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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. '— Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Erzurum Milletvekili Said Ba

şak'm, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifinin geri verilmesine da
ir önergesi (2/271, 4/243) 

5. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Sabri Er-

duman'm, bâzı illerde kurulması plânlaş-
tırılân et kombinalarına ve bu meyanda 
birçok para sârfiyle malzemesi kısmen te
min edilmiş olari Erzurum Et Kombinası
nın ne zaman faaliyete geçeceğine, yurdun 
muhtelif köşelerinden İstanbul'a gönderi
len hayvanların alım, sat1 m ve kesim işle
rine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/591) 

2. — Kütahya Milletvekili Mecdet Al-
kin'in, Gümrük Tarifesinde yapılması dü
şünülen değişiklikler hakkındaki çalışma-
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larm ne safhada olduğuna ve ne gibi tek
nik esaslara dayandığının açıklanmasına 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Yırcalı'nm sözlü cevabı (6/594) 288:292 

8. — Kütahya Milletvekili Mecdet Al
kili'in, hususi şahıslar tarafından şehir ve 
kasabalar arasında işletilen kamyon ve 
otobüslerin sebebiyet verdikleri kazaların 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kurtbek'in sözlü cevabı (6/595) 292:294 

4. — İzmir Milletvekili Muhiddin Ere-
ner'in, Galatasaray Lisesi eski Müdürü 
Behçet Güçer'in cenaze merasimi sırasın
da mektebin önünde vukua gelen müessif 
hâdisenin mahiyetine dair Millî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/596) 294 

5. — Erzurum Milletvekili Emrullalı 
Nutku'nun, on. altı kişilik mürettebat ve 
hamulesi ile batan Galatasaray Vapuru
nun selâmetle seyrini temin edecek alât ve 
vesaiti olmadığı halde bu mevsimde sefe
re elverişli olduğuna dair kimler tarafın
dan rapor verildiğine ve bu gibi deniz ka
zalarının önlenmesi için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma ; 

Bakanı Seyfi Kurtbek'in- sözlü cevabı • :7; 
(6/610) 294:298 
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6. — Çanakkale Milletvekili iSüreyya 

Endik'in, Biga'da kendisini karşılıyanlar 
arasına katılmak istiyen Gençlik Kulübü 
azasının menedilınesi sebebine dair İçişleri 
Bakanlığından olan sorusuna İçişleri Ba
kan Vekili Başbakan Adnan Menderes ye
rine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/611) 298:301 

7.'.— Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Van'in •• Başkale İlçesinde son iki ay içinde 
zuhur eden sâri hastalığın mahiyetine, si
rayetini önlemek için alman . tedbirlere 
vo bu ilçede Hükümet tabibi ve sağlık 
memuru olup olmadığına dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 

î layr i Üstündağ'ın sözlü cevabı (6/616) . 

B — Yazılı soru 
1. — Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'm, 

Kars İline bağlı köylerin içme suyu ve 
köy yollariyle ilce merkezlerinin küçük 
sulama işleri için 1952 yılında kaç lira 
ayrıldığına ve aynı maksatları sağlamak 
için ismen her vilâyete ne miktar tahsisat 
ayrıldığına dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/618) 325 

6. — Görüşülen işler 
1. — Tütün Ekicileri Ortaklkları ve 

Birlikleri hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/234) 307 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun, İçişleri Ba 
kanlığından ve Devlet Bakanlığı vekâletinden 
çekilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığına Başba
kan Adnan Menderes'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Gündemdeki kanun tasan ve tekliflerinin so
rulardan önce görüşülmesi hakkındaki önerge 
kabul edildi. 

Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri 
hakkındaki Kanun tasarısının görüşülmesine ge

çildi ve bu husustaki görüşmelere bir müddet 
devam olundu. 

9 Nisan 1952 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son Verildi. 

Başkanvekili , Kâtip 
Ağrı Milletvekili İsparta Milletvekili 

Celâl Yardımcı Said Bilgiç 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
İbrahim Kirazoğlu 

S o r u 

Sözlü soru 
Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, 

K/854 sayılı Karar gereğince mubayaa olunan 
iç fındıkların deblokaj listesine alınması sure

tiyle Devletle ihracatçı arasında tefrik yapıl
masının eşitlik esası ile nasıl telif olunduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/625) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. ---Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'm kız 

kardeşi Nebahat Çakmak'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun ta

sarısı 
rina) 

" 2. -

(1/364) (Maliye ve Bütçe Komisyonla-

Teklif .' . ' 
İdareci Üyeler Kurulu'nun, Büyük Mil-

284 
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let Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun teklifi (2/368) (Bütçe Ko
misyonuna) 

Raporlar 
3. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Çalışma Komisyonu raporu (2/322) ) (Günde
me) ; 

4. •— Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, 
İş Kazaîariyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortaları Kanununun. 5504 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 nei maddesini a (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışına | 
Komisyonu raporu (2/323) .(Gündeme); | 

1. — Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'-
m, bâzı illerde kurulması plânlaştırılan et kom
binalarına ve bu meyanda birçok para sarfiyle 

. JLVVÜ vr . x 

I 5. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip,in, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko-

I misyon raporu (3/289) (Gündeme); 
I 6. — Samsun Milletvekili İsmail Işın'ın, 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon, raporu (3/290) (Gündeme); 

7. — Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli-' 
nin milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/298) Gündeme). 

malzemesi kısmen temin edilmiş olan Erzurum 
Et Kombinasının ne zaman faaliyete geçeceğineK 
yurdun muhtelif köşelerinden IstanbuVa gönde-

— - -**gg»©«<t 

B Î R İ H C Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Said Bilgiç (îsparta), Füruzan Tekil (İstanbul) 

•ı«qiBıBam 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

I BAŞKAN — Birleşimi acıyanını efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —• Erzurum Milletvekili Said Başak'ın İh
tiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair önergesi (2/271, 4/243) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Hükümet tarafından Yüksek Meclise sunu

lan (İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı mad

delerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı) teklif imdeki maksadı kısmen te
min ettiğinden bu husustaki kanun teklifimin 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Said Başak 

BAŞKAN 
efendim. 

Bilginize sunularak geri verildi 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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rtten hayvanların alım, satım, ve kesim işlerine 
dair, sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Etc'nin yazılı cevabı (6/591) 

12 . II . 1952 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

1. Memleketin et, ihtiyacını normal bir̂  du
rumda idare ve idame etmek maksadiyle bâzı 
vilâyetlerde kurulması plânlaştırılmış. et kom
binalarını faaliyete geçirecek misinizi Bu hu
sus için her hangi bir kararınız var mı? Bu iş 
için yardığınız sonuçş ncdirl 

2. înşaatı milyon! ara baliğ; olmuş malzcme-
si kısmen temin edilmiş ve edilmekte olan Erzu
rum et kombinası için ne düşünüyorsunuz ? •• Fa
aliyete geçirecek misiniz? Ne zaman? . 

3'. Kombinanın durdurulmasını tevlit eden 
engeller nelerdir, malzeme noksanlığı var mıdır, 
ve nelerdir? Adı geçen kombinanın gerek inşa
atı ve gerek mevcut malzemesi günden güne 
harap olup gitmektedir. Tedbir ve tetkikleriniz 
ne durumdadır? Erzurum'daki bu et kombina
sının bir an evvel ikmali hayvan sahiplerimizin 
ve et ihtiyacı karşısında! bulunan, büyük şehir
lerimizin menfaatlerini temin edeceğine katî ra
porlarınız mevcuttur. Bu kombina hakkında bir 
an evvel müspet bir karara varacak, mısınız? 

4. Yurdun muhtelif köğelerinden İstan
bul'a gönderilen -hayvani arın alım, satım ve ke
sim ve borsa yeri İstanbul Haliç ötesinde bulu
nan dar bir vadi içinde gayrimüsait alanda Süt
lüce'de yapılmaktadır. Hayvan sahiplerimizi 
fuzuli, birçok masraflara sokan, keyfiyet Ana
dolu'dan trenle gelen hayvanların kayık ve mav
nalarla Sütlüce'ye geçirilmesiyle kesildikten 
sonra tekrar Anadolu semtlerine ve Adalara 
gönderilmesi fiyat artışına sebebiyet vermekte
dir. 

Vapurla gelen hayvanların Sütlüce'de kesil
mesi yerindedir. Trenle gelen ve Haydarpaşa 'ya 
indirilen hayvanların alım ve satım ve kesimi, 
ve bir borsanın Haydarpaşa civarında açılması 
zaruretine binaen tetkikleriniz neticesinde eko
nomi ve mübrem ihtiyaçları karşısında teklif 
ettiğim işin bir an evvel yapılmasına mahal bıra
kacaktır. Bu husustaki katî kararınız nedir? 
, 5<v. Yukarda maddeler halinde: .arzettiğim 
sorularımın .sözlü,olarak;; Ekonomi ve Ticaret; 
Bakanı tarafından, ceyaplanclırılmasmı saygıla-

( rımla. arzedprim. 
Erzurum Milletvekili, 

Sabri Erduman 

BAŞKAN — Söz, Ekonomi ve Ticaret Baka- • 
mındır/ . 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Sabri Erduman arkadaşımın suali, Er-

j zurum'da bir et kombinasının ve Haydarpaşa'da 
bir mezbahanın yapılıp yapılmıyacağma ve 
sevkiyat işine taallûk etmektedir. 

Bütçe konuşmaları zamanında . Konibinater 
hususunda bilhassa Erzurum'daki; Kombina-
va ziyeti hakkında muf assalan izahat verdiğim 
için kendisinin kısmen tatmin edilmiş olduğunu 
söylediler. Son günlerde Erzurum'da bir Ame
rikan heyeti çalışmakta idi, bu heyet şimdi An
kara 'da bulunuyor; eksik olan kısımları bu 
heyetin raporunu aldıktan sonra ikmal edeceğiz. 

İstanbul'daki mezbaha, biliyorsunuz ki, Ha
liç'tedir. Bir de hayvanların kai'a yoliylo, 
demiryoliyle gelmekte olduğundan bahseden ar
kadaşım, Bu hayvanları Halic'e kadar götürme
den bir kısmını Haydarpaşa'da yapılacak bir 
mezbahada kesmenin daha doğru olup olmıya-
cağmı soruyorlar. Diğer taraftan. Marşal plânı 
gereğince yapılacak olan kombinalardan birinin 
de ilk evvel İstanbul Zeytinburnun'nda, yAPd-
ması tasvvur edilmiştir. Halen İstanbul'da Ha
liç'te mezbaha olduğu ve bunun da birtakım te
sisleri bu. semtte bulunduğu için mevcut tesis
leri alıp Zeytinburnu'na nakletmek pek kolay ol-
mıyaçaktır. Bu sebepten; dolayıdır; kL İstanbul'
da yapılacak olan kombinanın Haliç 'te .esk^mez-
baha yanında yapılması; daha; münasip * görül^ 
mektedir. 

Haydarpaşa'da yapılması meselesine gelince; 
bu daha ziyade belediyeye ait bir iştir. Haliç'te 
olan kombina Haydarpaşa'da yapılır mı, yapıla
maz mı hususunda henüz ; bir;- karar* verilmemiş
tir, Bunu etüçl mevzuu yapmaktayız.v Haydar,-
paşa'da bir mezbaha yapılacaktır diye bir cevap 
verecek durumda değilim. Etin bir kısmı orada 
kesilir mi, kesilmez mi, bunun imkânı var mı
dır, yok mudur, bu hususu İstanbul Belediye
siyle birlikte etüd edeceğiz. 
. İkinci mesele, et sevkiyatı meselesidir., Bili

yorsunuz ki, büyük; şehirlerimizde; etler; IUIÜK 
I telif şekillerde^; gelmektedir.;ve.bu suretimde 
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bir hayllzayiatla karşılaşılmaktadır. Fakat bu, 
daha ziyade nakliyatın ıslahı meselesidir. Bu iti
barla! burada şimdiden" söyliyeeek bir şeyim 
yoktur. Yalnız esasında arkadaşıma hak veriyo* 
rumh çünkü; bugünkü hayvan nakliyatı: kısmen. 
yürüyerek ve kısmen de vagonlarda yapılmak
tadır ve bu, yüzden: bir hayli zayiat, husule: ge
liyor. . Şüphesiz, ki, nakliyat işleri halledilince; 
bunlar.da. önlenmiş olacaktır. Bugün için- daha 
fazla bir şey söyliyemeyeceğim.. 

BAŞKAN — Sabri ; Erduman.. 

SABRI ERDÜMAN (Erzu rum)— Muhte
rem arkadaşlar, yıllardan beri memleketimizin 
en büyük dâvalarından birisi de et davasıdır der
sem kendimi yerinde konuşmuş telâkki ederim. 
Bugün her hangi bir Türkün sofrasına bir parça 
et girmediği gün, çorbasında et. suyu olmadığı 
gün karnı açtır. (Gülüşmeler). Bu misali öteden 
beri ete alışkın olduğumuz için. söylemiş bulunu
yorum ve yerindedir. Bunu başka şekillerde de 
size arzedebilirim. Etin bugünkü.yaşayış, hayatı
mızda, oynadığı rolün.ehemmiyeti o kadar büyük
tür ki, askerimiz bile et yediği gün süngüsünün 
ucunda t düşman kanı taşımakta, aksi halde ye
rinde.: saymaktadır. (öyle. değil seslerh) Et bizim 
geçini; maddelerimizin, en mühimlerindendir. 

Muhterem arkadaşlar, etin kilosu İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi' büyük şehirlerimizde bu
gün 300 - 360: kuruştur. Fiyatın bu kadar yük
selin iş i ol ması: yokluğund an değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye- 195İ yılı ra
kımlarına göre 42 milyon hayvan beslemektedir. 
Eğer % 20 si de sayım kaçağı olarak ilâve edilir-. 
se- Türkiye 'de hayvan mevcudu- 60 milyonu bul
maktadır» • 60 milyon -hayvan, bugün Türkiye gi
bi büyük bir yaylaya sahip olan ülke için azdır. 
Yapraklarımız, yaylalarımız 200 milyon hayvanı 

besliyeeek kadar büyüktür. Fakat şimdiye ka
dar hayvana lâzımgeldiği kadar ehemmiyet ve
rilmediği içindir ki, memleketimizde hayvan nesli 
günden güne azalmaktadır. 

İstanbul 'a gittiğim zaman mezbahaya :uğradım 
ve kasaplarla;temas ettim, hakikaten içim sızladı: 
Adana havalisinden; boyunduruğundan ve araba
dan boşanmış getirilmiş öküzlerin, kesildiğin i gör
düm. Bıı, hayvan Adana, Çukurova ve Konya 
havalisinde günden: güne azalmaktadır. Hayvan-. 
cılığin.büyük: bir servet.olduğunu; ve^ memlekete 
büyük döviz getirdiğini bilirsiniz.; Omm, için 

. 1 9 5 2 O i 1 
hayvancılığımıza lâyık olduğu, ehemmiyeti;. ver> 
mek lâzımdır arkadaşlar. 

i Bugün hayvanın mevcudu günden güne azal-
I maktadır desem yerinde* olur: Her- mahsulün 
| bir birliği: vardır, hayvancılığa şimdiye kadar 
I Devlet: eli uzanmamış veya onu kalkındıracak 
I her hangi bir şey yapılmamıştır. 
i Eskiden, beri,. Padişah, devrinde istanbul 'il 
j Anadoluya; bağlıyan yollaır yoktu. Hayvan-
| lar Karadeniz ve: Akdeniz; yolları ile uzun bir 
| seyyahatteıı sonra: İstanbul'a, varmakta, idi. 
J Onun: için: mezbaha/ denilen yer • Sütlüce/de; ya-

pılımştır. Halbuki/bugün hayvanlar- doğrudan 
İstanbul'da Haydarpaşa'ya, inmekte1 ve iner iıt-

{ mez'bu: hayvanlar: için bir. inmo parası; son> 
[ ra: rıhtıma'yanaşma: parası; ve motor nakliye 
j parası alınır, ondanı sonra mal: sahibi bir de 

mezbahaya yanaşma ve mezbahadan, çılana pa-
j rası.- verir,, Yani mezbahaya;yanaşma;parası; mez-

bahaya,, çıkarma:.parası;, mezbahaya-ayak bas
tı parası,, mutavassıt, parası;, kasaplarım parası, 
cülebeilerin: parası, komüsyoneuların:, parasıy 
kantar parası deyince hayvanın fiyatına %. 50 
zam oluyor. 

Burada, muhterem arkadaşlarım,, ben: sizi 
şu şekilde' tatmin edebilirim : Ne •hayvan.'sahi
bi- kazanır,,ne/dc et. yiyen: vatandaşlarımız ;.ka-< 

I zanır,;Esas;rolü; oynıyan!. ve.kazanan:mutavas? 
sıtlardır,: Fuzuli masraflar: bu , hayvanların 
fiyatlarını günden:güne: artırmakta:ve' fiyata 
lar bu;şekilde.yükselmektedir:..Dün hayvambor^ 

< sası kiloda: yarım, kuruş, 1.0 para alırkenı bugün?. 
I bir kuruş alıyor.: 50 kiloluk bir. ;hayvanda;:.50 

kuruş borsa; parası; alıyor. Diğer masraf I arı. da 
ilâve ederseniz,: 50-kiloluk, bir hayvanat en: az 
20 lira vesait ve nakliye parası: olarak serili-; 
yor. Onun için.bu:şekilde:' fiyat yükseliyor, ve 

' memleketimizde; et bolluğu; varken s maalesef;; •bir.-: 
'çok: mevsimlerde: et kıtlığı: baş ..•gösteriyor.;; 

Sayın. Bakanın temas ettiği;, noktada-tama
men. kendileriyle?, mutabıkım. Sayın* Bakana; 
teşekkür ederim/;. Hakikaten: et' kombinaları:.ü-
zerinde > bir, seneden? beri •;. çalışmaktadırlar;; Bu 
et. kombina!arı -. :tcşckkülS ettiği. takdirde:; köylü; 
nün elindeki hayvani arı,-en: müsait»; mevsimler
de kesilecektir.; Istoklar. yapılıp, .piyasaya arzc-
dilecektir. Hayvanlarını, beslemek için;; vatan; 
daşlarımızııi: uzun; zaman sarf edecekleri;; para
lar, , yem,";., masrafları köylünün:, cebinde -kalacak-: 

i tnv O/-zaman i-köylü besi; hayvanlarıııa ı; değil;. 



B : 59 9 .4 
neslin çoğalmasını temin için dişi hayvanla
rın çoğalmasına kıymet verecektir. Bizde mu
ayyen keşim mevsimi olmadığı için et kıtlığı 
ve ete karşı tahaccüm baş gösteriyor. Bugün Er
zurum'da, Kars'ta kar yeni kalkmıştır. Emin 
olunuz ki, arkadaşlarım; yine bu sene alef kıt
lığı dolayısiyle hayvanlarını yok pahasına sa
tan binlerce vatandaşımız olmuştur. Eğer bir, 
ot kombinası kurulursa, kış mevsimine geçmeden 
evvel, daha son baharda kesilmiş hayvanlardan 
gerido kalanlarına yiyecek ve saire kalacaktır ki 
hakkaten et kombinası bu bakımdan memleketin 
yüzünü güldürecek ve bambaşka şekle sokacaktır. 

Et kombinası kurulmakla sakatat kısmından 
da birçok faydalar sağlanacak, iç yağından ve 
saireden sabun yapmak imkânları hasıl olacak, 
bunun da memleketin iktisadiyatına büyük te
sirleri olacaktı?. 

Malûmuâliniz sabun zeytin yağından imal 
edilmektedir. Halbuki bu kombina vücuda gel
diği zaman artık hayvanın her bir parçası ayrı 
ayrı istifadeye arzedilecek, yani boynuzundan 
tırnağına ve içyağma kadar her çeşit istifade 
imkânlarına sahip olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; üzerinde durmak is
tediğim noktalardan birisi de hayvanın pahalı-
lanmasını meydana getiren âmiller nelerdir, asıl 
bunun üzerinde durup bunu kökünden hallet
mek ieabeder. Esas itibariyle hayvan satışı pa
halı değildir. arzettiğim gibi aradaki nakliye 
vasıtalan ve mutavassıtın almış olduğu kârdan 
dolayı hayvan fiyatı yükselmektedir. Bugün alt
mışa yakın vilâyetimiz Anadoluda bulunmakta
dır. Bu altmış vilâyetten istanbul'a hayvan gön
derilmektedir. Fakat bu hayvanlar Haydarpa
şa'da bırakılmamakta, Sütlüce mezbahasına gö
türülüp orada kesilmektedir. Çünkü Haydarpa
şa'da bir mezbaha yoktur. Vaktiyle Haydarpa
şa'da mezbaha vardı, lâkin üç beş arsa sahibinin 
hatırı için bu mezbaha kapatıldı. Bütün hayvan
lar Sütlüce'deki daracık yerde kesilmektedir, 
milleti orada soymakla meşguldürler. 

Bu iş her ne kadar belediyenin işi ise de Sa
yın Ticaret Bakanımızın bu mevzua el koymasın
da fayda vardır. Marshall yardımından istifade ile 
Haydarpaşa'da, Anadolu semtinde kombina ve 
soğuk hava dolapları tesis edilirse gayet yerinde 
ve isabetli bir hareket olacaktır. Bundan başka 
mutavassıt kârı ile fuzuli fiyatlar kendiliğinden 
ortadan kalkmış olacaktır. Davamız yalnız bir 
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göz önüne almak için bu dâvayı ileri sürüyoruz.; 
Et kombinalarının faaliyetleriyle beraber İstan
bul'un Haydarpaşa semtinde soğuk hava depo
ları, buz depoları yapılırsa bir senelik etimiz te
min edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir gün tren yolu ke
silirse, Sivas'ın Karagöl Dağı kapanırsa ertesi 
gün istanbul'da et derhal fırlamaktadır. Mevcut* 
kesim halinde olursa nakliyata da kolaylık olur. 
Yüz hayvan nakledilen bir vagonra 400 tane ke
silmiş, hayvan nakledilir. Vagon sıkleti ve vagon 
darlığı da bu suretle azalmış olacaktır. 

Temenniyatım bundan ibarettir. Inşaallâh 
Sayın Ticaret Bakanı yakın zamanda bunu te
min edecektir. (Soldan alkışlar). 

2. — Kütahya Milletvekili Necdet Alhin'in, 
Gümrük Tarifesinde yapılması düşünülen deği-
sildikler hakkındaki çalışmaların ne safhada ol
duğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığının 
açıklanmasına dair sorusuna Gümrük ve Tekel 
Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın sözlü cevahı (6/594) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümetin Büyük Millet Meclisinde 30.111. 

1951 tarihinde okumuş olduğu programında 
Gümrük Tarifesinin gerek tasnif ye gerekse re
sim hadleri bakımından yurdun ekonomik ve 
malî ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde ve millet
lerarası çalışmalarla ahenkli olarak yeniden 
tanzim edileceği bildirilmişti. Aradan bir hayli 
zaman geçtiği haldo bildirilen şekilde Gümrük 
Tarifesinde henüz bir değişiklik yapılmamıştır. 
Şimdiye kadar bu sahada yapılmış olan çalışma
ların ne safhada olduğunun ve ne gibi teknik 
esaslara dayandığının Gümrük ve Tekel Baka
nı tarafından sözlü olarak açıklanmasına yük
sek müsaadelerini derin saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Kütahya Milletvekili 
• Mecdet Alkin 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Kütahya Milletvekili 
Mecdet Alkin tarafından sunulan 14.11.1952 
günlü sözlü soruda Hükümetin 9 . I I I . 1951 ta
rihinde Büyük Millet Meclisinde okuduğu pro
gramda Gümrük tarifeleri hakkındaki hususla
ra ait çalışmaların ne durumda olduğunun açık
lanması istenmektedir. 

— 288 — 
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1. Yürürlükte bulunan Gümrük Tarifesi 

Kanunu ile bu kanuna bağlı İthalât Umumi Ta
rifemizi günün icaplarına ve memleketin ihtiyaç
larına uygun bir hale getirebilmek için çalış
malarımız son safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Bütün dünyada olduğu gibi biz de Gümrük 
Vergisini memleketin iktisadi faaliyet ve seyir 
hacminin icaplarına uygun bir tarzda inkişaf et
tirebilmek için sipesifik sistemi bırakarak adva-
lorem yani kıymet esasına göre tahakkuk ettir
meyi prensip olarak ele almış bulunmaktayız. 
Başkanlığımda toplanmış ve çalışmalarını hız
landırmış bulunan Bakanlıklararası Komisyon 
bu esasları kabul etmiştir. 

2. Bu prensibe dayanarak tarifelerin göz
den geçirilmesine ait çalışmalarımız ise Brük
sel'de toplanmakta olan Birleşmiş Milletler Av
rupa İktisadi İş Birliği İnceleme Grupu çalış
malarının temel olarak esas tutulması suretiyle 
ilerlemektedir. 

Filhakika, Hükümetimiz de mezkûr grup un 
çalışmaları neticesinde hazırlanmış bulunan 1950 
Brüksel Nomanklâtürünü mukaveleye bağhyan 
üyo devletlere, 22 . V I . 1950 tarihinde, proto
kolü imza etmek suretiyle, iştirak etmiş bulun
maktadır. 

1949 yılında hazırlanmış olan Nonıanklâtür 
tercüme edilerek Hükümetimizce de ilgililerin 
mütalâasına sunulmuştu. Fakat bir kısım hükü
metler tâli pozisyonlar üzerinde serbestiyet tanı-
mıyan bu hazırlıkla iktifa etmiycrek yukarda 
adı geçen 1950 Protokolüne esas olan Nomank-
lâtürü hazırlamak ve kabul etmek zarureti duy
muşlardır. 

Bizim de iltihak ettiğimiz bu Nonıanklâtür 
ve ona muvazi olarak mezkûr Brüksel toplantı
larının kıymet tarifi, repertuvar ve tarifelerin 
izahına ait çalışmaları halen yukarda arzetti-
ğim Bakanlıklararası Komisyonun tercüme yo-
liylo çalışmalarına mesnet almış bulunmakta
yız. Bunların bir taraftan ikmaliyle bir taraf
tan da kıymet esasına göre memleketimizin sı
nai ve ticari kalkınması ve malî icaplarına uy
gun bir tarzda tarifemizi tanzim etmeye başla
mış bulunuyoruz. 

Bu. iki yönden çalışmaları kısa bir zamanda 
ikmal edip Bakanlar Kurulundan geçirerek 
Yüksek Heyetinize arzedoceğiz. 

Ote yandan da Torkey Gümrük Dünya Bir-
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çerçevesi içinde karşılıklı tavizlerle tarife bir
lik ve anlaşmalarına girmekteyiz. Bu suretle 
de memleketimizin iktisadi ve malî bünyesine 
uygun ve münasebette bulunduğumuz bütün 
milletler müşterek 'bir gümrük tarife birliğine 
doğru ulaşmakta milletlerarası çalışmalarda bi
ze düşen vazifeyi yapmaktayız. 

I Normal bütçemizin beşte birine yakın bir 
kısmını teşkil eden 'gümrük varidatının malî 
portesi yanında memleketimizde iktisadi ve sı
nai kalkınmayı ve zirai gelişmeyi icabettirecek 
şartları göz önüne almak mecburiyetindeyiz. Ec
nebi sermayenin memleketimizde bizim gayret
lerimize katışması için imkânları gözden ırak 
tutmamak zorundayız ve nihayet 'bütün dünya 
milletlerinin teknik ve nazari çalışmalarından 
ilham alarak yukarda arzettiğim zaruretleri de 
birbirleriyle telif ederek çalışmalarımız ilerle
mektedir. Teenni ile yürümek mecburiyetinde 
olduğumuz bu /gayretlerimizin bir kanun tasa-

. rısı halinde ve en kısa bir zamanda Yüksek He
yetinize sevkına çalışacağız. 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nımızı dikkatle, dinledim .Vermiş oldukları 
izahatı tatminkâr İmldum, kendilerine teşekkür 
ederim. 

Ancak, gümrük tarife politikamıza verile
cek istikâmet halandaki görüş ve temennileri
mi Yüksek Huzurunuzda kısaca arzetmeyi de 
(bir vazife telâkki ediyorum. Müsaadenizi her 
halde suiistimal etmemeye gayret edeceğim. 

Heyeti Celilenizce malûm olduğu veçhile ilk 
gümrük tarifemiz Birinci Dünya Harbinin orta
larında 1916 da çok gayrimüsait şartlar altın
da tertiplenmişti. 

Bu tarife Lozan Muahedesiyle ilga edilen 
kapitülâsyonlardan sonra 1928 yılında mütehas
sıslardan mürekkep bir komisyon tarafından ta
dil olundu. Fakat yapılan tadilât ancak o za
manki iktisadi bünyemize, malî durumumuzun 
icaplarına göre ayarlanmıştı. Büyük Millet 
Meclisinde teşkil olunan bir karma komisyon
da bu tarife tekrar incelendi. 

Tarifenin tasnif şekli komisyonca kabul edil
mekle beraber ihtiva ettiği maddeler himaye1 po
litikası bakımından beş kategoriye ayrıldı. Hi
maye politikasının esası da o zaman henüz doğ
makta bulunan millî endüstrimizin randıman 
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kabiliyetine ve ihtiyaçlarına dayanmakta idi. 
EîymeBi vaktinizi İsra*f etmemek için bunların 
taîsillitma : burada "girişmek istemiyorum. 

1 temmuz 1929 tarihinde 1499 sayılı Kanun 
ife -kabul edilmiş olan yeni gümrük (arifemiz, 
arz&ttiğim ; gibi, tamamen Mmayeei bir karak
ter taşımakta idi. İSııiai ve zirai istihsalâtımı-
zm gelişmesi imkânlar! £öz önünde tutularak 
benzeri ithalât eşyası 'oldukça yüksek resimlere 
tâbi tutûlmug Ve hattâ zaman zaman men ve 
tahdit bile olunmuştu. 

1929 yilinda zuhur edeiı dünya buhranının 
tesirlerinden milli menfaatlerimizi koruyabil
mek için himayeci gümrük politikamızın yanın
da kontenjan tmah, lisansı ve döviz takyidatı 
gibi, tamamlayıcı usullere de baş vurmaya mec
bur ölıhüştük. Millî ekonomik menfaatlerimizi, 
paramızın rayicini, yab alıcı 'mâlların iç pazarla
rımızı istilâ etmelerini ancak bu sualler saye
sinde koruyabildik. Başka memleketler dahi bu 
cihan şümul buhranın yıkıcı tesirlerinden kendi 
menfaatlerini koruyabilmek için aynı çârelere 
baş vurmuşlardı. Hattâ bâzıları Gümrük Besmi 
hadlerini âzami derecelere kadar yükselttiler. 
Bâzı memleketler daha ileriye giderek tamamen 
otarşik bir politika takibine başladılar. Biz; bu 
memleketler gibi gümrük kapılarımızı yabancı j 
mallarına tamamen kapamadık. Esasen o zaman
ki millî menfaatlerimizin icapları da bu hare- ı 
ket tarzını âmil bulunuyordu. Fakat, ekonomik I 
ve sosyal durumumuz tamamen değişmiştir. îk- I 
tisâdi bünyemizde husule gelen inkişaflara, mil
lî endüstrimizin gelişme ve ihtiyaçlarına, zirai 
kalkınmamıza ve milletlerarası ticari mübadele
lerin tâbi tutulacağı yeni nizâm ve prensiplere 
göre gümrük tarifemizi tadil etmemiz lâzınıgel-
moktedir. Cihan konjoktürü muvacehesinde bu
günkü tarife ile millî menfaatlerimizi koruya
bilmemiz artık mümkün değildir: Tarifemizin 
yürürlüğe girdiği 1929 tarihinden beri eşya fi
yatlarında, paramızın tedavül hacmmda ve kıy- ' 
metinde büyük değişiklikler husule gelmiş ol
masına rağmen bâzı periyodik ve ahdî tadiller 
istisna edilirse1 tarifemizde ösâslı ve bünyeVi bir 
değişiklik yapılmamıştır. Tarifemiz; paramızın | 
tedavül hacminin genişlemesine ve eşya fiyatla
rındaki yükselişe ayak uyduramamıştır.' Para
mızın miktarı ikinci-Dünya Harbinden evvelki j 
tedavül haemiha nispetle 3-4 misli artmış, satın- j 
altfıa kudreti de- hemen hemen o nispette zayıf- I 
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selmiş olduğu halde gümrük ve resim hadleri-
miz; eski seviyelerinde kalmıştır. Halbuki baş* 
ka memleketler, dünya konjonktürünü, parala
rının devalüasyon nispetini, eşya fiyatlarındaki 
yükselişi nazara alarak gümrük tarifelerinde 
oldukça esaslı tadiller yapmışlardır. 

Binaenaleyh bizim de iktisadi bünyemizi 
kuVVetleridırebilmemiz, millî endüstrimizin ve 
ziraatinlizin bugünkü ve yarınki gelişmelerini 
destekliyebilmemiz için, tarifemizi yenideh tan
zim etmeye ve bir revizyona tâbi tutmaya mut
lak surette ihtiyaç vardır. . - • . . . . , . „ . 

iktisadi kalkınmamızda önemli Ve şümullü 
bir faktör olan ve Hazinenin de mühim bir ge
lir kaynağını teşkil eden ve her nedense eski 
iktidar tarafından senelerce mâalesef iİiinal 
edilmiş bulunan Gümrük Tarifemizin yeniden 

' tanzim ve ıslahı işi Demokrat Parti iktidarına 
müyesser olmalıdır. 

Gümrük tarifemizde yapılacak revizyon; üç 
mühim gayeye matuf olmalıdır. Biraz sonra izah 
edeceğim bu üç gayeden ikisi rüsum liadleri 
üzerinde değişiklik yapılmasinı mutazammin-
dır. Üçüncü gaye İse doğrudan doğruya tarife
nin bünye, sistem ve tekniğe taallûk etmek
tedir. 

1938 yılının sonunda tedavülde bulunan kâ
ğıt paramızın miktarı (194) milyon lira iken 
1950 yılında 961 milyona yükselmiş ve 1951 de 
ise milyarı aşmış bulunmaktadır. 

1938 yılında bir altın 12 küsur kâğıt lira 
iken 1950 yılında 36 kâğıt liraya yükselmiştir. 
Kâğıt paramız 12 yıl içinde kıymetinin üçte iki
sini kaybetmiş olduğu halde Gümrük resim 
hadleri bunun dununda kalmıştır. Bundan do
layı Gümrük tarifemizin himayeci vasfı da za
yıflamış bulunmaktadır. Gümrük varidatımız; 
İkinci Dünya Harbinden evvel ithalât kıyme
tinin % 55-60 arasında tahavvül etmekteyken 
eşya fiyatlarının yükselmesi, resim hadlerinin: 
sabit kalması veya cüzi değişmesi neticesinde 
bu nispet bugün % 30 a kadar düşmüş bulun
maktadır. 1938 de Gümrük gelirimiz bütçemi
zin umumi gelirinin % 31 ini teşkil ediyordu; 
Son yıllarda bu nispet de % 10 dan aşağılara ka
dar inmiş bulunmaktadır. Gerçi ithalâtta alı
nan Muamele Vergisiyle bu'noksan telâfi edil-. 
meye çalışılmış ise de maksadı temine kâfi' ğel-! 
memiştir. Bununla beraber ithal olunan çeşit-
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li mamullerden seyyanen % 1.8 nispetinde Mua
mele Vergisi alınmakta olması da ne vergi ada
letine ve ne himaye politikamızla kabili telif de-
ğildiı*. 

Binaenaleyh bu bakımdan da tarifemizin 
tadiline lüzum ve ihtiyaç olduğu tebarüz etmek
tedir. Paraları düşük olan bâzı memleketler; 
Gümrük rüsum hadlerini muayyen emsal reji
mine tâbi tutmakla arzettiğim mahzurları müm
kün mertebe Önlemeye muvaffak olmuşlardır. 
Fakat memleketimizde ise bu rejimin de tat
biki cihetine her nedense gidilmemiştir. 

Gümrük tarifemizin tasnif şekli de bugü
nün ihtiyaçlarına cevap verebilecek mahiyet
te değildir. Çünkü 1929 yılından beri sanat ve 
teknikte büyük tahavvüller husule gelmiştir. Bir
çok maddeler cins vo evsaf bakımından mütaaddit 
nevi ve çeşitlere ayrılmıştır. Halbuki tarife
mizin ihtiva ettiği maddeler; ancak endüstri ve 
tekniğin o tarihlerdeki durumuna vo ihtiyaç
larımıza göre tesbit ve tasnif olunmuştur. Bu 
sebeplo bugün memleketimizde ithal olunan çe
şitli maddelerin tarife numaralarını ve resim 
hadlerini tâyin etmek hususunda birçok tered
dütler ve anlaşmazlıklar husule gelmektedir. 
Bundan başka o tarihlerde tarifemizde lüks ola
rak yer almış bulunan birtakım motorlu nakil 
vasıtaları, elektrik cihazları ve akar yakıt gi
bi maddeler; bugün vatandaşlarımızın günlük, 
tabiî ve mübrem ihtiyaçları arasına girmiş bu
lunmaktadır. Tarifemizde tadilât yapılırken 
yalnız bugünün iktisadi şartları, fiyat temev-
vüçleri veya sanayimizin muayyen bir şubesi
nin himayesi gibi münferit ve mahdut düşünce 
ve mütalâalardan tevakki olunmalıdır. Ancak 
millî ekonomimizin umumi kalkınmasında ko
ordinasyon ve ahenk yaratacak şâmil bir poli
tika nazara alınmalıdır. Himayecilik zihniyeti 
ile de yapılacak her hangi bir tadilât memleke
timizde mal darlığı yaratacak ve hayat pahalı
lığını körüklüyecek bir karakter de almamalıdır. 

Sabır ve müsamahanıza güvenerek tarife
mizin bünye, sistem ve tekniğine taallûk eden 
görüşlerimi de kısaca belirtmek istiyorum. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile iktisaden 
yükselmiş olan memleketlerin gümrük tarifele
rinde iki sistem kabul olunmuştur. 

Bunlardan birisi Droits specifiques sistemi
dir ki, eşyanın sıklet, ebad ve adedini esas ola
rak almıştır. 

Diğeri de Droits Ad Valorem sistemidir ki, 
kıymet esasına dayanmaktadır. 

Ekseri memleketler; eşyanın südet, ebad ve 
adedine dayanan Specifique sistemi kabul et
mişlerdir. Çünkü tatbikatı kolaydır. Bu siste
min ise başlıca bir mahzuru vardır. O da ithalât
çı memleketin parası düştüğü ve eşya fiyatları' 
yükseldiği takdirde tarifede resim hadlerinin 
•değişmemesidir. Fakat malî ve iktisadi sebep
lerle paralarının kıymeti süratle düşmüş olan 
memleketler bu mahzuru önlemek için demin 
arzetmiş olduğum emsal rejimine baş vurmuşlar
dır. Bu gibi memleketler; tarifelerindeki resim 
hadlerine muayyen emsal tatbik etmek suretiy
le hem gümrük gelirlerini ve hem de himaye po
litikalarını emniyet altına almışlardır. Bundan 
başka paralarının kıymetlerinde büyük ve sü
ratli değişiklikler husule gelmiş olan bâzı mem
leketlerde resim hadlerini; kâğıt paralarının al
tın rayicini nazara alarak tâdil etmişlerdir. 

Konjonktür el şartların tesiriyle eşya fiyat
larında yükselmeler kaydolunan memleketlerde 
de gümrük resimleri; eşya fiyatlarının tereffüü 
nispetlerine uygun olarak değiştirilmiştir. 

Memleketimizde de resim hadleri; ne teda
vüldeki kâğıt paramızın altın rayici ile ne de 
eşya fiyatlarının yükselmesiyle mütenasip bir 
şekilde tadil edilmemiş ve emsal rejimi de tat
bik .olunmamıştır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Ad Valorem Sistemi; daha mütekâmil, daha 

âdilâne bir sistemdir. Alman gümrük resimleri 
eşyanın hakiki kıymetine istinat etmektedir. 
Bu sisteme dayanan tarifedeki maddeler; daha 
esaslı ve daha itinalı bir tasnife tâbi tutulmak
tadır. i thal mallarının hakiki kıymetleri; güm
rük resminin temelini teşkil etmektedir. Teda
vüldeki paranın kıymetini kaybetmiş olması ve 
eşya fiyatlarının şu veya bu nispette yükselme
si ; - spesifik sistemde olduğu gibi - gümrük va
ridatı üzerinde bir tesir yapamamaktadır. 

Bu sistemde resim hadleri, daima paranın su
kutu ve eşya fiyatlarının tereffüü ile muvazi 
olarak yürümektedir. Ancak Gümrük Resmine 
matrah teşkil eden kıymetin tesbitinde bâzı güç
lüklerle karşılaşılmaktadır. Son yıllarda (Avru
pa Gümrük Birliği inceleme Grupu) ise bu güç
lükleri ve ihtilâfları bertaraf etmek için büyük 
gayretler sarf etmiştir. Hattâ bu hususta millet
lerarası bir anlaşma projesi de meydana getirmiş 
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bulunmaktadır. Bu proje bütün memleketlerde 
kabul olunduğu takdirde gümrüklerde eşya kıy
metinin tesbiti hususundaki noktai nazar ihtilâf
ları tamamen ortadan kalkmış olacaktır. 

BAŞKAN — Mecdet Beyefendi, milletvekili 
lerinin beyanatı 15 dakika ile mukayyettir, bir 
dakikanız kalmıştır. 

MECDET ALKÎN (Devamla) — Ad valorem 
sistemi; Birleşik Amerika ve Holânda memleket
lerinde çok iyi neticeler vermiştir. Bilhassa eşya 
fiyatlarının dünya pazarlarında yükselmeye te
mayül ettiği bu devirde bu sistemin memleketi
mizde de kabul ve tatbikında malî ve ekonomik 
faydalar mülâhaza etmekteyim. 

Gümrük eksperlerinin takdir hakkı umumi
yetle kabul olunursa fatura kıymetleri üzerinde 
husule gelen ihtilâflar; kolaylıkla bertaraf edile
bilecektir. Esasen Avrupa Gümrük Birliği İnce
leme Grupunun hazırlamış olduğu vaktin darlı
ğına binaen bir kısım sayfaları okumadan geçi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Dünya Har
binden sonra Avrupa ve Amerika'da sanayi ve 
zirai istihsallerini başka memleketlere kolaylıkla 
satabilmek için liberralizm lehinde kuvvetli cere
yanlar husule gelmiştir. Beynelmilel ticareti kös-
tekliyen engelleri ve gümrük tahditlerini bertaraf 
etmek için Avrupalılar arasında bir gümrük itti
hadı vücuda getirmek hususunda devamlı ve 
ciddî gayretler sarf olunmuştur. Bu maksatla 
muhtelif memleketlerde... • 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 

3. — Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, 
hususi şahıslar tarafından şehir ve kasabalar 
arasında isletilen kamyon ve otobüslerin sebe
biyet verdikleri kazaların önlenmesi için ne gi
bi tedbirler alındığına dair sorusuna Ulaştırma 
Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü cevabı (6/595) ..' 
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Özü: Hususi şahıslar 

tarafından işletilen kam
yon ve otobüslerin sebebi
yet verdikleri kazaların 
önlenmesi için Ulaştırma 
Bakanlığının ne gibi ted
birler almayı düşündüğü
ne dair. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hususi şahıslar trafmdan şehir ve kasaba

larımız arasında işletilmekte , olan kamyon ve 
otobüslerin sebebiyet verdikleri kazalar son ay
larda çok artmış bulunmaktadır. Bu yüzden yüz
lerce vatandaşımızın can ve mallarını kaybet
mekte olduklarını teessürle görmekteyiz. Bu 
feci kazaları önlemek, vatandaşlarımızın can ve 
mallarını korumak ve aynı zamanda bu nakil va
sıtalarının Devlet Demiryollarına karşı yap-" 
makta oldukları rekabete mâni olabilmek için 
Ulaştırma Bakanlığımızın ne gibi tedbirler al
mayı düşünmekte olduğuna Ulaştırma Bakanı 
tarafından sözlü olarak açıklanmasına müsa
ade buyurulmsmı derin saygılarımla rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Mecdet Alkin 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara):— Memleketimizin motorlu vasıta 
parkı hızla artmaktadır. Kazalarda bu artışla 
beraber çoğalmaktadır. Kazaların çoğu seyrü se
fer kaidelerine aykırı hareketlerden vasıtaların 
kusurlarından ve idare edenlerin kifayetsizlik
lerinden meydana gelmektedir. 

Memleketimizde bu faaliyetleri nizamlayıcı 
esaslar 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesi gereğince belediyeler tarafından ha
zırlanıp tatbik mevkiine konulmuş olan yönet
meliklerle tesbit edilmiş olup yeknesak değildir. 
Bundan başka, motorlu vasıtaların hareket sa
haları da belediye hudutlarını aşmış bulundu
ğundan esasen bu nizamlar maksadı teminden 
çok uzaktır. Bayındırlık Bakanlığının teşebbü
sü ile hazırlanmış ve Yüksek Meclise sunulmuş 
olan karayolları trafik kanunu tasarısı kabul 
buyurulduğu takdirde' memleketimizde kara 
yolları seyrüseferi de yeknesak bir nizam altına 
alınmış olacaktır; 

Kamyon ve otobüslerin Devlet Demiryolları
na rekabeti: 

Motorlu kara nakil vasıtaları Demiryollarına 
karşı gittikçe artan bir rekabette bulunmakta
dırlar. Daha kısa yollardan ve daha kısa zaman
da gidebilmeleri, hareket zamanları itibariyle 
yolcular için daha çok kolaylıkları gösterebil
meleri kapıdan kapıya nakliyat yapmaları dola-
yışiyle bunların hayli avantajları mevcuttur; 
hususiyle ücretlerinin daha ucuz olmaları mü
him bir, âmil teşkil etmektedir. 

Kara nakil vasıtalarında, : demiryollarında 
mevcut olan birçok külfetler de yoktur: Demir-, 



B : 59 9 .4 
yolları kendi yollarına bakmak mecburiyetinde
dir. Bu büyük masraflarla mümkündür. De-
miryollar tarifelerinde, ekonomik ve sair icap
larla mühim ölçüde tenzilât ve maliyet altında 
taşımalar yapılmaktadır. Demiryolları ayrıca 
Nakliye Vergisine ve sair resimlere de tâbidir 
ki, nakil ücretlerini bunlar hayli artırmaktadır. 

Demiryolları idaresi, rekabete karşı kendi 
bünyesinde tedbirler almaktadır. Bu tedbirler. 
nakliyatta sürat emniyet ve kolaylıkların artı- | 
rümasıdır. Birçok hat kısımlarında tarifelerde 
indirmeler yapılmak suretiyle rekabetin tesirle- I 
ri hayli azaltılmıştır. Çok eskimiş ve yıpranmış | 
olan hat kısımlarının yenilenmesi, sürat ve kon- I 
forun artırılması, istasyonlarda yükleme, boşalt
ma işlerinin ıslahı ve kara vasıtalariyle iş birliği 
yapılmak suretiyle kapıdan kapıya nakliyat usul
lerinin kabulü gibi tedbirlerle demiryolları re
kabetin tesirlerinden mühim ölçüde korunmuş 
olacaktır. Bugün için motorlu nakil vasıtaları 
demiryollarına sadece rakip değil, aynı zamanda 
bir yardımcı vaziyetinde bulunmaktadırlar. 

Bütün Ulaştırma vasıtaları arasında yıkıcı 
ve zararlı bir rekabete mâni olmak ve bunların 
birbirini tamamlayıcı surette koordine edilmiş 
olarak çalışmalarını temin için do ayrıca daha 
şümullü tedbirler üzerinde çalışılmaktadır. 

MECDET ALKİN (Kütahya) ~- Muhterem 
arkadaşlar Sayın Ulaştırma Bakanımızın ver
dikleri tatminkâr izahattan dolayı kendilerine 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ancak bu 
mevzuda bakanlıklarını ilgilendiren bâzı noktala
rı buradan açıklamama ve temennilerimi arzet-
mekliğime yüksek müsaadenizi rica ederim. 

Bilindiği gibi son yılarda şehir ve kasabaları
mız arasında otobüs ve kamyon işletmeleri bü
yük ölçüde gelişmeler kaydetmiş bulunmaktadır. 
Bu motorlu taşıt vasıtalariyle yapılan yolcu ve 
eşya nakliyatı seneden seneye artmaktadır. Fa
kat ne yazık ki, bilgisiz elerde gayet iptidai bir 
tarzda sevk ve idare edilmekte olan bu vasıtalar 
maalesef sık sık hattâ hemen her gün feci kaza
lara ve yüzlerce vatandaşımızın can ve malları
nın kayıbma sebep olmaktadırlar. Bu motorlu 
nakil vasıtalarının ekserisi bozuk, köhne, yıpran
mış ve miatlarını doldurmuş olmalarına rağmen 
haddi istiablarının ve taşıma kudretlerinin çok 
fevkinde yolcu ve eşya almaktadırlar. Bununla 
beraber arızalı ve virajlı yollarda 70 - 80 kilo- | 
metre süratle sevk ve tahrik, edilmektedirler. | 
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I Hiçbir kayıt ve murakabeye tâbi tutulmıyan 

ehliyetsiz şoförler, vicdan mesuliyeti bile duy
maksızın ne yolcuların canlarına ve ne de mal
larına ehemmiyet ve kıymet atfetmemektedirler. 

Hususi şahıslar tarafından vilâyetler, şehir 
ve kasabalar arasında işletilmekte olan bu na
kil vasıtaları, mahallî belediyelerce kayıtları 

j yaptırıldıktan ve plâkaları alındıktan sonra he
men hiçbir kontrole ve muayeneye tâbi tutul
mamaktadırlar. Ne belediyeler ve ne de vilâ
yetler, başıboş işletilen bu kamyon ve otobüs
lere karşı gereken alâkayı göstermemekte ve 
murakabe etmemektedirler. Halbuki başka mem
leketlerde bu gibi âmme hizmetinde çalıştırılan 
motorlu taşıt vasıtaları, yolcuların can ve mal
larının emniyeti bakımından hareketlerinden 
evvel ilgili memurlar tarafından sıkı bir mua
yeneye tâbi tutulmaktadırlar. 

Memleketimizde şuursuz ve plânsız işletilmekte 
olan bu hususi nakil vasıtaları aynı zamanda Dev
let Demir ve Denizyollarına da rekabet etmek
te ve Hazineye büyük zararlar vermektedirler. 
Birçok Garp memleketlerinde hususi münakale 
vasıtaları Devlet Demiryollarının birer yardım
cısı olarak çalışmaktadırlar. Bu memleketlerde 
Devlet Demiryollariyle hususi nakliyeciler ara
sında yapılmış olan anlaşmalarla eşyanın cinsi, 
miktarı ve nakliyat sahaları aralarında tâyin 
ve tesbit olunmaktadır. 

Her hangi bir şehir veya limandaki eşya de
polarından .alınarak diğer şehirlerdeki depola
ra aktarmasız olarak nakil ve teslim edilmekte
dir. Bu sayede hususi nakliyeciler Devlet ulaş
tırma vasıtalarını çok faydalı ve verimli birer 
elemanı haline getirilmişlerdir. Bu memleketler
de hususi nakil vasıtaları kanunen sigorta et
tirilmekte olduğundan kaza vukuunda gereken 
tazminat da alınmaktadır. Bizde ise böyle ka
nuni bir mecburiyet olmadığından kaza netice
sinde ölen, yaralanan ve malı ziyaa uğrıyan va
tandaşlara nakliyeciler tarafından bir gûna taz
minat verilmemektedir. 

Memleketimizde hususi nakliyecilerin taşı
dıkları yolcu ve eşyanın miktarları, aldıkları 
ücretler yıllık gelir ve giderleri maliyemizin de 
murakabe ve kontrolünden uzak kalmaktadır. 
Nakliyecilerin ekserisi birtakım karışık yollar
dan mal ve vergi de kaçırmaktadırlar. Uzak 
mesafelere işletilen otobüs ve kamyonlar birta
kım ehliyetsiz şoförlerin sevk ve idarelerinde 
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tamirsizlik ve bakımsızlık yüzünden kısa bir za- j 
manda yıpranmakta ve hurda bir hale gelmek
tedirler. Bu sebeple millî servet heder olmakta 
ve yenilerinin alınması için, harice her sene mü
him miktarda dövizimiz akıp gitmektedir. Bele- ı 
diyelerimizin şoförlere vermekte oldukları ehli
yetnameler çok laubali ve gayriciddî usullere 
dayanmaktadır. Teknik bilgileri kifayetsiz ah
lâk ve karakterleri zayıf olan birtakım kimse
ler ele kolaylıkla ehliyetname alabilmektedirler. 
Hattâ ehliyetnamesiz birçok şoförlere de rast
lanmaktadır. Hülâsatan arzedeyim ki; memleke
timizde hususi şahıslar tarafından işletilmekte 
olan otobüs ve kamyonların durumları her bakım
dan anarşiktir. Elîm bir perişanlık içindedir1. 
Bunları zaptu rapt altına almaklığımiz ve millî 
ekonomimize faydalı birer unsur halinde getir
memiz katiyen lâzımdır. 

Bunun için bu dâvayı Ulaştırma Bakanlığı
nın derhal ele almasını lüzumlu ve zaruri gör
mekteyim. Sayın Bakandan bu husustaki temen
ni] erim şunlardır: 

1. Ulaştırma Bakanlığı memleketimizin ik
tisadi ve sosyal gelişmesine muvazi olarak vilâ
yetler arasında yolcu ve eşya nakliyatında kulla- ı 
mlan bilûmum motorlu taşıt vasıtalarını bir ni
zam ve disiplin altına almalıdır. 

2. Bu maksatla Bakanlıkta bir (Karayolları 
Trafik Dairesi) kurulmalıdır. 

3. Hususi nakliyeciler ile, ,Devlet Demir 
ve Denizyolları arasında anlaşmalar yapılarak 
karayollarındaki yolcu ve eşya nakliyatı, tarife 
ve plânlara bağlanmalıdır. 

4. Garp memleketlerinde olduğu gibi, mem
leketimizde de Devlet Demir ve Denizyolları ida
releri depodan depoya eşya nakliyatını deruhde 
etmektedirler. 

5. Şimendifer güzergâhında olmıyan şehir 
ve kasabalarımıza tren yolcularını götürüp getir
mek için otobüs servisleri ihdas olunmalıdır. 

6. Dahilî turizmi teşvik maksadiyle P. T. T. 
İdaresi' tarafından muayyen mevsimlerde turis- . 
tik otobüs servisleri teşkilatlandırılmalıdır. 

7. Yollarımızın tabiî ve teknik şartları na
zara alınarak memleketimize ithal olunacak mo
torlu nakil vasıtalarının tip.ve vasıflarının ya
kınlığı ve yeknesaklığı mümkün mertebe temine 
çalışılmalıdır; Bu takdirde motorlu nakil vasıta
larının işletilmelerinde tamirlerinde, yedek paı'-
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çalarının kullanılmalarında ve hele harb zama
nında idari, iktisadi ve teknik bakımlardan bir
çok faydalar sağlanılması mümkün olabilecektir. 

8. Şoförler de vapur kaptanları şimendifer 
makinistleri gibi Ulaştırma Bakanlığınca açıla
cak özel okullarda ve kurslarda yetiştirilmelidir. 
Şimdiye kadar belediyelerce kendilerine ehliyet
name verilmiş olan şoförler; hem teknik ve hem 
de moral bakımdan ciddî bir imtihana tâbi tutul
malıdır. 

İktisadi ve içtimai kalkınmamızda mühim bir 
faktör olan motorlu nakil vasıtalarını ve işletil
melerini bugünkü perişanlıktan kurtarmak, Ulaş
tırma Bakanlığımıza terettüp eden önemli bir 
vazifedir. 

Mâruzât ve temennilerim bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

4. — İzmir Milletvekili Mühiddin ErenerHn. 
Galatasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçcr'İn 
cenaze merasi?ni sırasında mektebin önünde vu
kua gelen müessif hâdisenin mahiyetine dair Milli 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/596) 

BAŞKAN — Efendim, Millî Eğitim Bakanı 
hazır bulunmadığı için bu soru gelecek Birleşime 
talik edilmiştir. 

1. —• Erzurum Milletvekili EmruUah Nut
ku'nün, on altı kiplik mürettebat ve hamulesi ite 
batan Galatasaray Vapurunun selâmetle seyrini 
t emi et edecek alât ve vesaiti olmadığı halde o ıı 
mevsimde sefere elverişli olduğuna dair kimler 
tarafından rapor verildiğine ve bu gibi deniz ka
zalarının önlenmesi için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 8 ey fi 
Kurtbek'in sözlü cevabı (6/610) 

BAŞKAN — Emrullah Nutku burada mı 
efendim? (Burada sesleri). Soruyu okuyoruz. 

24. I I I . 1952 
B. M. M. Sayın Başkanlığına 

Zonguldak'tan kömür hamulesiyle İstanbul'a 
gelirken battığı anlaşılan ve on altı kişilik mü
rettebatından hepsinin boğulduğu bildirilen Ga
latasaray Vapuru faciası hakkında aşağıda yazılı 
sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

1. —Galatasaray Vapurunun btı mevsimde 
sefere elverişli olduğuna dair rapor var mıdır? 
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Muayenesi hangi tarihte ve kimin tarafından ya
pılmıştır? 

2. — Batan geminin teçhizatı ve selâmetle 
seyrini temin edecek alât ve vesaiti tamam olma
dığı halde neden ve kimin tarafından seferine 
müsaade edilmiştir? 

3. — Deniz kazalarımızın ekseriya bir facia 
haline inkılâp etmesinin önlenebilmesi için kıyı 
ve can emniyeti teşkilâtımızda ve gemilerimizin 
cihazlandırılmasmda Bakanlık ne düşünmekte 
ve hangi tedbirleri almaktadır? 

4. — Gemi survey teşkilâtının ve Liman 
Kontrol Müessesesinin asrin telâkkilerine uygun 
bir zihniyet ve metodla vazife gördüğüne Ba
kanlık kani midir? Değilse bu hususta ile gibi 
tedbirler alınması düşünülmektedir? 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Emrullah Nutku arkadaşımızın batmış olan Ga
latasaray Vapuru hakkındaki suallerine- cevap
larımı arzediyorum: 

5. 1. Galatasaray Vapurunun bu mevsim
de sefere elverişli olduğuna dair rapor varan
dır? Muayenesi hangi tarihte ve kimin tarafın
dan yapılmıştır? 

G. 1; 14 . I I I . '1952 tarihinde Zonguldak 'tan 
kömür yükliyerek hareket ettiği anlaşılan Sa-
dıkoğlu Aslan Vapurculuk Şirketine ait 724 
gros, 907 kış ve 941 yaz «Detveyt» tonluk Gala
tasaray Vapuruna 4922 sayılı Kanuna müsteni
den çıkarılmış olan «Ticaret gemilerinin teknik 
durumları hakkındaki tüzük» hükümlerine gö
re Marmara Bölgesi Gemi «Sörvcy» Kurulu Uz
manlarınca yapılan muayeneleri neticesinde bu 
Bölige Müdürlüğü tarafından 24 . X . 1951 tari
hinden 29 . V I I I . 1952 tarihine kadar muteber 
olmak üzere bir, yola elverişlilik belgesi veril
miştir. 

IBalhis konusu tüzük ahkâmı gereğince ıgemi-
lere yaz ve kış mevsimleri tefrik etmeksizin bir 
yıl süre 41e yola elverişlilik belgesi verilmekte
dir. Ancak, gemilerin kış mevsiminde ve deniz
lerin hali nazarı dikkate alınarak beynelmilel 
«Frübord» hükümlerine göre yaz ve kış fribor-
dıv ayrılmakta ve bunlara tekabül eden yaz 
ve kış detveyt tonları tesbit edilmektedir. Bu 
husus tanzim olunan yola elverişlilik belgeleri-
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nin hanei mahsusuna dercolunmaktadır. Nite-

| kim, Galatasaray yük gemisi için de aynı suret-
' le hareket edilmiş ve tesbit olunan yaz fribor-
j dunun 0,52 metre' ve kış fribordunun ise 0,60 

metre ve bunlara tekabül eden yaz detveyt to-
I nu 941, kış detveyt tonu da 907 olarak bu ge

minin yola elverişlilik belgesine işaret olunmuş-
! tur. 
i Yola elverişlilik belgesi mevcut olup da H-
I man sınırlarını geçerek denize çıkacak her ti'ca-
! ret gemisi yola çıkmadan önce ayrıca liman de

net memurları tarafından yine 4922 sayılı Ka
nuna müsteniden çıkarılmış olan «Gemi adam
larının yeterliği ve sayısı hakkındaki tüzük» 
ihükümlerine göre denetlenir. Niteliği görülen 
gemiye liman haşkanlığınca sefer müsaadesi ve
rilir. 

>S .2. Batan geminin teçhizatı ve' selâmetle 
seyrini temin edecek alet ve vesaiki tamam ol
madığı halde neden ve kimin tarafından seferi
ne müsaade edilmiştir? 

C 2. Galatasaray gemisi Zonguldak'tan 876 
ton kömür hamülesiyle hareket etmeden evvel 
Zonguldak Liman Başkanlığı tarafından 4922 
sayılı Kanunun (5 neı maddesi gereğince ve tü
züklerine göre can kurtarma, yangından koru
ru a, yangın söndürme, seyir donanımları, gemi 
adamları kumanya ve yakıtı 'bakımlarından da 
denetlenmiş ve seferine müsaade edilmiştir. 

Gemide telsiz cihazı bulunmamasına gelince'; 
denizde can emniyetinin korunması hakkında 
Londra'da akdedilen Milletlerarası Sözleşmeye 
5'512 sayılı Kanunla katılmış hulunmaktayız. 
Bu' Sözleşmenin 27 nci maddesi aynen; 

!Madde 27 : 
Telsiz telgraf tesisatı ile teçhiz 

«1. Bu bölüm hükümlerine tâbi bütün ge
miler' 28 nci madde ile muaf olanlardan gayrisi 
31 nci madde hükümlerine uygun birer telsiz 

I telgraf tesisatı ile aşağıdaki gibi teçhiz oluna
caktır : 

a) Cesametlerine bakılmaksızın bütün yol
cu gemileri ve, 

ib) ''1600 gros tonilâtasu ve daha büyük yük 
gemileri 
kaydını ihtiva etmektedir. 

Bundan başka 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
19 ncu maddesi aynen: 

Madde 19. — Bu kanunun meriyete girdiği 
! tarihten bir buçuk yıl içinde yurt kısa kıyı de-
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niz yolculuğu, sınırını aşan gayrisafi 1600 ton
dan yukarı her yük gemisinde Milletlerarası Te
lekomünikasyon Mukavelesine bağlı nizamname
ler ahkâmına uygun alıcı ve verici telsiz tesisatı 
vücuda getirilmesi lâzımdır... «Hükmünü ihtiva 
etmektedir 

Bu hükümler muvacehesinde ve beynelmilel 
anlaşmalara uygun olarak Galatasaray vapuru
nun telsizle teçhizi mecburi olmadığından mez
kûr gemide telsiz teçhizatı mevcut değildir. Bu
nunla beraber; bugünkü mevzuatın tesbit ettiği 
asgari tonaj haddi altındaki yük gemilerine de 
telsizin mecburi yapılmasının mümkün olup ol
madığı tetkik edilmektedir. 

S. 3 Deniz kazalarımızın ekseriya br facia 
haline inkilâp etmesinin önlenebilmesi için kıyı
da Can emniyeti Teşkilâtımızda ve gemilerimizin 
cihazlandırılmasmda bakanlık ne düşünmekte ve 
hangi tedbirleri almaktadır? 

C. 3 Gemilerin selâmetle seyirlerini ve can 
emniyetini sağlamak üzere kıyılarımızda fener
ler ve «radyofar» sis düdükleri, deniz işaretleri 
can kurtarma istasyonları tesis ve işletilmesi ve 
gemi kurtarma işleri 3633 sayılı Kanunla mül
ga Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün vazifeleri cümlesinden iken mez
kûr vezaif bugün 5842 sayılı Kanunla Denizci
lik Bankası Anonim ortaklığına intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Evvelce mütehassıs bir heyete yaptırılmış 
olan. incelemeler sonunda kıyılarımızın muhtelif 
mevkilerinde 83 fenerin daha tesisine karar ve
rilmiş ve bu fenerlerin haiz oldukları ehemmi
yet derecelerine göre ve malî imkânlar müsaa
desi nispetinde peyderpey yaptırılmakta bulunul
muştu]?. 

Eğe Bölgesinde nice göl ve karada, Karade
niz Bölgesinde Akliman fenerleri bu mcyanda-
dırlar. Karadeniz Ercğlisi sabit ışıklı Bababur-
nu feneri son defa otomatik cihaza tahvil edil
miş olup faaliyete geçmek üzeredir. Ayrıca Zon
guldak'ta inşa edilmekte olan mendireklerin uç
larına birer ziyalı şamandıra konulmuş ve eski 
mendirek vasatında kalan sabit ışıklı fener de
nizcileri şaşırtmamak için liman dışından görül-
miyecek şekilde siperlenmiştir. 

Deniz nakil vasıtalarının sığınmalarını temin 
maksadiyle 5414 sayılı Kanun gereğince Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından Kefken'de bir barı
nak yaptırılmasına tevessül olunmuş ve yakın-

.1952 0 : 1 
da ihale edilerek inşasına başlanacak olan bu
radaki mendirek ucuna bir fener konması da 

derpiş edilmiştir. Karadeniz'de sinob Boztepe-
sinde Kerempe Burnunda, Rumeli Fenerinde ve 

i istanbul Limanı dâhilinde Ahırkapı Fenerbah
çe, Yeşilköy fenerleri bitişiğinde ve bir tane do 

i Marmara Hayırsızadasmda olmak üzere yedi 
I sis düdüğü mevcut olup ayrıca Bababurnu, Zon-
| guldak, înceburun mevkilerinde de birer sis dü

düğünün malî imkânlar dâhilinde konulması 
programa alınmıştır. 

j Ayrıca Kefken, Zonguldak, Kerempe, înce
burun ve Tuğburnu mevkilerinde de birer radyo-
farm malî imkânlar dâhilinde tesisi keza prog
rama alınmış bulunmaktadır. 

Cankurtaran istasyonlarının modern vasıta-
ı larla teçhizi için teşebbüse geçilmiş ve bu me-

yanda İngil tereye ısmarlanmış ve önümüzdeki' 
aylar içerisinde- İstanbul'a gelecek olan Liverpool 
sistemi bir motorlu Cankurtaran Botu mevcut 
can kurtaran sandallarına ilâveten Rivacan san
dal istasyonu emrine verilecektir. 

j S. 4 Gemi sürvey teşkilâtının ve liman kon
trol müessesesinin asrın telâkkilerine uygun bir 
zihniyet ve metotla vazife gördüğüne bakanlık 
kani midir değilse bu hususta ne gibi tedbir
ler alınması düşünülmektedir?. 

C. 4 Gemi sürvey kurullarının vazifeleri 
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Kanu
nuna istinaden çıkarılmış olan «Ticaret gemi
lerinin Teknik Durumları hakkıtıdaki Tüzük » 
hükümleri gereğince sürveylerini limanda, havuz
da, dokta ve kızaklarda yapmaktan ibarettir. Bu 
suretle yapılan, muayene neticesinde matlûp.ev
saf t a olan gemilere bir, .yola elverişlilik bel
gesi verilir. Bu meyanda yolcu gemilerinin nor
mal tekne muayeneleri havuzda ve senelik ola-

I rak, yük gemilerinin ise, havuzda ve iki senede 
bir olarak yapılır. 

Deniz ulaştırması diğer sahalara nazaran da
ha çok kontrol a .tâbi ve nizamlanmış durumda
dır. Bununla beraber evvelce liman heyeti fen-
niyesi unvanı ile çalışan Marmara Bölgesi Liman 
ye Deniz İşleri Müdürlüğü Gemi Sürvey Kuru
lu emekliden alman mahdut sayıda kimseler
den teşekkül etmiş olmasına mukabil bugün mez
kûr kurum inşaiye, makina .mühendisleriyle Yük
sek Denizcilik Okulu mezunu, 12 makina ve gü
verte '.mütehassısından mürekkep ve Gemi Sürvey 

I Kurulu teşkilâtımıza tekabül eden « Bıoard of 
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krade » ve « Coast guard » müesseseleri metod-
larma uygun olarak çalışmaktadırlar. 

İstanbul Limanının genişliği ve Boğazın hu
susiyeti dolayısiyle Karadenize çıkmak üzere Li
man Başkanlığından müsaade alan gemilerin 
hava şartlarının elverişsizliği yüzünden veya sa
ir sebeplerle Büyükdere Koyunda ekseriyetle 
demirlemek mecburiyeti hâsıl olduğu hallerde 
gemi personelinden bâzılarının gemiyi terket-
meleri mümkün olacağı mülâhazasiyle gemile
rin noksan personelle sefere çıkmalarını önlemek 
maksadiyle bu mevkideki gemileri Boğazdan, çık
madan evvel ve hareketleri sırasında tekrar de
netlemek üzere Büyükdere'de bir teşkilât kurul
muş ve 15.111. 1952 tarihinden itibaren de, faa
liyete geçmiştir. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 

EMRULAH NUTKU (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım, denizlerde Allalım verdiği 
bir kaza telâkki edilecek bir hâdise üzerine ni
çin sözlü soru verdiğim belki garibinize gider. 
Fakat arkadaşlar Sayın Bakanın verdiği izahat 
dahi benim şimdi vereceğim malûmat yanında 
zannediyorum ki, hiçbirinizi tatmin etmiye-
cektir. 

Muhterem arkadaşlar « Galatasaray » Va
puru 850 ton hamule ile Zonguldak Limanın
dan hareket ettiği zaman ambar kapakları dahi 
mevcut değildi, ambar .muşambaları yoktu ve 
dikkat ettinizse bu gemi batar batmaz gazete
lerde mayına çarptı diye işae edildi. Halbuki 
bu gemi mayına çarpmam ıştır ve doğrudan 
doğruya içine deniz dalgalarının girmesi sure
tiyle batmıştır. Bunu nereden biliyorsun diye
ceksiniz. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de hadis olan bütün 
deniz kazalarının bir facia halinde neticelenme
si hususu üzerinde 15 seneden beri gazete ve sa
ir suretlerle mücadele etmiş bir arkadaşınızım. 
Biz de her deniz kazası muhakkak bir deniz fa-
ciasiyle neticelenir; bir sürü can kaybına sebep 
olur. Çünkü arkadaşlar; gemilerimiz yaş itiba
riyle çok eskidir. Galatasaray Vapuru 60 sene
lik bir gemi idi. Sayın Bakan buyuruyorlar ki, 
«elimizde bir talimatname var, 1600 tondan aşa
ğı gemilere telsiz konmak icabetmiyor». Bu ta
limatname doğru olabilir amma 1600 tondan 
aşağı bir gemi de bilhassa kış zamanında Kara
denize çıkarılamaz. Sonra telsiz denilen şey bu-

j gün 4 - 5 bin liraya tedarik edilen bir âlettir. 
4 - 5 bin liraya tedarik edilen bir âleti almadık
ça böyle küçük bir geminin Karadenizin fırtınala
rına, terkedilmemesi lüzumu aşikârdır Sonra 
arkadaşlar Sürvey Kurulu denilen, İstanbul Li
manında bir teşkilât yardır. Bu teşkilât haki
katen gemileri muayene eder, bunların mütehas
sısları vardır. Fakat muayeneleri o kadar sathi, 
o kadar laubali olur ki, bunlara hakiki bir mu-

I ayene demek, bence caiz değildir. 
Arkadaşlar, esasen benim kanaatimce bu

günkü sürvey teşkili ile, bu işin idamesine im
kân yoktur. Bütün medenî memleketlerde bu iş 
Loyd ve (Bord of trade) denilen gayet hassas 
ve hakikaten mütehassıs bir teşkilâtla idare 
edilir. Kimseye merhamet edilmez, göz yaşma 
bakılmaz. Bizde ise, merhamet saikasiyle, veya 
her hangi bir ahbaplık saikasiyle sefere elveriş
lilik raporu verilmesi caiz görülmüştür. Sonra 
sürvey tarafından yolcu gemileri için bir senelik 
yük gemileri için iki müsaade verilir. Bizde ise 

j Galatasaray yolcu gemisine on aylık bir müsaa
de veriliyor ki, fennen enaz bir senelik müsaa
de verilmesi iktiza eder. 

Sonra arkadaşlar; 
j Bizde deniz kazaları niçin facia haline ge-
j lir? Telsizden vazgeçtik, bir gemi batabilir, 

fırtına ile de, hattâ mayınla da batabilir. Fa
kat bu geminin içindeki, Almanların dediği 
gibi., (man und maus) yani faresiyle beraber, 
bütün canlar da kaybolmaz. Bu geminin içine 
bir tanecik, cankurtaran sandalı, bir tanecik 
sal koysalardı, o sal gemi battığı zaman yüzer, 
dört beş kişi onunla kurtulur ve biz de bun-. 
ların ifadesi ile müsebbiplerin kimler olduğu
nu tahkik etmek imkânını bulabilirdik. Demek 
ki, bu geminin içinde böyle bir tek can kurta
racak cihaz ve vasıta yoktu. 

I Sonra arkadaşlar, işin en acıklı tarafı şu-
I dur : Zavallı deniz işçileri bugün İş Kanun-

larmın himayesi altında olmadıkları için, her 
facianın neticesinde perişan dul karıları ile, 
çoluk çocuklarını sefalet içine atmak zarureti 
elîmesi karşısında kalıyorlar. Bunlara el uza
tan hiçbir müessese yoktur, bunlara armatör
ler de tazminat vermezler, esasen tazminata 
kendilerini icbar edecek bir durum da yoktur. 
Bu nihayet Allah'tan gelmiş bir kaza telâkki 
edilir. Bahusus Galatasaray gibi bütün mü-
rettebatiyle batan bir vapurun batmasında her 
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hangi bir kusur tesbit edilemiyen durumlarda 
daima ve daima bu gemilerin tayfalarının ge
riye bıraktıkları çoluk çocukları perişan ve sefil 
durumda kalırlar. 

Arkadaşlar, bir de can kurtarma teşkil âtı
mız ve fener ve radyofarlarimız hakkında iza
hat vereyim : 

Gerek fenerlerimiz ve gerekse radyofar ve 
sis düdüklerimiz, gayet iptidai ve demode alet
lerdir. Boğazdaki radyofarlarm işlemediğin
den çok defa kaptanlar şikâyet etmişlerse de 
bir türlü değiştirtememişlerdir. Bendeniz dahi 
vaktiyle Devlet Denizyollarının idaresi altın
da iken, çok defa şahsan müracaat ettiysem de 
değiştirtmeye imkân bulamadım. Fenerlerimiz 
gayet seyrektir, sis düdüklerimiz dahi bâzı yer
lerde kâfi derecede faaliyette bulunamazlar. 

Arkadaşlar, bu mesele bütün gazetelerde bugü
ne kadar neşriyat mevzuu olup gelmektedir. Fa
kat bakanlığımız veya bakanlık nezaretinde buna 
idare eden müesseseler bir türlü bu işin rasyo
nel bir hale sokulmasına muvaffak olamamış
lardır. İnşallah •• Denizcilik Bankası daha mü
debbir, bir tüccar gibi tedbirli âmme hizmeti gö
ren müessese olarak, bunları daha iyi ele alır 
ve bir daha da bu memlekette artık deniz facia
ları işitmekten kurtuluruz. Bu meselelerde yal
nız Denizcilik Bankasının değil, bakanlığın ve 
bilhassa gemi muayenelerini yapan ve kontrol 
işlerini gören müessesenin de aksaklıklarının 
ve lâubaliliklerinin behemehal bertaraf edilmesi 
lâzımdır. 

Arkadaşlar; en garip tarafı olarak size şunu 
da söylemek istiyorum : Galatasaray gemisinin 
16 mürettebat ile kaybolduğunu biliyoruz. Allah 
bilir, bu geminin içinde 16 kişi varmydı yok-
muydu? Bu da birkaç zaman sonra meydana 
çıkacaktır. Neden, bilir misiniz ? Çünkü bizde 
kontrol teşkilâtının bugüne kadar yapmış oldu
ğu işlerde öyle garabetler vardır ki, gemi sahip
leri veya kaptanları ölmüş insanların, ölmüş 
gemi adamlarının ehliyetnamelerini Limana 
tasdik ettirmek suretiyle ekseriya noksan tayfa 
ile sefere göndermişlerdir. Bunun birçok misal
leri vardır. (Meselâ sesleri). 

Bunun için hazırlıklı değilim. Bu savcılığa 
intikal etmiş, İstanbul'da Gemi Adamları Sen
dikası tarafından takip edilerek savcılığa inti
kal etmiş bir hâdisedir. Gemilere tayfa temin 
öden İstanbul'daki tellâl ve komüsyoncular, öl-

muş denizcilerin ehliyetnamelerini satarlar. Li
man Dairesi de ekseriya bu ehliyetnameleri ka
bul ederek gemilerin bu mürettbatla gittiğini 
kaydeder. 

ölmüş olmıyanlar da meselâ, ihtiyar bir 
kaptan artık denizde çalışamıyacak durumdadır 
veya hastadır; onun ehliyetnamesi gemide mev
cuttur fakat kendisi yoktur, gemi ikinci kâptan 
veya ikinci çarkçı idaresinde gider. Bu gibi dü
zensizlikleri, yolsuzlukları artık cezri bir şekilde 
Önlemek ve bu memlekette bu bakımdan mevcut 
olan lâubaliliğe nihayet vermek hiç şüphesiz 
bakanlığımızın vazifelerinden olsa gerektir. 

Hepinizi sevgi ile selâmlarım arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

6. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En 
dik'in, Biga'da kendisini karşılayanlar araşma 
katlmak istiyen Gençlik Kulübü azasının mene-
dilmesi sebebine dair İçişleri Bakanlığından olan 
sorusuna içişleri Bakan vekili Başbakan Adnan 
Menderes yenne Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/611) 

BAŞKAN — Efendim; altıncı soru, Çanak
kale Milletvekili Süreyya Endik arkadaşımizıh-
dır ve İçişleri Bakanlığmdandır. Cevap verecek 
misiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Evet 

BAŞKAN— O halde soru önergesini okutu
yorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak alâkalı 

Bakan tarafından cevaplandırılmasına müsaade
lerini arzederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Süreyya Endik 

Seçim mmtakam olan Çanakkale'yi ziyaretim 
sırasında 5 Mart 1952 Çarşamba günü, Biga Ka
zasında hemşerilerim tarafından şahsıma lütfedi
len karşılama merasimine katılmak istiyen Genç
lik Kulübü azasının bu karşılamıya iştirakinin po
lis tarafından menedildiğini ve Biga Gençlik Ku
lübünün mühürlenmek istendiğini esefle öğrenmiş 
bulunuyorum. 

.1. — Bu şekilde hareket edilmesi için; İçişleri 
Bakanlığı taraf mdan verilmiş bir emir var mıdır? 

2. —• Bu memlekette muhalefet safında bulu-
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iıati vatandaşların hayatı, hakları ve şerefleri te
minat altında değil midir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ça
nakkale Milletvekili Süreyya Endik'in sorusu 
iki kısımdan ibarettir. Birisi, Çanakkale'ye seç
menleriyle, temasa gittiği zaman Biga'da kendi
sini karşılamak istiyen G ençlik Kulübü mensup
larının bundan meııedildiği ve kulüplerinin ka
patılmaya veya mühürlenmcye teşebbüs edildi
ği hakkındadır. 

Derhal arzedeyim ki ; ne İçişleri Bakanlığı
na, ne de Çanakkale Valiliğine bu gençlik ku
lübü veya her hangi bir vatandaş tarafından bu 
yolda bir şikâyet vâki olmamıştır. Soru üzerine 
yaptırdığımız tahkikatta da Çanakkale valisi, Ça
nakkale ve Biga'da bu mahiyette bir hâdisenin 
katiyen vâki olmadığı bildirmektedir. 

Bunların yanı başında bir de şu vardır: Ba
his mevzuu hâdisenin yazıldığı gazete, ki 25.111. 
1952 tarihlidir, bu gazete 27 . I I I . 1952 günü 
Biga'ya gelmiştir. 28 , I I I . 1952 tarihinde ba
his mevzuu gençlik kulübü Beden Terbiyesi 
Bölge Başkanlığına şu telgrafı çekiyor, telgra
fın numarası 2210 dur : «Biga Gençlik Kulübü 
yalnız spor teşekkülüdür. Kulübümüz lokalinin 
kapanması gayrivârittir. Gençlik tezahürat 
yapmadığı gibi hiçbir vakit polis tarafından 
menedilmiş de değildir. Gazetelere akseden hi
lafı hakikat haberler dolayısiyle en derin tees
sürlerimizi arzederiz. Saygılarımızla.» 

Bu suretle kulüpleri kapatıldığı iddia edilen 
gençler, böyle bir hâdisenin vâki olmadığını 
Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığına resmen bil
dirmiş bulunmaktadırlar. Bigalılar bu hâdise
den ancak bu havadisi yazan gazeteler Biga'ya 
geldikten sonra haberdar olmuşlardır. 

Binaenaleyh bu menetme ve kapatılma hâdi
sesi Biga'da değil, Ankara'da tertip edilmiş ve
ya Ankara'da vâki olmuş ama Biga'ya mal edil
miştir. 

SÜRAYYA ENDİK (Çanakkale) — Tertip 
mi? Lütfen biraz terbiye!.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Çok rica ediyorum, bu yanlış havadisi yayan
lardan: bahsettim'Süreyya Endik Bey, ben sizi 
terbiyeye davet ediyorum. Sözler zapta geçiyor. 

.1952 O : I 
I SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Zapta 

geçiyor.... 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Hiddet

lenmeye lüzum yok, Büyük Millet Meclisi huzu
runda nasıl konuşulacağını bilen bir insan sıfa-
tiyle konuşuyorum... 

! -SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Bir mil
letvekiline nasıl hürmetsizlik edersiniz?... 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ben mil
letvekiline hürmetsizlik etmiyorum, diyorum ki, 
Çanakkale'de bu hâdisenin olmadığı bize bildi
rilmektedir. O halde bu haberi çanakkaleliler 
bilmediğine göre hâdise ya Ankara'da tertip 
edilmiş veya Ankara'da cereyan etmiştir, de
dim. Hiddetlenmek istiyorsunuz anlaşılan!. Hid
detlenmeyin Süreyya Endik Bey!... 

İkinci soruları büsbütün umumi mahiyette! 
(Memlekette muhalefetin, muhalefet safında bu
lunan vatandaşların hayat hakları, şerefleri te
minat altında değil midir?) diye soruyorlar. 

Arkadaşımız muhalefetin en müfrit edebiya
tına ne çabuk intibak ettiler. Daha dün ikti
dar partisinin saflarında bu çeşit ittihamlar 
karşısında bu kürsüden cevap verirlerdi. İnti
ba]?: kabiliyetlerini tebrik ederim arkadaşlar! 
(Soldan alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) —•• Muhte

rem arkadaşlar, bir milletvekili; her şeyden ev- -
vel bu kürsüye ciddî memleket meselelerini, hat
tâ memleket dâvalarını getiren adamdır. Ben 
de şahsıma yapılmış olan bir işi, arzettiğim şe
kilde şümullü mahiyette gördüğüm için, huzu
ru âlinize getirelim. Peşinen şunu söyliyeyim İd, 
bir milletvekili başından geçen bir hâdiseyi yazı 
ile takdim ediyor, gözümle gördüm diyor ve 
ispat edecek kudrettedir. Buna cevap olarak 
Bakan bu işin tertip olduğunu ileri sürüyor. 
Yani ben yalahcıymışım. Ben yalancı değilim 
arkadaşlar! Kanunsuz olarak emir verip bu işi 
yaptıran, sonra da inkâr edenler yalancıdır. 

BAŞKAN — Kimse size yalancı demedi, bu 
şekilde hitap etmeyin. 

} SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Şimdi hâ
diseyi anlatayım : 

'\ Arkadaşlar, bütçeden., sonraki tatilden bilis
tifade Çanakkale'ye gittim. Çanakkaieli hem-

^şehrileriüi, kimbilir, belki mağdur telâkki ettik
leri için bir karşılama lütfetmişler. (Soldan 

i yaaa, sesleri). Bu karşılamadan sonra birtakım 
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tanıdık genç arkadaşlar geldi, dediler ki ; bu
gün polis lokalimize geldi ve bize Hükümet na
mına şu tebligatı yaptı : «Bir muhalif milletve
kilini karşılamıya iştirak ederseniz lokalinizi 
mühürlerim.» dedi. Tahrirî mi dedim; hayır 
dediler. Kendilerine polisin ve komiserin isim
lerini şimdi vereceğim. (Gürültüler). Tahrirî 
olamaz, çünkü gayrikanuni şeylere imza atmak 
cesaretini gösteremiyen adamlar ancak bu şe
kilde iş görürler. • 

'Sorarım Samet Beye; Çanakkale 'de baskı 
yapıldığı yalan mı? İmroz'da halkın üzerine ma
kineli tüfeklerle hücum edildiği yalan mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR- | 
DIMCISI SAMET ÂĞ-AOĞLU (Manisa) — Baş- ! 
tan başa. yalandır. i 

BAŞKAN — Sualle iligsi yoktur bunların 
efendim. • 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Arkadaş-H 
lar,' bu Ankara'da yazılmış değildir Bana An
kara menşeli, Ankara'da çıkan bir gazeteyi mi- I 
sal olarak versinler. Bu mevzu Vatan Gazete- | 
sine kendi muhabiri tarafından intikâl ettiril- I 
iniştir ve ortada bir hakikat vardır. Bugün tek 
taraflı olarak işi böylece kurcalıyacaklarma 
gençlik kulübünün üyelerini teker teker çağırıp 
böyle bir tebligat yapılmış mıdır, doğru mudur, 
değil midir diye tetkik ederek ona göre buraya | 
kadar getirmiş olsalardı, herhalde daha iyi bir 
hareket olurdu. Benim iddiama karşı sadece «ha
yır bir şey olamaz müretteptir» deyip geçmeli \ 
idiler. (Soldan «ya telgrafa ne dersiniz» sesleri) ! 

îşte arkadaşlar asıl bu telgraf müretteptir. I 
(Soldan «O o »sesleri, gürültüler) j 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz, de- ı 
vara etsin, arkadaşlar. 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Çünkü 
Gençlik Kulübünün Başkanı İnhisar Müdürüdür, 
hâdiseden bir hafta sonra bu şekilde tekzip et
miştir. Binaenaleyh Hükümetin ciddî olarak bu | 
meseleyi ele alması lâzımdır. Gençlik Kulübü 
vatandaşların ifadelerine müracaat etsin, aksi 
sabit olduğu takdirde bütün mesuliyetini ve ha-
caletini yükleniyorum. Hakikaten olmuş bir şeyi 
de doğru bir şey olarak kabul etmek lâzımdır. 
İnhisar müdürünün ismini vermek doğru değil
se de veriyorum; İbrahimdir. Tebligatı yapan 
ve mühürlemece kalkan komiserin adı da Orhan-
dır. Bunların isimlerinin belki Meclise verilmesi 
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doğru değildir. Fakat bilmek lâzım ki, bunlar 

j olmuştur ve onları bu adamlar yapmıştır. 
I Arkadaşlar, ben bu suali İçişleri Bakanlığına 

tevcih ederken, bittabi İçişleri Bakanlığından ve
rilmiş bir emir olmadığını biliyorum. Fakat C. H. 
Partisini batıran aynı adamlar, bugün D. P. yi de 
aynı. uçuruma sürüklemektedirler. İşte bir po
lis memur veya bir komiser kıraldan ziyade kıral 
taraftarı olmaya kalkınca, bunu efkârı umumiye 
Hükümet tarafından yapılmış bir baskı şeklinde 

i telâkki eder. 
Arkadaşlar, samimî olarak ve dostça söylü

yorum, ben haklı olaraktan, mevzii de olsa, yu
kardan verilmiş bir emirle tahrik edilmemiş de 

, olsa, bir polis memuru veya bir komiser tara
fından bu şekilde vatandaşların hak ve hürriyet
lerine el uzatmaya kalkışıldığmı gördüğüm için 
her şeyden evvel bir milletvekili sıf atiyle bunu 
bu kürsüye getirmek zaruretinde kaldım. İşte 
arkadaşlar samimî olarak, dürüst olarak, namus
lu olarak, Allah rızası için söylüyorum; tertip 
edilmiş vakalar bunlardan ibarettir. Yani genç
lik, memleketin en kültürlü elemanları olan bu 
arkadaşlar ağabeylerine karşı her hangi bir şe
kilde bir karşılamaya iştirak etmek istiyorlar. 
Polis geliyor ve sizi darmadağın ederim diyor. 

[ Bu, yapılmıştır ve teessüfe şayandır. 
j Bu itibarladır ki, sualimin ikinci kısmında 
I bu şekilde, memlekette muhalefetin hayatı, şerefi 

ve hakları teminat altında mıdır?» diye sordum. 
Dün nasıl bağırdımsa bugün Demokrat Parti 
zamanında da abuk sabuk hareketlere karşı yine 

[ bağıracağım. Bunu asla düşmanlık telâkki etme-
| yin, dostluk telâkki edin Samet Bey. Şimdilik 

söyliyeceklerim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 

•DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ar
kadaşlar, Süreyya Beyin ikinci izahatını dinle
dikten sonra meselenin, hakikaten üzerinde Yük
sek Meclisinizi işgal etmemesi lâzımgeleceği 
kadar, hafiflik içinde olduğunu söylemek mec
buriyetindeyim. Arkadşımız buradan ne beya
nat verdiler? Sordukları sual nelerdir? Yazılı 
olarak Diyorlar k i : «Gençlik kulübü âzası ken
dilerini karşılamaya iştirakten polis tarafından 
menedilmiştir, kulübün mühürlenmesine te
şebbüs edilmiştir» 

Buradaki sözlerinde ise diyorlar k i ; polis 
2 - 3 âzayi çağırmış ve onlara; böyle yaparsanız 
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şöyle yaparız, demiş!» Soru ile-bu beyanat ara
sında büyük fark vardır. Soruda .diyor k i ; genç
lik bu karşılamaya iştirakten mencdilmiş, kapı
sına mühür vurulmak istenmiş. Ama burada 
Beyefendi diyor ki ; 2 - 3 âza çağırılmış ve şöyle 
yaparsanız, böyle yaparız, demiş! Şayet soruyu 
bu şekilde sorsalardı, biz de o şekilde tahkikat 
yapardık. 

İkinci sorularına geliyorum: (Bu şekilde ha
reket edilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından 
verilmiş bir emir var mıdır?) diyorlar. Şimdi 
huzurunuzda itiraf ettiler ki; böyle bir emir veril
memiştir. Bu emrin verilmediğine kaani idi ise
niz; niçin fikirleri karıştırmak, sanki İçişleri Ba
kanlığı, sanki Hükümetin muhtelif alâkalı Ba
kanlıkları böyle emirler vermekte imişler gibi İm 
hâdisede de vermişler midir, diye soruyorsunuz? 
Demek ki, vicdanınızın hilâfına konuşuyor
sunuz ! 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Çok 
iyi yerinde yakaladınız. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bir sa
niye, sonra icat edilmiş olan bu hâdisenin, ma
hiyetini şümııllendirmişler, yukarda birinci fık
rada olduğu gibi üç kişiyi bütün gençlik kulübü 
yapmışlar, üstelik, mühürlenmek iddiasını da 
mevzuubalıis etmişlerdir. Sonra şümulünü geniş-
lete genişlete, Vekâletin böyle bir emir vermediği
ne kaani oldukları halde suallerini şöyle tertip 
etmişlerdir: 

Bu memlekette muhalefette bulunan vatan
daşların hayatları, şerefleri, hakları teminat al
tında mıdır? 

Arkadaşlar, kendisinin beyan ve sorularını 
karşılaştırdıktan sonra itiraf etmek mecburiye
tindeyim ki, Süreyya Beyin bu haksız soruları 
karşısında, bu vicdanı hilâfına yaptığı soru kar
şısında hiddetlenmenize lüzum yoktur. Kendi 
hükmünü kendi beyanatiyle vermiş bulunmak
tadır. (Alkışlar) 

Şunu da arzedeyim ki, bu iki isim üzerinde 
tahkikat yapacağız! 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Sayın 
arkadaşlar, önergemde ileri sürdüğüm madde
ler gayet sarihtir. Çok rica ediyorum 3 - 5 kişi-. 
yi polis çağırmış dedim mi?. Lâkırdılar âni va
hitte bu kadar değişir mi?. Gençlik Kulübüne 
Polis Orhan namında biri gitmiş, dedim. Bu, 
2 - 3 kişi mi demektir; yoksa 100 - 150 kişilik 
Gençlik Kulübü âzasmm toplu bulunduğu za-

| manda mı gidilmiş mânasına gelir?. Polis me-
ı muru Gençlik Kulübüne gitmiş, demiş k i : «Bir 

muhalif milletvekilini karşılamaya iştirak ede
mezsiniz. Ederseniz mühürlerim» dedi. İlk de
fa söz alan Samet Bey benim için «bu gençlik 
kulübü mühürlendi diye söyledi» dedi. öyle bir 
şey söylemedim. Mühürliyemez gayrikanunidir. 
Tahriri de bir emir veremez. Lâkin mühürliye-
lim diye tehdit ediyor. Gençliği korkutmak su
retiyle onların iştirakini önlemişlerdir. Bu mem-

I lekette muhalefete mensup olan kimselerin hak
kı, hayatı, şerefi, teminat altında mıdır?. Bu
nu İçişleri Bakanının ağzından duymak ve fe
rahlamak istiyorum. (Gürültüler). Benim dü
şünüşüm, şeref hakkındaki düşünüşüm, hürri
yet hakkındaki düşünüşüm birbirimize uymıya-
bilir. Ben diyorum ki ; kendi zaviyemden değil, 
beni karşılamak için gelen gençliğin zaviyesin
den söylüyorum, bu tarzda iştirakleri bir hak 
değil midir?. Bu hakkı polis ne şekilde önlemiş
tir, ne şekilde baltalamıştır?. Bu hürriyete vâ
ki olan bir baltalama değil midir?. Soruyorum?. 

Bu şekilde gizli oyunlar devam ediyor, Cum
huriyet Halk Partisi zamanında olduğu gibi 
her şeyimiz tehdit altında bulunmalı mıdır?. 

I Binaenaleyh Hükümetin ağzından bir defa da-
i ha bunu teyit etmesini istedim. 
! Her şeyi olduğu gibi meydana çıkarmak için 
I benim doğruyu söylemekliğim lâzımgelirse, 

dünle bugün arasında pek büyük fark görme-
dğimi tebarüz ettirmek isterim. (Soldan: «Dün 
bugün değil, iki sene geçti» sesleri) («Koğulun-
caya kadar nerede idin» sesleri) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ar
kadaşlar, Çanakkale Milletvekilini ferahlandır
mak için, (Soldan: Gazoz ikram et sesleri) ar-
zediyorum ki ; Demokrat Parti iktidara geçtiği 
günden bugüne kadar bu memlekette muhalefet 
şerefiyle, fikriyle, hareketleriyle tam bir temi
nat altındadır. Ve yine ne yaparlarsa yapsınlar 
hürriyetlerimizin teminatım sizin vasıtanızla, 
bizim elimizle yok etmeye muvaffak olamıya-
caklardır. (Soldan bravo sesleri alkışlar) 

7. — Yan Milletvekili Ferid Melen'in, Van'
ın Başkale İlçesinde son iki ay içinde zuhur 
eden sâri hastalığın mahiyetine, sirayetini önle
mek için alınan tedbirlere ve bu ilçede Hükü
met tabibi ve sağlık memuru olup olmadığına 
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dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Baham 

.'Ekrem Eayri Üstündağ'ın sözlü cevabı (6/616) 

B A Ş K A N - - Ferid Melen burada mı? (Bu
rada sesleri) 

Soruyu okuyoruz. 

25 . III . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

1. Bana verilen malûmata göre seçim çev
rem olan Van ilinin Başkale İlçesinde son iki 
ay içinde sâri bir hastalık öebebiyle 500 den 
fazla vatandaş, vefat etmiştir. 

Bu vakıadan Sağlık Bakanlığı malûmattar-
mıdır? Hastalık halen devam ediyor mu? ı 

, 2. Malûmatta? ise bu hastalığın mahiyeti 
nedir? 

3. Hastalığın sirayetini önlemek için ne gi
bi tedbirler alınmıştır? Zamanında lüzumlu ted
bir alınmamış ise sebebi nedir ve bunun mesul
leri kimlerdir? 

4. Başkale'de Hükümaet tabibi ve sağlık 
memuru var mıdır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Sa
yın Ferid Melen arkadaşımız Yüksek Başkanlı
ğa verdiği bir önerge ile kendi seçim bölgesi 
olan Van'ın Başkale kazasında sâri bir hastalık 
hükümferma olduğunu ve bu yüzden kısa bir 
zamanda 500 kişinin öldüğünü haber veriyor 
ve soruyor, diyor ki ; «Acaba Sağlık Bakanlığı 
bu salgın hastalıktan haberdar mıdır, eğer ha
berdar ise bu hastalığın mahiyeti nedir ve has
talığın icrayı hükmettiği mıntakada Sağlık Ba
kanlığı önleyici tedbirler almış mıdır, almamış-
mıclır? Sonra zamanında tedbir almıyan Hükü-
met memurları, doktor ve saireler mevcut ise 
bunlar hakkında kanuni müeyyideler tatbik 
edilmiş midir, edilmemiş midir, Van ve mülha
katında doktor ve sağlık memuru var mıdır, 
yok mudur?».. 

- Şimdi evvelâ şunu arzedeyim ki, Sayın Melen 
bizce membaı halen meçhul olan bir yerden 
Van'ın Başkale'sinde veba hastalığının hüküm
ferma olduğunu haber alıyor ve bu hastalığın | 
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I hakikaten mevcut olup olmadığını telefonla ba

kanlıktan soruyor. Bakanlığımızın, salahiyetli 
alâkadar dairesi kendisine, Van'ın n,e Başkale'
sinde ne de Türkiyenin her hangi bir yerinde bir 
veba hastalığı ve buna benzer meçhul bir hasta
lığın mevcut olmadığını ifade ediyor ve bunun, 
yanlış bir haber olduğunu kendilerine söylüyor. 

İki gün sonra arkadaşımız Yüksek Meclise bir 
önerge takdim' ediyor ve diyorlar ki, « bizim Baş
kale 'de sâri ve mahiyeti meçhul bir hastalılr var
dır, bu hastalıktan kısa bir zamanda 500 kişi öl
müştür. Sağlık Bakam bunun mahiyeti hakkın
da bize malûmat verebilir mi, veremez mi? ». 

Şimdi, ilk defa bakanlıktan sorduğu veba su
ali ile bu verdiği önergedeki, mahiyeti meçhul 
hastalık arasında elbette bir münasebet bulunma-
sı lâzımgelir. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Gayet Ta
biî. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bizim memlekette ve Dünyânın her tarafında 
hastalıklar iki türlüdür. Bir memleket içi has
talık, bir de memleket dışı hastalıklar vardır. 
Memleket içi hastalıklar; kızıl,-kızamık, nadiren 
çiçek, tifo ve sairedir. Memleket dışı hastalıklar 
ise veba, kolera, sarıhumma ve buna benzer has
talıklardır. Halkımız memleket içindeki hasta
lıkların mahiyetini bilir. Hattâ dağ basındaki 
bir çoban da, bir kızamığı göa'düğü zaman, bu kı
zamıktır, der. 

O, kızamığı şehirli kadar iyi bilir ve teşhi
sini kor. Sonra sıtmayı belki bugün bir İngiliz, 
bir Alman bilmez. Çünkü 30 - 40 seneden beri 
ne Almanya'da ve ne de İngiltere'de s^tma vaka
sı görülmemiştir. Hattâ diyebilirim ki ; doktor
ları bile bilmezler. Fakat bizde bir çoban, hiç 
okumamış bir adam sıtmalıyı gördüğü zaman 
teşhisini hemen kor. Binaenaleyh Ferid Melen 
arkadaşımıza haber veren zatın orada hüküm 
süren hastalığın mahiyetini bilmesi gayet ta
biiydi. Eğ.er bilmiyorduysa Ferid Melen arka
daşımız Sağlık Bakanlığından bunu sorabilirdi. 
Mahiyeti meçhul bir hastalık deyip de etrafı te
lâşa vermeye lüzum yoktu. Çünkü böyle bir has* 
talik deyince ve ondan evvelde vebadan bahse
dilince iş çatallaşıyor, çok mühim bir şekil 
alıyor. 

Ferid Melen arkadaşnnızm bu :Öneı*ğesmden 
| sonra veyahut evvel, Ankara 'da çıkalı (Ulus): 

302 — 



B : 59 9 .4 
ve (Ankara) Gazeteleri iri harflerle (Başkale'de 
mahiyeti meçhul bir hastalık baş göstermiştir) 
diye neşriyat yapıyor ve (bu hastalıktan 500 
kişi ölmüştür) diyerek memleketi teleâş ve he
yecana sevkediyorlar. O günkü istanbul gazete
lerini de akşam okudum, yine iri ve büyük baş
lıklarla (Van'da veba salgını baş göstermiştir) 
diye neşriyat yapmışlardır. 

Ben Sayın Melen arkadaşımızı bütün bu sui
niyetlerden tenzih ederim. Bir talihsizlik eseri 
olarak verdiği önerge ile bu neşriyat arasındaki 
iştiraki bir tesadüf olarak kabul ediyorum. 
Kendilerini dinlediğim bâzı arkadaşlar buna şu 
ifadede bulundular: «Maksadı nedir? Bu hâdise
leri birbirine eklersek, işin büyük mesuliyeti Fe-
rid Melen arkadaşımızın omuzlarına yüklen
mektedir.» dediler. Ben bu fikirde değilim. 

Yine diyorlar k i : «Acaba bu yazı ile Ferid. 
Melen arkadaşımız bir siyaset mi yapmak isti
yor?» Ben bu fikirde de değilim. Kendilerini 
tamamen tenzih ederim. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

KEMAL DEMÎRALAY (İsparta) — Onun 
takdirini bize bırak! 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bundan dolayıdır ki ben de Sayın Melen arka- I 
daşımm memleketin partiler üstü kalması lâzım-
gelcıı bu gibi hayati meselelerine temas ederken 
daha dûrendişane, daha ihtiyatlı davranmasını 
tavsiye etmeyi hem vatani ve hem de siyasi bir 
vazifo olarak telâkki etmekteyim. 

Bütçe müzakereleri esnasında yahut her han
gi bir malî meselenin müzakeresi sırasında Ferid 
Melen'le Sayın Maliye Bakanı arasında fikir 
muhalefeti olmasını gayet tabiî görürüm. Fakat 
Sayın Melen'le Sağlık Bakanının araşma böyle 
bir fikir muhalefetinin girmesini biraz garip 
görürüm. (Gülüşmeler). 

Sonra bu vesile ile şunu arzedeyim ki, çok 
muhterem matbuatımızın da, yalnız memlekette 
değil, memleketin dışında dahi büyük heyecan 
uyandıran ve memleketin bütün hayati bünye
sini sarsacak bir mahiyet alan muazzam bir fe
lâketin - veba muazzam bir felâkettir - bir vaka 
halinde bir memlekette çıkması değil, hattâ şüp
hesi bile, o bütün dünya ile o memleketin her 
türlü münâsebetlerden tecridedilmesi demektir. 
Binaenaleyh münakale duracaktır, ticaret dura- ı 
çaktır, siyasi vaziyetler duracaktır ve bütün mu- | 
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I bitimiz bize karşı kendilerini uzak tutacaklar

dır. Böyle birşeyi ortaya atmak memleketin ha
yatı için çok tehlikeli ve vahimdir. (Suikasttır 
sesleri) Bu gibi meselelerde gayet ihtiyatlı ve 
durendiş hareket edilmesini tavsiye ederim. Malî 
bir iş olsaydı karışmazdım, fakat bu meselede tav
siyede bulunmayı vazife bilirim. 

Sonra çok muhterem matbuatımızın da mem
lekette heyecan uyandıran bu gibi şayiaları neş
retmeden evvel bir kere salahiyetli mercilerden 
tahkik etmeleri çok ihtiyatlı bir hareket olur. 
Çünki yarın düşmanlarımızın bu haberi istismar 
ederek memleketimiz aleyhinde gayet fena pro
paganda ve neşriyat yapmıyacaklarını kim temin 
edebilir? Memlekette veba mı, diye Rus radyosu 
bu haberi bütün dünyaya neşretmiş ve binaen
aleyh dünyayı heyecana sevketmiştir. 

Biliyorsunuz en ufak bir hareket ne kadar 
büyük istismar meselesi oluyor. Onun için (dûren
dişane hareket etmek) dediğim, zaman yerinde 

| boyanda bulunduğumu bir kere daha tekit ede
rim. 

Şimdi sayın arkadaşımızın suallerine gelelim: 
Sayın arkadaşımız, Van'ın Başkale ilçesinde son 
iki ay içinde görülen bir sâri hastalıktan bah
setmektedir. Son iki ay içinde Van Vilâyetinde 
6 tifo ve Gülpmar İlçesinde 25 kızamık vakası 
tesbit edilmiştir. 

1951 in son aylarında memleketimizin bâzı 
vilâyetlerinde olduğu'gibi Başkale'de de kızamık 
vakası görülmüştür. Ölüm miktarı bahsettikleri 
gibi 500 değildir. Diğer ilçelerde mevsim hasta
lıkları bu iddia edilen miktarın ancak üçte bi
rine varmıştır. Hastalığın mahiyetinin kızamık 
olduğunu bir daha açıklamayı zait addederim. 
Memleketimizde kızamık hastalığı hakikaten bü
yük bir felâkettir, memleketimizde en büyük ölüm 
sebeplerinden birisini kızamık.hastalığı teşkil 
eder. Maazallah diğer her hangi sâri bir hastalık 
olsa, onun verdiği ölüm miktarı bile, kızamık 
hastalığının memleketimizde her sene verdirdiği 
vefiyat kadar vefiyat verdiremez. Tesbit ettiği
mize göre, memleketimizde her sene 27 000, 
50 000, G0 000 raddesinde musap vardır. Bunun 
içerisinde ölüm, diğer memleketlere nispetle biz
de hepsinden çoktur. Meselâ Başkale'de, Van'da ve 
diğer şark bölgelerinde kızamıktan ölüm fazla 
nispettedir. Oraya gönderdiğimiz . sağlık müfet
tişinin köy köy dolaşarak yaptığı tetkikat ve muh
tarların defterlerinden çıkardığı ölüm sayısı, 
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Başkale'de 190 dır. Arkadaşımız 500 dediler. Ta
biî kendisine öyle haber vermişler, o da önerge
lerine bu miktarı koymuş. 

Bunun hakkında tedbir aldınız mı? diyorlar. 
Bunun hakkında alınacak tedbirler her keşçe ma
lûmdur. Bu sıtma hastalığı değil ki, kinin enjek
siyonu ile iyi edilsin. Tifo, kuşpalazı, difteri de
ğil ki aşı yapılsın, iyi edilsin. Bu hastalık bulaşık 
hastalık olmakla beraber korkunç bir hastalık de
ğildir. Bizim köylerimize istilâi bir şekilde girdiği 
zaman korkunç bir hal alıyor. Doğrudan doğ
ruya kızamıktan ölmüş kimse yoktur; kıza
mığın ihtilâtmdan ölmüş kimse çoktur. Buralarda 
tandırhüyük dedikleri toprak içinde kazıntı ev
ler vardır. Bunlara ev de denmez, bir odadan 
ibarettir. Teshini ve sairesi odanın içinde yapı 
lir, bir tek kapısı vardır, her kes o odada yatar. 
Bunların helalarının hepsi dışardadır. Binaen
aleyh çocuk kızamık hastalığına tutuluyor. Za
ten çıplak, yalınayaktır; üzerinde belki yırtık 
bir entarisi vardır. Ateşli bir zamanında helaya 
çıkar ve orada soğuk alır ve zatürrie, bronşit 
veya zatüleenp gibi bir hastalığa yakalanır ve 
kısa bir zamanda Ölür, gider. Bu ölümün önüne 
geçmekte doktorların mesaisinin bir muhassalası 
olması hususu da az çok müşkülât arzeder. Çün
kü arzettiğim gibi bu hastalığın ilâcı yoktur, yal
nız ihtilâttan menetmek lâzımdır. Ihtilât olunca 
da bunların ilâçları vardır; antibiyotikler, sül-
famitler... 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Saym Bakan, 
nekahat serumunu unutuyorsunuz. 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) 
—. Cezmi Bey arkadaşıma teşekkür ederim, ikaz 
ettiler. Nekahat serumunu ben de bilmez değilim. 
Fakat nekahat serumu Türkiye'nin her tarafına 
sovkedilebilecek miktarda yoktur. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan — Fakat kızamık 
hastalığı boldur. 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Hali hazırda elde yoktur. Bir kere evlerde hela 
yok, evvelâ onu temin etmek lâzımdır. Bu, bir 
kültür meselesidir. Pek oralara kadar gitmi-
yelim, büyük şehirlerimizde, Ankara, İzmir, 
Konya 'da bugün kan verme ihtiyacı karşısında
yız; bunu dahi karşılıyamazken arkadaşımız 
bize nekahat seromundan bahsetmektedirler. 

Sonra bu vaziyet karşısında Sağlık Bakan
lığı zaten eskiden beri bir prensip olarak kabul 

.1952 0 : 1 
I ettiği sulfamit ve penisilini sağlık müdürleri 

emrine göndermekte, bu ilâçlar onlar vasıta^ 
siyle kazalara tevzi olunmakta, bir müracaat 
vukuunda onlar dağıtmaktadırlar. Ancak şu
nu da itiraf edeyim ki, miktarı çok mahduttuı,*; 
bütün bu hastalıklara karşı tatbikimi kifayet 
edecek miktarda değildir. Her sene bunları ço-
ğaltmıya çalışıyoruz. Nitekim evvelce bir, iki 
ton sulfamit alırken bu sene sekiz, on ton sul
famit almaya başladık. Bunları köylere kadar 
tevzi ediyoruz ve teşkilâtımızı da ona göre ha-

, zırlamaktayız. 
'Sonra soruyorlar, Başkale'de doktor falan 

var mıdır?... Başkale Hükümet Tabibi Şinasi, 
12 . I I . 1951 tarihinde askere alınmıştır. Vilâ
yetin tel yazısı üzerine aynı yerin jandarma 
alay tabibi Necmettin, ek görev suretiyle bura
ya tâyin kılınmıştır. 

Komşumuz İran'da görülen veba vakaları 
dolayısiyle hudutlarımızda ihtiyati tedbir ola
rak fare ve haşere mücadelesi karan üzerine 
Gülpmar ve Van merkezinde mevcut üç sağlık 
memurundan birisi, İl İdare (Kanunu gereğince, 
birisi Başkale'ye nakletmiş ve ayrıca mücadele 
işlerini kontrol ve tanzim etmek üzere Bakan
lıktan bir müfettiş ve mütehassısı 7 Mart 1952 
de, merkez teşkilâtından 5 sağlık ımenıuru 26 
Şubat 1952 de Varı İline hareket etmiştir. 

Şimdi şunu arzedeyim ki, iki aydan beri, 
komşumuz İran Hükümetinin bize hemhudut 
olan dağlık arazisinde veba hastalığı zuhur et
miştir. Biz bunu haber alır almaz derhal hu
dutlarımızı buna göre tertipledik. Hakkâri 'den 
'bağlıyarak Cenup hudutlarımıza kadar bütün 
bu mmtakayı kontrol için ekipler gönderdik ve 
memleketimizin duhul kapılarını tahdit ve ge
len muhacirlerin eşyalarını tathir ettik, gelen
leri müşahedeye tâbi tuttuk. Bu, iki aydan beri 
devanı etmektedir. Aynı zamanda veba hasta
lığının fareler ve pirelerle intikal ettiğini naza
rı dikkate alarak bütün hudut boyunca haşere 
ve fare mücadelesine geçtik ki bunu da halen 
hududumuzun 5 kilometre içerisine kadar tat
bik etmekteyiz. 

Binaenaleyh zaten biz, Ferid Melen arkada
şımızın takriri verilmeden bir, bir buçuk ay 
evvel, bütün o mmtakaya veba mücadelesi 
münasebetiyle doktor, sağlık ekipleri gön
dermiştik. Bunlar halen de orada t faaliyet-

| tedir. Yalnız teessürle şunu da arzetmek istş-
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rim ki; doktor bulmakta hakikaten çok müşkü
lât çekmekteyiz. Mektepten çıkan, doktorlar, 
mütehassıslar yapılan bütün teklif ve ısrarlara 
rağmen maalesef böyle uzak mmtakalara git
memekte, biz de bunları icbar edememekteyiz. 
Yalnız hizmeti mecburiydi, burslu olanlar var. 
Onlar da mahdut ve muayyendir. Bunlar mek
tepten çıktığı zaman askerlik hizmetini yap
makla mükelleftir. Askerlik hizmetini yaptık
tan sonra bunlar arasında kur 'a çekilir, boş 
yerlere tâyin edilirler. Bunlar oralara gittikten 
sonra bir bahane bulmakta gecikmiyorlar. Ya 
annesinde kanser veya babasında prostat oldu
ğundan bahsederek ayrılmak istiyorlar, veya
hut izin almak suretiyle veya rapor alarak ay
rılıyorlar. Bu müşkülât karşısındayız ve haki
katen sıkıntı içindeyiz. Bilhassa bu sene ve 
önümüzdeki sene birçok sağlık merkezleri ve 
tesisleri kuracağız. Eğer oralara personel bul
mak ve göndermek bu şartlar dâhilinde müm
kün olmazsa hakikaten çok müşkül duruma dü
şeceğiz. Bunu nazarı itibara alarak Yüksek 
Meclise bir kanun tasarısı takdim ediyorum. 
Hükümetin himayesiyle mektepten çıkanlar ve
ya kendileri doğrudan doğruya, serbest 
olarak tahsillerini yapanlar iki sene mecburi 
hizmete tâbi tutulacaklardır. Bu kanun yakın
da. huzuru âlinize takdim edilecektir. Bu kanun 
nun kabulü halinde hakikaten bugüne kadar 
çekmiş olduğumuz doktor müşkülâtı bertaraf 
edilmiş olacaktır. 

Mâruzâtım budur. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar) . 

BAŞKAN — Ferid Melen. 

FERÎD MELEN (Van) — Efendim hakika
ten tıp gibi, hiç anlamadığım bir mevzuda, 
muhterem mütehassısla karşı karşıya gelmek 
benim için güç bir iştir. 

Çok hürmet ettiğim ve saydığım Sayın Dok
toru, Sağlık Bakanını yarım saat dikkatle din
ledim. Bu hususta kıymetli tavsiye ve irşatlar
da bulundular, bunların hepsini not ettim, bun
ların çoğunu bir baba nasihati olarak telâkki 
ettim ve istifade etmiş oldum. İhtiyacı olan baş
ka arkadaşlar da bundan istifade ederler. 

Biraz evvel bir başka arkadaş vermiş oldu
ğu takrirde «bu memlekette muhalefet hakları 
emniyet altında mıdır?.» diye sormuştu. Sayın 
Bakanı dinlerken zihnim hep bu cümleye takıl-

.1952 0 : 1 
I di. Meğer arkadaşım takririnde böyle bir cüm

leye yer vermekte ne kadar haklı imiş!.. 
Arkadaşlar, memleketin bir kısmında, bir 

köşesinde bir sâri hastalık çıkıyor. Bir millet
vekili bunu ele alıyor Mecliste, kürsüye kadar 
getiriyor,, vazifesini yapıyor. O milletvekili, ne
rede ise, Sayın Bakanın anlattığı gibi, vatana 
ihanet yapmaya yaklaşmış bir vaziyete giriyor. 

Sayın Bakan izahatı arasında benim, politika 
yaptığım bu meseleyi, bir politik istismar vesi
lesi yaptığım neticesine vardılar. Hakikaten po
litika çok fena bir şey olacak ki, çok muhterem 
bir bakanı bile böyle vaziyetlere düşürüyor. 

Efendim, şimdi hâdiseyi arzedeyim. Bir ar
kadaşım bundan bir müddet evvel Başkale'den 
bir mektup almış, doğruca bana getirdi. Mek
tupta aynen şöyle deniyor : 

(Bu mektubu Başkale'de çıkan sâri bir has
talık için yaz^orum. Malûm olduğu üzere bu 
hastalık bize İran 'dan geçmiştir. Hudutların 
gevşek olmasından hastalık Başkale mıntakasın-
da fazla tahribat yapmaktadır. 

Zayiat verilen köyleri yazıyorum : Başkale 
İlçesi, Enbi, Elezi, Kikota, Saradin köylerinde 
beş yüz ölüm vakası olmuştur. Bu hastalık için 
maalesef hiçbir tedbir alınmamıştır. Başkale'de 
doktor ve sağlık memuru bile yoktur. Van ter
kedilmiş bir diyardır diyoruz, kimse inanmıyor. 
Hastalığın Van'a da sirayeti muhtemeldir. Van 
milletvekillerine durumu açıklayınız. Mecliste 
sorsunlar. Kikota Köyünde bir günde yirmi beş 
insan ölmüştür.) 

(İmza imza sesleri) İmza, bir hemşehrim. 
(Kim -sesleri) 

BAŞKAN —• Arkadaşlar birbirine sual sora
mazlar, müsaade buyurun. 

FERİD MELEN (Devamla) — İmzayı soru
yorlar. Bana mektup yazan bir hemşehrimdir. 
İnanmıyan olursa benim beyanım olarak kabul 
edebilir. İsim beyanına mecbur değilim. 

MURAD ÂLİ ÜLO-EN (Konya) — Senin be
yanın olarak kabul ediyoruz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ben bunu 
alır almaz Sağlık Umum Müdürlüğüne telefon
la keyfiyeti sordum. Bilhassa Bakanın da izah 

i ettikleri gibi, İran'da ismini zikrettikleri has
talık mevcuttur, bize de sirayeti ihtimali var. 
«Böyle bir hastalık var mıdır1?» Dedim. Ceva-

I ben o mmtakada ekiplerimiz var, böyle bir has-
j talik olsaydı haber alırdık,, dediler. Başkale'de 
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ekibiniz var mıdır diye sordum. Hayır Başkale'
de yok, fakat Özalp'te var., dediler. Bunun üze
rine ben. ide Başkale'deki bir dostuma tel çek
tim. "Böyle bir hastalıktan behsediyorlar, haki
katen var mıdır, diye sordum. (Kaymakam yok
um' sesleri1?) Evet kaymakam var ama, o ancak 
Sağlık Bakanlığı ile muhabere eder, muhalifle
re cevap vermez. 

Gelen cevapta; 500 kişi ölmüştür, Hüküme
tin de hiçbir tedbiri yoktur, deniliyordu. 

Şimdi Sağlık Bakanı diyecektir k i : peki bu 
hastalığın' mahiyetini izahlarına göre tâyin ede
bilirdiniz. Kendileri kadar hazık, hattâ lüzu
mundan fazla hazık bir tabip olmadığım için 
mektup ve tellerdeki 'malûmata istinaden hasta
lığa teşhis koyamazdım. Vazifemi yaptım, bir 
sual takriri verdim. Sual takriri verdiğimden 
sonra da Van ve Başkale'deki dostlarıma mek
tuplar yazarak mütemmim malûmat istedim. 
Aldığım bir mektubu da okuyayım; Sağlık Ba
kanının verdiği malûmatı kısmen teyit eder ma
hiyettedir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Beyhude 
okuma, inanmazlar. (Soldan «biz doğruya ina
nırız» sesleri) 

FERİD MELEN (Devamla) — «Başkale İl
çesinde Aralık ayı içinde çıkan hastalıklara ka
bakulak ve kızamık teşhisleri konmuştur. Has
talığın salgın halinde devam etmesi üzerine halk 
ve kaymakamlığın müracaatları başlamıştır. Ve 
ısrarlı müracaatlar karşısında ancak 26.1.1952 
tarihinde oradaki askerî birlik doktoru Hükümet 
tabipliği vekâletine tâyin olunmuştur. Fakat asli 
vazifesinden ayrılıp köylere, gidemiyen "askerî 
doktor, ancak merkezin hastalarına bakmakla ik
tifa etmiştir, ölüm miktarı 500 ü mütecavizdir. 
Şimdi oradan gelen ve ismi bende mazbut bulu
nan bir yolcunun ifadesine nazaran Başkale'nin. 
Enbi Köyünde 74 kişi ölmüştür. Hastalık halen, 
devam etmektedir. 20 gün evvel mücadele ekip
leri köylere çıkarılmış, işe el koyup sağlık müfet
tişi tahkikata başlamış ise de ölüm miktarını nü
fus kayıtlarından çıkarmak suretiyle tesbit et
miştir. Nüfusa intikal etmiyen vukuat tesbit 
haricinde kalmıştır. Toplıyacağım hakikate uy
gun bilgileri peyderpey yazacağım ve bütün za
yiatı mümkün olduğu kadar köy köy isimlendir
mek suretiyle hazırlıyacağım cetveli sunmaya ça
lışacağım ». Bu cetveller gelince ben de aynen 
Sağlık ve Sosyal 'Yardım Bakanına 'takdim ede- . 

.1952 0 : 1 
I rim. Doktorluktan pek anlamam ama, Dilmekte

yim. ki, kızamık, kabakulak sâri hastalıklardan
dır. Son süratle lâzımgelen mercilere ih
barı icabeden hastalıklardır. İhbarı da ka-' 

I nuııi bir mecburiyet olsa gerek; Bir ka
zada hastalık çıkıyor, bir kaç yüz "vatandaş 
vefat ediyor, 500 olmayıp da 200 olsa yine az de
ğildir. Halk müracaat ediyor, vilâyet malûmat
lar oluyor, ancak bir buçuk ay sonra harekete, 
geçiyor, sonunda bir doktora vekâlet vermekle 
iktifa ediliyor. Hastalık devam ediyor've: maal
esef bütün bunlardan da bakanlık haberdar :ok 
mıyor. Ben bakanlığa müracaat ettiğim; zaman 
buna dair şu kadarcık bir sev yoktu. . 

Kızamıktan insan ölür '.imi, ölmez inil Elbet-! 
te ölür. Ama ölümün bu nispette olmamasını ;tc-: 
m in, için gerekli tedbirlerin, alınması'lâzımdı.: 

Bu tedbirler alınsa ve bu vatandaşlar : yine ;ölr 
soydi, ne-yapalım, çare yok, tedbirler -alındı' ama, 
bu vatandaşların aramızdan . 'ayrılmamasına im
kân bulunamadı derdik. Arzettiğim gibi penisi
lin ve sül fam itler devrinde bir hastalıktan 10 bin 
nüfuslu bir kazada: şu kadar vatandaş vefat edi
yor ve-Sayın Bakan' da bütün bunları -bir tara
fa bırakarak işi politik bir hareket telâkki ediyor-, 
bunu yapan milletvekilini de kabah ati i' çıkarıyor. 
Takdir yüksek heyetindir. . , . . ' , : 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM •HAYRI ÜSTÜND AĞ (İzmir) ~ Sayın 
Ferid Melen arkadaşımızı dinledim. Kendileri ta
nıdıklarından birinin mektubunu işhat ederek, 
onu burada huzuru âlinizde okudular ve bu
nu bir ispat ve müeyyit olarak size gösterdiler. 
Halbuki Devletin koca bir teşkilâtı, Sağlık Ba
kanlığının, valisiyle, kaymakamiyle, nahiye mü-
düriyle ve bütün sağlık memurlariyle köy köy 

| dolaşarak, resmî vesaika dayanarak verdiği 
rakamlara inanmıyorlar da kendilerine, ismini 
vermedikleri bir zattan aldıkları bir mektubu 
bir müeyyide telâkki ederek, burada, huzuru
nuzda arzediyorlar. Şimdi bunun hangisinin 
doğru olduğunu burada ufak bir mülâhaza ile 
tesbit etmek mümkündür. Sağlık Bakanı, Dev
letin bütün sağlık teşkilâtı yalan söyylüyor, 
(Hâşa sesleri) da sade o vatandaş doğru söylü
yor ! Sağlık Bakanının bundan haberi ; yoktur 
diyorlar: Sağlık Bakanının bundan haberi olup 
olmadığını nereden biliyorlar? Sağlık Bakanlığı 
her ay, yerli ve ecnebi matbuata, memlekette 
züjhıır eden emrazı sâriye vakalarını resmen veıı-
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• m ekte ve bunlar neşredilmektedir. Daha dün bir 

ay zarfında memleketin nerelerinde tifo zuhur 
etmiş, nerelerinde .kızamık zuhur etmiş diye neş
riyat yaptık'. Bizim.Türkiye gazetelerine olduğu 

ii gibi, Dünya matbuatına ve Birleşmiş Milletler 
.Sağlık1 Teşkilâtına da bu haber verilmiştir. Bi
naenaleyh, Sağlık Bakanlığının vazife görmedi
ğini, bihaber olduğunu iddia ederken, kendileri-
ne tavsiye ettiğim gibi, biraz daha durendişane 
hareket etmelerini tavsiye etmeyi iüzumlu gö
rüyorum. 

Sonra bizim aldığımız malûmata göre; son 
iki ay zarfında kızamık hâdisesi yoktur. Bah
settikleri, 1951 senesinin sonlarına doğru bir 
kızamık epidem isidir. Bu bahsettikleri hal yal
nız bizim memleketimizin şurasında, burasında 
değil, her tarafında .ve bütün dünyada kızamık 
bir epidemi halini almıştı. Yalnız bunu Başkale'
ye tahsis etmek suretiyle, bunu bir vesile yapıp 
Millet Meclisi kürsüsüne getirmek bilmiyorum 
ama her halde politika demek olur. 

Sonra diyorlar ki, 10 bin nüfuslu bir kaza 
merkezinde iki yüz kişi ölüyor, evet bu doğrudur. 
10 bin kişilik bir kaza merkezinde 100 ile 200 
kişi ölebilir. Bütün Türkiyede öteden beri senede 
ölüm zayiatı 400 bin kişidir. Bunun mevcut ilçe
lere taksim, ettiğimizde, ilçeye tesadüf eden zayi
at sayısının miktarı, 150 - 200 den fazla, hattâ 
300 o yakındır. 

Bu, bizim kusurumuz değil, birçok senelerden 
beri memleketi idare edenlerin, devir aldığımız 
idarenin seyyiatıdır. Şimdi bunu İni nesiller çek
mektedir, biz bunu ıslah etmeye çalışıyoruz. On
dan dolayı çok rica ederim kendilerinden Sağlık 

Bakanlığının bu hususta göstermiş - olduğu• me
saiyi takdir etmelerini, istemiyorum,' fakat haki
kati. • ifade etmek suretiyle belirtselerjdi daha çok 
memnun olacaktım. (Soldan alkışlar).. 

BAŞKAN -~ Ferid Melen. 
FERİ D MELEN (Van) — Efendim, Sayın 

Bakan, Sağlık Bakanlığının malûmatı vardı ve
yahut malûmatı olmadığını nereden biliyordu 
dediler. 

Arzettim; Sağlık Umum Müdürlüğünden sor
duğum zaman adem imal ûmat beyan ettiler. (Sol
dan veba için sesleri) Orada böyle bir hastalık 
olduğuna dair ademimalûmat beyan etti. Benim 
ikazımdan sonra oraya ekip gönderildi. Sağlık 
Bakanı diyorlar ki: sâri hastalıkları neşrediyo
ruz. Sağlık Bakanlığı neşriyatı arasında böyle 
birşeye tesadüf etmedim. Bu da vâki değildir. 
Bendeniz, Sağlık Bakanlığından bu vesile ile 
bir ricada bulunacağım. Mevzuubahis ettiğim il
çeler, bilhassa hudut üzerinde bulunan ilçeler, 
İran'ın hudutlarında büyük bir inzibat/ olma
ması dolayı siyle daimî surette tehlikeye mâruz 
bulunmaktadırlar. Bu ilçeler büyük dağlarla 
çevrilmiş olduğu için kışın buralara gitmek ko
lay olmuyor. Bu itibarla zamanından evvel ted
bir almak lâzımdır. Bu mıntakalara mümkün 
olduğu kadar süratle ilâç göndermek ve hiçbir 
zaman buralarım doktorsuz ve Sağlık memursuz 
bırakmamak lâzımdır. Eğer bu tedbirleri alır 
ve ona rağmen yine, vefiyat olursa elbetteki ken
di kusurları olmaz. O zaman kusurluyu arar ve 
birlikte eski iktidara çatarız. 

BAŞKAN —• Gündeme devam ediyoruz. 

" 1. — Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlik
leri hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/234) 

BAŞKAN —. Efendim gündeme devam edi
yoruz. 

Tütün Ekicileri ve Ortaklıkları ve Birlikleri 
hakkındaki kanun tasarısının, bundan evvelki 
Birleşimde müzakeresine devam ediyorduk. Söz 
almış arkadaşlardan komisyon adına Tarık Grü-
rerk'e sözü.'-bırakıyorum. . 

Yalnız arkadaşların salondan ayrılmamala
rını rica edeceğini. Çünkü karara bağlanacak 
meseleler vardır. 

6. ~- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

GEÇİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TAETK GÜ-
1IERK (İzmir) — Efendim, Tütün. Ortaklığı 
hakkındaki kanun tasarısı için, geçen birleşim
de bir kısım arkadaşların i ld i sürmüş oldukla
rı tenkid ve noktai nazarlara karşı komisyonu
muzun cevabını arzetmiştim. Bendenizin konuş
manı dan sonra üahid Zamangil arkadaşımız 
kürsüye gelerek bu mevzu hakkında noktai na
zar ve tenkidlerini beyan buyurdular. Arka
daşımızın tcnkidlerini şu noktalarda toplamak 
mümkündür: Kanunun kâfi bir esbabı mucibe-
ye dayanmadığını ve bunun esbabı mueibesi 
olarak da, esbabı mucibenin 46 küsur satırdan 
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ibaret bulunduğunu beyan ettiler. Bir esbabı 
ihueiööniiı ;kiymetteMirıl^ıesnıin satırla alacası 
olduğunu ^talimin etmemekteyim. Esasen ken
di ler i bu işte uzuri Müddet ve mesul mevkide 
bulundukları, için, şirketlerin bu arada! tarım 
«atış kooperatiflerinin mekanizmasını, işleyişle
rini, târihlerini ve tai4hçelerini gayet iyi bil
mektendirler. Buyurdular ki j bu kooperatif -
1 er yanlış istikâmettedirler, kendilerine müda-
lıale vazifesi verilmiştir. Müdahale vazifesin
den tevellüt edecek birtakım aksaklıklar mev
cuttur. Şirketin böyle bir vaziyeti deruh.de et
memesi lâzımigelir. Bu meseleler hakkında di
ğer arkadaşlar da birtakım, prensiplere dokun
dukları için mese'leryi1 bu zaviyeden kısaca ar-
zetmeme müsaadenizi rica ediyorum. Zirai mah
sullerimizin değerlendirilmesi mevzuunda pren
sip noktası şudur : Her şeyden önce müstahsi
lin kendi aralarında teşkilâtlantoıasıdı.', malla
rının kaderi üzerinde bizzat hâkim bulunmala
rı dır. Aynı meslekten kimselerin muayyen ik
tisadi menfaatlerini müşterek gayretleriyle sağ
lamak ve geliştirmek için şirket kurmaları, ik
tisadi ve sosyal hayatın bir icap ve zaruretidir. 

Bu İtibarla bir kısım (milletvekili' arkadaşla
rımızın teımenui ettikleri şekilde, tüccarla müs-
• tahsilin katıla'cağı bir bankanın kurulmasını 
uygun mütalâa etmemekteyiz. Esasen banka 
'fikri bizde maksadından 'biraz uzaklaşmış bir 
mahiyet ve manzara arzetmektedir. Bu mevzu
da ihtiyaç da yoktur ve doğru da görmüyoruz. 
(Bütün" müstahsıla olduğu ıgibi tütün müstahsı-

• Una da Ziraat Bankası muhtaç, olduğu krediyi 
bundan böyle verecektir. 

Tütün ortaklığı ayrıca tütünü ucuza malet-
mek için ip, kaneviçe ve sair malzemesini toptan 
tedarik ederek ortaklara tevzi ede'cektir. Or
tak mallarını toplamak, işlemek ve muhafaza 
şartlarını haiz depolara, yerleştirmek, dâhil ve 
hariçte imkân nispetinde mallarını diğeri ile sa
tarak, mutavassıtın kazancını müstahsıla malet-
mek ve teşkilâtsızlık yüzünden müstahsili, bil
hassa "küçük müstahsil] spekülatif hareketlerin 
baskısından kurtarmaktır; Mühim bir taraf da; 
müstahsili, ihtiyaç yüzünden malını zamansız 
bir arza mecbur bırakmaktır. Yani ucuza sat
maktan korumaktir. 

Ortaklık asgari fiyatı ilân edecek ve bu fi
yatla ortağın'malını kabul edecektir. Ve buna 
mecburdur. Esasen bu fiyatın daha ziyade 

| avans mahiyeti vardır. Bu. suretle fiyatların 
ayarlanması lâzrnıdır.,.. Ahval ve seraıtm müsaa-
desT nispetinde kâr elde edilecektir. Bu kâr or
taklara mat ye iad(i,edilecektir. Şu halde şir
ket hulâsa olarak? :; r 

1. Ortaklarına bellibaşlı istihsal maddele-
;•. t ••• • '•< '-'v i . • . 

rini ucuza verecektir. t 

2. .Bölgelerinde muhafaza şartlarını havi de
polar inşa etmek suretiyle malların bozulup, çü
rümesini önliyeçektir. Bu yüzden bilhassa tü
tün müstahsılları büyük zararlara uğramışlar
dır. Ellerinde muhafaza şartlarını havi depolar 
olmadığı için malları çürümüş, hem kendileri, 
hem de netice itibariyle Devlet ve •memleket, 'doV 
viz bakımından- zarar görmüştür. 

3. Müstahsili, asgari fiyatı garanti etmek su
retiyle süpekülâtif maksatlardan''kurtaracak, ma
lını değerinde satacak ve bu hususta duçar ola-
geldiği hacil durumdan kurtulacaklardır. Ez
cümle bu maksadın, ortaklığa mensup tütün müs
tahsılları tarafından çok kısa bir zamanda rağ
bete mazhar olacağını kuvvetle umuyoruz. Hü
kümetin nıüdahale ve destekleme mubayaasını 

| terketinvesi neticesinde Tütün ortaklığının^ ken
diliğinden bu rolde bulunacağına eminiz ve bu 
bakımdan daha iyi neticeler alınacaktır. Des
tekleme mubayaaları, Devlet işinde ve bilhassa 
küçük müstahsil-işinde zaman zaman zararlı ne
ticeler doğurmuştur. Bunun tafsilâtını Cahid 
Zamangil arkadaşımız gayet iyi bilirler. Tütün 
müstahsılmdan yapılan tevkifat neticesinde te
raküm etmiş para 50 milyon lira civarındadır. 
Bunun ergeç mühim bir kısmının ortaklığa in
tikal edeceğini tahmin etmek mümkündür. Di
ğer taraftan her sene yapılacak tevkifat, Tütün 
ortaklığının malî bünyesini çok kuvvetlendire
cektir. Kanuna konan âmir bir hüküm icabı 
olarak, Ziraat '• Bankası, tütünün sürüm 
ve satışını temin etmek için imkân 
bulduğu kredi miktarında ortaklıktan 
istifade edecektir ki, bununla şirket, kredi bakı
mından imkânlar nispetinde ve yeter ölçüde teç
hiz edilmiş bulunacaktır. Bu hüküm ziraat Ban
kasının maksat ve gayelerine de tamamen uy
gun bulunmaktadır. Bir kısım müstahsıllarm 
banka istemesindeki sebep ve saik, bankacılık 
yapmak değildir, şüphesiz ki, çeşitli maksatlar 
için yeter ölçüde kredi bulamamış olmaların
dandır. Bundan başka senelik, istihsal masrafla
rının mühim bir kısmının ve istihsal malzemesi-
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nin; te'min ve tedarikine imkân ' verilecek ve 
avans dâhi verilecektir. Bu suretle müstahsilin 
büyük ihtiyaçları ve dâvaları büyük ölçüde hal
ledilmiş bulunacaktır. Tütün ortaklığının başta 
fonksiyon ve mekanizması hakkındaki mâru
zâtımdan sonra, bir kısım milletvekili arkadaş
larımız; bizdeki kooperatifler muvaffak olama
dı, bu itibarla kurulacak şirket bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü mahiyetinde olsun dediler. 
Bundan evvelki izahatım sırasında arzettim: 
Memleketimizde satış kooperatiflerinin, yanıl
mıyorsam, rubu asırlık bir tarihi vardır. Belli 
başlı ihracat maddelerimizin sürüm ve satışını 
sağlamak üzere kurulan kooperatifler kanaati
mizce günden güne kuvvetlenmekte ve inkişaf 
etmektedir. Bununla beraber bâzı aksaklıklar 
ve menfi neticeler olmamıştır denilemez. Fakat 
malî bünyeleri sağlamdır. Bu kooperatiflerin ıs
laha muhtaç tarafları elbette ki, mevcuttur, 
bütün bunlar kuruluş ve idarel erindeki sakat 
zihniyetlerden ileri gelmeketedir. Bu itibarla 
bu noksanlar kooperatifin bünyesinden doğmuş 
sakatlıklardan münbais değildir. Bu zihniyetin 
aksak neticeleri ise bu müesseselerde görülmüş
tür. Muhterem Cahid Zamangil, ki uzun seneler 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığını yapmış ve bu 
kooperatiflerle yakından alâkadar olmuş ve bun
larla beraber yaşamıştır, vâki zararların ne gibi 
mühalelerdeıı, hattâ ne gibi şahsi kaprislerden 
ileri geldiğini pek âlâ bilirler. Çünkü bunların 
içerisinde yaşamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 2834 mıydı Tarım Sa
tış Kooperatifleri Kanununun gerekçesinde, mü
zakere zabıtlarında da mevcut olduğu gibi, ko
operatiflerin muamelâtında hiçbir suretle sipe-
külâtif mahiyette ve macera telâkki olunabile
cek işler olamaz. Maksat, dâhili ve haricî piya
salardan, müsait imkânlarla, müstahsıliarı müs
tefit kılmaktır. Hele bu teşekküllerde politika 
asla yer bulamaz. Siyasi maksatlara alet edile
mezler ve olamaz. Maalesef gerek esas bünyele
ri, mahiyetleri icabı, gerek kanun vâzımın 
maksadına aykırı olarak bütün bunlar olmuş
tur. ' ' ' 

Haddizatında tamamen demokratik teşekkül
ler olan kooperatiflerde bütün İm halleri, gir
miş bulunduğumuz demokrat rejim tasfiye ve 
ıslah edecektir. Arzettiğim gibi, sistemin kendi
sinde kusur yoktur. Türk müstahsili koopera
tifin faydasını her şeye rağmen gün geçtikçe 

.19^2 0 : 1 
anlamaktadır, hele idaresinde bizzat kendisi, 
aşağıdan yukarıya hâkim oldukça, Ticaret Ba
kanlığının zaman zaman vukubulan ve mesuli
yet düşüncelerinden maalesef uzak bulunan mü
dahalelerinden salim kaldıkça - ki bu kanun bu
nu sağlamış bulunmaktadır - bu müesseselerin, 
memleket iktisadiyatına hayırlı hizmetlerde bu
lunacaklarına emin bulunuyoruz. Zira' muhte
rem arkadaşlar, çok geri memleketlerde dahi 
kooperatifler kurulmuş ve mevcut bulunmakta
dır. Memleketimizde tetkikat yapan ecnebi mü
tehassıslar dahi bu müesseneleri tavsiye etmek
tedirler. Ezcümle Parker Heyetinin hepimize 
tevzi edilmiş bulunan raporunun 42 nci sayfa
sının. 4 ncü fıkrasında aynen şöyle demektedir. 
(Devlet, müstahsil tarafından idare edilen ma
hallî işleme ve satış kooperatiflerinin kurulma
sını teşvik etmelidir). Komisyonumuz, bilhassa 
müstahsilin kendi şirketinin murakabe ve mu
kadderatına bizzat hâkim olması prensibini bu 
kanunda vaz ve kabul etmiş bulunmaktadır. 
Ticaret Vekâleti ve Ticaret Bankası yalnız mu
rakabe, teftiş ve kontrol edecektir. Murakabe 
ve teftişi devamlı ve muntazam yapması, objek
tif olması, bilhassa murakabe elemanlarını iyi 
yetişmiş ve bu işlerde ihtisası olan kimselerden 
seçmesi, dikkat olunacak hususlardır. 

Muhterem Cahid Zamangil arkadaşımız bir
liklerin destekleme ve müdahale mubayaaları 
yapacaklarından dolayı tenkidde de bulundular. 
Biz bu kanunu bu müesseselere müdahale, des
tekleme mubayaası yapmak için kabul etmiş bu
lunmadık. Zaten böyle bir vazife bu şirketin 
kendi mâlî bünyesinde otomatikman mündemiç 
bulunmaktadır. İhraç maddeleri için, geçen bir
leşimde arzettiğim gibi, sadece satış koopera
tifleri teşkilâtıandırıldığı halde, yalnız tütün, 
hususiyetinden dolayı şimdiye kadar bir teşki
lâta raptedilmiş bulunmamaktadır. Eğer böyle 
bir şirket, böyle bir ortaklık vücuda getirilecek 
olursa destekleme mubayaasına kendiliğinden 
ihtiyaç kalmıyacaktır ve esasen Hükümetçe bu, 
mukarrer bulunmaktadır. 

Kanunun birinci maddesinde destekleme, mü
dahale ve bir mubayaa satışı diye bir bahis var
dır ama, biz bunu şöyle anladık. Hükümet bu 
mevzuda bir tedbir almak ihtiyacını hissedecek 
olursa, kooperatiflere böyle bir vazife verecek, 
fakat böyle bir vazifeyi kooperatifin kabul et
mesi mecburiyeti, bugünkü anlayış dairesinde, 
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İneyzııu'bahis olamaz^ kooperatif dilerse Hükü-, 
anetih ̂ destekleme hususundaki kendisine' verCr 
ceği bir vazifeyi kabul edebilir. Ancak bundan 
tevellüt edebilecek kâr ve zarar elbette,; şimdi
ye; kadar olduğu gibi, gayrimesul bir "'teşkilât,. 
mukaveleye' rapteclilmemekle olmıyaeak, bunun 
kâru zaruri Hükümete ait olacak. Olsa, olsa 
hu işte bu vazifeden dolayı kooperatifin bir ko
misyon olması mevzuubaihs o'lur. Biz bunu böy
le anladık ve zapta böyle geçmesi için bu iza
hata lüzum ıgörüyoruz. 

Geçen celsede de muhterem arkadaşlarıma 
arzettim : Bü kooperatif fikri üzerinde tütün- ' 
cülerin bir teşkilâta raptedilmcsi mevzuunda he
men hemen 10 seneden beri münakaşalar yapı
lır, tetkikler yapılır, kongreler aktedilir, fa
kat şimdiye kadar bütün bunlardan bir netice 
alınmamıştır. Meselenin her tarafı tamamen 
açıklanmış, söylenmemiş bir tarafı kalmamıştır. 
Binaenaleyh, gerek komisyon azaları ve gerek 
tasarıyı hazırlıyan Hükümet bu mevzuda kâfi 
'miktarda mücehhez bulunmaktadır. Cahid za-
mangil arkadaşımızın, hazırlıksız olduğumuz 
hakkındaki beyanlarım maalesef kabul' edemi-
yeceğiz. 194.3 senesinde toplanan kongrede, ko
operatif olsun mu, olmasın"mı, şirket olsun mu, 
olmasın mı? meselesini doğrudan doğruya me
murlarla tüccarlar konuşmuştur. Bir müstah
sil, tütün müstahsili vatandaş heyeti umumiye 
münakaşasında fırsat bularak kürsüye çıkmış 
ve demiştir ki; komisyonlarda hararetli müza
kereler cereyan ediyordu. Merak ederek, mü
zakereleri takip ettim. Kooperatif olsun diyen 
memurlar, olmasın diyen tüccarlardır.' Kimse 
bizini ne istediğimizi merak etmemiştir. 

Bu iTiesele 1950 senesinde toplanan tütün 
kongresinde halledilmiş, bugünkü zihniyetimize 
mutabık olarak, geniş ölçüde iştirak eden müs
tahsili ar noktai nazarlarını açıklamış ve Hükü
met de oradaki bu temayülleri nazarı itibara 
alarak bir tasarı hazırlanmıştır. Komisyonu
muz geceli gündüzlü çalışmak suretiyle bu ta
sarı üzerinde gereği kadar işlemiş ve'bâzı nok
taları da değiştirmiş bulunmaktadır. Bu kısım 
arkadaşların maddelerle ilgili olan. noktai na
zarların] ve tenkidi erini, o maddelerin müzake
resi sırasında arzetmiş olacağız. Binnetice Yük
sek Heyetinizden tekrar ricamız şudur ki ; bü-
yiük bir kütlenin mukadderatını ilgilendiren ve 
'büyük, bir kütle tarafından çıkması beklenen. 

.1952 O : İ 
I hu kanunun !bir an evvel müzakeresine! geçil-

ındsinclen. ibarettir, -i •."•: '• '• '< ' : 

ıliAŞKAN1--Ekononü ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VB TİCARET BAKANİ MUH rİ: 

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, • 
hu hususta, gerek geçen birleşimde, gerek bu
gün bir hayli konuşuldu, - Bendeniz de birkaç 
cümle ile işin mahiyetini ve ortaklığın hususi- -
yetlerini tebarüz ettirmeye çalışacağım. ,: 

Biliyoruz ki, memlekette ziraat mahsulleri ı! 

iki şekilde desteklenir. Birisi doğrudan doğru-.'•'• 
ya cereyan eden desteklemedir; Toprak .Mah
sulleri Ofisinde olduğu gibi, İnhisarda. olduğu ; 

gibi. İkincisi de dolayısiyle cereyan eder; Mev-:: 
•cut kooperatif ve (birliklervasıtasiyle olur. İz
mir'deki Tariş ve Çukurova 'daki kooperatif 
bMiği ve fisko birlikleri dediğimiz fındık için 

' ve diğer mahsuller için kurulan birlik ve koope-. 
ratiflerdir. 

.Şimdi mevzuübahs olan kooperatif dolayı
siyle biı- desteklemeyi temin edecektir. Yani bir 
ortaklık ve kooperatif dolayısi'yledir. 

Arkadaşlar dediler ki ; bu şekil düpedüz bir , 
kooperatiftir, niçin ortaklık diyorsunuz? Çünkü 
bize gelen ve ihtiyaçlarını anlatan, kongrelerde 

i konuşan arkadaşlar bunun ortaklık olarak ku
rulmasını arzu etmişlerdir. Bunda da kanuna 
aykırı bir şey olmadığı için «Tütün Ortaklığı ve 
Tütün Ortaklığı Birliği» diye adlandırdık. 

Şimdi teşkilâtlanma meselesinde birçok ar
kadaşlar ittifak halindedirler. Bu teşkilâtlandır
ma kaç şekilde olabilir. Ya bir banka olur, 
ya bir şirket, ya iktisadi devlet teşekkülü 
veyahut da bizim yapmak istediğimiz gibi ortak
lık şeklinde olur. Banka şeklinde neden olamaz? 
Çünkü o takdirde bütün müstahsıllarm yüz 
binlerce müstahsilin hisse alıp ortak olması 
lâzımdır. Çünkü nihayet anonim şirket, limitet 
şirket ve sair eden birisi olmak lâzımdır. Bütün 
ortakların muhtelif reyleri olacaktır. Tecelli 
eden ortakların halbuki kooperatif şeklinde 
tek bir reyi olacaktır. Binaenaleh işin mahiyet 
ve hususiyeti arkadaşlarımın bundan evvel ifade 
ettikleri gibi bankaya müsait değildir. Kaldıki 
bir banka kuralım deniyor, bu bir ihtisas banka
sı olacaktır. Bir bankanın işini bir muameleye 
teksif etmemesi lâzımdır. Bugünkü bankacılıkta : 
Rizikolar vardır. Bir banka muhtelif işlerle uğ-

I raşmazsa zararlar karşısında kalmıya malıkûm-
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düıv Mevzulunuz yalnız tütün bankası .solunca, . 
o sene veya iki sene üst üste tütün mahsulü 
olmadığı takdirde zarar ettiği vakit bunu ka
patmakta müşkülât çekecektir.. Kaldı ki, bir 
bankanın tevdiat işleriyle de uğraşması lâzım
dır, para da alacaktır. Bu zarar kargılığında 
mevduatı kullanmak güçleşecektir. Bankanın 
üçüncü bii' güçlüğü de şu şekilde tecelli ede
cektir; banka olunca eldeki tevdiat kâfi gel-
miyecek, daha fazla kredileme ihtiyacı karışı-
sında Ziraat Bankasına müracaat edecek
tir. Ziraat Bankası da ncak ticari şartlar . dâ
hilinde kredi temin edebilecektir. Halbuki,, ko
operatif olunca daha geniş ölçüde kredi, açacak
tır. Binaenaleyh zürram ve tütün müstahsılları-
nıu banka şeklinde değil, ortaklık şeklinde daha 
fazla krediye ınüstahak olacakları şüphesizdir. 
O halde ihtisas bankasının bu bakımdan ihti
yacı karşılıyacağı aşikârdır. 

6 Ticaret Şirketi şekline gelince; yüz binlerce 
müstahsilin bir şirket haline gelmesi güç ve 
hattâ imkânsısdır. Zaten işin mahiyeti bir ti
cari şirkete müsait değildir. Kaldı ki, bu gibi. 
ortaklığa Hükümet, muhtelif tedbirlerle yar
dıma koşacaktır. Ticaret Şirketine yardım güç
tür. Bu itibarla ticari bir şirket olması da mev-
zuubahis değildir. İktisadi teşekkül olması da 
mevztuıbahis değildir, çünkü Devletin serma
yesi nıevzııub.ıhis değildir. Ohalde Devlet teş
kilâtı da buna uymaz, ohalde kalıyor kooperatif 
veya- ortaklık şekli! Müstahsili arın kooperatif 
şeklinde teşkilâtlandırılması yeni değildir. Bâzı 
memleketlerde ve bilhassa komşumuz Yunanis
tan'da, tütün müstahsıllarını ortaklık şeklinde 
teşldlâtlaııdırmışlardır. Ortaklıklar da bizim yap 
lığımız şekilde birliklere bağlıdır. Ortaklık teşkil 
edilince burada kanunun birtakım hususiyetleri 
vardır. Mevcut tarım kooperatifleri vardır. Bu
rada tesis ettiğimiz ortaklığın bâzı hususiyetleri 
vardır. Bu ne tam m âna siyi e tarım kooperatifi
dir, ne de satış kooperatifidir. Satış kooperatifine 
uymadığı için mahsulü tedarik ederek işe başla
yıp, istihsal, istoklama, satış gibi muhtelif faali
yetle!' vardır. Bugünkü kooperatifler bunu nef
sinde cemedecek şekilde değildir. Belki ilerde 
bunları ayrıca umumi bir tarım kooperatifiyle 
tevhide doğru gideceğiz. Fakat hali hazırda va
ziyet böyle değildir. Ohalde bu işin hususiyetin
den dolayı tütünün ekiminden mubayaasına ka
dar olan lı üt.ün. saf ah atiyle meşgul olacak bir teş-
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kilât vücuda getirmek icabediyördü. İşte bıv.teş-' 
kilât da .ortaklık oluyor; dolay isiyle kooperatif 
oluyor. 

% 2 ve % 5 ler meselesine gelince; Biliyorsu
nuz, Millî Korunma Kanuniyle, tütün işleriyle 

.uğraşan vatandaşlardan bir para kesilmişti; Bıi 
parayı buraya devretmek istiyoruz. îÇaldıki köıir 
gre halinde toplanan müstahsilini', bu paranın 
sahibi biziz, binaenaleyh hu parayı buraya dev
redin ve en müsait şartlarla bize verin diyorlar. 

Arkadaşımız tütün kitabından bir kısım oku
dular ve buna istinaden müstahsil aşağı yukarı 
banka kurulmasını istiyor dediler. Eğer bu ki
tabın sonunu da okumuş olsalardı orada Heyeti 
Umuı/ıiyenin işi Büküm ete devrettiğini ve teknik 
bakımdan en müsait şekli Hükümet arasın dedik
lerini görürlerdi. Hükümet de en müsait şekli 
aramış ve bunu ancak kooperatifte bulmuştur. 

Diğer bâzı arkadaşlar kooperatif şeklinde ku
rulması hususunda endişeler izhar ettiler. Haki
katen memlekette kurulmuş olan kooperatiflerin 
ideal bir şekilde işlediği iddia edilemez; fakat 
böyle işlemedi diye fazla endişeye mahal yoktur; 
Hakikaten ideal bir şekilde işleyememiştir. Fakat 
bu yolda ilerlemektedir, ideale yaklaşmaktadır. 
Yalnız bunları kanuni tedbirlerle değil, iktisadi 
tedbirlerle, ortaklarını da işe teşvik ve hakiki or
taklara avantajlar temin ettiğimiz takdirde, 
ideale yavaş yavaş varabiliriz. Bu bir tekâmül 
işidir, kısa bir zamanda idealine kavuşacağını id
dia etmek doğru olmaz. 

Cahid Zamangil arkadaşımız, kooperatiflerin 
tanzim işiyle vazifeli olup olmıyacağı meselesi. 
üzerinde durdular. Türkiye'de tütün koopera
tifi bütün tütün politikasını tedvir edecek olan 
birliktir. Her mahsulde olduğu gibi, tütün po
litikasını: da tedvir edecek Hükümettir. Yalnız 
Hükümet tütün politikasını tedvir ederken yal
nız başına değil, meslekî teşekküller vasıtasiylo, 
kooperatifler vasıtasiylo bu işi yapacaktır. Bina
enaleyh, Hükümet umumi vaziyeti tanzim edecek, 
ve birlikler bu düzenlenmeye yardım edecektir. 

Arkadaşlar; müsaade ederseniz ben arkadaş
larımın tenki'd ve şikâyetlerini, daha ziyade, mev
cut kooperatiflerin ve birliklerin belki matluba 
muvafık bir şekilde çalışmamalarından mütevellit 
duydukları bir üzüntü olarak telâkki ediyorum. 
Bendenizde bu üzüntülere iştirak ediyorum.-İn
şallah alacağımız tedbirlerle noksanlarını azalt
ma yoluna gideceğiz. 
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,] Sözlerime1-' nihayet Verirken arzedeyim, tütün 

irtüstahsıli gaye ve'mukadderat ortaklığı yap-
mıya aTişmiî-; Vatandaşlardır. ; ; Bu vatandaşlara 
bu fırsat ve imkânı verelim,1 arkadaşlara ! 

MUHİTTİN ÖZKEPELt (Samsun)' — Bir 
sual rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sual soracaklar. 
MUHİTTİN ÖZKEPELt. (Samsun) — Efen

dim, banka kurulduğu takdirde buyurdunuz ki, 
bir nevi işle iştigal edecektir ve birinci ikinci 
yıllarında zarar eder. Başka bir işle iştigal etmi-
yecektir. Bu takdirde, birinci ye ikinci yıllarında 
zarar etmesi ihtimaline göre sermayesini kaybet
me endişesi meyzuubahis olamaz mı, bunun için 
ne gibi müeyyide vardır? 

EKONOMİ. VE'..TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Arkadaşımıza zannedi
yorum ki; meseleyi anlatamadım. Banka şayet 
ihtisas bankası olursa ki, tütün mevzuuna giriş
miştir, .ihtisas .bankasıdır, yani bir.tek mahsul 
üzerinde muamelesini teksif edecektir, Ziraat 
Bankası gibi umumi bir mahiyet taşımamaktadır, 
ihtisas bankalarının vaziyeti daha naziktir, kolay 
kolay başka işlere girişemczler. Nitekim Akhisar 
Tütüncülük Bankası uzun zamandır, fakat henüz 
kurulamadı. 

Yeni bir ihtisas bankası kurulduğu takdirde, 
şirket hükmi şahsiyetini haiz ticari karakter ar-
zedecektir. Ziraat Bankası gibi daha. geniş saha
da zirai kredi sağlıyamıyacak, mahdut ticari kre
diler verecektir. Bu sene, gelecek şene ve daha 
sonraki senelerde büyük ölçüde zirai krediye ih
tiyaç olduğu için, bu ihtiyaç ancak Ziraat Ban
kasının yardımı ile olacaktır. Binaenaleyh Ziraat 
Bankası gibi, bir bankaya para vereceğini ümit 
etmek güçtür. Çünkü Ziraat Bankasının plas
manları daima daha fazladır. Kaldı ki, bir an 
için bunu şirket halinde veya banka halinde ta
savvur etsek bile, bu bankadan, bu şirketten, ku
racağımız ortaklık ve ortaklıklarla birlikte daha 
seri bir muvaffakiyet elde edileceğini kimse ispat 
edemez. . . 

BAŞKAN —' Gümrük ve Tekel Balamı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım, 
benden evvel konuşan Ekonomi ve Ticaret Baka
nı arkadaşımız geçen celsede yapılmış olan ten-
kidlerin hepsine ayrı ayrı cevap vermiş bulun
maktadır. Bendeniz sadece bu mubayaa işlerini 
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I iki 'yıldâİt beri eline aMlş; ve?Jsevketmiş on)i;t tur 

idarenin' bu husustaki görüşlerini ifade eçlerseıfı 
ve 'müstahsıHa olan temaslarımız neticesinde elde 
ettiğimiz'kanaatleri sizlere afzedersem daha fay
dalı olacağı mülâhazasiyle arzı malûmat etin ek 
isterim. (Bravo sesleri) ' 

Arkadaşlar, bir defa "meseleyi, arkadaşlarımız 
banka mı, şirket mi, iktisadi devlet teşekkülleri 
mi, yoksa kooperatif mi? olsun diye vaz'ederken 
göz önüne aldıkları mesele toplanmış olan 48 mil
yonu neroye verelim, nasıl kullandıralım gibi bir 
meseleyi nazari itibara alarak ileriye sürüyorlar, 
Halbuki arkadaşlar, tütün müstahsili meselesi," 
bugün doğrudan doğruya tütün müstahsilinin is
ter bu 48 milyon lira toplanmış olsun, isterse bu, 
yarın 100 milyon olsun, hattâ, isterse bu para 
hiç bulunmamış olsun evvel beevvel kendi arala
rında 'mutlaka teşkilâtlanmak ihtiyacındadır. 
İşte böyle bir teşkilât kurmak lüzumudur-ki; hü
kümetinizi ortaklık kanuniyle yüksek hüzurunuzîı 
sevketmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşar; bir defa bu kooperatifin işleyişi
ni, tütün ticaretini hiçbir zaman diğer metalara, 
diğer zirai istihsal maddelerinin ticâreti veya is
tihsali şeklinde mütalâa etmemek lâzım
dır, yüzde yirmisi ancak' "memleket dâhilinde 
istihlâk edilebilen geri kalan büyük bir kıs
mım mutlak ve mutlak dışarıya ihraç etmek zo
runda olan ve binnetice her yıl Devletle müstah
sili, müstahsıHa tüccarı, tüccarla Devleti karşı 
karşıya bırakan ve bunun yanından ela tüccarı ve 
Devleti kuvvetli müstahsıHa karşı karşıya bıra
kan bir sistemden çıkarmak lâzımdır. Ayin za
manda müstahsili teşkilâtlandırmak ve kendi 
kuvvetini, kendi vecibelerini, mesuliyet ve hakla
rını imkânlarını kendisine vermek mecburiyetin
deyiz arkadaşlar. İşte bunun içindir ki, herşey-
den evvel kooperatif ortaklığına doğru gitmek 
zorundayız. 

Bunun bir de pazarı mevzuubah istir. • Ege 
bölgesinde 120 bin müstahsil vardır. Müstahsilin 
ayağına kadar gideriz. Tüccar da gider. Bütün 
bunları, Tekel olarak arzediyorüm. Bu işlerde, 
yani alımda katiyyen kendisinin iradesi lâhik ol
maz. Kalitesini ve fiyatını kendi aramızda tesbit 
ederiz. Satışın başladığı gün ekiplerimiz çok za
man gişeye benziyen bir yere, bir menfeze otu
rur, satıcıyı adını söylemek suretiyle çağırırız. 

- Muvafakat edip etmemeye hakkı olmadan bir fi-
I yat veririz, verir. Düşünmeye vakti yoktur, eia-
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sen arkasındaki onu. kentli haline bırakmaz, iter ' 
sürükler. Vermezse müşteri bulabilmek;için gün-» 
lerçe dolaşır. Eğer Devlet mubayaası ; .olmazsa i 
belki mahsulünü hakiki.değerinden eh rtşağı % 70 I 
noksanına sataft , • 

İşte bizj böyle teşekkül edeiı bir pazarda 
müstahsili ister istemez organize etmek mecburi
yetindeyiz. Mesele ticarethaneler, bankalar vâsi-
tasiylo desteklemek meselesi değildir. Ziraat Ban
kası senelerden beri destekleme yapmaktadır, biz 
Tekel İdaseri olarak her sene avans vermekteyiz. 

Marmara ve 'Karadeniz bölgelerindeki arka
daşlarımız bilirler ki, her sene tüccar da avans 
vermektedir. Fakat halen ve her gün almakta ol
duğumuz şikâyetler avansı veren tüccarın gelip 
de malını almamış olmasından dolayı günlerce bek
letmiş olmasındandır. Bu itibarla müstahsil her 
şeyden evvel, ister 48 milyon lira olsun, ister 100 
milyon lira bulunsun veya bulunmasın teşkilât
lanmak istemektedir. Bunada ancak bir ortaklık 
kanunu ile bütün kusurlariyle ve yarın bizi tat
bikatta üzecek aksaklık ihtimallari olsa bile mut 
laka bugün başlamamız lâzmıgelir. Bugün bütün 
bu mtntakaları adım adım gezmiş, hergün bu hu
sustaki şikâyetleri dinlemiş bir insan sıfatiyle hu. • 
zui'Unuzda söylüyorum ki, bu tasarı kanunlaşırsa 
bir tek. yerden şikâyet almıyaeaksıııız. 

Bn tasamdan Marnı ara ve Bursalı .arkada.»:-' 
1 arımı/ şikâyet ve endişe etmektedirler. Daha dün 
müstahsıllar birliği sekreterinden aldığım mek
tubu bu münasebetle aynen okumak istiyorum-
Diğer kısımlarını da ifade ettikten sonra, şöyle 
eliyor- : 

«Hükümetimiz tarafından gözle görülür, elle 
tutulur, ve dille tadılır bir eser meydana getiril- I 
mesi isteniyorsa bu teşekkülün muhakkak kurul
mam şarttır.» 

Birtakım hususlar daha yazdıktan sonra «Bize I 
demokratik bir çerçeve içinde getirilmiş olan ta- I 
sarı için bu teşkilâtın kurulmasında yardım ede- I 
ceğmizden de. .emin bulunmaktayız». Aynı şekilde | 
Marınara Bölgesi Müstahsıllar Birliği dç yaz
maktadır. 

Elbette ki; arkadaşların endişesi yerindedir. 
Top] anacak .yüzde beşi er il e kurulacak ol an teşki
lâtın bir değerlendirme mubayaasını . veya kül 
olarak bir tütün politikasın) .'emniyetle sevkedo- | 
cek durumda mıdır, değil inidir? Elbette ki; ol- | 
mıyacaktır arkadaşlar. Devlet olarak biz bile 
buna hâkim olamıyoruz. Bu.iş bütün dünyada 
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| kanuui veya .fiilî bir,jııhisar altındadır.,,Yüzde 

8Q i fijli inhisar altmda tutulmaktadır. Bugün 
memleketimizde tütün tüccarı olarak ele aİıılJz 
1 - 2 tanesi müstesna hepsi furnisör veya muta
vassıttan ibarettir. Bunun ticaretini yapan, tica
retini müstehlike kadar sevkedecek dununda oları 
ancak 2 - Si tüccar vardır. Bugünkü politikamızın 
esası olarak diğer bütün iîıraç maddelerimizde ol
duğu gibi, tütünümüzün tüccarlarımızın eliyle 
değerlendirilmesini istiyoruz. Eğer iki seneden 
beri bizim Devlet mubayaalarımız muvaffak ol
muşsa bunda en büyük nispette tüccarımızın da 
rolü v ardır. Her sahada, kafasını ve sermayesini 
koyup da memleketin bir malını değerlendirmek 
için çalışan, tüccarlarımı/m da bize en büyük bir 
anlayışla yardım etmiş olmasından ileri geldiğine 
kaniyiz. 

İlerde böyle bir teşekkül kurulduğu zaman 
fiilî bir inhisar kurulmasına imkân yoktur. Sebe
bini izah edeyim : 

Memleketimizde, senede aşağı yukarı 90 -. 9? 
milyon kilo tütün istihsal ediyoruz. Yaptığımı'/ 
bu istihsalin tüccar ancak 35 - 40 milyon kilosunu 
alabiliyor. Diğer kısmı açıkta kalıyor. Harice ih
raç imkânları uzun zamana mütevakkıf bulunu
yor. İşte orada yine tüccarın büyük rolü olacak
tır. Tüccar kooperatif ve ortaklık yanında vazi
fesini yapmakta devanı edecektir. Bu bakımdan 
katiyen bir endişe yoktur. Kanun tasarısı tetkik 
edilsin; kooperatife tanıdığımız muafiyetler, 
sadece kooperatif muamelelerine taallûk eden 
muafiyetlerdir. Tütünün ticaretini yapmak ba
kımından bu kooperatiflere tasarı en küçük bir 
muafiyet ve imtiyaz tanımamaktadır. Şu hal
de görüyoruz ki, bu bakımdan da her hangi bir 
tefrik yapmış- değiliz. Kaldı ki bunun yakın 
bir misalini Ege bölgesinde görm ekteyiz. Ar
kadaşlar misal olarak bize diğer tarım koope
ratiflerini, Zeytin ve Zeytin yağ Kooperatifini, 
Pamuk Kooperatifini ileri sürdüler. Ama onun 
yanında hakikaten ıbu işte muvaffak olmuş olan 
Üzüm ve İncir Kooperatifinden bahsetmediler. 
Üzüm ve İncir Kooperatifi de kurulmadan ev
vel aynı'meseleler mevzuubahisti. Üzüm ve. in
cir de aynen 'bu şekilde tÜıtünde olduğu gibi % 
20 si memleket içinde istihlâk edilebilen % 80 i 
(memleket dışına ihraç edilmek durumunda bu
lunan bir meta idi, Tütünde olduğu gibi-bu 
maddelerin müstahsili da istihsal sonunda aca-

! ıba malımı satabilecek miyim, satamıyaeak mı-
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yım; acaba birkaç gün, 'birkaç hafta, birkaç ay I 
içinde inalımı tam •değerinde satmak içiu ;tüc
carın aldığından gayri üzüm; veya •incirimiıir de
ğeri düşecek mi diye endişe içinde bulunuyor
du. Orada bu kooperatif de işe vaziyed ettik
ten sonra müstahsil, her sene inalını, istihsal. 
eder etmez setirdi kooperatife teslim etti, ko
operatiften 6 günkü iç ve dış .piyasanın şartları 
dâhilinde avans alma imkânına sahip oldu ve 
bu suretle emniyetini sağladı, lielki istediği 
fiyata satamadı, muhakkak, fakat-malım sata--
bileceğine kanaat 'getirdi. Onun karşısında tüc
carla pazarlık yaparken buna emniyetle sallın
ın gösterdi. Tütün de aynı şartlar içinde yürü-
ye'cektir. Yarın bundan doğa'Mlecek aksaklık
la ı- ve bunun neticesinde doğabilecek zararları, 
daima düşünerek hareket etmesi lâzımdır. Teş
kilât kurmak için .muayyen kaidelere tâbi ola
caktır. Tütün, ekimi tarihinden itibaren Teke
lin inhisar] altında bulunduğu için takip etmek
teyiz. Bugün Tekel İdaresi nerede ne kadar tü- I 
tün ekilir, kimler eker; her sene bunun fes-
'bitini yapmaktadır ve bu işle ilgili 248000 tü
tün işçisi Tekel İdaresiyle tür bağ ve 'bir disip
lin altına girmiş bulunuyorlar. Yarın zarar 
eddbilir. Bugün Devletin elinde 30 milyon stok 
vardır. Yarın Devletin bundan zarar etmiyece- | 
ğini kim temin edehilir?. Devlet bu külfetleri 
üzerine alarak devam ettireceğine bunu, veei- I 
•beleri, ve haklariyle' müstahsilin eline vermesi 
şüplıesiz ki daha doğru olacaktır kanaatinde- | 
yiz. .Bunun neticesinde 'bir zarar doğacak olur
sa Devlet de çok küçük 'mikyasta, çok ufak, de
recede bunu desteklemek vaziyetinde kalacak
tır. Fakat ihracat mevselesin.de reexportation me
selesini başka -.memleketin tatbikat ve durumu
nu nazara alarak, 'başka • memleketi erde ..sürü
münü temin etmek mecburiyetini • duyacaklar 
ve elbette ki bu mesuliyeti de üzerine alaea'k-

. 1 ardır. Ama 'bunun yanında '248 ıbin müstalhsıl-
la tek, tek değil, 'bütün müstaUısıla •hitafbeden 
teşekküllerle de elbirliği edecektir. Bu suret
le tüccar müstahsıl'la elbirliği etmek imkânını I 
bulacak, o zaman.tüccarlarımız ihracat ve müs
tahsilin malı dâvasını birlikte ve daha kolay 
ha İletmek imkânını elde etmiş olacaktır. 

ıBenim mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo 
sesleri). • 

MAHMUT-aÜÇBÎLMKZ-(Bolu) —»Suul... 
BAŞKAN — Müsaade-buyurun efendim, ki- j 
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f ayeti müzakere takriri vardır. Bundan [.evvelki 
içtihadınız mucibince kifayeti müzakere^ takrir
leri suallere de şâmildir.,.. 

Efendim, geçen celseden beri, Hükümet-Vj(?;.r,., 
komisyonlar hariç, on, bir milletvekili arkadaşı-,;, 
'iniz konuşmuştur. Daha da 12 arkadaş söz-almışı;;,,, 
bulunuyor. Bu arada verilmiş bir kifayeti mü-/•; 
zakere takriri vardır. Son sözü, sıra üzerine bir 
milletvekiline verdikten sonra kifayeti müzakere 
takririni reye arzedeceğim. 

MAHMUT (TÜÇBİUMEZ (Bolu) ,— Sual. 
sormaya mâni midir? Başkanlıktan riea ediyo
rum. - « i 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri su
ale de şâmildir! Kabul b'uyurmazsaım, konuşursu
nuz . ' . - " . " i 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Sual sor
mayı meneden takrir var mı? Buna cevap rica 
ediyorum1?. 

BAŞKAN — İçtihat vardır, kifayet takrirle
ri suallere, de .şâmildir. 

MÜMTAZ KAVALCIOÖLU (Kocaeli) .— 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de diğer arka
daşlarım gibi tütün müstahsıllarının teşkilât
landırılmasına candan taraftarım. Bunun hakkın
da hiç bir tereddüt yoktur arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, uzun senelerden beri 
tütün, ziraati ve, ticaretiyle iştigal eden bir arka
daşınız sıfatiyJe ve. aşağıda arzedeceğim sebep ve 
endişelerledir ki, prensip itibariyle bu tasariyle 
kurulması arzu edilen ortaklık ve birliklerin aley
hi indeyim. 

Eğer Hükümet bu gibi ortaklık ve birliklerin 
kurulmasiyle tütün müstahsıllarının her sene is
tihsal etmekte oldukları tütün mahsulünü bugün
kü şartlardan daha iyi bir şekilde harice satmak 
ve ihraç, etmek imkânlarını temin eylemiş ve tü
tün ziraat ve ticaretimizde istikbal için herhangi 
bir tehlike bulunmadığına ve bu ortaklık ve bir
liklerin yani bu muazzam teşkilâtın kurulmasiyle 
Türkiye tütün ekicilerinin ve tütüncülüğünün 
bugüne nazaran çok büyük menfaatler temin ede
ceğine- kaani ise ve bizi temin edecek olursa, 
bendeniz bu tasarı hakkındaki muhalefetimi tü
tün ekicilerimizin ve Türk tütüncülüğünün âli 
menfaatleri bakımından geri almaya, amade
yim. . • . 

Bu ortaklık ve birliklerin kurulması tütün 
müstahsilinin, 10 Ağustos 1950 tarihinde Anka-
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ra'da toplanan; 'Tütün Kongresindeki mümessil-, 
terin vermiş oldukları kararlara da uyguri'löl-
mâdığı anlaşılmaktadır. Bugün elimize veril
miş olan tasarı kanuniyet kesbeylediği takdirde 
kurulacak olan ortaklık ve birliklerden tütün 
ekicilerinin bugünkü durumdan daha ziyade 
menfaat temin edeceklerine ve Türkiye tütün
cülüğünün daha inkişaf edeceğinden bendeniz 
haldi olarak endişe duyarım. 

Bunun canlı misalini bundan 20 sene evvel 
kurulup da ikinci Dünya Harbinden bir sene 
evvel fesholunan Bulgar tütün ekicileri tarım 
satış kooperatiflerinde, yine bundan dört sene 
evvel teşekkül eden ve bugün çok fena bir du
ruma düşmüş bulunan Yunanistan'ın Seke na-
miyle anılan tütün kooperatiflerinde görmekte
yiz. Yine bu vesile ile arzetmek isterim ki, 10 
seneye yakın bir zamandan beri Hükümetin 
muhtelif nim resmî müesseseleri memur etmek 
suretiyle yaptırdığı destekleme ve müdahale 
alım satımlarının bu memleket tütüncülüğüne 
vermiş olduğu zararlar hepimizin malûmudur. 
Tütün ziraat, ticaret ve imalâtının büyük bir 
ihtisas işi olduğunu kabul etmek icabeder. Ak
si takdirde tütün dâvamızın bugünkü durum
dan daha buhranlı ve karanlık bir istikamette 
yürümesine veya yürütülmesine sebep oluruz ki 
bendeniz böyle mühim bir tasarının esaslı bir 
tetkika tâbi tutulmadan çıkarılması mesuliyeti
ni bir tütüncü olarak vicdanen deruhde edemem. 

Orman Kanunu hakkında inceden inceye 
tahkikat ye tetkikat yapmak kararını vermiş 
olan Büyük Meclis, neden ve ne için memleket 
iktisadiyatında en mühim bir yeri bulunan tü
tün ziraat ve ticaretine karşı bigâne kalıyor. Ve 
tütün müstahsıllarmdan haklı veya haksız ola
rak toplanmış bulunan 45 milyon liranın kulla
nılma şeklini bir komisyon teşkil ederek mmta-
ka mmtaka tetkika lüzum görmeden istikbali 
meçhul ve karanlık bir müessesenin kurulması
na gidiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Memleket tütüncülüğünün ve tütün müstah-

sılİarının kalkınması için çalışmak ve Türkiye 
tütüncülüğünü teşkilâtlandırmak istiyorsak bu 
işe çok dikkatle başlamak, hislerimize kapıla
rak muhakkak, bir müessese kuralım da gelecek
te ne olursa olsun diye düşünmeye hiçbirimizin 
hakkı yoktur. Tütününü dikiminden piyasalara 
arzedilineeye kadar geçirdiği bilûmum safahatı 
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takip ve tanzim etmeye ; çalışmamız Türkiye tü-
tüncülüğüno ve tütün müstahsıllarma daha çok 
menfaat temin eder. Yoksa 240 bin tütün ekici
sinin 45 milyon lirası ile dört tütün mmtakası-
ııın tütün istihsal olunan 5427 köyünden hiç ol
mazsa 600 nıerkezindo kurulacak olan tütün 
ekicileri ortaklıklarının elde mevcut sermayeyi 
iki üç sene içinde memur, eksper, depo, imalât 
ve umumi masraflara sarfederek köylümüzün 
bin bir fedakârlıklara katlanarak vermiş olduk
ları bu paraların yok olmasından haklı olarak 
endişe duymaktayım. 

Tütün işi ile meşgul olan arkadaşlarım çok 
iyi bilirler, bir zamanlar Ege'nin, Ödemiş'inde, 
İzmir'de, Marmara'nın Bursa ve Kocaeli'nde 
mecburi değil hususi tütün kooperatifleri kurul-' 
muştu. Son zamanlarda Ziraat Bankası.ile bir 
kaç hususi teşebbüs erbabı tarafından bir ano
nim şirket tesis olundu. Hükümet birkaç sene 
destekleme ve müdahale mubayaalarını bu gibi 
sermayelerinin bir kısmı hususi teşebbüs erba
bıma, ait şirketlere yaptırmış olduğu halde ne
tice ne oldu? 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin hesaplarını inceliyen milletvekili 
arkadaşlarım bu tütün müdahale işlerinde bu
lunan Anonim Şirketin bilançolarını tetkik bu
yurduklarında büyük zararlarla karşı karşıya 
kalındığını her halde hatırlarlar. 

Millî Korunma Kanununa dayanarak bir 
Koordinasyon kararı ile tütün ekicilerinden 
kesilmiş bulunan ve bugün 45 milyon lirayı bu
lan ve müzakeresine başlamış olduğumuz tasarı 
yüksek tasvibinize mazhar olduğu takdirde 100 
milyon lirayı buluncaya kadar % 2 hesabı ile 
kesilmekte devam edecek olan böyle mühim bir 
paranın istikbali çok karanlık ve tehlikeli bir 
işe yatırılmasını bendeniz hem tütün müstahsıl-
ları ve hem de Türkiye tütüncülüğü bakımından 
doğru bulmamaktayım. Bu, bendenizin naçiz 
fikridir. 

240 bin tütün ekicisini, yani bir milyon 
küsur vatandaşı çok yakından alâkadar eden 
böyle mühim bir tasarıyı kısa bir zamanda 
müzakere ederek bir karara bağlamanın aley-
hindeyim. Bu mevzuu daha etraflı tetkiklere 
tâbi tutarak esaslı prensiplere varmamız, kuru
lacak komitenin tütün mmtakalarmı gezerek pa
ranın hakiki sahibi müstahsil ile temas" etmesi 
ve neticeyi bir raporla Büyük Meclise bildirme-
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sini gerek tütün ekicilerinin ve gerekse Türkiye 1 
tütüncülüğünün istikbali bakımından çok fayda
lı olacağı kanaatindeyim. Bu hususta bir de 
takrir veriyorum. 

Karar Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Takrirler var okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Müzakere edilmekte olan tütün ortak

lıkları kanunu tasarısı hakkındaki görüşmeler kâ
fidir. 

Kastamonu 
Şükrü Kerimzade 

BAŞKAN-—Efendim, takrir iki kısımdır. 
Şimdi birinci kısmı okuttum, ikinci kısmı diğer 
takrirlerle birlikte okutup reye arzedeceğim. 
Şimdi kifayeti müzakere takriri aleyhinde söz, 
Cahid Zamangil'indir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Usul 
hakkında söz istiyorum. • . • . 

BAŞKAN ~- Buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, mevzua katiyen geçmiyeceğim. Elinizdeki 
tasarının altındaki imzalarda «Söz hakkım 
mahfuzdur» diye dokuz kişilik komisyonda dört 
kişinin imzası vardır. Kifayeti müzakere takriri 
oya konacak, bir arkadaş da aleyhinde konu
şacaktır. Riyaset Divanına söz hakkım mah
fuzdur, diyenlerden biri de bendenizini. Söz 
sıram gelmediği için kifayeti müzakere belki 
kabul edilecek ve konuşamıyacağım. 

«Söz hakkım mahfuzdur» diyenlerden birine 
Yüksek Heyetiniz • konuşmak imkânını verecek 
midir, vermiyecek midir? 1 

BAŞKAN — Tasarıda bir kısım üyelerin 
«Söz hakkım mahfuzdur» diye bir kayıt vardır. 
Bu arkadaşların kifayeti müzakereden evvel sı
raları gelse idi Riiyaset Divanı söz verecektir. 

Kifaketi müzakere aleyhinde söz Cahid Za* 
mangil'indir. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) —Yeterlik 
önergesi aleyhinde birisi umumi, birisi şahsi ol
mak üzere iki sebebim var. Umumi mahiyetteki 
sebep şudur: Geçen birleşimde sayın sözcü izahat I 
vermişlerdi. Ö izahatında bütün konuşmaları ce
vaplandırmış bulunuyorlardı. Ondan sonra yal
nız bendeniz konuştum ve birleşim dağıldı. Bu 
defaki konuşmalarımda gerek bendenize gerekse 
evvelce konuşmuş arkadaşlara yeniden cevap ver- I 

I m ok surctiHe bâzı yeni görüşler ve deliller ileri sür
müş bulunuyorlar. Diğer taraftan bugün iki ba
kan goniş ölçüde Meclise izahat verdiler ve bir 
lalam'deliller, görüşler ileri sürdüler. Gerek iki 
bakanın, gerekse sözcünün Meclise-.verdikleri bu 
yeni deliller üzerinde münakaşa yapılmasının ta
biî telâkki edilmesi icâbeder. Sebeplerden birisi 
budur. 

Şahsi sebebe gelince o da şudur; muhterem ar
kadaşım Tarık Gürerk, konuşmaları esnasında 
bendenizin sadece mevzu üzerinde, geçen birle
şimde söylediğim sözlere cevap verirlerken yine 
benim müsteşarlığıma atıf ile... 

BAŞKAN "-— Yalnız kifayet aleyhinde konu
şun. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Devamla) — Evet öy
ledir. 

TARIK GÜftERK (izmir) — Sataşma yok. 
CAHÎD ZAMANGÎL (D6vamla) — Sataşma 

meselesini telâffuz etmedim. Siz de konuşmayın. 
Kooperatiflerin ne gibi müdahalelerden, ve nasıl 
politikalardan ve şahsi kaprislerden muvaffaki-
yetsizliğe uğradığını Cahid Bey çok iyi bilirler, 
çünkü müsteşardılar, dedi. Teknik mevzular 
teknik konuşma idrakini taşıyan bir arkadaşını
zın cevâp verme arzusunu tabiî görürsü
nüz. Sözcü her zaman konuşabilir. Onun böyle 
bir ihtiyacı var. Benim ise yegâne istinatgahım 
sizin demokratik iz'an ve vicdanınizdır. (Bıravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade arkadaşımız 
tarafından bundan evvelki Birleşimde verilmiş 
bir takrir vardır. Bu takririn biraz evvel kifa
yeti müzakereye taallûk eden birinci fıkrasını 

1 okuttum; Müzakerenin kifayetini kabul edenler... 
(Gürültüler) Efendim, reye arzetmek mecburi
yetindeyim. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. Müzakereye 
devam ediyoruz. 

Söz Sadettin Karacabey'indir. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlarım; biraz evvel konuşan sayın 
arkadaşımız Sıtkı Yırcalı Bursa bölgesi tütün
cülerinin de ortaklık kanununu terviç ettiklerine 

I dair bir mektup okudular. 21 Ekim 1951 de 
Bursa'da Tütün Müstahsılları Birliğinin tavas
sutu ile Kocaeli, Bilecik, Balıkesir ve Bursa vi
lâyetinin tütün müstahsıllarmdan müteşekkil 
bir kongre toplandı. Bu kongrenin ittihaz ettiği 

I karara göre mevcut olan Tütün Ortaklığı Birli-
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ğl Kanununu kabul etmediler. Orada bulunan i 
milletvekilleri arkadaşlarım çok iyi bilirler ki I 
ittifakla mevcut kanun tasarısı reddedilmiştir. 

Şimdi; bu kongre mükarreratını kısaca ar-
zetmek isterim. 

Marmara Bölgesi müstahsıllarmm istedikleri 
şekil bir tütün bankasından ibarettir. 

Arkadaşlarım tütün bankasının mahzurların
dan bahsettiler ve dediler ki banka tek mahsul
le iştigal edecektir, zarar ederse ne olacaktır? 
Peki kooperatif de tek mahsulle iştigal etmiye- | 
eek midir zarar ederse ne olacaktır? I 

Muhterem arkadaşlar, bizim müstahsil uzun 
uzadıya esbabı mucibesini Büyük Meclise arzet-
mişlerdir. Kooperatiflerimizin durumu aynıdır, 
bunlardan tütün işi çok kompilike bir iş olmak
la bu mevzu bir kooperatif halinde işletilebilir 
mi? Uzunboylu tetkiklerden sonra şu neticeye 
varmış bulunuyor ki kooperatif cihazı ile bugün 
bu mevzuu ele aldığımız takdirde netice maal
esef hüsran olacaktır. Teknik bir mevzu olan ve 
ihraç mevzuunu teşkil eden tütün bugün memle
ketimizin kültür seviyesine göre, bir kooperatif
le idare edildiği takdirde alacağımız neticenin 
ümidli olmadığı merkezindedir. 

Arkadaşlarım, üzülerek söylüyorum, koope
ratifin ortağı olan çiftçi arkadaşımızın, yakinen 
aksaklıklarını bilmekteyim. Bu iş kooperatifle 
ayarlandığı takdirde neticesi iyi olmıyacaktır. 
Mevcut büyük kooperatiflerin zararları göz önün
dedir, burada Koza Kooperatifleri Birliği var
dır. 1939 da teşekkül eden bu birlik 13 sene sü
ren harbin avantajlarından istifade ettiği halde 
bugün vaziyeti o kadar elimdir ki, eğer her sene 
Ziraat Bankası, Ticaret Bakanlığı tahsis yap
masa ayakta duracak kudrete sahip değildir. Ve 
aldığı paraların faizini bile ödiyemiyecek durum
dadır. Bunun ortakları ne durumdadır? Sene
lerden beri verdikleri paraları bâzı sabit serma
yeye bağlamış ve birtakım maksatsız yerlerde 
israf edilmiştir. Bugün ortaklar çok elîm vazi
yete düşmüşlerdir. Zeytin Kooperatifi de aynı 
durumdadır, müstesna olarak Tariş muvaffak 
olabilir. Temenni ederiz ki hepsi de bunun gibi 
muvaffak olsunlar. 

Fakat buna rağmen arkadaşlar, müstahsılla-
rın ileri sürdüğü cihet şudur: Nev'i şahsına mün
hasır bir ortaklıktır. Kooperatif ortakları istih
sallerini ancak kooperatife satmakla mükellef
tir. Burada istisnai bir hüküm konulmuştur, or- | 
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[ taklar malını istediği yere de satabilecektir. Bu 

mevzuu banka şeklinde idare etmek, her halde 
daha hayırlıdır, çünkü, müstahsılların bankaya 
olan itimadı büyüktür, bankanın sevk ve idaresi 
kooperatife nazaran daha ehliyetli memurların 
eli altında olacaktır. Bu banka, istihsal, kredi 
ve bakım işlerini organize etmek suretiyle mem
leket için daha hayırlı olacaktır. Marmara vilâ-. 
yetleri müstahsıllarımn arzusunu hulasaten ar-
zetmiş bulunuyorum. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Enver Güreli. 
ENVER GÜRELÎ (Balıkesir) — Efendim, 

dünkü vâki maruzatım üzerine Geçici Komisyo
nun sayın sözcüsü benim delilsiz ve mesnetsiz ko
nuştuğumu ve çok katî ifadede bulunduğumu 
söylediler. Bu arada kendisine cevap vereceğim 
ve düşüncelerimi biraz tavzih için müsaadenizi 
istirham edeceğim. 

Evvelâ, ben konuşurken bâzı deliller vermiş
tim. Anlaşılan sayın sözcü bunları gayrikâfi gör
müşler. Elimin altında bulunan delilleri takdim 

I etmekle zevk duyacağım. 
İddialarım meyanında birliklerin umumiyet-

! le istenilen neticeyi veremediğini ve zararlarının 
büyük olduğunu ve bunların arasında bir kaçı
nın ismini zikretmiştim. Şimdi detaylı olarak ar-
zediyorum. İzmir Üzüm Satış Kooperatifi Birli
ğinin, 1950 - 1949 seneleri müdahale mubayaa
larından zararı 1 159 802 lira, 1950 - 1951 de şa
raptan zararı 184 479 lira, İzmir Zeytin Yağı 
Tarım Safrş Kooperatifinin zararları 496 179 li
ra, Çukurova Tarım Pamuk Kooperatifi Birlik
lerinin kendi muamelelerinden zararı 797 000 
lira, ayrıca müdahale mubayaalarından zararı 
2 785 000 lira, İzmir Pamuk Satış Kooperatifi 
Birliğinin müdahale mubayaalarından zararı 
4 462 915 lira, Fındığın kendi muamelesinden 
zararı 4 100 000 lira, Bursa Koza İpliğinin zara
rı 470 000 liradır. 

Bütün bu rakamlar sayın sözcüyü tatmin 
eder zannederim. 

Arkadaşlarım; gerek Sayın Bakan ve gerekse 
sevgili hemşerim Sıtkı Yırcalı'nm beyanlarında 
kanun tasarısının aleyhinde bulunan milletvekil
lerinin, bu dâvanın tahakkuk etmesini arzu et-
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mediklcri şeklindo bâzı cümleler veyahut bâz L-se
lintiler hissettiğim için maksadımı açıklamak zo
runda kaldım. Müstahsilin kalkınması, müstahsi
lin emeğinin değerlenmesi için ve hele tülün gi
bi zor bir ziraat şubesinde her bakımdan müstah
silin tatmini için alman karardan mükemmel ol
sa* dahi, tatmin edilemiyeceğimizive daha âlâsını 
Hükümetten istiyeceğimizi bilhassa belirtmek is
terim. '' -•"; '• {••.'' 

Bu mecliste, 240000 tütün çiftçisini alâkadar 
eden bir" kanunun çıkmamasını arziı edecek tek 
ferdi tasavvur edemiyorum. Fakat tatbik edile
cek kanunun en iyi şekilde çıkmasını arzu etti
ğimiz, için, yalnız burada değil, koridorlarda da
hi münakaşa ve telmihlerde bulunuyoruz. 

.Arkadaşlar, müstahsili kendi mesuliyet ve ser
mayesiyle başbaşa bırakalım diyorlar. Bizim de 
buna. aykırı hareket ettiğimizi kim iddia edebilir?. 
Kendi sermayesini kendi idare meclisiyle kendi
si idare edecektir. Aynı zamanda fiyat politika
sını da müstahsılların mümessillerine Hükümet 
empoze edecek değildir. Müstahsılların mümes
silleri bizzat fiyatı tesbit edeceklerdir. Kendi 
mukadderatlarını kendileri idare ve tâyin etme
ye çalışacaklardır. 

Sayın Bakan, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de > sermaye envestismanı 'mevzuubahis değildir, 
dediler, 

: Arkadaşlarım kesilen bu % 2 lerle teşkil 
edilen fon, aşağı yukarı 50 milyon liradır. Bun
lar tamamen Devletin malıdır. Bunlar müstah-
sıla iade edilmek için kesilmiş bir prim değildir. 
Dün bu mevzua temas eden arkadaşımız belki 
bu mevzuu size izah edeceklerdir. Bu kesilen 
paralar müstahsili bir nevi emniyet altında bu
lundurmak için Devlet tarafından başka bir fo
na1 alman paralardır. Bu paranın mülkiyeti ta
mamen Devlete aittir! Bunu müstahsıla iade 
edecek değildir. O halde bunu İktisadi Devlet 
Teşekküllerine sermaye olarak verdiğimiz tak
dirde; Devlet sermaye yatırımı yapmış demek
tir. Bunda endişe edilecek bir ciheti bendeniz 
görmüyorum. Hattâ daha ileri giderek diyebili
rim ki, bu mevzu dald teminatını çok daha ge
nişletmiş müesseseler mevcuttur. Birçok arka
daşlarım belki bunu bilmiyorlardır. Bir tanesi
ni izah edeyim". Afyon istihsalinde. Afyon istih
sali Devletin tekeli altındadır. Bir tek müesse
se afyonu•; mubayaa ve ihraç hakkını haizdir. 
Pjaha evfvel' kabul buyurduğunuz bir kanunla" 

. ıyo'z u : ı 
I kısmen müstahsil serbest bırakılmıştır. Devle

tini >vaz 'ettiği kaideye göre afyondan tahassül 
edecek kârlar Devlete varidat olarak verilmez, 
afyon müstahsilinin ileriki senelerdeki muhte
mel zararlarını karşılamak için bir fonda top
lanır. Bugün, sayın bakan daha iyi bilir, 12 mil-!. 
yon lira afyon kârlarından bu şekilde birikmiş 
bulunmaktadır. Zaman gelecek, afyon;fiyatları 
düşmeye başladığı takdirde, Devlet mubayaa 
fiyatlarını düşürmiyecektir. Her sene o kârdan 
bir miktarını çiftçiye iade etmek suretiyle müs
tahsil afyon krizinden korunacaktır. 

Tütünde de niçin aynı yola gitmiyelim? Ku
racağımız müessese kâr ederse bunun muhak
kak ortaklara iadesi için sebep yoktur. Niçin 
bir fonda toplayıp krizleri karşılamak için sak-
lamıyalım? Benim teklifim, buna ister iktisadi 
teşekkül deyin, ister tütün bankası deyin, fakat, 
sermayesi Devlet tarafından verilen ve bu yüz
de ikilerden terekküp eden ve kriz senelerinde 
tütün müstahsılma prim vermek suretiyle ayakta 
tutmaya çalışan ve krizin tahripkâr tesirlerini 
önlemeye çalışan bir teşekkül teklif etmiştim. 
Bununla beraber kooperatifçiliğe ben de elbette 
taraftarım. Sayın sözcünün dediği gibi, İsviçre'
nin kooperatiflerinin bizde vücut bulmadığını bi
liyorum. Fakat kabul etmek lâzımdır ki; bizim 
idare masraflarını asgariye indirecek tedbirleri 
almak, rasyonel çalışmaya sevkedecek tedbirleri 
bulmak da elbette bizler için bir vazifedir. Yine 
tasavvur ediniz ki; 6 bin köy vardır. Ne yapar
sanız yapınız kuracağınız kooperatif adedleri çok 
olacaktır. Müstahsil evvelâ kendi kooperatifinin 
müdürünün maaşını verecektir. Depo memuru
nun, muhasebecisinin maaşlarını verecektir. 
Onun üstünde mmtaka kooperatifinin masrafla
rına iştirak edecek ve yine onun da, üstünde 
umum müdürlüğün idare masraflarını da yine 
müstahsil ödiyecektir. Bu yola; gitmektense, müs
tahsil için az masraflı fakat daha emniyetli bir 
yola gitmekten kaçınmanın sebebini ben bir türlü 
anlıyamıyorum. Bir iktisadi teşekkül olursa; 
idare meclisi olacak. İktisadi teşekkülün idare 
meclisi her sene kendi mukadderatını kendisi 
tâyin edecektir. Bunun haricinde Hükümetle is
tişarelerde bulunacaktır, ondan ilham alacaktır. 
İtiraf edeyim ki, komisyon ve sayın bakan bizi 
ikna etmiş değildir, takdir sizindir (Alkışlar) • 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, sayin komisyon sözcüsünün ve muhte-
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rem bakanlarımızın konuşmasından sonra bu me-
selede temenni yettiğimiz ,;> vuzuhun hâsıl;, olmadı
ğını bir defa daha müşahede etmiş bulunııyoruın. 
Bu kifayetsizlik: kanaatimce iki meselenin birbi
rine karıştırılmasından hâsıl olmaktadır. 

• Bunlardan :birisi,: piyasayı tanzim etmek, des
teklemek; keyfiyetidir, ikincisi, müstahsili teşki
lâtlandırmak keyfiyetidir. Eğer önümüze sadece 
müstahsili teşkilâtlandırmak gibi bir kanun ge
tirilmiş olsaydı, yani % 5 lerden hâsıl olan 50 
milyon lira kanun.içerisinde mevzuu bahis ol
masaydı mesele hakikaten basitti. Müstahsil 
nasıl .teşkilâtlandırılır? Hükümet kooperatif 
yapmak istiyor. Bendeniz de şahsan kooperati
fin en hararetli taraftarıyım. Fakat zaten koo
peratif yapmak için böyle bir kanun getirmeye 
ihtiyaç yok, elimizde Tarım ve Satış Koopera
tifleri Kanunu var. Bu kanun, tütün ekicilerine 
kooperatif yapmak istedikleri zaman bu koope
ratifleri kurmak birlik teşkil etmek istedik
leri zaman birlik teşkil etmek imkânlarını en 
geniş mikyasta verniktedir. Bu kanunu işletmi-
yen bizzat Ticart Bakanlığının kendisidir. Ben
deniz biliyorum ki, birçok yerlerde tütün müs
tahsili, Tarım Satış Kooperatifi Kanununa göre 
kooperatif kurmak için bakanlığa müracaat et
tikleri zaman, (bugünkü Bakanlıktan bahsetmi
yorum, sözüm eski idareye aittir) Ticaret Ba
kanlığı kabul etmemiş, reddetmiştir. Sunuda 
arzedeyim ki, bugün de bu mevzuu ekivok içinde 
iki tarafa çeken tasarı da esasen kooperatif yo
luna set çekmektedir. Çünkü bu kanunu kabul 
ederseniz. 2834 numaralı kanun, yani Türkiye 
çiftçisine her hangi bir mahsul üzerinde satış 
kooperatifi teşkil etmesi hakkını veren kanun, 
tütün hakkında işlemez olacaktır. Ozaman tü
tün müstahsılları samimî olarak birleşip «malı
mızı kendimiz toplayıp satmak için kendimiz 
kooperatif kuracağız» derlerse ve bir koopera
tif kurmak' isterlerse bu kanun ona mânidir; 
Bu kanun hakikatte kooperatif kuran bir kanun 
değildir. Şimdi arkadaşlar, iki meseleden biri-' 
sini ele alalım. 

Birincisi; elli milyon liranın akibeti mese
lesi; bunun üzerine vazıı kanun bugüiı makab 
line şamil bir karar alacak durumda değildir. 
Elli milyon lira ne maksatla toplandı, nereye 
tahsis edilebilir? Millî Korunma Kanunun 29 
ncu maddesinin ikinci bendine istinaden 682 sa
yılı Kararname ile bu, tâyin ve tesbit edilmiştir. 

. LVUZı \J . J. 

li Bendeniz geçen konuşmamda Millî Korunma Eta-
! nunununj29 nçu;maddesinin ikinci bendine at

fen; çıkarılmış olan kararnameden bahşetmiş yo 
[ cayi sual bulmuştum. Bugünkü kanaatim yine 
I aynı merkezdedir. Yani şöyle ki; 1947 Ocak 

ayında çıkarılan 682 sayılı Koordinasyon Ka
rarnamesi Hükümetin Millî Korunma Kanununa 
aykırı olarak yaptığı bir tasarruftur. Neden? 
Çünkü Millî Korunma Kanununun 29 ncu mad
desinin (ki sonradan yapılan tadilde ilâve edile a 
bir maddedir) 2 nci fıkrası diyor ki, Hükümet 
her nevi istihsalden ve dahilde satılan bütün is
tihlâk maddelerinden prim alabilir ve verebilir. 
Bu primler 27 nci madde mucibince teşkil olu
nan hususi fona yatırılır. Madde budur. Madde 
zaten yazılış itibariyle gösterir ki bu, Hükümetin 
tahtı tasarrufunda olan bir paradır. Bir mad
deden prim alır, diğer bir maddeye prim öder. 
Meselâ pamuk ihracatında fazla tüccar kârı 
vardır; bundan prim alır. buna mukabil benzin 
alacaktır, fiyatı yüksektir, bunu ucuzlatmak için 
bunun ithalâtçısına prim öder. Eczayı tıbbiye 
ithal eder, ithalât pahalı olmaktadır; ithalât
çıya prim verilir. Bu primler o fondan verilir. 
Yani arkadaşlar Millî Korunma Kanununun 27 
nci maddesine göre tesis edilmiş olan fon Hü
kümetin mutlak tasarrufu altında ve- Meclisin 
murakabesi altında bulunan bir fondur. Bu 
fona eşhas namına para yatırılmasını muhik gös
terecek hiçbir madde Millî Korunma Kanununda 
yoktur. 

Kaldıki arkadaşlar; bendeniz Millî Korun
ma Kanunun 29 ncu maddesinin ikinci ben
dinin mucip sebebini okudum, buradadır. Gö 
receksiniz ki, bu ikinci madde Hükümet/ tara
fından doğrudan doğruya getirilmiş bir madde 
değildir. Geçici Komisyon tarafından, müza
kere sırasında, teklif edilmiş ve kanuna son
radan ilâve edilmiş bir maddedir. Gerekçe 
şudur : (Muvakkat Encümen mazbatası) : 
«Mevzu Ticaret Vekili ve Adliye Vekâleti mü
messili hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere edildi» 

Haizi ehemmiyet değildir, fakat şayanı dik
kat olduğu için arzediyorum, okuduğum mu
vakkat encümen kararında şimdiki Başbakanı
mız Sayın Adnan Menderes'inde komisyon üyesi 
olarak imzası var. - , • , 

«Madde 29 —. ithal vo ihraç maddeleriyle 
dâhilde istihsal ve istihlâk olunan maddelere 
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prim verme ve bu maddeleri prime tâbi tutma 
salâlıiyeî^Hüküm^ 2; ! -: 

'•'•i! «Hükümet tarafından encümenimize yapılan 
bu teklif esaslı ihtiyaç maddeleriyle lüks mad
deler veya ikinci derecede ihtiyaç maddeleri 
arasında icabında tanzim edici, satış imkânı 
verme gibi mucip sebeplerle yerinde görül
müştür.» 

Yani madde sarih... Fakat tütünden başka 
hiçbir yerde tatbik edilmiş değildir. Tatbik 
imkânı olmıyan bir madde. Fakat şu tasavvur 
ediliyor, meselâ ipekli kumaş bir lüks madde
dir. memleketimizde geniş mikyasta ve yüksek 
fiyatla satılıyor, yüksek kâr getiriyor. Hükümet 
bundan lüks maddesi olduğu için prim alırken, 
memleketin ihtiyacı olan zaruri bir ihtiyaç 
maddesine prim verecek. Meselâ zeytin yağı sa
tışını ucuzlatmak için müstahsıla pirim veriyor. 
Demek ki, 29 ncu maddenin ikinci bendi mem
lekette piyasayı tanzim etmek için bâzı madde
lerden pirim alınması ve bâzılarına pirim veril
mek suretiyle hayatı ucuzlatmak yolunda düşü
nülmüş bir tedbirden ibarettir. Bu suretle alı
nan ve ödenen pirimler 27 nci madde ile tesisi 
edilen fona yatırılıyor ve ödeniyor. Bu mad
denin Hükümete verdiği imkân sadece şudur: 
Bir istihlâk maddesinden, meselâ tütün bir 
lüks maddedir, bundan prim alacak, fona yatı
racaktır, istediği şekilde kullanacaktır, pahalı 
olan bir başka malın fiyatım düşürmek için de 
prim verecektir. 

Şunu arzedeyim ki, arkadaşlar, bu tadil 1942 
de çıkmıştır. Harb içinde, Türkiye'de mal dar
lığı vardı. Tütün hakkında 1947 Ocak ayında 
kararname çıktığı vakit ise harb bitmiş, mal 
darlığı zail olmuş ve hiçbir zaruret olmadığı 
halde bu maddeye dayanan yanlış bir kararna
menin tatbikına devanı edilmiştir. 

Şimdi, denebilir ki, tütün lüks maddesidir 
Hükümet bundan prim alıyor. Alabilir, Hükü
met. Bunu fona yatırabilir, ama, eşhası hesabı
na fona bir para yatıramaz. Yani prim üzerinde 
şahısların bir mülkiyeti kalmaz. Millî Korunma 
Kanununa göre şahısların paraları üzerinde ta
sarruflarını tajıdit edeceğim, bu para şahsın 
olacak, fakat benim elimde olacak. Böyle bir 
acaip zihniyet Millî Korunma Kanununun acaip 
maddelöri arasında bile yoktur. 

Arkadaşlar, bendenizin kanaatim, esas hak
kında budur. Kanun yanlışı tatbik edilmiştir, 

. 19Ş2 0 : 1 
' Binaenaleyh madde hakkında icabeden izahat 

hukukçu arkadaşlar tarafından verilir. Kanun 
yanlış tatbik edilmiş ise para sahiplerine iade 
edilir. f ' ^ ;"' , / '-:' ••' :' ::";' • 

Kaldı ki arkadaşlar; eğer komisyonun veya 
Hükümetin noktai nazarını kabul edecek olur
sak, yine bu paranın sahiplerine iade edilmesi 
zaruridir. Çünkü; ortaklık kuracağız diyorlar, 
komisyon bilhassa bunu diyor. Bu ortaklığa 
istiyen girecek diyor, istemiyen girmiyecek di
yor. Girmiyenler ödedikleri primleri geri ala
caklardır. diyor. Komisyon tasarısında, gir-
'miycnler bundan sonra prim ödemeyeceklerdir, 
diyor. Eğer bu noktai nazarı kabul edersek 
prim müstahsilindir. Bunu beş sene sonra ödi-
yeceğim demeye bizim ne hakkımız olur? Para
sının iadesi zaruridir. 

Benim şahsan noktai nazarım şudur; eğer 
Miillî Korunma Kanununun tatbikına mahal var 
idiyse (kanaatımca yoktur) bu para ancak bir 
fon olarak alınmıştır. Hükümetin tahtı tasarru-
f undadır. Eğer kanun yanlış tatbik edilmişse 
o halde iade edilmesi lâzımdır. Doğru tatbik 
edilmişse, Hükümetin tahtı tasarrufundadır. 

Kararnamenin ikinci fıkrasına geçmiş bir 
kayda göre, müstahsilin lehine olarak bu prim
ler Tökel idaresince müstahsil hesabında tutu
lacaktır. 

Şimdi kararnamenin ruhuna geçelim. Bir de
fa kararname iade edilmek üzere prim almak 
esasını vaz 'etmemiştir. Zorla alman bir para ia
de edilmek üzere alınmaz. Binaenaleyh, karar
name meşru ise paranın müstahsıla iadesi mev-
zuubahis olmaz. Hükümetin elindedir. Fakat 
müstahsıla ikinci madde bir hak veriyor, onun 
namına tekel hesabında tutuluyor. Demek ki 
Hükümet şöyle düşünüyor: ' 

Ben bir destekleme müessesesi kuracağım. 
Müstahsıldan aldığım parayı mecburi olarak bu 
müessesede kullanacağım, ilerde tâyin edeceğim 
bir esas üzerinden de müstahsıla bir hak, bir in
tifa temin edeceğim. Mesele budur, ladesinde 
mecburiyet yoktur. Para, . Hükümetin tasarru
funda kalacak bir paradır. Kaldı ki, Kararna
menin birinci maddesi sarih olarak bunu tesbit 
etmiştir. 682 sayılı Kararnamenin birinci mad
desi ,şöyledir : 

« Tütün piyasasının düzenlenmesi amacı-ile 
kurulacak bir müessesede kullanılmak üzere 
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1946 yılı mahsulü ekioi tütünlerinin satış bedel
lerinden °/o 5 prim alınır ». 

Bu ne demektir? Ben Hükümet, bir müessese 
kuracağım; bu müessese tütün piyasasını düzen
leyici bir müessese olacaktır; bu maksatla sizden 
1% 5 kesiyorum ve bunu ancak bu müessesede 
kullanacağım, kendi kendimi takyid ediyorum; 
bu müessese üzerinde kullanmaya ve iade etme
meye mecburum; çünki kararname mucibince 
bu müessesede kullanmakla mükellefim. 

Görülüyor ki ikinci madde, müstahsil adına 
yazılır demekle kurulacak olan bir müessese
de hakkı, intifaı zımnen veriyor; o da sarahatle 
belli değildir. 

Kanaatim sarihtir, hukukçular tetkik eder
lerse sarahat bulacaklardır. 

Kararname hakkı olarak tatbik edilmişse, 
fon tesis edilmitşir. Hükümetin kendi tasarru
funda olan bu fondan Hükümetin piyasayı dü
zenleyici bir müessese kurması lâzımdır. Bu mü
essesede primleri ödemiş olanlara bir hakkı in
tifa temin eder. Bu, vazıı kanunun kabulü ile 
şayanı müdafaa bir fikir olabilir. Birinci fikir 
budur arkadaşlar. Bendeniz bunu meşru bulu
rum. Menafii Türkiye'de mevcut bütün tütün 
müstahsıllarına şâmil olacak bir müessese için 
bir prim almak son derece yerindedir. 

Ne yapacaktır bu müessese? Bir defa piyasa
nın kırılmasına, töröst teşkil edilmesine mâni 
olacaktır. Belki de zararına satılacak bir malı 
satın alacak. Belki de bâzı hastalıklı tütünleri 
satmalacak ve imha edecektir. Birçok zararla 
karşılaşacaktır. Binaenaleyh Türkiye'de tütün 
ekicilerinin menafimi korumak için bu yolda bir 
taahhüde girecek olan bir müessese Türkiye'de
ki bütün tütün ekicilerinden bir nevi prim al
mak salâhiyetini haiz ve bu primi devam ettir
mek yetkisini de haiz olabilir. Şüphesiz vazıı 
kanunun karam ile.. 

Bu bir nevi sigorta müessesesidir. Bu işin 
bir: tarafı.. Bu müessese bütün ekicilerin iştira
kini zaruri kılar. Ademiiştiraki, istifası - ölüm 
hali müstesna - ve çıkması gayritabii, kararna
meye aykırı olur. 

İkinci mesele kooperatif teşkili meselesidir. 
Kooperatif teşkili meselesinde bendeniz Enver 
Güreli arkadaşımın fikirlerine iştirak edemem. 
Kooperatif muvaffak olmamış bir müessese, deni
yor. Gösterdiği rakamlar birşey ifade etmez. İzmir 

.1952 0 : 1 
I Üzüm, İncir Tarım Satış Kooperatifi 1950 senesin

de zarar etmiştir, diyor, edebilir.. Ama 1948,1947 
ve 1936 ya kadar olan bilançoları tetkik edilir
se her senedi, 2, 3 milyon lira kâr ettiği teshil 
edilir. Yalnız zarar ettiği seneyi ele alıp kâr 
ettiği yılları nıeskût 'geçmek doğru olmaz. Za
rar e'ttiğini kabul edelim, eğer zarar etmişse 
idaresiz olduğu için zarar etmiştir. Bir banka 
da süiidare edilirse zarar eder, bir iktisadi 
devlet teeşkkülü de süiidare edilirse zarar eder, 
bir ofis de zarar eder. Bir müessesenin muvaf
fakiyeti, başlarına getireceğimiz adamların iş 
bilir olmasına, dürüst çalışmasına, müessesenin 
kendi gayesi dâhilinde çalışmasına bağlıdır. 
Kooperatifçilikte esas olan şudur; kooperatif 
yalnız kendi ortaklarının mukadderatiyle ilgi
lidir. Kendi ortalıları haricindekiler ile, destek
leme işi ile falan alâkadar olmaz. Binaenaleyh 
bir kooperatife Hükümet bir müdahale işi, bir' 
mubayaa işi yüklerse, bundan zarar ederse bu
nu taibiî görmek lâzımdır. Kooperatif kendi 
çevresinde kalırsa, yalnız ortaklarının menafii 
bakımından hareket ederse zarar etmek ihtima
li azdır. Binaenaleyh tütün müstahsıllarınm teş
kilâtlandırılması mevzuubahis olduğunda ko
operatif kurmak şayanı temennidir. Koopera
tif kurmalarının yolu ise açıktır. Bunun için 
hiçbir kanuna ihtiyaç yoktur. 2834 sayılı Ka
nun vardır. Tasarı ile 'kurmak istenilen mü
essesenin garabeti şurada : İki iş birden yük
lenmiştir. Biri âmme velayetini tazammun eder, 
piyasayı tanzim ve destekleme işi. Bir de bu
nun yanında hususi fertlerin kendi menfaatle-

I rini vikaye etmeleri işi vardır ve bunlar birbi
rine karıştırılmıştır. Bu, ya kooperatif, ya des
tekleme müessesesi olacaktır. Destekleme mü-

I essesesi olunca herkesin menfaatini' koruyacak, 
fakat kooperatif olursa, yalnız kendi ortakları
nın menafimi koruyacaktır. •Kanun bu haliyle 

| bir tezat numunesi arzetmektedir. Binaenaleyh 
bu işi ikiye ayırmak lâzımdır. 

(Bir destekleme müessesesi kurulmalıdır. Teş
kilât, şekil itibariyle kademe, kademe iştirak 
etmeli, müstahsıllar temsilcilerini seçebilmeleri 

i için kooperatif şeklini alabilmelidir. Destekle
me müessesesi olacaksa .mahallî müesseselere 
'başkaca ihtiyaç Ihasıl olmaz. O zaman sadece 

I mahallî temsil gruplarına ihtiyaç hasıl oluyor 
ki. bunların işi de, idare heyetlerini seçecek olan 

I delegeleri tesbit etmekten ibaret kalır. 
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Diğer taraftan kooperatif kurmak işi tama

men serbest bir mevzudur, bu da kanunlarla 
halledilmiştir. Ayrıca bir kanuna ihtiyaç yok
tur. 

.Sonra, maddeler arasında tezatlar vardır. Bir 
taraftan Hükümet tasarısında primleri iade 
edeceğim diyor, diğer bir maddede de bundan 
sonra da prim alacağım, bunları ancak tasfiye
de iade edeceğim demektedir. Bunlar madde
lere taallûk ettiği için maddelere geçilirse ora
da arzedilecek mevzulardır. 

"Fakat burada biz bir prensibi halletmek 
mecburiyetindeyiz. Bu bir destekleme müesse
sesi mi olacaktır, yoksa bir kooperatif •mi? Bun
ları yekdiğeriyle birleştirmek mümkün müdür? 
Bunları halletmek için evvelâ tasarının ya aynı 
komisyona veya tensip edeceğiniz başka bir ko
misyona iadesi 'gerekmektedir. Bendenizin ka
naat ve'' mâruzâtım bundan ibarettir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TARIK GÜRERK 
(İzmir) 4- Efendim, görüyoruz ki, mesele hak
kında Muhterem Meclisi yeter derecede tenvir ve 
tatmin edemedik. Esasen geçici komisyonların 
bir talihsizliği var. Maalesef iştirak etmek vazi
yetinde bulunan arkadaşların tamamı bu komis
yonların mesaisine katılmıyorlar. İhtisas komis
yonlarından geçmediği için tasarılar, efkârı kâfi 
derecede tenvir edememiş bulunuyor. Biz iyi bir 
iş yapmış olduğumuza kaniiz. Devlet İktisadi 
Teşekküllerinin birçok zararları olduğunu bili
yoruz, Devlet İktisadi Teşekküllerinin müdahale 
mubayaalarından ne büyük zararları olduğunu, 
koordinasyon fonlarının tetkiki sırasında Meclisi 
Âli bunlara muttali olacaktır. Fakat o hesapla
rın ne zaman geleceği malûm değildir. Halen an
cak 1946 senesinin bilançosu çıkabilmiştir. Koo
peratiflerin faaliyetlerinin, Enver Güreli arkada
şımızın kanaati hilâfına müspet neticeleri oldu
ğunu yine kanunun buradaki müzakeresi sıra
sında rakamlara müstenit olarak ispat etmeye 
gayret edeceğiz. Ve vâki zararlar kooperatiflerin 
kendi fonksiyonundan, faaliyetinden ve bünye
sinden mütevellit olmadığını biraz evvelki ma
ruzatımda kâfi derecede anlattığımı zannediyo-
nim, doğrudan doğruya' hükümetlerin, hattâ 
Ticaret bakanlarının gayrimesul olan, bir mesu
liyet düşüncesinden âri olarak yaptıkları müda
haleden mütevellit olduğunu, kezalik ispat mev
kiindeyiz. Bir misal arzedeyim: Yerli ürünler, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri meyamndadır. 1946 
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I senesindeki mubayaalarda zararı 20 milyon lira

dır. Bunlar koordinasyon fonları ummanında 
yatmaktadır ve 20 milyon zararın 10-12 milyo
nu, dolarların kara borsaya arzı suretiyle bizzat" 
zamanın Hükümeti tarafından kamufle edilmiş
tir. Bu müessese üzerinde; daha iyi midir, da
ha kötü müdür misallerini hor iki tarafta bula
biliriz. Fakat en azını kooperatiflerde buluruz. 
Fakat demin de arzettiğim gibi, bu mevzu üze
rinde konuşan arkadaşlar dahi yeter derecede 
tetkika vakit bulamadıklarını, bu müzakereler ne
ticesinde anlamış bulunduk. Müsaadenizle bu 
tasarı ihtisas komisyonuna, gitsin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, divan anlayamadı, ne 
demek istiyorsunuz, • ihtisas, komisyonu mu, İk
tisat komisyonu mu? . 

TARIK GÜRERK (Devamla) — İhtisas ko
misyonu 

GÜMRÜÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) r—Arkadaşlar, biz de ko
misyonun fikrine iştirak ediyoruz. Bunun ihtisas 
komisyonlarından geçmek suretiyle yeni baştan 
müzakeresine muvafakat ediyoruz. (Bravo ses
leri,alkışlar). 

BAŞKAN— Efendim müsaade ediniz, heye
tinizden karar almak lâzımdır. İhtisas komisyon
ları; Tarım, Tekel, Ticaret, Maliye, ve Bütçe. 
Bunlardan mürekkep ihtisas komisyonlarına ia
desini kabul edenler.. (Mürekkep değir ayrı ay
rı sesleri), (Maliye ve Bütçe ile alâkası yok ses
leri) 

Bir daha tesbit edelim. Gümrük veB Tekel, 
Ekonomi ve Ticaret. 

HADİ HÜSMAN (istanbul) — Vergi muaf i-
yetleri vardır, bu itibarla Maliye. Komisyonuna 
da gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN— Geçici Komisyon; Bütçe, Mali
ye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Taıımdan üçer 
üyedir, ' 

ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Usul hakkihda. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Muhterem arkadaşlar; çok mühim' bir mevzii 
üzerinde duruyoruz. Bu sene, mubayaa mevsi
minin geçmesi dolayısiyle ve Önümüzdeki sene 
de bu kanunu yetiştirmemiz ihtiyacını duydu
ğumuza ve bunu müstahsüİarm beklemekte ol-

' duğuna göre ihtisas komisyonlarından teker" te-

—. 322 — 



B : 59 9.4 
ker geçmektense, bu tasarının daha önce geçme
yi ve kanuniyct kesbetmesi bakımından bir kar
ma komisyonda müzakeresini teklif ediyorum. 
önümüzde daha bir hayli zaman vardır, bu kar
ma komisyon tetkik ederek yüksek heyetinize 
biran önco getirebilir. 

Bir noktayı daha ilâve etmek yerinde olur, 
oda geçen devrenin son günlerine tesadüf etmiş 
olan bu tasarı komisyondan acele geçmiştir. 
Belki iyice tetkik edilememiştir. Bu yeniden 
karma komisyonda iyice tetkik edilerek daha 
çabuk elden geçeceği kanaati bende vardır. Tek
lifimin kabulünü müstahsıllar adına rica ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biliyor
sunuz, gündemin bil kısmında söz alan arkadaş
larımıza sıra ile söz vermekte iken komisyon söz
cüsü tercihan söz aldılar. Beyanlarında tasarının 
ihtisas komisyonlarına havalesini istediler. Fa
kat bu ihtisas komisyonlarından neyi kasdettik-
İcrini sarahaten söylemelilerdir ki, Riyaset he
yeti cclilenizin reyine neyi koyacağını düşünsün. 

Bu beyanattan sonra usule mütaallik bir me-
seîo çıktı. Adnan Karaosmanoğlu arkadaşımız 
söz aldı. 'Kendilerinin noktai nazarlarını takrire 
bağlamaları lâzımdır. Şimdi llalil İmre arkada
şımız da söz istiyor. Ona da söz vereceğim. (Tak
rir var rçeslori) 

Sonra, arada verilmiş takrirler vardır; Hadi 
Hüsman Beyin takriri vardır; diğer arkadaşla
rın takrirleri vardır, Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 
takriri vardır. Şimdi bu takrirlerle beraber ta
sarının komisyona iadesi lâzım mıdır, değil mi
dir?. Heyetin bunu tezekkür ötmesi icabeder. 

Buyurun Halil îmre. 
HALİL ÎMRE (Sivas) -— Muhterem arkadaş

lar, müzakere sırasında verilmiş olan takrirlerin 
mühim ekseriyeti, bunun bir kere daha komisyon 
veya ihtisas komisyonunda müzakeresini istihdaf 
ediyordu. Sayın komisyon sözcüsü ve Tekel Ba
hanı da ihtisas komisyonlarına iadesini müsait 
karşıladıktan sonra, karma komisyonun bu rapor 
üzerindeki faaliyeti kadük olmuş olduğundan 
Meclis Riyasetine gelmiş bulunan her hangi bir 
kajrıun tasarısının tâbi olacağı muameleye tâbi 
olması icabeder. 

Yani, tasarı Meclis Riyasetine iade edildi
ğine göre ihtisas komisyonlarını Meclis Riyase
ti,^auunun metin ve muhtevasına göre tâyin 
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| eder. Burada ihtisas komisyonu tasrihine tah

min ediyorum ki, mahal yoktur. 
BAŞKAN •—.. Usul hakkında başka söz! ver

mek mecburiyetinde değilim. Gerek komisyonun 
beyanatı ve gerekse gelen takrirleri reye arz 
için ya kifayeti müzakerenin kabulü veya söz 
almış arkadaşların konuşması lâzımdır. Müza
kere ikmal edildikten sonra yüksek heyetinizin 
noktai nazarına göre hareket etmek zarureti 
vardır. Şimdi söz almış arkadaşlara söz vermek 
için çağıracağım. 

Şükrü Kerimzade. (Yok sesleri) 
Emrullah Nutku. (Vaz geçti sesleri) 
Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, benim bütün arzum, tasarının yeniden tet
kikidir. , 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Takririmin 

reye konmasını rica edeceğim. 
BAŞKAN — Arzedeceğim; söz alanlar bit

sin. 
HÂDÎ HÜSMAN (Devamla) — Bendeniz 

de bu tasarının ihtivaca cevap vereceği kanaa
tinde değilim. Yeniden seçilecek bir geçici ko
misyonda müzakeresini rica edecektim. Heyeti 
âliyenize bu maksat için mâruzâtta bulunacak
tım. Bir takririm var, bu takririn reye konma
sını rica ediyorum. Takrir, Maliye, Bütçe, Ti
caret, Ekonomi ve Gümrük-Tekel komisyonla
rından seçilecek beşer kişiden mürekkep bir 
Karma Komisvonda bu işin yeniden tezekkür 
edilmesini istihdaf etmektedir. 

BAŞKAN —. Mehmet Yılmaz buyurun. (Yok 
sesleri), Çahid Zamangil buyurun. (Vazgeçti 
sesleri), Halil îmre buyuran. (Konuştu sesleri) 

Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — bir sua

lim vardı, sualim; Hükümetin bu işi ihtisas ko
misyonunda tetkik ettirmeye taraftar olup ol
madığına dairdi cevap verdiler konuşmaktan 
vazgeçtim. 

BAŞKAN — Adnan Karaosmanoğîu. 
ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sedat Zeki örs. 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Vazgeçtim. 
Bedri Nedim Göknil (İstanbul) —Bu tasa

rının ehemmiyeti gayrikabili inkâr. Yalnız en 
büyük bedbahtlığı bir geçici komisyonda haznv 
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ederini îanmts olmasıdır. Vaktiyle yapılmış olan hata

nın bu suretle tashih edilmesiyle büyük hizmet 
edilmiş olduğuna kaniim. Vaktiyle normal sey
rini takibetmiş olsaydı belki 15-20 gün sonra 
gelecekti ama tam ve kâmil olarak gelecekti ve 
bütün ihtiyaçlara cevap verecekti. Geçici Ko
misyona vermekle hatalı yola gittik; Bundan 
böyle fevkalâde bir ihtiyâç olmadıkça geçici 
komisyona gitmeye taraftav değilim, Hükümet 
mümessilinin de kabul ettiği gibi ihtisas komis
yonlarında normal bir tetkika tâbi tııtulmasma ; 
taraftarım. 

BAŞKAN — SÖz alan başka; arkadaş yoktur. 
Takrirleri olratup reyinize arzedeeeğim. 

FEftlT ECER (Niğde) — Taİrrirferiiı okun
masına lüzum ybktttr. 

BAŞKAN — Takrirler vardır, Nizamname, 
hükümlerini bir bir yerine getirmek mecburiye
tindeyim. 

MUHİTTİN ÖZKEİFELt (SaıiLSun) — Ben
deniz de söz almıştım. 

BAŞKAN -~- Özür dilerim. Zühul oldu buyu
runuz efendim. 

MUHİTTİN ÖZKEPEIiI (Devaınla) ~ ! Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Zühul oldu tekrar özür dilerim.' 
;...r;'İltJItî^Tlİ^'ö^öfrEM- (Öevamİa) ^-~ Es-
tâğfîrullah. 
:. BAŞKAN — Şimdi, Şükrü Kerimzade 'riîn 
1;akriririîri ikinci fıkrasını okutuyorum: 

Yüksek ̂ Başkanlığa 
';•' •" izah edildiği: veçhile adedi mahdut olan ve? 
" kahir "ekseriyetine de istinadetıiıiy eîı Geçici Ko
misyon gerine tasarının tekrar' tetkik edilmek 
üzere bir Karma Komisyona havalesini, teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
v Şükrü Kerimzade 

(Önergeleri rdyeköyün sesleri). 
BAŞKAN— Birer birer okundukça mı reye, 

konmasını istiyorsunuz, yoksa usul veçhile hep
sini okuduktan sonra ayrı ayrı mı reye koyalım? 
(Hepsi okunsun, sesleri). 

Başkanlığa 
Bu,-tasarının Tarım, Ticaret ve! Gümrük ve 

Tekel komisyonlarından; teşekkül edecek Karma 
Komisyona hayalcini saygılarımla, arz 've'. teklif 

'Kocaeli; M-ffietveMi / 
Mümtaz'; Kavaleiöğlu 

Yüksek" Başkanlığa 
Tasarının Maliye, Gümrük ve Tekel, Ticaret 

vo Ekonomi komisyonlarından, seçilecek beşer 
üyeden kurulacak geçici bir komisyonda yeniden 
tetkik edilmesini arz ve teklif ederim, 

istanbul MlleftAn&kili 
li Hüman 

T; Büyük Millet Meclisi: Başkanlığına 
'' Tütün ortaklığrlKaHünuKarntfa1 ^omls^ohda 

gereği gibi tetkik ve ihzar edilmediği mütalâa ve 
maruzatımla teyidenı Karıitia: Komisyona ' iştirak 
eden >üyo; sayısinm; her 'komisyondan' iştirak i ade
dinin 3 ten 5 e iblâğı ile tasarmiri bü komisyon
da bir dere daha tetkikini arzrve teklif* ederim., 

"Sivas'Milletvekili 
-' Halil^Imrö 

HALİL I M E E (Sivas) — Ben^teklifimi geri 
alıyorum., 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimizde; bugün tütün: mevztıünun hi

mayeye ve teşvika muhtaç olan 4arafı^ekiıirti ol
mayıp satışı ve fiyatıdır. 

Binaenaleyh, kuracağımız müessesenin, bu 
maksada hizmet edecek tarzda . teşeldriilü lâzım-
gelir. Fiyat müdahaleleri ve desteklemeleri ko
operatifler tarafından^ değil, ancak bir banka 
şeklinde kurulacak merkezi bir müessese tarafın
dan hakkiyle yapılabilir.-: Mevcut-sermaye koo
peratifler elinde dağıldıktan sonra fiyat: müda
haleleri yapmak için yeniden bir merkezde top
lanamaz. B,u sebeplerle ve şifahen arzettiğimiz 
gibi görüşülmekte olan, tasarı ile künıİacâk mü
essesenin İ95Ö ide toplanmış olan tütün kongre-
sindö kararlaştırıldığı gibi « Türk Tütün Ekici
leri Bankası» şeklinde tadil edilmek üzere komis
yona iadesmi arz ve teklif ^e^^ 

Kocaeli .Bursa , 
Mehmet Yılmaz . . • H. Ayan 

Bursa Bursa 
Sadettin Karacabey EL Aybar 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade' arfcâda^ımız 
tarafından verilen ve adedi 'mahdut bir geçici 
komisyon yerine tasarının -tetkik- edilmek üzere 
karma bir komisyona havalesini »atık önergesini 
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oyunuza arz^diyortini. Kabul edenler... Etmiyen- | 
ler^. Reddedilmiştir. 

Mümtaz Kaval cıöğiü arkadaşımızın bu ta- | 
sarının Târmi,: Ticaret,-Gümrük ve Tekel ko
misyonlarından müteşekkil bir;Karma Kömis-
yöJta îlıava'lesiiıî' teklit eden takririni nazarı iti
bara^ alanlar... Almıyanlar...:•••Reddedilmiştir.' 

ÎHâdi Hüsman arkadaşımız tarafından veri
len ve taşanının Maliye, Gümrük ve Tekel, Ti
câret' ve Ekonomi köımişyonlarından seçilecek 
beş üyeden kurulan bir geçici komisyona hava
lesini iıâtık takririni ııazarı itibara' alanlar... Al
mıyanlar^. Önerge reddedilmiştir. 

' Sursa Milletvekili Halil Ayan ve arkadaşla
rı tarafından verilen- bir franka teşkili hakkın-
d aki? teklifleri İd-esasa: mütaalliktir,: bu takriri 
kaibüİ edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ihtisas komisyonlarından ıgeçmesi-

ni teklif ederim.' , 
(Bingöl 1 

F. F. Düşünsel 

'- -BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bundan 
evyel naşkanliğın havalesi Tarım, Ticaret, Güm
rük ve Tekel ve Bütçe komisyonlarınadır. Ko
misyon sözcüsünün beyanına nazaran, ; Başkan- | 

i-. .-*- Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'ın, Kars 
lUne bağlı köylerin içme suyu ve köy yollariyle 
ilce merkezlenilin küçük sulama isleri için 1952 
yılında kaç Ura ayrıldığına ve aynı maksatları 
sağlamak' için ismen her vilâyete ne miktar tah
sisat ayrıldığına dair sorusuna Bayındırlık Bar
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/618) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Bayındırlık Bakanlığın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygı ile rica ederiz. 

Kars Milletvekilleri 
Sim Atalay Fevzi Aktaş 

, a) Kars'ın 300 ze yakın köyü vardır. Bu 
köylerden bir kısmının içme suları mevcut de
ğildir. Uzak mesafelerden içmeye salih olmıyan 
veya kirli pis dere sularından köyler müşkilât-
la su tedarik edebilmektedirler. Sağlıkları daima 
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| lığın: da. teeımnülü' VÛ>buna^amimetan?:Feridun 

Fikrî Düşünsel tarafından;verilen-takrir ki,v bu-
I ııu teyideder> yani tasarının: ihtisas: komisyoıı-

'lan olan-Tarım, Ticaret,,Gümrük ve.Tekel ve 
(Bütçe komisyonlarından: . (geçmesini, tazantmun 
etmektedir.; ..: (Maliyedeu: de.. sesleri). 

Komisyon sözcüsü, Maliye :Komisyonu Sık
kında bir diyeceğiniz var mı? (Verin sesleri). 

MAZHAR .ŞENER ((Giresun) — Efendini, 
Ibenim de bir takririm var. 

Başkanlığa 
Tasarının ayrı ayrı, Tarım, Ticaret, Gümrük 

ve Tekel,: Maliye ve Bütçe komisyonlarına ha
valesini teklif ederim. 

Giresun 
M. Şener 

(BAŞKAN —- Ef eııdhtt Mazha<r Şener arka
daşımız: tavafından- v.e'rilöni.takrir de ayni: ma-
'hiyet'tedi'r yani, Taıım, Ticaret,. iGümrük ve Te
kel, Maliye ve Bütçe.komisyonlarmaiihavalesini 
teklif ediyorlar. Tasarının 'bu komisyonlara ha
valesini kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı bu 
komisyonlara;: Ihavale ; edilmiştir. .Vaktin; - gecik
mesine •binaen Cuma günü: saat' 1'5 tC; toplan
mak üzere Birleşimi'; âcapatıyonım. 

I Kapanma &aati : 19,30 

tehlike altındadır. Köylünün•; yardim! •. ile, çok 
masraf yapılmadan su getirmek ise ıuümkündür. 

b) Bâzı köyler ve Posof Kağızman gibi ilce 
merkezlerim cüzi; tahsisatla sulanabilir ve bu: gün-
İdi istihsâlin:beş on;misli»; elde edilebilir. İğdır 
ve Tuzluca'nin sulanması üzerinde evvelki yazılı 
sorumuzda durmuş idik. Bu iki büyük ye: mü
him sulamanın ı haricinde küçük;sulama ile bir
çok köyler ve ilce merkezleri fakru zaruretten 
kurtıilabilir. 

c) Köyleri ilce merkezine. - btıcakiara ve 
birbirlerine bağlıyacak en müsait ye geçide elve
rişli arazi Karsta'dıı?. Fakat bu yollar için ciddî 
ve esaslı hiçbir teşebbüs ve tedbir ele alınmış 
değildir. 

1952 yılı bütçesinde ve ileri yıllar için .Kars 
köylerinin içme suyu küçük sulama ye köy: yolla
rı için esaslı tetkika müstenit ve ihtiyaca cevap 
verecek etüd var mıdır? Her ne kadar köy yol-

B — YAZILI SORULAR 
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l an yardim ve içineı'sulan tahsisatı vilâyetler 
emrine veriliyorsada tahsisat Bakanlar Kuru
lunca tahsis edildiğine göre köylerine içme suyu 
ve köy yolları için 1952 yılında lraç lira ayrılmış-
tır. Yalmt ayrılacaktır. 

Keza köylerin ve ilçe merkezlerinin küçük su- • 
lamaları için kaç lira ayrılmıştır veya ayrıla- ; 
çaktı?.' ' • ! 

1952 yılı içinde köy yollarına yardım, içme 
sularına yardım ve küçük sulama için ismen her 
vilâyeto ne miktar tahsisat ayrıldığı! 

T. 0. * 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . IV . 1952 

Hususi Kalem 
Sayı: 180 

B. M. M. Başkanlığına, 
Ankara. 

29 . III . 1952 tarih vö 6 - 618/3307 sayılı ya
zılan karşılığıdır: 

Kars İline bağlı köylerin içme suyu ve köy 
yollariyle ilee merkezlerinin küçük sulama işleri 
için 1952 yılında kaç lira ayrıldığına ve aynı 
maksatlar için her vilâyete ayrılan ödenek mik
tarına dair Kars Milletvekili Fevzi Aktaş tara
fından verilen yazılı sora önergesine hazırla
nan cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Kars İline bağlı köylerin içme suyu ve kÖy-
yollariyle ilce merkezlerinin küçük sulama işleri 
için 1952 yılında kaç lira ayrıldığına ve aynı 
maksatlar' için her vilâyete'.ayrılan ödenek mik
tarına dair Kars Milletvekili Fevzi Aktaş tara
lından verilen yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır : 

1. Köylerde halkın yapacağı su işlerine yar
dımda köylerin^ temiz içme suyuna kavuştu
rulması esas hedef'olmakla beraber köyün 
sıhhatini haleldar eden su birikintileriyle kö
yün kalkınmasına yarlyaeak sulamaların da bu 
ödenekle yapılması mümkündür. 

Ödeneklerin tevzii hususunda valilikler yet
kili kılınmış ye işlerin yürütülmesi için idari 
ve teknik yönetmelikler gönderilmiştir. 

Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 
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ödeneğinin taksiminde; illerin köy adedİeri, 
köy nüfusları ve köy arazileri yüz ölçümleri 
ilk takribiye! olarak göz önünde tutulmakla 
•beraber gönderilen cetvellerden alman malûma
ta istinaden susuz köy adedi su yolu tamire 
muhtaç köy adedi ve 1951 yılındaki ödenekle 
yapılan iş hacmi nazarı itibara alınmış ve bu 
esas dâhilinde Kars İline 120 000 lira ayrılmış
tır. ' " . ' ' : ' " ' . ' ' 

2. Mevcut muvzuata göre köy yollarının 
yapımı işi Köy Kanunu hükümleri dâhilinde 
köylü vatandaşların yapacağı işler arasında bu
lunmaktadır, Ancak, bu işin köylerimizin kal
kınmasındaki büyük ehemmiyet ve rolünü tak
dir eden ve B .Millet Meclisinin ikazlarından 
ilham alan Hükümet özel idare ve halkın bu 
husustaki gayret ve mesaisini teşvik ve destek
lemek maksadı ile her yıl artan miktarda yar
dım yapmayı prensip onlarak kabul etmiş ve 
tatbik etmeye de başlanmıştır. 

Yapılması lüzumlu ve zaruri köy yollarının 
tulü takriben 150 bin kilometreye baliğ olduğu
na göre bunların mevcut imkânlara göre tanzim 
edilmiş bir program dâhilinde ele "alınmalarına 
zaruret görülmüştür. Bu maksatla nüfusu 500 
ve 500 den yukarı olan köylerin ön plânda' en 
yakın yollara, merkezlere ve demiryollarına; 
mahallî çalışmalardan faydalanılarak bağlanma
sı için vilâyetlerce köy yollan çalışma progra
mı hazırlanmıştır. 

3. Vilâyetlerin il ve köy yolları yapımına 
Bakanlıkça yardım "olmak üzere gönderilmekte 
olan Ödenekten; bâzı il ve köy yolları üzerin
deki önemli köprülerin yapımı, iktisadi ehem
miyet arzeden bâzı müşterek il yollarının yapı
mı ile il ve koy yollarının etüd ve teknik mu
rakabe masrafları çıkarıldıktan sonra geriye 
kalan, miktar, illerin nüfûs, saha, il ve köy yolu 
uzunluğu durumu ve arızaları, köy adedi gibi 
faktörler göz, önünde bulundurularak hazırla
nan esaslar Bakanlar Kurulunun tasvip ve tas-
dikına sunulmuş bulunmaktadır. 

4. Yukarda izah edildiği veçhile Bakanlar 
Kurulunun tasvip ve tasdikma sunulan,, 1952.* 
yılında vilâyetlerin il ve köy yolları yapımına. 
yardım esasları tasdikten çıktıktan sonra her 
ile ve bu arada Kars İline ayrılmış olan ödenek 
taayyün etmiş olacaktır. 

T. B. M. M. Basımevi 


