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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 48 
2. — Havale edilen kâğıtlar 48 
8. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 49 
1. — Milletvekillerinden mürekkep bir 

heyeti Birleşik Kırallığı ziyarete daveti 
mutazammm İngiltere Lordlar ve Avam Ka
maraları Başkanlarının mektupları (5/54) 49:50 

2. — Milletvekillerinden mürekkep biı 
heyeti Yugoslavya'yı ziyarete daveti mu
tazammm Yugoslav Federal Halk Meclisi 
Federal Konseyi Başkanının mektubu 
(5/55) 50:51 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/379) 51:52 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, Şose ve Köprüler Kanununa ek ka
nun teklifinin geri verilmesine dair öner
gesi (4/272) 52 

5. — İzmir Milletvekili Abidin Te-
kön'ün, Türk işçilerine karşı Hükümetin 
cephe aldığı hakkındaki iddianın mahiye
tine ve İzmir İşçi Sendikaları veya Sendi
kalar Birliği ile Hükümet arasında her han
gi bir ihtilaflı mevzu olup olmadığına dair 
olan sözlü soru önergesinin geri verilmesi 
ne dair önergesi (4/273) 52 

Sayfa 
4. — Geçici Komisyon kurulması 52 
1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 

Kanunu tasarısının görüşülmesi için ge
çici bir komisyon kurulması (1/174) 52 

2. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvalardan, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 8 nci maddesi
nin (Ç) fıkrasında bahsedilen çeşitli öde
melerden mütevellit dâvaların rüyet yetki
sinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresinin görüşülmesi için Geçici Komis
yon kurulması (3/381) 52 

3. — Memurin Kanununun 2919 sayılı 
Kanunla değiştirilen 64 ncü maddesindeki 
«Bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere 
tâyinleri mecburidir.» kaydının, meslek ve 
ihtisas dahilindeki vazifelere raci ve mün
hasır olup olmadığının yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi 
için Geçici Komisyon kurulması (3/382) 52 

4. — Ankara Milletvekili Talât Vasîi 
Öz'ün, Pasaport Kanununun 35 nci madde
sinin yorumlanmasına dair önergesinin gö
rüşülmesi için geçici komisyon kurulma
sı (4/274) 52:53 

5. — Sorular ve cevaplar 53 
A) Sözlü sorular 53 
1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü 



Kerimzade 'nin, iktisadi gelişmemiz için 
şimdiye kadar alınan karar ve tedbirlerle 
girişilen teşebbüslerden elde edilen neti
celere, dünyaca iktisadi bir krize doğru 
gidildiği hakkındaki emarelere dair Hü
kümetin görüş ve kanaati ile böyle bir ih
timal karşısında alınması düşünülen ted
birlerin ne olduğuna ve tediye muvaze
nemizin durumuna dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/673) ' 53 

2. — İsparta Milletvekili Kemal I)emi-
ralay'm, İsparta Özel Lisesinin resmî lise
lere muadeletinin bugüne kadar tasdik 
edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak 
kabul edilip edilmiyeceğine dair Millî Eği
tim Bakanlığından sözlü sorusu (6/675) 53 

o. —• İstanbul Milletvekili Ahmet Ham
dı Başar'm, İstanbul Limanındaki tıka
nıklığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Sa
ray burnu'ndaki sahanın eşya muhafaza
sına tahsisine karar verildiği halde bu
güne kadar gecikmesi sebebine, Tophane 
sahasının Salıpazarı 'ndaki liman inşaatı 
için boşaltılmaya başlandığı hakkındaki 
haberin doğru olup olmadığına ve Salıpa-
zarı'nda yeni liman tesisleri yapılması 
hakkında karar alınmazdan evvel İstanbul 
Belediyesi ve Ticaret Odası ile diğer alâ
kalıların fikir ve mütalâalarının alınıp 
alınmadığına dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma bakanlıklarından sözlü sorusu (6/683) 53 

4. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Adana - Ulukışla arasında vuku-
bulan tren kazasında bir ihmalin mevcut 
olup olmadığına, varsa bu hususta ne mu
amele yapıldığına ve bu gibi hâdiselerin 
tekerrür etmemesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ulaştırma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/692) 53 

5. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erku-
yumcu'nun, Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 
tarihli nüshasının üçüncü sayfasında inti-
şareden yazıda zikredilen silâhlanma, ka
çakçılık ve asayişsizlik vakaları hakkında
ki iddiaların mahiyetine dair Adalet ve 
İçişleri bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/698) 53:54 

6. — Antalya Milletvekili Burhanettin 
Onat'm, Yunanistan ile Türkiye arasm-

,ı Sayfa 
da tesis edilen sıkı dostluk münasebetle
rinin bütün Orta Şark devletlerine de 
teşmili hususunda ne düşünüldüğüne ve 
Tunus meselesinde Hükümetimizin nok-
tai nazarına dair Dışişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/700) 54 

7. — Van Milletvekili tzzet Akın'm, 
Namık Kemal Mahallesindeki memur ev
leri. hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan'm sözlü cevabı (6/701) 54:56 

8. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm, Maden Ocakları Kanununun ne 
zaman Meclise gönderileceğine dair Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü so
rusu (6/702) 56 

9. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, direk tahmil ve tah
liyesi için Ereğli Kömür İşletmesi ile mü-
taahhit arasında yapılan mukavelenin fes
hi ve mücbir sebep olmadığı halde teminat 
akçasının geri verilmesi sebeplerine ve mu
kavele hilâfına usulsüz hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/705) 56 

10. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak Ereğli 
Kömür İşletmesinin Gelik bölgesinde 1949 
yılında vukubulan grizu hâdisesinde ölen
lerin ailelerine ödenen tazminatın Ereğli 
Kömür İşletmesinden geri alınması için 
İşçi Sigortaları Kurumu tarafından açılan 

I dâvada müessese avukatlarının vazifelendi-
I rilmemesi sebebine ve Devletin murakabe

sine tâbi bulunan müesseseler arasında 
tekevvün eden ihtilâfların sulhen ve tah-

I kim yoliyle hallinin düşünülüp düşünül-
I mediğine dair Başbakanlıktan sözlü so-
j rusu (6/706) 56 

11. — Mardin Milletvekili Aziz Uras' 
m, Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp 
Akademisinin birbirinden ayrılması sebe-

j bine ve bu müesseselerin yerleşecekleri şe-
| hirlerle binaların tesbit edilip edilmedi

ğine dair Millî Eğitim ve Millî Savunma 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/709) 56:57 

I 12. — Sinob Milletvekili Server So-
1 muncuoğlu'nun, Maraş Ticaret ve Sanayi 
I Odası seçiminde matbu oy puslası kulla-
i nılmasma mâni hükmün bildirilmesine, se-

— 44 — 



çimlere bir itiraz vâki olup olmadığına ve 
iptal edilmiş olan seçimin ıslahı için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Enver Güreli 'nin sözlü ce
vabı (6/711) 57:59 

13. — Seyhan Milletvekili Cezmi Tük'-
ün, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka
dar resmî ilânlar hakkında kaç kararna
me çıkarıldığına ve bu iş için ödenen para 
miktarına, kararnamelerin kanunlarda ya
zılı olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin 
doğru olup olmadığına ve resmî ilân ka
rarnameleri ile tatbikatının fikir hürriye
tine ne gibi fayda ve zararları olacağına 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/715) 59 

14. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Cumhurbaşkanı ile GeneLkulmay Baş
kanının geçen aylar içinde İngiltere'yi 
ve Başbakanın Yunanistan'ı ziyaretlerin
den önce Meclisin niçin haberdar edilme
diğine ve Kore'de kahraman askerleri
mizin bir Meelis Heyeti tarafından ziya
retleri hususunda, ne düşünüldüğüne dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın
dan olan sorusuna Başkanlık Divanı adı
na Başkanvekili Celâl Yardımcının sözlü 
cevabı (6/716) 59:62 

15. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi sığmağında saklanan kıymetli 
ve tarihî saray eşyasının sureti muhafaza
sına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından olan sorusuna Başkanlık 
Divanı adına İdareci Üye îhsan Şerif öz
gen'in sözlü cevabı (6/717) 62:63 

B — Yazılı sorular 67 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, llsu Şirketinin bu
günkü durumuna, şirket idare heyetin
den olan bir zatın aynı zamanda İller Ban
kası Umum Müdür Muavinliği vazifesini 
ifa etmesinin doğru olup olmadığına, Tam-
iş Türk Anonim Şirketinin taahhüt ettiği 
işlerin nakden miktarına ve Akhisar Be
lediyesi su işlerinin ihaleye çıkarılmadan 
flsu Şirketine yaptırılması sebeplerine 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Ethem Men
deres'in yazılı cevabı (6/392) f>7:68 

a i I Sayfa 
i , 2. —- Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
ı cıoğlu'nun, Malatya'nın Akçadağ İlcesine 

bağlı köyler halkına Sultansuyu Harasm-
ı (jian borçlanma suretiyle 1935 senesinde 
I dağıtılan araziden bir kısmının fazla ve-
I rildiği iddiası ile geri alınmasının düşü

nülüp düşünülmediğine, bu il ile ilçelerin
de toprak dağıtımına ve iskân işlerinin 
ne merkezde olduğuna dair sorusuna 
Devlet Bakanı Muammer Alakant'm ya
zılı cevabı (6/619) 69 

3. — Çorum^ Milletvekili Ahmet Başıbü-
yük'ün, İskilip'in Bayat Bucağında köy
lünün emeği ile vücuda getirilen ve ha
len bos durmakta bulunan bölge yatılı 
okulu ile öğretmen evinin resmî işlerde 
kullanılmak üzere köye terkedilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin ya
zılı cevabı (6/666) 69:71 

4. — Çoruh Milletvekili Mesut Güney'-
in, Arhavi Bucağının şimdiye kadar ilce 
galine getirilmemesi ve bu bucağa bağlı 
Filarget Köyünün Hopa'ya bağlanması se
beplerine dair sorusuna Başbakan ve İç
işleri Bakanvekili' Adnan Menderes'in 
yazılı cevabı (6/710) 71:72 

' 5 . — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, liselerdeki olgunluk imtihanlarının 
kaldırılarak fakültelerde kabul imtihanı
nın usul ittihaz edilmesine ve orta okul-
ljarda yazılı imtihan sorularının mahallîlik 
p'rensip ve esaslarına göre mahallî komis
yonlar tarafından tertip edilmesine dair 
sprusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik 1le-
ı)i'nin yazılı cevabı (6/713) 72:73 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, Danıştaym daha rahat ve verimli 
çalışabilmesi için müsait bir binaya nakli
min düşünülüp düşünülmediğine dair so
fusuna Başbakan Adnan Menderes'in ya
zılı cevabı (6/714) 73:74 

7. — Denizli Milletvekili Ali Çobanoğ-
kı'nun, Tavas - Muğla Devlet yolunun in
şasının ne safhada olduğuna ve ne zaman 
bitirileceğine, Acıpayam - Fethiye, Deniz
li - Kaklık - Dinar yollarının yapılıp ya-
nılmıyacağına, İzmir - Denizli Devlet yo-

1 Umun ne zaman bitirileceğine ve Tavas İl-



Sayfa 
cesindeki küçük su işlerinin ne zaman ele 
alınacağına dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nıın yazılı cevabı 
(6/724) 74:75 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci 'nin, Dicle ve Batman nehirlerinin 
amenajman işine bugüne kadar başlanma-
masmm sebebine, Diyarbakır Ovasında ar-
teziyen araştırmalarına, Doğu Bölgesi İn
şaat Müdürlüğünün lağvedileceği hakkın
daki haberin sıhhat derecesine, köy okul
ları inşaatının bölge inşaat müdürlükleri
nin kontrol ve nezaretine verilmesine, 
Kul]) - Lice arasındaki Sarım köprüsünün 
bir an evvel ihalesinin yapılma'sma, Kulp-
Muş arasında bir geçit sağlanmasına ve bu 
il dahilindeki köprü ve yolların yaptırıl
masına dair sorusuna Bayındırlık Bakam 
Kemal Zeytinoğlu'nıın yazılı cevabı (6/757) 75:78 

9. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
F'ahri Ağaoğlu'nun, hâkim sınıfında olan 
memurlar hakkında vâki şikâyetlerin se
beplerine ve bu gibiler için ne muamele ya
pıldığına dair sorusuna Adalet Bakam 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/741) 78:80 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, vefiyatı azaltmak, hekim adedini 
artırmak için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne, veremle mücadeleye, sağlık bütçesi
nin çoğaltılmasına, doktorların sahte ra
por vermelerinin önlenmesine, ilçelerimizin 
eczaneye kavuşturulmasına, ebe ve hemşire 
adedinin artırılmasına ve sağlık sigortala
rının kurulmasına dair sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üstündağ'm yazılı cevabı (6/744) 81:83 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, liselerin son sınıfına fen ve edebiyat 
.şubeleri yanında bir de Ticaret şubesinin 
ilâvesine, Ankara Kız Teknik öğretmen 
Okuliyle liselerdeki tahsil süresinin dört 
yıldan üç yıla indirilmesine dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik îleri'nin sözlü 
cevabı (6/747) 83:84 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet ÖV 
bey'in, Ulus ile Keçiören arasındaki yolun 
otomobil kazalarım önlemek için genişletil -
nıesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 

Sayfa 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu ile İçişleri Bakanı Etem Menderes'
in yazılı cevapları (6/748) 84:85 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Ankara'da kurulmakta olan Yeni 
Mahallenin kanalizasyonu hakkındaki soru
suna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğ-
lu'nun yazılı cevabı (6/749) 85:87 

14. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takcıoğlu'nun, Çorum İlinin Alaca ve Sun
gurlu ilçelerinde ne zaman P. T. T. binası 
yapılacağına dair sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/756) 87:88 

15. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takcıoğlu'nun. Çorum'un Alaca İlcesine 
şimdiye kadar hapishane yapılmaması sebe
bine dair sorusuna Adalet Bakanı Rükned-
din Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/757) 88:89 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, Antalya'yı İzmir'e bağlıyacak olan 
yolun Korkuteli - Tefenni - Acıpayam - De
nizli kısmının Derlet yolları arasına al m- , 
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğ-
lu'nun yazılı cevabı (6/758) 89 

17. -— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, il ve köy,yolu dâvasını yürütmek 
için bir teşkilâtın kurulup kurulmadığına 
kurulmuşsa kâfi gelip gelmediğine dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin
oğlu'nıın yazılı cevabı (6/759) 89:90 

18. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 
Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet 
Elik'in suihalinin ne zaman ve hangi vali 
tarafından tesbit edildiğine ve mumailey
hin açtığı iptal dâvası ile Danıştayın verdi
ği men'i muhakeme kararı arasında ne gi
bi bir alâka ve münasebet tasavvur edildi
ğine dair sorusuna İçişleri Bakanı Etem 
Menderes'in yazılı cevabı (6/750) 90:91 

19. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
çıoğlu'nun, İmam - Hatip okullarında din 
dersi verenlerin bilgilerine ve Malatya'da 
îmanı - Hatip okulu açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik Îleri'nin yazılı ce
vabı (6/763) 91:92 

20. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
cıoğlu'nun, Malatya'nın yolsuz ve nüfusu 
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Sayfa 
çok olan bucak merkezlerinde sulh mahke
meleri açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Adalet Bakanı Rük-
neddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/764) 92:93 

21. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
cıoğlu'nun, Malatya'nın Hekimhan îlce 
merkezi ile bâzı köylerinin doludan zarar 
gören halkına ne gibi yardım yapıldığı
na dair Başbakanlıktan olan sorusu
na Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı 
cevabı (6/768) 93 

22. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Çivril İlçesinde 
inşa halinde bulunan Işıklı barajı tesisa
tından hangi vilâyet ve köylerin istifade 
edeceğine ve bu barajın inşaatı neticesin
de zarar gören köylülerle bu tesisat için 
istimlâk edilen arazinin malik ve muta
sarrıflarına arazi tevzii ve ihtiyaçlarının 
karşılanması için ne gibi bir yardım veya 
tedbir düşünüldüğüne ve barajın sulaya
cağı arazi miktarına dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun ya
zılı cevabı (6/769) 93:95 

23. — Konya Milletvekili Abdürrah-
man Fahri Ağaoğlu'nun, Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasının kurulduğundan bu
güne kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Eski
şehir, Kütahya ve Konya illerindeki hu
susi teşebbüs erbabına ne miktar kredi 
sağlandığına, 1951 yılında bankanın 
kendi kaynaklarından ve Marshall Plânı 
özel teşebbüs fonundan vâki kredi talep
lerinin ne gibi sebeplerle ret veya iptal 
edildiğine ve her birinin miktarına, Kon
ya - Karacığan Kiremit ve Tuğla Fabrika
sının tevsii için bu bankaya yapılan mü-
racaatin tekemmül ettirilmemesinin doğ
ru olup olmadığına dair sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin 
vazıh cevabı (6/772) 95:97 

i Sayfa 
: 24. — Konya Milletvekili Abdürrah-

m$,n Fahri Ağaoğlu'nun, Ilgın'da Ziya Öz
alp'a ait bir yerin Toprak Mahsulleri Ofi
si j tarafından hangi kanuna göre istimlâk 
edildiğine, bekçi ve kantarcı evi yapılmak 
üzere bu yerin istimlâkinin caiz olup ol
madığına, aynı civarda Ofis için daha mü
sait bir yer gösterildiği halde hangi se
beple buna rıza gösterilmediğine dair 
sofusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı En
ver Güreli'nin sözlü cevabı (6/775) 98 

25. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, müstahsil elinde 
bujlunan haşhaş tohumunun ihracı hak 
kıtda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'-
n ı i yazılı cevabı (6/776) 99:102 

: 26. — Çorum Milletvekili Şevki Gür-
ses'in, mülga 1683 sayılı Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanunu hükümlerine göre Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kadrosundan 
1944 - 1949 yıllarında emekliye ayrılan do-
kujz kişiye tahsis kılman emekli, dul ve 
yetim aylıklariyle tazminatının bugüne ka
dar istihkak sahiplerine ödenmemesi sebe
bime dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan 
Pokatkan'm yazılı cevabı (6/783) 103:105 

27. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-
cıcjğlu'nun, Malatya'nın Gürün ilçesiyle 
diğer mülhakatında dokumacılık sanayiinin 
ihyası hususunda ne düşünüldüğüne ve 
hayat pahalılığı karşısında ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Enver Güreli'nin yazılı ce-
vapı (6/788) 105:107 

6. — Seçimler 64 
1. — Milletvekillerinden mürekkep bir 

heyeti Birleşik Kırallığı ziyarete daveti 
mutazammm İngiltere Lordlar ve Avam 
kabaraları Başkanlarının daveti üzerine 
İngiltere'ye gidecek' heyete katılacak üye-
lerji seçimi (5/54) 64:65,66 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Atatürk'ün 14 ncü ölüm yılı dolayısiyle be§ 

dakika ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 
Millî Savunma Bakanlığından istifa eden 

Hulusi Köymen'in yerine Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Kurtbek'in tâyin edildiğine, 

Çalışma Bakanlığından istifa eden Nuri öz-
san'm yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu'nun ve açık bulunan 
Ulaştırma Bakanlığına da Bilecik Milletvekili 
Yümnü Üresin'in tâyin edildiklerine; 

Adalet Bakanlığından istifa eden Eükneddin 
Nasuhioğlu 'nun yerine Ankara Milletvekili Os
man Şevki Çiçekdağ'm tâyin edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, okundu. 

Kayseri Milletvekili Suad Hayri Ürgüblü'-
nün, milletvekilliğinden çekildiğine dair öner
gesi ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlamkla-
riyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya 
hakkında soruşturma yapmak üzere vazifelendi
rilen Komisyon Başkanlığı tezkeresi ve, 

Tasarılar 
1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve 

A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/462) (Bütçe Komisyo
nuna) : 

2. — Millî Sarayların idaresi hakkında ka
nun tasarısı (1/463) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

Tezkereler 
3. — Ankara Üniversitesi 1948 Bütçe yılı 

Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/380) (Sayıştay Komisyonuna); 

4. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâ
valarından, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 8 nci maddesinin (Ç) fıkrasın
da bahsedilen çeşitli ödemelerden mütt yelli! dâ~ 

Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Kars 
Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın hakkında açı
lan âmme dâvasının zaman aşımı dolayısiyle 
ortadan kaldırılmasına sorgu yargıçlığınca karar 
verildiğine; 

Tokad Milletvekili Nuri Turgut Topcoğlu'-
nun öldüğüne dair Başbakanlık tezkereleri de 
okunduktan sonra, 

Komisyonlar seçimi için oylar toplanıldı. 
Birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum 
Komisyonlar seçiminin sonuçlan bildirildi. 
12 . X I . 1952 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kav seri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

V. Apaydın t. Kirazoğlu 

Kâtip 
Rize Milletvekili 

A. Morgu 

vahu'in rüyet yetkisinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/381); 

5. - Memurin Kanununun 2919 sayılı Ka
nımla değişi irilen 64 ncü maddesindeki «Bu gi
bilerin ilk açılacak memuriyetlere tâyinleri mec
buridir. >:• kaydının, meslek ve ihtisas dâhilin -
deki vazifelere raci ve münhasır olup olmadığı
nın yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/382); 

(i. Tekel Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/383) (Sayıştay Komisyonuna); 

önerge 
7. Ankara Milletvekili Talât Vasfi Öz'ün, 

Pasaport Kanununun 35 nci maddesinin yorum-
İnmasma dair önergesi (4/274). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î OBURUM 
Açılma saati :| 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiji Fikri Apaydın 

KÂTİPLE : Ahmet Morgil (Rize), tbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ % AMUT AYA SUNUŞLARI 

1. — Milletvekillerinden mürekkep bir heye
ti Birleşik Kıratlığı ziyarete daveti mutazammın 
İngiltere Lordlar ve Aavam Kamaraları Başkan
larının mektupları (5/54) 

22 Temmuz 1952 
Ekselans Bay Refik Koraltan, 

Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Ankara - Türkiye 

Lordlar Kamarası Başkanı ile Avam Kama
rası Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına samimî selâmlarını sunarlar ve Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir 
heyetin Birleşik Kırallığı ziyaret eylemesini 
temin buyurmalarını kendilerinden Parlâmen
tonun her iki Kamarası adına rica ile şeref du
yarlar. ingiltere Parlâmentosunun misafiri 
olacak bu heyetin mümkünse, 12 Kasım 1952 
Çarşamba günü Londra'ya muvasalatla 19 Ka
sım 1952 Çarşamba gününe kadar kalması mü
nasip olacaktır. Heyetin on üyeden terekküp 
etmesi telkin olunur. 

Lordlar Kamarası Başkanı ve Avam Kama
rası Başkanı, iki memleketin halkı ve parlâmento
su arasında esasen mevcut olan dostluk bağlarını 
takviyeye hizmet edeceğinden emin bulundukları 
bu daveti Büyük Millet Meclisi Başkanının kabul 
buyuracağını kuvvetle ümit etmektedirler. 

Büyük Millet Meclisi mutabık olduğu tak
dirde, Lordlar Kamarası Başkanı ile Avam Ka
marası Başkanı, bu ziyaretin teferruatını ara
larında tanzim etmelerinin Parlâmentolarara-
sı Birliği Türk ve İnkiliz gruplarından talep 
olunmasını telkin eylerler. İngiliz (Trupu bu 
maksatla gerekli tedbirleri derhal ittihaz ede
cek ve hiç şüphesiz Türk Grupu da kendi ba

kıcımdan icabeden tertibatı alacaktır. 
Lordlar Kamarası Başkanı ile Avam Kama

ralı, Başkanı, bu daveti yaparlarken en yüksek 
ihtiramlarının kabulünü Büyük Millet Meclisi 
Başkanından rica eylerler.' 

Lordlar Kamarası Başkanı 
Simonds 

29 Temmuz 1952 
Ekselans Bay Refik Koraltoan 

Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Ankara - Türkiye 

j Lordlar Kamaorası Başkanı ile Avam Kama
ralı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına samimî selâmlarını sunarlar ve Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir heye
tim Birleşik Kırallığı ziyaret eylemesini temin 
buyurmalarını kendilerinden Parlâmentonun her 
ikij Kamarası adına rica ile şeref duyarlar, in

giltere Parlâmentosunun misafiri olacak bu he
yetin mümkünse, 12 Kasım. 1952 Çarşamba günü 
Londra'ya muvasalatla 19 Kasım 1952 Çarşam
ba [gününe kadar kalması münasip olacaktır. He
yetin on üyeden terekküp etmesi telkin olunur. 

'Lordlar Kamarası Başkanı ve Avam Kama
ralı Başkanı, iki memleketin halkı ve Parlâmen-
tosju arasında esasen mevcut olan dostluk bağla
rını takviyeye hizmet edeceğinden emin bulun-
dujdarı bu daveti Büyük Millet Meclisi Baş
kanımın kabul buyuracağını kuvvetle ümit et-
me|ktedirle2: 

I Büyük Millet Meclisi mutabık) olduğu takdir
de,! Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası Baş
kamı, bu ziyaretin teferruatını aralarında tan-
zint etmelerinin Parlâmentolararası Birliği Türk 
ve İ ingiliz gruplarından talep olunmasını tel-
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kin eylerler. İngiliz Gnrupu bu maksatla gerekli I 
tedbirleri derhal ittihaz edecek ve hiç şüphesiz 
Türk Gurupu da kendi bakımından icabeden 
tertibatı alacaktır. 

Lordlar Kamarası Başkanı ile Avam Kama
rası Başkanı, bu daveti yaparlarken en yüksek 
ihtiramlarının kabulünü Büyük Millet Meclisi 
Başkanından rica eylerler. 

Avam Kamarası Başkanı 
W. S. Morrison 

BAŞKAN — Her iki Kamara Başkanlarına 
Meclis Başkanlığının aynı mealdeki cevabi mek
tupları okunacaktır. 

23 Ağustos 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Lord

lar Kamarsı Başkanına ve Avam Kamarası Baş
kanına samimî selâmlarını takdim eder ve, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürek
kep bir heyetin Birleşik Kırallığı ziyaret eyle
mesini temine; Parlâmentonun her iki Kamara
sı namına, kendisini daveti mutazammm bulu
nan 29 Temmuz 1952 tarihli lûtufkâr mektupla
rını büyük memnuniyetle aldığını ve bu daveti 
kabul eylediğini arz ile bu dostluk nişanesinden 
dolayı kalbî teşekkürlerini sunmakla şeref ka
zanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir 
heyetin Birleşik Kırallığı ziyaretten ziyadesiyle 
bahtiyar olacaklarından emindir. Kendisi, böy
le bir ziyaretin her iki memleket parlâmento
ları ve halkı arasında müteyemminen mevcut 
dostluk münasebetlerinin daha ziyade gelişme
sine şüphesiz hizmet edeceğine kainidir. 

Heyetin Londra'ya 12 Kasımdan muahhar 
bir tarihte muvasalatının muvafık olacağı yo
lundaki telkin neticesinde Lordlar Kamarası 
Başkanı ile Avam Karası Başkanının tasavvur 
buyurdukları bir haftalık ziyaretin başlangıç 
tarihi olarak 19 Kasım tarihine muvafakat eyle
dikleri Büyük Millet Meclisi Başkanına Türki
ye Dışişleri Bakanlığı kanaliyle bildirilmiş bu
lunmaktadır. 

Büyük Millet Meclisince dış memleketlere 
gönderilecek heyetlerin seçimi, Meclisin genel 
toplantısında yapıldığı ve halen Meclis 1 Kasım
da tekrar toplanmak üzere yaz tatilinde bu
lunduğu cihetle, senelik mesaisine başlayınca, 
ilk iş olarak, telkin buyurulan adedde millet-
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vekillerinden terekküp edecek bir heyetin, 19 
Kasımda Londra'da bulunmak üzere teşkili için 
gereken muameleye tehalükle tevessül oluna 
çaktır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, bu ziyaretin 
teferruatını aralarında tanzim etmelerinin Par-
lâmentolararası İngiliz ve Türk Gruplarından 
talep olunması fikrine iştirakle gerekli tedbir
leri ittihaz etmesini Türk Grupundan talebede-
çektir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, en yüksek ih
tiramlarının kabulünü Lordlar Kamarası Başka
nından ve Avam Kamarası Başkanından rica 
eyler. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — Efendim, gündemin bu madde
sinin tatbiki için bir grup toplantısı yapılması 
iktiza ediyor. Bilâhara vereceğimiz fasıladan 
sonra İngiltere'ye gidecek heyetin seçimini müta-
akıp oturumda yapacağız. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Milletvekillerinden mürekkep bir heye
ti Yugoslavya'yı ziyarete daveti mutazammm 
Yugoslav Federal Halli Meclisi Federal Kon
seyi Başkanımın mektubu (5/55); 

BAŞKAN — Mektubu okuyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyetleri Fe

deral Halk Meclisi Başkanı ve Yugoslavya Federal 
Halk Cumhuriyetleri Milletleri Konseyi Başkanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına en hara
retli selâmlarını sunarlar ve Yugoslavya Parlâmen
tosu her iki meclisi namına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi azalarından mürekkep bir heyeti Yugos
lavya Federal Halk Cumhuriyetlerini ziyarete da
vet ederler. 

Yugoslavya Federal Konseyi ve Milletleri 
Konseyi Başkanları, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının da bu daveti kabul edeceğini 
ümit eder. Çünkü memleketlerimiz ve parlâmeto-
larımız arasında dostluk münasebetlerinin kuv
vetlenmesine yarıyacaktır. 

Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bu daveti 
kabul edecek olursa, başkanlarımız, Türk ve Yu
goslav Parlâmentolararası birliklerinin grupları 
tarafından bu ziyaretin teferruatının tesbit edil
mesini teklif ederler. 
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B : 3 12.1 
Yugoslavya grupu bu hususta kendine düşe

cek vazifeyi yapmıya hazırdır. Ümit ederiz ki, 
Türk Grupu da bu yolda harekete hazırdır. 

Bu ziyaretin yapılacağı tarihin tesbitine ge
lince : 

Yugoslavya Palamentosunun her iki Meclisi, 
bunun için ya Temmuz ayının ikinci yarısını ya 
Ağustos ayının ikinci yarısını teklif eder. Bu iki 
şıktan birini tercih etmek hakkını Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bırakır. 

Eğer Türk Heyeti ikinci şıkkı tercih ederse 
(1952 yılı Ağustos ayı ikinci yarısı) 

Yugoslavya Palâmentosu Meclisleri Başkan
ları, Parlâmentolararası yıllık konferans çalış
malarının 28 Ağustos 'u mütaakıp günlerde 
Berne'de başlıyacağmı hatırlatmayı vazife bilir 
ve bu suretle Yugoslavya ziyaretinin 10 gün de
vam edebileceğini ümit eder. 

Yugoslavya Parlâmentosu meclisleri başkan
ları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına en 
yüksek hislerini sunmak için bu daveti fırsat bi
lir. 

Yugoslavya Parlâmentosu 
her iki Meclisi Başkanları 
namına Yugoslavya Fe

deral Halk Meclisleri 
Konseyi Başkanı 
Vlâdimir Simiç 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının cevabi mektubunu okutuyorum. 

H. K. Md. 4031 
Ekselans 

Mösyö Vlâdimir Simiç, 
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti 
Halk Meclisi Federal Konseyi Başkanı 

Bay Başkan, 
Türk Milletvekillerinden mürekkep bir heye

tin Yugoslavya'ya bir dostluk ziyareti yapmaya, 
Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti Parlâmen
tosunun her iki konseyi namına daveti mutazam-
mm olarak Büyük Elçi Ekselans Radovanoviç 
tarafından bana tevdi olunan mektubunuzu bü
yük tahassüsle aldım. Kader ve menfaatleri müş
terek olan iki dost milletin kalbi rabıtalarını da
ha yakından ifade ve en geniş ölçüde izhara fır
sat ve imkân verecek olan bu ziyaretin derhal 
yapılabilmesini yalnız şahsan benim değil bütün 
Büyük Millet Meclisindeki arkadaşlarımın çok 
arzu ettiğimizden emin olabilirsiniz. Fakat ne 
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yazık ki Meclis resmî yaz tatili münasebetiyle 
toplantı halinde bulunmamaktadır. Halbuki mer'i 
mevzuata göre Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
her hangi bir sebeple gidecek heyetlerin Meclis 
lÜmumi Heyeti tarafından seçilmesi zarureti var
dır. Bu itibarla her bakımdan faydalı olacak 
olan bu ziyaretin yapılabilmesinin Meclisin top
lantısına taliki icabetmektedir. Derhal arzede-
yim ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin, toplanır 
toplanmaz çok nazikâne ve dostane davetinize 
icabet meselesini derhal ele almasını temin için 
içabedeni yapacağım. 

Yüksek şahsınızda Yugoslav Federal Meclisi
ni en samimî duygularla ve saygı ile selâmlar, 
dost Yugoslav milletinin saadet ve refahını can
dan temenni ederim. 

Refik Koraltan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yugoslavya'ya gidecek heyetin 
seçimini de mütaakıp celsede yapacağız efendim. 

Gündeme devam ediyoruz. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/379) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Sayın Üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık 
Divanının 5 Kasım 1952 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

R. Koraltan 

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu, 1 ak
başta olduğu için, 1 . XI . 1952 tarihinden iti
baren. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ 
2 ay hasta olduğu için 1 . XI . 1952 tarihin
den itibaren 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil 15 gün 
hasta olduğu için, 1 . XI . 1952 tarihinden iti
baren. 

Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent 2 ay 
Hasta olduğu için, 1 . XI . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Şimdi isimleri birer birer oku
tup reyinize arzedeceğim. 
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Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu, 1 ay | 

hasta olduğu için, 1 . XI . 1952 tarihinden iti- i 
baren. | 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul ! 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ | 
2 ay hasta olduğu için 1 . XI . 1952 tarihin- ( 
den itibaren 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil 15 gün 
hasta olduğu için, 1 . XI . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent 2 ay 
hasta olduğu için, 1 . XI . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•i. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Şose ve Köprüler Kanununa ek kanun teklifinin 
geri verilmesine dair önergesi (4/272) 

Yüksek Başkanlığa 
Şose ve Köprüler Kanununa ek kanun tekli-
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fimin Yol Vergisinin kaldırılmış olması dolayı-
siyle geriye verilmesini rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — tzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, 
Türk İşçilerine karşı Hükümetin cephe aldığı 
hakkındaki iddiamn mahiyetine ve tzmir îşçi 
Sendikaları veya Sendikalar Birliği ile Hükümet 
arasında her hangi bir ihtilaflı mevzu olup ol
madığına dair olan sözlü soru önergesinin geri 
verilmesine dair önergesi (4/273) 

Yüksek Başkanlığa 
Türk işçilerine karşı Hükümetin cephe aldı

ğı hakkındaki iddiaların mahiyetine ve tzmir 
tşçi Sendikaları veya Sendikalar Birliğiyle Hükü
met arasında her hangi ihtilaflı mevzu ölüp ol
madığına dair Başbakanlığa tevcih ettiğim sözlü 
sorumun geri verilmesini riea ederim. 

tzmir Milletvekili 
Abidin Tekön 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — GEÇtCt KOMİSYON KURULMASI 

1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu tasarısının görüşülmesi için Geçici Komis
yon kurulması (1/174) 

BAŞKAN — Efendim, Orman Kanunu ta
sarısını müzakere etmek üzere (Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Tarım komisyonlarından seçilen be
şer üyeden mürekkep geçici komisyon), hava
le edilen tasarı ve tekliflerden yalnız (Orman 
Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanun 
tasarısı) nı sonuçlandıraramamıştır. 

Bu itibarla; Geçici Komisyonun (Adalet, 
içişleri, Maliye ve Tarım) komisyonlarından 
seçilecek beşer üyeden mürekkep olmak üzere 
yeniden teşkilini tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Orman Genel Mü
dürlüğü teşkiltı hakkındaki kanun tasarısını 
görüşecek geçici komisyon bu suretle teşekkül 
etmiştir. 

2. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâ
valarından, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 8 nci maddesinin (Ç) fıkrasın
da bahsedilen çeşitli ödemelerden mütevellit dâ
vaların rüyet yetkisinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi için Geçici 
Komisyon kurulması (3/381) 

3. — Memurin Kanununun 291.9 sayılı Ka
nunla değiştirilen 64 ncü maddesindeki « Bu gi
bilerin ilk açılacak memuriyetlere tâyinleri mec
buridir » kaydının, meslek ve ihtisas dahilinde
ki vazifelere raci ve münhasır olup 'Olmadığının 
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresinin 
görüşülmesi için Geçici Komisyon kurulması 
(3/382) 

4. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öe'ün, 
Pasaport Kanununun 35 nci maddesinin yorum
lanmasına dair önergesinin görüşülmesi için Ge
çici Komisyon kurulması (4/274) 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvalar
dan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
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nununun 8 nci maddesinin (Ç) fıkrasında balı- j 
sedilen çeşitli ödemelerden mütevellit dâvaların 
rüyet yetkisinin yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ile ayrıca 

Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunla 
değiştirilen 64 ncü maddesindeki «Bu gibilerin 
ilk açılacak memuriyetlere tâyinleri mecburidir» 
kaydının, meslek ve ihtisas dahilindeki vazife
lere raci ve münhasır olup olmadığının yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve bir de 
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, Ankara Milletvekili Talât Vasfi Öz'ün, Pa

saport Kanununun 35 nci maddesinin yorumlan
masına dair önergesi vardır. Yorumlanması is
tenilen mevzulara ait kanunlar geçici komisyon
larda incelenmiş olduğundan bu yorum istekle
rinin, Tüzük gereğince bakanlıklarla karşılıklı 
komisyonlardan birer üye alınmak suretiyle ku
rulacak Geçici Komisyona havalesini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret 
buyursunlar.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin sorular kısmına geçiyoruz. 

5. SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'nin, iktisadi gelişmemiz için şimdiye kadar 
alınan karar ve tedbirlerle girişilen teşebbüsler
den elde edilen neticelere, dünyaca iktisadi bir 
krize doğru gidildiği hakkındaki emarelere dair 
Hükümetin görüş ve kanaati ile böyle bir ihti
mal karşısında alınması düşünülen tedbirlerin 
ne olduğuna ve tediye muvazenemizin durumuna 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/673) 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade buradalar mı 
efendim? (Burada sesleri). Bu hususta bir öner
geleri var, okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
İktisadi gelişmemiz, iktisadi kriz ve tediye 

muvazenemiz hakkındaki sözlü sorumun iadesini 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kastamonu Milletvekili 

Şükrü Kerimzade 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. îkin-
ci soruya geçiyoruz. 

2. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-
xn, İsparta özel Lisesinin resmî liselere muade
letinin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine 
ve resmî lise olarak kabul edilip edilmiyeceğine 
dair Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/675) 

BAŞKAN — İkinci soru İsparta Milletvekili 
Kemal Demiralay arkadaşımızındır. Millî Eği
tim Bakanı yoktur. Gelecek Birleşime tehir edi-
voruz. 

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Ba
şar'in, İstanbul TÂmanınddki tıkanıklığı ıslah 
etmek üzere Hasköy ve Sarayburnu'ndaki saha
nın eşya muhafazasına tahsisine karar verildiği 
halde bugüne kadar gecikmesi sebebine, Topha
ne sahasının Salıpazarı'ndaki liman inşaatı için 
boşaltılmaya başlandığı hakkındaki haberin doğ
ru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda yeni li
man tesisleri yapılması hakkında karar alınmaz
dan evvel İstanbul Belediyesi ve Ticaret Odası 
ile diğer alâkalıların fikir ve mütalâalarının alı
nıp alınmadığına dair Bayındırlık ve Ulaştırma 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/683) 

BAŞKAN — Soru sahibi Ahmet Hamdi Ba
şar arkadaşımız buradalar mı efendim? (Yok ses
leri). 

Soru gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

4. -— Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, 
Adana - Ulukışla arasında vukubulan tren ka
zasında bir ihmalin mevcut olup olmadığına, 
varsa bu hususta ne muamele yapıldığına ve bu 
gibi hâdiselerin tekerrür etmemesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Ulaştırma Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/692) 

ENVER KARAN (Erzurum) — Geri istiyo
rum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu'nun, Ulus Gazetesinin 20 .V . 1952 tarihli 
nüshasının üçüncü sayfasında intişar eden ya
zıda zikredilen silâhlanma, kaçakçılık ve asa
yişsizlik vakaları hakkındaki iddiaların mahiye-
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su almak maksadiyle kalorifer radyatörlerini del-
dikleri söyleniyor. Vâki ise ne muamele ya
pılmıştır? 

8. Bu evlerin her hangi bir suretle elden 
çıkarılması düşünülmekte midir? 

9. Bunlardan bir kısmının kira ile hususi bi
nalarda yerleşen Devlet daire ve müesseselerine 
tahsisi kabil değil midir? 

10. İkamet müddetini tahdit ve bu suretle 
bir münavebeye tâbi tutularak mümkün mertebe 
fazla memurun bu evlerden istifadeleri sağla
namaz mı? 

19 . V . 1952 
Van Milletvekili 

tzzet Akın 
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tine dair Adalet ve içişleri bakanlıklarından söz
lü sorusu (6/698) 

BAŞKAN — Müfit Bey İçişleri Bakanı bu
rada değildir. Her iki Bakanın bulundukları 
bir zamanda cevap verilmesini arzu ediyorsanız 
İçtüzük gereğince o vakte. talik edeceğim. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Bir
likte cevap verilsin. 

'BAŞKAN — Her iki bakanın hazır bulun
dukları bir celsede görüşülmesini istiyorlar. Tü
zük gereğince gelecek Birleşime talik ediyorum. 

(i, — Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'-
ın, Yunanistan ile Türkiye arasında tesis edilen 
sıkı dostluk münasebetlerinin bütün Orta Şark 
devletlerine de teşmili hususunda ne düşünüldü
ğüne ve Tunus meselesinde Hükümetimizin nok
ta/i nazarına dair Dışişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/700) 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Müsaade ederseniz bunu gelecek 
Birleşime cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — G-eleeek Birleşime bırakılmıştır. 
BAŞKAN — Van Milletvekili İzzet Akın 

arkadaşımız burada mı? (Burada sesleri) 

7. — Van Milletvekili tzzet Akın'm, Namık 
Kemal Mahallesindeki memur evleri hakkında
ki sorusuna Maliye Bakam Hasan Polatkan'm 
sözlü cevabı (6/701) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Maliye Bakanı 

tarafından Büyük Millet Meclisinde sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile arzederim. 

1. Namık Kemal Mahallesindeki memur ev
lerinde halen oturmakta olan memurların maaş 
derecelerine göre miktarı nedir? 

2. Evlerin tipleri itibariyle kira bedelleri 
nedir? 

3. Alman kiralar bu evlerin umumi masra
fını karşılamakta mıdır? 

4. Evlerin tahsislinde mevcut talimata ay
kırı hareketler var mıdır? 

5. Buralarda oturan memurlardan bâzıla
rının yanlarına kiracı aldıkları işitiliyor doğru 
mudur? 

6. Evlerin bakımında bir eksiklik var 
mıdır? 

7. Evlerde oturanlardan bâzılarının sıcak 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınındır. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Van Milletvekili Sayın İzzet Akın 
arkadaşımızın Namık Kemal Mahallesi hakkında
ki sözlü sorularına sıra ile cevap arzediyorum. 

1. Namık Kemal Mahallesinde mevcut 434 
dairenin birinde 14 ncü, üçünde 13 neü, dördünde 
12 nci, altısında 11 nci, on yedisinde 10 neu, 
yirmi beşinde 9 neu, elli yedisinde 8 nci, kırka I -
tsında yedinci, kırk dokuzunda 6 nci, kırk iki
sinde 5 nci, elli ikisinde 4 ncü, seksen ikisinde 
3 neü, yirmi beşinde 2 nci ve yirmi beşinde de 
1 nci derecedeki memurlar ikamet etmektedirler. 

2. Bu dairelerin tipleri itibariyle kira be
delleri de şöyledir : 

İki odalı A tipi 45, 49 lira, yine iki odalı 
(yan daire) A tipi 51,09 lira, üç odalı B tipi 61, 
3! lira. üç odalı O ve F tipleri 66, 42 lira, üç 
odalı (4 tipi 71,53 lira, üç odalı E tipi 81,75 
lira, beş odalı P ve D tipleri 91,97 liredir. 

3. Bu evlerden alınmakta olan kiralar umu
mi masrafı karşılamaktadır. Binaların amortis
man paylarından sarfınazar, alman yıllık kira 
bedelleri yekûnu umumi masraflar yekûnundan 
vasati olarak 35 - 40 bin lira fazla bulunmak
tadır. 

4. Memur konutları yönetmeliğine göre 
her bakanlığa evvelce muayyen bir kontenjan 
tefrik olunmakta ve bu kontenjan dâhilinde 
olmak kaydiyle dairelerin hangi memurlara ve 
ne şekilde tahsis olunacağı tamamen bakanlık
lara bırakılmış bulunmaktadır. Bu kontenjan
lara göre bakanlıklarca yapılan tahsislerde 
talimatına aykırı bir muamele yapıldığına dair 
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Maliye Bakanlığına bir müracaatta bulunul
mamıştır. 

5. Kendilerine daire tahsis olunan memur
ların bu dairelere kendi efradı ailelerinden 
başka kimseleri kiracı olarak almaları talimat
name ile menedilmiş bulunmaktadır. Namık-
kemal Mahallesindeki dairelerin 1946 yılında 
ilk defa tahsisine başlandığı sıralarda bâzı me
murların talimat hükümlerine aykırı olarak 
yanlarına kiracı aldıkları görülmüş ve hakla
rında gereken muameleye o tarihlerde tevessül 
edilmiştir. Bu husus halen dikkatle takip olun
makta ve talimatname hükümlerine aykırı ha
reketlere meydan verilmemeye bilhansa itina 
olunmaktadır. 

6. Nanııkkemal Mahallesindeki bütün bina
ların ve teferruatının bakımında bir noksanlık 
bırakılmamalına çalışılmaktadır. 

7. Dairelerde oturanların sıcak su almak 
maksadiyle kalorifer musluklarını açtıkları ilk 
zamanlarda görülmüş ise de kalorifer sularına 
siyah boya atılmak suretiyle bu tesisata veril
mesi muhtemel zararlar önlenmiş bulunmak
tadır. 

8. Namıkkemal Mahallesindeki binaların 
elden çıkarılması mevzuunda muhtelit* milletve
killeri tarafından yapılmış olan kanun teklifleri 
halen Bütçe Komisyonunda tetkik edilmektedir. 
Bu binalar hakkında en isabetli kararı şüphesiz 
ki, Yüksek Meclis verecektir. 

9. Biraz önce arzettiğim kanun tasarıları 
Yüksek Mecliste Katî şeklini aldıktan sonra bu 
binalardan bir kısmının resmî dairelere tahsisi 
mevzuu ele alınabilecektir. 

10. Dairelerdeki ikamet müddetini tahdit 
ederek bütün memurların münavebe ile istifa
delerini temin cihetine gidilmesinin faydalı bir 
sistem olacağı şüphelidir. Mamafih, nakil, ölüm, 
emekli gibi hâdiseler dolayısiyle esasen ikamet 
müddeti mahdut bulunmaktadır. 

BAŞKAN — İzzet Akın. 
ÎZZET AKIN (Van) — Sayın Bakana ver

dikleri izahattan dolayı teşekkür ederim. Ancak 
bâzı hususlarda tatmin edilmiş değilim. 

Arkadaşlar; memleketin bin bir ihtiyacı du
rurken on altı milyon lirayı gömdüğünüz "bu 
evler, bugün için sayısı mahdut ve çoğu yardı
ma muhtaç olmıyan bir kısım memurların isti
rahatını, istifadesini sağlamaktan başka hiçbir 
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işe 

O : 1 
|yaramamaktadır. (Soldan, bravo sesleri). 
Ben bu önergeyi verdikten sonra öğrendim 

ki, tbir arkadaşımız, Gazianteb Milletvekili Sa
yın) Süleyman Kuranel, bu evlerin satılmak üzere 
Emjlâk Kredi Bankasına devri hakkında bir tek
lif yapmış, bu teklif iki komisyonda kabul edil
miş^ halen Bütçe Komisyonunda beklemektedir. 
Ben bunun üzerinde durmıyacağım. Eğer bu ta-
saH Yüksek Mecliste kabul edilecek olursa me
sele! kökünden halledilmiş, Hükümet de bu ga-
iledjen kurtulmuş olacaktır. Ben bu evlerin ida
resine ait bâzı hususlar üzerinde kısaca maru
zatta bulunacağım. 

JBu evlere ait bir talimat var. Bu talimatın 
5 nci maddesi bu evlerin hangi memurlara ne 
gib| şartlarla tahsis edileceğini izah ediyor. 
Butjıa göre ev bulamadıkları için otel köşelerinde 
sürünen, akrabalarının yanma sığınmak mecbu
riyetinde kalan veyahut kalabalık bir aile halin
de bir odada veya gayrisıhhi evlerde sığınmak 
mecburiyetinde kalan memurlara bu evler du
rumlarına göre tahsis edilir. 

Görülüyor ki, talimatnamedeki bu hüküm 
sırf mesken buhranından mülhem olarak vaz'e-
dilrjıiştir. Fakat aradan geçen zaman zarfında 
şartjlar çok değişmiştir. Ankara'da birçok ev ve 
apartman yapılmıştır. Çok şükür artık gazete
lerde kiralık ev ilânlarını görüyoruz. Sekiz! se
ne evvel bunları görmek mümkün değildi. Şu 
halde bugün için Ankara'da mevzuubahis olan 
mesken buhranından ziyade kira buhranıdır. 
Çüriki birçok kiralık ev bulunmasına rağmen 
hiçbir ucuzluk mevcut delildir. O halde ortada 
mesken buhranından ziyade kira buhranı oldu
ğunla göre bu evlerin memurlara tahsisi bugün 
içini sırf bir yardım mahiyetini almıştır. 

tş yardım mahiyetini alınca yapılan bu yar-
dıman yerine masruf olmuş sayılabilmesi için 
evlerin en muhtaç olanlara • tahsisi icabetmekte-
dir.l Halbuki tatbikat böyle değildir. Hepiniz ve 
Sayjm Bakan da biliyorlar ki, bu evlerin tahsisi 
sıracında bir kısım daire reisleri, umum müdür
ler [bunları paylaşmışlardır, bugün de bu evler
de oturanlardan yüksek maaşlı memurlar büyük 
bir yekûn teşkil etmektedir. 

ı Arkadaşlar, Devletten 150 lira esli maaş alan 
bir memur 4-5 odalı fevkalâde konforlu bir ev
de 40-90 lira kira ile otururken aynı dairede bu 
zatıp. emrinde çalışan küçük bir memur aynı ma
hallenin karşısındaki bir apartmanın bodrum ka-

- 55 - ! 



B : 3 12 .1 
tında sıhhi şartlardan mahrum iki odalı bir yer
de ayda en az 100 lira ile oturuyor. İşte adalet
le, hakkaniyetle kabili telif olmıyan cihet budur. 
iddia etmiyorum ki, yüksek maaş alan memurlar 
refah içindedir. Elbette onların da sıkıntıları var
dır. Fakat onların sıkıntıları ile az maaş alan 
memurların sıkıntıları arasında çok büyük fark 
vardır. Binaenaleyh, kanaatimce artık büyük me
murlar, çok maaşlı memurlar biraz fedakârlık 
yapsınlar. Onlar hariçten de ev bulabilirler. Di
ğerlerine nazaran maaşları daha müsaittir. Bu 
evleri, az maaş alan, sıkıntı içinde bulunanlara 
terketmelidir. Bu bakımlardan talimatnameyi 
yeni baştan gözden geçirmek icabediyor kanaa
tindeyim. 

İkinci mâruzâtım, bâzı memurlar vardır ki, 
bu evlerin yapılmasını mütaakıp buralara otur
muşlardır. Bunların gerek vazifeleri, kadroları 
ve gerek ihtisasları icabı başka bir tarafa ayrıl
malarına ve oturdukları evi boşaltmalarına im
kân yoktur; Ankara'nın demirbaşlarıdır. Bugün
kü şekilde devam edecek olursa diğerleri aynı 
yerlerde oturamıyacaklar, faydalanamıyaeaklar-
dır. 

Bunun için diyorum ki ; mademki bu bir 
yardım şeklini almıştır, o halde muhtaç me
murların, sıra bekliyen memurların da oralar
dan faydalanması için, buradaki oturma müd
detini tahdit etmek, -3 - 5 sene gibi bir müd
dete hasretmek lâzımdır. Müddetini bitirenle
rin yerine başkaları gelmeli ve başkaları da bu 
nimetten faydalanmalıdırlar. 

Üçüncü mâruzâtım talimatnamenin tatbika
tına aittir. Bu evlerde oturmak hakkını kay
beden bâzı memurlar uzun müddet boşaltmıya-
rak oturmakta devam ediyorlar. Şüphesiz bu; 
talimatnamce müeyyidelerinin kifayet etmeyi-
şindendir. Bunlar uzun müddet bu evleri işga
le devam etmekte, sıra bekliyen memurlar ise 
bundan zarar görmektedirler. Talimatnamede 
bu cihetin nazarı itibara alınması icabediyor. 

Sayın Bakan, «Bu binaların bir kısmının 
resmî dairelere tahsis edileceği ayrıca düşü
nülmektedir» buyurdular. Bendeniz diyorum ki, 
iş çok geç kalmıştır, öğrendiğimize göre Hazi
ne her sene Ankara'da bulunan Devlet daire
leri kirası için iki milyon liraya yakın para 
harcamaktadır. Halbuki evlerin pekâlâ, bir kıs
mı olsun, bu maksatla kullanılabilir. Ha/in e 
de bu suretle tasarruf etmiş olur. 

.1952 O : 1 
j Talimatın tatbikında eksiklik olmadığını, 
. dikkat edildiğini sayın Bakan buyurdular. Bu-
! ııa ancak memnun oluruz. Binaenaleyh, talima

tın arzettiğim hususları noktasından yeniden 
I gözden geçirilmesini rica ediyorum. 
j Mâruzâtım bundan ibarettir. 

-S'. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba-
I lık'm, Maden Ocaktan- Kanununun ne zaman 

Meclise gönderileceğine dair Ekonomi ve Tica-
j ret Bakanlığından sözlü sorusu (6/702) 

BAŞKAN - - Zonguldak Milletvekili Hüse
yin Balık buradalar mı efendim? (Yok sesleri) 

Kendileri burada olmadıklarından bu soru 
gelecek birleşime kalmıştır efendim. 

!). - - Zonguldak Milletvekili Ab dürrahman 
Boyacıgillerin, direk tahmil ve tahliyesi için 
üreğ'i Kömür İşletmesi ile mütaahhit arasında 
yapılan mukavelenin feshi ve mücbir sebep ol-
madığı halde teminat akçasının geri verilmesi 
sebeplerine ve mukavele hilâfına usulsüz hare 
ket edenler hakkında ne muamele yapıldığına 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/705) 

BAŞKAN Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahmarı Boyacıgiller arkadaşımız buradalar mı 
efendim? (Yok sesler) 

Kendileri burada bulunmadıklarından bu so
ru gelerek birleşime tehir edilmiştir. 

UK Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
m/ın Boyacıgiller'm, Zonguldak Ereğli Kömür 
İşletmesinin delik bölgesinde 1949 yılında vu-
k-ubulan grizu hâdisesinde ölenlerin ailelerine 
ödenen tazminatın Ereğli Kömür İşletmesinden 
geri alınması için İşçi Sigortalan Kummu ta
rafından eu'üan dâvada müessese avukatlarının 
vazifelendiril m em esi sebebine ve Devletin mu
rakabesine tâbi bulunan müesseseler arasında 

| tekevvün eden ihtilâfların sulhen ve tahkim 
ifoliyle hallinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/706) 

BAŞKAN —• Aynı sebepten dolayı bu soru 
da gelecek birleşime kalmıştır. 

1.1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, An
kara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademi
sinin birbirinden ayrılması sebebine ve bu mü
esseselerin yerleşecekleri şehirlerle binalann t es
li it edilip edilmediğine dair Millî Eğitim ve 
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reti mülkiye âmirine verilmiş bir sureti de Ba- I 
kanlığa gönderilmiştir. Yalnız bu tutanağın altı
na seçim komitesine başkanlık eden zat, matbu 
oy puslası kullanıldı diye bir muhalefet şerhi 
vermiştir. Baknlık bunun üzerine kanunen bu se
çimlere müdahale etmeye salâhiyeti olmadığını 
görerek valinin dikkatini çekmek, onu ikaz et
mek yollu bir kelime oyunu yaprak ona kapalı 
yollardan bir emir vermeyi de ihmal etmemiştir. 

ABÎDÎN TEKÖN (îzmir) — Onu Halk Par
tisi yapardı. 

SERVEE SOMUNCNOĞLU (Devmla) — 
Evet; vaktiyle Halk Partisi yapmış, şimdi de si
zin tuttuğunuz Hükümetin bu nevi işleri vardır. 
Yüksek Meclise bunu arzetmek için konuşuyo
rum, müsaade buyurursanız. 

Şimdi arkadaşlar, tüzüğün 69 ncu maddesi 
hangi nevi oy puslalarının muteber olmıyacağı-
nı sarahaten yazmıştır. Bunların arasında mat- I 
bu oy puslasmın muteber sayılmıyacağına da- I 
ir en ufak bir sarahat dahi yoktur. Nitekim 
bütün ticaret odaları gibi çok yakından bildi- I 
ğim istanbul Ticaret Odası dahi matbu rey I 
puslası kullanmış ve oradaki seçim de hiçbir ip- I 
tale mâruz kalmamıştır. Üstelik seçimin tarzı- I 
na itiraz ne mülkiye âmirinin, ne de Hükü- I 
metin hakkıdır. Yalnız ve yalnız tüzüğün 71 I 
nci maddesine göre seçmenlerin hakkıdır. Seç- I 
menlerden her hangi birinin en ufak bir itirazı I 
yoktur. Bu itiraz yapılmış olsa dahi bu komi- I 
tede yeniden tezekkür edilip karara bağlan- I 
ması icabederdi. Eğer bu karar da seçmeni ik- I 
na edemezse o zaman mülkiye âmirine itiraz I 
etmesi lâzımdı. Mülkiye âmirinin verdiği ka- I 
rar katidir, değişmez. Hâdisede böyle bir şey I 
de cereyan etmemiştir. I 

O halde, sadece Cumhuriyet Halk Partisinin I 
namzetlerinin Maraş Ticaret ve Sanayi Odası I 
seçimlerinde kazanması ve kazanılan seçimin I 
kanun ve tüzük hükümlerine tamamiyle uygun I 
olması karşısında, Bakanın dahi imzasını taşı- I 
mıyan veya Bakanın imzasını koymayı kasten I 
ihmal ettiği varak ile bozma yoluna gidilmesi I 
iktidar partisine hoç görünmek istiyen birta- I 
kim zihniyet ve düşüncelerin harekete geçtiği- I 
nin en büyük delilidir. I 

Şimdi, tüzüğün meriyete girdiği tarihten iti
baren, muayyen bir zaman içinde seçimlerin 
yapılması meşrut iken, bu seçimler Ticaret ve 
Sanayi Odasında yapılmışken bakanlığın hakkı j 
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olmadığı halde bir seçimi fesih ile kendiliğin
den altı aylık müddeti geçirmekte ve Ticaret 
ve Sanayi Odası 5590 sayılı Kanunun ve onun 
tatbikatına mütedair olan tüzüğe intibak etme
miş bir duruma gelmektedir. Bunda Ticaret ve 
Sanayi odaları üyelerinin en küçük bir günahı, 
en küçük kanunsuz bir hareketi yoktur. Kanun
suz hareket, tamamiyle Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca yapılan tebligattadır. Hal böyle iken 
kanunsuz yapılan bir muameleye istinat ederek 
ve kanunda yazılı zamanda intibak etmemiş Ti
caret odalarına tatbiki ieabeden hükümleri hare
kete geçirerek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bu 
Ticaret ve Sanayi odalarını fesih ve ilga etmişı-
tir. Yapılan müracaat üzerine remden teşkili is
tenmiş ise de "bugüne kadar teşkil edilmemiştir 
çünki bu bir karar mevzuudur ve Danıştaydadır. 

Arkadaşlar, tarafsız kalması lâzımgelen Hü
kümetin kanunu dilediği gibi değil, vâzıı kanu
nun maksadına uygun anlıyarak tarafsız tatbik 
etmesi vecibesini yerine getirmesinin icabedece-
ğine inananlardanım. Bu meseleyi Yüksek Mecli
sin huzuruna getirmeden evvel bana yapılan bu 
ihbarın ne dereceye kadar doğru olduğunu kes
tirmek için evvelâ Ticaret ve Ekonomi Bakanlı
ğına bir soru tevcih ederek bu hâdisenin yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istedim. Nitekim bu 
yazılı cevap bana verilen ve biraz evvel sayın 
Bakan tarafından okunan cevaptan farksızdır. 
Ve benim söylediğim hâdiseleri teyit eder mahi
yettedir. 

Şimdi arkadaşlar, bu vaziyet karşısında iki 
durum vardır. Memleketi kemiren ve bütün iyi 
niyetimize rağmen siyasetle meşgul insanların 
üstüne bir vampir gibi pençesini geçiren parti
cilik anlayışından ya uzaklaşıp ferdin, müesse
senin haklarını veyahut da beşeri zaıfa kapıla
rak yapılan hatalara karşı hukuki kaza mercile
rinin verdiği kararı bekliyeceğiz. 

Bendeniz Maraş'lı arkadaşları tanımam, fakat 
kanunsuz muameleye mâruz kalmış insanların 
ıstıraplarını çekmekteyim. Hükümetin enfüsi, 
sübjektif olarak yaptığı bu idari tasarruf kara
rından vazgeçmesi en doğru yoldur. Ya kararı 
bek i ivecek veya bu karar haksızdır diyerek ya 
seçimleri ilga veya fesih kararından vazgeçecek
tir. Ben, Başbakanın son nutuklarından ilham 
alarak bu basiretli kararı bekliyorum. Benimle 
beraber tarafsız vatandaşlar da aynı neticeye 
intizar etmektedir. Aksi takdirde, Ekonomi Ba-
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kanlığını tedvire yeni başlamış olan ve şahsan 
kendilerini çok sevdiğim Enver Güreli arkadaşı
mı âmme efkârı itham etmekten kendini alamı-
yacaktır. 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Somuncuoğlu arkada
şım; vâki beyanatı sırasında Ekonomi ve Tira-
ret Bakanlığını partizan bir idarenin faaliyeti 
sahasına girmiş olarak gösterdiler. Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına bağlı yalnız Maraş tiraret 
odası yoktur. Bakanlığın murakabesi altında 
mütaaddit meslekî teşekküller, bu arada koope
ratifler, birlikler, ticaret ve sanayi odaları Âe 
buna mümasil biseok kurumlar vardır. Eğer 
İktidar Partisi bu teşekküllerin başında bulu
nan zümreleri kendi parti mensupları arasından 
seçmek isteseydi bütün bu müesseselerin başında 
Demokrat partili görmemiz icabederdi. Maraş 
Ticaret ve Sanayi Odası seçimi memleketin fa
aliyet sahasında bu kadar mühim bir nokta 
mıdır ki, kanunların ve tüzüklerin üstüne çıka
rak bakanlık seçiminin iptalini tercih etsin1? 
İzmir Milletvekili arkadaşlarımı işhat ediyorum. 

Tarım Satış Kooperatiflerinin idarecilikle
rinin büyük bir ekseriyetini teşkil eden zevat 
Halk Partililerdir. Bunların seçimlerinin tasdik 
keyfiyeti tamamen bakanlığıma aittir. İsnat 
edildiği bibi eğer bir kastınız olsaydı oralarda 
da böyle bir politika güdülmez miydi? Trabzon 
Milletvekili arkadaularıma soruyorum: «Fisıko» 
teşekkülünde bulunan arkadaşlar Halk Partili 
değiller mi? Oradaki arkadaşların intihap edil
memesi için bir tazyik yapılmış mıdır! (Sağdan: 
yapılmıştır sesleri) Çok rica ederim, cuma ak
şamları Ankara'daki meslekî teşekküllerin top
lantılarına teşrif etsinler, orada Halk Partili 
ve Demokrat Partili arkadaşların, idare heyet
lerinde nasıl bir ahenk içinde çalıştıklarını ya
kından müşahede edeceklerdir. Kendilerine sor
sun, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, burada bu
lunan arkadaşları kendi partilerinden seçtirmek 
için bir tazyik yapmış mıdır? 

Bütün çalışmalarında ve bilhassa Demokrasi 
taazzuvunda meslekî büyük bir kıymet atfetmiş 
olan Bakanlık Maraş Ticaret Odası seçimi işin
de her hangi bir düşüncenin esiri olarak hare
ket 'etmemiştir. Böyle bir kanaatleri varsa tas
hihini! rica ederim. 
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| SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Sa-

yjn Bakan arkadaşım Yüksek Heyetiniz huzu-
tıjında umumi bir konuşma yaparak esas mevzuu 
cevaplandırmadılar. Ben yalnız bir mevzuu 
iljeri sürerek cevaplarım istemiştim. 

Ekonomi ve Ticaret Bkanlığında idarenin 
bjitün işlerinde particiliğin zebunu olduğunu 
sİyliyerek umumi ve şâmil mânada bir konuş
unla yapmadım. Sözlü sorum, tahsisen Maraş 
Ticaret ve Sanayi Odası üzerinedir ve burada 
ısjrar ediyorum. Sayın Bakan da cevap vermek
ten mütemadiyen kaçınmaktadır, zatı hâdise 
sakattır, müdahale kanunsuzdur, fesih ve il
ga yersiz ve kanunsuzdur, burada bir partici
lik şemmesi vardır. Bu lekeyi kaldırmak ister
lerse Danıştay kararını beklemeye lüzum yok
tur, idare hukuku prensipleri sarihtir. Sübjek
tif bir karar alınmıştır. Bu sübjektif kararı ge
ri alırlarsa faziletli bir anlayış numunesi verir
di*. Bendeniz sadece bir misal vermek ve Ba-
kjanm izahlarını dinlemek için bu sözlü soruyu 
v|ermiş bulunuyorum. Diğer ticaret odalarm-
dja, diğer müesseselerde vatandaşların elele, 
yanyana çalışıp çalışmadıkları meselesi de ay
rıca münakaşa edilebilir. 

BAŞKAN — Bu soru bitmiştir efendim. 
I Gündeme devam ediyoruz. 

I 13. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 22 
jtyayıs 1950 tarihinden bugüne • kadar resmî 
ilânlar hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve 
İni iş için ödenen para miktarına, kararnamele
rin kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva 
ekmesinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân 
kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine 
rie gibi fayda ve zararları olacağına dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/715) 

| BAŞKAN — Başbakan bulunmadıkları için 
liizzarure gelecek birleşime talik ediyoruz efen-
ctrm. 

j 14. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanının ge-
ç$n aylar içinde İngiltere'yi ve Başbakanın Yu
nanistan'ı ziyaretlerinden önce Meclisin niçin 
hfiberdar edilmediğine ve Kore'de kahraman as
kerlerimizin bir Meclis Heyeti tarafından ziya
retleri hususunda ne düşünüldüğüne dair Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından olan 
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sorusuna Başkanlık Divanı adına Başkanvekili 
Celal Yardımcı'nın sözlü cevabı (6/T16) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Meclis Başkanlığı tara

fından sözlü olarak cevap verilmesini dilerim. 
1. Sayın Cumhurbaşkanımızın ıgeçen aylar 

içinde Büyük Britanya Birleşik Kırallığı ülkesi
ne olan taziye ziyaretlerinden önce Başkanlık 
Yüce Komutayı niçin vaktinde haberdar etme
miştir? 

2. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Or
duları Başkomutanlığım Büyük Meclis adına 
temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı ile barışta 
harb kuvvetlerinin komutanı olan Genelkur
may Başkanının Meclis önceden haberdar edil
meden yurt dışına seyahat etmelerini millet ve 
memleketimiz için mahzursuz görüyor musu
nuz? . . .Ve bu seyahatin kira ile tutulduğu söy
lenen yabancı bir uçakla yapılmasını tehlikesiz 
tasavvur ediyor musunuz? 

3. Hükümet Başkanının son defa dost Yu
nanistan ülkesine olan ziyaretlerinden önce 
Başkanlık Divanı Yüce Kamutayı niçin vaktin
de haberdar etmemiştir? 

4. Kore'deki kahraman askerlerimizi bir 
Meclis Heyetinin yerinde ziyaret ve müşahede 
etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

BAŞKAN — Başkanlık adına Celâl Yardım
cı. 

BAŞKANVEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Muhterem arkadaşlar, Cezmi Türk arka
daşımızın takririnde sözü geçen suallere cevap 
arzediyorum : Soru 4 kısmı ihtiva etmektedir : 

Birinci kısım : Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Büyük Britanya Birleşik Kırallığı ülkesine yap
tığı taziye ziyaretinden önce Başkanlığın Yü
ce Kamutayı niçin vaktinde haberdar etmemiş 
olması keyfiyetidir. 

1. Cevap - Sayın Cumhurbaşkanı, mütevaf-
fa İngiltere Kiralı VI ncı George'un cenaze me
rasiminde bulunmak üzere Londra'ya 13 Şubat 
1952 tarihinde İstanbul'dan hareket etmiş ve 
bunu hareketinden evvel 12 Şubat 1952 tarihli 
bir tezkere ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bildirmiştir. 

Tezkere Kamutayın 13 Şubat 1952 tarihli 

39 ncu birleşiminde okunarak yüksek ıttılaınıza 
arzolunmuştur. Tezkere şudur : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . I I . 1952 

Mütevaffa ingiltere Kiralı Majeste VI ncı 
George'un cenaze merasiminde bulunmak üzere 
33 Şubat 1952 tarihinde İstanbul'dan Londra'
ya hareketim mukarrerdir. 

Anayasanın 33 ncü maddesi mucibince avde
time kadar Cumhurbaşkanlığına Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Refik Koraltan'ın vekâlet edece
ğini saygılarımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayaı-

Bu vaziyet karşısında Kamutay keyfiyetten 
vaktinde haberdar edilmiştir. 

Sorunun ikinci kısmı : Aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyeti Orduları Başkomutanlığını Yüksek 
Meclis adına temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı 
ile barışta harb kuvvetlerinin Komutanı olan Ge
nelkurmay Başkanının Meclis önceden haberdar 
edilmeden yurt dışına seyahat etmeleri millet ve 
memleketimiz için mahzurlu olup olmadığı ve bu 
seyahatin kira ile tutulduğu söylenen yabancı bir 
uçakla yapılmasında tehlike tasavvur edilip edil
memesidir. 

Cevap : Anayasanın yürütme görevi ile ilgili 
33 ncü maddesi, Cumhurbaşkanı, lıastalık ve 
memleket dışı yolculuk gibi bir sebeple görevini 
yapamaz veya ölüm, çekilme ve başka sebeplerle 
Cumhurbaşkanlığı açık kalırsa Büyük Millet Mec
lisi Başkanının vekil olarak Cumhurbaşkanlığı 
görevini yapacağını emreder. 

Genelkurmay Başkanlığına gelince : Millî Sa
vunma Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerine dair 
olan 30 . V . 1949 tarihli ve 5398 sayılı Kanun 
Genelkurmay Başkanlığını teşkilât itibariyle 
Millî Savunma Bakanlığına bağlamıştır. Bu se
beple Genelkurmay Başkanının gerek Sayın 
Cumhurbaşkanı ile Londra ve gerekse Atlantik 
Paktı münasebetiyle Paris ve Londra seyahatle
rinde yerine en kıdemli kuvvetler komutanı ola
rak Karakuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü 
Kanadlı mevcut hükümler dâhilinde vekil tâyin 
edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında sorunun bu kısmına 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca verilecek 
bîr cevap yoktur. Seyahatin yabancı bir uçakla 
yapılmasında tasavvur ettikleri melhuz tehlike ise 

— 60 -



1 : 3 12.11 
emniyetle ilgili bir husus olup Hükümetçe teem
mül edilmiş bir keyfiyettir. Bu husus da Başkan
lığımızı ilgilendirmez. 

Sorunun 3 ncü kısmı Hükümet Başkanının 
dost Yunanistan'ı ziyaretidir. 

Cevap : Hükümet Başkanı, dost Yunanistan 
ülkesine iadei ziyaret için istanbul'dan, 25 Ni
san 1952 günü saat 12 de hareket eden ve o ta
rihte Batı Akdeniz seferi yapan Ankara Vapu-
riyle ayrılmıştır. Keyfiyet daha evvel, Cumhur-
Başkanlığınm 24 Nisan 1952 tarihli yazısiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bil
dirilmiş, tezkere Kamutayın 25 Nisan 1952 tarih
li 64 ncü Birleşiminde okunarak yüksek ıttılaı
nıza arzolunmuştur. 

Tezkere şudur : 

24 . IV . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Ba
kanı Profesör Fuad Köprülü'nün Yunanistan'a 
yapacakları iadei ziyaret münasebetiyle dönüşle
rine kadar Başbakanlığa, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'ın, Dış
işleri Bakanlığına Devlet Bakanı Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu'nun ve içişleri Bakanlı
ğına da Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm vekil
lik edeceklerinin Başbakan'm teklifi üzerine, 
muvafık görüldüğünü saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

Bu hâdisede de Kamutay keyfiyetten vaktin
de haberdar edilmiştir. 

Sorunun son kısmı Kore'de kahraman eri eri
mizin bir Meclis heyeti tarafından ziyaretleri hu
susunda ne düşünüldüğüne dairdir. 

Cevap : Başkanlık Divanımızın, doğrudan 
doğruya tahsisata taallûk eden ve nihayet yük
sek heyetinizin takdirine bağlı bulunan, bu mev
zuda bir mütalâası yoktur. Yüksek Heyetiniz ge
rekirse icabeden tahsisatı verir ve bu heyeti seçe
rek, kahramanlannıızı ziyarete gönderir. 

CBZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, ma
lûmu devletiniz, bu sualleri bu tatilden evvel 
takdim etmiştik. Meclis tatilin* kadar görüşü-
lemediği için bu kış devresine kalmıştır. Biraz 
zamanı geçmiş görülen suallerden öncekine Hü-
kömetifli cevap vermeyip sonrakine B. M. Mec
lisi Başkanlığının müsaraatan edvap vermesini 
teşekkürle karşılarım. 
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Sözlü sorumun birinci maddesine Sayın Baş-

kanvekilinin verdiği cevap, benim kronolojik 
olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın seyahata çı
kışı filân gün filân saattedir, tezkere şu saatte 
okunmuştur, hattâ zabıtlardan alarak: (Sesli 
tebessümlerle karşılanmıştır) gibi teferruatiyle 
izihat vermemi icabettirir ise de öyle yapmıya-
eağım. Bu gibi hususlarda aynı zamanda baş
komutanlık salâhiyetlerini haiz olan Sayın Cum
hurbaşkanının Anayasamızın 40 ncı maddesine 
göre - ki aynen okuyorum - (Başkomutanlık, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce varlığın
dan ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından tem
sil olunur. Harb kuvvetlerinin komutası ba
rışta özel kanuna göre, Genelkurmay Başkanlı
ğına ve seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üze
rine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edilecek 
kimseye verilir.) 

Bu seyahatte Sayın Cumhurbaşkanımız Ge
nelkurmay Başkanını da beraberinde alıp gö
türdükleri için bu 40 ncı maddeye göre bu seya
hat müddet ince kuvvetlerimiz başkomutansız 
kalmıştır. Başkomutanlık asıl olarak B. M. Mec
lisinde olduğuna göre, onu temsil eden zatın da 
ayrılışı halinde B. M. Meclisini daha önceden 
haberdar etmeleri memleketimizde teessüs ede
cek demokratik anane bakımından daha doğru 
olurdu kanaatindeyim. Şunu da arzetmek iste
rini ki, memleketin bilhassa, buhranlı siyasi an
lar geçireceği zamanlarda - şükür bugün olduk
ça güzel sulh şartları içindeyiz - bu gibi ziya
retler memleketin moralini bozmaya kadar gi
der. Bu noktalarda hassasiyet göstermek, bil
hassa Anayasanın 40 ncı maddesine hassasiyetle 
tebaiyet etmek iyi olur kanaatindeyim. 

Sayın Başkanvekilinin bahsettikleri 5398 sa
yılı Kanun esasen Anayasamıza aykırı kanun
lardan biridir. Burada 40 ncı maddesini aynen 
okuduğum Anayasa maddesinin ruhuna da, met
nine de mugayirdir. Bu maddeye göre hazarda 
başkomutanlığı Genelkurmay Başkanı temsil 
erjer. Bunu Anayasamız tesbit etmiştir. Fakat 
niıaalesef sizden evvelki iktidar bu 5398 sayılı 
Kanunu çıkarmış, Anayasamızda tesbit edilen 
Başkumandanlık salâhiyetini Millî Savunma Ba
kanlığına devretmiştir. 

Üçüncü maddeye gelince, Hükümet Başkanı
nızın Yunanistan'a gitmeden evvel Meclisi ha
berdar etmesi doğru olurdu. Bâzı parlâmento
larda teamül olduğu üzere, demokratik hayata 
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bizden Önce girmiş memleketlerde teamül oldu- | 
ğu üzere, bilhassa ihtıSas komisyonlarını, Dışiş
leri Komisyonunu haberdar etmesi, orada iea- I 
bediyorsa açık, ieabediyorsa gizli müzakereler 
yaparak memleketimizin umumi siyaseti, ziyaret 
olunacak memleketin siyaseti, ona karşı tutaca
ğımız tarzı hareketin Meclise ve umumi efkâra I 
arzı hususlarının müzakere edilmesi cihetini bir 

" anan« ve teamül haline getirmek doğru olur ka- I 
naati'ndeyinı. I 

Tek şefin ve tek iradenin arzusu ile hareket I 
eden bir memleket olmaktan çıkmanın yolu bu
dur. Eski itiyatlardan kurtulmak için, sürül- I 
memiş tarla işler gibi, yeni izler ve çığırlar aç- I 
mak zorundayız. Demokratik ilk Büyük Millet I 
Meclisi olduğumuza göre bu hakları bütün hassa
siyetimizle gözetmemiz ve bizden önce demokratik I 
hayata girmiş meclislerin izlerini hassasiyetle 
takip etmemiz lâzımdır. Yoksa, ananelerimiz bi
zi daima geriye ve kötüye çeker, Meclisimizin şu I 
uzun müddet tatili ananesi dahi geri bir anane- I 
dir. Hiçbir demokratik memlekette millet mü- I 
rakabesi bu şekilde asgari dört ay mefluç bir 
halde bırakılmaz. Temenni edelim ki, önümüz
deki tatilden veya yeni gelecek Meclisten itiba
ren uzun tatil hayatına son verilerek memleke- I 
tin murakabesi daima Yüksek Meclisinizin elin- I 
de ve iktidarında bulundurulur. I 

Kore'deki askerlerimiz işine gelince; hazin 
bir tesadüftür, üzerinde fazla durmıyacağım. 
Çünkü insana eza veriyor. Bakınız Yugoslavya I 
davet ediyor gideceksiniz, İngiliz dostlarımız da
vet ediyor gideceksiniz, işittiğimize göre Pakis
tan'a da bir seyahat var. Hulasa, »Sarka, Garba I 
Orta Avrupaya seyahat edeceksiniz. Başkanlık, I 
hassasiyetle takip ettiği Avrupa Konseyi için I 
her sene tahsisat koymaktadır. Başkanlıktan ri- I 
ca ederim, lütfen bunu da ele alsınlar, Kore'ye I 
de gidip evlâtlarımızı akan kanlariyle beraber j 
yerinde görün. (Bravo sesleri). I 

15. •— Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil I 
Boran'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi sığına- I 
ğında saklanan kıymetli ve tarihi saray eşya- I 
sının sureti muhafazasına dair Türkiye Büyük I 
Millet Meclisi Başkanlığından alan sorusuna I 
Başkanlık Divanı adına îdareci Üye İhsan S e- I 
rif Özgen'in, sözlik cevabı (6/717) I 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. \ 
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Özeti : T. B. M. M. sığı-' 
nağmda saklanan kıy
metli ve tarihî saray eş
yasının sureti muhafaza. 
sına daif. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı saraların T. B. M. M. Baş

kanlık Divanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasın] saygı ile rica ederim. 

1. tçinde birçok kıymetli ve tarihî altın, 
gümüş, pırlanta ve yakut gibi eşya vei mücevhe
ratın muhafaza edildiği Büyük Millet Meclisi 
sığınağının kapısı tek kilitli midir? Ve bu kili
din anahtarı kimde durmaktadır! 

2. Bu derece kıymetli ve tarihî eşya tek ki
lit, altında birakılması ve anahtarın bir kişinin 
mesuliyetine terkedilresi doğru yörülmekte 
midirl 

Mardin Milletvekili 
M. K. Boran 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına İhsan 
Şerif Özgen cevap verecektir. 

İDARECİ ÜYE İHSAN ŞERİF ÖZGEN 
(Kütahya) — Efendim, Mardin Milletvekili ar
kadaşımız Büyük Millet Meclisi sığmağında 
muhafaza edilen mücevherat hakkında bir so
ru venniştir. 

Bu mücevherat; partimiz iktidara geldikten 
sonra, Dolmabahçe Sarayında aranmış ve bu
lunamaması üzerine yapılan aramalar netice
sinde Maliye Bakanlığının chambre forte'un
da bulunduğu öğrenilmiş ve buraya Sayıştay, 
Danıştay ve Meclis Hesapları İnceleme Komis
yonu ile Divan Üyelerinden müteşekkil bir he
yet ile gidilerek chambre forte'unda bulunan 
iki sandık açılmış ve eldeki zabıtlarla mevcut
lar karşılaştırılarak hepsinin mevcut olduğu 
görülmüş ve bundan sonra da tekrar sandıkla
ra vaz'edilerek Dolmabahçe Sarayına gönderil
mek üzere Meclis Sığmağına getirilmiştir. 

Meclis Sığınağı; arkadaşımızın tahmin etti
ği gibi bir oda değildir, muta ad dit odaları var
dır. Bu sığmaktaki Başkanlık odasına kon
muş ve sandıkların üzerleri Meclis İdareci 
Üyeleri ve Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu tarafından mühürlenmiştir Sandık
ların bulunduğu Başkanlık odası kapısı ise gü
zelce bağlanmış ve îdareci Üyeler mührü ile 
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mühürlenmiş, anahtarı da Meclis Başkanına 
teslim edilmiştir. Hâlen anahtar Meclis Baş
kanında durmaktadır. Bundan başka sığma
ğın umumi dış kapısının anahtarı da Daire 
Müdürlüğünde bulunmaktadır. Sığmağın üs
tünde ve altında Meclis Müstakil Muhafız Bö
lüğünden birer nöbetçi eri gece gündüz, nöbet 
beklemektedir. Sığmağın diğer odalarından 
eşya veya evrak almak icabettiği takdirde 
Müstakil Muhafız Bölüğü nöbetçi subayı ve 
daire müdürü ve orada vazife görecek memur
dan müteşekkil bir heyet huzurunda sığınak 
açılmaktadır 

Bu eşyalar ne zamana kadar burada dura
caktır, niçin burada beklemektedir, bunu da 
izah edeyim. Biz bu eşyaları İstanbul'a gön
derecektik. Fakat Hesapları İnceleme Komis
yonu ve Soruşturma Komisyonu teşekkül edip 
faaliyete bşladığı için bir tedahül olmaması 
için bunları göndermedik. Hesaplan İncele
me ve Soruşturma komisyonları faaliyetini ik
mal edip raporlarını vermek üzere bulunduk
larını geçen oturumda beyan etmeleri üzerine 
biz de pek yakında bu eşyaları artık mahalline 
gönderip yerlerine teslim edeceğiz. 

Maruzatım bundan ibarettir . 
M. KAMİL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlar, arkadaşımın da izahatı gösteriyor 
ki, bugün takarrür ve teessüs etmiş ihtiyat ted
birlerinden millet emaneti bir kısım eşya mah
rum bırakılmaktadır. Böyle ağır bir mesuliye
tin politika adamlarının üzerine alması şaşıla
cak bir vakıadır. Sayın Koraltan'daki anahtar 
merakının kendisini bu derece mesuliyetti bir 
işe sürüklemiş olduğunu tahmin ediyorum. 
Muhterem arkadaşlarımın şahsından şüphe et
mek kimsenin aklına gelmez. Ancak milletin 
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milyonluk emanetleri diğer emsalinde olduğu gi
bi daha sıkı ve daha sağlam bir şekilde muhafa
za altına alınmasını istemek hakkımızdır. Kaldı 
ki vaziyet sayın Koraltan'm şahsı için de son 
derece mahzurludur. Zira bugün, daima bugün 
olarak kalmaz. Bugünün yarını da öbür günü 
de-var. Bugünkü manzarayı düşünürsek sayın 
Kcjraltan'm ileride ne ağır sözler altında kala
bileceğini tasavvur etmek güç olmaz. Bu soru
yu sırf milletin emanetlerini ve Büyük Millet 
Meclisinin muhterem Başkanını düşünerek tam 
bir hüsnüniyetle yaptım. 

Arkadaşımdan rica ederim. Bu vaziyete en 
kısa bir zamanda nihayet versinler. 

İDARECİ ÜYE İHSAN ŞERİF ÖZGEN 
(Kütahya) — Kâmil Boran arkadaşımız anah
tarların politika adamlarının elinde bulunma
sının mahzurlarından bahsettiler. Biz, üç 1da-
rçei Üye, bu anahtarı hangimizin muhafaza 
etmesi icabettiği, izinli bulunmamız halinde ih
tiyaç duyulunca anahtarın belli bir yerde bu
lunması gerektiği noktasında düşünüp karara 
vardık. Ve bu anahtarın sayın Başkan nezdin-
de muhafazasını uygun bulup kendilerinden 
rica eyledik. Hattâ Başkan bunu kabul etmek 
istemedi. Israrımız karşısında muvafakat etti
ler. (Muvafık, çok muvafık sesleri). Başkan 
kendi arzulariyle bu anahtarı almış değildir. 
Esasen İçtüzük mucibince mesuliyet İdareci 
Üyelerin omuzundadir. Anahtarı Başkana veri
şimizin sebebi sırf Başkanı yediemin olarak, 
demin arzettiğim sebeplerle bulunmadığımız za
manlar vâki olacak ihtiyaçları karşılamak için
dir, Reisi, Boran'in sözlerinden tenzih ederim. 

BAŞKAN — C4rup toplantısı yapılmak üzere 
oturuma 20 dakika fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 16,33 
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İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAfl — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ahmet Morgil (Eke), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

6. — SEÇİMLER 

1. —• MilletveMllerinden mürekkep bir heye
ti Birleşik Kıratlığı ziyarete daveti mutazammm 
İngiltere Lordlar ve Avam kamaraları Başkan
larının daveti üzerine ingiltere'ye • gidecek he
yete katüacak üyelerin seçimi (5/54) 

BAŞKAN — İngiltere'ye gidecek on kişilik 
heyet için (R) formülü gereğince iki misli aday 
listesi isimlerini okumak suretiyle arzediyorum. 
(Tahtaya yazılsın sesleri) 

Yazalım efendim. 
."Demokrat Parti adayları : 
Halis öztürk (Ağrı), 
Halil Ayan (Bursa), 
Celâl Boynuk (Çankırı), 
Mustafa güleügil (Denizli), 
Mehmet Şevki Yazman (Elâzığ), 
Nazlı Tlabar (istanbul), 
Sadık Giz (İzmir), 
Rifat özdeş (Kırşehir), 
Hüsnü Türkand (Kocaeli), 
Mehmet Yılmaz (Kocaeli), 
Hakkı Gedik (Kütahya), 
Adnan Karaosmanoğlu (Manisa), 
Remzi öksüz (Maraş), 
Nâzım Ağacıkoğlu (Sivas). 
Cumhuriyet Halk Partisi adayları : 
Ziya Soylu (Erzincan), 
Cemal Gönenç (Erzincan), 
Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon), 
Ser ver Somuncuoğlu (Sinob). 
Bağımsız arkadaşlardan adaylar : 
Ali Fuad Cebesoy (Eskişehir), 
Tezer Taşkıran (Kars). 
(R) formülü gereğince gidecek on arkadaş 

için iki misli 20 arkadaşın ismi Riyaset Diva

nınca bu suretle tesbit edilmiştir. Bu vaziyete 
göre Demokrat Partiden 7, Cumhuriyet Halk 
Partisinden 2, Bağımsızlardan 1 arkadaş tara
fından seçilecektir. Seçim hususu Heyeti Celi-
lenize aittir. 

Üç kişilik tasnif heyeti seçilecektir. (Az ses
leri) («Beş tane üçer kişilik heyet seçilsin» ses
leri). 

Efendim; tensip ederseniz beş tane üçer kişi
lik tasnif heyeti seçelim. (Muvafık sesleri) 

Üçer kişiden mürekkep beş tane tasnif heye
ti seçilecektir : 

Hüsnü Yaman, (İstanbul). Buradalar mı 
efendim1? (Burada sesleri) 

Mümtaz Kavalcıoğlu buradalar mı efendim? 
(Yok sesleri) 

.İsmail Işın, (Samsun). Buradalar mı efen
dim? (Yok sesleri) İsmi okunan burada olduğu
nu haber versin efendim. 

Ömer Mart (Çanakkale), (Burada ses .eri), 
İrfan Aksu (İsparta), Osman Kavrakoğlu 

(Rize), Salih Kalemcioğlu (Kocaeli). (Yok 
sekleri) 

Selim Ragıp Emeç (Bursa), (Burada sesleri) 
Daha bir komisyon seçildi efendim. 
Sadettin Karacabey (Bursa), buradalar mı? 

(Yak sesleri) 
Andre Vahram Bayar (İstanbul), (Hasta 

sesleri), 
Hüseyin Ortakcıoğlu (Çorum), (Burada). 
Seyfi Kurtbek (Ankara), yok. 
Remzi Koçak (Kütahya), burada. 
Haindi Türe (Kastamonu), buradalar mı? 

(Yok sesleri). 
Mehmet Daim Süalp (Siird), burada. 
Saffet Baştımar (Trabzon), yok. 

— 64 — 



B : 3 12 . 11 
Mahmut Goloğlu (Trabzon), burada. I 
Şemsettin Günaltay (Erzincan), (Yok ses

leri) . 
Celâl Yardmcı (Ağrı), burada. 
Suad Başol (Zonguldak), (Yok sesleri). | 
Hâlis Tokdemir (Gümüşne), yok. I 
Fatin Dalaman (Antalya), burada. 
Mesut Güney (Çoruh), burada. 
Feyzi Boztepe (Ordu), yok. 
Seyfi Oran (istanbul), burada. 
Tahsin Tola (İsparta), burada. 
Cemal Tunca (izmir), (Yok sesleri) 
Rıza Erten (Mardin), (Yok sesleri) 
Vacid Asena (Balıkesir), 
Sabit Sağıroğlu (Erzincan), (Yok sesleri) 
Halil Ayan (Bursa), | 
ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), ] 

1952 O : 2 
I BAŞKAN — Tasnif heyetleri bu suretle te

şekkül etti. Şimdi reylerin toplanmasına hangi 
secini .bölgesinden başlanacağını tesbit için 
kiır'a çekiyorum. 

| (Ad çekildi) 
| BAŞKAN —• Bursa seçim çevresinden başlı

yoruz efendim. 
(Oylar toplanda) 

I BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
(|)aha v,ar sesleri) (Ali Çobanoğlu var sesleri) 

Oylama muamelesi bitmiştir. Usulen müza-
kjereye devam etmemiz icabeder. Anlaşılan ar
kadaşlar tasnif neticesinin merakındadırlaı-. Bu 
ifjibarla tasnif neticesini bildirmek üzere oturu
nca fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 18,02 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 19,06 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ahmet Morgil (Rize), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Secim neticesini tebliğ ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birleşik Kırallığı ziyarete davet edilen he

yete katılacak milletvekilleri için yapılan seçime 
258 zat katılmış ve neticede ilişik listede adları 
yazılı olanlar hizalarında yösterilen oyları al
mışlardı*. 

Arzulunu?. 

İstanbul 
II. Yaman 

Çorum 
II. Ortakcıoğlu 

Trabzon 
N. Goloğhı 

Çoruh 
M. Güney 

Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
Ö. Mart 
Kütahya 
R. Koçak 
Ağrı 

C. Yardımcı 
İstanbul 
S. Oran 

Bursa 
S. R. Emeç 

Siird 
M. D. Süalp 

Antalya 
P. Dalaman 

İsparta 
T. Tola 

imzada bulunamadı 
Bursa 

II. Ayan 
Keyseri 

1. Kirazoğlu 

D. P : 
Mehmet Şevki Yazman 
Hakkı Gedik 
Nazlı Tlabar 
Rifat özdeş 
Adnan Karaosmanoğlu 
Halil Ayan 
Sadık Giz 

0. H. P : 
Ziya Soylu 
Cemal Gönenç 

Bağımsız : 
Ali Fuad Cebesoy 

Elâzığ 
Kütahya 
İstanbul 
Kırşehir 
Manisa 
Bursa 
İzmir 

Erzincan 
Erzincan 

Eskişehir 

203 
183 
182 
176 
167 
151 
145 

214 
187 

155 

Heyeti bu zevat teşkil etmektedirler. 
Kendilerine başarılar dileriz^ 
Vaktin müsaadesizliğine binaen 14 Kasım 

1952 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
sime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,08 
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B — YAZILI SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
BoyacıgiUer'in, îlsu Şirketinin bugünkü duru
muna, şirket idare heyetinden olan bir zatın ay
nı zamanda tiler Bankası Umum Müdür Mua
vinliği vazifesini ifa etmesinin doğru olup olma
dığına, Tamiş Türk Anonim Şirketinin taahhüt 
ettiği işlerin nakden miktarına ve Akhisar Be
lediyesi su işlerinin ihaleye çıkarılmadan llsu 
Şirketine yaptırılması sebeplerine dair sorusuna 
İçişleri Bakanı Etem Menderes'in 'yazılı cevabı 
(6/392) 

îller Bankası 
kanlığından. 

için içişleri Ba* 

B. M. M. Sayın Başkanlığına 
1. îlsu Şirketinin bugünkü durumu ile za

rar etmiş olup olmadığı ve bu zararın neden iba
ret olduğunun; 

2. îlsu îdare Heyetinde bulunan Muhittin 
Kulin'in aynı zamanda îller Bankası Umum 
Müdür Muavinliğini ifa etmesinde banka ba
kımından zararlı bir durumun mevcut olup ol
madığı, bu zatın kardeşi Nusret Kulin'in Tam-
iş Türk Anonim Şirketinde ortak olmasına gö
re, bu şirketin îller Bankası ile şehir ve kasaba
lar elektrik ve su işleri ve direk işlerinden han
gilerinin mütaahhitliğini aldığını ve aldığı iş
lerin nakden ifadesinin neden ibaret olduğu ve 
taahhütlerin mukavele süresi içinde bitip bit
mediğinin ; 

3. Bu kere Akhisar Belediyesinin su işinin, 
ihaleye çıkarılmadan, resmen ilân yapılma
dan ve bu muameleler yapılmış olsaydı çok kırı
lacağı ve tenzilâtlı olarak yapılacağı muhakkak 
iken, îlsuya yaptırılmış olması sebebinin; 

4. Bu işin 440 411 liraya îlsuya verilme
sinden sonra aynı işi, 82 000 lira tutan demir 
ve çimentosu îlsu tarafından verilmek ve ma
kine yardımında bulunulmak suretiyle 181 276 
liraya ikinci bir mütaahhide îlsu tarafından ve
rildiği ve bu suçetle 264 000 lira eden bu taah
hütten (demir - çimento dâhil)/ Akhisar Beledi
yesi aleyhinde tecelli eden zararın tekevvününe 
sebebiyet verildiği doğru mudur? 

5. Bu işi Ilsuyun bizzat yapmaması netice
si aradan kazandığı 200 000 liranın ve bu suret
le zararı olan 200 000 lirayı kapattığı ve bu mu
amelenin binnetice Muhittin Kulin'in eseri ol-

dıiğu yolundaki söylentileri bu maddelerin 
mevcudiyeti muvacehesinde sübut bulduğu an
laşılmasına göre, bu zat hakkında ne muamele 
yapıldığının açıklanmasını saygılarımla rica 
eqerim. 

j Cevabın yazılı olarak verilmesini temenni 
ecjerim. 

| Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman BoyacıgiMer 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 8 . IX . 1952 
İ M. I. G. M. 
j 2. D. Ş. M. 

Sayı: 622-405 
17513 

özü : îlsu Şirketine dair 
Zonguldak Milletvekili Ab-
dürraflıman Boyacigiller'in 
yazılı sorusu hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . VII . 1951 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

21İ43 - 4693 - 6/392 sayılı yazınız karşılığıdır. 
I îlsu Şirketinin durumu hakkında Zongul

dak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller ta
rafından verilen yazılı soru önergesi üzerine 
varılan netice önerge maddelerine mütenazır 
olarak aşağıda sıra ile arzedilmiştir: 

i 1. îlsu Şirketi bugünkü durumu ile zarar 
etmiştir. 1951 yılı bilançosuna göre zarar mik-
t a k 429 262 liradan ibarettir. 

2. A) îller Bankası eski Genel Müdür 
Muavini Muhitin Kulin'in. Banka îdare Mecli
si j tarafından îlsu Şirketinin idare Meclisine 
seçilmesi hususunun banka bakımından zararlı 
olduğu tesbit edilmemiştir. 

i B) Banika eski Genel Müdür Muavini Mu-
hiltin Kulin'in kardeşi Nusret Kulin'in, Tamiş 
Şirketinde muayyen bir ücretle çalışmakta olup 
»kârdan az miktada kendisine hisse verilmekte
dir. Şirketin ortakları meyanmda bulunma-
mjıktadır. 

j Tamiş Şirketinin îller Bankasından taahhüt 
etliği işlerin nakden ifadesi ilişik olarak sunu
lan cetvelde müfredatlı olarak gösterilmiş ve niza

mlarında işin gecikme dunumu ayrı ayrı açıklanmış-
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tır. Cetvelin gecikme sütununda arzedildiği 
üzere gecikmelerin ekserisi mukavele ve kanun 
hükümlerine göre mücbir sebeplerden ilri gel
miş ve diğer gecikmeler için sözleşmesinde ya
zılı cezalar tatbik olunmuştur. 

3. Akhisar'a getirilmesi istenilen içme su 
için fennî tetkikata müsteniden betonarme bo
ru kullanılması her bakımdan teknik bir zaru
ret halini almış olmasından memleketimizde bu 
borular fabrikasyon halinde yalnız îlsu Şirke
ti tarafından yapılmata olduğundan Bayuı-
dırlık Bakanlığınca neşredilen santrifüje beton 
borular için şartnamenin ikinci maddesi saraha
tine dayanılarak kuruluş kanunu itibariyle Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olmı-
yan İller Bankasınca sürat, ve selâmet mülâha-
zalariyle ve idare meclisi karariyle llsu Şir
ketine 440 411 liraya ihale edilmiştir. 

4. 440 411 liraya îlsu Şirketine ihale olu
nan Akhisar içme su tesisinin bugünkü hesap 
tahmini aşağıda izah edilmiştir. 

I - A) llsu tarafından yapılan ve yapılacak 
işler : 

1. Malzeme (îlsu tarafından temin olun
muştur). 

Lira 

600 ton çimento 60 000 Şimdilik bu mik
tar başlanılmış
tır. 

65 » demir 39 000 Halen Akhisar'
da mevcuttur. 

10 » tel 8 500 Beş tonu Akhi
sar'dadır. 

I I - Makina ve tesisler : 
Boru kalıpları, tel bükme makinesi, bilezik 

makinesi bedellerinin % 50 amortismanı 10 000 
lira sehpa, jereskal, çektirme, 

Dizel ve jeneratörü, dekovil malzemesi, jip, 
elek ve tamir takımları bedeli olan 50 000 lira
nın %25 amortismanı 12 500 

1952 O : 3 
III - Faiz ve teminat komüsyonları 

Lira 

120 000 lira sermayenin bir sene
lik faiz ve vergileri 

Teminat mektupları komüsyonları 
(îki senelik) 

IV - Ortaklık umumi masraf his
sesi % 10 

Şirket tarafından yapılacak mas
rafların yekûnu 

B) İkinci müteahhit tarafından 
yapılacak masrafların yekûnu 

Şirketin kârı 

12 000 

2 600 

44 000 

188 600 

188 750 

377 350 
63 061 

îhale bedeli 440 411 
Bu hesaptan da anlaşılacağı üzere îlsu 

Şirketi tarafından bir kısmı iş ve hizmetin ikin
ci bir müteahhide yaptırılmasında Akhisar 
Belediyesi aleyhine doğmuş fahiş bir zararın 
tekevvününe sebebiyet verildiği doğru değildir. 

5. Yukarda dördüncü maddede arzedilmiş 
olduğu veçhile bu işteki kâr 200 000 lira olma
dığı gibi Akhisar Belediyesi aleyhine îlsunun 
zararlarını kapatmak gibi bir durum ve mak
sat da mevcut değildir. 

Diğer taraftan işlerin alâkalı ihtisas servis
lerinde normal bir şekilde hazırlanıp yine nor
mal bir şekil ve usul dairesinde ihalesinin ya
pıldığı ve işin sureti idaresini îlsu Şirketi 
doğrudan doğruya kendi salâhiyeti ve takdiri 
dâhilinde tâyin ve tedvir etmekte olduğu için, 
Muhittin Kuli'nin bu işte şahsi rolü ve tesiri 
bulunduğunu kabul etmenin mümkün görüle
mediği neticesine varılmıştır. 

Durumu saygılarımla arzederim. 
îçişleri Bakanı 
E. Menderes 
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â. — Malatya Milletvekili NtCri Osakcıoğlu'-

nun, Malatya'nın Akçadağ İlcesine bağlı köyler 
halkına Sultansuyu Harasından borçlanma su
retiyle 1935 senesinde dağıtılan araziden bir kıs
mının fazla verildiği iddiasiyle geri alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine, bu il ile ilçelerinde 
toprak dağıtımına ve iskân işlerinin ne merkez
de olduğuna dair sorusuna Devlet Bakanı Mu
ammer Alakant'm yazık cevabı (6/619) 

1. IV . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Malatya'nın Akçadağ ilcesin.de iki köyün bir
leşmesinden olan Gökpmar köyü halkı evvelce 
Sultansuyu Harasına ait araziyi kira ile işletir
ken bu arazinin bir kısmı haraya alınmış, di
ğer kısmı köylüye dağıtılmıştır. 22 köy halkına 
Borçlanma Kanununa göre (1935) senesinde dağı
tılan araziyi imar etmişler o zamandan beri nü
fus da çoğaldığından kâfi gelmediği halde vak
tiyle bu arazinin fazla verildiği ileri sürülerek 
bir kısmı geri alınıp topraksızlara verileceği dü
şüncesi karşısında sızlanmaktadırlar. Bunun için 
ne düşünüldüğünün ve Malatya ve ilçelerinde 
toprak ve ziraat aletleri tevzii ve iskân işlerinin 
ne merkezde olduğunun Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

21. VII . 1952 
Milletvekili Nuri Ocak
cıoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . IV . 1952 gün ve 6/619 - 3334/7292 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 
Malatya ilinin Akçadağ İlcesine bağlı, köy

ler halkına Sultansuyu Harasından dağıtılan 
arazinin bir kısmının geri alınmasının düşünülüp 
düşünülmediği ile bu il ve ilçelerinde toprak da
ğıtımı ve iskân işlerinin ne merkezde olduğuna 
dair Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu tara
fından T. B. M. M. Başkanlığına sunulup ilgisi 
itibariyle Başbakanlık ve Devlet Bakanlığına tev
di olunan ve birbirinin aynı olan yazılı soru 

1̂ 52 0 : 3 
onjergeleri incelendi : 

! 1. Akçadağ İlcesine bağlı 22 köydeki toprak
sızlara 1935 yılında Sultansuyu Harasından da
ğıtılan araziye ait fazlalıkların yeniden tesbit 
edilerek bu bölgedeki muhtaç çiftçilere dağıtıl
ması zaman alıcı ve randımansız bir çalışmayı 
ic4bettireceği mülâhazasiyle program dışında bı-
rajaldığı ve şimdilik Akçadağ İlçesinde böyle bir 
dajğıtımın mevzuubahis olmadığı ve ancak mer-
kek ilçede dağıtıma daha müsait ölçüde Hazine 
toprakları ve topraklandırılmaları dileğinde bu
lunan birçok muhtaç çiftçi aileleri bulunduğun
dan 8 No :1u Toprak Komisyonunun merkez il
çede çalışabileceği mahallinde yaptırılan incele
meden anlaşılmıştır. 

2. Malatya İlinde 15 .1.1947 tarihinde ku-
ruîlmuş bulunan Toprak Komisyonu 1951 yılı so
nuna kadar merkez ve Akçadağ İlçelerine bağlı 
52j köyde 2738 topraksız ve az topraklı çiftçi ai
lelerine 4753 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
159 051 dönüm arazi dağıtmış ve ayrıca bir köy
de 29 göçmen ailesine de 1250 dönüm arazi tevzi 
etmiştir. 

Bu komisyonun 1952 yılı çalışma programına 
gcjre merkez ilçeye bağlı Yazıhan, Fethiye, Si-
n^nlı, Narmikhan köylerinde tesbit edilecek; Kuş-
d(jğan, Pirpirim ve Karahan köylerinde geçen yıl 
belirtilip ölçüsü ikmal edilen arazinin dağıtımı 
bu yıl içinde sağlanacaktır. 

3. Malatya îline mürettep 118 göçmen aile
sinden (iskân hakkına sahip olduğu tesbit edilen) 
2^5 nüfuslu 50 çiftçi ailesi için 134 250 liralık 
ingaat ödeneği gönderilmiş olup bunlardan 39 
aileye 39 aded köy tipi ev yaptırılmış ve 2789 
dijnüm kültür arazisi, 8700 Kg. tohumluk, ge-
rejkli kredi ile 29 aded pulluk verilmiş ve 67 050 
liralık donatım ve işletme yardımı sağlanmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arzolunur. 
( Devlet Bakanı 

Muammer Alakant 

3. — Çorum Milletvekili Ahmet Başibüyük'-
İMJı, tskilip'in Bayat Bucağında köylünün emeği 
il$ vücuda getirilen ve halen boş durmakta bu
lunan bölge yatılı okulu ile öğretmen evinin res
mi işlerde kullanılmak üzere köye terkedilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı, Tevfik îleri'win\ yazılı ce-
v<ft)i (6/66&/ 

— 69 4-

http://ilcesin.de


B : 3 12.11 
6 . V . 1052 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

4274 sayılı Köy Okulları Kanununun neş
rinden önce, İskilip'in Bayat Bucağında, köylü
nün emek ve masrafiyle vücuda getirilip henüz 
'kimse namına .tescili yapılmamış olan bölge ya-
trlı .okulu, ile öğretmen evi yatılı bölge, okulları
nın lağvı üzerine boş durmakta ve bu yüzden de 
harabiyete yüz tutmuş bulunmaktadır. 

Ayrıca 4274 sayılı Kanuna tevfikan aynı bu
cak merkezinde ihtiyaca yeter -miktarda ilkokul 
binası ile mütaaddit öğretmen evleri de yapıl
mış ve işgal edilmiş bulunmaktadır. 

Nahiye merkezinde açılan P. T. T. Dairesi 
ile kooperatif binaları için yer bulunamamak
tadır. 

Bütün 'köylü ve bizler boş durmakta olan »es
ki yatılı okul ile öğretmen evinin köye terke-
dilmesini bu suretle de yıkılmakt?an kurtulma
sını ve faydalı ve diğer resmî işlerde kullanıl-
masmı arzu ettiğimiz halde mahallî idari ma
kamlarını ikna edememiş bulunmaktayız. 

Bu itibarla Millî Eğitim Bakanlığının bu hu
sustaki görüşünün yazılı olarak bildirilmesine 
delâletleri saygı ile arzolunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı : 671017/8, 19932 

3 . VI . 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

8 Mayıs 1952 tarih ve 6/666 - 3578 - 7727 
sayılı yazıya K: 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün 
Bayat Bucağındaki Bölge yatılı okulu hak
kındaki 6 Mayıs 1952 tarihli yazılı soru önerge
si üzerine durum 14 Mayıs 1952 tarih ve 17364 
sayılı yazı ile valilikten sorulmuş ve 30 Mayıs 
1952 tarihinde telle tekit edilmiştir. 

Alınacak cevaba göre sonucun ayrıca bildi
rileceğini saygılarımla arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

1952 O : 3 
T. C. * 

Millî Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim 'Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : 671017-8, 24847 

14.VII.1952 

özet: Çorum Milletvekili Ahmet 
Başıbüyük'ün yazılı sorusu H. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 

8 . V . 1952 tarih ve 3578/7727-6/666 sayılı yazı
ya : 

İskilip İlçesinin Bayat Bucağında yatılı böl
ge okulu olmak üzere 4274 sayılı Kanundan 
önce bucağa bağlı 38 köy tarafından bir okul, 
bir öğrenci yatakhanesi ve bir yemekhane bina
sı yapılmıştır. 

4274 sayılı Kanunun neşrinden sonra keres
tesi Bakanlıkça yardım olarak verilmek sure
tiyle 3 öğretmen evi daha inşa edilmiştir . 

Bu köy okulunda halen 5 öğretmen çalış
maktadır. Bu yıl yatılı bölge okulu kaldırıl
mış; gündüzlü bölge okulu haline ifrağ edil
mişse de köyde 5 öğretmen evine ihtiyaç oldu
ğundan mezkûr binalardan yemekhane ve am
bar olarak yapılmış olan binanın tadilen 2 öğ
retmen evi haline konulması ele alınmış, bir 
tarafı ev haline konularak bu suretle üçü müs
takil, ikisi eski ambar binasından tadilen! 5 ev 
•meydana getirilmiştir. Mezkûr 3 bağımsız öğret
men' evinden birisinin, içinde oturaın öğrettmenin 
başka yere nakli dolayısiyle yeni öğretmen gel
meden ve üst makamlara haber verilmeden P, 
T. T. memuruna ikametgâh olarak tahsis edil
diği, gelen öğretmenin evsiz kaldığı, keza bir 
tarafı ev haline ifrağ edilen yemekhane ve am
bar binasının diğer kısmı da gene üst makam
lara haber verilmeden Ziraat Bankasına bağlı 
Tarım Kredi Kooperatifine 13 lira aylıkla ki
raya verildiği yapılan incelemeden anlaşılmış
tır. Yarısı Tarım Kooperatifi tarafından işgal 
edilen bina ile P. T. T. memuru tarafından iş-
gil olunan öğretmen evi öğretmenler için lü
zumludur. 

Halen boş bulunan yatakhane binasının Ta
rım Kooperatifi ve P. T. T. memuruna kiraya 
verilerek gelirinin 5210 sayılı Kanunun 4 ve 10 
ncu maddeleri gereğince okul ihtiyaçlarına sar
fı ve valiliğin izni alınmadan P. T. T. ve Tarım 
Kooperatifine verilmiş olan öğretmen evleri-
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nin tahliyesi hususunda valiliğe gereken tali
matın verildiğini saygı ile arzederim. 

M. Eğitim Bakanı 
T. îleri 

4. — Çoruh Milletvekili Mesut Güney'in, Ar
havi Bucağının şimdiye kadar ilce haline geti
rilmemesi ve bu bucağa bağlı Püarget Köyünün 
Hopa'ya bağlanması sebeplerine dair sorusuna 
Başbakan ve İçişleri Bakan Vekili Adnan Men
deres'in yazılı cevabı (6/710) , 

30 . V . 1952 
özeti : Arhavi Bucağının 

şimdiye kadar ilce haline ifrağ 
edilmemesi. Bu bucağa bağlı 
Püarget Köyünün Hopa'ya 
bağlanması sebebi hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların içişleri Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Mesut Güney 

1. İlce haline getirilmesi mukarrer bulunan 
bucaklardan birçoğu kazaya çevrilmiş olduğu 
halde on seneden beri başta ve birinci sırada 
bulunan Çoruh İlinin Hopa Kazasına bağlı 
Arhavi Bucağının geri bırakılmasını gerektiren 
sebepler, nedir? 

2. Biljnmiyen bir zamandan beri Arhavi 
Bucağına bağlı bulunan (Pilargat) Köyünün 
yolu 1951 senesinde .tesviye edilerek Murgul -
Arhavi arasındaki şoseye eklenmiş ve bu su
retle motorlu vasıtaların işlemesine elverişli 
hale getirilmiş ve aradaki mesafe de bir saate 
indirilmiş. 

Arhavi'de mevcut bulunan Hükümet doktoru
na sağlık ve nüfus memurlarına ilâveten bir sağlık 
binası inşa ve sulh mahkemesi teşkil edilerek 
resmî işlerinden dolayı bucak halkının ilçeye 
gidip gelmek külfetinden kurtarılmış. 

Pilargat Köyü de dâhil olduğu halde 27 köy
de çay bahç'esi tesis edilerek bucak ile olan 
münasebetleri artırılmış 

Hopa ile Püarget Köyü arasındaki 15 kilo 
metrelik patika yolu üzerinde bulunan (Meti-
barı) tepesinin kışm geçit vermediği gibi yolun 
bozuk olmasından gidip gelmekte ve mûtat veç
hile arka ile yük ve eşya ve hasta naklinde 

1£52 Ö . 3 
m^şk-üjât çekildiği il genel kurulu ve iller ida
reci genel müdürlüğü tarafından belirtilerek adı 
gecen köyü idari bağlılığın muhafazası uygun 
olacağı açıklanmış ve halkın müracaatını ince-
liyten Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyo-
nuha bu yolda cevap verilmiş. 

| Köy halkının gurbette bulundukları zaman
da! 1948 yılında sabık idarenin tazyikiyle yapıl
mış olduğundan bahsile hükümsüz sayılması ve 
geçen zaman içinde değişen şartlara göre yeni
den plebisit yapılması hakkında köy çoğunluğu 
tatfafıiKjan devamlı vukubulan şikâyetleri önli-
yecek muhik sebep gösterilmeden bahis konusu 
yakılan köyün 24 . 3 . 1952 de Arhavi'den ali
mi Hopa'ya verilmesinin sebep ve âmilleri ne-
lerjden ibarettir. 

ı 
I T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
İller îd. Gn. Md. 
2. Şb. Teşkilât 

Sa|n : 22102/17 - 4, 8039 

özeti : Çoruh Milletve
kili Mesud Güney'in ya
zalı sorusu Hk. 

' B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
j C : 31 . V . 1952 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü sözlü 3721/8018/710 sayılı buyruğa: 
I Çoruh Milletvekili Mesud Güney tarafından 

Yüjfcsek Başkanlığınıza verilip bakanlığımıza 
gönderilen 30 . V . 1952 günlü yazılı soru öner
gesinde: 

jl. ilce haline getirilmesi mukarrer bucak
lardan birçoğu ilce olduğu halde Arhavi Bucağı 
ba^ta iken ilce olmayıp geri bırakılmasını gerek
tiren sebeplerin neler olduğu, 

12. Eskiden beri Arhavi Bucağına bağlı 
«Pfarget» Köyünün Hopa ilcesine bağlanmasını 
icabettirir iktisadi, coğrafi sebepler mevcut de
ğil (iken ve halkın da arzusu hilâfına 24.111.1952 
de j işbu köyün Arhavi'den ayrılarak Hopa Mer
kep İlçesine bağlanması sebep ve âmillerinin ne
ler] olduğu sorulmaktadır. 

[1. Çoruh iline bağlı Arhavi Bucağında îlce 
kurulması yetkili kurul mütalâalarına dayanıla
rak̂  31 . VIII . 1948 tarihinde valilikçe teklif 
edilmiş ise de ödenek sağlanamadığından geri 
birjdkümıştu. 

Bakanlıkça hazırlanan 10 senelik programa 
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göre 1953 senesinde Arhavi'de de bir ilce kurul- 1 
masının prensip olarak kabul edildiği , 

2. Arhavi Bucağına bağlı Plarget Köyünün 
Hopa Merkez Bucağına bağlanması halk çoğun- I 
luğunun isteğine ve yatkili kurul mütalâalarına 
dayanılarak Çoruh Valiliğinden teklif edilmiş 
ise de; o sırada Arhavi'nin ilce olma teklifi ile
ri sürülerek, sözü edilen isteğin, bu teklifi balta
lamak gayesiyle yapıldığı hususunda muhtelif 
makamata ve bu arada Yüksek Başkanlığınıza 
da müracaatlar yapılmış ve konunun aldığı bu 
şekle göre, yapılan incelemede; Arhavi'nin ba
kanlıkça uygun görülen ilce olma teklifi de na
zara alınarak; Plarget Köyünün idari bağlılığı
nın değiştirilmesi muvafık görülmemiş ve bu 
husus iline bildirilmekle beraber 5 . 1 . 1948 
gün ve 5628/5229 sayılı buyruklarına karşılık 
olarak da Dilekçe Komisyonu Başkanlığına 
1 . IX . 1949 gün ve 9632 sayılı yazımızla arze-
dilmişti. 

Bahis konusu köyün Hopa Merkezine bağlan
ması hakkında tekrar müracaatların vâki olması 
üzerine: 

A) Yapılan tetkikatta bir, kısım vatandaşla
rın Hopa'ya bağlanmak lehinde ve diğer bir kıs
mının da aleyhinde bulunduğu, lehinde olanla
rın noktai nazarlarına göre; köylerinin Hopa 
Merkezine 1,5 saatlik bir uzaklıkta olmasına 
rağmen Arhavi Bucağına (4) saatlik mesafede 
olduğu, bütün iktisadi münasebetlerinin Hopa 
İlce Merkezi ile devam ettiği halde idari bağlı
lıklarının bucakla devamında kendilerine lüzum
suz ve mecburi bir mükellefiyet yüklenmiş ola
cağı, 
Aleyhinde olanların noktai nazarlarına göre ise: 

Arhavi Bucağı ilerde ilce olacağından bugün 
için idari bağlılıkta her hangi bir değişikliğin 
lüzumu olmayıp zaruri de bulunmadığı, şeklinde 
ise de, 4 . II . 1948 gününde mahallî halkın oy
larına vâki müracaat sonunda mevcuttan 195 
şahsın Hopa'ya bağlanmayı ve 137 şahsın da Ar
havi Bucağına bağlı kalmayı istediğinin tespit 
edildiği, 

B) Yetkili kurulların mütalâalarından il yö
netim kurulunun 10 . I I . 1948 gim ve 13 sayılı 
kararında: 

Plarget Köyünün, coğrafi, idari, iktisadi se
bepler bakımından Hopa îlce Merkezine bağlan
masının uygun olduğunun mütalâa edildiği; ( 
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C) Daimî komisyonun 19 . I I . 1948 gün ve 

6 sayılı kararında; (B) fıkrasında gün ve sayısı 
yazılı il yönetim kurul kararındaki mucip sebep
lere binaen Plarget Köyünün Hopa ilce Merke
zine bağlanmasının uygun olduğunu mütalâa 
ettiği, 

D) Genel müdürlüğümüzce yapılan incele
mede, Arhavi'de bir ilce kurulduğu takdirde idari 
bağlılığının tekrar Arhavi'ye değiştirilmesi kaydı 
ile Plarget Köyünün Hopa tice Merkezine bağ
lanması Bakanlık yüksek makamına arzedilerek 
24 . III . 1952 gününde onaya iktiran ettiği, 

3. 10 . V . 1952 de halk çoğunluğunun köy
lerinin tekrar Arhavi'ye bağlanması yolundaki 
müracaatları üzerine bu baptaki evrakın yetkili 
kurullardan karar alınmak için yakında iline 
gönderileceği. Tahassül edecek neticeye göre ka
nuni muamelenin yapılacağı saygı ile arzolunur. 

1 . VII . 1952 
İçişleri Bakanı V. 

A. Menderes 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 
liselerdeki olgunluk imtihanlarının kaldırılarak 
fakültelerde kabul imtihanının usul ittihaz edil
mesine ve orta okullarda yazılı imtihan soruları
nın mahallilik prensip ve esaslarına göre mahalU 
komisyonlar tarafından tertip edilmesine dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik tleri'nin 
yazılı cevabı (6/713) 

3 . VI . 1952 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Liselerden yüksek tahsil yapacak öğren

cilerden bir kısmı fakültelerde kabul imtihanına 
tâbi tutulması; liselerimizdeki olgunluk imtiha
nının tesis maksadını hiçe indirmektedir. Şu 
halde: 

Liselerimizde olgunluk imtihanını kaldırıp 
bütün fakültelerimizde kabul imtihanı açılması 
ve bunun usul ittihaz edilmesi; 

Yahut da liselerde olgunluk imtihanı yapıldı
ğına göre üniversite kabul imtihanının kaldırıl
ması. 

Akla en yakın ve mantıki olanı da liselerde 
olgunluk imtihanı kaldırılıp, fakültelerde kabul 
imtihanının usul ittihaz edilmesi yerinde olacak
tır. 

2. Orta okullarda: Yazılı sınav soruları Ba
kanlıkça tek tip üzerinden hazırlanmaktadır. 
Devlet orta okul sorularının merkezden hazırlan-
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masında Öğrenim ve öğretimde «mahallilik:» pren
sipleriyle kabili telif değildir. Çünki bu sorula
rın cevapları yine merkezi hükümette incelen
diğine ve numara takdirinin de mahallat da teş
kil edilen komisyonlara, bırakıldığına göre bu 
soruların da mahallilik prensiplerine göre ma
hallerine bırakılması çok doğru ve yerinde ola
caktır. 

Çünki bu soruların cevaplar] merkezce ince-
lenmeyip mahallerinde teşkil edilen komisyonla
rın takdirine bırakıldığına göre; Bakanlığın dü
şündüğü: Tek ölçü ve tek tip sualin mânası da 
zaıfa uğruyor. Bundan başka merkeziyetçilik 
zihniyeti de bertaraf, Bakanlık daha mühim ve 
hayati işlerini aksatarak bir sürü kırtasiye de 
sarfederek fuzuli bir mesai içine girmektedir. 
Sorular daima «Matematik, Tarih, Türkçeden» 
sorulduğuna göre sorulardan birisi meselâ Ada
na'da tabiat bilgisi, İstanbul'da tarih sorusu ola
bilir. Sonra : 

Türlü bölgelerde teşkil edilen komisyonların 
numara takdirinde de aynı ölçüye göre hareket 
etmeleri imkânsızdır. Aynı zamanda işi başından 
aşmış olan Bakanlığı da; teessüs eden bu yanlış 
sistem fuzulen çok meşgul etmektedir. Bu itibar
la bunun hiçbir amelî faydası da yoktur. Netice: 

Mahallilik prensiplerine ve esaslarına göre 
soruların mahallî komisyonlar tarafından tertip 
edilmesi yerinde faydalı, amelî ve hayati olur. 
En doğrusu da budur. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu hususta ne düşün
mektedir? 

Yazı ile cevaplandırılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 2 - 2079 

11.IX.1952 t 

. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 5 Haziran 

1952 tarih ve 6/713 sayılı yağıları cevabıdır: 
Burdur Milletvekili M. özbey'in yazılı soru 

önergesinde bahis konusu edilen hususlar hak
kında hazırlanan yazılı cevabın iliştirilerek su
nulduğunu derin saygılarımla arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Teyfik İleri 
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(Burdur Milletvekili M. özbey'in yazılı soru 

önergesinle ait cevap 
| 1. Bâzı fakültelerce, adayların çokluğu ve 

kadroya göre öğrenci alınması zarureti sebebiy
le: açılan giriş, imtihanları olgunluk imtihanı 
mahiyetinde değildir. Olgunluk diplomaları sa
hiplerine, kendi üniversitelerimizle beraber ya
bancı meorileket üniversitelerine girme imkânını 
dft sağlamaktadır. Bununla beraber lise bitir-
mje imtihanları ile olıgunluk imtihanlarının bir
leştirilmesini düşünmekteyiz, 

2. Devlet ortaokul imtihanı yazılı bölümü 
ıçjm, ortaokul öğretiminden beklenen ortalama 
verimi belirtmek ve okulların çalışmalarını ona 
göre ayarlamalarını temin düşüncesiyle, her 
ders yılı başında ilân edilen derslerden, müşte
rek Sorular verilmektedir. Bu arada Bakanlığı
mızca ortaokulların imtihan yönetmeliğinde de 
bjızı değişiklikler yapılması mukarrerdir. 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Danıştay m daha rahat ve verimli çalışabilmesi 
İQİ,n müsait bir binaya naklinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna Başbakan Adnan 
Menderes'in yazılı cevabı gönderilmiştir. (6/714) 

3 . V I . 1952 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
j Türkiyemizin en yüksek idari kaza mercii 

o^an Danıştayımızm dar bir binanın üst katın
da çalışarak çok sıkışık bir durumda vazife gör
düğü muhakkaktır. İstatistik Genel Müdürlüğü 
bin&siyle müşterek çalışan ve üst katta oturan 
bu mühim müessesemiz hiç de rahat çalışama
makta, iş hacmi gün geçtikçe artmasına ve ista
tistikten dört oda almasına rağmen dahi Danış-
tşyımız huzur ve sükûnla asla çalışabilecek bir 
vaziyette değildir. 

| Altı kişilik heyetlerin tek odalarda mütekâ-
sijf bir şekilde çalışması randımanı da düşürmek
tedir. Bu itibarla tek çıkar yol: 

1. Başka binalara da dağılmış olan İstatis
tik Genel Müdürlüğü, bu binayı Danıştaya ter-
kederek kendi modern usullere göre yeni bir bi
naya geçmeleri, 

| 2. Hali hazır bu binayı tamamen İstatistik 
Gjenel Müdürlüğüne bırakarak: Danıştay için ye
ni bir bina yapılması, 

3. Danıştaya: Mümkünse Halk Partisinden 
boşalan eski Büyük Millet Meclisi binasının şim-
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dilik verilmedi f ürMye'nhı hayati menfaatleri 
icabı olacaktır. 

Danıştayımızm daha ralhat ve verimli çalış
ması ve daha müsait bir binaya bir gün önce 
geçmesi hususunda Başbakanlığımız ne düşün
mektedir? 

Yaziyle cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

IBurdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Öz-el No. : 5/20 -1760, 6/1864 

1 . 7 . 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 . 6 . 1952 tarih ve 6/714, 5751 - 8072 sayılı 

tezkereye karşılıktır: 
Danıştayın daha rahat ve verimli çalışabil

mesi için müsait bir binaya naklinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Burdur Milletvekili Meh
met özbey tarafından verilen yazılı soru öner
gesi tetkik edildi. 

Bu soruya ait yazılı cevabın bağlı olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Cevâp : 
Danıştayın bina bakımından sıkışık duru

munu bertaraf edecek en iyi çare hiç şüphesiz 
soru önergesinde belirtildiği üzere İstatistik 
Genel Müdürlüğü veya Danıştay Başkanlığı için 
yeni bir bina yaptırılmasıdır. Fakat envestis-
man bütçemizin gelir kaynaklarına tahsisini ön 
plâna almış bulunan Hükümetin yeni bir bina 
inşası suretiyle değil mevcut binaların âzami 
istifade çarelerini düşünerek yapılacak tasarruf 
yoliyle bu sıkışıklığın giderilmesi imkânlarını 
aramakta olduğunu saygılarımla arzederim. 

7. — Denizli Milletvekili Ali Çobanoğlu'nun, 
Tavas - Muğla Devlet yolunun inşasimn ne saf
hada olduğuna ve ne zaman bitirileceğine, Acı
payam - Fethiye, Denizli - Kaklılk - Dinar yol-
iarenin yaptlıp yapılmayacağına, îzmir - De
nizli Devlet yolunun ne zaman bitirileceğine ve 
Tavas İlçesindeki küçük su işlerinin ne zaman 
ele alınacağına dair sorusuna Bayındırlık Ba-
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kanı K&mal Zeytİnoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/724) 

6 . VI. 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Bayın
dırlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını ri
ca ederim : 

1. Denizli ve Muğla illerini birbirine bağlı
yacak olan Tavas - Muğla Devlet yolunun inşa
sının ne safhada olduğu ve bu yol güzengâhm-
daki köprülerin 1952 yılı içinde bitirilip bitiril-
miyeceği; 

2. Çok mühim olan bu yol Tavas ve Acı
payam mmtakasındaki krom ve manganez ma
denlerinin en kısa yoldan denize ulaşmasını 
temin edeceği gibi aynı şekilde bu bölgenin or
manlarının işlenen kerestelerinin kısa yoldan 
ihracını temin edecek ve bu suretle Denizli is
tasyonunun bugünkü namüsait durumunu ha
fifletmek suretiyle nakliyat ucuz temin edile
ceğinden maliyetlere tesir edecektir. Bunun 
memleket iktisadiyatına tesir edeceği muhak
kak olduğuna göre bu yolun motorlu vasıtala
rın rahatça gidip gelmelerini temin bakımın
dan ne zaman bitirileceğinin; 

3. Acıpayam - Fethiye yolunun yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğinin, düşünüldü ise 
ne zaman yapılacağının; 

4. Denizli'yi Afyon, Burdur ve İsparta'ya 
bağlıyacak en kısa yol olan Denizli - Kaklık -
Dinar yolunun yapılıp yapılmıyacağmın, 

5. — İzmir - Denizli Delvet yolunun ne za
man bitirileceğinin; 

6. Tavas kazasmdaki küçük su işlerinin 
- bilhassa Kırkpmar suyunun ve Solmaz Kö
yündeki kaynakların - tetkik edilip edilmediği
nin ve ne zaman ele alınacağının. 

Denizli Milletvekili 
Ali Çobanoğlu 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 297 

3.VII.1952 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

7 . VI . 1952 gün ve 6/724/3772/8112 sayılı 
yazınıza K • 

Tava* - Muğla Devlet yolu inşasının ne saf-
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hada olduğuna ve ne zaman bitirileceğine, Acı- I 
payam - Fethiye - Denizli - Kaklık - Dinar yol- | 
larınm yapılıp yapılmıyacağına, îzmir - Deniz
li Devlet yolunun ne zaman bitirileceğine ve 
Taıvas ilçesindeki küçük su işlerinin ne zaman 
e]e alınacağına dair Denizli Milletvekili Ali 
Çobanoğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesine hazırlanan cevabın ilişik olarak .sunul- j 
duğunu saygı ile arzederim. j 

Bayındırlık Bakanı 
TC. Zeytinoğlu 

Denizli Milletvekili Ali Çobanoğlu'nun ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Tavas - Muğla yolu ile Denizli - Kaklık -
Çivril - Dinar yolu Devlet yolları şebekesin? 

•dâhildir. Ancak Devlet yollarının inşaları 5539 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât I 
Kanunun un 23 ncü maddesi gereğince mevcut 
imkân ve ödeneğe göre bir sıra altında ele alın
maktadır. | 

Adı geçen yollar 1952 yapını programına 
dâhil bulunmaktadır. 

Ancak şebekeye dâhil olan yolların inşa sı
raları gelinceye kadar, bu yollar üzerinde sene
nin hiç olmazsa muayyen zamanlarda geliş \™ 
gidişi sağlamak üzere bunların bakım altında 
bulundurulmaları ve bâzı kısmi ormanlar yapıl
ması prensiplerimiz arasında olduğundan her 
iki yol 'bakıma tâbi tutulmaktadır. Ayrıca 
1952 yılı programında Denizli - Çivril yolunun 
53' - 58 nci kilometre arasının (Baklan ovası) 
tamir ve ıslahı içtin 150 bin liralık bir ödenek 
ayrılmıştır. 

inşa sıraları geldiğinde heyeti um ilmiyesi 
Devlet yollan standardına uygun bir hale geti
rilecektir. 

2. Acıpayam - Fethiye yolu. Denizli ve 
Muğla vilâyetleri arasında müşterek bir il yo
ludur. Mevcut mevzuata göre il yollarının ya
pımı ile genel meclisleri ile özel idarelerin yet-
ki ve vazifeleri arasındadır. Acıpayam - Ka
raman ve Üzümlü - Nif arası vilâyetlerce ha
zırlanan çalışma programlarına dâhil bulun
maiktadır. 

3. Tavas ilçesindeki küçük su işleri : 
Solmaz Köyü yaınmda ve şose civarında bu

lunan bataklık, Solmaz Köyünün malı olan de
ğirmen bendi yüzünden suni olarak teşekkül | 
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etmiş on dekar kadar küçük bir bataklıktır. 
Değirmen bendi yıkıldığı veya kanal tabanı 
bir metre kadar aşağıya kadar indirildiği tak
dirde bu bataklık kuruyabilir. Solmaz memba
larından sulama yapılması mevzuunun avan 
ejtüdü yapılmıştır. 

Kırkpınar 'membalarından sulama yapılma
sı işine ait avan etüdler yapılmıştır. Yukarda 
belirtilen sulama işleri not edilmiş olup verim
lilik derecesine göre sırası geldiğinde ele alına
caktır. 

4. izmir - Denizli Devlet yolunun Ortak
lar - Aydın - Sarayköy kısmı 0+000 — 13 + 932 
Kim. arasındaki 3 951 482,58 lira keşif bedelli 
yol inşaatı ihale edilmiş ve 18 . VIII . 1951 gü
nü sözleşmeye başlanmıştır. Sözleşmeye göre 
L5 . II .1953 günü tamamlanması gerekmekte
dir. 

8. — Diyarbkır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, Dicle ve Batman nehirlerinin amenajman 
i^ine bugüne kadar başlanmamalının sebebine, 
Diyarbakır Ovasında arteziyen araştırmalarına, 
Doğu Bölgesi İnşaat Müdürlüğünün lağvedileceği 
hakkındaki haberin sıhhat derecesine, köy okul
ları inşaatının Bölge İnşaat müdürlüklerinin 
kontrol ve nezaretine verilmesine, Kulp - Lice 
arasındaki Sarım Köprüsünün bir an evvel iha
lesinin yapılmasına, Kulp - Muş arasında, bir ge
çit sağlanmasına ve bu il dahilindeki köprü ve 
yolların yaptırılmasına dair sorusuna Bayındır
lık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımızın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı oalrak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygı ile rica ederiz. 

Diyarbakır Milletvekilleri 
Mustafa Ekinci Kâmil Tayşı Yusuf Azizoğlu 

1. iki seneden beri mütaaddit defalar rica 
ettiğimiz ve Hükümet olarak va'dedilen Dicle ve 
Batman nehirlerinin amenajman işine bugüne 
kadar başlanmayışmm sebepleri nelerdir? 

Zeriyata son derece elverişli bir arazi olan 
Cenup Şarkî illerimizin birçoğunu alâkadar 
eden bu pek çok ehemmiyetli mevzu ne zaman 
ele alınacaktır? 

2. Sulama işi halledildiği takdirde tek ba-
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şma milyonlarca ton hububat istihsal etmek 
kabiliyetinde bulunan Diyarbakır Ovasında 
arteziyen araştırmaları yapmak hususunda te
şebbüsleriniz nelerden ibarettir1? Bu mevzu iç
me suyu itibariyle de bir zaruret arzetmektedir. 

3. Doğu Bölgesi inşaat Müdürlüğünün Son
baharda lağvedileceği hakkında Bakanlıgm ka
tı bir kararı mevcut mudur? 

4. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yap
tırılan köy okulları inşaatı, yeter ve ehil ele
manları olmayışı yüzünden çok yerde fennî 
ve sağlam bir şekilde olmamaktadır. Sonbahar
da inşaatı biten okulun aynı yılın kışında yı
kıldığına şahit olduğumuz vakıalardandır. 

Bu itibarla köy okulları inşaatının da gere
kirse bir iki kadro ilâvesiyle mezkûr bölge in
şaat müdürlüklerinin kontrol ve nezaretine 
verilmesinde büyük faydalar mülâhaza etmek
teyim. Bu Bakanlığınızın görüşü nedir? Bir 
teşebbüse geçilmiş midir? 

5. Tahsisatı 1951 Bütçesinden verildiği hal
de Kulp - Lice arasındaki Sarım Köprüsünün 
ihalesinin bugüne kadar yapılmayışının sebebi 
nedir? 

6. Kulp - Muş arasında hiç olmazsa Yaz ay
larında istimale elverişli bir geçit sağlanması 
hakkındaki, teşebbüsleriniz ne merkezdedir? 

7. Anteb - Tatvan devlet yolunun bir par
çası olan Diyarbakır - Silvan arasındaki kısmı 
yüz sene evvel açılmış, dar, eğri büğrü ve her 
sene taşıt'kazalariyle birçok vatandaşın haya
tına mal olan son derece tehlikeli virajları 
bulunan kötü bir yol durumundadır, ({üzer-
gâb ve ıslah bakımından bu kısım ne zaman ele 
alınacak ve ne zaman bitecektir? 

8. Ekseri yerlerde devlet yolları şehir ve 
kasabaların hududuna kadar , devam etmekte 
ve kasabanın öteki ucunda yeniden başlamak
ta ve kasaba ieyıdeki kısım belediyelerin yap-
mıya muktedir olmadıkları bu 3-5 yüz metre
lik yol kısımlarını da halkın tozdan boğulma
sını önliyecek şekilde meselâ asfaltlamak sure
tiyle Karayollarına yaptırmak mümkün değil 
midir! 

9. Memleketimizin yegâne petrol istihsal 
nüvesi olan Kaman "ı devlet yolları şebekesine 
bağlıyan bir yol mevcut değildir. Birkaç yıl
dan beri küçük mikyasta istihsal yapmakta olan 
bu 'merkez yeni rafineri tesisatiyle bir iki yıl 
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içinde günde yüzlerce ton petrol istihsal ede
bilecek bir duruma girecektir. 

Civar vilâyetler halkının ve çiftçilerinin 
akar yakıt ihtiyaçlarını Raman'dan rahatça te
min etmeleri buranın devlet yolu şebekesine 
bağlanmasına mütevakkıftır. 

Batman nehri üzerinde milyonlara mal ola
cak bir köprü yapmak külfetine girişmeden 
Batman İstasyonundan nehrin Şark kıyısını 
takip ederek Silvan'ın Malabadi mevkiinde dev
let yoluna bağlamak üzere1 25-30 kilometrelik bir 
yol yapmakla bu ehemmiyetli dâvayı halletmek 
mümkündür. 

Bu hususta İşletmeler Bakanlığı ile bir iş 
birliği yapılmış mıdır? Bakanlığınızın noktai na
zarı nedir? Çalışmalarınız olacaksa ne zaman 
başlıyacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 315 

19 . 7 . 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

11 . 6 . 1952 gün ve 6/727/3783/8139 sayılı 
yazıları karşılığıdır : • 

Dicle ve Batman nehirlerinin amenajman işi
ne bugüne kadar başlanmaması sebebi, Diyar
bakır ovasında arteziyen araştırmalarına, Doğu 
Bölgesi İnşaat Müdürlüğünün lağvedileceği 
hakkındaki haberin sıhhat derecesi, köy okul
ları inşaatının Bölge İnşaat Müdürlüğünce kon-
rolü ve nezaretine verilmesi, Kulp - Lice ara
sındaki Sarım köprüsünün biran evvel ihale
sinin yapılmasına, Kulp - Muş arasında bir ge
çit sağlanmasına ve bu il dahilindeki köprü ve 
yolların yaptırılmasına dair Diyarbakır Millet
vekili Mustafa Ekinci ve iki arkadaşı tarafından 
verilen yazılı soru önergesine hazırlanan ceva
bın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci, Kâ
mil Tayşı ve Yusuf Azizoğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1. Dicle ve Batman nehirlerinin amenajman 
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plânı 1952 yılında yapılacaktır. 

Esas itibariyle bir amenajman plânının ya
pılabilmesi için önceden derlenmiş birtakım ma
lûmatın bilinmesine ihtiyaç vardır. Ezcümle: 

a) Bölge içinde idrografi (su rasatları) şe
bekesinin tesisi, 

b) Bölge içinde kalan sulanabilir sahanın. 
ayrı ayrı tesbiti, 

c) Bu sahalarda hangi cins zirai mahsulle
rin ekilebileceği ve bu mahsuller arasındaki mü
navebe tarzının tesbiti, 

d) Lüzumlu sulama suyunun miktarı ve bu
nun nereden temin edileceği, 

e) Sulama suyunun sulama sahasına nasıl 
getirileceği fcazibe, terfi), 

f) Enerjiye ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde 
bunun nereden temin edilebileceği, 

g) Bölgenin münakale sisteminin gelişmesi 
imkânlarının tesbiti. 

Bunların a fıkrasında zikredilen ve uzun se
neler kayıt ve tesbit edilmesi zaruri olan rasat 
işlerine 1940 senesinde başlanmış bulunmaktadır. 
E. I. E. İdaresince 1940 senesinde Dicle hidrog-
rafik şebekesinin tesisine başlanmış ve şebeke 
1945 senesinde tamamlanmıştır. Rasatlara devam 
edilmektedir. 

Diğer hususların yerinde tesbiti için bir he
yet teşkil edilmiş ve iş mahalline gönderilmiştir. 

E. I. E. İdaresi Diyarbakır bölgesinin bugün
kü ve müstakbel enerji ihtiyaçlarını meydana çı
karmak ve ihtiyaçların nasıl ve nereden karşıla
nabileceği imkânlarını araştırma işini de 1952 
yılı programına almış bulunmaktadır. 

2. Her hangi bir sahada yeraltı suyu elde 
olunması herşeyden evvel işbu sahalarda lüzum
lu jeolojik ve idrolojik etüdlerin yapılmasına ve 
bu etüdlerden elde olunacak neticelerin uygun 
çıkmasına bağlıdır. 

Türkiye'nin yeraltı suyu durumu mütehassıs 
Jonston firmasına tetkik ettirilmiş ve umumi bir 
programa bağlanmıştır. 

Bu programın tatbiki sırasında Diyarbakır 
ovasının yeraltı suları etüdü de yapılacaktır. 

3. Bakanlığımız Teşkilât Kanununda yapı 
işleri için bölge teşkilâtı bulunmadığından mün
hasıran Doğu Bölgesindeki sekiz ilde yaptırıl
makta olan memur evlerinin kontrolü için kuru
lan ve bilâhara buradaki teşkilâttan faydalanı
larak bu vilâyetlerin diğer yapı işlerinin müra-
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kajDesi de verilmiş bulunan Doğu Bölgesi Yapı 
İşleri Müdürlüğünün esas-vazifesine giren işler 

% bu sene içinde ikmal ve tasfiye edilmiş olacağın
dan bu müddet sonunda bu muvakkat teşkilâtın 
vaızifesi sona erecektir. 

4. Halen elimizde bulunan teknik eleman
lar gün geçtikçe artan iş hacmi muvacehesinde, 
3611 sayılı Teşkilât Kanunu ve diğer kanunlar-
gereğince yapmakla mükellef olduğumuz hizmet
lere bile ancak kâfi gelmekte olduğundan bu 
şartlar altında esas vazifemiz meyanmda bulun
mayan köy okulları inşaatının teşkilâtımız tara
fından yürütülmesi, gerek okul inşaatının ve 
getrek Bakanlığımız esas vazifelerinin aksaması
nı intaç edeceğinden, mümkün ve yerinde gö
rülmemektedir. 

'5. Lice-Kulp yolunda il yolları ödeneğiy
le yapılacak olan Sarım köprüsü pilânkotesi ik
mal edilmek üzeredir. Pilânkotenin ikmalinden 
sonra hemen avan - proje ve keşif evrakının 
tanzimine başlanarak en çok iki ay içinde ek 
siltmeye çıkarılabilecektir. f 

6. Kulp - Muş yolu Diyarbakır ve Muş vi
lâyetleri arasında müşterek bir il yoludur. Bu 
yolun yapımı her iki ilin çalışma programları
na dâhil bulunmamaktadır. 

7. Bakanlar Kurulunca tasdikli Devlet yol
ları, ehemmiyet derecelerine ve ödenek duru
muna göre yapımları sıraya konulmaktadır. Di
yarbakır - Silvan yolunun yapım sırası henüz 
gelmemiştir. Bununla beraber Devlet bakımı 
aljtına alınmış olup geçit verir bir halde bulun
durulmaktadır. 

8. Devlet yollarının şehir ve kasabalar 
içinden geçen ve parkelenmesi veya asfaltlan
ması istenilen kısımları mühim bir yekûn tut
makta olduğundan hepsinin birden ele alınma
sı mümkün görülememiş ve bu kabîl yolların 
bir sıraya konulması zarureti hâsıl olmuştur. 
Bu hususta alman prensip kararma göre şim
dilik ancak Devlet yolu standardına ifrağ edil
miş bulunan yolların şehir ve kasabalar için
deki kısmının parkelenmesi veya asfaltlanması 
uygun bulunmuş ve keyfiyet 7 . IV . 1952 tarih 
ve 650 sayiyle valiliklere ve bölge müdürlükle
rine tebliğ olunmuştur. 

9. M. T. A. Genel Müdürlüğü ile yapılan 
temaslara göre : 

a) Halen 20 000 ton civarındaki istihsal 
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miktarı, Batman rafinesinde tasfiye edilmekte 
ve tamamen demiryolları ile seVk edilmektedir. 

b) 1953 ve mütaaJkıp yıllarda istihsal mik
tarı 270 bin ton civarında olacağı ve bu mik
tarın ancak 20 000 tonu Doğu illerinin ihtiya
cını karşılamak üzere Batman rafinesinden Ur-
fa - Diyarbakır - Bitlis Devlet yoluna nakli ge
rekecektir. 

c) Batman - Malabadi arasında yapılacak 
yolun sağlıyacağı fayda mühim olmıyacaktır. 

Tapımı istenilen Batman - Malabadi yolu
nun İşletmeler Bakanlığının teklifi üzerine ik
tisadi etüdü yapılmış ve Devlet yolu şebekesi
ne ithalinin mümkün olamıyacağı, ancak bir 
servis yolu açılması ile matlubun hâsıl olabi
leceği sonucuna varılmıştır. 

,9. — Koni)a Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, hâlemi sınıfında olan memurlar 
hakkında vâki şikâyetlerin sebeplerine ve bu 
ffilüler için ne muamele yapıldığına dair sorusu
na* Adalet Bakam Rükneddin Nasuhioğln'nun 
yazılı cevabı (6/711) 

İ l . VI . 1952 
Büyük Millel Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Adalet Bakanlığı tara

fından yazılı olarak ve ihsai mahiyette ve cet
veller halinde cevap verilmesini rica ederim : 

1. 1 . 1. 1949 dan 1 . VF . 1950 tarihine ka
dar ve bu tarihten 1951 senesi sonuna kadar 
hâkim sınıfında olan memurlar hakkında kaç 
şikâyet yapılmıştır, şikâyet sebepleri nelerdir? 

2. Bunlardan kaçı hakkında muamele tâyi
nine mahal görül memşitir? 

3. Kaçı inzibat komisyonuna verilmiştir i' 
Bunlar inzibat komisyonunda ne suretle ne

ticelendirilmiştir? 
4. Kaç şikâyet hakkında meni muhakeme 

ve kaç şikâyet hakkında lüzumu muhakeme ka
rarı verilmiştir? 

5. İstanbul ve Ankara şehirleri hariç olmak 
üzere doğdukları veya nüfusta kayıtlı oldukla
rı yerlerde vazife gören kac hâkim vardır? 

Aynı tarihlerde bunlar hakkında kaç şikâyet 
yapılmıştır? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlıı 
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! T. G. 
I Adalet Bakanlığı 4. XI . 1952 
j ('. İş. II Müdürlüğü 
! 8ayı : 
1 981 Genel 

252 Özel 

Özü : Konya Millet-
I vekili Abdürrahman Fah-
I ri Ağaoğlu'nun yazılı so

ru önergesi hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
13 . VI . 1952 gün ve Genel Kâtip Kanun

lar Müdürlüğü 6/741/3810/8193 sayılı Y. K. 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa

oğlıı tarafından verili]) tevdi buyıırulan 11 . 
VI . 1952 tarihli yazılı soru önergesinde zik-
rolunan hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. 1 . I . 1949 tarihinden 1 . VI . 1950 
tarihine kadar yargıç sınıfında olanlar hakkın
da (5302) şikâyet sepketmiştir. Bunlardan : 

a) 2258 i hakkında muamele tâyinine ıııa-
I hal. görülmemiştir. 
I b'ı 153 ü hakkında son tahkikatın açıl-
| masına ve 7 si hakkında muhakemenin men'ine 
i karar verilmiştir. 
ı e} 394 ü inzibat meclisine sevkedilnıiş olup 
ı Ilımlardan (62) si hakkında 'muamele tâyini-
! ne mahal olmadığına, (220) sı hakkında tevbih 
I icrasına, (5) i hakkında derece tenziline, (2) 
! sinin meslekten affına ve (99) mm yerinin de-
| ğiştirilmesine karar verilmiştir. 
| 2. I . VI . 1950 tarihinden 1951 senesi so-
I ııuna kadar yine yargıç sınıfında alanlar hak-
| kında (5428) şikâyet sepketmiştir. Bunlardan; 
| a) 2577 si hakkında muamele tâyinine ma-
! hal görülmemiştir. 
| M 45 i hakkında tahkikatın açılmasına ve 
i biri hakkında muhakemenin men'ine karar ve-
j ri İm iştir. 

c) 484 ü inzibat meclisine sevkedilnıiş 
j olup bunlardan (77) si hakkında muamele tâ-
j- yinine mahal olmadığına, (296) sı hakkında 
ı tevbih icrasına, (7) si hakkında derece tenzili-
| ne, (7) sinin meslekten çıkarılmasına ve (83) 
ı nün yerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 
i 3. İstanbul ve Ankara şehirleri hariç ol-
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mak üzere, doğdukları veya nüfusta kayıtlı bu
lundukları yerlerde vazife görmüş ve görmekte 

ta ise de, bu hususta bir istatistik 
madığı için sorunun bu kısmı oevapla 

bulunmuş olan yargıç ve C. savcılarının adedi \ mistir. 
42 olup listesi eklidir. Bunlar hakkında 1 . T . 
1949 tarihinden 1 . VI . 1950 tarihine kadar 
(13) ve 1 . VI . 1950 tarihinden 1951 senesi j .ederim. 
sonuna kadar (36) şikâyet vukubulmuştur. | 

4. Önergede şikâyet sebepleri de sorulmak- j 

Keyfiyetin, adı geçen milletvekilin 
mesine müsaadelerini saygılarımla 

Adalet B 
R. Nasu 

Sicil 
No. 

3225 
1019 
1322 
7566 
6604 

t)4€2 
5910 
7876 
6197 
7282 
5237 

5996 

7670 
6031 

6868 

8297 
8512 
7163 

.Adı ve Soyadı 

» m—.— " 
Vahdi özmen 
Ali Ulvi Aksoy 
Orhan Saffet Tekinalp 
Cevdet Benker 
Naime özevren 

E; ISabri Erman 
Nâzım Kutlar 
Cahit Ronay 
H. Refet Göğüs 
Mustafa Dinekli 
A. Cevdet Kızıloğlu 

H. Tahsin Üniür 

liayri Özbek 
T. Hakkı Melikoğlu 

Abdülkadir Eryurt 

Muzaffer İnal 
M. Sait Cöşer 
Hüseyin Kaynak 

Memuriyeti 

Konya Hukuk Yargıcı 
Sinob Sorgu Yargıcı 
Muğla C. Savcısı 
Adana Hukuk Yargıcı 
tzmir Ticaret Mahkemesi Üyesi 
Zöiıg uldak ~H ukuk Yargıcı 
Gazianteb Ağır Ceza Üyesi 
Aydın Yargıç Yardımcısı 
Gazianteb Asliye Ceza Yargıcı 
Konya Asliye Hukuk Yargıcı 
Şebin Karahisar C. Savcısı 

, ; ; r - : - : 

Çankırı Asliye Hukuk Yargıcı 

Afyon K. Ağır Ceza Üyesi 
Trabzon Ağır Ceza Başkanı 

Erzurum Ağır Ceza Başkanı 

Maden Yargıcı 
Of Hukuk Yargıcı 
Şebin Karahisar C. Savcısı 

Doğduğu veya nüfusta 
kayıtlı olduğu yer 

Konya 
Sinob 
Muğla 
Adana 
tzmir 

/jOııguiaaK* 
Gazianteb 
Aydın 
Gazianteb 
Konya 
Şebin Karahisar 

*?u t * ş"^s"i$ >fVf ff"t>"F^|î?!Ş 
Çankırı 

- • - • - .><•• j * * * « 

Afyon K. 
Trabzon 

E rzurıım 

Maden 
Of 
Şebin Karahisar 

Mem 

1340 t 
1341 
1927 
1 7 . 1 1 . 1 
2 7 . 1 1 . 1 
17. 9 •.-1 
1 7 . 2 . 1 
26 . 2 . 1 
28. 9 . 1 
13. 6 .1 
31 . 7 . 1 

i 
7. 9 . 1 

• ' 

21 . 10 .1 
7 . 2 . 1 

11 . 5 .1 

20 . 6 . 1 
16. 9 . 1 
24 . 10 .1 



Sicil 
No. 

8191 

7141 

7750 
8054 
8679 
8829 
9765 
9454 
8957 
5703 
6087 
7748 
7686 
7985 
7891 
7895 
7937 
8671 . 
*810 
8847 
9465 

10013 
10149 
8319 

Adı ve Soyadı 

Rifat Bayazitoğlu 

Cahit Uluğ 

Veysi Sami Ünser 
Nihal Demirel 
Salih Ferruh öğüne. 
Musa Tarım 
Ahmet Samim Liver 
Hasan Özelçi 
Türkân Türkbay 
Cevat Özsoy 
T. Hakkı Ün 
M. Reşat Belgesoy 
Ali Rıza Türcan 
t. Nüsret îren 
Ali Naşir Zeytin 
V. Hilmi özer 
H. Aksakal 
Mustafa Altunay 
Melmıet Nafiz Yurdal 
M. Celâlettin Güçdemir 
Orhan Arık 
Osman Yeltekin 
A. Muzaffer Karaman 
Halit Ekmekçioğlu 

Memuriyeti 

Maraş Ceza Yargıcı 

Bolu C. Savcısı 

Samsun C. Savcı Yardımcısı 
Bursa Sulh Yargıcı 
tzmir Sulh Yargıcı 
Tarsus C. Savcısı 
tzmir C. Savcı Yardımcısı 
Malatya Sulh Yargıcı 
tzmir Sulh Yargıcı '•••'" 
Bursa Asliye Hukuk Yargıcı 
Giresun Hukuk Yargıcı 
Konya C. Savcı Yardımcısı 
Niğde Ağır Ceza Üyesi 
tzmir C. Savcı Yardımcısı 
tzmir Sorgu Yargıcı 
Ordu Hukuk Yargıcı 
Artvin Asliye Hukuk Yargıcı 
Antalya Ağır Ceza Üyesi 
Osmaniye Sulh Yargıcı 
Oazianteb Yargıç- Yardımcısı 
Kozan C. Savcısı 
Kars Yargıç Yardımcısı 
tskilip C. Savcı Yardımcısı 
Hadım Yargıcı 

Doğduğu veya nüfusta 
kayıtlı olduğu yer Mem 

Maraş 

Bolu 
J _ "t* 

Samsun 
Bursa 
İzmir 
Tarsus 
tzmir 
Malatya 
tzmir 
Bursa 
Giresun • 
Konya 
Niğde 
tzmir 
İzmir 
Ordu 
Artvin -
Antalya 
Osmaniye 
Gazianteb 
Kozan 
Kars 
tskilip 
Had m 

10 . 10 . 

29. 8 . 
Z "-" -' -

29. 8 . 
29. 8 . 
18 . 3 . 
9. 8 . 

29. 8 . 
30. 9 . 
2 9 . 1 1 . 

\ 7 . 6 . 
7 . 8 . 
7 . 8 . 
7 . 1 0 . 

1 6 . 1 0 . 
9 . 6 . 

29 . 12 . 
1 6 . 1 0 . 
29 .12 
2 9 . 1 2 . 
2 7 . 1 0 . 
12. 5 . 
10 .12 . 
16 .10 . 
10 .12 . 
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10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, ' 

vefiyatı azaltmak, hekim adedini artırmak için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, veremle müca
deleye, sağlık büçesinin çoğaltılmasına, doktor
ların sahte rapor vermelerinin önlenmesine, ilçe
lerimizin eczaneye kavuşturulmasına, ebe ve hem
şire adedinin artırılmasına ve sağlık sigotaları-
ntn kurulmasına dair sorusuna. Sağlık ve Sosyal 
Tardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın ya
zılı cevabı (6/744) 

16 . VI . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığından yazılı olarak sorulmasını say
gılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Türkiye'de senelik ölüm miktarı diğer millet
lere nazaran çoktur. Bir senede yurdumuzda 
muhtelif hastalıklardan dört yüz bine yakın.in
san kaybetmekteyiz ki bu daha müşahhas misal 
ile yarım asırda 20 milyonluk bir Türkiye orta
dan kayboluyor demektir ki bu feci rakamlarla 
karşılaşınca insanın ürpermemesi imkânsız kalı-
yoi. 

Gerçi Demokrat iktidarımızın Sağlık Bakanı 
Dr. Profesör Sayın, Ekrem Hayri Üstündağ hiç
bir devirde görmediğimiz enerji ve hamleyi-
memleketin her sahasında göstermekte, hemen 
her ay yurdumuzu yeni bir sağlık müessesesine 
kavuşturmakta: Doğuda trahom evleri açarken 
Batı verem sanatoryumları kurmakta, Güneyde 
sıtma mücadelesini tertiplerken Kuzeyde salgın 
hastalıkları önlemek için memleketimizi çeşit çe
şit sağlık tesislerine kavuşturmaktadır. Hiçbir 
devirde görmediğimiz bu sağlık kalkınmasını if
tiharla Demokrat iktidarımız için öğünürken 
hakikaten diğer milletlere nazaran çok olan ve
fiyat miktarımızı azaltmak için ne gibi çarelere 
baş vurmalıyız? 

— Amerika'da 700 kişiye bir hekim bizde 
ise üç bin kişiye bi-r hekim düşüyor. Hekimleri 
artırmak için ne yapmalı? 

— Veremin dört beş sene içerisinde yüz bini 
aşacağı Sağlık Şûrasında mevzu olduğuna göre 
ve yılda 40 bin verem vefiyatının 300 bin mu
saptan geldiğine göre bunun için ne gibi öiddî 
çareler alınmaktadır? 
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i - - Diğer memleketlerde Genel Bütçenin yüz-

dje 14 ü Sağlık Bakanlığına ayrıldığı halde bizde 
nle için yüzde 4 ü ayrılmıştır? ' 

— Birçok doktorlarımız sahte raporlar, ver-
njeği bir itiyat haline getirmişlerdir. Ahlaki 
stıkut olan bu kötü gidişi nasıl önlemek lâzımdır? 
I — Anadolu'da ekseri kazalarımız eczaneden 

Mahrumdurlar. Bu âcil ihtiyaca ilçelerimize tez-
ck kavuşturmak için ne gibi ciddî tedbirlere 
btş vurulmaktadır? 

| Türkiye'de birkaç bine yükselmesi gereken 
hemşire miktarı maalesef daha bine varamamış
tır. Her köye bir de ebe verilmesi lâzımgelirken 
bjıcaklara dahi bir ebe veremiyen Sağlık Bakan
lığı : Memleketimizde on binlerce bomboş duran or-
t|ı okul mezunu kızlarımızdan müsait olanlardan 
bfrer ve ikişer senelik kısa devreli kurslardan 
gbçirerek ve hastanelerde pratik bilgiler vererek 
hjemşire ve ebe miktarının tezce artırılması müm-
k|ün değil midir? 
j Sağlık sigortalarının memleketimizde kurul

ması düşünülüyor mu? Ve ne zaman kurulabile
cektir? 
I 

T. C. 
Bağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 1 . X . 1952 
ijamşma ve İnceleme Kurulu 

Başkanlığı 
Genel No. 67 
Özel No. 254 

özeti : Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in sorusu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

K: 19 . VI . 1952 tarih ve Kanunlar Müdür-
ljiğü 3866/8283-6/744 sayılı yazıya. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in yazılı 
sorusu, hakkındaki cevaplarımız aşağıda arzolun-
njıaktadır. 

1. Hekim sayısının artması memlekette ta-
bjabet iç sahasının genişlemesine, resmî ve husu
si hekimlik vazife ve hizmetlerinin çoğalmasına 
bağlıdır. Bu da birinci halde bütçe imkânları ve 
ikinci halde millî servetin fazlalaşmasiyle mu-
kjayyet olduğundan ekonomik durumu yüksek 
njıemleketlerde hekim sayısı da daima ziyadedir. 
Sununla beraber sağlık teşkilâtının genişletilme
si ve tıp fakültesi adedinin ikiye çıkması saye-
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sinde tabip sayımız gittikçe artmakta, halen 
2,615 nüfusa bir tabip düşmektedir. 

2. Verem savaşında açık veremlilerle mües
sese bakımına muhtaç veremlilerin tecrit ve te
davisi için yatak ve hastanelerimizi artırmak, ve
remlileri tesbit etmek üzere mikrofilm ekipleriy
le araştırma yapmak ve dispanser açmak, henüz 
verem basili kapmıyanlan hastalıktan mümkün 
mertebe korumak için B C G ile aşılamak tarzın
da üç büyük ana hatla hülâsa edilebilecek bir 
usul takibetmekteyiz. 

1950 den evvel bütün memlekette ancak 1,907 
verem yatağı varken 1951 yılı sonunda bu mik
tar 4,107 ye çıkarılmıştır. 1952 Bütçe yılı niha
yetinde ise 5,357 verem yatağımız bulunacaktır. 

Bakanlığımıza bağlı ve ceman 11 den ibaret 
olan verem dispanserlerine de bu yıl 11 tane da
ha ilâve edilecektir. 

B O 6 aşısı müesseriyetini muhafaza edebil
mek için çabuk sevk ve dış tesirlere karşı sıkı 
sıkıya muhafaza edilmek mecburiyetindedir. Bu 
nakil ve muhafaza imkânlarını haiz 28 ilimizde 
B C G tatbik etmekteyiz. Sair illerimizde de mez
kûr imkânlar temin olununca B C G faaliyeti 
bağlıyacaktır. 

3. Sağlık bakanlıkları ileri memleketlerde 
sade halk sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmeti 
görür ve bütçelerinin genel bütçe % 10 undan 
aşağı düşmesi yurt sağlığının tehlikeye uğradığı
na en mühim bir delil sayılır. îyi edici tababet 
yani hasta tedavisi ise bu gibi memleketlerde 
Sağlık Bakanlığına değil mahallî idare ve teşek-
küllerce açılıp ücretle bakan hastanelere ait bir 
hizmet olup bunun masrafı millî gelirle ölçülür 
ve millî gelirin % 5 inin bu işe harcanmasını 
gerektirir. 

Bakanlığımız koruyucu hekimlikle beraber 
iyi edici hekimlik hizmetinin de en büyük kıs
mını deruhde ettiği halde memleketimizin sağ
lık bütçesi genel bütçeye nazaran hiçbir zaman 
% 10 nispetini bulamamış, ancak bu yıl % 4 e 
varabilmiştir. Bütçe tanziminde esas tutulan 
düşünceler arasında halkı sağlıkla yaşatmak 
kaygısı kuvvetlendikçe sağlık bütçemizin ileri 
memleketlerdeki nispete yaklaşacağı tabiîdir. 

4. Tabiplerin sahte rapor vermelerinde ah
lâki mübalâtsızlıktan maada bilhassa resmî ta
biplere bâzı gayrimesul fakat nafiz taraflardan 
tesir ve baskı yapılabilmesi de âmil olmakta
dır. Halen bu vaziyetle mücadele için elde ka-
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nuni mevzuattan başka müeyyide yoktur. An
cak bu mevzuattaki cezaların kuvvetlendiril
mesi ve tabiplerin resmî vazife hayatlarında 
kâfi derecede müstakil hale getirilmeleri sahte 
rapor verilmesine karşı kuvvetli bir tedbir teş
kil edecektir. 

5. Eczaneler de tıpkı hekim sayısı gibi eko
nomik durumu elverişli yerlerde artar. Eko
nomik bakımdan serbest eczane açılması elve
rişsiz yerlerde belediye ve hususi idarelerin, 
bir sağlık vazifesi olarak, ecnaze açıp işletme
lerine lüzum vardır. Bu teşebbüsleri Bakanlığı
mız daima iyi karşılamaktadır. Halen yürür
lükte bulunan 5320 sayılı Kanun da eezane-
siz yerlerde eczane açıp 5 yıl işletenlere bu müd
det sonunda eczanesini her hangi bir mahal
deki münhal eczane yerine nakil hakkı vermek
tedir. 

G. Hemşire ve ebe sayısının artın as r bu 
mesleke ait iş sahalarının resmî ve serbest çalış
ma hayatında genişlemesi ve vaizfenin maaş ve 
iş olarak cazipleşmesine, bilhassa resmî hizme
tin ezici olmamasına bağlıdır. Bu faktörler de 
bütçe imkânlariyle millî servetin artması, has
tane hemşire ve ebelerinin ücret ve iş saatleri
nin sair memurlarla kıyas kabul etmesi ve nö
beti olmıyanlarm akşamları evine barkına gi
debilmesi sayesinde gerçekleşir. 

Bakanlığımızca hazırlanan hemşirelik ka
nunu tasarısında hemşirelerin terfihi, serbest 
çalışma imkânları, iş saatlerinin tahdidi ve va
zife müddeti haricinde serbest bırakılmaları 
derpiş edilmiştir. 

Halen İstanbul'da iki, Ankara'da bir hem
şire ve laborant okulumuz bulunmakta olup 
1952 ders yılında Trabzon, Erzurum, Diyarba
kır ve İzmir'de de aynı okullardan birer tanesi 
faaliyete geçecektir. 

Hemşire okulları ortaokul mezunu kızları üç 
senede lise mezunu payesiyle hemşire olarak 
yetiştirmektedir. Hemşirelik meslek ve sanatı 
ilmin bugünkü terakkisi karşısında pek derin
leştiği için hayat kurtarmasının bahis mevzuu 
olduğu sahada ortaokul mezunu kızlara birer, 
ikişer yıllık pratik kurslarla hemşire paye ve 
mesuliyeti yüklemeyi doğru bulmamaktayız. 
Hemşireliğe rağbet ettirecek şartlar memleke
timizde teessüs edince bugün 1000 taneyi de bıı-
lamıyan mektepli hemşire sayımız da artmıya 
başlıyacaktır. 
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7. Umuma şâmil hastalık sigortası mesele- I 

sini etraflıca tetkik ettik ve böyle bir hizmetin 
tazammun ettiği teknik ve ekonomik şartların 
memleketimizde bugün bulunmadığını gördük. 
Ancak küçük ölçüde ve ihtiyari şekildeki has
talık sigortaları müsait mahallerde kurulabilir 
ve bütçe imkânı nispetinde Devletçe destekle
nir. O vakit bunların ihtiyatlı adımlarla ilerle
mesinin daha geniş ölçüde sigorta tatbikatına 
yol açacağını derin saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım I 
Bakanı 

Dr. E. H. Üstündağ 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, liselerin son sınıfına fen ve edebiyat 
şubeleri yanında bir de Ticaret şubesinin ilâ
vesine, Ankara Kız Teknik öğretmen Okuliy-
le liselerdeki tahsil süresinin dört yıldan üç 
yıla indirilmesine dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakam, Tevfİk tleri'nin yazılı cevabı (6/747) 

16 . VI . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan

lığından sorulmasına yazılı olarak müsaadele- I 
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

1. Türkiye'de bütün liselerimizin son sı
nıfları edebiyat, fen diye iki bölüme ayrıla
rak son sınıfa geçen bütün öğrenciler bu iki 
gruptan birisini seçerek kabiliyet ve iktida
rına göre bu şubelerden mezun olmakta ve 
Üniversiteye bu kanaldan gitmektedirler. Yük
sek okullara devam eden bu gençlerin bir kıs
mı yüksek okulları tamamlamakta diğerleri 
de muhtelif sebeplerden başarı gösteremiyerek 
yüksek okulları yarı yolda terk etmektedirler. 
Üniversiteyi bitirenlerin çoğu devlet kapısı
nı çalarak yeni bir memuriyet istemekte, biti-
remiyenlerin ekserisi ise memlekete pek de 
faydalı olamamaktadırlar. Bütün devlet dai
relerinde memur kadroları tıklım tıklım faz
laca dolmuş ve taşmışken ayrıca ona ikinci bir 
sıkıntıya sokarak fazla memur vermek ümidiy- I 
le yüksek okullardan bol bol mezun vererek 
Hükümetin de durumunu müşkül mevkie sok
maktadır. Her ne kadar memleketin yüksek 
okul mezununun fazla olmasından yurdumuz I 
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faydalanırsa da fakat bunların çoğunu devlet 
kjapılannda daire daire dolaşarak memuriyet 
istemeleri hemen her gün sık sık karşılaştığımız 
hâdiselerdendir. 
j Şu halde memleketimiz aynı zamanda iktisa-

djen de kalkınmaya muhtaç olduğuna ve bu ele
manlardan da yetecek miktarda mahrum bulun
duğuna göre hemen ekseri vilâyetlerimizde mev
cut olan liselerin son sınıfına edebiyat, fen ko
luna ilâveten (Bir de ticaret bölümü) ilâve edi
lirse bu hal şekli yurdumuz ve memleketimiz 
i^in çok hayırlı ve hayati olacaktır. 

Çünkü bu suretle ayrıca birçok illerimizde 
ticaret lisesi açma gibi büyük külfetlerden ve 
masraflardan sakınılarak kısa ve kestirme bir 
yoldan gençlerimize hayati bilgiler verdirerek ti
caret meslekine de daha olgun gençler vermek ba
kımından çok faydalı olacaktır. Bu suretle hem 
memur akınını önlemiş ve hem de tıkanan üni
versitelerde çok üstün kabiliyette olan gençleri 
okutmuş ve hem de muazzam masrafları sağlamış 
hayata hazır, cemiyete nafi gençleri yetiştirmiş 
ojluruz. Bu hususta Sayın Millî Eğitim Bakanlı
ğımız ne düşünmektedir?. 

2. Cumhuriyet kız enstitüleri ilktahsil üze
rine beş senelik bir ihtisas tahsili vermekte, kız
larımızı dikiş, nakış, çiçek ve ev idaresi gibi bir 
eiv hanımına yarıyaeak en faydalı bilgileri ve hü
nerleri vermektedir. Yurdumuzda en faydalı bir 
njıüessese diyebileceğimiz ve mevcutlariyle övü
nebileceğimiz bu müesseselerden mezun olan her 
Türk kızı iftihar edilebilecek mükemmel bir ev 
hanımı olmaktadırlar. Bu bir hakikat iken bura
dan çok iyi yetişerek mezun olup da yüksek kıs
ma gitmek istiyen (Ankara Kız Teknik Öğretim 
Qkıılu) nda t>kuyan kızlarımız dört sene gibi çok 
ujzun bir tahsil süresine mecbur tutuluyorlar. 
Ijakikatta ise kız enstitülerinin son sınıflarında 
kjabiliyet ve branşları taayyün ve tebellür eden 
bfıı kızlar kız enstitüsü tahsili üzerine güzel ve 
tertipli bir programla üç sene daha yüksek tah-
sjl yaparlarsa kâfidir. Bunu dörde çıkarmak faz 
l$dır. Kızlarımızı fuzulen o sıralarda ve smıflar-
dıa meşgul ederek Devleti de fazla masrafa sok
mak ve hem de uzun seneler okumak suretiyle bir
çok vilâyetlerimizde açılmasını bekledikleri kız 
enstitülerine öğretmen ve eleman bulamamak gi
bi sıkıntılı bir duruma da düşmüş oluyorlar ve 
kızlarımızı da fuzulen yıpratmış oluyoruz. Bu 
itibarladır ki, Ankara Kız Teknik öğretim Oku-
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lunun evvelce olduğu gibi dört seneden üç sene
ye indirilmesi her bakımdan faydalı ve isabetli 
olacaktır ve birçok arkadaşların kanaatleri de bu 
merkezdedir. 

Sayın Bakanlık bu hususta ne (Jüşünmekte-
d i r l 

3. Liselerimiz üç seneden dört seneye çıkarıl
mıştır. Hakikatta birçok millî eğitimle ilgili mü
tehassıs arkadaşlar verilen bu kararı yersiz bul
muşlar ve ciddî üç senelik bir tahsilin kâfi oldu
ğu kanaatine varmışlardır. Maarif Şûrasında da 
büyük münakaşalara yol açan bu mevzuun doğru
luğu ve liselerin dört seneden üç seneye indiril
mesi hususunda Sayın Millî Eğitim Bakanımız 
ne düşünmektedir?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 001 . 1 1656 12.VH.1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 19 Haziran 

1952 tarih ve 6/747 - 3878/8295 sayılı yazıları 
cevabıdır : 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in « li
selerin son sınıfına fen ve edebiyat şubeleri 
yanında bir de ticaret şubesinin ilâvesine 
Ankara Kız Teknik öğretmen Okulu ile liseler
deki tahsil süresinin dört yıldan üç yıla indiril
mesine dair » yazılı soru önergesine ait cevapla
rın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
y, İleri 

1. Liselerde ticaret 'kolu açılması veya li
selerle ticaret liselerinin birleştirilmesi esasen 
incelenmekte olan mevzulardır. Bu sahadaki ça
lışmalara devam olunmaktadır. 

2. Kız Teknik öğretmen Okulunun derece
si yükseltilirken öğrenim süresi de uzatılmıştır. 
Bu yüksek okula lise mezunları alınmayıp kız 
enstitüsünü bitirenler kabul edilmektedir. Kız 
Teknik öğretmen Okulu, öğrencilerinin bu
yandan genel kültürünü tamamlamakta, diğer 
yandan öğrencilerine meslekî formasyon ve ma
haret kazandırmaktadır. B,u bakımdan dört 
yıllık öğrenim süresi halen lüzumlu görülmek
tedir. 
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3. Liselerin öğrenim süresi, ,yüksek öğre

nim kurumlarına daha iyi yetişmiş öğrenci ver
mek gayesiyle dört yıla çıkarılmıştır. Bunun
la beraber, öğrencilerin matlup seviyeye ulaş
masını temin maksadiyle ilkokul, ortaokul ve lise 
öğretmenleri gerek program ve metot, gerek öğ
renim süresi bakımlarından esaslı incelemelere 
tâbi tutulmaktadır. Bu incelemeler henüz neti
celenmemiş bulunmadığından öğrenim süreleri 
hakkında bir mütalâada bulunmamız mümkün 
olamıyacaktır. 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Ulus ile Keçiören arasındaki yolun otomobil kaza
larını önlemek için genişletilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu ile İçişleri Bakanı Etem 
Menderes'in yazılı cevapları (6/748) 

17 . VI . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

i Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İçişleri 
Bakanlığından yazılı olarak sorulmasına müsaa-
adelerinizi saygılarımla dilerim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Ankara'da otomobil kazalarının en çok vâki 
olduğu, çarpışma yaralanma ve ölüm miktarının 
en fazla olduğu yer «Ulus ile Keçiören arasında
ki yolda olmaktadır». Sebebi de evvelce çok dar 
yapılan bu asfalt yol bugün kocaman bir tek oto
büsün bile ağaç dallarına çarparak zorlukla geç
mesi halinde müşkülât çekilmektedir. 

Nerede kaldı ki, büyük cüsseleriyle bir otobüs 
gelirken diğer bir otomobilin yanyana geçmesi 
halinde kazalar bu suretle olmakta ve seri gidip 
gelen vasıtalar yolda karşılaşarak çarpışmakta 
hem mal ve hem de can kaybına sebep olmakta
dırlar. 

I Bunun tek çaresi evvelce çok dar olarak ya-
I pılan bu yolun yanından ikinci bir yolun geçi

rilmesi; kayalık ağaçlık ve derelerden hafif dü
zeltmeler yapmak suretiyle mümkündür. Merkezi 
hükümette trafiki en fazla olan ve çok dar bulu-

I nan bu yola yanından geçecek ikinci bir yolla (as-
I falt dahi olmasa) yapılması Ankara'nın selâmeti 

ve birçok vatandaşların hayati bakımından hayır
lı ve faydalı olacaktır. Nitekim geçenlerde de 

I kıraliçe Keçiören 'deki çocuk yuvasına giderlerken 
I I karşıdan gelen vasıtalarla kaza yapma ve çarpma 
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endişesi hâsıl olmuş büyük dikkat ve ihtimamla 
bu önlenebilmiştir. Şu halde burada sık sık olan 
kazaları önlemek bakımından ve Ankara'da sıra
da yapılmakta olan birçok yolların başında ilk 
önce ve tezee buna yer verilmesi ve ikinci yolun 
hemen yapılmasına başlanması hususunda Sayın 
Bayındırlık Bakanlığı (Karayolları Genel Mü
dürlüğü) ve îçişleri Bakanları ne düşünmekte
dirler? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 296 

3 . VII . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara, 

19 . VI . 1952 gün ve 6-749/3879-8296 sayılı, 
yazıları karşılığadır: 

Ulus ile Keçiören .arasındaki yolun genişle
tilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey tarafından ve
rilen yazılı soru önergesine hazırlanan cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu 

Ulus - Keçiören yolunun genişletilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Burdur Mil
letvekili Mehmet Özbey'in yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır: 

Ulus - Keçiören yolu Devlet yolu ağma dâhil 
değildir. Bu yol belediye yoludur. Bu sebeple 
yolun genişletilmesi ve sair hususları Ankara 
Belediye Başkanlığını ilgilendirmektedir. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 19 . IX . 1952 

M. î. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı : 621-309-263 

Özü : Burdur Milletvekili Meh
met özbey'in yazılı sorusu H. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
19.. VI . 1952 tarih ve 6-748/3879-8296 sayılı 

, yazıları karşılığıdır. 
Ulus - Keçiören arasındaki yolun otomobil 

kabalarını önlemek için genişletilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine mütaallik Burdur Mil-
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let vekili Mehmet özbey'in yazılı sorusu üzerine 
gereken inceleme yapılmıştır. 

Ankara'nın yeniden kurulmakta ve daima 
büyümekte olan bir Başşehir oluşu yol inşasının 
ön plânda tutulmasını icabettirmektedir. Bunu 
nazarı dikkate alan Belediye Meclisi geçen sene 
bütçe imkânları dâhilinde bu mevzua 1 800 000 
lira ayrılmış ve 1952 senesinde ise bu miktarı 
3 000 000 liraya çıkarmıştır. 

Ehemmi mühimme tercih etmek pensibi 
goz önünde bulundurulduğundan Keçiören 
yolunun ancak Ulus - Yıldınmbayezit arası 
esaslı şekilde tevsie tâbi tutulmuş ve başarıl- * 
mışıtır. Diğer kesimlerinde ise ancak Kalaba 
Köyünün altındaki dar ve virajlı yol dağ tara
fındaki kayalar kırılmak ve dere tarafına isti
nat duvarı yapılmak suretiyle tevsi edilmiş, bu 
suretle en mühim tehlike arzeden kısmı düzel
tilmiş ve Kuyubaşma çıkan yol ile ana yolun 
irtibat noktasında rüyete mâni kısımların açıl
ması için bâzı istimlâk işlerine tevessül olun
muştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arzeredim. 
îçişleri Bakanı 
A. Menderes 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Ankara'da kurulmakta olan Yenimahalle'nin 
kanalizasyonu hakkındaki sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/749) 

17 . V I . 1952 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve içiş

leri bakanlıklarından yazılı olarak sorulmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Ankara'da (Yenimahalle) adiyle kurulan beş 
bin hanelik bir yerde evler yapılmakta, cadde
ler açılmakta ve yeni bir şehir inşa edilmekte
dir. Şayanı hayret olan nokta bir şehir kuru
lurken ve caddeler yapılırken plânı gereğince 
evvelâ kanalizasyon tertibatının göz önüne alın
ması lâzımgelirken aradan uzun seneler geçtik
ten sonra yapılan caddeler tekrar bozulmakta 
ve yeniden lâğımlar yapma gibi yanlış bir yola 
gidilmektedir. Bu suretle fuzuli birçok masraf
lar da yapılmış ve halkın huzuru da kaybolmuş 
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oluyor. Nitekim Ankara'da da bu yanlış hare
ketler sık sık görülmektedir. 

Bu itibarla yeniden kurulmakta olan Anka
ra'daki bu (Yenimahalle) kurulmadan evvel ga-
nalizasyonun ilk önce yapılması lâzımdır. Bu 
hususta Bayındırlık ve İçişleri bakanlıkları ne 
düşünmektedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 20557 

19.VIIJ.1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

19 . V I . 1952 gün ve 3880/8297 sayılı yazı
ya K. 

Ankara'da kurulmakta olan Yenimahalle'
nin kanalizasyonu hakkında Burdur Milletve
kili Mehmet özbey tarafından verilen yazılı 
sora önergesinin bir örneği, ilgisi dolayısiyle 
Ankara Belediyesine gönderilmiş ve karşılık 
olarak alınan yazının bir sureti ilişik olarak su
nulmuştur. 

Kanalizasyonun önergede işaret edildiği şe
kilde yaptırılması her şeyden evvel malî bir 
imkân mevzuu olduğunu ve bu itibarla bele
diyece bu konuda alınan tedbirlerin yerinde 
bulunduğunu mütalâaten arzeder, saygılarımı 
suanrım. 

Bayındırlık Bakanı 
Wp K. Zeytinoğlu 

Ankara Belediyesi Başkanlık Fen İşleri Mü
dürlüğü 6231 sayılı yazısı ve 7 . VIII . 1952 
tarihli sureti : 

Bayındırlık Bakanlığına 
30 Haziran 1952 gün ve Yapı ve İmar İşle

ri Reisliği 15692 sayılı yazınıza K: 
1. 5218 sayılı Kanun hükümleri gereğince 

Ankara'da Yeni Mahalle namı altında kurul
makta olan ucuz evler mahallesi 1.060.419 m2 
sahade iki katlı veya tek katlı 2900 aded ika
metgâhı ihtiva etmek üzere tertiplenmiş ve 14 
Haziran 1948 tarihinde tatbikata geçilmiş bu
lunmaktadır. 

Ancak : Tatbikat sırasında burada ev yap
tırmak ihtiyacında olan vatandaşların inşaat
tan mütevellit banka borçlarını hafifletmek dü-
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şüncesiyle tek lojman halinde düşünülmüş olan 
bu evler bir kısmı 1, bir kısmı 2, ve bâzılarında 
3 ailenin ikametgâhına cevap verecek bir şe
kilde yapılmış veya yapılmakta bulunmaktadır. 

Bu inşaat sahasının Hazineye ait olan 460.419 
m2 10 kuruşa ve eşhasa ait olan 600.000 m2 si 
de 19 kuruşa satmalmmak suretiyle temin edil
miş olup tapu vesaire masrafları da dâhil edi
lerek arsanın metre karesi belediyeye 18 kuru
şa mal edilmiştir. 

Gerek yol, meydan ve gerekse âmme hizmet
lerine mahsus bina sahaları zayiatı, su elek
trik, yol kanalizasyon gibi tesislerin karşılığı
nın bir kısmı olarak sarfedilecek meblâğlar da 
ilâve edilmek suretiyle m2 si bir liradan 10 se
nede 20 taksitte ödenmek üzere 150 - 400 m2 lik 
parseller halinde mesken ihtiyacı olanlara 
5218 sayılı Kanun hükümlerine göre dağıtılmış
tır. 

2. Yeni Mahallede kanalizasyon inşaatı 
yol inşaatına muvazi olarak yapılmakta olup 
halen 13.741 m. tulünde kanalizasyon yapılmış 
ve bu sene de 4000 metrelik kısmı yollariyle bir
likte yapılmak üzeredir. 

Ancak yapılan kanalizasyon bidayette ta
savvur edildiği şekilde (Muhtelit sistemi) yani 
yol sular iyi e binaların fosseptikte süzüldükten 
sonra çıkan lâğım sularının tek mecrada naklet
mek sistemi tatbik edilmektedir. 

Yenimahalle kanalizasyonu : Yenişehirde 
olduğu gibi bu iki suyu ayrı ayrı kollektörlerle 
nakledilmek istenildiği takdirde bu sistem in
şaatı 1 600 000 liraya ihtiyaç göstermesi bu
nu da belediyemizin malı durumunun imkân ver
memiş olmasıdır. 

Tatbik ettiğimiz muhtelit sistemde 17.741 
metre kanalizasyon için 182 bin lira sarf edil
miş bulunmaktadır. 

Gelecek sene 4.000 metre kısmı daha yapıl
mak suretiyle mahallenin kanalizasyon şebekesi 
ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Bâzı kısımlarda arazinin çok apik olması do
layısiyle yolun alt tarafında kalan evlerin hu
susi ve küçük tulde bir branşman ile alt taraf
taki yol üzerinde bulunan kollektöre bağlan
ması icap etmektedir. 

Belediyemiz imkânlarının dar olması bu işin 
esaslı ve toplu bir şekilde , defaten yapılmasına 
imkân vermemiş olduğu ve tasarrufa riayet et-
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inek düşüncesiyle mühlet sistemin tatbik edil
miş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Belediye Başkanı Y. 
îmza 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

M. î. G. M. 2. D. Ş. M. 
Sayı : 621 - 309 - 263 

19 . IX . 1952 

Burdur Milletvekili Meh
met Özbey'in ya .zıh so
rusu Hk. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
19 . V I . 1952 tarih ve 6 - 749/3880 - 8297 sa

yılı yazıları karşılığıdır. 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in Yeni

mahalle kanalizasyonuna ait yazılı sorusu üzeri
ne gereken inceleme yapılmıştır. 

Yenimahalle'de kanalizasyon inşaatı yol inşa
atına muvazi olarak ele alınmış, 13741 metro tu
lünde kanalizasyon yapılmıştır. Ve bu sene de 
4000 metrelik kısmı yollariyle birlikte yapılmak 
üzeredir. 

Ancak yapılan kanalizasyon bidayette tasav
vur edildiği şekilde muhtelit sistem olarak yapıl
mış yani yol sulariyle binaların fasseptikte süzül
dükten sonra çıkan lâğım sularını tek mecrada 
nakletmek sistemi tatbik olunmuştur. Yenişehir'
de olduğu gibi ayrı ayrı kollektörlerle nakletme 
imkânı, 1 600 000 liraya ihtiyaç göstermesi bakı
mından maddeten imkân dâhilinde görülememiş
tir. Tatbik edilmekte olan muhtelit sistemdeki 
17741 metrelik kanalizasyon için 182 000 lira sar-
fedilmiştir. Geri kalan 4000 metrelik kısmın ise 
gelecek sene ikmaline çalışılacak ve bu suretle bu 
mahallenin kanalizasyon şebekesi ikmal edilmiş 
bulunacaktır. 

Bâzı kısımlarda arazinin çok apik olması do-
layısiyle yolun alt tarafında kalan evlerin husu
si ve küçük tülde bir branşman ile alt taraftaki 
yol üzerinde bulunan kollektöre bağlanması tek
nik bir zaruret olarak kendini göstermiş beledi
yece de bu zarurete uyulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İçişleri Bakanı 
A. Menderes 

14. — Çorum Milleh^ekili Hüseyin Ortakct-
oğlu'nun, Çorum ÎUnin Alma ve Sungurlu ilce-
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lebinde ne zaman P. T. f. binası yapıtacagınc 
dair sorusuna "Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'-
in\y azılı cevabı (6/756) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
; Çorum İlinin Alaca ve Sungurlu ilçeleri ara

sımda ve Türk tarihini Milâttan 3000-5000 yıl 
evseline çıkaran Alaca-Hüyük ve Boğazkale tari
hi harabelerinin değeri yüksek malûmlarıdır. 
Her sene Amerika ve Avrupa'dan birçok tarih 
vei arkeoloji mütehassısları gelerek bu harabeleri 
tetkik etmekte ve eski medeniyetimizin ışıklarını 
Avrupa ve Amerika'ya götürmektedirler. Bu 
harabelerde tetkik yapan âlimler. Alaca ve Sun
gurlu'ya gelerek mektup ve fotoğraflarını pos
taneye tevdi etmektedirler. Alaca ve Sungurlu 
ilkelerinde ise P. T. T. binası yoktur. Kerpiç ve 
ÇO|Î karanlık olan ve âdeta kümes gibi ve icarla 
tultulmuş bu binalar millî gurur ve şerefimize 
dokunacak bir manzara arzetmektedirler. 

Bu sebeple : 
1. Alaca Belediyesi postane yapılmak üzere 

en işlek yerindeki bir arsayı P. T. T. Umum Mü
dürlüğü emrine tahsis etmiştir. Bu arsaya ne za
man posta binası yapılacaktır? 

; 2. Keza Sungurlu İlçesinde de posta binası 
yoktur. Bu ilce merkezine ne zaman posta binası 
yapılacaktır 

Yukardaki hususların Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

| T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . X . 1952 

Pi T. T. Genel Müdürlüğü 
Yapı İşleri Müdürlüğü 

Sayı : 1847 

Özü : Alaca ve Sungurlu 
P. T. T. binaları H. 

'Türkiye Büyük Millet, Meclisi Başkanlığına 
i 20 . VI . 1952 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

3889/8319-6/756 sayılı yazı karşılığıdır: 
Yurdun muhtelif yerlerinde mevcut 1104 

Pİ T. T. merkezinden 635 i (yani % 58 i) kiralı 
binalarda bulunmakta ve bütçe imkânları elde 
edildikçe hizmete elverişli olmıyan binalar yeri
ni ya yenileri yaptırılmakta veya hizmete daha 

— 87+-



B : 3 12.11 
nıüsHİt kiralı binalarla değiştirilmektedir. j 

Alaca ve Sungurlu'da da P. T. 'T. hizmetleri
ni hüsnüsuretle ifa eden merkezler mevcut olup 
binaları kiralı bulunmaktadır. 

Bahis konusu yerlere de bütçede imkân sağ
landıkça program dâhilinde bina yapılacağını, 
ancak halen yurt muhaberesi bakımından âcil 
ve mühim olan santral ve kuranportör tesisleri 
için zaruri olan binaların ön plânda bulunduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Ulaştırma Bakam 
Seyfi Kurtbek 

15. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçı-
oğlu'nun, Çorum'un Alaca İlcesine şimdiye 
kadar hapishane yapılmaması sebebine dair so
rusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğhı-
nun yazılı cevabı (6/757) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çorum tline bağlı Alaca ilçesinde kuruldu

ğu günden beri hapishane binası yoktur. Mah
kûmlar ve mevkuflar senelerden beri bir zin
dan manzarası arzeden kerpiç duvarlı ve ara 
sıra bu duvarları da yıkılarak Nasreddin Ho
ca 'mn Türbesine ben/iyen bir çatı altında ve 
üç döî-t seneden beri do tel örgü ile çevrilmiş bir 
yerde yatmaktadırlar. Bu cihet Adalet Bakan
lığına senelerden beri yazılmış ise de bugüne 
kadar bir çare bulunması düşünülmemiştir. 

.1. Alaca'ya şimdiye kadar hapishane ya
pılmaması sebebi nedir! Tel örgü içinde hapis
lerini barındıran bu ilce merkezine ne zaman 
hapishane yapılacaktır? 

Yukarda arzedilen husul arın saym Adalet 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

18 . V I . 1952 
Çorum Milletvekili 

Hüseyin Ortakeıoğlu 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1 .VTT.1.952 

Ceza ve Tevkif Evleri 
Umum Müdürlüğü 
Sayı : 15327 Özel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çorum'un Alaca İlcesine şimdiye kadar ce

za evi yapılmaması sebebine dair olan Çorum 
Milletvekili Hüseyin Ortakeıoğlu'nun yazılı so-
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ru önergesi üezrine Bakanlığımızın mütalâası 
ilişik olarak saygı ile takdim olunur. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakeıoğlu 
tarafından verilen ve Çorum'un Alaca İlcesine 
şimdiye kadar hapsane yapılmaması sebebine 
dair olan yazılı soru önergesi hakkındaki Ada
let Bakanlığı düşüncesi aşağıda açıklanmıştır : 

1.9-5,0 yılında sayıları 495 olan ceza evleri bu
gün 541 e yükselmiş bulunmaktadır. Bunlar
dan 217 tanesi Devlete ait 275 tanesi kiralık 
olup yeniden mahkeme tesis olunan 49 ilce ve 
bucak merkezinde de halen ceza evi ittihazına 
elverişli Devlete veya eşhasa ait kiralık bina bu
lunamamıştır. 

1950 yılında devralınan ceza evlerinden an
cak 57 si ceza evi olmaya elverişli ve gerisi as
gari sağlık şartlarından bile mahrum binalarda 
idi. Senede yüz bin vatandaşın girip çıktığı 
ve daima 30 - 35 bin vatandaşın hürriyetlerinin 
tahdit edildiği ceza evlerinin arzettiği bu du
rum muvacehesinde iş önemli bir memleket dâ
vası olarak ele alınmış ve ceza evleri yeniden ve 
esaslı bir şekilde tetkika tâbi tutulmuştur. 

Neticede bütün il ve ilçelerin ceza evleri ih
tiyacı tesbit olunmuş ve işin arzettiği ehemmi
yet ve müstaceliyetine mukabil malî imkânsız
lık nazara alınarak ceza evleri inşaatı 10 yıl
lık bir- programa bağlanmış ve bu program 14 . 
XII . 1951 tarihli toplantıda Bakanlar Kurulu
nun tasvibine de iktiran etmiştir. 

İşte Bakanlığımız ceza evleri inşaatında bu 
programa tevfikan hareket etmekte ve inşaları 
müstaceliyet arzeden ceza evlyeri başa alınmak 
suretiyle yeni tiplerde ceza evleri inşa ettirmek
tedir. 

İki yıldır bu programın tatbikatından müs
pet neticeler alınmıştır. Bu cümleden olarak 
iki yıl içinde muhtelif tiplerde 40 aded yeni bi
nanın hizmete alınması imkânı sağlanmış ve bu 
yıl içinde de ikisi 350 şer kişilik Zonguldak ve 
Kocaeli ceza, evleriyle 150 şer kişilik Rize ve 
İskilip ceza evleri olmak üzere 15 ceza evinin 
inşaatına başlanmış bulunmaktadır. 

(lerçekten, Alaca Ceza Evi de durumu gay-
rimüsait olarak tesbit olunan kiralık ceza evleri 
meyanındadır. 

Bütçe imkânı müsait olduğu takdirde 1953 
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yrimda, kabil olmaz ise 1954 yılında bu ilce iner- I 
kezinde de (A) tipi bir ceza evi inşa edilecek
tir. 

Bu hususta müsait bir arsa tedariki için ma
k i n e yazılmıştır. 

Saygı İle bilgilerine arzolunur. 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Antalya'yı İzmir'e bağlıyacak olan yolun Kor
kuteli - Tefenni,- Acıpayam - Denizli kısmının 
&evkt yattan arasına (tfenmcm hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sorusu Bayındırlık Bakanı Ke- I 
mut ZeyUnoğlu'nun yazılı cevabı (6/758) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Antalya - İzmir muvasalasını ve netice itiba

riyle bütün cenup ve cenubu garbi bölgesi ikti
sadiyatını kalkındıracak olan ve en kısa yoldan 
Antalya'yı İzmir'e bağlıyacak bulunan (Antal
ya - Korkuteli - Tefenni - Acıpayam - Denizli -
Aydın - İzmir) yolunun Korkuteli, Tefenni, Acı
payam - Denizli arası Devlet yolu programının 
dışında kalmaktadır. Tahminen 14Ö kilometre ka
dar olan bu parçanın Devlet yolları arasına alın
ması ile Antalya ile îzmir arasındaki bu açıklık 
kapatılmış ve en kısa, en faydalı bir güzergâh te- j 
min etmiş olacaktır. Bu hususta gerekli iktisadi I 
ve teknik etüdler yapılmış mıdır ? Yapılması için 
ne düşünülmektedir? 

Antalya - Korkuteli - Elmalı - Fethiye yolu 
yerine yukardaki parçanın ikamesi ve Antalya -
Fethiye iltisakmın turistik ehemmiyeti bulunan 
cenup kıyı yolunun takip ederek temini daha I 
faydalı ve iktisadi olacaktır. Bu hususta Bayın
dırlık Bakanı ne düşünmektedir yazılı olarak ce- 1 
vaplandırmasmı rica ederim. I 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 19 . VII . 1952 
Sayı : 316 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara. 

20 . VI . 1952 gün ve fi/758/3891/8321 sa
yılı yazı K: 

Antalya'yı İzmir'e bağlıyacak olan yolun 
Korkuteli - Tefenni - Acıpayam - Denizli kısmı -
ran devlet yolları arasına alınması hakkında J 
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Surdur Milletvekili Mehmet özbey tarafından 
verilen yazılı soru önergesine hazırlanan ce
vabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
i K. Zeytinoğhı 

-| 
i Antalya'yı İzmir'e bağlıyacak olan yolun 

^orkuteli - Tefenni - Acıpayam - Denizli kısmı
mın devlet yolları arasına alınması hakkında 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır : 

Devlet yolları iktisadi revizyonu etüdünde, 
İevlet yolları ağma alınması teklif edilen 
Korkuteli - Tefenni - Acıpayam - Denizli ve Kor
kuteli - Fethiye yolu yerine ikamesi isteni
len Cenup kıyı yolu etüd edilmiştir. 
i 1. Korkuteli - Tefenni - Acıpayam - Deniz
li yolunun iktisadi önemi, nispî kısalığı ve 
pimimi istikametleri bağlaması bakımından 
|levlet yolu ağına alınması düşünülmektedir. 
pu. husustaki çalışmalar tamamlandığında Ba
tanlar Kuruluna tadil teklifinde bulunulacak
tır. 

2. Cenup kıyı yolu iktisadi etüd sonunda 
ilde edilen iktisadi faktörler bakımından dev
let yolu şartlarını haiz olmadığı anlaşılmıştır. 

| 17. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
\l ve köy \folu dâvasını yürütmek için bir teş
kilâtın kurulup kurulmadığına kurulmuşsa kâfi 
jpelip gelmediğine dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/759) 

| Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Hükümet ve Meclisin büyük*ehemmiyet ver
diği il ve köy yolu dâvasına Bayındırlık Bakan
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünce ne gi-
|ıi tedbirler alınmaktadır? Ve bu "dâvayı yürüt-
|nek için merkezde ve bölgelerde bir teşkilât 
jmrulmuş mudur? Kurulmuşsa bu teşkilât bu 
pnemli dâvayı çevirmeye kâfi midir? 50 milyon 
|iraya yakın yardım ödeneğini müspet şekilde 
iıarcıyabilmek için müstakil, salahiyetli bakan-
Jık ve Karayollarına bağlı bir teşkilâtın kurul
ması faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu husus-
jca Bayındırlık Bakanlığı ne düşünmektedir? 
[Yazılı cevaplandırmasını rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
I M. özbey 
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T. C. I 

Bayındırlık Bakanlığı 1 9 . V I I . 1952 
Hususi Kalem 

Sayı : 317 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

20 . V I . 1952 gün ve 6/759/3892/8322 sayılı 
yazıya K: 

î l ve köy dâvasını yürütmek için bir teşkilâ
tın kurulup kurulmadığına, kurulmuşsa kâfi ge
lip gelmediğine dair Burdur Milletvekili Meh
met özbey tarafından verilen yazılı soru öner
gesine hazırlanan cevabın ilişik olarak sunuldu- I 
ğunu saygı ile arzederim. I 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

İl ve köy yolu dâvasını yürütmek için bir teş
kilâtın kurulup kurulmadığına, kurulmuşsa kâfi 
gelip gelmediğine dair Burdur Milletvekili Meh
met özbey'in yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır : I 

Mevcut mevzuata göre il yollarının yapım ve 
bakım işleri tamamen vilâyet özel idarelerinin ve-
zaifi arasında bulunduğu gibi, köy yollarının ya
pım ve bakım işlerine 'Köy Kanunu hükümlerine 
göre köylünün yapacağı işler meyanmda bulun
maktadır. 

Bununla beraber, Büyük Meclisin ve Hükü
metin il ve köy yolları dâvasına karşı gösterdiği 
büyük alâka ve yardım göz önünde tutularak Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce merkezde bir il 
ve köy yolları müdürlüğü ile bölgelerde il yolla
rı mühendislikleri kurulmuştur. 

Bundan başka il yollarının etüdleri için böl
gelerde birer il yolu etüd ekibi teşkil edilmiş olup 
eleman bulundukça bu ekiplerin miktarı artırıl
maktadır. Ayrıca Teknik Üniversite talebelerinin 
tatil devrelerinde, yardımcı ve stajyer olarak il 
yolları etüd işlerinde faydalanılmaktadır. 

Açılan kurslarda yetiştirilmiş olan köy okul
ları teknikerleri de vilâyetlerin köy yollarında 
vazife görmektedirler. 

Bu defa Karayolları Murakabe Kurulu üye
leri de münhasıran vilâyetlerin yol yapım ve ba
kını çalışmalarını ve programlarının tatbikatım 
mahallinde tetkik ve kontrol vazifesiyle görev
lendirilmişlerdir. I 
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1.8. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Mar

din'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik'in 
suihalinin ne zaman ve hangi vali tarafından 
tesbit edildiğine ve mumaileyhin açtığı iptal dâ
vası ile Danıştayın verdiği men'i muhakeme ku
rarı arasında ne gibi bir alâka ve münasebet ta
savvur edildiğine dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Ethem Menderes'in yazık cevabı (6/750) 

Yüksek Başkanlığa 
Mardin 'in Kordis Köyü muhtarı Mehmet Elik 

hakkında verilen lüzumu muhakeme kararının 
Danıştayca bozulduğu halde yerine iade edilme
mesine sebep olacak Hükümetçe verilen cevapta, 
bu muhtarın suihal ve hareketi dolayısiyle vali
likçe işe başlattırılmasmın uygun olmadığı ve 
mezkûr muhtarın ayrıca Danıştaya işten el çek
tirilmesi muamelesinin iptali hakkında açtığı dâ
vanın neticelenmediği beyan edilmiştir. 

1. Bu muhtarın suihal ve hareketi ne vakit 
ve hangi vali tarafından tesbit edilmiştir ve bu 
karara hangi tarihte varılmıştır? 

2. Muhtarın açtığı iptal dâvası ile Danışta
yın verdiği men'i muhakeme kararı arasında ne 
gibi bir alâka ve münasebet tasavvur edilmiştir? 

İçişleri Bakanlığınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerini arzederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

T. e. 
İçişleri Bakanlığı 

M. T. O. M. 
3. 1). B. §. M 

Sayı : 631 - 508 - 56/21208 

Özü : Kordis Köyü Muhta
rı Mehmet. Klik hakkındaki 
soruya dair. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
20 . VI . 1952 gün ve Genel Kâtiplik Ka

nunlar Müd. 6/705/3881/8307 sayılı yazıları 
karşılığıdır. 

İşten el çektirilen Mardin İlinin Kordis K<v 
yü Muhtarı Mehmet Elik'in işine iade edilme
mesine sebep olarak -gösterilen suihallerinin ne 
zaman ve hangi vali tarafından tesbit edildiğine 
ve bu karara hangi tarihte varıldığına ve mu
maileyhin açtığı iptal dâvasiyle Danıştayın ver
diği men'i muhakeme kararı arasında ne gibi 
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münasebet ve alâka tasavvur edildiğine dair 
Mardin Millet vekili Aziz Uras-tarafından Yük
sek Başkanlığınıza verilen iki maddelik yazı 
önergesi üzerine keyfiyet tekrar incelendi. 

1. Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik'in-
suihal ve hareketleri 29 . XI . 1951, 21 Aralık 
1951, 29 Aralık 1951 tarihlerinde yapılan 
ihbar ve şikâyetlerle ve 10 Aralık 1951 
gününde de Merkez Komutanının köylerdeki 
karakolları teftişi sırasında aidi geçen muhta
rın, köy bekçisine ait silâhı alıp köyleri dola
şarak başkalarını tehdit ettiği öğrenilmekle' 
Vali Rifa<t Bingöl zamanında tesbit -edilmiş ve 
bu karara 7 . 1 . 1952 gününde varılmıştır. Bu 
tarihten sonra vâki ihbar üzerine de valilikçe 
9 . II . 1952 gününde ayrıca tahkikata girişil
miştir. 

2. Muhtarın; hakkında valilikçe ittihaz 
olunan işten el çektirme kararının iptaline da
ir açtığı- idari dâva ile Danıştayııı verdiği men 'i 
muhakeme kararı arasında bir alâka ve müna
sebet tasavvur edilmemektedir. Sözü geçen ip
tal dâvası da Danıştay Altıncı Dairesinin 17 . 
VI . 1952 gün ve 188/1252 sayılı karan ile red
dedilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
10*. XI . 1952 

İçişleri Baıkanı 
E. Menderes 

19. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, imam - hatip okullarında din dersi ve
renlerin bilgilerine ve Malatya'da da imam - ha
tip okulu açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik 
tleri'nin yazılı cevabı (6/763) 

27 . VI . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Lâyik Türkiye Cumhuriyetimizde kısmı külli
miz Türk ve müslümanız; mânevi bir duygu olan 
dinle ilgililer isteklerinde kendi haline bırakılır
sa ilgisiz, kandırıcı, menfaatine bağlı, münevver
lerin çoğalmasını istemiyen, Kuranı kerimi zor 
okuyabilen bâzı kimselerin kucağına atılır geri
lik doğar; bunu da dinimiz hükümleri terviç et
mez. 

Müspet ilimlerle, felsefe ve yüksek islâm bil-
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*gişini, yüksek tahsili nefsinde toplıyan kimseler 
öğjretirse dinimizin terakki ve medeniyeti fen sa-
hajsmda ilerlemiş milletlere üstünlüğü sağlama
yı) emreden hükümleri öğretilir; mânevi cephede 
dej irade, cesaret, faziletle beraber şahsi menfaa
te, siyasete alet etmemek fikri kuvvetlendirilir; 
içümai, âmme menfaati mülâhazası da vardır, 
Medeni Kanunun 266 ncı ve Anayasanın 75 nci 
maddesine göre de lâyikliğe aykırılık yoktur, 
dinimizde cebir ve ikrah olmadığından o prensi
bi, de kuvvetlendirir; 

Açılan ve ihtiyacı sağlıyamadığma şüphe 
edjilmiyen imam - hatip okullarında din dersi ve
renler izah ettiğim şekilde islâm dini hükümleri
ni bilen kimseler midir? 

Az zamanda dinin bizi medeni âlemlerin üs
tüne çıkmadığı emreden hükümlerini öğretecek 
kimseler var mıdır, yetiştirilmeleri, beş senelik 
ilahiyat Fakültesi; 17 senelik Kuranı kerim kurs
larının tekâmülü; okul kurs bulunmıyan yerler
de öğrenmek istiyenlerin ihtiyacı nasıl tatmin 
ediileceği düşünülüyor mu? 

Malatya'nın ihtiyacını karşılamak üzere ora
ya imam - hatip okulu açmak düşünülüyor mu? 

İçtüzüğün 149 m. göre sayın Millî Eğitim Ba
kanının yazılı olarak cevap vermesine delâlet Du
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
i Nuri Ocakcıoğlu 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Öâel Okullar Müdürlüğü 
Savı : 1509 

7 Ağustos 1952 

T. B. M. M. Başkanlığına 
i Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğünün 30.VI. 

19İ52 tarih ve 3962/8469-6/763 sayılı yazısına 
cenaptır: 

îmanı - Hatip okullarında din dersi verenle
rin bilgilerine ve Malatya'da bir îmam - Hatip 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'nun 
yaizı sorusuna verilecek cevap ilişik olarak su-
.nıilmuştüı. 

! Derin saygılarımı arzederim. 
M. Eğitim Bakanı 

T. Îİeri 
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T. C. * , | 

Millî Eğitim Bakanlığı 7 . V I I I . 1952 
Özel Okullar Müdürlüğü 

Sayı : 1510 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Memleketimizde münevver din adamlarına ih

tiyaç olduğu açık bir hakikattir. Fakat yetiştir
me membaları kurumuş olduğundan:, uzun yılla
rın boşluğunu bir hamlede kapatmak mümkün 
olamıyacaktır. 

Evvelce açılmış bulunan ve Bakanlığım ta- 1 
rafından idare edilen imam - hatip kursları, 10 
aylık tedris müddetleri içinde ancak imam ye
tiştirme ihtiyacını karşılamak kudretini göstere
bilmişlerdir. Bu yüzden umumi kültüre ve müspet 
ilimlere muvazi bir meslek öğretimi veren okul
lara ihtiyaç hissolunarak, 430 numaralı Kanunun 
4 ncü maddesine dayanılarak, 1951 - 1952 öğre
tim yılından itibaren 7 yerde imam - hatip okul
ları açılmıştır. 

İlkokul üzerine 4 yıllık orta ve 3 yıllık lise ol
mak üzere 7 yıl öğretim yapacak olan bu mües
seselerin sağlam bir kaynak olacağına inanmış 
bulunuyoruz. 

îmam - hatip okullarının geçen yıl açılmış 
olan orta birinci sınıflarında meslek derslerini 
okutacak eleman bulmakta sıkıntı çekildiği bir 
hakikattir. Bu sıkıntı, çeyrek asırdan beri bu 
sahada yetiştirme faaliyetinin durmasından doğ
muştur. Buna rağmen okul açılan 7 ilimizde ha
len vazife gören elemanların, mevcudun en iyileri 
arasından seçilmesine gayret edilmiştir. 

Yapılan incelemelerimiz bu seçimin isabetini 
i,f,ade etmiş bulunmaktadır. Bugün için vazife 
başında bulunanlar, büyük bir dikkatle hazırlan
mış olan müfredat programı içinde yürümekte 
zorluk çekmemektedirler. 

Bu arada üç yıl sonra teşekkül edecek olan 
lise muadili sınıflarda meslek derslerini öğrete-
cak elemanların İlahiyat Fakültesi kanalından 
yetiştirilmesi için, gerekli tedbirler alınmıştır. 

Ayrıca Türkiye'de mevcut Kuran kursları 
Bakanlığımı değil, Diyanet tşleri Başkanlığını il
gilendiren bir mevzuudur. Bir talimatname ile 
açılmakta olan bu kurslar, mezkûz Başkanlık ta
rafından idare edilmektedir. 

Malatya'da bir immam - hatip okulu açılması 
hakkında Malatya Hayır İşleri Cemiyeti Başkanı, 
İl Demokrat ve Mîllet Partileri Başkanlarının I 
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| 5 . V . 1952 tarihinde telle Bakanlığıma yaptık

ları müracaat, Valilik yoliyle 3 1 . V . 1952 tarih 
ve 16/714 sayılı yazımızla cevaplandırılmış; ha
zırlıklar hakkında bilgi istenmişse de, bugüne 
kadar malûmat alınamamıştır. 

Cevap alındıktan sonra diğer müracaatlarla 
beraber durum incelenerek bir karara varılacak
tır. Bugün için Malatya'da imam - hatip okulu 
açılmasına dair bir kararın bulunmadığını say-
gıyle arzederîm. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

20. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, Malatya'nın yolsuz ve nüfusu çok ölmı 
bucak merkezlerinde sulh mahkemeleri açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ada
let Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı ce
vabı (6/764) 

27 . V I . 1052 
Yüksek Başkanlığa 

Malatya ve dokuz ilçesi merkezine 50 kilo
metre mesafede, otomobil işlemiyen, kışm kar
dan ve çamurdan yaya, hayvanla zor gidilen 
nüfusu kalabalık bucak merkezleri vardır; bu
ralara sulh mahkemeleri açılırsa halkm adalet 
ihtiyacı sağlanır; 

Bu cihete dair ne düşündüğünün Adalet Ba
kanının yazılı olarak cevap vermesine delâlet 
buyurulmasım saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 16.VII.1952 

C. îş. II. Müdürlüğü 
Sayı : 160 özel 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
30 . V I . 1952 gün ve 3963/8468-6-764 sayılı 

yazınıza bağlı olarak gelen Malatya Milletve
kili Nuri Ocakcıoğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesi incelendi : 

Mezkûr soru önergesinde, Malatya ve ilçele
rine 50 kilometre mesafede bulunan, nüfusu ka
labalık ve yolları mevcut olmryan bucak mer
kezlerinde sulh mahkemeleri kurulması husu
sunda ne düşünüldüğünün sorulduğu görülmüş
tür. 

I Kadro imkânsızlığı dolayısiyle Malatya bu-
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eaklannda halen sulh mahkemesi kurulmasına 
imkân bulunmamaktadır. İleride kadro temin 
edildiğinde, coğrafi, iktisadi, mesafe ve yol du-
rumlariyle adlî işleri bakımından sulh mahke
mesi kurulması gereken bucaklar meyanında 
Malatya bucaklarının durumlarının da inceleme
ye tâbi tutulacağı saygı ile arzolunur. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

21. —• Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, Malatya'nın Hekimhan İlce merkezi ile bâ
zı köylerinin doludan zarar gören halkına ne gi
bi yardım, yapıldığına dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı 
cevabı (6/768) 

3 . VII . 1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

8 . VI . 1952 günü saat 15 ten 16,10 a kadar 
büyük cesamette yağan dolu Hekimhan mer
kezi ile Zurbahan, Gaflagediği, Çaybağları Ka-
ı-adere, Ayaslısalacık Köy ve mevkilerinde bağ, 
sebze, ot, meyvayı ve yolu tahrip etmiştir. Bir 
şey bırakmamış, hayvan zayiatı da vardır, halk 
zaruret içindedir, müracaatlarından netice çık
mamıştır, yardıma mujıtaçdırlar, imdatlarına ye
tişilmesi için ne yapıldığının Sayın Başbakanlığın 
yazılı olarak cevaplandırmasına delâlet buyur
manızı saygı ile riea ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 27 . VIII 1952 

özel : 1196 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
C : 12 . VII . 1952 gün ve 3985/8532 sayılı 

emirlerine : 
Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu nun. 

Hekimhan îlce merkezi ile bâzı köylerinin do
ludan zarar gördüğüne ve bu köylere ne gibi 
yardımlar yapıldığına dair yazılı sorusu totkik 
edilmiş ve bu hususta hazırlanan not leffen 
takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
Tarım Bakanı 

N. özscüi 
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1. Bakanlığımızca Hekimhan mahreçli; Be

lediye Başkanı, D. P. ve C. H. Partisi başkan
ları imzalariyle .gelen 11 . VI . 1952 tarihli 
telgrafla adı gecen kazadan doludan vukuage-
len, tahribat öğrenilmiş ve hemen Malatya Va
liliğinden (Hekimhan'da doludan zarar görenle
re yapılacak yardımın salahiyetli bir heyet 
tarafından tesbiti ile bildirilmesi) 13 , VI . 
1952 tarihli telle istenmiştir. 

2. 11 . VII . 1952 tarihli Malatya Valili
ğinden gelen cevabi yazıda : 

(tlcede 8 . VI . 1950 günü saat 14 sıraların
da başlıyan ve 45 dakika devam eden dolu, il
ce merkezi ile Salıcık, Ayazlı ve Karadere köyle
rini kısmen, Budaklı Köyü mahsulünü tamamen 
hasara uğrattığı ve tesbit edilen zararların % 80 -
95 arasında bulunduğu ve yalnız Aşağı Çözün-
güt Köyünün Çay ve Tahta mevkilerinde hasa
rın % 50 nispetinde olduğu, valilikçe muta
zarrırların vergi muafiyetinden faydalanma
ları ve aynı zamanda Ziraat Bankası borçları
nın tecili işinin muameleye konmuş bulundu
ğu, diğer taraftan tohumluk ve yemlik yardı
mı için tetkik ve tahkikata devam olunduğu, 
neticenin ayrıca bildirileceği) kaydedilmiştir. 

Bu tetkikatın bir an evvel ikmal ve işarı 13 . 
VIII . 1952 tarih ve 13/1536 sayı ile vilayet
ten talep edilmiştir. Malatya Valiliğinden bu 
tetkikler neticesi ve ihtiyaç komisyonu kararı 
geldiği zaman bakanlığımıza ait işler için lü
zumlu tedbirlerin hemen alınarak gerekli yar
dımın yapılacağı şüphesizdir. 

22. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Çivril İlçesinde inşa halinde bu
lunan Işıklı Barajı tesisatından hangi vüâyet ve 
köylerin istifade edeceğine ve bu barajın inşa
atı neticesinde zarar gören köylülerle bu tesisat 
için istimlâk edilen arazinin malik ve muta
sarrıflarına arazi tevzii ve ihtiyaçlarının kar
şılanması için ne gibi bir yardım veya tedbir 
düşünül düğüne ve barajın sulıyacağı arazi mik
tarına dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (Q/769) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

özeti: Yazılı sorudur. Ba
yındırlık Bakanlığından. 

i 1. Bu kere vatandaşların talepleri üzerine 
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mahallen yaptığım tahkikat ve harita üzerinde I 
tetkikat neticesinde, Çivril İlçesinde inşa ha
linde bulunan Işıklı Barajından Çivril, Çal ve 
Sarayköy halkının istifade edem'iyeceği ısrarla 
söylenmekte ve halk bundan maişet bakımından 
endişe duymakta ve buna şikâyette bulunmuş ol
maktadırlar. 

Işıklı Barajı plânına göre bu barajın tesisatın
dan bu yerlere sulamada kullanılmak üzere su 
verilecek midir? 

2. İstimlâk edilen arazi miktarı 120 000 dö
nüm olarak ifade edildiğine göre bu arazinin ma
lik ve mutasarrıfları her ne kadar istimlâk be
dellerini alacaklarsa da, bunlar asırlarca çiftçi
lik ederek hayatlarını kazanan kimseler olmala
rına ve çiftçilikten başka işlerle meşgul olmala
rına da imkân görmemelerine göre kendilerine ı 
aynı vilâyet içinde ziraat yapmak üzere arazi 
tevzii veya bedeliyle satılmak suretiyle ihtiyaçla
rının karşılanması için Hükümetçe ne gibi bir ı 
tedbir alınması düşünülmektedir? I 

3. Bu barajla nerelerine su verilecek ve han- j 
gi vilâyetler halkı istifade sağlıyacaktır? j 

4. Barajın inşaatı neticesi olarak arazileri- î 
nin istimlâk edilmesi muvacehesinde on beş kö- ı 
yün halkı kısmen veya tamamen bundan zarar 
görmekte ve bunların mühim bir kısmı da başka 
vilâyetlere veya vilâyet içindeki diğer köylere 
göç etmek mecburiyetinde kalacaklardır, Hükü
met bu hususta bu köylüler için ne gibi bir yar
dım veya tedbir düşünmektedir? 

5. İlçenin Koçak, îğdir, Somak, Yakacık, 
Kocayaka, Sarılar köylerinden bu barajdan isti
fade etmek üzere tesisat yapılacak mıdır?. Bura
dan bir kanal geçtiği takdirde bu köylere civar 
otuz köyden fazla köy halkı istifade edecek ve 
tahminen 200 000 dönümden Fazla arazi sulana
cak ve bu bölge refah ve saadete kavuşacaktır. 
Bu duruma göre, bu havaliye su verilmesi için 
plân buna göre tanzim edilmemiş ve bu ihtiyaç 
düşünülmemiş ise, barajın yapılmasından hangi 
vilâyet arazisinin istifade etmesi düşünülmüş ol- I 
duğunun ve sulayacağı arazi miktarının neden-
ibaret olduğunun yazılı olarak Bayındırlık Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını rica eder, 
İçtüzük hükümlerine göre gereken işlemin yapıl- | 
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masını dilerim. 

Saygılarımla. 
Millet Partisi Meclis Gu-
rııpu üyesi Zonguldak 

Milletvekili Avukat 
A. Boyacıgiller 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 15 . X . 1952 

Hususi Kalem 
Sayı :487 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara, 

17. VII . 1952 gün ve 3994/R562 sayılı yazı 
karşılığıdır. 

Çivril İlçesinde inşa halinde bulunan ışıklı 
barajı tesisatından hangi vilâyet ve köylerin is
tifade edeceğine ve bu barajın inşaatı neticesinde 
zarar gören köylülerle bu tesisat için istimlâk 
edilen arazinin malik ve mutasarrıflarına arazi 
tevzii ve ihtiyaçlarının karşılanması için ne gibi 
bir yardım veya tedbir düşünüldüğüne ve bara
jın sulayacağı arazi miktarına dair Zonguldak 
Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine hazırlanan ce
vabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytin oğlu 

Çivril İlçesinde inşa halinde bulunan Işıklı 
barajı tesisatından hangi vilâyet ve köylerin 
istifade edeceğine ve bu barajın inşaatı netice
sinde zrar gören köylülerle bu tesisat için is
timlâk edilen arazinin malik ve mutasarrıfları
na arazi tevzii ve ihtiyaçlarının karşılanması 
için ti e gibi bir yardım veya tedbir düşünüldü
ğüne ve barajın sulıyacağı arazi miktarına 
dair Zonkuldak Milletvekili Abdürrahman Bo
yacıgiller tarafından verilen yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Işıklı (lölü, Büyük Menderes Havzasında 
yapmakta olduğumuz su işleri tesislerinden bi
risidir. Havzanın su işleri çok mütenevvidir. 
Bunların cüzi bir kısmı yapılmış olup daha çok 
kısmı yapılmak üzere sıra beklemektedir. Böy
le büyük havzaların işlerini teker teker ele al-
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mayıp hepsini birden kül halinde mütalâa et- . 
m ek v? bu suretle tabiatın bahşettiği imkân
lardan en iyi surette faydalanmak ve aynı za
manda lüzumsuz veya noksan iş yapmamak 
maksatlariyle havzaların amenajman plânlan 
yaptırılmaktadır. 

Büyük Menderes havzası için de böyle bir 
plân yaptırılmıştır. Işıklı Gölü bu plân
da yer alan korulardan birisi olup tesis 
maksadı, Büyük Menderes ile Kufi çayından ve 
diğer yan derelerden gelen kış sularını eskiden 
bataklık olan bu çukurlukta toplamak ve bu 
suretle yapma bir göl meydana getirmekten 
ibarettir. Gökle sulama için tahminen 260 
milyon ve sulama ile birlikte enerji için 405 
milyon ton su toplanıp ayarlanabilecektir. 

Bu umumi malûmattan sonra Sayın Zon
guldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in bu konu hakkındaki sorularının mütena
zırı cevapları aşağıdadır. 

3. Amenajman Plânına göre Işıklı Gölün
den Çivril, Çal ve Sarayköy tlee arazileri de 
istifade edecektir. Çivril arazisinin bir kısmı 
Işıklı Pınarından ve geri kalan kısmı ile Çal 
arazisinin elverişli kısımları, Menderes üzerin
de kurulacak tulumba istasyonları ile sulana
caktır. Işıklı Barajından doğrudan doğruya 
Çivril ve civarı arazilerine su almak imkânı 
yoktur. Göl seviyesi alçaktır. 

Sarayköy ilcesine gelince; su işleri progra
mımıza uyarak Yenice civarında bir regülâtör 
ve buna bağlı sağlı sollu sulama kanalları in
şa olunacaktır. Bu suretle meydana getirile
cek olan şebeke ile Sarayköy ve civarında 100 
bin dönümden fazla arazi sulanabilecektir ki, 
bunların suları kamilen Tşıkh Gölünden alına
caktır. 

2. Göl en yüksek seviyede iken suyun iş
gal edeceği arazinin tamamiyle istimlâk edil
mesi tabiî ve zaruridir Bir kısmı tamamlan
mış ve bir kısmının da muamelesi elde olmak 
üzere burada istimlâke tâbi arazi miktarı, ya
zılı soruda kayıt ve beyan edildiği gibi 120 bin 
dönüm civarında olmayıp ancak 15221 dönüm
den ibarettir. 

Arazileri istimlâk edilen vatandaşlara, aynı 
vilâyet dâhilinde ziraat işlerine devamlarını 
sağlamak maksadiyle gereken ve mümkün olan 
her türlü yardımın yapılacağı ve kolaylığın 
gösterileceği tabiîdir. 

— 9& 
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: 3. Bu barajda toplanan sular, havzanın 

amenajman plânına göre Baklan, Sarayköy, Na
zilli ve kısmen Sultanhisar ovalarına sevkedile-
cçktir. Buna göre baraj sularından Denizli ve 
Aıydm vilâyetlerinde yukarda arzedilen ovalar
daki arazi ile ilgili vatandaşlar istifade edecek 
demektiı. 

4. Barajın inşası neticesi olarak arazileri 
istimlâk edilen vatandaşlann durumu yukarda 
ikinci maddede bahse konu olmuş ve cevaplandı
rılmış bulunmaktadır. 

5. Burada bahsi geçen Koçak, İğdır, Somak, Ya
kacak, Kocakaya ve Sarılar köylerinin arazileri, 
Bjaklan ovası şimal eteklerinde bulunup göldeki ve 
Menderesteki su seviyelerine nazaran çok yüksekte 
ve eok uzakta olduğundan suyun buralara cazibe 
ile götürülmesine imkân yoktur. Ancak tulumba 
ile çok yükseklere ve birkaç kademe terfi sure
tiyle bir sulama düşünüieb-ilirsede neticenin ta
mamiyle gayriiktisadi ve çok pahalı olacağı şim
diden söylenehjln. 

23.— Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kan sının kurulduğundan bugüne kadar İstanbul, 
ttmir, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Konya 
iMerindeki hususi teşebbüs erbabına ne miktar 
kredi sağlandığına, 1951 yılında bankanın kendi 
kaynaklarından ve Mtarshall Plânı özel teşebbüs 
fonundan vâki kredi taleplerinin ne gibi sebep
lerle ret veya iptal edildiğine ve her birinin 
miktarına, Konya - Karacığan Kiremit ve Tuğ
la Fabrikasının tevsii için bu bankaya yapılan 
n\üracaatın tekemmül ettirilmemesinin doğru 
olup olmadığına dair sorusuna, Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Enver Güreli'nin yazılı cevabı 
(6/772). 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Ekonomi ve Ticaret Ba

kanlığınca yazılı olarak cevap verilmesini riea 
ederim. 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca, ku
rulduğu tarihten bugüne kadar, İstanbul, iz
mir, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Konya 
şehirlerindeki hususi teşebbüs erbabına sağla
nan veya Marshall Plânı özel teşebbüs fonundan 
tasvip olunan kredi miktarı kaçar liradır? 
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Bu krediler ne gibi sanayi grupu için sağ

lanmıştır. ve kimlere açılmıştır? 
2. Bankanın ikinci hesap yılı raporunda 

bankanın kendi kaynaklarından 1951 yılı zar
fında vâki 234 talepten 109 u ret veya iptal edil
miştir denilmektedir. Kimlerin talepleri ret ve
ya iptal edilmiştir? 

Bunun sebepleri ve her birinin talep mikta
rı nedir? 

3. Aynı raporda 1951 yılında Marshall plâ
nı özel teşebbüs fonundan vâki 430 talepten 
130 u ret veya iptal olunmuştur, denilmektedir. 

Kimlerin talepleri ret veya iptal edilmiştir, 
sebebi nedir, her birinin talep miktarı kaç lira
dır? 

4. Konya'da Karacığan Kiremit ve Tuğla 
Fabrikasının tevsii için 1951 yılı Mayıs ayında 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına müracaat 
ettikleri ve bankanın ikrazat servisinden 26 . 
IX . 1951 tarih ve 1493 sayılı yazı, ile istenilen 
bilgiyi verdikleri halde bir seneyi geçmesine 
rağmen (ilk müracaat tarihinden) bir cevap 
alınamadığından şikâyet edilmektedir. 

Bu şikâyet doğru mudur? 
îlk talebe dört ay sonra cevap verilmesi ve 

ilk müracaattan bir seneden fazla bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen muamelenin tekem
mül ettirilmemiş olması, bankacılıkta aslolan 
sürat ve intizam şartlariyle nasıl telif olunabi
lir? 

Bu kadar ağır işleyen ve yardımlarında ta
rafsız olduğundan şüphe edilen bir bankaya hu
susi bir kanunla devletçe yardım edilmesi ne 
dereceye kadar doğru olur? 

Sürat ve intizamın ve bitaraflığın temini, 
aksi takdirde devlet yardımına devam caiz olup 
olmadığı hususunda bakanlığın mütalâası nedir? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticadet Bakanlığı 23 . IX . 1952 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Genel, 53240 

Özel: 1/479 

25 . VII . 1952 tarih ve 
6/772, 4007/8601 sayılı 
yazıları cevabıdır: 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
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' oğlu 'nun, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 
bâzı muamelelerine dair yazılı sorusu hakkında
ki cevabımız sıra ile aşağıda dercolunmuştur: 

1. İstanbul, izmir, Ankara, Eskişehir, Kü
tahya ve Konya şehirledindeki kredi taleplerine 
gerek bankanın kendi kaynaklarından ve gerek 
Marshall Plânı Özel Teşebbüs fonundan 31 . V I I . 
1952 tarihine kadar verilmesi kabul edilen kre
diler sanayi nev'i itibariyle ilişik (1) ve (2) 
sayılı listede gösterilmiştir. 

Bankanın 31 . VIII . 1952 vaziyetine göre, 
kendi kaynaklarından, Özel Hesaptan ve Marshll 
Plânı Özel Teşebbüs fonundan, mukaveleleri 
imza edilmek suretiyle verilmiş olan kredi ade
dinin 91 ve kredi miktarının 48 525 773,25 lira
ya baliğ olduğu görülmektedir. 

2. Bankanın 1951 hesap yılı zarfında kendi 
kaynaklarına vâki 234 müracaattan 109 u red 
veya iptal edilmiştir. Bunlardan 20 adedi mem
leketin sınai kalkınmasında bir rolü olmadığın
dan, 14 adedi talep sahibinin malî imkânlarının 
bir krediye müsait olmaması bakımından, 6 adedi 
proje teknik bakımdan rantabl görülmediğin
den, 7 adedi bankanın faaliyet sahası duşhnda 
kaldığından, 4 adedi umumi iktisadi mülâhaza 
ile reddedilmiş, 58 adedi de taliplerin tetkika 
esas ittihaz edilecek mütalâaları vermemeleri do
layı siyle iptal edilmiştir. 

3. Marshall Plânı özel teşebbüs fonuna vâki 
430 talepten 1951 yılı zarfında 130 adedi ret ve-

î ya iptal edilmiştir. Bunlardan 21 adedi priorite 
j listesine dâhil olmadığından 24 ededi talep sahi

binin malî imkânlarının bir krediye müsait ol
maması makımmdan, 10 adedi proje teknik ba
kımdan rantabl görülemediğinden, 2 adedi umu
mi iktisadi mülâhaza ile reddedilmiş ve 73 adedi 
de tetkika esas ittihaz edilecek mütalâaların ve
rilmemesi dolayısiyle iptal edilmiştir. 

Banka ile muamele yapan sanayi erbabının 
taleplerinin ret veya kabul sebeplerinin şahıs, 
firma olarak açıklanması gerek Borçlar Kanunu 
ile Türk Ceza Kanununun sarih ahkâmına, ge
rek bankacılık teamüllerine aykırı olacağından 
2 ve 3 sayılı suallere sarih olarak cevap vermeye 
imkân görülememiştir. 

4. Tuğla ve kiremit sanayii Marshall Plânı 
özel Teşebbüs Fonu priorite listesine dâhil de
ğildir. Müstakrizlerin şahsi durumlarının ifşası, 
bir banka için mümkün olmadığına göre, sayın 
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milletvekilince sorulan bu husus ancak mezkûr 
bankadan müstakriz tarafından şahsan soruldu
ğu takdirde cevaplandırılabilir. 

Tamamen sınai mahiyette olan bu kredi mik
tarının daha ziyade yükselmesi için, Devletin 

0 : 3 
bju bankaya müzahir olması yerinde olur kanaa
tindeyim. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Enver Güreli 

(1) »ayılı ij/iste 

Banka kaynaklarından 31 . VII 1952 tarihinje kadar tasvip edilen kredi talepleri 

Sanayi Şubesti îstanbul Ankara | îzmir Eskişehir Kütahya Konya 

Çeltik ve çırçır 
İnşaat malzemesi 
Tıbbi müstahzarat 
Mensucat sanayii 
Madenî eşya fabrikası 
Gıda maddeleri 
Motor ayar ve mont. 
Mateks kauçuk fab. 

4.112.503 
800.000 

4.413.000 
1.482.000 
1.764.297 

500.000 
60.000 

13.131.800 

. 
— 
—. 
—. 
—. 

1.055.000 
_-
— 

1.055.000 
j^ - t — 

290.000 
—. 
— • 

İ2.978.S16 
—. 

1 — 
—. 

' —* 

3.268.816 
İ . , ; — 

500.000 
—. 
— 
—. 
—. 
— 
— 

5)00.000 

— 
150.000 

— 
— 

—̂ 
—. 
— 
— 

160.000 

— 
— 
—• 

185.000 
— 
— 
— 
—, 

185.000 

(2) sayılı jifete 

Marshall Plânı Hususi Teşebbüs Fonundan 31. VII .|l952 tarihine kadar tasvip edilen kredi talepleri 

Sanayi şubesi îstan'bul Ankara îzmir Eskişehir Kütahya Konya 

Paniuk ipliklerinin taranması 
Yün yıkama ve tarama 
Çırçırlama 
Sebze ve mevya kıymetlendirme 
Soğuk hava depolan 
Yağ fabrikaları 
Tıbbi müstahzarat fab. 
Nebati hastalıklara karşı ilâç imali 
Ziraat aletleri tamir atelyeleri 
Ticaret gemileri 
Madencilik 

— 
280.000 

— 
290.000 

336.7000 
— 

1.250.000 
150.000 
40.000 

3.711.000 
90.000 

6.147.700 

— 
— 
— 
— 

1 — 
i — 
! • 

! 5.000 
— 
— 

1 5.000 

800.000 
— 

295.000 
270.000 

— 
708.000 
250.000 

— 
83.000 

— 
— 

2.406.000 

— 
— 
— 
— 

• — 

— 
— 
— 

25.000 
— 
— 

25.000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
- • 
— 
8.200 
— 
— 

8.200 
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24. — Konya Milletvekili Abdürrahman Falı- j 

ri Ağaoğlu'nun, Ilgın'da Ziya Özalp'a, ait bir ye- \ 
rin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hangi ka
nuna göre istimlâk edildiğine, bekçi ve kantarcı 
evi yapılmak üzere bu yerin istimlâkinin caiz 
olup olmadığına, aynı civarda Ofis için daha 
müsait bir yer gösterildiği halde hangi sebeple 
buna rıza gösterilmediğine dair sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakanı Enver Oüreli'nin yazılı 
cevabı (6/775); 

14 . VII . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorulara Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca yazılı olarak cevap verilmesini rica 
ederim. 

Hâdise : 
Ilgın Belediye Başkanından aldığım bir mek

tupta ; 
Toprak Mahsulleri Ofisince bekçi ve kantarcı 

evi yapılmak üzere babası Ziya Özalp'a ait bir 
yerin istimlâk edildiği ve halbuki ortada umumi 
menfaat olmadığı gibi ofis için istimlâk da yapı
lamayacağı ve kendi rızalariyle aynı civardan da
ha müsait yer verecekleri ve ofisçe alınmak iste
nen yerde fidan yetiştirmiş oldukları ve kendi
leri inşaat için hazırlık yaptıkları, 

Bildirilm iştir. 

Sorular : 
1. Toprak Mahsulleri Ofisi hususi hukuk hü

kümlerine tâbi olduğuna göre, istimlâke salahi
yetli midir? Salahiyetli ise hangi kanuna dayan
maktadır? 

2. Bekçi ve kantarcı evi yapmak için, istim
lâk caiz midir? Bu işte menfaati umumiye mü
lâhazasın! nasıl yer verilebilir? 

3. Aynı civarda ofis için müsait bir yeri rı
zalariyle verecekleri bildirildiğine göre ofis is
timlâkten vazgeçerek mal sahibinin gösterdiği 
yerden satın almak suretiyle mülkiyet hakkına 
riayet etmek suretiyle vatandaşı memnun etmek 
daha iyi olmaz mı? 

Konya Milletvekili 
F. Ağaoğlu 

. 19Ö2 0 : 3 
T. C. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 15 IX . 1952 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Genel : 52307 
Özel :1/463 

T. B. M. M. Başkanlığına 
25 , V I I . 1952 gün ve 6/775 - 4010 - 8604 

sayılı yazıları cevabıdır. 
Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun ya

zılı soru önergesi hakkındaki cetva'bımız aşağıya 
dercolunmuştur. 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi istimlâke sala
hiyetlidir. 

3491 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyanın
ca Ofisin iştigal mevzuuna giren işlerin itfasına 
muktazi arazi ve arsalarla binalar Bakanlığımın 
tasvibiyle usulüne 'tevfikan istimlâk edilebilir. 

2. Toprak Mahsulleri Ofisi memleketin foel-
libaşlı mahsulünü teşkil eden hububat alım sa
tımı ile iştigal ettiğine göre bunların muhafaza
sı için silolar, ambarlar inşa ve iktisap etmek 
zaruretindedir. Bu tesislerden beklenen sonucu 
sağlamak ve işletilebilmeleri için de santral bi
naları, kömür depoları, çuval ve malzeme am
barları, basküller, motopomp garajları, bekçi, 
kantarcı evleri gibi yardımcı binalara ihtiyaiç 
vardır. Bunlar silo ve binaların ayrılmaz birer 
cüzüdür. Bu itibarla bekçi ve kantarcı evleri de 
istimlâk 'konusuna dâhildir. 

3. Bekçi, kantarcı evinin şimdiki yerinde 
yapılmasında tesislerin bir arada bulunması ve 
daha ucuza malolması faydaları sağlanmakla be
raber, Ziya Özalp için de hiçbir zarar mevzuu-
bahiis değildir. Mal sahibi tarafından, istimlâk 
edilen sahaya fidan dikilmesi ve ihzarat yapıl
ın ası menafii umumiye kararının istihsalinden 
sonra vâki olmuştur. 

Ziya Özalp'in, adalet mercilerinde ofis aley
hine açtığı men'i müdahale dâvası reddolunmak-
la beraber Danıştaya da baş vurmuş olup bu dâ
va ise derdesti niyettir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Enver Güreli 
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25. — Zonguldak MÜletveküi Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, müstahsilin elinde bulunan haş
haş tohumunun ihracı hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Enver Güreli'nin yazılı cevabı (6/776); 

T. B. M. Meclisi 

16 Temmuz 1952 Çivril 

Allığına Yüksek 
özeti: IVfiistahsılda tera
küm eden haşhaş tohu
munun ihracı hakkında 
yazılı soru Ticaret ve E-
konomi bakanlığından 

1. İkinci Cihan Savaşından önce Almanya 
ve diğer Avrupa memleketlerine külliyetli mik
tarda mavi haşhaş tohumu ihraç edilmekte, köy
lü, tüccar nakliyeci bu yüzden geçinmekte iken, 
ikinci Cihan Savaşının vukuu ve başta gelen alı
cılardan Almanya'nın alışveriş edememesi sebe
biyle yıllardan beri müstahsil ve tüccar elinde 
binlerce ton birikmiş durmaktadır. 

Almanya ile ticari münasebtelerin başlama
sına göre, 

2. Denizli'nin Çivril İlçesinde birikmiş tah
minen üç bin ton, Çal İlçesinde tahminen iki bin 
ton, Dinar İlçesinde tahminen iki bin ton, San
dıklı İlçesinde tahminen iki bin ton, Uşak İlçe
sinde tahminen üç bin ton ve Samsun ile diğer 
illerimizde de aynı şekilde teraküm etmiş olup 
muhafaza altında tutulan binlerce ton mavi haşhaş 
tohumunun ihracı imkânları üzerinde durulmak
ta mıdrr? 

3. Bu yerler müstahsil ve tüccarının tarafı
ma müracaatları üzerine işbu yazılı soruyu ver
miş olduğumdan, 

a) Müstahsil ve tüccarın bilgi edinmeleri 
için Bakanlıkça radyo ile ve gazetelerle bu hu
susta bir açıklamada bulunulmasını, 

b) Ve bu yazılı soruma sayın Ticaret ve 
Ekonomi Bakanının cevap vermesini ve İçtüzük 
hükümlerine göre gereken işlemin yapılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

1952 O : 3 
T. C. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Genel : 47576 
özel : 1/439 

19 . VIII . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31 . VII . 1952 tarih ve 6/776, 4020/8666 sa

yılı yazılariyle gönderilen, müstahsilin elinde 
bulunan haşhaş tohumunun ihracı hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller tarafından verilen 
yazılı soru önergesi hakkındaki mütalâamız aşa
ğıda arzolunmu,ştur : 

İstihsal 
Memleketimizde haşhaş afyon istihsalâtı-

nın tâli bir maddesi olarak elde olunur. Bu 
madde mahallinde yani istihsal mıntıkası dı
şına çıkmadan istihlâk olunmakta ve bu itibarla 
bu madde yağlı tohum olarak gerek memleket 
içinde iç ticaret ve gerekse memleketler arasın
da dış ticaret mevzuunu teşkil etmemektedir. 

Memleketimizde muhtelif yıllarda istihsal 
olunan haşhaş tohumunun miktarı aşağıda arz-
olunmuştur :. 

1934/1938 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Ton 

9.000 
12.000 
20.000 
7.000 
10.000 
20.381 

Ekilen saha 
dönüm 

290.000 
310.000 
340.000 
240.000 
283.000 
310.000 

Yükardaki rakamların tetkikından anlaşı
lacağı veçhile ekim sahası harbden evveline nis
petle hemen hemen değişmemiş olmasına rağ
men haşhaş istihsalâtı her sene büyük farklar 
göstermektedir. Elde edilen mahdut miktarda
ki tohumun mahallinde istihlâk edilmesi dola-
yısiyle iç pazarlarımızda bahusus ticaret mer
kezlerinde, meselâ İstanbul Borsasında 1951 yı
lındaki muameleler 566 tona ve İzmir'de ise 
85 tona inhisar etmiştir. 

t 
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Dosyalarımızdaki malûmata göre memle- i 

ketimizde istihsal edilen mavi- haşhaş tohumu j 
ancak 1.500 - 2.000 ton civarındadır. 

İhracat : 
1939 - 1951 yılları zarfındaki haşhaş ihra- | 

©atımız memleketler itibariyle ilişik cetvelde I 
arzolunmuştur : ' 

Bu cetvelin tetkikından anlaşılacağı veçhi
leharbden evvel 1939 yılında başlıca alıcımız 
Almanya (668 ton), Holânda (287 ton) ve Bir
leşik Amerika (94 ton) idi. Harb yılları içinde
ki ihracatımız 1940 - 1942 yıllarında Amerika, 
Filistin, İsviçre, Çekoslovakya'ya 1943 ve 1944 
yıllarında yalnız Almanya'ya ve 1945 yılında 
ise tekrar Birleşik Amerika ve Filistin'e tevec
cühe başlamıştır. Harbi takip eden yıllarda ise 
Birleşik Amerika'ya olan ihracatımız tamamiy-
le azalmış ve bu maddenin alıcıları Çekoslovak
ya, İtalya, İngiltere olarak görülmekte ve ih
racatımız 700 - 1000 tonluk haemından. 150 - 250 

. tonluk bir hacma düşmüş bulunmaktadır. 
Bu maddenin başlıca alıcısı olan Birleşik 

Amerika'da mavi haşhaş pastacılık sanayiinde 
kullanılmaktadır. Harb yılları içinde ve 239 
sayılı Sirküler gereğince 2 . V I I I . Îİ948 tari
hine kadar yalnız mavi haşhaş ihracatına mü
saade edilmiş ve beyaz haşhaşın ihracına, ne
batî yağ durumumuzdaki sıkıntı dolayısiyle mü
saade olunmamıştır. Ancak yağ durumumuzun | 
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- düzelmesi üzerine 1948 mevsiminden itibaren 
- beyaz haşhaşın da ihracına müsaade edilmiştir. 

İhracattaki tahditlerin kaldırılmış olması-
• na rağmen ve esasen nebatî yağ mevzuu olarak 

mütalâa edilmiyen ve yalnız pastacılık sanayi
inde kullanılan mavi haşhaş ihracatı eskiden 
olduğu -gibi-mahdut miktarlara inhisar etmiştir. 

Yapılan incelemeye göre; 
1. 1952 senesi-: .mavi haşhaş rekoltesinin 

1500 - 2000 ton raddiesinde bulunduğu- ve ge-
^en yıldan stok -devredilmediği; 

2. Elde-haşhaş bulunduğu ve satılmadığı 
hakkında şimdiye kadar bakanlığımıza müraca-

I atta bulunulmadığı; 
3. Bu yıl idrak edilecek 1500 - 2000 ton 

. raddesindeki mavi haşhaşın ihraç mevzuu ola
bileceği ve beyaz haşhaşın memleket içinde ne
batî yağ maddesi olarak sarf edileceği; 

4.- Memleketimizin muhtelif mıntakala-
rında mevcut olduğu ifade olunan mavi haş
haş miktarının memleketin bütün rekoltesine 
tekabbül etmekte bulunduğu bu itibarla be
yaz haşhaş miktarının mavi haşhaş.©larak gös
terildiği anlaşılmaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
Ekonomi v̂ e Ticaret 

Bakanı 
E. •• Güreli 
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Haşhaş tohumu ihracatı 

1939 1940 1941 1942 1943 
Mikt. kıymet Mikt. kıymet Mikt. kıymet Miktar Kıymet Mikt. kıymet 

Memleketler Ton T. L. Ton T. L. Ton T. L. Ton T. L. Ton T. L. 

Almanya 669 150656 — — — — — — 274 929300 
Avusturya — — — — — — . — — — — 

• Belçika — — — — — — — — — — 
Çekoslovakya — — — — 67 20132 411 25376 _ — 
Danimarka — — — _ _ _ _ • • • _ _ __ — — 
Hollanda 288 52198 23 4188 — — — _ _ _ _ 
İsviçre — — — — 50 14826 48 44372 — — 
Macaristan — — 10 3496 — — — # _ _ __ 
Yugoslavya — — 89 27279 — — — _ _ _ 
Yunanistan — '— " — — ' — ' '"— — ' ' '— — — 
Filistin — — 15 4781 19 12631 49 31829 — — 
Suriye — — — — — — — . — — — 
Amerika 95 26320 1092 342965 645 249184 149 106352 — — 
Kanada 4 1049 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 
D. İngiliz Müs. — — — — — — — — — — 

Yekûn 1056 230223 1230 382709 782 296773 658 433929 274 929300 



1946 1947 1948 1949 1950 
Mikt, kıymet Mikt. kıymet Mikt. kıymet Miktar Kıymet Mikt, kıymet 

Memleketler 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
İngiltere 
Danimarka 
Hollanda 
İsviçre 
Macaristan 
İtalya 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Filistin 
Suriye 
Amerika, 
Kanada 
D. İngiliz Mûs. 

Ton 

— 

—-
— 
50 
— 
— 

43 

20 
— 
— 

T. L. 

• _ _ 

; ~r-
— 

51072 
— 
— 

40765 

17028 
— 
— 

Ton 

'" — 

— 
— 

20 
354 

351 
— 
— 

T. L. 

— 

— 
— 

23960 
432590 

339714 
— 
— 

Ton 

— 

— 
— 

106 
278 

774 
— 
— 

T. L. 

— 

— 
— 

125300 
213395 

540499 
— 
— 

Ton 

-— 
750 
675 
— 

• : — 

140 
98 

300 

20 
— 
— 

T. L. 

— 
261550 
532167 

— 
— 

103320 
18521 

141472 

14277 
: — 

— 

Ton 

82 
39 

— 
— 

10 
— 

53 
— 
25 

T. L. 

82803 
36600 

* 

— 
— 

9518 
— 

40291 
— 

22540 

Yekûn 113 108865 725 796264 1157 879194 1 984 1101307 266 209627 
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26. — Çorum Mületveküi Şevki Otüıses'in, 

mülga 1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanu
nu hükümlerine göm Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kadrosundan Î944 -1949' yıllarında 
emekliye ayrılan dokuz ksiye tahsis kılınan emek
li, dul ve yetim aylıklariyle tazminatının bugüne 
kadar istihkak sahiplerine ödenmemesi sebebine 
dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan1 PöUıtkan'-
m yazılı cevabı (6/783) 

12. VI I I . 1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Baanlığmoa 
1683 sayılı mülga Emekli Kanununa göre 
1944 - 1949 yıllarında isimleri aşağıya yazılan 
ve belediyede çalışan tababet ve şuabatı men
suplarına bağlanan emekli, dul ve yetim maaş1-
lariyle hizmetleri nispetinde tazminat tahak
kuk ettirilerek bunlara ait resmî senet ve 
istihkak cetvelleri Sayıştayea da vize edilmiş 
bulunmasından, Belediyeler Emekli Sandığı 
veya kurumlarınca bu maaş veya tazminatın 
tediyesi gerekirken, istihkak sahiplerinin 3017 

i sayılı Kanunun neşri tarihinde fiilen vazu'e ba
sında bulunmadıkları veya o tarihte bu para
ları istihkak kespetmemiş ve adı geçen kanunun 
tanzimi sırasında açıkta bulunanlarla sonradan 
bu gibi maaş ve tazminata istihkak kesbedecek-
lerin düşünülmemiş bulunduğu gibi sebeplerle, 
lâzimüttediye olan bu maaş ve tazminatların 
ödenmediği, 

Aylık Tahsis 
Istihakk sahibi maaşları tarihi 

Antakya Belediye Sağlık 
Memuru Sakıp Altan ye
timleri 958 1. 3 '. 1944 
Tarsus Belediye Tabibi 
Süleyman Kuralay ye
timleri 2178 1.7. 1946 
Tekirdağ Belediye Tabibi 
Asım Kollar Kılıç 13120 1.8.1949 

Tazminatlar 
Lira K. 

Babadağ Belediye Ebesi 
Saide Müren 720 1945 
tncirliova Belediyesi Ebe
si Sıdika Yalkı 230 1947 

. 1952 O : 3 
Tazminatlar 

Lira K. 
Keşan Belediye Ebesi Feh-
miyeErtan 1657 50 1947 
Karapiga Belediye Ebesi 
Ülfet) Erdoğan 2925 1947 
Kocaeli Ebe iffet Erdem 700 1948 

Konya Belediye Sağlık Memuru 
Zühtü Büke 

2. Belediye ve Özel idareler Emekli Sandı
ğını £a bünyesi içine alarak 1950 yılı iptidasın
dan itibaren meriyete giren 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
28 nqi maddesinin (A) ve (B> bentlerinde; eski 
ve yeniden tahakkuk eden birinci maddede bahis 
mevzu olan emekli, dul ve yetim maaş ve tazmi
natlarının Emekli Sandığı veya kurumlarınca 
ödeneceği yazılı bulunduğu halde, (bunlardan 
yalnız Tarsus Belediye Sağlık Memuru Süleyman 
Kuralay yetimlerine ait maaş, Büyük Millet Mec
lisi Dilekçe Komisyonu kararı üzerine Sandıkça 
Ödenıjaiştir.) Bu paraların ne Emekli Sandığında 
ve ne de kurumlarınca ödenmediği, 

3. İskenderun Belediye tabibi iken 6 Nisan 
1945 tarihinde istif aen ayrılan Hilmi Taubulut' 
un, Genel Bütçe ile idare edilen daire ve beledi
yelerdeki fiilî hizmeti 24 küsur sene ve itibari 
hizmeti de altı küsur sene olmak üzere 31 senelik 
hizmeti bulunması ve 1950 yılında da 60 yaşını 
tamamlamasından 5434 sayılı Kanun hükmün-, 
den istifade ile emekliye sevkını istemesinden 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 1. VIII . 
1950 tarihinden itibaren emekliye sevkedilerek 
180 lira emekli aylığı bağlanarak vizesi yapılmak 
üzere resmî senedi Sayıştaya gönderilmişse de; 
Sayıştaydan 10. V . 1952 ve 2288, 30 . VI . 1952 
ve 2538 sayılarla adı geçen bakanlığa yazılan tez
kerelerde Doktor Hilmi Taubulut'un son memu
riyetinin İskenderun Belediye Tabipliği olmasın
dan maaş tahsisi işinin 5434 sayılı Kanunun ge
çici 28 nci maddesine göre, Mülga Belediyeler 
Emekli Sandığı muamelâtını devir alan T. C. 
Emekli Sandığınca yapılması gerektiğinden bah-
sile tahsis evrakı iade edildiği halde, Emekli San
dığınca maaş tahsisi işine yanaşılmıyarak 23 . V . 
1952 ve 27174, 7 . VI. 1952 ve 29532 sayılı tez
kerelerle dosyası Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına iade edilmiş ve son olarak adı geçen 
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bakanlıktan Emekli Sandığına 3 ncü defa yazı
lan 7 . V I I . 1952 tarihli tezkere ile gönderilen 
dosyanın alınarak bu yazının karşılıksız bırakıl-

• dığı, 
4. Gerek 1683 gerekse 3017 sayılı kanunla

rın meriyeti zamanında halen m e r i bulunan 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu za
manında yukarıki maddelerde izah edilen şekil
de tahakkuk edip şimdiye kadar tediye edilmi-
yen emekli, dul ve yetimlerin aylıklariyle taz
minatlarının bir hal şekline bağlanmamış bulun
masından, istihkak sahip] edinin mâruz kaldık
ları feci duruma son verilmesi lüzumu Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından 6 . I . 1951 ta
rih ve 1260 sayılı yaziyle Maliye Bakanlığına 
bildirildiği ve bu yazı da 26 . IV . 1951 ve 21850, 
17,. I I I . 1952 ve 14966 sayılarla tekit edildiği 
halde bu yazılara henüz bir karşılık alınamadığı, 

Öğrenilmiştir. 
Belediye ve Devlet dairelerinde emekli hak

ları tanınan vazifelerde geçen hizmet karşılığı 
olarak birçok kimseler namına 1944 ve müteakip 
senelerde Sağlık Bakanlığınca tahakkuk ettirile
rek Sayıştay'dan da vize edilmiş bulunan emekli, 
dul ve yetim aylıklariyle tazminatın, şimdiye ka
dar ödenmemesi ve bu husus için Maliye Ba
kanlığına yazılan tezkerelerin cevapsız bırakıl
ması veya- tediyesi esbabına tevessül: edilmemesi 
calibi dikkat görülmüştür. 

Yaşlı, dul ve yetimlerden ibaret bu istihkak 
sahiplerinin feci durumlarının göz önüne alına
rak yukarda yazılı hususlara Sayın Maliye Ba
kanı, tarafmdan madde madde ve yazılı olarak 
cevap verilmesini ve bu paraların tediyesi esba
bının da teminini saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Çorum Milletvekili 
Ş. Gürses 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 3 . XI : 1952 

Bütçe ve M. K. G. Müdürlüğü 
Ş : 4 • 

Sayı : 115619-4/14419 

Özü: Tababet ve şuabatı 
mensupları hakkındaki 
yazılı soru hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 8 . 1952 tarihli ve 4057/8806/6-783 sayılı 

t. 1952 0 : 3 
' yazıları ile Bakanlığımıza havale buyurulan ve 

Çorum Milletvekili Şevki Gürses tarafından * ve
rilen yazılı soru önergesi • incehfhdi : 

Mumaileyh bu önergesinde, 1944 - 1949 yılla
rında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, 
hizmetleri belediyelerde geçmiş olan dokuz me
murun, belediyeler emekli sandığınca ödenmek 

I üzere; tahakkuk ettirilen emekli, dul ve yetim 
aylıkları ile, tazminatlarının ödenmemiş olduğun
dan, bu sebeple bahis konusu mesele
nin bir hal şekline bağlanması hakkın-

| da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından Bakanlığımıza yazılan 6 . 1 . 1951, 
26 . 4 . 1951 tarihli ve 14/1260, 282/21850 sayılı 
yazılar üzerine bir işlem yapılmamış bulundu
ğundan bahsile, tahakkuk ettirilen, emekli, dul 
ve yetim aylıkları ile tazminatların ödenmemesi 
sebeplerinin yazılı olarak cevaplandırılmasını is
temektedir. 

Bahis konusu iş hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından alınan 6 . 1 . 1951tarihli 
ve 14/1260 sayılı yazıda; emekliye sevkolunan 
veya dul ve yetimlerine aylık bağlanan veyahut 
başka kurumlara geçmiş olan 30 memurun, son 
bulundukları vazifeler belediyelerde geçmiş bu
lunması sebebiyle, 1683 sayılı Tekaüt Kanunu
nun 68 nci maddesine uyularak aylıkları veya 

1 tazminatları veyahut 4222 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince mensup bulundukları emekli 
sandıklarına aktarılacak aidatları (Mülga Bele
diyeler Emekli Sandığınca ödenmek üzere) ta
hakkuk ettirilmiş ve Sayıştayca da ayrıca tetkik 
edilerek tescil olunmuş ise de; Belediyeler Emekli 
Sandığınca, 3017 sayılı Sallık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Memurin ve Teşkilât Kanununun 81 
nci maddesi ileri sürülerek, bu memurların 
1 . 6 . 1930 tarihinden evvel belediyelerde ma
aşlı olarak geçmiş hizmetleri bulunmadığından, 
mütekabiliyet esasına gidilemiyeceği, binaen
aleyh son belediye hizmetlerine girdikleri tarih
lerden evvel geçmiş hizmetleri için 4222 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesine göre sandıklarına ai
dat devredilmedikçe istihkaklarının ödenemiyece-
ğinin bildirildiği izah edilmiş, bu konuda Sayış
tay Genel Kurulunca ittihaz olunan 22.VI.1944 
tarih ve 224280/1847 sayılı kararda da; 1683 sa
yılı Kanunun 66 nci maddesini tadil: eden-3937 

I sayılı Kanunun birinci maddesindeki hususi ida
reler tâbirine belediyelerin de" dâhil bulunduğu 

I mütalâasiyle mezkûr kanunun neşri ile müteka* 
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büiye& esasının. kabulü iktiza edeceği ve işbu 

Msoktei nazar ve telâkki tarzı, kanunun maksadı
na;, daha »ygun ve daha racih görülmüş olmakla 
.beraber içtihada mütehammil hususattan bulu
nan bu meselenin tefsir yoliyle halli icabedeceği-
ne karar verildiği, bu mesele hakkında daha son
ra Sayıştay Üçüncü Dairesince ittihaz olunan 
kararla da, aynı noktai nazarın müdafaa edildi
ği açıklanarak, diğer taraftan Danıştaya açılan 

.davaların, ilgililer lehine neticelenmemekte oldu
ğuna işaretle, henüz bir tefsir kararı da almma-
sd^indan bahsile Bakanlığımızca bu hususta 
Emekli Sandığı nizdinde teşebbüse geçilmesi ve
yahut «bâzı maddelerinin değiştirilmesi düşünü-
lenj,: 5434' sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir 
madde ilâvesi suretiyle, bir hal çaresi bulunulma
sı istenilmiştir. , 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun7 68 nci maddesinde (Hususi ve mülhak büt
çelerden maaş alan memurlar için ayrıca bir Te
kaüt Kanunu yapılıncaya kadar haklarında eski 
hükümler tatbik olunur. Ancak bu kanunun me
riyete girdiği tarihten sonra bu idare memurları
na yeniden tahsis olunacak tekaüt ve yetim ma
aşlarıkendi bütçelerinden verilir.) Denilmek su
retiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği-tarihten 
sonra hususi ve mülhak bütçelerden maaş alan 
memurlara veya dul ve yetimlerine tahsis oluna
cak maaşların kendi bütçelerinden verileceği 
açıklanmış bulunmaktadır. 

Bilâhara yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurini hakkındaki 3017 sayık Ka
nunun 81 nci maddesinde ise: (1 Haziran 1928 
tarihine kadar şehir emanetlerinde ve 1 Haziran 
1930 tarihine kadar belediyelerle hususi idareler
de rmaaşla, müstahdem bulunmuş.©lan tababet ve 
şuabatı sanatları mensupları ile eczacı ve kimya-

igerleritı bu l&rihlerden sonra gerefe bu idareler
de v^ gerekse umumi muvazeneden meslek me-

ımuru olarak maaşla ifa ettikleri hizmet seneleri
nin mecmuu tekaütlük için meşrut- olan müddetin 

• hesabında* mütekabilen • sayılır. Ve bunların teka
üt maaşları: 1683 sayılı Kanunun hükümlerine 

.: göre?soaı bulundukları idarelerden tahsis olunur.) 
Denilmektedir. 

ri Yjafeftrdat̂ metni yazılı maddede, 1: Haziran 
• 1930 ?t&rihinö kadar belediyelerle hususi idareler

de müstahdem bulunmuş olan tababet ve şuabatı 
:-isamtkm«measüpları ile eczacı ye kimyagerlerin, 

bu tarihlerden sonra gerek sözü geçen idarelerde 

. Î9J52 O l 3 
ve [gerekse umumi muvazenede maaşla ifa ettik
leri hizmetlerin mütekabilen sayılacağı ve bun
lar ,̂ 1683 sayılı Kanun hükümlerine-göre son bu
lundukları idarelerden maaş bağlanacağı açık
lanmaktadır. 

JKanunurı bu sarih hükmü muvacehesinde 
kortunun yorumlanması muvafık görülmemiş 
.ve i 1. VI. 1930 tarihînden evvel' belediyelerde 
geçjmiş hizmeti bulunmıyan tababet ve şuabatı 
mejısııpları hakkında 3017 sayılı Kanunun, 81 nci 
majldesi hükümleri tatbik edilememiştir. 

;Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı yaaısında işa
ret (edildiği üzere Emekli Sandığı nezdinde bu 
pahaların ödenmesi hususunda (Ortada istmat 
edilecek kanuni bir hüküm bulunmadığına göre) 
biri teşebbüste bulunulmasına imkân görülememiş
tir.! 

jBıı sebeple 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Em1 ekli Sandığı Kanununda yapılacak değişiklik
ler^ ait kanun tasarısına sözü geçen tababet ve 
şuafbatı mensuplarının emekli, dul ve yetim aylık
lar! ite tazminatlarının ödenmesini temin etmek 
üzejre hüküm konulacaktır. 

İBu tasarı, kanuniyet iktisap ettiğinde, ilgili
lerin istihkaklarının ödeneceği saygı ile arzolu-
nuıf. 

Maliye Bakanı 
H. Poiatkan 

27. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'-
nu%, Malatya'nın Gürün İlçesiyle diğer mülha-

. ka^nda dokumacılık sanayiinin ihyası hususun
da \ne düşünüldüğüne ve hayat pahalılığı karşı
sında ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna 
Ekipnomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin ya
zılı] cevabı (6/788); 

Gürün'de şal dokumacı
lığının canlandırılması 
hayat pahalılığı Hk. 

Yüksek Başkanlığa 
|1. Uğradığım Gürün İlçesinde 38 sene evvel 

çok)1 kıymetli şallar dokunurken mütemadiyen ge
riledi. Birkaç sene evvel bir zat teşebbüs etmişse 
de (pahalı mal olduğundan geri kalmıştır. Şimdi 
doijunmuyor. Alâkadarlarla görüştüm. Yedi se
kiz [sene evvelinden müracaat edenler olmuşsa da 
neticesiz kalmıştır. Satılmasına rağmen bir hayli 
tezgâh vardır.-Gürün'de vê  Gürün 'den çıkan us
talar da hayata gözlerini yumarlarsa usta kalmı-

ao5 
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yacaktır. Yerinde bu işin canlandırılmasını im
kânsız gördüm. Bakanlık bu işi ele alırsa bu sa
nat yerinde yeniden dirilir. 

2. Malatya'nın merkezinde ve bâzı ilçelerin
deki dokumacılığın tekâmül ettirilmesi ve diğer 
ilçelerde de teşebbüse geçilmesi istenmektedir. 

3. 13 . V I I I . 1952 günlü Ulus'ta Besni habe
rinde hayat pahalılığı artıyor. Yağ altı lira, 18 
günlü Adıyaman haberinde yağ altı buçuk lira 
deniyor,seçim bölgemi gezdiğimde yağ, buğday, 
et fiyatlarının arttığını hayat pahalılığını gör
düm, artış umumidir. 

tik bakışta köylünün malı para ediyor gibi 
görünüyorsa da bundan faydalanan azdır. Evvel
ce Devlet Bakanlığından sorduğum toprak dağı

tımı işinden de netice alınmadığından çoğu ken
disine yetecek kadar bulamıyor, ayni zamanda 
köylünün istihlâk edeceği eşya da yükseliyor. 

Geçimleri aylığına bağlı, çok çocuklu, az ay
lıklı memurların durumları da zorlaşıyor, tkti-
saden kalkınma için mahallinde inceleme yaptı
rılıyor mu?. 

Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanı arzettiğim 
hususlar hakkında ne düşünüyor? Ne tedbir alı
yor? 

Yazılı olarak bildirilmesine delâlet buyurma
nızı saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 8 . X . 1952 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Genel 56622 

Özel: 1/513 • . ' 
.* • '-*' T. B. M. M. Başkanlığına 

10 . IX . 1952 tarih ve 4063/8830 - 6/788 sayılı yazılariyle gönderilen, Malatya Milletvekili Nu
ri Ocakcıoğlu'nun, Malatya'nın Gürün İlçesiyle diğer mülhakatında dokumacılık sanayiinin ihya
sı hususunda ne düşünüldüğüne ve hayat pahalılığı karşısında ne gibi tedbirler alındığına dair 
yazılı soru önergesi hakkındaki mütalâamız sıra ile aşağıda izah olunmuştur : 

1. Halefi. Bakanlığımızda şal dokumacılığından anlıyan usta bulunmadığından ileride bu işe 
vâkıf bir eleman bulunduğu takdirde Malatya İlindeki söz konusu sanatın ihyası hususunda ge
rekli teşebbüse geçilmesi için not alınmıştır. 

2. Adı geçen ilde evvelce açılan dokumacılık kursları neticesinde muvaffakiyet gösteren va
tandaşlara 100 aded tezgâh ile 100 aded çıkrık numune mahiyetinde olmak üzere bedelsiz olarak 
tevzi edilmiş bulunmaktadır. 

3. a) Besni'de hayat pahalılığının arttığı köylünün malı para ediyor gözüküyorsa da bundan 
faydalananların az olduğu iddia edilmektedir. 

Evvelâ fiyat artışı memleketimize has bir hâdise olmayıp dünya iktisadi konjoktürünün umumi 
ve müşterek bir vasfıdır. Bellibaşlı memleketlerde fiyat artıcıdır: 

Türkiye Amerika Brezilya Fransa Hindistan Holânda İngiltere Japonya 

1948 
1950 
1951 

(4 ay) 1952 
olddğuna göre 

100 
104 
103 
110 

100 
100 
108 
110 

mamleketimizde 1948 e 

100 
104 
113 
125 
nazaran 

100 
111 
130 
147 

% 10 bir 

100 
103 
109 
114 

94 100 100 
109 106 128 
120 116 151 
120 125 165 

yükselmeye mukabil Birleşik Amerika'da 
••% 10, Fransa'da ;% 47, İngiltere'de % 25 tir . 

Bütün dünya fiyatlarının bu seyri takip ettiği bir zamanda memleketimizin bundan azade kala
nı ıyaeağı bedihi bulunduğuna göre en az yükselişe mâruz kalması memnuniyetle üzerinde dıirulacak 
bir noktadır. 

Bu fiyat yükselişleri hayat pahalılığına ve dolayisiyle geçinme sıkıntısına bir delil acldeçlilebüir 
mi! noktasına gelince; 
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Hayat pahalılığını hususiyle birkaç maddenin gü 

ıuz fiyat hareketlerini mütalâa ederek tesbit etmek 
Filhakika fiyat artışlar; ilk bakışta pahalılığın 

kalmadığı ve istihsal ve millî gelir sektörlerindeki a 
kette ekonomik inkişafın ifadesi olur. Mesele bu 
petrndedir, 

1J952 0 : 3 
ihlük rayiçlerini ele alarak ve umumiyetle de yal-
ınumkün ve hattâ doğru değildir. 
bir ifadesi giibi gözükürse de bu artış mücerret 
btışlarla da müterafık olduğu hallerde memle-

artışm istihsal ve millî gelirle alâka ve irtibat nis-

1948 1950 1951 1952 (5 ay) 

Toptan eşya fiyat endeksi 
Geçinme endeksi 

Köylü geliri 
tşçi geliri 
Serbest meslek geliri 
Millî gelir 
('Kıymet olarak) 

116 
111 
107 
122 

78(14.6 8228.8 9607.0 
Kıymet olarak (Milyon lira) 

97 
104 

103 
100 
104 
105 

103 
103 

106 
110 

115 

milyon lira 

208.8 (6 aylık ) 

Ziraat geliri: 4362.1 4-519.- 15677.-
Serbest meslek 'geliri lp7.8 164.9 168.7 
İşçi geliri | 367.6 411.5 
Millî gelir { 
(Adam başıma lira) 4JH 449 513 

1948 e nazaran, 1952 nin istatistik neticeleri bejli olan ilk 5 ayında toptan eşya endeksi % 6, 
geçinme endeksi '% 10, bir fazlalık kaydetmesine 'makabil köylü geliri 1951 yılında % 16 (1952 he
nüz belli değildir). İşçi geliri 1952 (5 aylık) % 15, serbest meslek esbabı 1951 itibariyle % 7 ve ni
hayet millî gelirde 1948 in 7.814.600.000 lirasına mikabil 1951 de 9.607.000.000 lira ile % 22 ve 
1952 de de 11.000.000.000 a yaklaşacağı anlaşılan ytekûnu ile % 40 nispetinde artmıştır. 

Bu itibarla, mahallî ve ferdî istisnalardan teeejrüt ederek memleket ölçüsünde tetkik ve mü
talâa mecburiyetinde olduğumuz durumda hayat'seyiyesini düşüren ve geçim zorluğu tevlit eden 
bir cihet olmadığı tebarüz eder, 

b) Üzerinde durduğumuz memur kitlesinin durjımıı Bakanlığımın yetkisi dışında kalmaktadır. 
Gelir ayarlanmasına en az imkân bulunan bu kitleriin vaziyeti Maliliye Bakanlığınca önemle ele alın
mış olup imkânlar nispetinde süratle tedbir almmâ safhasındadır. 

• c) Besni'de mahallî 'kalkınma etüdü yapılıp yajpılmadığı hususuna gelince: 
İllerimiz ekonomik durum ye önemi itibariyle ;bö «elere ayrılmış olup sıraya konularak bu etüd-

ler yetkiM heyetler vaSitasiyl'e yaptırılmaktadır. Malatya İlinin sırası gelince burada da ve bu me-
yanda Besni'de <jp aynı tetkiklerin yapılacağı ta'bi^dir. v 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. | 
j Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Enver Güreli 

T. B. M. M. Basımevi 



BANKACA EKSİLTMEYE KONULUP NETİCEDE TAMİŞ 
ŞİRKETİNE İHALE EDİLEN İŞLERİN DURUMU TABLOSU 
TARANAMAMIŞTIR. 

TABLO ClLT NÜSHASINDA MEVCUTTUR. 






