmen1; kayalık olan kısım tamamen I 
açılarak şose yapılmasına elverişli bir hale ge
tirilmiştir. Bu itibarla bu yolun yapılması bü
yük masraf a bağlı değildir. 

2. Bû yol yapıldığı takdirde : Kars'a 200; 
kilometre mesafede olan İğdır, 160 Em. mesa
fede bulunan Tuzluca, 70 - 80 Km. tasarrufla; 
Kars 'a bağlanmış; bu suretle meyve ve sebze 
bakımından Kars pazarına açılış imkânları ko
laylıkla sağlanarak Kars'la irtibatları temin; 
6dilmiş olur. Bundan başka Digorla Araş va
disi arasında tamamen mahsur kalan beş altı, 
köy uzun yılların mahrumiyet ve ıstırabından 
kurtularak refaha kavuşmuş bulunurlar. 

Geçen yıl bütçenin komisyonda müzakeresi1 

Esnasında bu husustaki maruzatımı haklı gö
ren Saym Bakan bu yolun yapılması va'dini 
esirgememişlerdi; İl ve köy yolları için konan 
ödenekten yapılacaktı; Fakat Ardahan - Pos-
hof yolunun inşası karşısında bu yolun bu se
neye taliki düşünülmüştü. 

Bugün ı için bu yolun yapılması bir zaruret% 

halini almıştır. Bu itibarla Sayın Bakanı ilgi-
leriyle eğer ilinıize yardım hususunda ellerini 
uzatırlarsa ve bu yolun bir an evvel yapılması 
hususunda ilimize yardım ederlerse kendilerine 
minnettar kalacağımı arzederim. 

Bundan başka Kars İli ile ilçelerimiz arasın
daki şoseler kış mevsiminde uzun müddet kar 
ve tipi yüzünden işliyemez halde bulunmakta
dır. Bu yüzden tiztın- müddet1 münakale inkitaa 
uğradığından halk büyük zorluklara uğramak
tadır. Ayrıca her sene 40 - 50 insan1 kar ve ti
piye: tutularak kazaya maruz' kalmaktadır. Yur
dumuzun birçok yerlerinde olduğu gibi müna
kaleyi daimî olarak temin etmek için yol açma 
ekiplerinin bulundurulması ve bu ekiplerin' ay
nı zamanda kazaya uğrıyan vatandaşlar için 
imdat ekibim vazifesiyle mükellef 'tutulmaları 
çok yerinde olur. Bu suretle.' liem kazaların 
önüne geçilir\ hem de bu yol daimî olarak mü
nakaleye açılır, 

Sayın Bakan bu yolların il yoları olduğunu 
ve bunların il yolları ekipleri tarafından ya
pılması lâzımgeîdiğini buyurdular. İllerin bu 
yollar üzerinde daimi-'ekipler bulundurması im
kânsızlığını da kendileri biliyorlar, ilâve bu
yurdular. Eğer buralarda bayındırlık müdür-

' leri vâsitasiyle ve hemen bu seneden itibaren 
bu. ekiplerin teşkilinde mesai ve lûtuflarmı biz- j 
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den esirgemezlerse huzurunuzda, daima kendi
lerine minnettar kalacağımızı arzederim.' ' 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOÖLU (Eskişehir) — Efendim, birkaç 
gün evvel yine Kars Milletvekili Muhterem. Ab-
bas Çetin arkadaşımızın sözlü soruları, münase
betiyle İğdır ve Tuzluca mıntakalarınm kal
kınması .hususunda, hangi; .yolun daha iktisadi 
olacağı yönünden etüdlero devam edilmekte bu
lunduğunu arzetmiştim. T ' <&> 

Şimdi öyle anlaşılıyor ki, İğdir ve Tuzlü'ca'-
mn kalkınması yolunda Kars Milletvekili ar
kadaşlarımızın iğdir - Tuzluca - Digor - Kars 
ye diğer kısmı ise Kağızman - Horasan üzerin
den Erzurum'a bağlamayı tavsiye,, etmekte
dirler. Görülüyor ki, bu iki yolun yani îğdir -
Tuzluca - Kars ve Kağızman yolunun Horasan 
yolu ile Erzurum'a bağlanmasını bugün , katî 
plarak cevaplandırmak güçtür. Henüz muka
yeseli etüdleri yoktur. Bu, ciheti böylece .teba
rüz ettirmekte fayda,mülâhaza etmekteyim. 

Kar mücadelesinde de bendeniz ayni;-j§^yi 
iddia ettim. Bugün yapmakta bulunduğumun 
kar, mücadelesinin gayrikâfi bulunduğunu tye-
yan ettim. Hakikaten, bilhassa şu 8 - 10 gün 
zarfında şümullü yağan l p r neticesinde ba
kanlığımız Karayolları Umum Müdürlüğünün 
en çok meşgul olduğu, mücadele ettiği mevzu
lardan birisi kar mücadelesi olmuştur. Fakat ne 
yapalım ki, bugün elimizde .mevcut kar temiz
leme m akmaları Devlet -yollarının bşlli başlıla
rına dâhi kifayet edememektedir. 

Şimdi, ana yoları, yani üç yüzü mütecaviz 
trafiği bulunan büyük "•'ana'Oyöllür'i • bir1, tarafa 
bırakıp tâli yollarâ makinâlarimizı mücâdeleye 
sevketmekte zannediyorum ki; -fayda yoktur. 
Ve yine arz ve beyan ettim ki', bir mücadelede 
il yolu, Devlet yolu diye ayırmak doğru:değil
dir. Fakat bu, teşkilât veyaş,ıta ; işidir, ',' Se^Q-
çek yıllar, içinde: bunu temin e tmek-^susunda 
şimdiden, hazırlık, yapıldığını vevbütün,nyqllar 
için kar mücadeesini en; kati bir^şekşildej caya
cağımızı beyan etmiştim. Elbetteki, bunım çja.|za-
man meselesi olduğunu, takdir edersiniz,^,., 

BAŞKAN — Lâtif Aküzüm. •: - ^ 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Muhteremi ar

kadaşlar'; birkaç gün1 evvel Kars Milletvekili 
Abbas Çetin arkadaşımızın* burada - Hor.a'stfn -
Kağızman yolu' üzerindeki tekliflet'inîş. liep,> ;foe-
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raber dinlemiştik. Bu teklifle benim ileri sür-

, düğüm teklif arasında fark vardır. 
Bu, doğrudan doğruya Kağızman, Tuzluca, 

İğdır ilçelerini Horasan - Erzurum ve Anadolu'
ya bağlıyan bir yol olacaktır. Fakat benim ya
pılmasını istediğim yol Kars'a çok uzak olan 
ve 200 kilometre mesafede bulunan ve her ta
rafı mahsur kalmış bulunan Çilli Gediği ile 
Karaköse'ye ve Kağızman'dan Horasan'a ka
dar olan yolun işlememesi ve yapılmaması bakı
mından iç pazara tamamen kapalı olduğuna ve 
senenin dört beş ayında İğdır - Kars yolunun 
kapalı bulunmasına göre bu yolun yapılması 
Kars halkının büyük bir dileği haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

Ben bu yolun yapılmasını ileri sürerken İğ
dır - Tuzluca'nm en kısa yoldan Kars'a, bağlan
masını temenni ediyorum. Bu yolların yapılması 
illere bırakılırsa 15 - 20 senede yapılamaz. 

Huzurunuzda tekrar Sayın Bakandan istir
ham ediyorum. Yine yardımsever ellerini uzat
sınlar. Halkı Hükümete, bugünkü iktidara mü
teşekkir kılmak için hudut bölgesinde her 
türlü mahrumiyet içinde sızlıyan 400 000 nü
fuslu bir kütlenin arzularına biraz hizmet edil
miş olsun. Bu hususta biz de hemşehrilerimize 
seçmenlerimize ve bütün vatandaşlarımıza karşı 
müşkül durumda bırakılmıyalım. Bu yolun ya
pılması memleketimiz için büyük faydalar sağ
lıya çaktır. 

Horasan - Kağızman yolu da yapılırsa mem
leketimiz için büyük bir ihtiyaç halledilmiş ola
caktır. İnşallah o da ileride yapılır. 

Bakanın; yolların kapanması hususundaki 
izahları gayet doğrudur. Yalnız bugüne kadar 
bu yollarda vukuagelen kazalar düşünülmedi. 
Yolların kapanması üzerinde maalesef hiçbir 
tedbir alınmadı. Kars'ın uzun yıllar mâruz kal-
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dığı ihmali de eklediğimiz zaman hudut bayun-
dan gelen bir arkadaşınız sıfatiyle bu mühmel 
yolların her hususta Kars'a çok ağır maddi, 
zararlara mal olduğunu açıklamış olurum. Ba
yındırlık Bakanlığı Bayındırlık Müdürlüğü 
delaletiyle geçen seneler ihmalden doğan feci 
vaziyetlere bu sene de meydan vermesinler. Yol 
ekipleri vasıtasiyle yollarda kazaya uğrıyan 
vatandaşları kurtarmak için yardımda bulun
malarını Bayındırlık Bakanından rica ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, belki muh
terem arkadaşımız pek yakında Kars'a bir se
yahat yapacaklardır. Bu seyaratlarmda göre
ceklerdir ki, Kars 'ta bu sene karla mücadele 
geçen senelerden - yurdun her tarafında olduğu 
gibi - daha fazladır, daha farklıdır. Bu müca
dele bundan sonra daha da artacak ve makina-
ların tedariki suretiyle tam mânasiyle randu-
manmı vermiş olacaktır. 

Digor - Kars youlnun yapılmasına gelince; 
ne yapalım, ki, bu yol bugün Devlet yolu de
ğildir. î l yolu olduğuna göre bakanlığın bu gi
bi yollara yaptığı bir yardım vardır. Bu yar
dımları vilâyet dahilindeki yolların en ehem
miyetlileri üzerinde teksif etmek suretiyle yap
mak kabildir. Eğer bu yol, buyurdukları şe
kilde çok ehemmiyetli ise bu sene Kars Vilâye
tine yapacağımız bakanlık yardımları ile Digor '-
u Pernavut'a bağlamak vilâyetin elindedir. (Ye
ter sesleri). 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Sayın arkadaş
lar, sayın Bayındırlık Bakanına huzurunuzda 
tekrar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Oturuma on dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 17,35 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,55 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), Sedad Baran (Çorum) 

«4« 

BAŞKAN — Efendim, oturumu açıyorum. 
Ancak vaktin geçmiş bulunmasına binaen de 
Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere Bir

leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,56 

l>&< IS&»— 

B — YAZILI SORULAR 

1.—•Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan 600 
tona yakın sade yağın saühp satılmadığına ve bu 
hususta çıkan anlaşmazlık yüzünden hâsıl olan 
zarardan dolayı müsebbipleri hakkında ne mu
amele yapıldığına dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Muhlis Ete ve Millî Savunma Ba
kanı Hulusi Köymen'in yazılı cevaplan (6/446) 

9. V I I I . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma ve Tica
ret bakanlıklarından yazı ile sorulmasını rica ede
rim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

1. Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde istan
bul soğuk hava depolarında bulunan GOO tona 
yakın sade yağın Millî Savunmaya satılıp satıl
madığı, Millî Savunma ile Ticaret Bakanlığı ara
sında bu hususta bir mutabakata varılıp varıl
madığını ve Millî Savunma Bakanlığınca ne be
del teklif edildiğini az bedel teklif edilmişse se
bebinin ne olduğunu, neticenin ne olacağını Mil
lî Savunma ve Ticaret Bakanlığımızın bunun 
üzerindeki düşünceleri nedir?. 

2. Her gün geçen anlaşmazlık ve ihmal yü
zünden , hâsıl olan milyonluk zararların mesuli
yetini kim tekeffül edecektir? Bir sözlü soru ile 
anlaşmaya varılacağı beyan edilen bu yağların 
böyle uzun zaman on beş aydır sürüncemede 

kalmasının hakiki sebepleri nedir?. Ve müseb
bibi kimler d i r i 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 20 . X I I . .1951 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı: Genel : 61251 ' 
özel : 1/784 

özü : T. M. Ofisi elinde 
bulunan sade yağlar hak. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
\ Ankara 

10 . VI I I . 1951 tarih ve 6/446 - 2416 - .5214 
sayılı yazıları cevabıdır. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in Top
rak Mahsulleri Ofisinin elindeki mevcut sade 
yağların Millî Savunma Bakanlığına satışı hak
kındaki 9 . V I I I . 1951 tarihli yazılı sorusu ince
lendi. . 

2 . V I I . 1949 tarihinde yürürlüğe giren K/784 
sayılı Karara dayanarak Toprak Mahsulleri 
Ofisi, 4 . V I I I . 1949 i - 21 . X I . 1949 tarihleri 
arasında 1 159 651,900 Kg. sadeyağ mubayaa et
miştir. 

Bu yağlardan : 
313 857, 100 Kg. mı 600 - 680 kuruş fiyatla 

Millî Savunma Bakanlığı birliklerine; 
996 Kg. m 600 kuruş fiyatla Cibali Tütün 

Fabrikasına satmış, bakiye yağların muhafaza
larım sağlamak maksadiyle yapılan rafinaj ame-

— 298 



.1951 O : 2 
20 . 4 . 1951 gün ve 345356 sayılı yazı ile Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlığına ve ayrıca Toprak Mah
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve 
aynı tarih 345694 sayılı yazı ile keyfiyet Başba
kanlığa arzedilmiştir. 

3. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür
lüğünden alman 21 Nisan 1951 gün ve 730 sayılı 
yazıda 270 ton sade yağının 400 kuruştan ordu 
ihtiyacına verileceği bildirilmiş ve bu yazı üzerine 
270 ton sade yağının Ofisten teslim alınarak or
du birliklerine tevzii için 27 . 4 . 1951 gün ve 
9-1/346909 sayılı yazı ilo İstanbul Levazım 
Amirliğine emir verilmiş ve 270 ton sade yağı 
tamamen alınmıştır. 

4. Ofisin İstanbul'da soğuk hava depoların
da bulunan mütebaki 500 ton sade yağı
nın sarfında oldukça uzun bir, zaman ge
çeceğinden ve birliklerin ambar ve kiler 
bina durumları ve mevsimin yaz oluşu dikkat 
nazara alınarak' saflarına kadar geçecek zaman 
zarfında evsaflarının bozulması ihtimalleri dü
şünülmüş olmasından ve evvelce alman birinci 
parti yağın sarf ve istihlâkinin bitimine yakın 
bu 500 ton yağın alınması işine teşebbüs edilerek 
ordunun 1951 malî yılı yağ vasati fiyatı olan 
246,5 kuruştan ordu ihtiyacma tahsisi 10.7.1951 
gün 331567 sayılı yazı ile Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına teklif edilerek mütalâaları istenil
miştir. Mezkûr yazı üzerine 500 ton sade yağı
nın ordu ihtiyacına veri Imcoi uygun göıülerek 
ittihaz olunacak kesin fiyatın Bakanlar Kuru
lunca tesbitine kadar 246,5 kuruşun bir avans 
fiyatı olarak kabul edilmesi Ticaret ve Ekonomi 
Bakanlığının 23 Temmuz 1951 gün ve 36342 sa
yılı yazıları üzerine 9 - 4/352354 sayılı yazı ile 
500 ton sade yağının muayene ve tesellüm edile
rek Bakanlıktan verilen tertibata göre birliklere 
sevkedilmesi için İstanbul Levazım Amirliğine 
emir verilmiş ve ayrıca keyfiyet 28 . 7 . 1951 gün 
ve 9 - 4/352866 sayılı yazı ile Başbakanlığa arze-
dilmiş olduğunu saygı ile arzederim. 

M. S. B. 
H. Köymcn 
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üyesi neticesinde 782 233 Kg. yağ istihsal edile
rek bunun 269 930, 230 Kg. mı 400 ve 512 303 
Kg. mı da 246,5 kuruş fiyatla Millî Savunma 
Bakanlığı birliklerine satmış bulunmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı 
Muhlis Ete 

T. C. 
M. S. B. 29. V I I I . 1951 

Genelkurmay Başkanlığı 
Levazım D. Bask. 

I V . Ş. 1. Ks. 
Şube : .9 - 4/353880 
Sayı evrak : 10788 

Kan. Md. 2416 

özü : Ofiste mevcut sa
de yağlar hakkında. 

T. B. M..M. Başkanlığına 
T. B. M. M. Başkanlığı Kanunlar Müdürlüğü

nün 10 . 8 . 1951 gün ve 2416/5214 sayılı yazı
sına bağlı Burdur Milletvekili Mehmet özbey 
tarafından verilen yazılı sorusu incelenmiştir. 
Şöyleki : 

1. 1949 senesi Toprak Mahsulleri Ofisince 
Diyarbakır'dan mubayaa edileni777 ton sade 
yağının ordu ihtiyacına verilmesi hakkında Ofis 
Genel Müdürlüğünden 14 Şubat 1951 gün ve 
321 sayılı yazı alınmıştır. 

2. Bu yazı üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından işbu yağların evsafı hakkında ra
por alınmadıkça ordu ihtiyacı için satmalma-
mıyacağı 24 Şubat 1951 gün 343651 , sayılı yazı 
ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 
bildirilmiş ve ayrıca 23 . 3 . 1951 gün ve 
9/344316 sayılı yazı ile İstanbul Levazım Âminr-
liğine emir verilerek bu yağlardan numune aldı
rılması ve numunelerin Ankara'ya gönderilmesi 
istenilmiştir. 4 . 4 . 1951 tarihinde Levazım Da
iresince teslim alman numuneler 5 . 4 . 1951 gün 
24-4/345356 sayı ile Gülhane As. Tıp. Akade
misi Müdürlüğüne, Vet. Akademisi Müdürlüğüne, 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlü
ğüne gönderilerek hikemi ve kimyevi tahlilleri
nin yapılması istenilmiştir. Dosyada mevcut her 
üç müesseseden alman raporlarda, yağların o ta
rihte evsafları iyi olduğu belirtilmesi üzerine 270 
tonunun .400 kuruştan, ordu ihtiyacına verilmesi •! 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 1952 
Bütçe yılında Kars'a tayyare seferi yapılıp ya-
pılmıyacağına, Kars - Erzurum arası posta nak
liyatına, Kars'ın şehirlerarası telefondan; isti
fadesine, Kars ilçelerine haftada karşılıklı ola
rak kaç defa posta .seferi yapılmasına, Kars -
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Erzurum yolu için kar makinesi verilmesine, 
Kars - Horasan arası dekovilinin > kışlık kömür 
ihtiyacına, Hopa - İstanbul arasında işliyen 
vapur seferlerinin artırılmasına ve canlı hayvan 
nakleden katarlara dair sorusuna Ulaştırma Ba
kanı 8 ey fi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/495) 

8 . X I I . 1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Ulaştırma Bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arzederiz. -

Kars milletvekilleri 
Fevzi Aktaş Sırrı Atalay 

1. 1952 Bütçe yılında Kars'a tayyare seferi 
yapılması için tahsisat ayrılmış mıdır? 1952 yı
lında Kars/a tayyare seferi yapılmıyacaksa se
bepleri? 

2. Kars - Erzurum arası Nisandan - Aralı
ğa kadar işlemesi mümkün otomobil yahut oto
büs ile posta nakliyatının bir âmme hizmeti ve 
409 138 vatandaşın haberleşme hürriyet ve ih
tiyacı olarak ele alınıp almmıyacağı ve bu hu
susta 1952 Bütçesinde bir tahsisat ayrılıp ay
rılmadığı, ayrılmamışsa sebepleri? 

3. Kars şehirlerarası telefon tesisatının ya
pılması ciheti askeriyenin Erzurum'a kadar in
şa ettiği telefon hattından istifade edilmesi şar
tı ile şimdilik yapılmıyacağı bakanlıkça bildi
rilmişti. Bu şekilde bir istifade ile şehirlerara
sı telefonun normal acele imkânlarından her 
zaman ve lâyıki ile istifade edilemiyeeeği tabiî 
ve aşikârdır. Kars'ın ticari, coğrafi, iktisadi 
ve sosyal durumu ise telefon tesisatının behe
mehal konulmasını zaruri kılmaktadır. İlçelerin 
dahi istifade ettiği bu âmme hizmetinden Doğu 
Anadolu'nun en uzak fakat en çok nüfuslu 9 
ilceli büyük bir valâyetinin malî mülâhazalarla 
mahrum edilmesini yerinde bulmuyoruz. 1952 
Bütçe yılında Kars'ın şehirlerarası telefondan 
istifade imkânına kavuşturulmasını temenni 
ediyoruz. 1952 Bütçesi için bu hususta bakan
lık ne düşünmektedir ? 

4. Kars ' tan ilçelerine haftada karşılıklı ola
rak 3 defa posta seferi için 1952 Bütçe yılında 
alınmış bir karar var mıdır, yoksa sebepleri 
nedir? 

'5. Kars - Erzurum arası şosenin kışın bir 
karamda, aşık ..tutulması .için- kaQ kar makinesi 
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tefrik edilmiştir,- edilmemişse sebepleri? 

6. Kars - Horasan arası dekovilin kışlık 
kömür ihtiyacı tam olarak temin edilmiş midir, 
edilmemişse sebepleri?. 

7. Hopa - İstanbul arası vapurların Hopa'
dan canlı hayvan nakliyatını temin edecek ve 
izdihamı, Hopa'da beklemek üzere hayvan tüc
carlarının zararını, hayvanların kilo kaybı ile 
millî servetin ziyamı önliyecek ilâve seferlerin 
ihtiyacı karşılıyacak durumda artırılması hu
susunda ne düşünüldüğü ve gelecek bütçe yılı 
içinde daha esaslı ne gibi tedbirler alınacağı, 
almmıyacaksa sebepleri? 

8. Canlı hayvan nakleden katarların sürati 
az olduğundan, daima değişiklik arzeden piya
sa fiyatlarına tüccarlar kendilerini uydurama-
makta, yollardaki gecikme üzerine kasaplık 
hayvanlara istenildiği gibi bakım yapılamadı
ğından, kiloda düşme vukua gelmekte, böyle
likle millî servet heba olmakta, bâzan tüccar 
zarar etmektedir. Yolcu katarlarının bir, bâ
zan iki mislini bulan bu nakil müddetinin as
gari hadde indirilmesi ve katarların süratleri
nin artırılması lüzumsuz beklemelerin önlenme
si bakımından bakanlık ne düşünmektedir? 

9. Son zamanlarda canlı hayvanların tren
le nakliyat ücretleri artırılmıştır.-

a) Bu artışın miktarı nedir ? Yani eskiden 
ne idi, şimdi neye çıkarılmıştır? 

b) Artış kararın meriyete konuşundan bu 
yazılı soru tarihine kadar Kars - Erzurum - Er
zincan illeri ve bütün ara istasyonlarından yük
lenen büyük baş ve küçük baş hayvanların 
miktarı nedir? 

c) Canlı hayvan nakliyatına yapılan bu 
zamma muvazi olarak sair emtia meselâ sebze 
nakliyatına zam yapılmış mıdır? 

d) Canlı hayvan nakliyatına yapılan zam
mın sebepleri nelerdir? 

e) Bu zammın hayat pahalılığına meselâ 
et istihlâk merkezleri olan İstanbul ve Ankara'
nın et fiyatlarının artış ve azalışına tesir edip 
etmiyeceği, bu artışı nazara alan alıcı tüccarın 
müstahsil köylüden daha ucuza mal alacağı tabiî 
bulunduğuna göre diğer taraftan yetiştirici köy
lüye bu zammın dolayısiyle bir vergi olup olma
dığının nazara alınıp alınmadığının; j 

f) Bu zammın 1952 Bütçe yılı içinde kaldı
rılması hususunda no düşünüldüğünün.., .-..•.•.,. 
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T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 22 . X I I . 1951 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2217 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . XII . 1951 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 2739/6103 sayılı yazıya karşılıktır : 
Kars Milletvekili Sırrı Atalay tarafından 

verilen yazılı soru önergesine ait cevabın ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

1. 5367 sayılı Kanunla hava meydanları in
şaatı Bayındırlık Bakanlığına devredilmiş ol
duğundan, Kars Meydanının inşaatının bu ba
kanlıkça yapılması talep edilmiştir. Diğer ta
raftan Havayoları 1952 senesi Bütçesine işlet-
masrai'ları konulmuştur. 

Meydan tesisleri Bayındırlık Bakanlığınca 
1952 seensi içinde ikmal edildiği takdirde işlet
meye açılabilecektir. 

2. Trenler halen Erzurum'a kadar hafiada 
yedi, Erzurum - Kars arasında da beş sefer 
yapmakta olduğundan Kars için noksan kalan 
haftada iki seferin de karayolundan motorlu 
vasıtalarla yapılabilmesi için 1952 yılı Bütçe
sine ödenek konulmuş ve bu hususta gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

3. Kars'ın şehirlerarası görüşmelerini sağ
lamak üzere gerekli telefon devresinin inşası 
kararlaştırılmış olup lialen Erzurum - Sarıka
mış arasında ciheti askeriyece tesis edilmiş bu
lunan devrenin Kars'a kadar uzatılmbası hu
susuna teşebbüs edilmiştir. 

Ciheti askeriyeden bakır tel temin edildiğin
de hemen, olmadığı takdirde 1952 inşaat mev
siminde yapılacaktır. 

Bu husus için gerekli ödenek 1952 Bütçesi
ne konmuştur. 

4. 1951 - 1952 posta nakliyatı devresinde 
Kars' - Göle, Kars - Kağızman - Tuzluca - İğdır, 
Kars - Arpaçay - Çıldır, Kars - Ardahan - Po
sof araları postalarının haftada iki seferden 
üçe çıkarılması için bu ara postaları ayrıca üç 
seferli olarak da eksiltmeye konulmuş ise de ta
libi çıkmadığından eskisi gibi iki seferli olarak 
ihalesi mecburiyetinde kalınmıştır. Bununla be
raber önümüzdeki 1952 yazından başlayıp 1953 
yazında sona erecek olan posta taşıma devre-
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sinde Kars ilçeleri postalarının haftada üç se
ferli olarak taşınmaları için yine eklistme açı
lacaktır. 1952 Bütçesine konulan tahsisat ara
sında bu cihet de nazara alınmıştır. 

5. Kars - Erzurum arası şosesinin kışın 
açık tutulması keyfiyeti Bayındırlık Bakanlığı
nı ilgilendirmektedir. 

6. Demiryolu işletme ihtiyacına ait olarak 
bahis konusu bölgede kömür stoku mevcuttur. 
Günlük sarfiyat miktarı üzerinden sevkiyata 
muntazaman devam edilmektedir. Umumi duru
ma nazaran bu bölgenin kömür stoku çok iyi
dir. 

7. Devlet Denizyollarının büyük tonajda 
iki gemisinin muayene müddetlerinin bitmesi 
dolayısiyle tamire alınacağından ve ayrıca bir 
motorlu geminin de tamirde bulunmasından bü
tün hatlarda vapur sıkıntısı mevcuttur. Elde 
ihtiyat gemi yoktur. Şilepler, açılmış olan mun
tazam programlı yük hatlarına tefrik edilmiş 
bulunmaktadır. Bu durum muvacehesinde Kara
deniz hattında muntazam hayvan ve yük posta
larını yapacak vapurlar bulunmadığı için bu 
seferlere bir türlü başlanamamıştır. 

Birkaç fırsattan faydalanarak bu hatta iki 
yük hayvan seferi yapılmışsa da bu seferleri 
muntazam devam ettirmek imkânı sağlanama
mıştı!?. 

Gerek şilep ve gerek posta vapurlarını ha
len tahsis edilmiş oldukları hizmetten muvakka
ten ayırmak imkânlarından istifade edilerek 
ilâve seferlerle mümkün olduğu kadar Ilopa-îs-
tanbul hayvan nakliyat kesafeti azaltılmaya 
çalışılacaktır. 

Bu sıkıntılar nazarı dikkata alınarak, birçok 
mahzurlara ve şikâyetlere rağmen yolcu gemi
lerinde, yolculardan tamamen ayrı ve uzak bir 
ambar gladorası istiabı kadar hayvan alınması
na devam edilecektir. 

8. Halen Devlet Demiryolları şebekesi üze-
rindo tatbik edilmekte olan seyir programların
da hayvan nakliyatının daha seri bir şekilde te
mini maksadiyle yekdiğeriyle irtibatlı doğru 
ve hızlı yük trenleri mevcuttur. 

Bu trenler eskiden 66 saat olan Erzurum -
Ankara mesafesini 59 saatte ve 92 saat olan Er
zurum - Haydarpaşa mesafesini ise 85 saatte 
katetmektedir. Bu müddetlere Yerköy'de ya
pılan nizami mola müddeti de dâhildir. 

Bundan başka Ankara ve Haydarpaşa, gibi 
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uzak mesafelere mürettep hayvan vagonları 
tercihan ve hamulesinin müsaadesi nispetinde 
günlük yolcu trenleri ile nakl olunmakta ve ar
tanlar yukarda mâruz doğru ve irtibatlı hızlı 
trenlerle sevkolunmaktadır. 

Hayvan nakliyatına tatbik edilen tarifede 
ücret, vagonun mesahai sathiyesine göre he
sap ve tahsil olunduğundan mal sahipleri aynı 
ücretle fazla hayvan sevketmek amaciyle va
gonlara hakiki istiap kabiliyetinden fazla hay
van yüklemekte, bu vaziyet ise hayvanların 
yolda bakımını güçleştirmekte ve örselenmele
rini ve fire vermelerini intaç etmektedir. 

9. Canlı hayvan nakil ücretleri 1 . Y . 1951 
de baştan' düzenlenmiştir. Ayarlama nispeti 
mesafelere göre % 20 ile 50 arasında değişmek
tedir. 1000 Km. ve daha fazla mesafelerde 
% 50 dir. Hayvanlara tahsis edilen vagonların 
yükleme sathına göre alman ücrete nazaran bir 
koyun Erzurum - Ankara arasında 195 kuruş 
yerine 293 kuruşa, Erzurum - Maltepe ara-' 
smda 265 kuruş yerme .398 kuruşa taşınmakta
dır., 

Tarife ayarlanmasmmm yürürlük tarihi olan 
1 .V.1951 tarihinden Ekim sonuna kadar ce
man 100733 büyükbaş ve 1170260 küçük ve 
10525 perakende çeşitli canlı hayvan nakledil
miştir. 

Maliyetin altında bulunmaları dolayısiyle 
'bâzı tarifeler ve bu meyanda sebze, meyve, ka
vun, karpuz, taze balık, et ücret ayarlamasına 
tâbi tutulmuştur. 

Hayvan tarifesine yapılan cüzi zammın bir 
kilo--et fiyatına tesiri Ankara'da 3,26 ve İstan
bul'da, Erzurum'dan taşınmış olmak ' şartiyle 

4,42 kuruştur. ; 

Kilosu 3 lira civarında satılmakta bulunan 
etin piyasa fiyatına bu zammın tesiri % 1 - 1,5 
arasındadır. . 

Bunun da müstehlike tesir etmiyece'ği aşi
kârdır. 'Çünkü bu ayarlama maliyetin dunun
da olan tarifeler dolayısiyle Devlet Demiryol-' 
l an İdaresinin mâruz bulunduğu büyük za
rarları kısmen telâfi ederek Hazineye yük ol
madan, idarenin geçmiş senelerden teraküm 
eden bakımsızlıkları düzenlemek, için alınmış 
tedbirlerdendir. Bu tarife ayarlamaları ile 
küçük miktarlar halinde müstehlike inikas eden 
nakil ücretleri Demiryollarının malî seviyesini , j 
feraha götürmok için alınmış tedbirlerden dir. 
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10. Bu tarife ayarlamasının 1952 Bütçe yılı 

içerisinde yeni bir tenzilâta tâbi tutulması dü
şünülmemektedir. 

3. — Kars Milletvekili Sim Atalayhn, Kars 
bölgesindeki arazi ihtilâflarının bir an evvel 
önlenmesi için Tapulama Kanunu gereğince Ara
zi Tevzi komisyonlarının fazlalaştırılmasına, bu 
İV e Mar§al yardımından ziraat aletleri verilme
sine, son yağan şiddetli yağmurlardan büyük za
rarlara uğrıyan köylülere yardımda bulunulma-
sına ve yakacak ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 
Posof% ve Kağızman ilçelerine birer meyvacilık 
mütehassısı tâyin edilmesine dair sorusuna, Ta
rım Bakanı Nedim Ökmen'in yazılı cevabı (6/492) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Tarım Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gı ilo arzederim. 

Kara Milletvekilleri 
Sırrı Atalay Fevzi Aktaş 

1. Kars'ın 40 küsur yıl yabancı istilâsında 
kalması arazi ihtilâflarım çoğalttığı gibi kurtu
luşu müteakip 4745 sayılı Kanun, nizamnameler, 
iskânlar idari emir ve tasarruflar burada arazi 
ihtilâflarını had bir hale sokmuştur. Arazi ihti
lâfları yurdun diğer yerlerine nazaran ayrı bir 
hususiyet taşımaktadır. Mülkiyet hakkının tanın
ması ve korunması her bakımdan bir zaruret teş
kil etmektedir. Meralar, çayırlar, yaylalar çoğu 
yerde müşterek mülkiyeti teşkil etmekte biçilme 
veyahut istifade zamanında taksim edilmektedir 
ki sulama ve koruma bahis mevzuu olmamakta 
bu sebeple istihsal en asgari derecede kalmakta 
öte yandan bitmez, tükenmez ihtilâflar devam et
mektedir. Mülkiyet hakkının tanınması ve vika
yesi için, 

a) Tapulama Kanununun derhal ve fazla 
adedli komisyonlarla tatbiki hususunda ne düşü
nülmektedir? 1952 Bütçe yılı içinde kaç komis
yon ayrılmıştır? Veya ayrılacaktır? 

b) Arazi tevzi komisyonlarının Kars ili için
de adedi eri pek az olduğu gibi kış aylarında baş
ka yerlere tahsis edilmektedir. Her ilçeye en az 
üç komisyon ayrılmazsa ıstıraplı ihtilâfların 
uzun yıllar devam edeceği aşikârdır. 1952 Bütçe 
yılında kaç komisyon Kars îline tahsis edilmiştir? 
Veya edilecektir? 

2. Marşal yardımından ziraat aletleri (Tvskr 
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tör vs.) için 1952 yılında Kars iline ne miktar I 
yardım yapılacağı? 

3. Son iki ay" içinde devam eden âfet halin
deki yağmurlardan birçok köylerde evler, ahır
lar komlar yıkılmış ısınma ihtiyacını temin eden I 
tezekler yağmur tesiri ile çürümüştür. 

a) Yıkılan bu evlerin;, ahır ve komların ta
mir yahut yeniden inşası için köylüye parasız ya
hut ueu2 tarifeli kereste tevzii, 

b) Yakacak sıkıntısı çeken Kars İl merkezi 
ile Göle - Ardahan, Çıldır, Sarıkamış, Posof, 
Arpaçay ilçeleriyle Kağızman İlçesinin ve bu 
ilçeler köylerinin yakacak odun ihtiyaçlarının 
Sarıkamış - Göle Ardahan - Posof ormanların
dan temini hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğının ve hangi ilce ve köylere ne miktarda 
ucuz tarifeden yakacak verildiğinin köy ve 
kental miktariyle açıklanmasını, 

4. Son yağmurlarla büyük bir felâketle 
karşılaşan Kars'ın yiyecek ve tohum ihtiyacı 
için hangi tedbirlerin alındığının, hangi ilçeye 
ne -miktar yiyecek ve tohumluk verildiğinin 
veya verileceğinin hangi ilçelerin hangi köyleri
nin borçlarının (T. C. Ziraat Bankasına) tecil 
edildiğinin, mahsul idrak yani harman edilme
den bankaya borcunu ödiyen, ödemeden sonra 
yağan yağmurlarla mahsulü çürüyen köylü
lerin durumu hakkında ne düşünüldüğü? 

Tuzluca - Arpaçay - Göle - Çıldır ilçelerinde 
ofis teşkilâtının kurulup kurulmadığı? 

5. Meyva bahçelerini tahrip eden ağ kur
du hakkında 1952 Bütçe yılında ne düşünül
düğü? 

6. Posof ve Kağızman ilçelerine birer mey-
vacılık mütehassısının tâyin edilip edilmiyeceği, 

7. Çıldır İlcesine veteriner tâyin edilip 
edilmiyeceği? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 21 . XII . 1951 

öze] 
2/1939 

T. B. M. M. Meclisi Başkankğı Yüksek Makamına 
C: 12 . XI I . 1951 gün ve 6/492-2736/6100 

sayılı yazıya: 
Kars Milletvekillerinden Sırrı Atalay ve 

Fevzi Aktaş tarafından Marşal Yardımından 
ziraat aletleri verilmesine, son yağan şiddetli 
yağmurlardan büyük zararlara uğrıyan köy-
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lülere yardımda bulunulmasına ve yakacak ih
tiyaçlarının karşılanmasına ve Posof ve Kağız
man ilçelerine birer meyvacılık mütehassısı tâ
yin edilmesine dair yazılı sorusu tetkik edilmiş 
ve bu hususta hazırlanan not ilişik olarak tak
dim kılınmıştır. 

Keyfiyetin kendilerine tebliğine müsaade
lerini saygı ile rica ederim. 

Tarım Bakanı 
N.* ökmen 

Not :, 
1. Tapulama ve Arazi Tevzi komisyonları, 

Bakanlığım teşkilâtına dâhil bulunmamaktadır. 
1 2. Marshall Kredisiyo, Amerika'dan getir

tilen traktör ve ekipmanın satışı, çiftçilerin şah
si talepleri üzerine firmalar tarafından yapıl
maktadır. Bunlar memleketin her köşesinde 
aynı şartlarla satılmaktadır. Çiftçilerimizin fir
malara şahsi müracaatları neticesinde istedik
leri tipte traktör ve ekipmanın temin etmele
ri mümkündür. Bu meyanda Kars îli çiftçile
rimizin de istedikleri firmadan diledikleri tip
teki traktör ve ziraat makinalarmı kredili sa
tış şartlarından faydalanarak almaları kabil-
dir. ' 

3. Sarıkamış Orman Başmüdürlüğü 11 . X . 
1951 tarihli • yazısında : kars İli yakacak ihti
yacının % 70 i tezek ile giderildiğini, bu sene 
çok yağışlı gitmesi dolayısiyle köylü tezek ya
pamadığından yakacağını temin edemediğini, 
bu sebeple mahrukat ihtiyacını karşılamak ü-
zero istihsal artığı olarak ormanlarda kal
mış kuru çam kütüklerini, köylerde mevcut es
ki malları, Oltu ve Göle ormanlarmdaki odun
ları, bu mıntıkaya getirmekle, Sarıkamış orman
larından da keresteliğe yaramıyacak yaşlı, fe
na evsaflı, ağaçları odun olarak çıkarmakla, te
min yoluna gideceği ve bunun için kendisine 
salâhiyet verilmesini teklif etmiş ve istediği 
salâhiyet verilmiştir. Ayrıca bu havalinin mah
rukat ihtiyacını esaslı olarak halletmek üze
re bu civardaki linyit ocaklarının işletilmesi 
için İşletmeler ve Ekonomi Bakanlığına ya
zılmıştır. 

a) Orman Kanununun 17 nci maddesi yan
gın, sel, deprem felâketine uğrıyanlara Bakan
lar Kurulu karariyle bedelsiz ağaç verilmekte
dir. Burada bu şekilde bir müracaat olmamış-
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tır. Hak sahibi köylülerin zatî irtiyaçları za
manında karşılanmaktadır. 

b) Kars, İlce ve köylülerine verilen mah
rukat odunu miktarlarına ait malûmat mahallî 
teşkilâtta bulunmakta olduğundan, istenildi
ği şekilde müfredatlı cetvelin tanzim edilerek 
gönderilmesi mahallinden telle istenilmiştir. 
Geldiğinde ayrıca takdim kılınacaktır. 

4. a) Kars, İline bugüne kadar 5254 sa
yılı îvanuıuı göre 330 ton buğday ve 200 ton ar
pa olmak üzere 530 ton tohumluk tahsis edil
miştir. Vilâyete yapılan bu umumî tahsisin il
çelere tevzii, vilâyet ihtiyaç komisyonlarınca ya
pılmaktadır. Bu hususta 4 . XII . 1951 de ma
hallinden malûmat istenmiştir. Bundan başka, 
bu ildeki çiftçilerimizin ilkbahar ekilişleri için 
tesbit edilecek ihtiyaçlarının karşılanması şim
diden nazarı dikkate alınmıştır. 

b) Son yağmurların sebep olduğu büyük 
felâket dolayısiyle bilhassa Şark bölgesinin ye
meklik ve yemlik ihtiyacını da karşılamak üze
re yeni bir Bakanlar Kurulu kararı istihsal edil
mek üzeredir^ 
, c) Kars İlinin Posof İlçesinde, Kaliksal Kö
yü, Ardahan İlçesi Halil efendi Mahallesi ve 
Küçük Cincirop Köyü, Merkez İlçenin Bayram
paşa, Yusufpaşa, İstasyonu, Sukapısı mahalleleri 
halkının T. C. Ziraat Bankasına olan borçları
nın tecilleri kısmen yapılmış ve kısmen de ya
pılmakta bulunmaktadır. 

ç) Şark bölgesi hasat mevsiminin kısalığı 
göz önünde bulundurularak bakanlığımız mües-
seselerindeki harman makineleri ile buralardaki 
çiftçilerin harman işlerine kabil olduğu kadar 
geniş ölçüde yardım edilmektedir. Ve bu faali
yete önümüzdeki yıllarda da devam olunacaktır. 

5. a) Tuzluca ve Kağızman ilçelerinde za
rar ika eden ağ kurdu ile mücadele için Kars 
Valiliğine 1500 lira masraf, 200 lira harcırah ve 
700 kilo ovicit, 200 kilo kurşun arseniyat gön
derilmiş ve mahallî mücadele teşkilâtına lüzum
lu direktifler verilmiştir. ., 

b) 24 . XI .1951 ve 7754 sayılı yazımızla 
Kars İlinin meyva zararlıları bakımından ihti-. 
yaçlan sorulmuş olup, mahallen tesbit edilen 
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istekleri, zamanında karşılanacaktır. 

6. Posof ve Kağızman ilceleriue meyvacılık 
kolunda yetişmiş elemanlar tâyin edilmek veya
hut mevcut elemanlar meyvacılık müesseselerin
de tekâmül kursuna tâbi tutulmak suretiyle, 
bu sahadaki ihtiyaçları giderilecektir. 

7. Kars Vilâyeti veteriner teşkilâtı bu se
ne yapılan beş, veteriner ve üç sağlık memuru 
tâyini ile takviye edilmiş başta gelen vilâyet
lerdendir. 

Halen açık : 
Arpaçay ve Çıldır ilçeleri vardır. Arpaçay 

merkezden idare edilmektedir. Çıldıra ilkbahar
da bir veteriner tâyin edilecektir. 

Ekli sunulan bir numaralı liste Kars veteri
ner teşkilâtının umumi durumunu, iki numaralı 
liste bu sene takviye olarak verilen elemanları 
göstermektedir. 

• Kars İlinin bugünkü teşkilât durumu 
1 - Kars Veteriner Müdürü : 
2-Kars Merkez Veterineri : 
3-Kars Merkez Hayvan S. 

Memuru : 
4 - Kars Merkez Hayvan S. 

MemUru : 
5 - Kars Veteriner Müdür

lüğü Kâtibi : 
6 - Göle İlçesi Veterineri : 
7-İğdır İlçesi Veterineri ; 
8-İğdır İlçesi Hay. Sağ. 

Memuru : 
9 - Kağızman İlçesi Veteri

neri : 
10-Kağızman ilçesi Sağlık 

Memuru : 
11 - Sarıkamış Veterineri : 

12-Sarıkamış Hayvan Sağ
lık Memuru : 

13-Ardahan Veterineri : 
14-Ardahan Hayvan Sağlık 

Memuru : 
15-Arpaçay ilçesi : 
16 - Çıldır İlçesi : 

Sezai Salman 
Rahmi Toksöz 

Ali Fuat Akev 

M. Fehmi Tanca 

Feride llgezdi 
Abdullah Celayir 
Hakkı Güven 

İlhan Güney 

Mustafa Işık 

Enver Eren 
Hüseyin" Ku
yumcu 

Behçet Baykal 
Hasan Kansoy 

Kadri Cansever 
Boş 
Boş 
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1951 yılında Kars'a tâyin edilen, 

Veterinerler 

Adı, soyadı 

Rahmi Teksöz 
Hakkı Güven 
Mustafa Işık 
Hasan Kansoy 
Abdullah Celâyir 

Görevi 
îşo başlama 

tarihi 

Kars Merkez Veterineri 10.11.1951 
İğdır Veterineri 23.11.1951 
Kağızman Veterineri 19.11.1951 
Ardahan Veterineri 28.11.1951 
Göle Veterineri 21.11.1951 

1951 yılında Kars'a tâyin, edilen, 
Hayvan sağlık memurları 

Muammer Fehmi Tanca Kars ^Merkez Sağlık 
muru 31.8.1951 

Ali Fuat Akev Kars Merkez Sağlık 
muru 31.8.1951 

İhsan Güney İğdır Sağlık Memuru 29.11.1951 

»&<i 




