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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak Özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. —- Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-

tinoğlu'nun, Millî Korunma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 5030 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ile Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'm, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin geçici ikinci maddesi hakkında Bütçe 
Komisyonundan istenilen mütalâaya dair 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/59,' 102, 3/285). 

5 .— Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1, — Hatay Milletvekili Gavit nYurt-

man'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Eefik Koraİtan'm Samandağı İlçe

s i 
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Sayfa 
sindeki beyanatına dair sorusuna Adalet 
Bakanı Kükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü 
cevabı (16/538) 8:10 

2. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, 
Yozgadlı Cura Salih'in mirası hakkındaki 
sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasu-
hioğlu'nun sözlü cevabı (6/547) 10:14 

3 . — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali- •-' 
can'm, Adapazarı Askerî Bakım Fabrika-
smın, tevsii maksadiyle 1910 yılında kamu
laştırılmasına teşebbüs edilen muhtelif eş
hasa ait araziye takdir edilen kıymet ara
sındaki farka, bu husustaki dâva safahatı
na ve hakem kurulunun ücretlerine ve ça
lışmalarına dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı 
1(16/556) 14:15 

4. —- Gütnüşane Milletvekili Kemal Yö-
rükoğlu'nun, kristal veya toz şekerden kes
me veya küb şeker imali ile alım ve satı
mının men T hakkındaki karar dolayısiyle 



Sayfa 
satışı mümkün olmıyan ve fakat ellerinde 
bu nevi şekerlerden kalmış olan esnafın za
rardan vikayesi için bir tedbir alınıp alın
madığına dair Maliye Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/558) İl5 

5. — Erzurum Milletvekili Sabri Erdu-
man 'in, bâzı illerde kurulması plânlaştırılan 
et kombinalarına ve bu meyanda birçok pa
ra sarfiyle malzemesi kısmen temin edilmiş 
olan Erzurum Et Kombinasının ne zaman 
faaliyete geçeceğine, yurdun muhtelif kö
şelerinden İstanbul 'a gönderilen hayvanla
rın alım, satım ve kesim işlerine dair Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü soru
su (6/591) 15 

6. — Kütahya Milletvekili Mecdet Al-
kin'in, Gümrük Tarifesinde yapılması dü
şünülen değişiklikler hakk'ndaki çalışma
ların ne safhada olduğuna ve ne gibi tek
nik esaslara dayandığının açıklanmasına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanlığından söz
lü sorusu (6/594) 15 

7. —: Kütahya Milletvekili Mecdet Al-
kin'in, hususi şahıslar tarafından, şehir ve 
kasabalar arasında işletilen kamyon ve 
otobüslerin sebebiyet verdikleri kazaların 
önlenmesi, için ne gibi tedbirler alındığına 
dair Ulaştırma'Bakanlığından sözlü soru
su (6/595) 15 

8. — İzmir Milletvekili Muhiddin Ere-
ner 'in, Galatasaray Lisesi eski Müdürü 
Behçet Güçer'in cenaze merasimi sırasmda 

-• mektebin önünde vukuagelen müessif hâ
disenin mahiyetine dair Millî Eğitim Ba-
kanlığından sözlü sorusu (6/596) 15:16. 

B — Yazılı sorular 16 
1. •— Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er-

kut 'un, köyler ve köylüler arasında artan 
mera, arazi Ve sınır ihtilâfları hakkında 
Hükümetçe idari ve kanuni ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Devlet Bakanı Vekili Fevzi Lût
fi Karaosmanoğlu'nım yazılı cevabı 
(6/453) •".• " ; 16:17 

2. — Kars Milletvekili, Sırrı Atalay'ın, 
İstanbul'da intişar eden Haftalık «Siya
set» adlı mecmuanın reklâm sütununa Pet-

' • V , , . v . ^ » ^ 

rol Ofis tarafından verilen ilânların sebep 
ve mahiyeti ile bunun için ne miktar para 
verilmekte olduğuna ve Petrol Ofisin elin
de ithal ye.tevzi ettiği mallardan satılmı-
yan ve reklâma muhtaç ne cins ve miktar 
mal bulunduğuna dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ve Başbakan 
Adnan Menderes'in yazılı cevapları 
(6/514) 17:18 

3. — Seyhan Milletvekili Arif Nihat As
ya'nın, Edirne İli Özel İdaresinin tek öğ-
retmenli köy okullarında çalışmış öğret-
menlere ne kadar borcu olduğuna ve bu-
borcu karşılamak üzere özel idare bütçesi
ne ne kadar para konulduğuna dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri ve 
İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ
lu'nun yazılı cevapları (6/551) 1£:19 

4. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'
ın, halen Türkiye'de faaliyette bulunan 
kaç arazi tevzi ve tapulama komisyonu ol
duğuna, her ilde kaç komisyon bulundu
ğuna, bu komisyonların il ve ilçelere taksi
minde hangi kıstasların kullanıldığına ve 
bu arada Kars İlinin hususiyetinin dikkate 
alınıp almmıyacağma dair sorusuna Dev
let Bakanı Vekili Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 'ııun yazılı cevabı (6/568) 20:23 

5. — Zonguldak Milletvekili Âbdürrah-
man Boyacıgiller'in, Karabük mamulleri-, 
nin istihsâl miktarı ile deniz, kara ve de
miryolları ndan yapılan nakliye maliyeti
nin neden ibaret olduğuna, bu mamulle
rin daha düşük bir maliyetle, nakli için 
Kokaksu - Bartın -Amasra iltisak demir-; 
yolunun inşası üzerinde durulup durulma-
dığma dair sorusuna İşletmeler Bakanı 
Nuri Özsan'm yazılı cevabı (6/571) 23:25 

6. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, ilkokul Öğretmenli
ğinden gelmiş olan ortaokul öğretmenleri- , 
nin 5242 sayılı Kanundan istifadelerinin 
sağlanmasına, bu gibi ortaokul öğretmen
lerinin sayışma ve adı geçen kanunun 
kendilerine teşmilinde yıllık masrafın 
kaç liraya baliğ olacağına dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin yazı
lı cevabı .(6/579) . . ' 25 



.Sayfa 
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Erem Hayri Üstündağ'ın yazılı cevabı 
(6/589) 27:28 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı'nm, 1951 yılında köy yol-
lariyle köy içme suları 'için vilâyetlere 
verilen para miktarına dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/602) 28:30 

11. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'
ın, 1950 ve 1951 yılları Bayındırlık Bakan
lığı bütçelerine konulmuş olan (köy yol
ları için özel idarelere yardım) ödenekle- • 
ri,nin miktarları ile bu ödeneklerin kulla
nılış şekline dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/606) 30:33 

6.— Sunuklar ve telgraflar 33. 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayfa i 
7. —- Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Konya'nın Karapınar 
ilcesine bağlı Emirgazi ve Işıklar köyle
rine Ziraat Bankasınca yapılan yardım 
miktarına ve bu iki köyün nüfuslariyle 
koyun sayılarına dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı 
cevabı (6/587) 25:27 

8; —' Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman İBoyacıgiller 'in, Karabük Demir -

Çelik fabrikaları müessesesi hastanesine • 
doğum - kadın mütehassısı tâyininin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna İş
letmeler Bakanı Nuri özsan'ın yazılı ce
vabı (6/588) 27 

91 — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacığiller'in, Safranbolu hasta
nesinde açık bulunan operatörlüğe bugüne 
kadar • tâyin yapılmaması sebebine^ dair: 

Birinci Oturum 
Sivas Milletvekili İlhan Dizdar 'm millet ve

killiğinden çekildiğine dair. tezkeresi, okundu. 
1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 23 ve 24 

ncü maddeleri de' kabul olunduktan sonra tümü 
açık oya sunuldu. 

1 Birleşime ara verildi; 

İkinci Oturum 
Toplanan oyların ayrılanmaşı sonucunda 

. Yazılı soru 
Amasya Milletvekili1 ••Hâmit Koray'm, 1949 

yılında Amasya'da Hükümet: tarafından Yüz-
evlçr nâmiyle1:; tesis olunan mahalledeki evlerin 
felâketzedelere tevziindeki yolsuzluk hakkında 
yapılan'tahkikat neticesine ve bu evlerin bedel
siz \olarak-,verilmesi, mümkün olmadığı takdir
de taksit müddetinin 40 seneye ıçıkarılması hu
susunda,! ne: düşünüldüğüne dair olan yazılı 

1952 yılı Bütçe Kanununun kabul edildiği bil
dirildi ve alınan karar gereğince 24. I I I . 1952 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
İçel Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Refik Koraltan İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

Sedat Baran 

soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir;; 
(6/597) 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş;'ln, serma-, 
yeleri 300 - 1 000 lira arasında bulunan semer
ci, keçeci ve benzeri esnafın Gelir Vergisi hak
kındaki şikâyetlerini önleyici tedbirlerin, dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner-, 
gesi Mâliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/598) 

Afyon Karahisar/ Milletvekili.Gazi Yiğitba* 

Borular 



şı'nin, Afyon Karahisar *İa diğer 14 ildeki ca
milerin tamiri için 1951 yilmda verilmiş olan : 
para miktarına ve tamire muhtaç daha kaç ca
mi bulunduğuna dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/599); r 

; Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı'nin, Atatürk Anıt v Kabri etrafında süs için 
yapılacak insan, arslan ve sair heykellerin 
adedlerine ve bunlara: sarf edilecek para mik
tarına dair olan yazılı soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/601) 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı 'nin, . 1951 yılında köy yollariyle, köy içme 
suları için vilâyetlere verilen para miktarına 
dair1 olan yazılı soru Önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/602). . 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba-, 
şı'nm, alaylarda müftü ve taburlarda imam 
varsa kadrolariyle maaşları miktarının neden 
ibaret olduğuna dair yazılı soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/603) 

Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, belediye-

Tasan 
1. — Rize İline tâbi Güneyce îlce merkezinin 

nakledilmesi ve adının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/359) (İçişleri ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

Teklifler 
2. — Diyarbakır Milletvekilleri Kâmil Tayşı 

ve Mustafa Ekinci'nin, Eskişehir'de sel baskı
nından zarar görenler için yaptırılacak mes
kenler hakkındaki 5663 sayılı Kanunun Dicle 
Nehrinin feyezanından zarar gören Bismil İl
çesindeki vatandaşlara da teşmili hakkında 
kanun teklifi (2/358) (Bayındırlık ve Bütçe ko
misyonlarına) ; 

3. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'- -
nun, Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün 
Sandığının tasfiyesi hakkında kanun teklifi 
(2/359) (Ticaret, Ulaştırma ve Adalet komis
yonlarına); 

4. -—Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, 
Bakanlıkların; kuruluşu ve Bakanlann gör ev ve 
sorainlari hakkında kanun teklifi (2/360) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarına); 

5. -— Trabzon Milletvekili Mahmut Göloğlu'-
nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 

lerin harita, imar plânı, su, elektrik,%iezba-
ha ve kanalizasyon^ işleTinin temini için tesis 
edilmiş bulunan fondan 1 Haziran 1950 tari
hinden 29 Şubat 1952 tarihine kadar hangi be
lediyelere hangi işler için ne miktar tahsis ya
pıldığına ve bu fon dışında istikraz suretiyle 
para temin eden belediyeler bulunup bulunma
dığına dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/604) 

Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, i 1950 ve 
1951 yılları Bayındırlık Bakanlığı bütçelerine 
konulmuş olan (köylerde halkın yapacağı "su 
işlerine yardım) ödeneklerinin miktarları ile bu 
ödeneklerin kullanılış şekline dair, yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/605) 

Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, 1950 ve 
1951 yılları Bayındırlık Bakanlığı bütçelerine 
konulmuş olan (köy yolları için özel idarelere 
yardım) ödeneklerinin miktarları ile bu ödenek
lerin kullanılış şekline dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/606) 

ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin deliştirilme-
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/361) (Adalet Komisyo
nuna) ; 

önergeler 
6. — Urfa Milletvekili Necdet Açanal'm, 

Dilekçe Komisyonunun 26 . Ijl . 1952 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki. 1479 sayılı kara-

. rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/240) (Dilekçe Komisyonuna) j 

7. — Urf a Milletvekili Reşit Kemal Timur-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 13 . II .1952 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 475 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/241) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar '\\.:\+,?-hi..:'. • 
8. — Afyon Karahisar eski Milletvekili Ha

zım Bozca'nm, Dilekçe Komisyonunun 1 ;fXI . 
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki, J426 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine t ıdaıi'r 
önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/8) 
(Gündeme), ,'îMi./ 

9. — 1945 yılı Kesinhesabma ait Uugunlük 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAB 

— 4 -
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Bil^irim'injii suüulduğuiıa ;daır Sayıştay Baş,r 
kanlığı sitezkeresiyle 1945; yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı ve ;Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/156, 1/44)' (Gündeme), 

10.; r - 1946 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı. tezkeresiyle 1946 yılı Kesinhesabı 
hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/261, 1/45) (Gündeme), 

11. ^ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı îtezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık, Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/205, 1/295) (Gündeme),, 

12. —r Orman, Genel Müdürlüğünün 1946 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez

keresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1946 ryıİi 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ye Sayış
tay Komisyonu raporu (3/199, 1/100) (.Gün-

•deme),,;-/. .:. . ;'\v.• 
13. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge

nel; Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/200, 1/296) (Gün
deme), : , 

14. .— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildi
riminin sunulduğu hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/216, 1/11) 
(Gündeme), 

BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Muzaffer Önal (Tokad) 

•«*>»• 

& 

BAŞKAN —, Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. ~ BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i . -— Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin-
oglu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 
Kanuna ek kanun teklif i ile Amasya Milletvekili 
İsmet Olgaç'm, Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin geçici ikinci maddesi hakkında Bütçe Ko
misyonundan istenilen mütalâaya dair • İçişleri 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/59, 102, 
3/285): 

[•'S\M' i . ' . ' • • . . ' • . • ' . ' 

• BAŞKAN ••—- İçişleri Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresini okutuyorum: 

3/285 r 15.2.1952 ; 
Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytmoğlu?nun, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi ile aynı mevzua dair-Amasya Mil
letvekili İsmet Olgaç'm kanun teklifi, komisyo
numuzda tevhiden müzakeresi sırasında; 

Müzakere mevzuu olan kanun teklif inin; ge
çici ikinci maddesinin akçaya taallûku hasebiyle, 
yalnız bu madde hakkında Bütçe Komisyonunun 
mütalâasının alınmasına karar verilmişti. : 

: Mütalâası istenen komisyonun, vermiş olduğu 
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cevap müzakere edildi. İçtüzüğümüzün 3G ncı 
maddesi, komisyonlar arasında mütalâa taleple
rinin en geç on gün içinde verilmesini veyahut 
gecikme sebebinin bildirilmesini tesbit etmekte 
ve bundan herhangi suretle imtinaa cevaz veren 
bir hükmü muhtevi bulunmamaktadır. Komisyo
numuz verilen cevabı bu esas dairesinde tetkik 
etmiş ve kanun teklifinin tümünün tetkiki kara-
riylc istenilen mütalâanın verilmemesini Tüzü
ğün meşrut hükümle telif edemiyerek, bunun tek
rar talebine ve muktazasmın teşriine karar ver
miş olduğunu saygılarımla arzederim. 

'.-,".' İçişleri Komisyonu Başkanı 
' • " ' " • . Kırklareli 

Faik Üstün ._.;, 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Mütalâa serde-
den olmadığına göre rey heyeti aliyenizindir 
Bütçe Komisyonunun bu bapta istenilen müta
lâasının verip vermemesi hususu reyi âlinize bağ
lıdır. 

AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 

YURDABAYEAK (Zonguldak) — Başkânüğın 
okuduğu ve komisyonumuzun hazırlamış oldu
ğu tezkeresinde mevzuubahs olan hâdise; Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında, gerek Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu ve gerekse Amasya Milletve
kili İsmet Olgaç arkadaşlarımızın iki kanun 
teklifi tevhiden komisyonumuzda tetkik edildi. 
Bu kanunun ikinci maddesi, akçalı işlere taallûk 
ve bâzı maddelerin tadili şeklinde olduğu için, 
bu cihet Bütçe Komisyonundan soruldu. Binaen
aleyh malî portesi itibariyle bu kanun bâzı 
maddeleri tadil ve bâzılarına da yeni madde ve 
hükümlerin vaz'mı ihtiva etmektedir. Halbuki 
bugün Millî Korunma Kanunu aşağı yukarı bir 
arz ve talep kanunu yerine kaim olmuş bulun
duğu için, 2 nei maddenin memleketin iktisadî 
durumu üzerinde ne gibi tesirler husule getire
bileceğini gözden uzak tutmamak lâzımdır. Dev-: 
letin de kiraladığı birçok gayrimenkul vardır; 
Kiralarda bir artış olması halinde ne durum hâ
sıl'olâcağinı aşağı yukarı 7-8 ay evvel içtüzüğün 
36 neı maddesine uyarak Bütçe Komisyonundan 
sormuştuk. Fakat 'Bütçe^Komisyoriu,;bize;:lÖ'gün: 
içerisinde cevap vermesi lâzımgelirkeri, aradan 
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nzun zaman geçtikten şpuj?a«Bk de bu kanunun tü? 
mü üzerinde;konuşacağız; binaenaleyîirm.ütalâ--
amızı o zaman bildiririz» diye, lçtüzüğe:aykırı •• 
olarak ve bir esbabı mucibeye de istinat etmek
sizin, teklifi Komisyonumuza iade etmiş, bulun
maktadır. <;; :••'.'/ , 1 

Halbuki içtüzüğün 22 nei maddesi, akçalı; iğ
ler hariç, diğer bütün işlerin İçişleri Komisyonun
dan geçeceğini âmirdir. Bundan başka 28 ve 38 nei 
maddeler de bir komisyona diğer komisyonlar
dan icabeden şekilde mütalâa sormak salâ
hiyetini tanıyor. • 

Bu kanun esasen Başkanlıktan Bütçe Komis
yonuna: deği,! İçişleri, Adalet ve Maliye komis
yonlarına havale edilmiştir. İçişleri Komisyonu, 
Bütçe Komisyonundan ! sırf yukarda• arzettiğim 
şekilde, bâzı husüslarn, bilhassa iktisadi durum 

•; üzerinde ne gibi tesir husule getireceği no-ktaî  
nazarından mütalâa serdedİlmesini istemişti-
Huzurunuza gelen mesele buna taallûk etmek
tedir. İsteğimiz yüksek tasvibinize lâhik olursa 
Bütçe Komisyonu bundan yedi sekiz ay evvel 
kendisinden sormuş olduğumuz husus hakkında 
mutââft: serdetsin ve kanun da bunun için geri 
kalmasını 

Tatilden evvelki oturumlarda Samsun Millet
vekili bu kanunun ilgası hakkında bâzı npktai 
nazarlar serdel mislerdi. Böyle bir kanun teklif 
fi İçişleri Komisyonunda bulunduğu için o teklif 
de komisyona havale edilmişti. 

Bu itibarla istirhamınız, nokti nazarımız, tas
vip edilerek, bu hususta Bütçe Encümeninde mü
talâa! verilmek üzere, ikinci maddenin oraya iade 
edilmesidir. Takdir Heyeti âliyenindir. 

BAŞKAN —• Sual soruyorlar. 
İBRAHİM KİRAZOĞHU (Kayseri) — Ta

sarının tümü haddizatında Bütçe Komisyonu
na muh a vv el midir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 
YURDABAYRAK (Devamla) — Havale edil
memiştir. Yalnız diyorlar ki; bize gelecektir. 
Tasar» İçişleri, Maliye ve Adalet komisyonları
na havale edilmiştir. Fakat biz oradan İçtü
züğün 30 nei maddesinin ' son fıkrası gereğin
ce bir mütalâa istedik, İm mütalâaya göre ta
sarıyı komisyonumuzdan çıkarmak istiyoruz; 
7-8 aydan beri yatıyor. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Konya) — Millî Ko: 
runma Kanunu ilk defa Meclisi Âliden çıkbğı 
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vakit Üîütçe Komisyonundan geçmi midir, geç-
ittemiş^midiH-'Geettİigse"bunun da Bütçe Komis
yonuna gitmesi lâzımdır. Bu cihetin tavzih 
edilmesi lâzımdır. ; i î ; ' 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 
YURDABAYRAK (Devamla) —' Şimdi havale 
edilmemiştir. Yüksek Meclis tasvip ederse ora
ya da havale ederiz. Burada mevzuubahis hâ
disede bizim istediğimiz mütalâa Bütçe Komis
yonunca yapılmamıştır. Kanun bize de gelecek
tir, bildirilecektir, şeklindeki mütalâa İçtüzü
ğe aykırıdır. Netice burada taayyün edecek
tir., \ 

BAŞKAN — Bu bir tashih talebi değildir. 
Bu itibarla Millî Korunma Kanununun Bütçe 
Komisyonundan da geçip geçmemesi meselesi yo
rumlarda mevzuubahis olabilir. 

Söz Mahmut Güçbilmez arkadaşımızındır. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Aziz arkadaşlar, Yur-
dabayrak arkadaşımızın sizlere arzettiği mese
lenin Bütçe Komisyonu zaviyesinden olan 
kısmı şundan ibarettir. 

Bu kanun teklifinin geçici ikinci maddesi 
üzerinde mütalâa beyan edilmek üzere komis
yonumuza havale edilmiş olduğu görülünce, 
komisyonumuz/ hepinizin bildiği gibi umumi 
bütçe elinde olduğu için, havale edilmiş olan 
diğer komisyon teklifleri gibi, bunu da umumi 
bütçe çıkarıldıktan sonraya bırakmak mecbu
riyetinde kalmıştır. Filhakika sön günlerde 
bu kanun teklifini de müzakere ederek yalnız 
ikinci madde hakkında mütalâa vermekle ye
tinmeyi doğru 'bulmıyarak kanunun tümü hak
kında memleketin ve kanunla istihdaf edilen 
gayelerin maksadını uygun buldu. Bu itibar
la bu yolda bir karar ittihaz etti. Durum bu
dur, Bütçe Komisyonunuz kanunun tümü üze
rinde çalışma kararım vermiş ve kanunu o şe
kilde intaç etmek mevkiine girmiş bulunmak
tadır. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. İçişleri 
Komisyonu Başkanlığının tezkeresi okundu, Büt
çe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız da key
fiyeti izah etti. Tadil tekliflerinin havalesinde 
Bütçe Komisyonuna bir havale- mevcut değil-, 
cîir. Ancak, tadil tekli Llerin in komisyonlarda 
müzakeresi sırasında. İçişleri Komisyonu, Büt
çe Komisyonunun mütalâasını almak1 lüzumunu 
hissetmiş ve bu mütalâayı istemiştir. Keyfi
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yet bundan ibarettir. Meseleyi heyeti : eelileni-
zin ittihaz buyuracağı karar halledecektir. 

BAŞKAN —Cevdet soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

trkadaşlar, İçişleri Komisyonunun isteği ve 
mütalâası üzerine Mahmut Güçbilmez arkada
şımızın ifadatmdan anladığımıza göre Bütçe 
Komisyonu bu kanunun tümü üzerinde müta
lâa serdetmek' yetkisini kullanma lüzumunu 
duymuştur. Bizce Bütçe Komisyonunun bu ha
reketi doğru değildir; İçişleri Komisyonunun 
istediği mütalâaya cevap vermesi kâfi gelir. 
Millî Korunma Kanununun kira meselesine ta-
allûkeden tadil teklifi esasen Bütçe Komisyo
nundan geçmiş değildir. Bütçe Komisyonunun 
bu vaziyette meseleyi geciktirmekten başka bir 
şey yapmıyacağı aşikârdır. İçişleri Komisyonu 
müspet veya menfi cevap vermek mecburiye
tinde olduğundan Bütçe Komisyonunun hatır
latması kâfi gelir. 

BAŞKAN — Sadık Eti . , 
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) —. Muh

terem arkadaşlar; ben usul hakkında konuşaca
ğım. Eğer bu Millî Korunma Kanunu bidayet
te Bütçe Komisyonundan geçmişse, ti|zük icabı 
tadillerinin de buradan geçmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh, mesele şuradadır: Divânı" Riya
setin zühulen bunu Bütçe Komisyonuna hava
le buyurmamış olması bu komisyonun bu teklif
leri'müzakere hak ve salâhiyetini- nez 'etmez. Bu 
itibarla ortada kamutayın yüksek reyine arze-
'dilocck bir keyfiyet yoktur. Eğer Tüzüğün emri 
tatbik edilir ve bidayette ana kanunun kabulü 
sırasında Bütçe Komisyonundan geçmiş bulu
nursa, Tüzük hükümlerine göre oraya havalesi 
icabeder ve Bütçe komisyonunun da tümü üze
rindeki müzakere salâhiyeti mahfuz bulunur. 
Yolî, bidayette Bütçe Komisyonunda müzakere 
mevzuu olmamışsa, Bütçe Komisyonu istenilen 
mütalâayı vermek mecburiyetindedir. 

Binaenaleyh, Kamutayın takdirine arzedile-
cek bir mesele * yoktur. Bu, Riyaset; Divanınca 
halledilmesi lâzım gelen bir keyfiyettir. Bu, 
tetkiki istenilen madde hakkında Bütçe Komis
yonu evvelce bir rapor vermişse, o takdirde 
Bütçe Komisyonuna sevkı lâzımgelir. Aksi hal
de Bütçe Komisyonu önce söylediğim gibi İç
işleri Komisyonundan istenilen mütalâayı ver
mek mecburiyetindedir. 
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BAŞKAN — Murad Âli Ülgen! 
MUfr&D ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Sayın ar

kadaşlar ; İçişleri Komisyonunun Bütçe Komis
yonundan mütalâa istediği Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu, maddesinin tadiline' dairdir. 
Halbuki Millî Korunma Kanununun birçok mad
deleri malî- ^ hükümleri i muhtevidir. Nitekim 
Millî Korunma Kanununun tahmil ettiği hizmet
lerin yapılabilmesi için, yüz milyon liralık bir 
kredinin açılmasına ve bu paranın sarfı için 
.Hükümete salâhiyet ı verilmesine dair malî hü
kümler mevcuttur. Eğer bu kanun bidayette 
Bütçe komisyonundan geçmemiş ise sureti kati-
yede, muhtelit bir komisyondan geçmiştir. 
Eğer böyle ise bu. kanun lâyihasının o komisyo
na gönderilmesi, İçtüzük hükümleri gereğince, 
takip edilmesi lâzımgelen yolda bu komisyonlar
dan geçmek suretiyle getirilmesi bir emri zaru
ridir. Takdir yüksek heyetinizindir. 

NAHÎD PEKCAN (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar; tadil teklifi 30 ncu maddeye ait bu
lunmaktadır. Hatırlardadır ki, kanun ilk ta
dili çiktığı zanlın mesken kiralarına % 20, dük
kânlara <fo 50 zam yapilmıştı. Bu tadil zam
mı Müsakkafat Vergisine matrah teşkil et-
miyeceği gibi, aynı zamanda muaf olacaktır. 

30 ncu maddenin tadili görüşülürken içişleri 
•komisyonunda bâzı arkadaşlar yeni yapılacak 
zammın yani % 20 nin, % 50 ye % 50 nin 
% 100 e iblâğı takdirinde tekrar vergi matrahı 
teşkil edip etmiyeceğini, muaf olup olmıyaca-
• gını sormuşlar. Bu konunun anlaşılması için bu 
hususta Bütçe Komisyonunun mütalâası isten
miş. Tadil akçalı işe taallûk etmemektedir; Ge
çici maddenin tadili mevzuubahis değildir. Ta
dili mevzûubahs olan 30 ncu maddedir. 
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, İçişleri Komisyonunun mütalâasına; iştirakin 

yerinide olacağının mütalâasmdayım. i Takdirini
ze, arzediyorum. (Bravo sesleri); 

' BAŞKAN— İsmet Olgaç. ; 
İSMET OLGAÇ (Amasya) — Efendim, Na-

; hid Pekcan arkadaşımız mevzua tamamen temas 
ettileıv i Bu meselenin iki komisyon' arasında 
ihtilâf haline gelmesinin sebebi şudur:, 5020 
sayılı Kanunla evlere % 20, iş yerlerine % 50 
olarak yapılan zamları . bu sefer yeni kanunla, 
tekrar ederek diyoruz ki; % .50 ye ve % 100, e 
çıkarılan zamlar vergiye tâbidir,, Bu itibarla 
İçişleri Komisyonu haklı olarak Bütçe Komisyo
nunun mütalâasını: sordu Bütçe Komisyonu 6 ay
dan sonra durup durup bir zaman geçirdikten 
sonra bunu tetkik etmemiz ieabediyor, diyor, 
Burada İçişleri Komisyonunun talebini yerinde 
mütalâa ieabeder. İçişleri Komisyonunun iste
ğine müspet cevap verilmek suretiyle Bütçe 
komisyonu mütalâasının verilmesini rica ede
rim. . . ' • ' . . , . . -

BAŞKAN t—. Efendim; mesele, bir komisyon
ca bir mesele hakkında diğer komisyonun iste
diği mütalâanın serdedilip edilmemesi noktası
nın hallinden ibarettir. Bu^ Riyaset Divanınca 
değil, Heyeti: Aliyenizee karar altına alınması 
lâzımgelen bir husustur.-

Bu itibarla İçişleri: Komisyonunun Bütçe 
Komisyonundan istemekte bulunduğu mütalâa
nın Bütçe Komisyonunca verilmesi lâzım geldiği
ni tasvip buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler ... İçişleri Komisyonunun tezkeresi 
tasvip buyurulmuş ve Bütçe Komisyonundan 
istediği, mütalâanın, cevabın verilmesi kabul olun
muştur efendim. • 

Gündeme devam ediyoruz efendim. • 

5. — SORULAR VE CEVAPLARI 

./.•••— Hatay Milletvekili Cavü,Ywtman'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi' Ba§kant Refik 
Komitan'm Samandağı İlçesindeki beyanatına 
dair sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhi-
oğlu'nım sözlü cevabı (G/538) . 

BAŞKAN ^~ Sözlü soruyu okutuyorum efen-
c ü ? m " • • ' • • • . • " . . 

A __ SÖZLÜ SORULAR 

6/548 17:1.1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Cumhurbaşkanımız Saym Celâl Bayar'ıh re
fakatlerinde Büyük Millet Meclisi Başkanı İçel 
Milletvekili Refik'; Koraltan seçim bölgem olan 
Hatay' ın Samandağ'ı İlçesinde , kendilerini is
tikbale gelen halka Hükümet konağı merdive
ninde bir hitabede bulunmuştur. Sözleri ara-

8 
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sındâ 1946 seçimlerinde' sâibı'k iktidann kullan
dığı jandarma 've polisi müstevli Franşiz Hü
kümetinin " kullandığı Ermeni polis ve jandar-
masiyle mukayese ederek Halk Partisi jandar
ma ve polisinin daha fazla zulüm yaptığını ve 
'halka Ermeni jandarmasını arattığını onlardan 
daha fazla. halkın nefretini kazanmış; olduğunu 
ifade etmiştir. ' . • 
' ••" Refik Koraltan 'm bu' sözlerinde D eyletitrıi -
ziri silâhlı emniyet kuvvetlerini tahkir mânası 
yok mudur? -...''• : ••' ' 
. 'Orada hâzır' bulunan gazete muhabirlerinin 

de belirttiği bu kânun dışı sözler hakkında yet-
iMIi merciler ne mu âinele yapmıştır. 

Bu sorunlun Adalet Bakanı tarafından söz
lü olarak'cevaplandirılnlasinı saygılarımla rica 
ederini.' < ' " ' ' ; ' : ' / • , ' ' 
• ' " "" ' . • • Hatay Milletvekili 

.- ' ' " Dr. Cavi't Yurtman 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NAŞÛ-
HÎO^LIJ , (Edkne.). — Muhterem arkadaşlar; 
'hu. soru meselesi ,üzerinde,4 . II .1Ö52 tarihin
de (burada etraflı mâruzâtta (bulunmuştum. O 
mâi'uzatuna ilâve edecek hiçbir sözüm yoktur. 
Eİğer tensip buyurursanız aynı cevabı bir daha 
okuyayım. (Lüzum yok sesleri). Takdir Yük
sek Meclisindir. , 

(BAŞKAN— Cavit Yurtman! 
CAVlT YURTMAN (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlar, şiözlü soruma daha evvel cevap ver
diklerini söyliyen * Sayın Adalet Bakanına te
şekkür ederim. İkinci defa zahmet buyurarak 
tekrar etselerdi çok daha memnun olacaktım. 
(ıSoldan lüzum yok sesleri). . • 

Geçen sefer serdetmiş oldukları cevapları 
ve mütalâaları ne beni, ne de benim gibi hâdi
senin" şahidi'o)an binlerce vatandaşı tatmin ede
cek mahiyette olmamıştır. Bu bakımdan benim 
de Yüksek Meclise kısaca mâruzâtım olacaktır. 

.Arkadaşlar, geçen de' aynı mevzu görüşü
lürken, maalesef bunun bir tertip mahsulü oldu
ğu iddia" edilmiştir. " Hâdisenin başından niha
yetine kadar bizzat şahidi olmuş bir arkadaşı
nız sjfatiyle vereceğim izahat böyle bir iddia
nın varit olmadığını ispat ed&cek mahiyette ola
caktır. Esasen böyle nir itham olmasaydı bu 
mevzuda sizleri tekrar rahatsız etmemek kara-
rindaydım. ' ' '••*-" • 

Aı%adaşhu', Ocak ayı ortalarında Sayın 
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Cumhuribaşkanının Cenup illerinde seyahate 
çıktığı sıralarda bendeniz de Antakya'da bulu
nuyordum. Hatay'ı da teşrif edeceklerini 
'öğrendiğim ıgûn yine orada bulunan millet
vekili arkadşım Abdullah , Çilli ile birlik
te kendilerini vilâyet hududunda ': karşılamak 
üzere gittik. Yapılan karşılama merasiminde 
bulunduktan sonra Antakya'ya döndük. Öğle
den sonıma Antakya'yı teşrif ettiler. Vilâyet 
makamında bir resmi kabul tertip edilmişti. 
Oraya da giderek resmi kalbule .iştirak' ettik.; 
Bizlerden başka mensup olduğumuz parti tem
silcileri de bu merasime katıldılar. Çünkü.bütün 
Hataylılar birlikte Devletimizin Başkanım ve-
Hatay'ın kurtuluşunda Atatürk'ün Başvekili 
olarak büyük hizmetleri görülmüş olan bir Türk. 
büyüğünü karşılamanın sevinci ve heyecanı için
de idik. En ufak bir parti mülâhazası hiç biri
mizin hayalinde dahi yaşamıyordu. Tam ve sa
mimî bir millî birlik, Hatay'ın her tarafında 
bir heyecan halinde kendini gösteriyordu. Ogün' 
akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız şerefine Antak
ya Belediyesi tarafından bir ziyafet tertip edil
mişti. Her sınıf halk ve partimiz mensupları da 
davet. edilmişti. Gittik; Orada rastladığım bir
çok arkadaşlar bâzı mahallî işler hakkında Cum
hurbaşkanına mâruzâtta bulunmak arzusunu iz
har ettiler ve Sayın Cumhurbaşkanına bu arzu
larının tarafımdan teklif edilmesini istediler. Ye
mek arasında Sayın Bâyar'a arkadaşlarımın bu 
isteklerini arzettim. Teveccüh gösterdiler. Ve 
ertesi gün saat dokuzda vali konağında bizleri 
kabul buyuracaklarını söylediler. Ertesi gün vali 
konağına 9 arkadaşımla beraber gittik. Bizi hu
susi olarak kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı ar
kadaşlarımın muhtelif mevzularda şikâyetlerini 
dikkatle dinlediler. Bunları ait olduğu bakanlık
lar nezdinde takip edeceklerini ve daha vazıh ol
ması için bu şikâyetlerin bir'not halinde kendi
lerine verilmesini emir buyurdular, Bâzı ilçeler
de üzüntü mevzuu olan partizan hareketler hak
kında bir arkadaşımız tarafından ileri sürülen 
şikâyete karşılık olarak da «arkadaşlar, bu mem
lekette iki ana parti vardır. Birisi i C. H. Partisi, 
diğeri Demokrat Partidir. Bu partilerden hangi
si iktidarda bulunursa diğeri muhalefet ve mura
kabe vazifesini yapacaktır. Bütün gaye ve eme
limiz bu vazifelerin normal olarak görülmesidir.» 
Buyurdular. Kendilerine teşekkür ederek ayrılır
ken hakikaten gösterdikleri teveccüh ve samimî 
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beyanlarından dolayı çok memnun ve mütehas
sis olmuştuk. Biraz sonra Samandağı ilçesini zi
yaret etmek üzere hareket eden, Cumhurbaşkanı
nı; Samandağlı vatandaşlarımızla birlikte selâm
lamak üzere bütün arkadaşlarımızla birlikte biz 
de "refakatlerine katıldık. Bir gün önce Saman
dağı'na giden Abdullah Çilli arkadaşımızın da 
gayretiyle binlerce Samandağlı vatandaş Ba-
yar'ı sevinç ve heyecanla karşıladı. Halk Partli 
olan belediye başkanının Sayın Cumhurbaşka
nına hoş geldiniz diye başlıyan hitabesinde «bu
gün Cumhurbaşkanımızı ve Hatay'ın, kurtulu
şunda büyük hizmetleri olan Bayar'ı, karşılama
mın sevinç ve heyecanı içindeyiz» demok sure
tiyle bütün Samandağlı vatandaşların hissiyatı
na tercüman olmuştur. 
• İşte arkadaşlar; bu tezahürat içerisinde, bu 

samimî hislerin hâkim olduğu bir anda Yüksek 
Meclisimizin Başkanı olan Sayın Koraltan Cum
hur Başkanının refakatindeki zevatın bulunduk
tan kaymakamlık odasının 3 metre yakınında 
hepimizi teessür ve inkisara uğratan hitabesini 
yapmıştır. Bunları ben gözümle gördüm, kulak
larımla işittim. Binlerce vatandaşın önünde bir
çok gazeteci arkadaşların huzurunda cereyan 
eden bu" hâdise nasıl bir tertip olabilir. Arzetti-
ğim samimî hislerin hakim olduğu o güzel havada 
tertip düşünmek hakikaten müstahîldir. Şu du
ruma nazaı'an bu işin tertip olduğunu iddia ey
lemenin bir tertip oluduğuna kaaniim. Bugün hu
zurunuzda ve millet kürsüsünde binlerce vatan
daşı ve orada bulunan gazeteci ve sair zevatı iş-
lıacl ederek arzediyorum; ki Koraltan müstevli 
Fransız, Ermeni jandarma ve polisi ile Türk 
jaiidarma ve polisini mukayese • ederek, dünkü 
Türk jandarma ve polisinin müstevli Fransız, 
Ermeni jandarma ve polisinden daha çok zu
lüm yap dığım ve menfur olduğunu söylemiştir. 

Bugün ben böyle söylemedim diyor. Bunu 
asıl maksadının söylediği şekilde olmadığı mâ
nasında telâkki eder kendilerine teşekkür ede
rim» Esasen sözlerinin hitamında bendenize de 
böyle değil mi Cavid Bey diye hitap ettikleri 
zaman hayır beyefendi mübalâğa ediyorsunuz, 
hakiki kanaatinizle ağzınızdan çıkan sözler bir
birine uygun değildir diye cevap verdim. 

Muhterem arkadaşlar, Refik Koraltan hita
besinden sonra Cumhurbaşkanı hazretlerinin 
bulundukları odaya girdikleri zaman sayın Ba-
yar kendilerine Refik Bey biz buraya halkı zi-
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yaret etmek, dileklerini dinlemek için geldik, 
mazinin hesaplarını görmeye gelmedik diyerek 
bu konuşmayı tasvip etmediklerim söylemiştir. 
Bunu da bir hakikati tarihiye olarak arzetmeyi 
vazife telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlar, suç nereden gelirse 
gelsin, suçlu kim olursa olsun suçu iddia eden 
muhalif bir partiye de mensup olsa iktidarın 
vazifesi hâdiseleri adaletin şaşmıyan terazisi ile 
tetkik etmek ve ona göre karar vermektir, Bu, 
milletimizi refah ve saadete ulaştıracağına inan
dığımız demokrasi rejiminin yegâne teminatıdır. 
Netice olarak arzediyorum -kî, Sayın Koraltan 
ben böyle söylemedim demekle hakiki maksadı
nın ağzından çıkan sözler olmadığına inanmış 
bulunmaktayım. Bu bakımdan müsterihim. An
cak kanun bakımından bu hareketinin bir suç 
olup olmadığı keyfiyetini ise Yüksek Meclisin 
takdirine arzediyorum. Eğer Meclisi Âli mâru
zâtımın sıhhatinden şüphe ediyorsa İçtüzüğün 
177 nci maddesine dayanarak bu işin bir tah
kik komisyonuna havale edilmesini teklif edi
yorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan 
alkışlar) 

2. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, Yoz-
gad'lı Cura Salih'in mirası hakkındaki sorusuna 
Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü 
cevabı (6/574) 

BAŞKAN — Önergeyi, okutuyorum. 
22 . X . 1952 

T. B. M. M. Yüknek Başkanlığına 
Aşağıdaki mâruzâtımın Adalet Bakanlığınca 

I Meclis kürsüsünden açıklanmasını derin sâygı-
j larımla arzederim. 

1. Yozgad'da Cura Salih efendinin ölümü 
ile mirası kime kalmıştır? 

| 2. ölümünde emlâkini bir vakfa bırakmış-
| mıdır? 

3. ölümünde mütevellisi var mıdır? Varsa 
i bu mütevelli vazifesini hüsnü suretle ifa etmiş

imdir? 
4. Cura Salih efendinin herkesin bildiği o 

muazzam evi satılmışsa kaç liraya satılmış ve 
bedeli ne olmuştur? . : . - . • . ' ' 

işbu dört maddelik sorumun hakiki tetkik
ten geçirilerek en yakın bir zamanda açıklan-
riıasmı rica ederim. 

Yozgad Milletvekili 
I Faik Erbaş' 
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BAŞKAN — Adalet Bakam. : I 
ADALET BAKANI RÜKKNEDDÎN NAŞU, 

HÎOĞLU (Edirne) — Yozgad'lı Cura Salih'in 
miras işi hakkında Yozgad Milletvekili Faik 
Erbaş arkadaşımızın sorusunu cevaplandırıyo
rum. 
"; 1. Yozgad'da Cura Salih'in ölümünden sotı-

ra her hangi bir alâkalı mahkemeye müracaat 
ederek veraset senedi almamıştır. Bu sebeple 
Salih'in mirasçılarının kimlerden ibaret oldu
ğunu bittabi mahkeme tesbit etmemiştir. 

2. Alâkalı daire ile yapılan muhabere ne
ticesinde Evkaf İdaresinde Cura Salih'e ait tas
diksiz bir vakfiye sureti bulunduğu, bunun mü-
seççel olup olmadığı ve Salih'e.ait emlâkin vak
fa bırakıldığına ve mütevellisi bulunduğuna 
dair bir kayda rastlanmadığı anlaşılmaktadır. 

3. Cura Salih'e ait bir evin sekiz sene ka
dar evvel îlayrullahoğlu Enis Doğan adında bir 
'kimse- tarafından yıktırıldığı ve enkazının par
ça parça muhtelif şahıslara satıldığı anlaşılmış
tır. 

Mesele hususi hukuka taallûk etmektedir. 
Hiçbir alâkalı tarafından mahkemeye müracaat 
edilmediği .gibi bu hususta bir ihbarda da bu
lunulmadığı cihetle Adalet dairelerince bir mu
amele yapılmamıştır. '. 

.4. Bu hususta Vakıflar Umum Müdürlüğü 
ile-de temas edilmiş ve alınan malûmat yukar-
daki maruzatımın çerçevesini geçmemiştir. 

Keyfiyet Yüksek Mecliste soru mevzuu ol
duğuna göre alâkalı Vakıflar İdaresi şüphesiz 
ki kendi cephesinden lâzımgelen muameleyi 
yapmak mevkiindedir. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Faik Erbaş!. 
FAİK ERBAŞ (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, Bakanın verdiği izahat noksandır. 
Esasen vakfiye sarihtir. Yâni orada, vakfiyede 
malûmat verilmiştir. Doğrudan doğruya bu ada
mın vefatından evvel Beytullah'a vakfetmiş. 
Vakfiyesi içerisinde Büyülmefes Köyündeki bir 
büyük ve iki aded küçük ambar vardır. Bu kü
çük ambarlar köylülerin buğday koyduğu ağaç
tan 3 - 4 yüz şiniklik ambarlardır. Kömviran 
Köyünde yarısı hisseli bir değirmen, yine bu 
köydeüçte bir hisseli bir değirmen, Aydoğan 
Köyünde üçte bir hisseli bir değirmen, bilmem 
bir ev eşyası, mücevherat, vakfiyenin 1311 ta
rihli kaydiyesiyle sabittir. I 
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Bundan başka bit vazifeye ait malların sui

istimal edilip bakılmadığına dair bir vatandaş 
tarafından, onun amcası Bahri Bey Evkaf Mü
dürü iken, bunlar Beytulmale, Mekkei Müker-
reme'ye vakfedilmiştir, diye ihbar edilmiş ve,iş 
mahkemeye intikal etmiştir. Bir arkadaşın mü
racaatına göre de bunlar sabit olduğu halde 
Avni Bey bu işi kapatmıştır. 

Bundan başka Salih Efendinin, Karaağıl, 
Büyülmefes, Haydarbeyli gibi köylerde değir
men ve saire gibi çok kşymetli vakfiyeleri oldu
ğu ve icabederse bunlar hakkında malûmat veri
leceği bir arkadaş tarafından ileri sürülmekte
dir. 

Bundan maada Salih Efendinin vakfettiği 
mallar haricinde diğer bir kısım malları da 
vardır. Fakat kendisinin mirasçısı olmadığı için 
Devlete kalmış bulunmaktadır. Bir de Yozgad-
ın Musabeyli Nahiyesine bağlı Bacılı ve Büyük-
nefes köylerinde bir yaylâkiye ve çiftliği var
dır. Bu çiftlikte iştiraki olan bir başka hisse
dar, arazimizi alalım, diye müracaat ediyor. Sa
habet edenler, biz köylülerin elinden alamayız, 
diyorlar. 

Bir gün Yozgad'da oturuyordum, birçok ar
kadaşlar vardı, dediler ki; Avni Bey buraya 
geldi, ecdadından kalan bir ev arsasını sanat 
okuluna verdi, dediler. Her kes. tarafından se
vilen bir hoca kimin malını kime bağışlıyor, bu 
Beytullah'a verilen bir maldır, dedi. 

Sonra, sayın Bakan bir şey daha izah bu
yurdular ki; evi Enis Doğan satmış. Hayır ar
kadaşlar, Avni Beyin emriyle eniştesi Muhlis 
Çapanoğlu sattı. Bu, muazzam bir bina idi.-: 
Âdeta padişah sarayları gibi bir şeydi. Ben kü
çükken, bir köylü çocuğu olarak Yozgad'da 
okurken salonu ayakladık, o zaman metreyi bil
mezdik, 120 ayak gelmişti. Enkazı 1 800 lira
ya satılmıştı. Avni Bey de gümüş kılıcı almıştır 
Kendilerine verilen malûmat doğru değildir. 
Bakan bu iş üzerinde dursun, mâruzâtım bun--
dan ibarettir. 

AVNİ DOĞAN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN— İsminiz mevzuubahş olduğu 

için söz veriyorum, buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, suali soran arkadaşın mâruzâtını din
lediniz. Sayın Bakan da resmî bilgiyi verdiler. ' 
Sualin iradmdaki bellibaşlı sebep; aşağı yuka- ' 
n Meclisi Âlice tebellür ettiği hissi bende .y&r-
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dır. Fakat- eksik cephesini tamamlamak için I 
söz almış bulunuyorum. 
:. Hacı Salih efendi, nam diğeri Cura Salih 
ismindeki adam * benim büyük teyzemin koca-
sıdır; evlâdı -ve kimsesi yoktur. Kendisi Ça-
panoğullarmiri kölesi imiş, okutmuşlar ve Ça
panoğlu 'mm ahfadından Hasan Beyin kerime
si Sıdıka Hanımı vermişler ki, bu Hanım be
nim büyük teyzemdir. Kimsesi olmadığı için 
validemi evlâtlık ittihaz etmiş. Bu zat emval 
ve emlâkini gayrisahih bir vakıfname ile evlâ
dı olmadığı için ve diğer ailesinin akrabasın
dan başkalarına kalmamasını temin etmek üze
re bir vakfiyeye bağlıyarak iki hanımın - ki, 
bir de Dişli Köyünden bir hanımı vardır - mü
tevelli, babam Haremi Şerif Müdürü Hayrul-
lah efendiyi de Nazır tâyin etmiş. .Refikaları • 
vefat ettikten sonra mütevellilik Hayrullah 
efendiye, Hayrullah efendi öldükten sonra 
evlâdı zükûrunun ekberihe ve erşedine inti
kal etmek üzere vakfiye devam etmiştir. 

Bu zatın vakfiyesi şudur. Bilhassa affını-
zı rica ederim; kıymetli dakikalarını almaktaki 
kastım... 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) —. Bu 
mahkemeye ait bir iştir... 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) .—. Hakikaten ta
mamen, hususi uıahiyeti haizdir. Ben bu me
selenin buraya getirilmesindeki haleti ruhiye-
yi mahkûm etmek için' söz aldım. 

«Mahkemei Bidayet âzasından izzetlû Salih 
efendinin vakfiyesine dair, 

• Mahkemei Bidayet âzasından rifatlû Salih 
efendi îbni Hurşid ağa : Vâkıf. Mütevelli : Mek-
remetlû -Hayrullah efendi Îbni Mehmet efendi. 

Tahtanı ve fevkani malûmül müştemilât bir 
bab atik hariciye .dairesinde benim asla ala
kam ve medhalim olmayıip zevcem Sıdıka ha
nım binti Hasan beyefendinin müstakillen 
malı ve mülkü olduğu bundan maada ancak 

- benim kendi yedimde müstakillen malim ve mül
küm olan mahallei" mezkûrede vâki etrafı er-
beası. Cerid zade Ali efendi mahdumları Meh
met Rif at ve Ahmet Atıf efendiler ile berber 
Abbas ve Mehmet Arif" ve, mumaileyha Sıddı-
ka hanım haneleri ve "mektep ve tarîki âm ile 
mahdut bir" seyri, ittisalinde iki bab dahiliye 
ve hariciye ile eşcarı müsmire ve gayrimüs-
mireyi bahçeye' havlı y 6 dahiliyei mezkûre- j 
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ye cereyan etmekte" olan' çeşmlei;mâi ;leziz dâ-
hilen ve haricen iki aded çatal kapıtsü malı-

. tum malûmulmüştemilât konaklarımla Selmaıi-
lu Nahiyesine tâbi Nefesi Kebir karyesinde 
vâki etrafı erbaası Yakup bini Hüseyin ve İs
mail ibni Abdullah bağları ve tarîki âm ile 
mahdut eşcarı müsmire ve gayrimüsmireli ko
rum mülk bir kıta bağ ve- yine karyede ocak 
Hacı Osman hanesi ittisalinde iki aded tahta 
îinbar ve Gömviran karyesi dahilinde vâki 
Tanbum Hacı Ömer ile müşterek bir taş değir
mendeki nısıf hissem ve. kezalik mahallei mez
kûre Musa değirmeninde olan sülüs hissem ye 
Aydoğan karyesi dâhilinde vâki bir kıta değir
mende olan sülüsan. hissem ile dâhiliye ve ha
riciye dairelerinde mevcut olup işbu vakfi
yeme bir kıta defterde muharrer malik ve mu
tasarrıf olduğum kâffei mefruşat vakfedilmiş-
tir.» diyor. 

Şartı vâkıfa gelince: Senede 250 kuruş Mek-
kei Mükerreme'ye para gönderilecek, diğer em
val ve eşyanın geliri mütevellileri bulunan Ha
nımlarının istifadesine tekedilecek, Hanımların 
vefatından sonra Hacı Hayrullah Efendiye, yani 
babama, onun ölümünden sonra da erşet, ekber 
ve zükûr evlâdına intikal edecektir. 

Faik Erbaş arkadaşımızın huzurunuza ge
tirdiği dâva şudur: Vakfettiği bağlar mülki sa
hihi değildir. Dörder lira altın para vermiş.. Zi-
nüfuz adammış. Paranın mukabilinde gailesini 
vakfetmiştir. 1324 te ilâm meşrutiyeti müt'aâkıp 
sahipleri mahkemeye müracaat ederek mülki
yetlerini ispat ettikleri için mülkler vakıf du
rumundan çıkmış ve sahiplerine iade olunmüşi-
tur. Diğer değirmenler ise halen sahipleri ta
rafından işletilmekte ve bir kısmı da metruk 
bulunmaktadır. Bizim tarafımızdan zerre kadar 
müdahale edilmemektedir. Faik Beyin yaldızlı, 
müzehhep, saraylar mahiyetindedir diye tarif 
ettiği ev, bir taşra ağasının evidir. 

Altı, ambar, odunluk, kilerlik ve bir mut
faktan ibarettir. Üstünde de büyük bir sofa ve f 
sofaya mütenazir dört odadan ibarettir. Sofanın 
genişliği (11) metredir. Hacı Salih Efendi 1311 
senesinde yani 57 sene evvel vefat etmiştir. 

Ailelerine bıraktığı servet, on birer kuruş 
tekaüt maaşıdır. Değirmenler • işlemediği için 
babam, esarette vefat tarihi olan 1332 senesine 
kadar, Hacı Salih Efendinin hâtırasına hürme-
ten, bu aileleri gecindirmiştir ve konağım iki 
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defa tamir ettrmiştir. Pederimin vefatını muta- [ 
akıp, vakfiye icabı mütevellilik bana teveccüh 
etti, iki def a da ben tamir ettirdim. Konağın in- ; 

ş& tarihi 1190 dır. Ahşap bir bina, kirişleri 
bıı kadar geniş olan bu ev, mütaaddit tamirler
den sonra artık tamir edilemez bir hale geldiği 
ve içine bekçi dahi koymak mümkün olmadığı 
için bundan sekiz sene evvel, ben vazife ile' 
Şark' ta bulunduğum zaman, yıkılmış bulunuyor-
Evin içindeki çeşme, mahallede su azlığı bulun
duğu için halkın talebi üzerine mahalleye terk-' 
edilmiş ve Hakverdi Çeşmesi adiyle bir çeşme 
yaptırılmıştır. 
' - Demin mübalâğa ile tafsil buyurduğu Salâh, 
yaylası, ki beş köyün ortasıridadır. Hacı Salih. 
Efendinin orada üç dönüm arazisi vardır. O 

' zaman nüfuzundan istifade ederek yedi büyük. 
dağı hududu içine alan bu büyük yayladan ha
li (hayatında yaylakıye ücreti almak suretiyle, 
büyük menfaat temin edermiş. Ne babam ve ne 
de ben îböyle bir (ücret almadığımız gibi son 
zamanlarda arazi darlığından dolayı müteessir 
olan beş köyün halkına Ibunun tapusunun ken-; 
dilerine tevdii veya meyane senediyle satılması 
yolunda vâki talepleri ve Dağboymolu Köyün
den getirdikleri parayı kabul etmedim ve Yoz-
gad Vilâyetine müracaat ederek burayı meeea-, 
nen halkın istifadesine terkettim. Bundan baş
ka Yozgad Vilâyeti dâhilinde 170 dönümden 
ibaret olan .kıraç 'bir arazi vardır. Eşrafın o 
zaman bir meyli varmış; çiftliği var ağanın de
sinler diye b'öyle tesisler kurmuşlar. Bugün 
burasını 'Mutafoğlu ve Çatak mahalleleri halkı 
mütevelli olarak benden istemişlerdir. Ne ba-; 
hamın, ne de (benim zamanımda buranın !bir ka
rış toprağı ekilmemiş ve tamamen mahallenin 
istifadesine terke dilmiştir. 
..' Ne Hacı 'Salih Efendiden, ne dedemden ve 
ne de balbamdan miras olarak bana bir metelik 
intikâl etmemiştir. 35 sene Devlet hizmetinde 
çalıştım. Bir kooperatifte 15 bin lira borçlu b i r ' 
evim var. Bunun dışında ne varsa Faik Beye •-
vermeye amadeyim. , . -

F A t E E K B A Ş (Yozgad)-.— Öyle bir şey ; 

bahis mevzuu değildir. • -

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Yalnız muzta- ] 
ribim: Nefsimden bahsetmek ve bir nevi ' her: 
namuslu ' v'a'tandaşın yapmış,••'•. olması' ıgereken 
şeyleri söylerken,, güya, mühim bir şey yapmış , 
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] gibi bir löğunme hissine kapıldığımı telâkki bü-
I yurmamanızı bilhassa rica ederim. ' 

'Günlerden beri muztarilbim. Bu zat "köy, köy 
'gezmiş ve bana isnat için .(bir sebep* aramış. Ni
çin aramıştır, bilmiyorum. En yakın zamana 
kadar Yozgad 'Milletvekili arkadaşlarım nez-
dinde, benim iyi adam olduğumu ifade eden bir 
zat; Faik Beydir, öyle anlaşılıyor ki ilcaî ve 
fevri olan arkadaş bir tahrikin kurbanıdır. 
Haysiyetlerimizi, şereflerimizi yiyen ve hiçbir 
delile mâlik değil iken, şunun bunun hazırla
dığı yazıyı okumaktan izharı aczeden bir arka
daşın... (iSöldan «yo, böyle şey yok» sesleri). 

ABlDİN POTÜOĞLU '(Eskişehir) ~ (Bir ar
kadaş hakkında böyle konuşmayın. 

İBRAHİMJ1ÎÎRAZOĞLU (Kayseri) — O si
ze bu kadar ağır söylemedi. 

AVNİ DOĞAN '(Devamla) — Arkadaşlar; 
'öküz altında (buzağı aramaya lüzum yö'k.' Ben 
arzediyorum, takdiri' Yüksek Heyetinize terke-
diyorum. ' • • ' • 
; BAŞKAN — Adalet Bakanı. . 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Efendim, benim maruza
tım, savcılıkla yapmış olduğum muhabere üze
rine aldığım malûmata ve resmî kayıtlara müs
tenittir. ' ' 

Diğer taraftan orta yerde bir vakıf mesele
sinden dolayı, eğer vakıfla bir hak var da zayi 
olacaksa bunu önlemek için Vakıflar Umum Mü- . 
dürlüğü keyfiyetten haberdar edilmiştir. Vakıf 
hukuku şüphesiz vakıf idaresi tarafından takip 
edilecektir. Binaenaleyh bakanlığımız mesele 
üzerinde durmuş, kendine düşen tahkikatı yap
mış, aynı zamanda alâkalı hukuk dairesince 
vakfın takibatını yapan mercie keyfiyet bildi
rilmiştir. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) -U 
Usul hakkında söz istiyorum Reis B e y i 

BAŞKAN — Sözü bitsin, ondan sonra riya
set bir usulsüzlük olmadığına, kaani olduğu bu 

. meselede size söz versin. k . .-..'.'.. 
FAİK ERBAŞ (Yozgad) — Aziz arkadaş

lar, muhakkak İd elime aldığım bir yazıyı oku
rum. Ben köylüyüm ama okumasını bilirim. 

Lehülhamd ecdadımın bıraktığı hiçbir lekem 
yoktur. Ben 1313 ermeni vakasında ağlıyan bir 
babanın evlâdı değilim, özbeöz Türk evlâdıyım. 
Şunu size arzedeyim ki ben... («Ayıp ayıp» ses
leri, «devam devam» sesleri) 

— 13 — 
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BAŞKAN — Mevzu dâhilindekonuşun. I 
FAÎK ERBAŞ (Devamla) — Sivas Koçgiri 

aşireti isyanında...: 
^ .BAŞKAN — Cura" Salih'in meselesine dair I 
konuşmazsanız sözünüze devam ettirmem. 

. Abdullah Gediköğİu. Usul hakkında buyu
run!; 

ABDULLAH GEDÎKOÖLU (Ankara) -
Jılfeıidim, nsınl bakırnınclan îiıiisaade istediğim 
zaman, /hakikaten yerinde olarak Reis Bey ikaz I 

••-.ettiler, usulsüz bir şey yoktur dediler. 
Ben şunu arzediyorum; üzülerek söylüyo

rum: Arkadaşlar bu kürsüden ayni mıntakamn 
iki milletvekilinin aralarında anlaşmamış ol- I 
duldan bir şeyi bahis mevzuu yapmaları doğru I 
değildir. Bu kürsü bu gibi mevzuların münaka- I 
şa- edileceği bir küısü değildir. Adliye vardır, I 
Evkaf vardır, oraya gitsinler. Bu .şekilde konuş- I 
malarla kürsüyü işgal etmesinler. (Sağıdan, bra-i I 
vo sesleri) ' I 

BAŞKAN — Buyurun Avııi Bey. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar-

kadaşlar; mevzuu buraya getiren ben değilim. I 
Mevzuu buraya getiren adamın, eğer namuslu I 
bir insansa, dilinin altında olan her şeyi sara- I 
hatle ifade etmesi lâzımgelir. Eğer Meclisi işgal I 
eden adam namuslu insansa, ifadesini sarih ola- I 
rak söyler. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. I 

3. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm, I 
Adapazarı Askerî Bakım Fabrikasının tevsii 
maksadiyle 1910 yılında kamulaştırılmasına te
şebbüs edilen muhtelif eşhasa ait araziye takdir I 

v edilen kıymet arasındaki farka, bu husustaki dâ- I 
va safahatına ve hakem kurulunun ücretlerine I 
ve çalışmalarına dair sorusuna Adalet Bakanı I 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı I 
(6/556) [1] 

BAŞKAN ~ Sözlü soruyu okutuyorum. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Evvelce 

okunmuştu, tekrar okunmasına lüzum yoktur 
zannediyorum. I 

BAŞKAN — Geçen birleşimlerin birinde bu I 
sözlü; soru hakkında Millî Savunma Bakanı so
ru okunduktan sonra cevap yermişlerdi. Ada- I 

[İ] Önerge: Cilt 13, Birleşim 39, sayfa 226 da-
d ı r . • • • • • • • ' ' . ' " " 

...öte: ü : i 
let Bakanlığına taallûk eden kısım için sözü 
Adalet Bakanına seriyorum. . , 

ADALET BAKA^KÜKNEDDİN NASUHİ-
OCTLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar; Ko
caeli Milletvekili Ekrem Aİican arkadaşımızın 
Adapazarı fadaki istimlâk işi hakkındaki suali
ne Adalet Bakanlığı noktasından cevaplarımı 
, arzediyorum: 

1. Adapazarı'nda Askerî Bakım Fabrikası
nın tevsii için istimlâk edilmesi kararlaştırılan 
araziyi mahallinde görmüş olduğumdan, bahsile 
bu arazinin muhtelif kimselere ait parçaları.ara
sında bir fark olup olmadığı müşahedeme atfe
dilmektedir. 

Adapazarı'nda Bakanlığa ait diğer işler hak
kında tetkiklerde bulunmak için oraya gitti
ğimde sual sahibi arkadaşımız bu araziyi de 
mahallinde görmemi arzu etti ve bu.araziyi ba
na gösterdiler. 

Bir tetkik heyeti yahut bilirkişi değil, sade
ce arkadaşımın arzusu üzerine bu araziyi.de 
umumi surette görmüş bulunuyorum. 

Üzerinde ciheti askeriyece kısmen binalar 
da yapılmış olan bu arazinin muhtelif parçala
rı hakkında farklar görmedim. 

Fakat orada arazi kıymetini ve arazinin di
ğer evsafını, şartlarını keyfiyetini ayrıca tetkik 
etmiş değilim. 

2. Sualde arazi parçaları arasında fark ol
madığına göre, kıymetlerin arasındaki büyük 
tef avut olması hususunda bunun esbabını tah-
kika girişilmiş midir diye sorulmaktadır. İki iş 
hakkında evvelce muhterem arkadaşımızın biz
den vâki olan yazılı sual ürerine mahallî C. Şav-

. cılığmdan bu işi tetkik ederek malûmat istedik. 
Savcılığın verdiği cevapta: Kıdemli hâkimin 

hasta olması ve hastalığının raporla tevsiki ha
sebiyle, ondan sonra gelen en kıdemli hâkimin 
başkanlığı altında hakem heyetinin 3887 No. lıı 
Kanuna göre davacıların seçtikleri bir hakem 
ile, dâvâlı Millî Savunma Bakanlığının seçtiği 
bir hakemden ibaret olmak üzere, üç kişilik bir 
heyet halinde toplandığı gerek davacıların ve
kili, gerek Millî Savunma Bakanlığını temsilen 
Hazine vekilinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır. 

Usul Kanununa göre, taraflar ittifak ettikleri 
takdirde bilirkişiyi kendileri seçerler. Bu hâdi
sede taraflar ittifak ederek bilirkişiyi seçmiş
lerdir. Bilirkişilerce verilen rapor ..üzerine ha
kem heyeti ittifakla karar »vermiştir. 

M — 
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Bu karar Hazine vekili tarafından teniyiz 

edilmiş ve bu dosya, Yargıtayda iken Bakanlar 
Kurulunca istimlâkten vazgeçilmesi sebebiyle 
karar Yargıtayca bozulmuştur. 

Millî Savunma Bakanlığı hakemi veya Ha
zine vekili davacıların evvelce Millî Savunma 
Bakanlığına çok daha dun bir fiyatla arazile
rini satmaya razı olduklarını hakem heyetine 
bildirerek bu heyeti ikaz ve daha geniş tetkikat 
yapmaya sevketmedikleri cihetle bu cihet Millî 
Savunma Bakanlığınca tesbit edilmiş olduğun
dan bu hakem hakkında tahkikat açıldığı anla
şılmıştır. • 

Bu hususta hâkimin durumu üzerinde, Ba
kanlığım hassasiyetle tevakkuf etmekte ve icabe-
den tetkikatı yapmaktadır. Mesuliyeti anlaşıl
dığı takdirde gereken muamele yapılacaktır. 

Sualin 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yazı
lan hususat Millî Savunma Bakanlığına taallûk. 
etmektedir, 

3. Yargıtay-içtihatlarına göre hakemler ta-, 
rafından kendilerine takdir olunan hakem üc
retlerinin, hizmetle mütenasip olması ve adalet 
ve nasafet kaidelerine uygun bulunması lâzım
dır. . 

Hâdisemizde takdir olunan ücretlerin ada
let ve nasafet kaidelerine uygun olup olmadığı
nın takdiri kaza mercilerine aittir. 

ölçüsüz takçlirler Yargıtaya gitmek sure
tiyle iptal edilebilir. Nitekim mevzuubahis olan 
hâdisede hakem kararlarını temyiz eden Hazine 
vekili temyiz lâyihasında hakem kurulunun ken
dilerine takdir ettiği hakem ücretlerinin fahiş 
olduğundan bahsile kararların bu noktadan da 
bozulmasını istediği halde Yargıtay bu kararla-
rı yalnız Bakanlar Kurulunca istimlâkten vaz
geçilmesi sebebiyle bozmuştur. Hakem ücretle
rinin fahiş olup olmadığı hususunu Temyiz 
meskût geçmiştir. Bu takdirde Hazine vekilinin 
tashihi karar hakkı daima mümkündür. 

Bendenizin bu mesele hakkındaki mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN —, Ekrem Alican. 
EKREM! ALİCAN (Kocaeli) — Efendim, 

ben fazla konuşmıyacağ'im. Esasen Millî Savun
ma Bakanlığı bu hadiseyi ele aldı İve vatanda
şın İıükükunun ızrar edilmemesi iğin. sorumdan 
sonra da gerekli tertipleri ittihaz eyledi. Bu ba
kımdan hâdise halledilmiş vaziyettedir, Hükü
mete bu bakımdan teşekkür ederim. 
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4 . — Gümüşane Milletvekili Kental Yöfük-

oğlunim, Jcristal ve toz şekerden, kesme mey a kul) 
şeker imali ile alım ve satımının, men\'i hakkında
ki karar dolayısiyle satışı mümkün ohnıyan ve fa
kat ellerinde hu nevi şekerlerden kalmış olan es
nafın zarardan vikayesi için tir tedbir alınıp 
alınmadığına dair Maliye Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/558) 

5. — Erzurum Milletvekili Sabrı Erduman[-
in, bâzı illerde kurulması plânlaştırılan et kom
binalarına ve bu meyanda birçok para sarfiyle 
malzemesi kısmen temin Milmiş olan Erzunım 
Et Kombinasının ne zaman faaliyete geçece
ğine, yurdun muhtelif köşelerinden, İstanbul'a 
gönderilen hayvanların alım, satım ve kesim 
işlerime dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/591) 

6. — Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in,' 
Gümrük Tarifesinde yapılması düşünülen deği
şiklikler hakkındaki çalışmalarım ne safhada ol
duğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığının 
açıklanmasına dair Gümrük ve' Tekel Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/594) , 

7. — Kütahya Milletvekili Mecdet Alhiiı'in; 
hususi şahıslar tarafından * şehir ve kasabalar' 
arasında işletilen kamyon, ve otobüslerin .sebebi
yet verdikleri kazaların önlenmesi -için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Ulaştırma Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/595) 'y r: 

, 8..-r— İzmir Milletvekili Muhiddin Erener'in, 
Galatasaray. Lisesi,eski Müdürü Behçet Güçer'-
in cenaze merasimi sırasında mektebin önünde 
vukua geleıi müessif hadisenin mahiyetine dair 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/596) 

•BAŞKAN — Efendim, gündemdeki bu soru
lardan Sabri Erduman'm sorusunun, arkadaşı
mız burada bulunmadığı için, gelecek birleşime bı
rakıyoruz. Diğerlerini de ilgili bakanlar bulunma
dıkları için talik 'zarureti vardır. Diğer madde
lere geçiyoruz. (Çoğunluk yok, sesleri). > 

Efendim, evet bu vaziyette çoğunluk olmadı-
ği bizce de gömülmektedir ama, arkadaşların ga
zinoda Solduklarını zannediyorum. Böyle bir 
zannımız olmasa talik zarureti aşikârdır. 

REFİK ŞEVKET İNGE (Manisa) — Rey 
meselesi mevzüubahistir. Üyeler olmadığı için 
rey de yoktur efendim. . < 
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'BAŞKAN'— Ö halde yoklama yapalını efen-

dim. -

(Yoklama, yapıldı). " " ' . . ' : . 

BAŞKAN — Nisap * hâsıl" olmamıştır. 26 
Mart Çarşamba günü saat İŞ te toplanılmak üze
re Birleşime son yeriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

tı« n-<|a»iiıı «us-

B. — YAZILI SORULAR 

1. — Kır§eUir Milletvekili Halil . Sezai. Er-, 
'kut'un köyler ve köylüler arasında artan mera, 
arazi ve sınır ihtilâfları hakkında Hükümetçe 
idari ve kanuni ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Ba
kanı vekili Fevzi Lûtfi Karaösmanoğlu'nun ya
zılı cevabı (6/453) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Son günlerde köylüler ve köyler arasında 

arazi, mera ve sınır -.ihtilaflarının arttığı ve 
.'hattâ maalesef bâzı yerlerde' silâhlı çarpışmaların 
vukubulıriakta olduğunu gazetelerde ölramakta-
yız. Bu konudaki gerçek durumun öğrenilmesi 
için aşağıdaki hususların jSayın Başbakanlıkça 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica «de-
rmı. . .._';' 

Kırşehir Milletvekili. 
Halil Sezai Erkut 

1. Halen kaç köyde arazi ihtilâfı vardır. 
İhtilâfın mahiyet.ve şümulü nedir? Silâhlı çar
pışmaya müncer olmuş kaç anlaşmazlık vardır? 

2. Bu anlaşmazlıkların doğmasında Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun uygulanmasının, 
traktör, pulluk, biçer - döğer gibi ziraat aletleri 
tahsisinin ve göçmen yerleştirme işinin ne dere
ceye kadar rolü vardır? 

3., Bu kabîl ihtilâflar 
Devlet memurları arasında jvukubulmuş her han
gi bir hâdise var mıdır? Bu meyanda Hacıbek
taş Kaymakamının yaralanması keyfiyeti hakkın
daki soruşturma ne safhadadır? Ve sebepleri 
belli olmuş mudur? 

4. Hükümet bu iş içini 

esilesiyle köylüler ve 

gibi tedbirler düşünmektedir? 
idarî ve kanuni ne 

Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü 10 . I I I , 1952 

Şubesi: Başmüşavirlik 
DospaNo. 3729 

Genel. Sayı :4İ1 

Özeti : Kırşehir Milletvekili H. 
Sezai Erkut 'un yazılı sorusu 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut ta

rafından Yüce Başkanlıklarına verilen ve Baş
bakan adına cevaplandırılmak üzere Bakanlığı
nla tevdi buyurulan yazılı soru önergesindeki 
hususat önergedeki sıra numarası tahtında aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uy
gulandığı bölgelerde uygulama ile ilgili ufak 
tefek toprak ihtilâfları zuhur etmektedir. Ma
hiyetleri itibariyle bu ihtilâfları : . 

a)1 Tapu kaydına veya resmî bir belgeye 
istinaden Devlete aidiyeti -bilinen arazi üzerin
deki mücerret mülkiyet iddiaları, 

b)1 Hazine namına tapulu araziye Hazine
den iktisaba dayanmıyan fakat aynı hüküm ve 
kuvveti haiz bir belgeye istinat eden mülkiyet 
iddiaları, , , i •?•••: •„.;;' • •••'. .--'y 

e)'. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
arazi il e. orta malı "topraklar üzerinde kanuni 
iktisap sebepleri meyeut olmadığı halde ileri 
sürülen mülkiyet iddiaları, 

Şeklinde üç kısımda mütalâa etmek iktiza 
eder. . . ,-, ,• ' . . . , 

Bunlardan birincisinin aidiyeti ciheti'belli 
olduğundan mücerret iddiada bulunan kimseye 

16 
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haklarını umumi hükümler dairesinde araya
bileceği tebliğ edilerek kanun hükümleri tatbik 
olunmakta, ikincisinde ihtilâfın hükmen halli
ne intizaren; üçüncü şekilde ise aidiyeti ciheti 
belli olmadığından 5519 sayılî Kanım hükümle
rine göre mahkemenin tescil kararma talikan 
dağıtım yapılmamaktadır. Kanımı' iktisap sebep
leri mevcut olan arazi üzerinde ise her hangi bir 
ihtilâf bahis konusu değildir. , 

2. Yukarda kaydedilen ihtilâflar dışında 
uygulama ile ilgili veya ziraat alet ve makine
leri tahsisi yüzünden çıkmış niza ve fiilî hareke
te müncer olmuş bir anlaşmazlık Bakanlığıma 
aksetmiş değildir. 

. Göçmenlerin topraklandırılması- mevzuunda 
da yerli halkın ihtiyacını tazyik etmiyecek şe
kildeki tatbikatımız ihtilâfı önleyici bir tedbir 
olmuştur. * , * 

3. 'Göçmenlerin iskânı ile ilgili.olarak Hacı
bektaş Kaymakamının yaralanmasına müncer 
olan hâdise malûm olduğu veçhile adı geçen il
çenin Sadıklı Köyünde-' göçmenlere ev yeri tes-' 
bitinden hoşnutsuzluğa düşen aynı köyden Hü
seyin Çelik "adındaki şahsın tabanca istimaliyle 
meydana gelmiştir. Mütecasir yakalarak adalete 
teslim olunmuştur. Hâdise mahiyet itibariyle 
ahvali âdiyedeıı mâduttur.. 

4. Bu sebeple.de fevkalâde tedbirler ittiha
zını icabettirecek bir şümul taşımamaktadır.' 

Keyfiyeti üstün, saygılarımla arzederirru 
! ' ••" * - • ' ; ; ' Dev le t B a k a n ı /V. .,, • j 

P . L. K a r a o s m a n o ğ l u 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, İs
tanbul'da intişar eden Haftalık' «Siyaset» adlı 
mecmuanın reklâm sütununa Petrol Ofis tara
fından verilen ilânların sebep ve mahiyeti ile 
bunun için ne miktar para verilmekte olduğuna 
ve Petrol Ofisin elinçle ithal ve tevzi ettiği mal
lardan satilmıyan ve reklâma muhtaç ne cins ve 
miktar mal bulunduğuna dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ve Başbakan Ad
nan Menderes'in yazılı cevabı (6/514) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına •••:/. ':> 
Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanlığı:'. ve 

Başbakanlıkça yazılı olarak cevaplandırılmasına | 

.1952 O : İ 
delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

25 .XII .1951 
Kars Milletvekili 

Sırrı Atalay 

İstanbul'da intişar eden Haftalık «Siyaset» 
adlı mecmuada uzun zamandan beri Petrol Ofisin 
reklâmlar sütununda bir yazısı çıkmaktadır. Ge
niş bir yer işgal eden bu yazı mahiyeti itibariyle 
bir reklâm teşkil etmemekle beraber işgal ettiği 
sayfa ve çerçeve ile bir reklâm kasdı ile mecmu
aya konduğu anlaşılmaktadır. Müesseseler, mal
larının reklâmını yapmakta serbest olabilirler, 
Bir malın reklâmı sürüm temini, tanıtma ve reka
bete karşı gelme için yapılabilir. Petrol Ofis 
yurdun her yerine ihtiyacı karşılıyacak akar ya
kıt gönderemezken, yurdun bâzı yerlerinde, yer 
yer, zaman zaman, Petrol Ofisin iştigal ettiği 
mevzudaki maddeler' karaborsaya intikal ettiği.. 
aranılıp bulunması zor ve fiyatı maktu emtialar 
bulunması hasebiyle reklâma neden ihtiyaç du
yulduğu ve bu reklâmın Siyaset mecmuasına da
imî olarak verildiği meraka değer bir olaydır. 

1. Petrol Ofis bu reklâma neden ihtiyaç gör
müştür? 

2. Siyaset mecmuasının her haftalık sayı
sında görülen bu reklâm için kaç lira ödemek
tedir? 

3. Başka hangi gazete, mecmua, dergiye bu 
yolda ve buna benzer reklâm vermektedir? 

4. Reklâmı Siyaset mecmuasına verirken 
takdir ölçüsü olarak neyi kullanmıştır. 

5. Petrol Ofisin elinde ithal ve tevzi ettiği 
mallardan satilmıyan ve reklâma muhtaç ne cins, 
miktar ve değerde mevcut mal vardır? 

6. Meselâ : 15 Aralık 1951 tarihli No. 42 
son Siyaset mecmuasındaki, 

Petrol Ofisi 
Merkezi : Ankara 

Şubeleri 
İstanbul, İzmir, İzmit, İskenderun 

(18 yerde akar yakıt depoları ve 150 yi müte
caviz şehir ve kasabada acente ve bayileri vardır, 
gaz yağı, benzin, motorin; uçak benzini, mazot ve 
her cins madenî yağları ithal ve tevzi eder.) 

" Şekil've muhteviyatı ile, bu yazı gerçek mâna
sında bir reklâm mıdır? Yoksa bir mecmuaya yar
dım için zorlanmış bir yazı mıdır? 

http://sebeple.de
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T. C. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma ve Küçük 

Sanatlar Gn. Md. Ş. 
Sayı : Genel : 8369 

.'..'.' Özel : 6/346; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 3 .1.1951 tarihli ve 6298/2865 sayılı yazı
ları karşılığıdır : 

'İstanbul'da intişar eden haftalık (Siyaset) 
M'ecmuasında . neşredilen Petrol Ofisi ilânları 
hakkında Kars Milletvekili Sırrı Atalay tara
fından verilen yazılı soru önergesini maddeler 
(muhtevasına göre karşılıyan cevabımızın iki su
reti ilişik olarak takdim kılınmıştır. 
. Bu vesile ile de saygılarımızı sunarım. 

•Ekonomi ve Ticaret 
, Bakanı 
(Muhlis Ete \ 

1. Pettfol Ofis bu reklâma ihtiyaç görmemiş 
ve bu reklâm Ofis tarafından hazırlanarak mec
muaya verilmemiştir. 

'2. Siyaset Mecmuasında neşredilen bu rek
lâm için Ofis tarafından foir 'ücret ödenmemiştir. 

3. Bütün ticari teşekküller gibi Petrol Ofi
sin de her vesileden istifade ederek firmasını 
ve mallarını tanıtmak için reklâma müracaat 
etmesi tabiî ise de ithal ve tevzi ettiği malla
rın hususiyetine binaen bu sahada âzami tasar
ruf zihniyetiyle hareket eylemektedir. 

1951 yılında memleket içinde ve dışında mün
teşir muhtelif ön gazete ve dergide ancak 3 340 
liralık reklâm yaptırmıştır ki, yalnız bunun 
1 200,—. lirası memleketimiz için hususi bir nüs
ha yayınlıyan Fransa'da münteşir Continental 
Daile Mail Gazetesine ait bulunmaktadır. 

4. , 'Siyaset Mecmuasına reklâm verilmediği
ne göre bir takdir Ölçüsüne de müracaat edil
memiştir. 

6. Petrol Ofisinin elinde satılmıyan mal 
mevcut 'olmamakla beraber bu hal teşekkülün 
reklâmdan müstağni kalmasını icabettirmez. 
Memleket içindeki rakip ecnebi firmaların bu 
sahadaki geniş faaliyetlerine ve reklâmlarına 
mukabele edilmesinin zaruretini bu vesile ile de 
(belirtmekte f aide görürüz. 

i6. Siyaset 'Mecmuasında neşredilen yazı 
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müessese tarafından;; hazırlanarak verilmemiş 
olduğundan mündereeatı ve şekli, aleyhe olma
dıkça Teşekkülü ilgilendirmemekle beraber 
mevzubahis reklâmı ancak teşekkürle karşılana
cak bir cemile telâkki eylediğimizi kaydederiz. 

T. C. 
Başbakanlık 7 . I H . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77 - 2066, 6/616 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3.1.1952 tarihli ve Kanunlar Md. 6 - 514/ 

2865 - 6298 sayılı yazıya karşılıktır. 
İstanbul'da intişar eden haftalık «Siyaset» 

adlı mecmuanın reklâm sütununda Petrol Ofi
si hakkında ç^kan ilâna dair Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay tarafından verilen yazılı soru öner
gesine Ekonomi ve-Ticaret Bakanlığınca veril
miş olan yazılı cevaba eklenecek başka bir mü
talâanın bulnmadığmm yazılı olarak sual sahibi 
Sayın Milletvekiline bildirilmesine müsaadele
rini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

3. — Seyhan Milletvekili Arif Nihat Asya'
nın, Edirne İli özel İdaresinin tek öğretmenli 
köy okullarında çalışmış öğretmenlere ne kadar 
borcu olduğuna ve bu borcu karşılamak üzere 
özel İdare bütçesine ne kadar para konıdduğu-
na dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik 
İleri ve İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu'nun yazılı cevaplan. (6/551) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Şu noktaların Sayın içişleri ve Millî Eğitim 

Bakanlarınca yazılı olarak aydınlatılmasına de
lâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Arif Nihat Asya'. 

Edirne Valiliği, 4357 sayılı Kanunun muvak
kat 3 ncü maddesine göre, tek öğretmenli köy 
okullarında çalışmış öğretmenlere olan borcun
dan; 

- 1 : • • • • • ' • > '• 

a) Kanuni müddeti içinde ve; 
b) Aradan geçen dokuz yıl zarfında ne ka

darım ödemiştir?. 

W 
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2 : Halen, 
a) Bu durumda kaç öğretmene ve; 
b) Ceman ne miktar borçludur?. 
3 : Tasdika sunulmak üzere olduğu tahmin 

edilen, yeni yıla ait özel Saymanlık Bütçesine bu 
borca karşılık ne konmuştur?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14 Şubat 195â 

ilk öğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı: 62820-2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23 Ocak 1952 tarih ve Genel Kâtip Kanunlar 

Müdürlüğü ifadeli 2997/6536 - 6/551 sayılı yazı
larına 'ekli Seyhan Milletvekili Arif Nihat As
ya'nın yazılı soru önergesi karşılığıdır. 

Edirne İli özel İdaresinin tek öğretmenli köy 
okullarında çalışmış bulunan 101 öğretmene 
68556 lira borcu vardır. Bu borcun, 1950 yılı 
bütçesiyle bir öğretmene 1280 lirası, 1951 yılı 
bütçesiyle 12 öğretmene 11243 lirası ödenmiş, 
1952 yılı bütçesine de 27 öğretmenin alacağı için 
24516 liralık ödenek konmuştur. 

Geriye 61 öğretmenin 31518 lira alacağı kal
mış bulunmaktadır. Bu alacakların da mütaakıp 
yıllar bütçelerine konularak ödenmesi cihetine 
gidilecekti?. 
' Öğretmenlere borçlu bulunan il yalnız Edir
ne değildir. 37 ilin ek görev ücretlerinden öğret
menlere borcu vardır. Vilâyetlerden alman ma
lûmata göre, 1951 yılında bu borçların tutarı 
(1 856 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Geçen yıl illerden bir kısmı borçlarına karşı
lık bütçelerine birer miktar ödenek koymuşlar
dır. İl bütçeleri, İçişleri Bakanlığında Özel İda
re bütçelerini Tetkik Komisyonunda incelenirken 
borçlarına karşılık koydukları ödenek kâfi gö-
rülmiyen veya hiç ödenek koymamış olan illerin 
bütçelerine, imkânları da göz önünde bulunduru
larak, ödenek koydurulmaktadır. Bu suretle, 
tahakkuk eden borçlar için 1951 yılı özel İdare
ler bütçelerine 350 bin liralık ödenek konulmuş
tu?.'';' : 

Borçların bir kısmı 1952 bütçelerinden öde
necek, geri kalan alacakların da önümüzdeki yıl
larda ödenmesi hususu önemle takip olunacaktır. 

Durumu saygılarımla arzederim. 
M. Eğitim Bakanı 

T. İleri 

1.1952 0 : 1 
I T- °v 

İçişleri Bakanlığı 
Sayı :611-115-8, 5342-881 

M. 1. G. M. 
D. R. 1. Mua. Ş. M. 

özü: Tek öğretmenli Edirne 
köy okullarında çalışmış bu-

j lunan öğretmenlerin alacağı 
Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

2 3 . I . 1952 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 
Müdürlüğü 6-551/2997-6536 sayılı Buyrukları 
karşılığıdır: 

I Edirne İli öze! idaresinin tek Öğretmenli köy 
I okullarında çalışmış bulunan öğretmenlerin ala

cağı hakkında Seyhan Milletvekillerinden Arif 
Nihat Asya tarafından verilen yazılı soru öner
gesi üzerine yapılan tetkikatta: 

1. Tek öğretmenli köy okullarında çalışmış 
bulunan öğretmenlerin Edirne İli Millî Eğitim 
Dairesince tanzim edilen cetvele nazaran ala
caklı öğretmen adedinin 101 olduğu, borç mik
tarının da 68 398 lira 56 kuruştan ibaret bu
lunduğu, 

2. Bahis konusu cetvel, Millî Eğitim Mü
dürlüğünce 4357 sayılı Kanun hükümlerine tev
fikan ve ancak 28 . VI . 1948 tarihinde tanzim 
ye tevdi edilmiş olmasına binaen kanuni müd
det zarfında bizzarure tediyatta bulunulmadığı, 

3. Aradan geçen dokuz yıl içinde bu mik
tardan, ilâm istihsal etmiş bulunan 13 istihkak 
sahibine 12 502 lira 75 kuruş ödenmiş olduğu, 

4. Halen bu durumda 88 öğretmenin mevcut 
bulunduğu, 

5. Bu 88 öğretmenin alacak tutarının 55 895 
lira 81 kuruştan ibaret olduğu, 

6. Yeni yıl bütçesine, bu borçlara karşılık 
olmak ve bütçenin tanzimi tarihine kadar ilâm 
istihsal etmiş bulunan 27 öğretmenin mütehak-
kik istihkaklarına ödenmek üzere 24 515 lira 
97 kuruş ödenek konmuş bulunduğu anlaşılmış-

S tır. 
Keyfiyet saygı ile arzolunur. 

3 . i n . 1952 
İçişleri Bakanı 

I F. L. Karaosmanoğlu 

— İ9-~ 
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4. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'in, halen 

Türkiye'de faaliyette bulunan kaç arazi tevzi ve 
tapulama komisyonu olduğuna, her ilde kaç ko
misyon bulunduğuna, bu komisyonların il ve il
çelere taksiminde hangi kıstasların kullanıldığına 
ye bu arada Kars İlinin hususiyetinin dikkate 
alınıp alınmıyacağına dair sorusuna Devlet Ba-
kanvekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun yazılı 
cevabı (6/568) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına -. 
Aşağıdaki hususların Devlet Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına1 delâletlerinizi 
saygı ile rica ederiz. 

2 . I I . 1952 
Kars Milletvekilleri 

Sırrı Atalay ' Fevzi Aktaş 

; , 1. .1 . II . 1952 günü .: Türkiye'de faaliyette 
bulunan kaç arazi tevzi komisyonu - kaç tapu
lama komisyonu vardır? 

2. Bu komisyonların vilâyet itibariyle dağı
lışları yani her vilâyette 1 . I I . 1952 gününde 
kaçar komisyon bulunduğu? 
. 3. Komisyonların vilâyet veya ilçelere taksi
minde hangi kıstasın kullanıldığı; 

4. Kars : a) 9 ilce 771 muhtarlıkla ve 
mesa.hai sathiyesi ile büyük bir vilâyettir. 

b) 1877 - 1293 seferinde tazminat olarak 
kırk küsur yıl yâdellerde kalmış müstevli « Mos
kova' » idaresi arazi rejimini vatandaşları daimî ; 
ihtilâf halinde bulundurup millî birlik ve ben
liklerini unutturacak, zalim bir sistemle tatbik 
etmiş; uzun harb yılları ahalinin muhacereti ve 
nihayet kurtuluşa Arazi ihtilâfları muhacirlei'in 
geri dönmesi, müstevli düşmanın kastı mahsus
la tatbik ettiği arazi rejimi, -mülkiyet haklarını 
bir çıkmaza sokmuştu. ' 
; e) . Kurtuluştan sonra arazi ihtilâflarının 
halli için Kars, Ardahan, Artvin vilâyetleri için 
çıkarılan 474 sayılı Kanun, nizamnameler ve İs
kân Kanunu, arazi ihtilâflarını önliyememiş bi
lâkis artırmıştır. . . 

d) (Bu arada Akif îyidoğan ismindeki bir 
valinin her türlü hukuk, adalet ve hakkaniyet 
kaide ve ölçülerin dışında, hislerinin ve ihtira. 
sının esiri olarak arazi üzerinde rasgele yaptı
ğı tasarruflar, Kars'ta arazî ihtilâflarını bir 
(hengâme) halinç şoktu. 

ye) Kars : Yayla, ..çayır ve meraları bakımın
dan bilhassa yayla bakımından tipik bir duru

ma maliktir. Türkiye'nin 64 vilâyetinin ctörtto 
biri nispetinde inek sütü istihsal eden ve Tür
kiye'de en çok inek, koyun, manda sağılan ve 
yetişen Türkiye'de en çok damızlık ve çift hay
vanı yetişip, yurdun çiftçi toplulukları ihtiya
cına sevkedilen müstesna bir vilâyettir. Bu müs
tesna durumu yayla, mera ve çayırlarının tabi
at hususiyetlerine borçludur. -

Fakat yayla - çayır ye meralarda şahsi, mül
kiyet yoktur. 'Mera ve yayla için şahsi mülki
yet yerine köyün müşterek mülkiyeti çayırlar 
için şahsi'mülkiyeti Medeni Kanunumuzun ica
bıdır. Hali hazırda .Kars'ın bütün köylerinde 

. tesbit edilmiş yayla ve mera bakımından köyle
rin mülkiyeti yoktur. Falanca yayla bugün filân 
köyün işe yarın idari bir kararla feşmekân kö
yüne verilmekte, öbür gün daha başka bir köye 
tahsis edilmektedir. Çayır ve tarlalarda da ta
pu olmadığı gibi şahıs.mülkiyeti yoktur. Bu se
beple devamlı ve kanlı arazi ihtilâfları devam 
etmektedir. Koruma, sulama şahsi mülkiyet ol
madığı, için asla ve bir gûna yapılmamaktadır. 

Bugün mevcut hayvan yekûnu arazi ihtilâf
ları halledildiği takdirde en az iki misline çıka-
,çaktır vo böylelikle (Barker) plânında bahsedi
len çift ve damızlık • hayvan ihtiyacı halledilece
ği gibi yağ» et, süt gibi zaruri yiyecek maddele
rin fiyatlarında , bariz bir ucuzluk husule gele
cektir. Türkiye'nin iktisadi hayatına hissedilir 
bir ferahlık kapısı Kars'ın arazi ihtilâflarının 
halli ile aralanmış olacaktır. 

f) Yukarda izah ve arzettiğimiz sebepler 
açıkça gösteriyor ki hürriyet dünyasının ileri 
karakolu olan serhat boyundaki Kars; arazi ih
tilâfları bakımından, mühim hususiyeti et taşı
maktadır ve ehemmiyetle üzerinde durulması ica-
b e d e r . ' " " • • • ' ' • " - • ' • • • ' ' . • ' - • • • • ? • • - - : _ 

Kars'ta arazi ihtilâflarının halli, iktisadi, 
zirai, içtimai ve politik bakımından* diğer vilâ
yetlerden daha evvel ve daha süratle ele^ alın
malı ve halledilmelidir. 

g) Diğer bakımdan, Orta ve Batı Anadolu'
da bir komisyon, yılın 12 ayında iş görebilirden 
'Kars'ta en çok 7 ay mesai yapabilir. 5 ay ise 
kar altında kalan arazide iş göremez. Bu se
beple diğer yerlere nazaran sadece bu yönden 
dahi iki misli, komisyona ihtiyaç vardır. 

5. Kars'ın Jıususiyet ve zaruretlerini 4 ncü , 
fıkrada kısaca izaha çalıştık, 

öa 
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Arazi ihtilâflarının en kısa zamanda ve sür

atle halli gerektiğini, Kars'ın taşıdığı ehemmi
yeti, Bakanlığın da takdir edeceğine sureti ka-
tiyede eminiz, 

"•' 6 ; 

a) 1952 ilkbaharından itibaren Kars Vi
lâyetinin, Kars Merkez İlce - Ardahan - Arpa
çay, Çıldır, İğdır, Güle, Kağızman, Posof, 
Tuzluca, Sarıkamış ilçelerine kaçar arazi tevzi 
ve tapulama komisyonları verilecektir? 

b) Şimdiye kadar kaç köyün arazi tevzi ve 
tapulama işi yapılmıştır? Aynı şekilde devam 
ederse bütün Kars'ın arazi tevzii ve tapulama işi 
kaç yılda ikmal edilebilir? 

e) Kare'm, yukarda 4 ncü fıkrada bahset
tiğimiz hususiyetleri nazara alınacak mı? 

•'• • T. G. 
Devlet Bakanlığı 

Toprak ye îskân işleri 10 .-IH . 1952 
Genel Müdürlüğü 

Şubesi: Başmüşavirlik 
\"'•••'•' Dosya No: 3729 

Genel sayı: 410 " " : ; : ' ' :'. 

özü : Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay'm yazılı soru 
önergesi hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 

6 . II 1952 gün ve 6/568-3066/6692 sayılı ya
zı karşılığıdır: 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay ve Fevzi Aktaşı 
taraflarından Yüce Başkanlıklarına verilip ce
vaplandırılmak üzere Bakanlığıma tevdi buyu-
rulan ve halen Türki/e'de faaliyette bulunan 
toprak ve tapulama konisyonları miktarı, bu 
komisyonların iller itib iriyle dağılışı ve burular 
ki kıstas ile bu konud* Kars ilinin hususiye
tinin göz önüne alınıp alınmıyacağına dair olan 
yazılı soru önergesi üzerine Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü ile Toprak ve iskân Genel 
Müdürlüğünü ilgilendiren kısımlar ayrı ayrı 
olmak üzere ilişikte takdim kılman notlarda 
cevaplandırılmıştır. 

Gereğine müsaadelerini üstün saygılarımla 
arzederim. 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

.1952 O : 1 
Kars Milletvekili Sırrı Atalay ve Fevzi Aktaş 'm 
yazılı sorusunun Toprak ve iskân işleri Genel 

Müdürlüğünü ilgilendiren kısımlarına ait 
Not 

1. Yurdun muhtelif bölgelerinde 54 Toprak 
Komisyonu faaliyet halindedir. 
n, 2. Toprak komisyonlarının il itibariyle çalış
tığı bölgeler aşağıdadır: 

ili 

Diyarbakır 
İzmir 
Denizli 
Antalya 
Urfa 
Ankara 
İstanbul 
Tekirdağ 
Hatay 
Sivas 
Mardin 
Kırşehir 
Samsun 
Çanakkale 
Maraş 
Yozgad 
Afyon 

Toplam 

Komisyon 
adedi ili 

İ 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 . 
2 
1 

Eskişehir 
Aydın 

Malatya 
Kırklareli 
Manisa 
Edirne 
Seyhan 
Balıkesir 
Kayseri 
Gazianteb 
Konya 
Kocaeli 
Çankırı 
İçel 
Corum 

27 

Komisyon 
adedi 

2 
1 
2 
1 

' 2';' 
1 .. 
3 
3 
1 

1 ' 
4 

•1 
1 
1 

2,7=54 

3. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uy
gulanması maksadiyle illerde yapılan etüdler 
neticesinde uygulama bölgeleri Bakanlar Kuru
lunca belirtildikten sonra lüzum ve ihtiyaca, 
teknik eleman ve bütçe imkânlarına göre il ve il
çelerde Toprak komisyonları kurulmaktadır. 

4. Kars'ın özel durumu göz önünde bulun
durularak Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun uygulanması işi bu ilde 1948 yılında ele a-
lmmış ve uygulamaya 1951 Kasım ayına kadar 
fasılasız devam olunmuştur. Kars İlinde kış 
mevsiminin uzun sürmesi sebebiyle bu ilde ça
lışan komisyon 1951 Kasım ayından itibaren 
iskân faaliyetinin kesif bulunduğu Tekirdağ 
İline naklolunmuştur. 

5. Yurtta toprak dâvasının bir an evvel ta
hakkuku için Hükümetçe lüzumlu tedbirlere im
kân nispetinde baş vurulmuş bulunmaktadır. 
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6. 
a) önümüzdeki bütçe yılında imkânlar el

verdiği takdirde yeniden teşkil edilecek top
rak komisyonları, umumi ihtiyaç göz önünde 
bulundurularak illere gönderilecektir. 

b) Kars İlinde 1948 yılında faaliyete geçen 
16 No. lu Toprak Komisyonu 1951 Kasım ayı
na kadar (16) köyde uygulama yaparak ceman 
(1655) aileye (85.758) dönüm arazi tevzi etmiş
tir. 

Bu. ilde Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
uygulanmasının ne kadar müddet devam ede
ceğini şimdiden kestirmek mümkün değildir. 

c) Yurtta toprak mülkiyetinin nizam altı
na alınması ve çiftçi vatandaşların kısa zaman-

• da emniyet ve huzura kavuşturulmaları Hükü
metin amacıdır. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay ve Fevzi Aktaş 'm 
yazılı sorusunun Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğünü ilgilendiren kısımlara ait 
N O T 

Kars milletvekillerinden Sırrı Atalay ve 
Fevzi Aktaş taraflarından verilen bağlı '2 . İ l . 
.1.952 ıgünl'ii yazılı soru önergesi ile: 

1 . I I . 1952 'gününde Türkiye'de kaç tapula
ma komisyonu faaliyette olduğu ve bu 'komis
yonların il itibariyle dağılışları ve 1 . I I .1952 
'gününde her ilde kaç komisyon bulunduğu ve 
'komisyonların il ve ilçelere taksiminde hangi 
'kıstasın kullanıldığı, Kars İlinde kaç köyün 
tapulama işi yapıldığı ve bu ilin tapulama işi
nin, kaç yılda ikmal edileceği ve 1952 yılı için
de Kars merkez ve diğer ilçelerine kaç aded 
tapulama komisyonu verileceği sorulmaktadır. 
' , 1 . 1 . I I .1952 gününde Türkiye'de 24 ta
pulama müdürlüğü, faaliyet halindedir. 
; '2. Bu müdürlüklerden 14 adedi Ankara 
Merkez ve; diğer ilçelerinde, ikisi Seyhan mer
kez ilçesi ile Ceyhan İlçesinde ve birerden sekiz 

.adedi de Ay dîn İlinin Çine, Kırşehir İlinin Ka-
,man, Sivas İlinin Şarkışla, Elâzığ İlinin mer-
Ikez, Tunceli İlinin Mazgirt, Diyarbakır İlinin 
Bismil, Van İlinin Erciş ve Ordu İlinin Ünye 
ilcelerindedir. 

3. Tapulama Kanununun yurdun her tara
fında birden, aynı zamanda uygulanmasına kad
ro, eleman ve lüzumlu malzemenin tedariln ba
kımından imkân olmadığından tapulanmaşına 

.1952 0 : 1 
başlanılacak bölgelerin tâyininde arazi ihtilâf
larının çokluğu, arazi kıymetlerinin büyüklüğii 
ve nüfus kesafeti gibi unsurlarla Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapıl
ması (hususunun temini nazarı dikkate alınmak
tadır. 

Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
kısa bir müddet sonra süratle tatbik edilmesini 
temin, memurların çalışmalarını yakından ta
kip ve kanunun tatbikında rastlanacak müşkil-
lerin hemen halledilmesini sağlamak üzere işle
rin Genel Müdürlüğün devamlı ve sıkı teftiş 
ve kontrolüne tâbi tutulması lüzumlu görülmüş 
ve bu maksatla kanunun ilk tatbik senesinde 
Ankara'nın bütün ilçelerinde birden uygulan
masına zaruret hâsıl olmuştur. 

* ' " " • . . . 

4. Kurtuluşlarını mütaakıp Kara, Ardahan 
ve Artvin vilâyetleri için çıkarılan 474 sayılı 
Kanunun tatbiki için teşkili icabeden komisyon
lar teşkil edilememiş ve kanunun tatbikma 
başlanamamış, ancak 1341 senesinde teşkil edi
len tapu ve tahrir heyetleri bu mıntakaya gön
derilerek 1937 yılma kadar:; çalıştırılmış, ve bağ
lı cetvelde gösterilen il ve ilce merkezleri ile 
bâzı köylerde arazi tahriri yapılmıştır. 

Arazi tahriri yapılan yerlerde bir ihtilâf kal
mamış ve bu yerlerde vatandaşlara ve Hazine
ye ait arazi tesbit ve tapuya tescil edilmekle 
beraber Hazine yerleri tevzie tâbi tutulmuş ve 
tevzi edilenler adına tescil edilmiştir. Sözü ge
çen 47l4;;sayılı Kanunun Kars ve 'havalisinde tat
bik edilmiyen ve arazi tahriri yapılmıyan yer
lerinde 474 numaralı Kanun ihmal edilerek sey
yanen 2510 sayılı Kanunun tatbik edilmesi ve 
tapuya tescil olunmasından dolayı tasarruf du
rumunun arz ettiği hususi mahiyet bakımından 
mevcut arazi ihtilâflarının bu bölgede Tapula
ma Kanununun .uygulanması ile halli mümkün 
olup olamıyacağmm incelenmesine lüzum hâsıl 
olduğundan şimdiye kadar Kars ' ta tapulama 
komisyonu teşkil edilememiştir. 

Konunun ehemmiyeti göz önünde tutularak 
mahallinde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra 
bu bölgedeki buhranın izalesi mevcut mevzuat 
dairesinde mümkün görülürse o yolda hareke
te geçilmesi, mevzuat kâfi olmadığı anlaşıldığı 
takdirde yeni bir kanun tedvini suretiyle Kars 
ver,havalisindeki gayrimenkul tasarruf durumu
nun İslah edilmesi takarrür etmiştir. 

22 
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Tapu tahriri yapılan yerler 

Mıntakası 

Artvin ve 45 köyü 
Borçka ve 4 köyü 
Kars ve 53 köyü 
İğdır ye 20 köyü 
Sarıkamış ve -3 köyü ' ' 
Kağızman ve 8 köyü 
Tuzluca ve 1 köyü 
Göle ve 19 köyü 
Oltu ' ' " •' 
Ardahan 
Posof 
Hopa - Kemalpaşa'nın 2 köyü 

Yekûn 

Parsel adedi 

39 421 
2171 

' 47 696 
13 075 
2 591 
6 821 
3 962 

10120 
910 
731 
238 

1352 

123 088 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Karabük mamulleı*inin istihsal 
miktarı ile deniz, kara ve demiryollarından yapı
lan nakliye maliyetinin neden ibaret olduğuna, 
bu mamullerin daha düşük bir maliyetle nakli 
için kokaksu - Bartın - Amasra iltisak demiryolu
nun inşası üzerinde durulup durulmadığına da
ir sorusuna, İşletmeler'Bakanı Nuri özsan'm 
yazılı cevabı (6/571) 

6 . II . 1952 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özeti : 1 — Yazılı soru. 
2 — işletmeler Bakanlı
ğından 

1. Karabük mamullerinin istihsal miktarı 
ile bunların kara, deniz ye demiryollarından na
kil edilenlerin neden ibaret olduğu, 

2. Deniz, kara ve demiryollarından yapı
lan nakliye maliyetlerinin (ton başına) neden 
ibaret bulunduğu, 

3. Füyos deniz iskelesinden yapılan Ka
rabük mamulleri nakliye maliyetlerinin neden 
ibaret olduğu, 

4. Mamullerin, daha düşük bir maliyetle, 
Bartın deresi.ve Amasra Limanından nakli 
etüd edilmiş ve Kokaksu - Bartın - Amasra il
tisak demiryolunun inşası üzerinde durulmuş 
mudur? 

3.1952 O : t 
Bu sorumun yazılı olarak İşletmeler; BaKahi 

tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. Say
gılarımla. •'."'•'• '•>•''• >•'•' 

Z o n g u l d a k M i l l e t v e k i l i 
Avukat 

'••'•••! .."'• ' Abdürrahman Boyacigilier 

T. C. .'• 
işletmeleı Bakanlığı 10 ,,.111 . 1952 

Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı 
Özel; 4/389 > 

Özü: Zonguldak Millet
vekili Abdürrahman Bo
yacigilier'in yazılı soru-
su hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9 . II . 1952 tarihli ve 6/571-3077/6732 sa
yılı yazı K: 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mües
sesesinin istihsalleri ve bunların nakil masrafları 
hakkında Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacigilier tarafından verilip yazılarına ilişik 
bulunan yazılı soruya Sümerbank'la da temas 
edilmek suretiyle hazırlanan karşılığın bağlı 
olarak sunulduğunu derin saygılarımla arzede-
rim. 

İşletmeler Bakanı V. 
N. özsan 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cigilier'in Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
istihsalleri ve bunların nakil masraflarına dair 
yazılı sorusuna İşletmeler Bakanlığının cevabı: 

Soru 1. Karabük mamullerinin istihsal mik
tarı ile bunların kara, deniz ve demiryollarından 
nakil edilenlerin neden ibaret olduğu, 

Cevap 1. Türkiye Demir ve Çelik Fabrika
ları Müessesesinin 1949, 1950 ve 1951 yıllarında
ki başlıca istihsal maddelerini gösteren muka
yeseli bir cetvel (Cetvel N : l ) ile Müessesenin 
1952 yılında getireceği ve sevkedeeeği maddele
rin takribi miktarlarını belirten bir cetvel (Cet
vel NQ: 2) ilişikte sunulmuştur. 

Soru 2. Deniz, kara ve demiryollarından ya
pılan nakliye maliyetlerinin (ton başına) neden 
ibaret bulunduğu, 
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Cevap 2. Müessesenin karadan hiçbir nak

liyat yoktur. Bununla beraber bu şekildeki na
kil ücretleri eşyanın cinsine, dönüş yolunda yük 
bulunup bulunmadığına, mevsime ve taşıtın ben
zin veya dizel motorlu kamyon olduğuna göre 
değişmek üzere ton - Kilometre başına 7.30 
kuruş arasında olduğu bilinmektedir. 

Müessesenin denizden yaptığı veya yaptırdı
ğı nakliyat da önemli değildir. Filyos 'tan îs-
tanbul'a kadar pik ve hadde mamullerinin nakil 
ücretinin mevsime göre ton başına 8 - 15 lira 
arasındadır. 

i Demiryollarında tenzilâtlı tarife tatbik edil
mek suretiyle nakliye ücretleri ton - kilometre 
başına 3 (Demir cevheri) ile 6.75 kuruş (Hadde 
mamulleri) arasında değişmektedir. 

Soru 3. Filyos deniz iskelesinden yapılan 
Karabük mamulleri nakliye maliyetlerinin ne
den İbaret olduğu, 

Cevap 3. Müessesenin Fiyos yoliyle yaptığı 
sevkıyatta, Ülkü - Filyos istasyonları arasında 
tren nakil ücret, Filyos'ta tahliye ve tahmil 
masrafı, malzemenin cinsine göre değişmekte 
olup ton başına asgari haddi 7.12 (Kok) ve âza
misi de 19.45 liradır. (Zift, katran), 

Soru 4. Mamullerin, daha düşük bir mali
yetle, Bartın Devresi ve Amasra Limanından 
nakli etüd edilmiş ve Kokaksu - Bartın - Amas
ra iltisak demiryolunun inşası üzerinde durul
muş mudur? • 

Cevap 4. Karabük mamullerinin, Filyos, 
Zonguldak veya Ereğli yerine Bartın'dan sevkı 
meselesi, birkaç sene önce bir vesile ile etüd 
edilmiş ve bunun hiçbir bakımdan iktisadi olma
dığı anlaşılmıştır. Esasen bu yola gidilmesi ancak 
Bartın deresi ile Amasra Limanı amenajmanmm 
tamamlanmasına ve Kokaksu - Bartın demiryo
lunun yapılmasına bağlı olup, bu hususlar ise, 
Bayındırlık Bakanlığının meşguliyet sahasına 
girmektedir.. 

Kaldıki, Sümerbank tarafından Filyos İske
lesi yapılmış ve inşa halindeki Zonguldak ve 
Ereğli limanlarında, Karabük'e gelecek ve Kara
bük'ten gidecek malzeme ve mamullerin stokaj 
ve sevk işleri için lüzumlu tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. 

1952 O : 1 
Cetvel No. 1 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese-
sinin başlıca istihsalleri 

1949 1950 1951 
Cinsi Ton .Ton Ton 

Kok 
Kok fabrikasının 
istihsalleri 
Mayi ham demir 
diğer demirler 
Çelik 
28 lik haddeler 
16^12 lik haddeler 
Saç haddeleri 

tali 

ve 

293310 

26200 

115470 
103430 
14690 
48980 
11130 

307850 

26470 

118670 
91050 
17950 
49100 
11820 

306100 

26670 

154760 
135650 

33420 
62400 
14660 

Haddehane mamulleri 
yekûnu 74800 78870 110480 
Boru ve aksamı . 10990 8640 8950 
Sülfürik asit ,11370 13520 17810 
Süperfoşfat 8590 13130 18810 

Cetvel No. 2 

Müessesenin 1952 yılında getirteceği ham ve ' 
yardımcı maddelerin takribi miktarları 

Mamulün cinsi Ton Geldiği istikamet 

Demir cevheri 330000 Divriği - Ankara -
Karabük 

Maden kömürü 650000 Zonguldak-Karabük 
Sair hammedde-
ler ve malzeme 146210 » » 

9000 Ankara - Karabük 

Müesseseden' 1952 yılında sevkedilecek mamul
lerin taribî miktarları , 

Mamulün cinsi Ton Gittiği „ istikamet . 

Kok 212000 Ankara 
Hadde mamulleri 10000 » 

760Ö0 Zonguldak 
Pik 80000 » 
Boru 12000 » 
•Sair mahsûller 12000 » 

: : i : - 45000 Ankara 

— M 
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6. —~ Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu'nun, ilkokul öğretmenliğinden gelmiş 
olan ortaokul öğretmenlerinin 5242 sayılı kanun
dan istifadelerinin sağlanmasına, bu gibi ortaokul 
öğretmenlerinin sayısına ve adı geçen kanunun 
kendilerine teşmilinde yıllık masrafın kaç liraya 
baliğ olacağına dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Tevfik îleri'nin yazılı cevabı (6/579) 

12.11.1952 
öz: Millî eğitim Bakanlığından 
yazılı soru: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

5242 sayılı Kanunla, hizmet müddetlerine 
göre maaş alamamış olan ilkokul öğretmenleriyle 
köy enstitüleri öğretmenlerinin ve ilkokul öğ

retmenliğinden gelmiş olan ilköğretim müfettiş
lerinin maaşlarına birer derece zam yapılmıştır. 

Seçmenlerimizle yaptığımız görüşmelerde, bu 
kanun tasarısı halinde iken ilkokul Öğrenmenli-
ğinden gelmiş olan ortaokul öğretmenlerine de 
yer verilmiş iken sonradan bunların çıkarılmış 
olduğu ve bu hal bu sınıf öğretmenleri mağdur ve 
müteessir ettiği ve hattâ ortaokul öğretmenliğine 
geçmek için yaptıkları yeni bir tahsile rağmen 
bâzılarının kendileriyle ayni senede mezun, olmuş 
bulunan ilkokul öğretmenlerinden daha aşağı 
dereceden maaş alır bir duruma düşmüş bulun
dukları, ve 1950 senesinde bu haksızlığı telâfi 
için yapılmış olan bir teklifin Bütçe Komisyo
nunca 1952 senesinde nazara alınmak üzere red
dedildiği, iddia edilmiştir. 

Bu -münasebetle aşağıdaki suallere Millî Eği
tim Bakanlığınca yazılı olarak cevap verilmesi
ni rica ederim. 

1. 5242 sayılı Kanundan ilkokul öğretmenli
ğinden gelmiş olan. ilköğretim müfettişleriyle köy 
enstitüleri öğretmenleri de faydalanmış olmala
rına göre durumları aynı olan ve halen dahi hiz
met müddetlerine göre maaş alamamakta bulu
nan ilkokul öğretmenliğinden gelmiş ortaokul öğ
retmenlerinin hariç kalmış olması gayriâdil bir 
durum meydana getirmiş olduğundan bunun te
lâfisi Bakanlıkça düşünülmekte midir? 

2. Bu gibi ortaokul öğretmeni kaç kişidir? 
5242 sayılı kanunun kendilerine teşmili yılda 
kaç lira masrafı mucip olacaktır? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1952 O : 1 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 6100/7 

5 . I I I . 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15 Şubat 1952 tarih ve Genel Kâtip - Kanun

lar Müdürlüğü 6/579/3110 - 6808 sayılı yazıları
na ekli Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu tarafından verilen yazı soru önergesi 
cevabıdır : 

1. 5242 sayılı Kanundan faydalanamıyanlar 
yalnız ilköğretimden Ortaöğretime geçmiş bulu
nan öğretmenlerden ibaret değildir. İlkokul 
öğretmenleri arasında da bu kanundan fayda
lanamayanlar bulunmaktadır. Bu gibilerin de 
istifadelerinin temini ve mağduriyetlerinin te
lâfisi için Bakanlığımızca bir kanun tasarısının 
sunulması düşünülürken bu konuda bâzı millet
vekilleri tarafından hazırlanan teklif Bütçe Ko
misyonu ve Büyük Millet Meclisinde reddedil
miştir. Bu durum karşısında yeni bir teklif 
sunmayı düşünmemekteyiz. 

2. ilkokul öğretmenliğinden ortaokul öğ
retmenliğine, geçmiş olup 5242 sayılı Kanundan 
faydalanamıyan öğretmen sayısı 648 dir. Ev
velce yapılan teklif aynen kabul olunduğu tak
dirde maaş farkları yılda 996 bin, en çok iki 
derece zam verildiği takdirde 761 bin ve bir 
derece zam verildiği takdirde ise 344 bin lira 
kadar tutmaktadır. 

Durumu saygılarımla arzederim. 
- Millî Eğitim Bakam 

Tevfik İleri 

7.— Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun,'Konya'nın Karapınar İlcesine bağ
lı Emirgazi ve Işıklar köylerine Ziraat Banka
sınca yapılan yardım miktarına ve bu iki köyün 
nüfuslariyle koyun sayılarına dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakam Muhlis Ete'nin ya
zılı cevabı(6/587) • 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Ekonomi ve Ticaret Ba

kanlığınca yazılı olarak cevap verilmesini rica 
ederim. 

Konya Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu 

1. Karapınar'dan aldığım bir mektupta; 

3 5 -
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Karapınar'ın büyük bir köyü olan Emirgazi 
Köyü' halkına yapılan' yardam- -yekûnunun' yet
miş bin lira olduğu ve halbuki bti köy civarın
da bulunan ve bu köyün ancak dörte biri ka
dar olan Işıklar Köyü halkına yapılan yardı
mın 145 bin lirayı bulduğu, Emirgazi Köyü hal
kının herbiri tarafından bu sene eski borçları 
olarak 500 - 700 lira - arasında ödemeler yapıl
dığı halde 1951 :yılında her çiftçiye, 80 - 100 
lira gibi pek cüzi paralar verildiği ve, bu yar
dımın hiçbir ihtiyaçlarını karşılıyamadığı bil
dirilmiştir^ 
; Bü, ihbar doğru mudur ?. 

Her iki köy halkına yapılan yardım miktarı 
ne kadardır, Emirgazi halkına bu sene kaçar 
lira verilmiştir! .-• • : , - - ; 
' 2 . Emirgazi Köyü kaç nüfusludur, bu köy
de kaç 'koyun vardır t. ' • 

: İşıklar Köyü kaç nüfusludur, kaç koyunu 
vardıt?.i •)'.':--O-": . • •-• • : 

3." Birinci: maddedeki ihbar tamamen veya 
kısmen doğru ise Işıklar Köyünün dört misli 
büyüklüğünde olan Emirgazi Köyü halkına da
ha az para verilmesinin ve bu sene ödedikleri 
borçlara nazaran çok daha aşağı yardım yapıl
masının sebebi nedir?. 

Bu haksizi k ve adaletsizliğin süratle telâfi 
edilmesi icabetmez mi l 

Not : Hâdise Ziraat Bankası işidir. 'r 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı , 18 Mart 1952 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Banka ve lbedi 
Sayı : Genel 4/3972 

Özü : Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri A-
ğaöğlü'nun sorusu II.c 

.... .Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
r , 15 : 2 ; 1952 tarih ve 6/587 - 3118/6816 sayılı 
yazıları K. ; > 

Konya'nın Karapınar İlcesine bağlı Emir
gazi ve Işıklar köylerine Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasınca .yapılan yardım miktarına ve 
bu. iki köyün nüfuşlariyle koyun sayılarına dair 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
tarafından Yüksek Başkanlığınıza verilen yazılı 
soru önergesinin r incelenmesi neticesinde : 

1. Emirgazi Köyünden borcunu ödiyeıı 181 
çiftçiye ilk parti pkrak 26 : 10 v 1951 • tariiıinde 

.1952 ö : 1 
çevirme mevzuundaki ihtiyaçlarını ckârşılamak 
üzere 70 420 lira ve koyun ' sahiplerine de ktiyk 
variİarının bakini masraflarına karşılık*; 15 710 
lira ikrâzat yapıldığı ve 15:; IV 1952 târihinde: 
31 çiftçiye aynı mevzularda. 2 920 lira ikinci pir 
yardım yapılarak açılan kredi yekûnunun 89' 070 
liraya iblâğ edildiği; ayrıca bu. köyden 57 çiftçi^ 
ye 3410 lira tutarında aynen tohumluk tevziatı,: 
yapıldığı, 

Emirgazi Köyünde 1949 ye mütaakıp yıl
lardan devredilip gelen 145 çiftçi üzerinde 
29 314 lira, muhtelif hesaplardan vâdesi geçmig 
banka matlûbâtının mevcut olduğu, bu ' suretle 
adı geçen köy müstahsili arının, halen bankaya 
121 774 lira borçlu bulundukları ve bu sene açı 
lan kredi miktarlarını gösteren ekli cetvelin'tetki^ 
kından da ödeme gücü müsait Olan' .çiftçilere» 
600-800 - 1Û00 - 1300 lira arasında kredi açıl;« 
d ı ğ ı . • ; . " . '• ' / , . ' ; ' V ' " . , : 

., Işıklar Köyünden ise, 189. çiftçi 1949 ye 
onu takip eden yıllara ait 86 319 liralık borçla^ 
rını mahsulün satış devresi içinde tamamen öde: 
iniş olduklarından, 168 kişiye 7,. 10 . 1951.tari
hinde zirai ihtiyaçlarını karşılamak üzere 83,060 
lira ve hayvan sahibi olanlara hayvanlarının 
bakımı için 16 150 lira M, ceman 99 21Ö lira 
ikrazat yapıldığı ve 30 çiftçiye de 3 069 lira tu
tarında tohumluk tevzi edildiği ye bu kpyün. vâ
desi geçmiş borcu bulunmadığı, 

2. Son nüfus sayımına göre Emirgazi Kö
yünün 204 hanede 1066 erkek ve 11Ö6 kadm ol
mak üzere ,2192 nüfuslu olduğu, 1951 vergi sa
yım kaydına göre de 11 079 koyun ve 3646 tiftik 
keçi mevcut olduğu, Işıklar Köyünde ise, -91 ha
nede 521 erkek ve 496 "kadın olmak üzere ,1017 
nüfuslu olduğu; 1951 vergi-sayım kaydına göre 
de 5481 koyun ve 1558 tiftik keçi mevcut olduğu, 

3. Işıklar Köyü müstahsilları hiç bir takibç 
mahal bırakmadan borçlarım vâdesihde 'Ödedik
leri cihetle kredi dileklerinin tercihan Ön plânda 
incelenerek ihtiyaçları nispetinde kredi açıldığı, 
Emirgazi Köyünden ise 14Ş çiftçinin halen ban
kaya vâdesi geçmiş hesaplardan 29 314 lira bora
ları bulunduğu gibi tecili icabettirecek bir sebep 
olmadığı halde borcunu vâdesinde .ödehıiyen ve 
takibat neticesinde hesaplarını kapatan çiftçilere 
karşı banka tarafından daha; ; ihtiyatlı V.'ftâreköt 
edildiği ve bu itibarla adı geçen köy çiftçilerinin. 
vâdesi geçen' işbu borçlarını'kapattıkları takdirde 



İşletmeler Bakanı 
Özel: 3/1642 

4 . I I I , 1952 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacı-
ğiller'in yazılı sorusu h. 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi. Yüksek 
Başkanlığına 

15 . I I . 1952 - 6/588 - 3122 - 6824 emirlerinize: 
j Karabük Demir ve. Çelik fabrikaları müesse
sesi' hastanesinde doğum- kadın mütehassısı 
bulunmadığı ve buraya birinin tâyininin düşü
nülüp düşünülmediği konusunda Zonguldak Mil
letvekili Abdürrahman Boyacığiller 'in tarih ve 
sayısı yukarda kayıtlı yazınıza ekli yazılı soru
su karşılığının ilişikte takdim kılındığını derin 
saygılarımla arzederim. 

; İşletmeler Bakanı V. 
N. özsan 

. ] •> Zonguldak .Milletvekili Sayın Abdürrahman 
Boyacığiller'in; Karabük Demir -. Çelik Fabri-
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zirai ihtiyaçları için kendilerine yeniden kredi 
açılacağı, anlaşılmıştır. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
' Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Karabük Demir - Çelik fabrika
ları müessesesi hastanesine doğum - kadın müte
hassısı tâyinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna işletmeler Bakanı Nuri Özsan'ın yazılı 
cevabı (6/588) 

13.. I I . 1952 
Özeti: Yazılı soru 
İşletmeler Bakanlığından. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Karabük Demir - Çelik fabrikaları mü

essesesi hastanesinde doğum - kadın mütehassısı 
yoktur. Bunun sebebi nedir? 

2. Bundan doğan olaylar sebebiyle tâyin 
yapılması düşünülmekto midir? 

Sorumun yazılı olarak işletmeler Bakanlığın
ca cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

•Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

A. Boyacığiller 

;1952 -0.: ,İ; 
kalan hastanesine Doğum - Kadın mütehassısı 
tâyini düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
sorusuna İşletmeler Bakanının cevabı: . 

Soru 1. Karabük Demir ve Çelit fabrikala
rı müessesesi hastanesinde doğum - kadın mü
tehassısı yoktur, bunun sebebi nedir? 

Cevap 1. Türkiye Demir ve Çelik fabrika
ları müessesesi hastanesi kadrosunda 625 lira 
aylık ödenekli bir Nisaiye Mütehassıslığı: kad
rosu mevcut bulunmaktadır. Bu kadroyu işgal 
etmekte olan mütehassısın 8 . XII .1951 tari
hinde istifa suretiyle vazifesinden ayrılmış ol
ması ve yerine de bir münasibinin derhal bu
lunmaması hasebiyle kadro bir müddet münhal 
kalmıştır. 

Soru 2. Bundan doğan olaylar sebebiyle 
tâyin yapılması düşünülmekte midir ? 

Cevap 2. Müessese hastanesi nisaiye müte^ 
hassısınm istifasını mütaakıp gazete ile ilân ya
pılmak suretiyle bu vazifeye. bir talip: aranmış
tır. İlân üzerine yalnız bir mütehassıs müraca
atta, bulunmuş ise de teklif olunan aylık ücreti 
kabul etmediğinden kendisinin tâyini cihetine 
gidilememiş ve başkaca bir münasibinin aran
masına devam edilmiştir. Bu arada İsviçre'de 
ılıtmasını yapmış bulunan bir nisaiye mütehas
sısı 14' . II . 1952 günü Sümerbank Qenel Mü
dürlüğüne müracaat ederek bu vazifeye talip 
olmuş ve keyfiyet müessese müdürlüğüne • inti
kal ettirilmiştir. Müessese müdürlüğü, bu müte
hassısın tâyinine mütaallik muameleleri ikmal 
etmek üzere olup bugünlerde kendisine gerek
li tebligat yapılarak işe baş! atılacaktır.. 

9. T - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Safranbolu hastanesinde açık bu
lunan operatörlüğe bugüne kadar tâyin yapılma
ması sebebine dair sorusuna Sağlık ve Sosyallar
dım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın fazılı ce
vabı (6/589) " ' . . . ; , ,.••••"•:.••:• '•".. ' ; 

1 3 . I I . 1952 \ 
Özeti: Yazılı soru ',',.' ; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından. 

T. B.'M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1, ,. Açık olan Safranbolu hastanesi opera

törlüğüne bugüne' değin, tâyin yapılmaması ser 

bebi nedir? ••••. , r ••.•.;• 

m 
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2. îşbu sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

A. Boyacıgiller 

: T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

320 

3 Mart 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
K: 15 . H . 1952 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 6/589/3123/6825 sayılı Buyruklarına: 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya

cıgiller tarafından verilen ve Bakanlığımıza 
tevdi buyurulan (Safranbolu hastanesinde açık 
bulunan operatörlüğe bugüne kadar tayin yapıl
maması hakkında) yazılı soru ilişik listede de 
cevaplandırılmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 
. Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakam 
,Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

Safranbolu Memleket Hastanesi Operatörü 
bulunan Dr. Osman Sarar'm, görülen idari lü
zuma binaen diğer mahalle tahvili üzerine 5.XIL 
1951.tarihinde Safranbolu'daki görevinden ay
rılmıştır. 

Bu hastanenin operatörlük kadro durumu 
göz önünde tutularak barem derecesi, bu kad
roya uyabilecek .bir mütehassıs aranmış ve ba
rem durumu uygun görülen Doktor Burhanet-
tin öney adındaki operatör, eski operatörün in-
fikâki tarihinden itibaren bir buçuk aylık gibi 
kısa bir müddet sonra 26 . 1 . 1952 tarihinde 
tâyin kılınmış ve evrakının tekemmülünü mü-
taakıp keyfiyet 14 . II . 1952 gün ve 8241 sayı
lı yazı ile Zonguldak ve kendisine tebliğ edil
mek üzere de aynı tarih ve 8242 sayılı yazı ile 
de Edirne Valiliklerine yazılmıştır. 

Bu duruma göre; mezkûr hastaneye opera
tör tâyin edilmemek gibi bir konu mevcut ol
madığını saygı, ile bildiririm. •• • ..-'.•• 

10. —- Afyon EarahisarMilletvekili Gazi Yi-
ğitbaşt'nın, 1951 yılında köy yollarıyla-köy içme 
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sulan için vilâyetlere verileri para miktarına 
dair sorusuna Bayındırlık Bakam Kemal Zeytin-
oğlu'nun yazılı cevabı (6/602) 

8 .III . 1952 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1951 yılı için Bayındırlık Bakanlığından vi
lâyetlere köy yolariyle köy içme suları için 
verilen para miktarının mezkûr Bakanlıktan 
yazılı olarak aşağıdaki şekilde cevaplandrılma-
sını saygı ile arzederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı 

Vilâyet adı. 
Köy yolları için, 
Köy içme suları için. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 143 

19 . i n . 1952 

B. M. Meslisi Başkanlığına 
Ankara, 

12 . III .1952 gün ve 6/602.3260/7115 sayılı 
yazıları karşılığıdır: 

Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı "nın, 1951 
, yılında köy yollan ile köy içme suları için vilâ
yetlere verilen para miktarına dair yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevabın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

1951 yılı Bütçesine köy yolları için tahsisen 
bir ödenek konmuş değildir. 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı A/2 işaretli cetvelin 928 nci bölü
müne il ve köy yolları için memzucön ve tevzi 
ve sarf şekli Bakanlar Kurulu karariyle belir
tilmek kaydiyle 12 000 000 lira ödenek konmuş
tur. Mevcut mevzuata göre il yolları il özel 
idarelerince inşa edilir. Köy yollarının yapım 
ve bakım işleri de Köy Kanunu hükümlerine 
uyularak yapılır. 

Umumi Bütçeye konan tahsisat, bir yandan 
Devlet, il ve köy yolları şebekelerinin bir man
zume teşkil edecek şekilde kül halinde ele alınma
sını sağlamak, bir yandan da vilâyetlerle, hal
kın bu sahadaki çalışmalarııiı desteklemek ve 
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gayretlerini teşvik etmek maksadiyle kon
muştur. 

il ve köy yollan için bütçeye mevzu ödenek
ten, Bakanlar Kurulu karariyle 2 100 000 lirası 
iki veya daha fazla vilâyeti ilgilendiren ve mü
him bölgeleri birbirine bağlıyan müşterek yolla
ra, 1 400 000 lirası il ve köy yolları üzerindeki 
büyük köprülere 1 000 000 lirası il ve köy yol
larının yapım ve bakımı için lüzumlu makine, 
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malzeme, personel ve idari giderlere tahsis edil
miş, geri kalan 6 000 000 lira da illerin nüfus, 
yüz ölçüsü vilâyet yollarının durumu, köy ade
di ve köy nüfusu gibi muayyen faktörler naza
rı itibara alınmak suretiyle yine Bakanlar Ku
rulu, karariyle vilâyetlere tevzi edilmiştir. 

Muhtelif faktörlere göre hesap edilip 
il ve köy yolları yapımı için illere gönderilen 
para viilâyet itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 

M i 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Verilen miktar 
Lira 

110 000 
55 000 
50 000 

150 000 
115 000 

80 000 

140 000 
40 000 
40 000 
40 000 
90 000 
55 000 

105 000 
75 OOO 
70 000 
70 000 

120 000 
100 000 
80 000 
50 000 
60 000 

M i 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
içel 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 

Verilen miktar 
Lira 

60 000 
150 000 
100 000 

80 000 
80 000 
90 000 
60 000 
55 000 

125 000 
60 OOO 
60 000 

130 000 
130 000 
125 000 
115 000 ' 
50 000 ' 
60 000 
95 OOO 

260 000 
130 000 
150 OOO 
160 000 

M i 

Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Eize 
Samsun 
Sayhan 
Siird 
'Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Tokad 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Toplam 

Verilen miktar 
Lira 

125 000 
150 000 
115 000' 

35 000 
105 000, 
100 000 
50 OOO 

12.0 000 
130 000 

60 000 
60 000 

165 000 
70 000 

100 000 
90 OOO 
60 000 

130 000 
95 000 

110 000 
110 000 

L "• . 6 000 000 

2. Köylerde halkın yapacağı su işlerine yar
dım olarak 1951 Bütçe Kanununa bağlı A/2 
işaretli cetvelin 923 neü bölümüne 5 milyon lira 
ödenek konmuştur, 

Bu ödenekten köy içme suları için illere gön
derilen para vilâyet itibariyle aşağıda gösteril
miştir : 

29 



r : ' . - , • ^h.^.'-.-'-, ::• 

'r^'rU'V-. 

Afyon 
Ağrı 
Amasya . 
Ankara. 
Antalya '•• 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanaldvale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

B 
• - Verileıvmiktar 

...': Lira . 

m ooo 
25 000 
60 000 

135 000 
90 000 
40 000 

100 000 
40 000 
20 000 
20 000 
85 000 

100 000 
70 000 
60 000 
60 000 
30 000 
50.000. 
80 000 
50 000' 

. 20 000 
30 000 
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Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazjanteb 
Giresun 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tunceli 
Urfa 
Yozgad 
Gümüşan 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

.3,1952 O •: 
Verilen miktar' 

Lira 

50 000 
150 000 

. 100 000 
40 000 

, . 20 000: 
V 135 000 

35 000 
75 000 
50 000 
25 000 

.75 000 
70 000 
20 000 
25 000 
75 000 
50 000 

. : 
60 000 
40 000 
70 000. 
80 000 ' 
20 000 

1 
• ' " ; ' . • . • 

î l i 

Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Eize 
Samsun 
Seyhan 
Siird-
Sinop 
Trabzon 
Urfa 
Van ';• 
Zonguldak 

Verilen miktar 
Lira 

60 000 
, 60 000 

170 000 
'. 70 000 

60 000 
60 000 
60 000. 
25 000 

f75 000 
30 000 
75 000 
30 000 
60 000 
75 000 
25 000 
25 000 
50 000 
80 000 
25 000. 
40 000 
25 000 

Köy İçme sularına ait ödenekler vilâyetler 
ayyen faktörlerle, vilâyetlerce belirtilen ihtiyaç, 
suretiyle tesbit edilmiştir. 

yüz ölçüsü, köy adedi ve köy nüfusu gibi mu-
sarf ve yapma imkânları nazarı itibara" -alınmak 

11. ^~~Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın, 1950 
ve 1951 yıllan Bayındırlık Bakanlığı bütçelerine 
Konulmuş olan (köy yolları için özel idarelere 
yardım) ödeneklerinin miktarları ile bu ödenek
lerin kullanılış şekline dair sorusuna Bayındır
lık Bakanı Kemal Z'ey'tinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/606) 

12. I I I . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
rekli işlemin yapılmasını saygı ile dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Naşit Fırat 

1. 1050 ve 1951 yılları Bayındırlık bütçele
rine konulmuş olan (köy yolları için özel idare
lere yardım) lödeneklerinin miktarları nedir? Bu 

ödeneklere yılları içinde ek Ödenek alınmış mıdır? 
Alınmış ise ne miktar alınmıştır. 

2. • Bu ödeneklerden senesi içinde sarf edile-
miyen miktar var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

3. Bu ödeneklerden yapılan yardım hangi 
ilin hangi ilçesinin hangi köylerinin yolları için 
hangi tarihlerde ve ne miktar yapılmıştır Müf
redatı hakkında' Bakanlıkta bilgi yoksa hangi il
lere hangi tarihlerde ne kadar yardım yapıl
mıştır? 

4. Yapılan yardım hangi esaslar göz önünde 
tutularak yapılmaktadır? 

5. Bu yolların fennî projeleri var mıdır? 
Varsa Bakanlıkça mı, yoksa Bayındırlık müdür
lüklerince mi onanmaktadır? 

6. Projeleri yapılmamış veya henüz onanma-
mış olduğu halde yardım edilen köy yolu bulu
nup bulunmadığı hakkında Bakanlıkta bir bilgi 
var mıdır? Varsa hangi ilin hangi ilçesinin hangi 

30 
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köylerinin yollarına Kanğî tarihlerde yapılmıştır? 

7; Yapılan yardımların mahalline sarfedilip s 
edilmediği Bakanlıkça ayrıca bir kontrola tâbi; 
tutulmakta mıdır? Bu kontrol yapılmakta ise 
nasıl ve ne suretle yapılmaktadır. ~ 

• ' • - • : • • • • • ; » E . ' - C : - ' • • ' 

Bayındırlık Bakanhği 19 . I I I . 1952 
Hususi Kalem'•"•••"••' 

Sayİ! 144 .i-.: 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına, 
Ankara. 

15. I I I . 1952 tarih ve, 6/606 - 3272/7152 sa
yılı yazıları i kargılığıdır : 

1950 ve 1951 yıllarında il ve köy yollarına 
yardım ödeneğinin miktarı ile bu ödeneklerin 
kullanılış şekline dair Ordu Milletvekili Naşit 
Fırat tarafından verilen yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevabın ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

< Bayındırlık Bakanı 
K.Zeytinoğlu 

Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın yazılı sorusuna 
cevaptır 

1. 1950 ye 1951 yılı bütçelerine köy yollan 
için tahsisen bir ödenek konmuş değildir. Gerek 
1950 ve gerekse 1951 yılı bütçelerine il ve köy 
yolları için memzucen ve.tevzi ve sarf şekli 
Bakanlar Kurulu Karariyle belirtilmek kaydı 
ile ödenekler konmuştur. 

Memleket kalkınmasında en mühim rolü oy-
nıyacak olan yol dâvasından daha randımanlı 
neticeler al'nabilmesi için bu dâvanın bir kül 
Kalînide'̂  mütalâası]yani Devlet yolları ile il ve 
köy yollarının bir manzume halinde ve tam bir 
şebeke tesis edecek'•'• şekilde ikmalleri zaruridir. 

Bu itibarla üzerinde çalışılan ve ikmal edi
len Devlet yollarını besliyecek olan il ve köy 
yollarının da bir an evvel yapılması bir zaru
ret olarak kendisini göstermiş bulunmaktadır. 

Buna mukabil henüz Devlet yolları teşekkül 
etmemiş bölgelerde yapılacak mevzii yolların 
da memleket bünyesinde bir iktisadi faide te
min etmiyeceği şüphesizdir. 

Halbuki bugünkü mevzuata göre Devlet 
yollarının yapım ve bakımı umumi bütçeden 
ayrılan tahsisatta 'Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından; il yollan, özel idare bütçelerinden 
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I ayrılan tahsisatlarla vilâyetler ' taraiind&n ya

pılmakta; köy yöİlarınin ise.Köy Kanunu hü-
I kümlerine' göre(tamamen köylü vatandaşların 
I emek ve yardımları ile başarılması ieabetmek-

tedir. 
Özel idaı'e bütçelerine tahmil edilen birçok 

hizmetler muvacehesinde vilâyetlerin yol işle
rine ayırabildiği tahsisatın çok cüzi bulunması 
yüzünden, tamamlanması yüzlerce milyon lira
ya mütevakkıf bulunan di yolİarı şebekesi üze
rindeki vilâyet çalışmalarından tatmin edici bir 
netice alınamamaktadır. 

Köy yollarına gelince : Tamamı 150 000 Km; 
civarında bulunan ve yapımı 1,5 - 2 milyar li
raya mütevakkıf bulunan bu yollar, yukarda 
arzedildiği gibi münhasıran köylü vatandâşlU-
rin emekleriyle yapılması icâbetmekte, ve bu 
sebeple köy yollarında da bir ilerleme kayıt 
edilmemektedir. 

: Köy yollarındaki bu çalışmaları lüzumuna 
göre para, makf me, teknik yardımları il c des
teklemek suretiyle eksiklerini tamâınlıyarak 
yapılan işleri değerlendirmek ve çalışmaları 
teşvik etmek, il'yolları için de özel idarelerin 
zayıf bütçelerine bir miktar yardım yaparak • 
yol işlerinde daha verimli netice almak gayesiy
le Hükümetçe «İl ve köy yolları yapımı için 
özel idarelere yardım» iıamı altında 1950 yılın
da 7 milyon ve 1951 yılında 12 milyon 
lira ödenek ayrılarak Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesine konulmuş ve * bütçe formülündeki 

' kayda göre Bakanlar Kurulu kararı ile 
tevzi edilmiştir. 1951 ; yılı v içersinde 5831 /' 
sayılı Kanunla 1 milyon ' lira daha: ilâve 
edilerek aynı esaslar dâhilinde vilâyetlere tevzi 
edilmiştir. v; • ,;: : :: I ! 

2. Bu ödenekler vilâyet özel idarelerine 
yardım olarak vilâyetlere gönderilmiş ve vilâ-
yetlerce' tamamen' sarf edilmiştir. 1951 yılma
da vilâyetlere gönderilen ödeneklerden senesi 
içerisinde harcânâmıyan miktarlar Bakanlar 
Kurulu kararındaki kayda müsteniden ayni 

j işlere harcanmak üzere 1952 yılı özel idare 
bütçelerine devredilmiştir. 

.3. Bu ödenekler yukarda arzedildiği gibi 
vilâyet özel idarelerine yardım olarak gönderil
miş bulunduğu cihetle : vüâyetlerce, genel mçc-
lisve daimî encümenince tesbit edilen ihtiyaçla
rına? göre kısmen.'-:.-"İV yollarına,;: kısmen de köy 

I yollarına tahsis edilerek harcanmaktadır; ':'• VihV 
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yetİere yapılan yardım tevzi listesi 4 neü 1 
madde sonunda beyan edilmiştir. 

4. Yapılan. yardım vilâyetlerin nüfus, yüz 
ölçüsü, il yolu ihtiyacı, köy adedi, köy yolu 
tulü faktörleri nazarı itibara alınarak ve bu 
faktörlerle mütenasip olarak tevzi edilmekte
dir. 

Bundan başka iki vilâyet veya iki bölge 
arasındaki iktisadi önemi bulunan ve birinci 
maddede arzedildiği veçhile Devlet yollarını 
da besliyecek veya bir istihsal merkezini Dev
let yollarına, liman ve istasyonlara bağlıyacak 
mahiyette bâzı yollarla il ve köy yolları üze
rinde bâzı büyük köprülerin yapımı için de 
tahsisen para ayrılması zaruri görülmüş ve bu 
şekilde tahsisler yapılmıştır. 

Ayrıca il ve köy yollarının güzergâh işle
ri ve teknik murakabeleri için bölge merkezle
rinde" il ve köy yolları etüd ekipleriyle, yetiş
tirilmesini köy yolu teknikerlerinin masrafla
rı için bir miktar ödenek tefrik edilmiş bulun
maktadır. 

Keza il ve köy yolları üzerindeki çalışmaları 
tedricen makineleştirmek maksadı ile bâzı basit 
makinelerin yaptırılması ve vilâyetlere tevzi için 
de bu ödenekten 1951 yılında bir miktar ayrıl
mıştır. Muayyen faktörlere göre vilâyetlere tevzi 
edilen paranın vilâyet itibariyle miktarları ili
şik listede gösterilmiştir. 

5. İl yolları çalışma programları 5539 sayılı 
Kanun hükümlerine göre il genel meclislerince 
hazırlanmakta ve Bakanlıkça tasdik edilmekte
dir .Bu çalışmalara ait keşif ve projeler vilâyet | 
bayındırlık müdürlüklerince hazırlanıp karayol
ları bölge müdürlüklerince tasdik edilerek tat
bik edilmekte ve Bakanlıkça umumi murakabe 
altında bulundurulmaktadır. 

il yollarının güzergâhları bölge merkezlerin- I 
deki il yolları etüd ekipleri tarafından bir prog- I 
ram dâhilinde tesbit edilmekte ve bu güzergâh
lar üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan standartlar dâhilinde vilâyetlerce ça
lışılmaktadır. , 

Köy yolları, güzergâhları vilâyet bayındırlık 
müdürlüklerinin nezaretleri altında köy yolu 
teknikreleri tarafından geçirilmekte ve inşaatlar 
da bu teknikerlerin nezareti altında yapılmakta
dır. 

6. Yukarda birinci maddede arzedildiği gibi | 
-il yollarının yapımı işleri vilâyetlerin ve f.;enel 1 

İ952 O : İ 
meclislerin görevleri meyanmda olduğu gibi köy-
yölları da tamamen Köy Kanunu hükümlerine 
göre yapılmaktadır. 

İl yollarının çalışma programları vilâyetlerin 
malî ve teknik durumları göz önünde bulundu
rularak Bakanlıkça tetkik ve tasdik edilmektedir. 

Köy yollarındaki çalışmaları bir programa 
bağlamak ve daha verimli hale getirmek üzere 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu meyanda 150 000 Km. lik köy yolların
dan ilk plânda 50 000 Km. sinin ele alınması, 
bu maksatla nüfusu 500 ve daha yukarı olan 
köyleri birbirine ve diğer ana yollara bağlıyacak 
yolların planlanması üzerinde vilâyetlerden de 
toplanan malûmatla bir program hazırlanmak
tadır. 

Şimdiki halde vilâyetler çalışan ve yollarının 
yapılmasında gayret gösteren köyler3 m:ıl^me, 
nakliye, işçilik ve para yardımları yapmak sure
tiyle bu çalışmaları teşvik etmektedir'(ı\ 

7. Yapılan yardımların yerine sarfedilip 
edilmediği bölge ve bayındırlık müdürlükleri, 
bölgelerdeki il yolu mühendisleri ve etüd ekipleri 
ve zaman zaman merkezden gönderilen teknik 
elemanlar vasıtasiyle kontrol edilmektedir. 

Bu kontrol işini takviye maksadı ile 1952 yı
lında bölge merkezlerinde birer kontrol ve arazi 
mühendisliği ihdas edilmiştir. 

1950 ve 1951 yıllarında muhtelif faktörlere göre 
il ve köy yolları yapımı için illere gönderilen 

ödenek listesi 

İ l i 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

1950 

68 000 
45 000 
39 000 
90 000 
66 000 
62 000 

113 000 
25 000 
70 000 
47 000 

• 105 000 
41 000 

107 000 
00 000 ' 
52.000 

1951 

110 000 
55 000 
60 000 

150 000 
115 000 
80 000 

140 000 
40 000 
40 000 
40 000 
00 000 
55 000 

105 000 
75 000 
70 000 
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İ l i 

Çoruh. 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Güresini 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 

B : 
1950 

54 000 
93 000 
76 000 
80 000 
40 000 
'63 000 
40 000 

130 000 
60 000 
75 000 
52 000 
70 000 
30 000 
50 000 
80 000 
62 000 
75 000 

168 000 
57 000 
94 000 
69 000 
31 000 
49 000 
53 000 

6. — 
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1951 

70 000 
120 000 
100 000 
80 000 
50 000 
60 000 
60 000 

150 000 
100 000 
80 000 
80 000 
90 000 
60. 000 
55 000 

126 000 
60 000 
60 000 

130 000 
130 000 
125 000 
115 000 
50 000 
60 000 
95 000 

.1052 0 : 1 
İ l i 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla ; 

Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 

• Seyhan 
iSiird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van • 
Yozgad 
Zonguldak 
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SOTUKLAR VE TEIGRAFLAB 

1950 

160 O00 
87 O0O 

145 000 
143 000 
71 000 
70 000 

124 000 
23 000 
77 000 
61 000 
65 000 
40 000 
85 000 
53 000 
35 000 
86 000 
79 000 
00 000 
60 000 
60 000 

100 000 
102 000 
75 000 
85 000 

1951 

260 000 
130 000 
150 000 
125 000 
160 000 
150 000 
1T5 000 

35 000 
105 000 
100 000 
50 000 

120 000 
İI30 000 
60 000 
60 000 

165 000 
70 000 
90 000 

100000 
60 000 

130 000 
95 000 

110 000 
110 000 

Bismil Belediye, Demokrat Parti ve Cumhu
riyet Halk Partisi başkanları tarafından gönde
rilen ve- Dicle nehrinin t aşma siyi o hasara uğrıyan 
kasaba, ve köy halkının vaktinde imdadına yeti
şilerek yapılan yardımlardan, 

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Baş

kanı Kâzım Baykal tarafından gönderilen ve 
Mevlûd nâzımı merhum Süleyman Çelebi türbe
sinin inşaatına Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
gösterdikleri ilgiden dolayı kongre üyelerinin 
şükran hislerini belirten telgraflar. 
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T. B. M. M. Basımevi 


