
DÖNEM : IX O t L T ; 1[7 

T. B. Bİ M. 

TOPLANTI : 3 

TUTANAK 
....y. 

» t i l i l 

JDördüncü Birleşim 

14. XI. 1952 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

114:115 
115:116 

1. — Oaçen ttrtanak öaeti 
2. —Havai* edilen kağıtlar 
3. —Ytfklfcma 118 
4. — önergeler 116 
1. — Antalya Milletvekili Burhanettin 

Onat'm, ilk toplantısını yapmış bulunan 
Libya Millî Meclisine T. B. M. Meclisinin 
en iyi dilekleriyle selâm ve sevgilerinin ib
lâğına dair önergesi (4/275) 116 

5. — Sorular ve cevaplar 117 
A — Sözlü sorular 117 
1. — İsparta Milletvekili Kemal Demir-

alay'm, İsparta özel Lisesinin resmî lise
lere muadeletinin bugüne kadar tasdik edil
memesi sebebine ve resmî lise olarak kabul 
edilip edilmiyeceğine dair Millî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/675) 117 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar'ın, İstanbul Limanındaki tıkamkhğı 
ıslah etmek? üzere Hasköy ve Saraybur-
nıı'ndaki sahanın eşya muhafazasına tah
sisine karar verildiği halde bugüne kadar 
gecikmesi sebebine* Tophane sahasraan Salı-
pazarı'ndaki liman inşaatı için boşaltılma
ya başlandığı hakkındaki haberin doğru 
olup olmadığına ve Sahpaaarı 'nda yeni 
liman tesisleri yapılması hakkında karar 

alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve 
Ticjaret Odası ile diğer alâkalıların fikir ve 
mütalâalarının alınıp alınmadığına dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/683) 

|3. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er-
kujfumcu 'nun, Ulus Gazetesinin 20.V.1952 
tarjhli nüshasının üçüncü sayfasında inti-
şaı I eden yazıda zikredilen silâhlanma, ka
çakçılık ve asayişsizlik vakaları hakkındaki 
iddiaların mahiyetine dair Adalet T e İçiş
leri bakanlıklarından sözlü sorusu (6/698) 

|4. — Antalya Milletvekili Burhanettin 
On^t'ın, Yunanistan ile Türkiye arasında 
tesis edilen sıkı dostluk münasebetlerinin 
bütjün Orta Şark devletlerine de teşmili 
huskısunda ne düşünüldüğüne ve Tunus me
selesinde Hükümetimizin noktai nazanna 
daij sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad Köp
rülü'nün sözlü cevabı (6/700) 117 

p. — Zonguldak Milletvekili Hüse
yin! Balık'in, Maden Ocakları Kanununun 
ne (zaman Meclise gönderileceğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorjısu (6/702) 120 

J3. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahfn-an Boyacıgiller'in, direk tahmil ve 
tahliyesi için Ereğli Kömür İşletmesi ile 



mütaahMt arasında yapılan mukavelenin 
feshi ve mücbir sebep olmadığı halde te
minat akçasının geri verilmesi sebeplerine 
ve mukavele hilâfına usulsüz hareket eden
ler hakkında ne muamele yapıldığına dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/705) 121 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak Ereğli 
Kömür işletmesinin Gelik bölgesinde 1949 
yılında vukubulan grizu hâdisesinde ölen
lerin ailelerine ödenen tazminatın Ereğli 
Kömür İşletmesinden geri alınması için tş< 
çi Sigortaları Kurumu tarafından açılan 
dâvada müessese avukatlarının vazifelen-
dirilmemesi sebebine ve Devletin mura
kabesine tâbi bulunan müesseseler arasın
da tekevvün eden ihtilâfların sulhen ve 
tahkim yoliyle hallinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/706) 121 

8. — Madin Milletvekili Aziz Uras'm, 
Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp 
Akademisinin birbirinden ayrılması sebe
bine ve bu müesseselerin yerleşecekleri şe
hirlerle binaların esbit edilip edilmedi
ğine dair Millî Eğitim ve Millî Savunma 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/709) 121 

9. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, 22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne ka
dar resmî ilânlar hakkında kaç kararname 
çıkarıldığına ve bu is için ödenen para 
miktarına, kararnamelerin kanunlarda ya
zılı olmıyan hükümleri ihtiva etmesinin 
doğru olup olmadığına ve resmî ilân ka
rarnameleri ile tatbikatının fikir hürri
yetine ne gibi fayda ve zararları olacağı
na dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/715) 121 

10. —- Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'in, Devlet Tiyatrosuna getirilen 
iki, ecnebi rejisör hakkında Millî Eğitim 

. Bakanlığından sözlü sorusu (6/718) 121 

11. —• Gazianteb Milletvekili Galip Km-
oğlu'nun, Kilis halkının Millî Hudut dışın
da kalan gayrimenkullerinin tasfiyesi husu
sundaki çalışmaların gecikmesi ve bu gayri-
menkuller üzerindeki tasarrufların mene-
dilmesi sebeplerine, hudut dışında kalan 

Sarfa 
arazi mahsullerinden Suriye Hükümetince 
alman İntaç Vergisinin alınmaması husu
sunda bir teşebbüs olup olmadığına, Suri
ye Hükümetinin çıkarmak istediği Top
rak Tevzi Kanununun mezkûr gayrimen-
kullerle alâkası bulunup bulunmadığına 
ve vatandaşlarımıza vizede gösterilen müş
külâtın izalesi için teşebbüse geçilip geçil-
mediğine dair sorusuna Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (6/719) 122: 

127 
12. — Maraş Milletvekili Salâhattin 

Hüdayioğlu 'nun, Maraş civarında Ceyhan 
nehri üzerinde tesisine karar verilmiş bu
lunan hidro -"elektrik santralinin iki sene
den beri kurularak faaliyete geçirilmeme
si sebebine, varsa müsebbipleri hakkında 
ne muamele yapıldığına, inşaata ne za
man başlatılacağına ve son ş'ekli ile kaç 
liraya malolaeağma dair İçişleri Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/720) 127 

13. — Maraş Milletvekili Salâhattin 
Hüdayioğlu'nun, çekirge salgınına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına, bu haşeratm 
hudutlarımıza sirayeti halinde yapacağı 
tahribatın önlenmesi için ne gibi hazırlık
lar yapıldığına ve bu hususta sivil halka 
ne gibi vazifeler verileceğine dair Tarım 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/721) 127 

1,4. — Samsun Milletvekili Muhittin 
özkefeli'nin, Samsun'da Defterdarlığa 
tahsis edilen bina hakkındaki sorusuna 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü 
cevabı (6/722) 127:128 

15. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak maden 
imalât sahası dâhilinde yapılan binaların 
tapuya tescil muamelelerine ve bundan 
mütevellit karışıklığın izalesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı Muammer 
Alakant'm sözlü cevabı (6/726) , 128:130 

16. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak
çı oğlu'nun, Malatya ve civarındaki mey-
va ağaçlarına ve mezruata zarar veren 
haşeratm itlafına ne şekilde önem verildi
ğine. Malatya'da bir dut fidanlığı kurul
masına, pamuk ekimine elverişli toprak
ların teshiline ve akar su civarı olan yer-
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Skorla 
İerin ağaçlandırılmasına dair Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/72-8) 130 

17. — Diyarbakır [Milletvekili Mustafa 
Remzi Bucak'in, memleketimizde münev
ver işsizliği diye bir dâva olup olmadığı
na, üniversite mezunlarının nüfusumuza 
nazaran nispetine, diğer memleketlerde bu 
nispetin ne kadar olduğuna ve Doğu Üni
versitesinin açılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/731) 130 

18. — Konya Milletvekili Sıtkı Salim 
Burçak'm, üniversitelerin muhtariyetleri
ne tecavüz edilip edilmediğine ve bu hu
susta açıldığı iddia olunan mücadelenin 
kime karşı yapıldığına dair Millî Eğitim 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/732) 130 

19. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlu'nun, 1951 yılı Ocak ayı başından beri 
nerelerde ve ne miktar sahada yeniden 
tütün ekimine ve ekim denemesine müsaa
de edildiğine dair Gümrük ve Tekel Bakan
lığından sözlü sorusu (6/733) 130 

20. — Kars Milletvekili Hüsamettin 
Tugaç/m, Kahire Hava Meydanına inerken 
bir tepeye çarparak parçalanan yolcu uça
ğımızın uğradığı kazanın sebebine ve uçak 
personelimizin yetiştirilme tarzına dar 
Ulaştırma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/734) 130:131 

21. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Azizoğlu'nun, Doğu üniversitesi mevzuun
da yaptırılan tetkikatm neticesine, Hükü
metin bu husustaki görüş ve düşüncelerine 
ve orta tedrisat bakımından Doğu'da ne 
gibi teşebbüslerde bulunulduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/735) 131 

2Ç. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nîn, 1936 senesinde öldürülen va
tandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hakkın
da yapılan tahkikatın ne safhada olduğuna 
ve Hükümetin bu hususta ne düşündüğüne 
dair Adalet ve İçişleri bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/432) 131 

23. — Çanakkale Milletvekili Bedi En-
üstün'ün, 195.1 - 1952 ders yılı ortaokul 
matematik eleme imtihanları sorularından 
birncisinin yanlış tertip edilmiş olduğu-

Sayfe 
ııjun doğru olup olmadığına, doğru ise so-
rtmun kimler tarafından hazırlandığına ve 
öğrencilerin mâruz kaldıkları haksızlığın 
tkshihine dair Millî Eğitim Bakanlığından 
sjizlü sorusu (6/736) 131 
j 24. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'-

üjn, köy kalkınması mevzuunda Hüküme
tin bir yatırım plânı mevcut olup olmadı-
ğjına; hayvancılık, ormancılık ve el sanat
ları için 1951 - 1952 yıllarında Devletin 
tahsis* yapıp yapmadığına ve 1953 yılında 
kjöy kalkınması için hususi yatırımlar ya-
jjılıp yapılmadığına dair Başbakanlıktan 
ojlan sorusuna Devlet Bakanı Muammer 
ilaJkant'm sözlü cevabı (6/737) 131:137 
j 25. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'

ün, gıda maddeleri fiyatlarındaki yükseli
şim neden ileri geldiğine ve önlenmesi içîn 
4e gib tedbirler alındığına, hangi madde-
lfer üzerinde ayarlamalar ve zamlar yapıl
dığına, iç istihlâki artırmak ve hastalıkları 
gjzaltmak için ne gibi sosyal ve ekonomik 
tjedbir alındığına dair Başbakanlıktan söz-
lijî sorusu (6/738)' 137 

26. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 
İmdik'in, Bulgaristan'dan yurdumuza ge-
ljen göçmen adedi ile kaçının müstahsil hale 
getirildiğine, göçmen evleri inşaatına, Ra-
ıjıiz'de yapılmakta olan göçmen evlerinin 
4dedine ve çürük olduğu hakkındaki neş
riyata dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
ibevlet Bakanı Muammer Alakanthn sözlü 
devabı (6/739) 137A39 
I 27. — Erzincan Milletvekili Cemal Gö
nenç'in, benzine yapılan zammın sebebine 
Tfe bu zam dolayısiyle şoförlerin hak ve 
ıjnenfaatlerinin korunması hus^sunjda ne 
(jüşünül düğüne dair İçişleri, Çalışma ve 
Ekonomi ve Ticaret bakanlıklarından sözlü 

rusu (6/751) 139 
28. — Bursa Milletvekili Mithat San'in, 

ükümet merkezînde Devlet müessesele-
inden hangilerinin mevduatının Türkiye 
ş Bankası Anonim Şirketinde bulunduğu

ma, bu mevduatın miktarına, ne nispette 
^aiz verildiğine, hususi muhasebe, belediye 
fe belediyelere bağlı teşekküller ile Kızıl
ay, Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Der
meğinin mevduatlarına dair Maliye Ba-

111 



Sayfa 
kanlığından sözlü sorusu (6/753) 139 

29. — Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
tâkcıoğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine 
bağlı Sarayözü ve Kzılcaviran köyleri ara
sındaki hudut ihtilâfının bugüne kadar 
karara bağlanmaması sebebine ve hasat 
mevsiminde vukuu melhuz vakaların ön
lenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair İçişleri Bakanlığından söz
lü sorusu (6/754) 139 

30. — Trabzon Milletvekili Salih Esad 
Alperen'in, istanbul'da muvakkaten Bah
riye Müzesi olarak işgal edilen Bezmiâlem 
Valide Sultan Camimin tahliye edilerek 
maksadı tesisinde kullanılması hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/755) 139 

31 — Maraş Milletvekili Abdullah Ay-
temizi'm, din adamı yetiştrmek üzere Mı
sır'daki Camiülezher'e ne için talebe gön
derilmediğine, gitmiş olanların durumu ile 
Hükümetin alâkadar olmadığına ve bu ilim 
müessesesinden mezun; olanlara ne gibi hak
lar tanındığına dair Başbakanlıkla Millî 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/760) 139 

32. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'în, Yunan Kıral ve 
Kıraliçesi şerefinde verilen resmi kabule 
Millet Partisinin davet edilmemesi sebebi
ne ve aleûmüm resmî davet ve merasimler
de siyasi parti genel başkanı ve Meclis 
Genel Başkanı ve Meclis Grupu Başkanı ve 
temsilcilerinin hazır bulunmaları için da
vetiye gönderilmemesi sebebine dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/761) 139:140 

33. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'în, bugüne kadatf han
gi gazetelerde ne miktar resmî ilân tevziatı 
yapıldığına, muhalefet organı olan gazete
lere verilen resmî ilânlarda takibedilen 
usule ve Kudret Gazetesine resmî ilân ve
rilmemesi sebebine dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/762)) 140 

B — İlmik sorular 145 
1. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri 

Okcuoğlu'nun, Solhan ve Karlıova kazala
rı Hükümet binalarının ne vakit yapıla
cağı hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/817) 145 

2. — Malatya Milletvekili Nuri Ocak-

Sayfa 
çıoğlu'nun, Malatya'da konserve ve çi
mento fabrikası kurulması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonom'i ve 
Ticaret Bakanı Enver Güreli'nin yazılı 
cevabı (6/820) 145:146 

3. — Konya Milletvekili Abdür rahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, dâva arzuhalinin as
liye hukuk mahkemelerine verilmesini mü
teakip mahkeme gününün tâyini için 1948 
yılında yapılmış olan tamimin değiştiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna, Adalet Bakanı Osman Şevki Çi-
çekdağ 'm yazılı cevabı (6/773) 146:148 

4. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
Kars İline Ziraat Bankasınca kredi veril
memesi sebebine dair olan yazılı sorusu, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli 
ile Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı 
cevapları (6/797) 148:152 

5. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun Konya'da çıkan Öğüt 
Gazetesinin 11 . VI , 1952 tarihli nüsha
sında neşredilen ve bir suç ihbarı mahiye
tinde olan (Menfaat) başlıklı makale üze
rine ne muamele yapıldığına, şayet böyle 
bir ihbar asrlsız ise makaleyi neşreden 
hakkında takibat yapılmasının îcabedip 
etmediğine dair sorusuna, Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/774) ' 152:154 

6. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut'un, İzmir'deki Salori Tütün Şirke
tine ait iş yerinde çıkan yangın ile Zon
guldak'ta Uzun Mehmet kuyusunda vuku-
bulan Grizu hâdisesinden önce yapılan 
murakabe üzerine ne gibi eksiklikler tesibit 
edilerek, ne yolda tedbirler aJİdırıldığma, 
işe alınma, işten çıkarılma ve işe yerleşti
rilme mevzularında en son durumun neden 
ibaret olduğuna dair sorusuna Çalışma Ba
kanı Nuri özsan'm yazılı cevabı (6/800) 154: 

156 
7. — Bingöl Milletvekili Nuri Okcu

oğlu'nun, 1953 yılında Kiğı İlçesinde bir 
ortaokul binası yapılıp yapılmıyacağına 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik 

' lleri'nin yazılı cevabı (6/418) ' 156 
8. — Zonguldak Milletvekili Abdür

rahman Boyaeıgiller'in, komünistlik töh-



JMa 
meti altında bulunan köy enstitüsü me
zunları ile diğer okullar ve Üniversite 
gençleri hakkında yapılan takibat netice
sine, köy okulları ihtiyacını karşılamak 
üzere • köy büt-çelerine konan ödemeklerin 
zamanında sarfı için ne gibi'tedbirler 
alındığına, köy öğretmeni-ermin tatil 
devresinde bilgi ve görgülerinin artırıl
ması, köylü için nfeşi-r vasıtaları sağ
lanması ve köylere yakın sair okulların 

•öğretim araklarından köylünün -faydalan-
ması hususlarında ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Tevfik 
tleri'nin yazılı cevabı (6/777) 157:159 

9. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Van Hava Meydanının beton kaplaması işi
ne dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu'nun yazılı eembı (a0/79O) 159: 

160 
10. — Van «Milletvekili Fesid Melen'in, 

Devlet yolları aımsında bulunan Patnos -
Erek - Van, Van - Başkale -'Hakkâri, Tat-
Asan - &hlat - «Ereiş, Tatavan - ^Reşadiye -
flevaş - Van yollarının inşasına hangi yıl
larda başlanacağıma ve ne vakit ikmal ••olu-

inacağına^dair sorusuna, 'Bayındırlık Ba
kanı iKeraal Zeytinoğiu'nun yaaılı cevabı 
(6/792) 160*161 

11. — Van Milletvekili Perid Mefesa'in, 
Van Gölündeki müaaakale durumunun ıs
lahı için ne gibi işler yapıldığına ve daha 

| Sayfa 
ite gibi tedbirler düşünüldüğüne dair so
llusuna, Ulaştırma ^Bakanı Seyf i Kurtbek'-
ih yazılı cevabı (6/T99) 161:162 
! 12. — Bingöl iMiüetvekili Mustafa Nuri 

»4kcu©ğlu 'nun, Kîği ve Karakocan >kaza-
1 griyle Elâzığ amamda bir yol y*pih»ası 
Hakkında etüd yapılıp yapılmadığına dair 
sorusuna, Baymdırlık Bakanı Kemal %ey-
ttsöğlu'nam yazılı cevabı (6/815) 162 
I 13. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri 

tykcuoğlu'nun, Elâzığ - Van şosesinin Bin-
çşjöl ili merkezinden geçirilmesinin müm-
kjün'. olup olmadığına dair soroasuna,* Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
\fazih. cevabı (6/816) 162:163 
j 6. — Gori^üten işler 140 
i 1. — Eskişehir ^ületveküliğine seçilen 

İkrem Baysal'ın seçim > tutanağı hakkında 
Yüksek Secim Kurulu .Başkanlığı 'teskeresi 
VİB Tutanakları İneefanetKomisyonu raporu 
(J3/263) ,140 
I 2. -— İstanbul ?Mitietv^ili Ahmet Hamdi 

Şaşar ve 3 arkadaşının, îskân Bankası ;ku-
rjümasına: ve.iskân ^lermin iera ta«nna.4air 
kjanun« teklif i ve Gteçiei Komisyon raporu 

| 3. — Bsaırum Milletvekili Bahadır Dül
ger ve 3 arkadaşının, jBdediye Gelirleri 
Kanununun 21 nci maddesinin 4 raeü fıkra
sının yorumlanması T hakkında önergesi ve 
(|eçİ€İ Komisyon raporu (4r/Jî67) 140144 

• ı « I 
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İ. — GEÇEN T 

Birinci Oturum 
Milletvekillerinden mürekkep bir heyeti Bir

leşik Kırallığı ziyarete daveti mutazammm İn
giltere Lordlar ve Avam kamaraları başkanla
rının mektupları ile Başkanlığın cevabi mektu
bu ve 

Milletvekillerinden mürekkep bir heyeti Yo-
goslavya'yı ziyarete daveti mutazammın Yugos
lav Federal Halk Meclisi Federal Konseyi Baş
kanının m'ektubu ve Başkanlığın cevabı okundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak izin
ler, ayrı ayrı onandı. 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Şose 
ve Köprüler Kanununa ek kanun teklifi ile 

İzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, Türk 
işçilerine karşı Hükümetin cephe aldığı hakkın
daki iddianın mahiyetine ve İzmir İşçi Sendika
ları veya Sendikalar Birliği ile Hükümet arasın
da her hangi bir ihtilaflı mevzu olup olmadığı
na dair olan sözlü soru önergesi, istekleri üze
rine geri verildi. 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 
tasarısının, Adalet, İçişleri, Maliye ve Tarım 
komisyonlarından beşer üye alınarak kurulacak 
geçici komisyonda görüşülmesi, kabul olundu. 

Askerlerin zat işlerine taalluk eden dâvaların
dan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 8 nci maddesinin (Ç) fıkrasında bah
sedilen çeşitli ödemelerden mütevellit dâvaların 
rüyet yetkisinin yorumlanmasına, 

Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunla 
değiştirilen 64 ncü maddesindeki «Bu gibilerin 
ilk açılacak memuriyetlere tâyinleri mecburi
dir» kaydının, meslek ve ihtisas dahilindeki va
zifelere raci ve münhasır olup olmadığının yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkereleri ile, 

Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, Pa
saport Kanununun 35 nci maddesinin yorum
lanmasına dair önergesinin, bakanlıklarla karşı
lıklı komisyonlardan fcftrer üye alınarak kurula
cak geçici komisyonda görüşülmesi, kabul olun
du. 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, iktisadi gelişmemiz için şimdiye kadar alı
nan karar ve tedbirlerle girişilen teşebbüslerden 
elde edilen neticelere, dünyaca iktisadi bir kri
ze doğru gidildiği hakkındaki emarelere dair Hü-

JTANAK ÖZETİ 

! kümetin görüş ve kanaati ile böyle bir ihtimal 
' karşısında alınması düşünülen tedbirlerin ne ol-
! duğuna ve tediye muvazenemizin durumuna da-
! ir Başbakanlıktan olan sözlü sorusu, isteği üze-
I rine geri verildi. 
j İsparta Milletvekili Kemal Demiralay 'in, 
I İsparta özel Lisesinin resmî liselere muadeleti-
j nin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine 

ve resmî lise olarak kabul edilip edilmiyeceğine 
| dair olan sorusu, Millî Eğitim Bakanı oturumda 

hazır bulunmadığından, gelecek birleşime bıra
kıldı. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Haindi Başar'-
m, İstanbul Limanındaki tıkanıklığı ıslah etmek 
üzere Hasköy ve Sarayburnu'ndaki sahanın eş
ya muhafazasına tahsisine karar verildiği halde 
bugüne kadar gecikmesi sebebine, Tophane sa
hasının Salıparazarı'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 Ulaşıtrma 
i bakanlıklarından olan sözlü sorusu; kendisi 
j oturumda hazır bulunmadığından gelecek birle

şime bırakıldı. 
Erzurum Milletvekili Enver Karan'in, Ada

na - Ulukışla arasında vukubulan tren kazasın
da bir ihmalin mevcut olup olmadığına, varsa bu 
hususta ne muamele yapıldığına ve bu gibi hâ
diselerin tekerrür etmemesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ulaştırma Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, isteği üzerine geri verildi. 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'nun, 
Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 tarihli nüshasının 
üçüncü sayfasında intişar eden yazıda zikredilen 
silâhlanma, kaçakçılık ve asayişsizlik vakaları 
hakkındaki iddiaların mahiyetine dair Adalet ve 
İçişleri bakanlıklarından olan sözlü sorusu, kendi
si her iki bakanın da hazır bulunduğu birleşimde 
cevap verilmesini istediği için, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Antalya Milletvekili Bürhanettin Onat'm, Yu
nanistan ile Türkiye arasında tesis edilen sıkı 
dostluk münasebetlerinin bütün Orta Şark dev
letlerine de teşmili hususunda ne düşünüldüğü-

| ne ve Tunus meselesinde Hükümetimizin noktaı 
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nazarına dair sorusunun cevaplandırılması, Dış
işleri Bakanının teklifi üzerine, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Van Milletvekili izzet Akın'in Namık Kemal 
Mahallesindeki memur evleri hakkındaki sorusu
na, Maliye Bakanı Hasan Polatkan cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, Ma
den Ocakları Kanununun ne zaman Meclise gön
derileceğine, 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, direk tahmil ve tahliyesi için Ereğli 
Kömür İşletmesi ile müteahhit arasında yapılan 
mukavelenin feshi ve mücbir sebep olmadığı hal
de teminat akçasının geri verilmesi sebeplerine 
ve mukavele hilâfına usulsüz hareket edenler hak
kında ne muamele yapıldığına; 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgillerin, Zonguldak Ereğli Kömür İşletmesinin 
Gelik bölgesinde 1949 yılında vukubulan grizu 
hâdisesinde ölenlerin ailelerine ödenen tazmina
tın Ereğli Kömür İşletmesinden geri alınması 
için İşçi Sigortaları Kurumu tarafından açılan 
dâvada müessese avukatlarının vazifelendirilme-
mesi sebebine ve Devletin murakabesine tâbi bu
lunan müesseseler arasında tekevvün eden ihti
lâfların sulhen ve tahkim yoliyle hallinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair olan, sorulan, kendi
leri oturumda hazır bulunmadıklarından, gele
cek birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Ankara Tıp 
Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademinin birbirin
den ayrılması sebebine ve bu müesseselerin yer
leşecekleri şehirlerle binaların tesbit edilip edil
mediğine dair Millî Eğitim ve Millî Savunma ba
kanlıklarından olan sözlü sorusu, her iki bakan 
da oturumda hazır hulunmad:£jr,dan gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun, 
Maraş Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde matbu 
oy puslası kullanılmasına mâni hükmün bildi
rilmesine, seçimlere bir itiraz vâki olup olmadı
ğına ve iptal edilmiş olan seçimin ıslahı için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı, cevap verdi. 

j Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 22 Ma
yıs! 1950 tarihinden bugüne kadar resmî ilânlar 
hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve bu iş 
içi^ı ödenen para miktarına, kararnamelerin ka
nunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva etme
sinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân karar

nameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine ne gibi 
fayda ve zararları olacağına dair sorusu Başba-
kaıjı oturumda hazır bulunmadığından gelecek 
birleşime birakıldı. 

jSeyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Cumhur
başkanı ile Genelkurmay Başkanının geçen aylar 
içiîde İngiltere'yi ve Başbakanın Yunanistan'ı 
ziyaretlerinden önce Meclisin niçin haberdar edil
mediğine ve Kore'de kahraman askerlerimizin 
bir! Meclis heyeti tarafından ziyaretleri hususun
da ine düşünüldüğüne dair Türkiye Büyük Millet 
Mejclisi Başkanlığından olan sözlü sorusuna, Baş
ka^ vekil i Celâl Yardımcı, cevap verdi. 

(Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi sığmağında sak
laman kıymetli ve tarihî saray eşyasının sureti 
muhafazasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından olan sözlü sorusuna, İdareci Üye 
İhsan Şerif özgen cevap verdi. 

| Biri eşime ara verildi. 

I İkinci Oturum 
(İngiltere Birleşik Kırallığını ziyaret için vâ

ki flavete icabet edecek olan heyete katılacak mil
letvekillerinin seçimi için oylar toplanıldı. 

iBirleşime ara verildi. 

• Üçüncü Oturum 
iSeçim sonucu bildirildikten sonra, 
(14 . XI . 1952 Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere birleşime son verildi. 

İ Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
Rize Milletvekili 

Ahmet Morgu 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 
İbrahim Kirazoğlu 

2. — HAVALE EDÎLE^ KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları iş

letme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı kesin-

hesjabma ait Uygunluk Bildiriminin sunuldu
ğuma dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/384) 
(Sayıştay Komisyonuna); 
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2. — Derlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1948 Bütçe yılı kesinhesabina ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/385) (Sayıştay Komisyonuna); 

3. — istanbul Üniversitem 1948' Bütçe yılı 
kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul-

1952 0 : 1 
duduna dair Sayıştay Başjfcanliğı tezkeresi 
(3/386) (Sayıştay Komisyonuna); 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel MtidürMğü 1948 Bütçe.yıll kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/387) (Sa* 
yıştay Komisyonuna). 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,& 

BAŞKAN1 —' Başkanvekili Fikri Apaydm 

KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ali Ooak (Gaziaateb) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — ÖNERGELER 

1. — Antalya Milletvekili Burkanettin Onat'-
m, ilk t&ıpt&ntismt yapmış bulunan Mhya Millî 
Meclisine T. B. M. Meclisinin en iyi dilekleriyle 
selâm ve sevgilerinin iblâğına dair* öner&esi 
(4/275) 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, gündem dışı. 
Buyurun. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, geçen devrede istiklâle kavuş
masını kutladığımız asîl ve kahraman Libya mil
leti, bu sefer de seçimlerini yaparak ilk defa ol
mak üzere Parlâmentosunu açmış ve ilk toplan
tısını bundan üç gün evvel akdetmiş bulunuyor. 
Açış nutkunda haşmetli Libya Kiralı Sünusî 
Hazretleri, Türkiye hakkında çok sitayişkârane 
beyanatta bulunmuş ve bu suretle asîl Libya mil
letinin kadirşinaslığını, vefakârlığım bir defa 
daha ispat etmiştir. 

Bu kardeş milletin deanckratife* bir Devlet 

olarak hür Devletler yanında ahzı »mevki etme* 
sini sevinç ve heyecanla karşılarken Meclisimi
zin bu kardeş milletin Millî Meclisine selâmları
nın ve sevgilerinin ulaştırılmasını teklif ediyor 
ve bu husustaki önergemi Riyaset Makamına 
takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. (Mu
vafık sesleri); 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni kurulan ve üç gün evvel ilk toplantısı

nı yapmış bulunan kardeş Libya Millî Meelisine 
T. B. M. Meclisinin en iyi dilekleriyle selâm ve 
sevgilerinin iblâğını Meclisin yüksek tasvibine 
saygılarımla arzederiım. 

Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini tasvi
binize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Meclisimizin selâm ve iyi dileklerini Libya 
parlâmentoöana iblâğ edeeeğbs 

Gündeme, başlıyorum. 

— ne — 
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5. — SORULAR 

.! — SÖZ W 

./. — İsparta Milletvekili Kemal Demira-
lay'ın, İsparta Özel lAsesinin resmî liselere 
muadeletinin bugüne kadar tasdik edilmemesi j 
sebebine ve resmî lise olarak kabul edilip edil- i 
miyeceğine dair Millî Eğitim Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/675) I 

BAŞKAN — Bakan burada olmadığı için 
bizzarure gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdı 
Başat;'in, İstanbul Limanındaki tıkanıklığı ıs- I 
lah etmek üzere Hasköy ve Sarayburnu'ndaki 
sahanın eşya muhafazasına tahsisine karar ve
rildiği halde bugüne kadar gecikmesi sebebine, 
Tophane sahasının Ralıpa&art'ndaki liman inşa
atı için boşaltılmaya başlandığı hakkındaki ha
berin doğmı olup olmadığına ve Salıpazarı'nda I 
yeni liman tesisleri yapılması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve Tica
ret Odası ile diğer alâkalıların fikir ve muta- I 
Malarının alınıp alınmadığına dair Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakanlıklarından sözlü sorusu | 
(6/683) I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İstanbul Limanında yükleme ve boşaltma va

sıtalarının ve eşya muhafaza edecek kapalı ve I 
açık sahaların azlığından doğan ve bir seneden 
beri son derece hâd bir şekil aldığı için alâkalı- I 
lann mütemadi şikâyetlerine sebep olan durum 
gittikçe daha güçleştiği ve bu saha fiilî hiçbir ted
bir alınmamış olduğu herkesçe malûm iken liman 
parçası yapılmak üzere Tophane'de takriben on 
bin metre karelik halen eşya konan sahanın der
hal boşaltılmaya başlandığı haber alınmıştır. 

Bu itibarla aşağıdaki sorularıma sözlü ve 
acele olarak Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları
nın cevap vermelerini rica ederim. 

13 Mayıs 1952 îstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Başar 

1. istanbul Limanındaki tıkanıklık memleket 
iktisadiyatını baltalıyacak ve hayat pahalılığını 
çoğaltacak derecede ehemmiyet kesbetmiş olma
sından dolayı bu durumu ıslah etmek üzere Has
köy'de ciheti askeriyeye ait takriben 50 bin ve 
Sarayburnu 'nda da takiben 10 bin metre karelik | 

r% CEVAPLAR 

SORULAR 

sahanın eşya muhafazasına tahsisine Hükümetçe 
karar verilmiş olduğu 3 - 4 aydanberi bahis ko
nusu olduğu halde bugüne kadar bu işin gecik
mesi sebebi nedir?. 

2. Limandaki kapalı ve açık sahaların ihti
yaca katiyen kâfi gelmediği ve yeni sahaların ise 
henüz elde edilmemiş olduğu malûm iken halen 
tnevcut sahanın yedide birme tekabül eden Top
hane sahasının Salıpazarı'ndaki liman inşaatı 
için derhal boşaltılmaya başlandığı haberi doğ
ru mudur?. Ve bu emir kimler tarafından ne gibi 
mülâhazalarla verilmiştir?. 

3. Salıpazarı'nda yeni liman tesisleri yapıl
ması hakkında Hükümetçe karar alınmazdan ev
vel îstanbul Belediyesi, Ticaret Odası ve diğer 
alâkalıların fikir ve mütalâası alınmış mıdır?. 
Hem şehir ve hem limanın müstakbel inkişafı 
için zararlı olduğundan bahşile bundan vazgeçil
mesi hakkındaki son müracaatlar üzerine Hü
kümetçe ne muamele yapılmıştır?. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI YÜMNÜ ÜRESÎN 

(Bilecik) — Efendim, yüksek malûmunuzdur ki, 
vazifeyi yeni deruhde ettim. Bu itibarla hâdisele
rin içine yeni girmekteyim. Onun için bu sözlü 
sorunun bir hafta sonraya talik buyurulmasmı 
Hca ediyorum. 

BAŞKAN -- Bayındırlık Bakanı da aynı şe
yi birlikte teklif ediyorlar. Hamdi Bey; bir haf
ta sonraya talik edilmiştir. 

3. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu'nun, Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 tarihli 
nüshasının üçüncü sayfasında intişar eden yazı
da zikredilen silâhlanma, kaçakçılık ve asayişsiz
lik vakaları hakkındaki iddiaların mahiyetine 
dair Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/698) 

BAŞKAN — Üçüncü soru Müfit Erkuyunı-
cu arkadaşımızmdır. İçişleri ve Adalet bakanlık
larına müteveccihtir. İçişleri Bakanı seyahatte 
bulunduğu, Adalet Bakanı da burada olmadığı 
için gelecek birleşime bırakıyoruz. 

4. — Antalya Milletvekili Burhanettin OnaU-
\n, Yunanistan ile Türkiye arasında tesis edilen 
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sıkı dostluk münasebetlerinin bütün Orta - Şark I 
devletlerine de te§nıili hususunda ne düşünüldü
ğüne ve Tunus meselesinde Hükümetimizin nok- \ 
tai nazarına dair sorusuna Dışişleri Bakanı Fu-
ad Köprülü'nün sözlü cevabı (6/700) ı 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Dışişleri Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı- j 
larımla rica ederim : 

1. Hükümetimiz, Yunanistan'la Türkiye 
arasında tesis edilen sıkı dostluk münasebetle
rinin bütün Orta-Şark devletlerine de teşmili 
lüzumuna kaani midir? Kaani bulunuyorsa bu 
hususta ne gibi teşebbüslerde bulunmaktadır? 

2. Tunus meselesinde Hükümetimizin nok-
tai nazarı nedir? 

3. Tunuslularla Fransızlar arasındaki ihti
lâfın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 
intikali bahsinde Hükümet nasıl bir hareket 
tarzı ihtiyarım derpiş etmektedir? 

4. Bütün Müslüman memleketler murah
hasları Tunus dâvasını Birleşmiş Milletler nez-
dinde destekledikleri halde haksızlığa ve bas
kıya mâruz bulunan Tunuslu kardeşlerimize 
karşı Türkiye neden kayıtsız kalmakta ve dâva
larına neden alâka göstermemektedir? 

Antalya Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

DTŞÎŞLERÎ BAKANİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) -— Muhterem arkadaşlar; daha ge
çen gün Cumhurbaşkanımızın, bir kere daha 
tebarüz ettirdikleri gibi, bizim takip ettiğimiz 
siyaset, bütün iyi niyet sahibi ve sulhsever 
devletlerle, mümkün olduğu kadar sıkı, sağlam I 
ve faal dostluk tesis eylemek siyasetidir. Çün
kü. memleketimizin yüksek menfaatleri ve 
merbut bulunduğumuz yüksek idealler, cihanda 
samimî iş birliğine müstenit sağlam bir sul
hun tesisi için çalışmamızı âmir bulunuyor. I 

Bu itibarla, bu iyi niyetlerimize karşı aynı I 
niveti ve anlayışı gösteren devletlerle olan mü
nasebetlerimiz her giin biraz daha inkişaf e1- I 
mektedir. Sayın Burhanettin Onat arkadaşı
mızın buna misal olarak zikrettiği Türk - Yu~ I 
nan sıkı dostluğuna, Yugoslavya ile münase- I 
betlerimizin son mesut inkişaflarını da ilâve 
etmek isterim. 

Orta - Doğu memleketlerine gelince : Bun- I 
lann her biri ile aramızdaki dostluk münase- I 
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betlerinin aynı mesut inkişaflara mazhar ol
ması hususundaki arzumuzu ve bunu temin 
için elimizden geleni yapmak hususundaki ka
rarımızı her fırsatta iki buçuk seneden beri, 
ilân ettiğimiz gibi efalimizle de bunu ispat eyle
mekteyiz. 

Çok uzun asırlar süren müşterek bir haya
tın neticesi olarak maddi ve mânevi kuvvetli 
bağlarla merbut bulunduğumuz bu dost ve kar
deş memleketlerin bâzılariyle, aramızda halli 
lâzımgelen, vatandaşlarımızın menfaatleriyle 
alâkalı bâzı işlerin iyi niyetle ve her iki tarafın 
menfaatlerini telif edecek tarzda halline çalışı 
yoruz. 

Lübnan Hükümeti ile, geçenlerde teati et
tiğimiz mektup, bu sahada eriştiğimiz müspet 
merhalelerden en yenisini teşkil eder. 

Metni neşredildiği cihetle, bu mektubun, 
sadece en mühim kısmına işaretle iktifa edece
ğim : Bu mektupta, Lübnan ile aramızdaki em
lâk meselesinin halli zımnında bir an evvel 
müzakerelere girişilmesi kararlaştırılmış bulun
maktadır. Bundan başka, iki memleket arasın
daki dostane münasebetlerin bir delilini teşkil 
etmek ve emlâk işleri müzakereleri için en mü
sait havayı yaratmak maksadiyle, Türklerin 
Lübnan'da ve Lübnanlıların Türkiye'de ve sa
hiplerinin tasarrufunda bulunan malları üzeri
ne. senelerden beri konulmuş takyitler karşı
lıklı olarak kaldırılmıştır. Bahis mevzuu mal
lar, dediğim gibi, sahiplerinin üzerlerindeki 
mülkiyet hakları bugün mevcut bulunan mal
lardır. Yani bu mallar, halen başlamak üzere 
bulunan emlâk idleri müzakerelerinin mevzuu 
haricinde kalan mallardır. îki taraf, bu mal
lar üzerinde sahiplerinin mülkiyet haklarını 
tanımakla beraber, uzun senelerden beri idari 
kararlarla bu hakların istimalini tahdit etmiş
lerdi. Yani, meselâ bir Lübnanlı Türkiye'deki, 
bir Türk do Lübnan'daki evine sahip olmakla 
beraber bunu satamıyor, ipotek edemiyordu. 
tşte bütün bu tahdidat şimdi kaldırılmıştır. 

Suriye ile de emlâk işlerinin halli imkânlan-
nı aramak üzere konuşmalara yakında başlıya-
bileceğimizi ümit ediyorum. 

Diğer taraftan, dost Orta - Doğu Arap dev
letlerinin bâzıları ile talebe mübadelesi, seya
hatler tertibi gibi vasıtalarla sosyal ve kültü
rel münasebetlerimizi genişletmek yolundayız. 

Bundan başka; bildiğiniz gibi, geçenlerde 
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dost Irak Devletiyle karşılıklı olarak elçilikle
rimizi Büyük Elçilik derecesine yükselttik, ay
nı şeyi dost Suriye Devletiyle de yapmak üze
reyiz. 

Bütün bunların çok güzel, semereli ve fay
dalı şeyler olduğunu teslim buyurursunuz. Fa
kat hepsinin fevkmda en büyük gaye, yüksek 
siyaset sahasında sıkı, faal ve tam karşılıklı 
itimada müstenit iş birliği lüzumunun umumi 
efkârda müşterek bir kanaat halinde yerleşin e-
sidir ki, bunu temin için de durmadan gayret 
sarfediyoruz. 

Dünyanın içinde bulunduğu, endişeli hava 
ve Orta - Doğu 'da mevcut hassasiyet, maalesef, 
zaman zaman, birtakım suitefehhümlerin vu
kuuna meydan veriyor. Kullandığım «suitefeh
hüm» kelimesi belki tam yerinde değildir, çün
kü, meselede yalnız suitefehhüm bahis mevzuu 
değildir. Bizim bu kardeş devletlerle aramızın 
açılmasını ve daima açık olmasını istiyenler 
vardır ki, şimdiye kadar bunların müfsidane 
propagandaları da bu hususta mühim bir rol 
oynamıştır. Bu propagandacılar yalnız eski 
suitefehhümleri kökleştirmek için değil, hattâ 
yenilerini de yaratmak için de en ufak fırsatı 
kaçırmamaktadırlar. Fakat biz bundan sinir
lenmiyoruz, telâşlanmıyoruz, ümitsizliğe kapıl
mıyoruz ; açık, dürüst ve samimî hattı hareke
timizi azimle, sabırla ve psikolojik âmillerin 
icabettirdiği hususi itina ile takip ediyoruz. 

Bu 'kardeş devletlerle hiçbir hakiki menfa
at ayrılığımız olmadığının tasrihini bile zait 
saymaktayım. Onların istiklâline ve toprak 
bütünlüğüne riayeti, siyasetimizin değişmez bir 
umdesi addetmekteyiz ki, bu, hem umumi pren
siplerimiz, hem de yüksek menfaatlerimiz ikti-
zasıdır. Onların huzur ve emniyet içinde yaşa
malarını, daima daha kuvvetli ve müreffeh ol
malarını, yalnız her birine karşı beslediğimiz 
derin sevgi neticesi olarak değil, Orta - Doğu '-
mm istikrarı' ve 'emniyeti ve binnetice kendi 
emniyetimiz bakımından da samimiyetle ve ha
raretle temenni ediyoruz. 

Aramızdaki münasebetlerin çok sıkı ve çok 
samimî olmasını icabettiren bu umumi ve her 
zaman için muteber unsurlara, bugün dünya
nın içinde bulunduğu tehlikeli vaziyetin icap
ları da ilâve edilmiş bulunmaktadır. Filhaki
ka bugün hepimiz aynı büyük tehlikeye mâruz 
bulunuyoruz, ki bu da ayrıca, sıkı sıkıya iş bir-
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ligi yapmamıza müstacel ve zaruri mahiyet ve
ren bir unsurdur. 

Sulhun, emniyetin ve istiklâlin, ancak ge
reken bütün fedakârlıkların yapılması ve hür 
ûıilletler arasında iş birliği tesisi suretiyle ko
runabileceğinden ufak şüphe bile büyük bir 
gaflet olur. Hâdisatm icaplarına, geopolitique 
ıjmsurlarm mantığına karşı durmak imkânsız
dır. Bu itibarla, maddi veya mânevi hiçbir hu
susi menfaat endişesine dayanmıyarak sarfetti-
ğimiz çok sabırlı ve çok samamî gayretlerin, er-
gec, mütekabil bir anlayışla karşılanacağını, 
ve bunun bu kardeş devletlerle aramızda sıkı 
ve faal bir dostluğun tesisine müncer olaca
ğını kuvvetle ümit ve temenni ediyorum. 
; İşte şu son haftalarda matbuatta da sık sık 

sjozü geçen «Orta - Doğu müdafaası» teşkilâtının 
kurulması münhasıran bu arzettiğim mülâ
hazaların bir mahsulü olarak telâkki olunmalı
dır. Yukarda bahsettiğim suitefehhüm ve menfi 
propaganda kaynakları, bu işin de mahiyetini 
tahrif yolunda daha şimdiden birçok faaliyet
ler göstermiştir. 

Ben, huzurunuzda, en kati ve sarih şekilde 
bir kere daha tekrarlamak isterim ki, bahis 
mevzuu olan şey, tam müsavat ve hürriyet için
de, kimsenin irade ve menfaatini kimseninki-
ne ram veya feda etmek asla bahis mevzuu ol
maksızın, sırf müşterek menfaatlere, ve hâdi
selerin, mantığın ve coğrafyanın icaplarına gö
re her hangi bir tecavüz ihtimalini önlemek 
ifcin samimî bir iş birliği yapmaktır. 
j Meseleyi başka şekilde görenler veya göste

renler ya yanılmaktadırlar, - ki, yanıldıklarını 
hbr zaman ispata hazırız - , yahut suiniyetle ha
reket etmektedirler ki, buna karşı bütün im
kânlarımızla mücadeleye devam edeceğiz. Hâ
diselerin zaruretine dayanan hakikatlarm, her 
türlü tezvir ve tahriklere ve onların yarataöa-
ği muvakkat tesirlere rağmen sonunda mutla
kla anlaşılacağı hakkındaki kanaatimiz mut
laktır. 

; Muhterem arkadaşımın sözlü sorusunda Tu
nus meselesi de bahis mevzuu edilmektedir. 
Önümüzdeki çok yakın günlerde, Büyük Millet 
Meclisi huzurunda Meclisin tatil devresi esna
sındaki siyasi hâdiseler hakkında geniş ve et-
riflı maruzatta bulunacağım. Bu mesele hakkın
daki cevabımı, o umumi mâruzâta talik etmekli-
ğjmo müsaadelerini rica ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎ ONAT (Antalya) — .Muh

terem arkadaşlar; verdikleri kıymetli ve tat
min edici beyanattan dolayı Dışişleri Bakanımı
za teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Gerçi çok gecikti, ama zararı yok, olur ba
zen. Nitekim Sayın Dışişleri Bakanımız, kıy
metli beyanatına Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açış nutuklarmdaki beyanatlarını işhat etnıek-
"ıe başladılar. Arzettiğim gibi arkadaşlar, bu 
nutuktan tam altı ay evvel ben sözlü sorumu 
vermiş bulunuyordum. O zamandan beri hâdi
seler bir hayli değişiklik ve inkişaf göstermiştir. 

O zamanki vaziyet şu idi arkadaşlar: Orta -
Doğu karma karışık. Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı Orta - Doğuya karşı, alınması lâzımgelen ha
reket etrafında esaslı bir karara varamamış
lar, ne yapacaklarını, hangi istikamete tevec
cüh edeceklerini tâyin edememiş durumdaydı
lar. Bu kararsızlığın meydana getirdiği bâzı ih-
tilâtlar oldu. Meselâ; o zaman Mısır'a, Mifeir 
Hükümetine bir nota tevdi edildi ve maalesef 
biz de buna iltihak ettik. Bunun neticesi olarak 

' yalnız Mısır'da değil, bütün Orta - Doğuda şid
detli bir aksülâmelin husule getirdiği sarsıntıya 
mâruz kalındı. 

öbür taraftan bir Tunus dâvası vardı. Bü
yük bir devlet; dünyaya Hukuku Beşer Be
yannamesini neşreden bir milletin kurduğu 
devlet; Viktor Hügo'nıın devleti; Volter'in dev
leti; kültüriyle bütün dünyaya ışık saçan mü
nevver Fransa Devleti; alabildiğine bütün 
kuvvetiyle küçücük Tunus üzerine çullanmış, 
alabildiğine eziyor. Buna karşı birçok dünya 
devletleri gibi Orta - Doğu devletleri Tunus'un 
imdadına koştukları halde öbür taraftan Tunus'
un, Birleşmiş Milletler nezdindeki teşebbüsünü 
desteklemeye dahi yanaşmamışlardı. 

lşto arkadaşlar; daha altı ay evvel cereyan 
eden bu hâdiselerin tesiri altındadır ki, o za
manlar verdiğim ve bugün okunan sözlü soru
ma Sayın Dışişleri Bakanı cevap vermek lûtfun-
da bulundular. Halbuki bugün vaziyet hiç de 
böyle değildir. 

Evvelâ Birlenmiş Milletler camiasına dâhil 
milletler hakikati idrak etmiş durumdadırlar. 
Bugün Yakın Şark devletlerini, dünya müdafaa
sı zinciri içine almadıkça, dünya müdafaası sis
teminin tekemmül edemiyeceğine akılları ermiş 
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bulunmaktadır. Artık bundan sonradır ki; ve 
belki de bununla beraber dir ki, Hükümetimizce 
alınması lâzımgelen istikamete teveccüh etmiş 
bulunuyoruz 

Bunun için kâfi derecede izahatta bulundu
lar, kendilerine teşekkür ederim. Bunun., bu ar
zuların, bu temennilerin bir an evvel husul bul
ması için gereken teşebbüslere girişileceğine de 
kaani bulunarak, kendilerinin umumi izahat sıra
sında cevabını verecekleri Tunus meselesine bir 
kere daha müsaadenizle temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir Tunus meselesi, 
dünya muvacehesinde bir meseledir ve belki alel
ade siyasi bir meseledir. Fakat bizim için böyle 
değildir arkadaşlar. Birçok büyük milletler, bü
yük devdletler tarihin muhtelif zamanlarında 
istilâlar yapmışlar, bütün bu müstevliler elleri
ne geçirdiği, idareleri altına geçirdiği milletleri 
köle gibi, esir gibi kullanmışlardır. Biz böyle 
yapmamışızdır, arkadaşlar. Biz, istilâ ettiğimiz 
memleketleri bir vatan haline getirmişizdir. İm
paratorluğumuz zamanında; onlara eşit haklar 
vermişizdir 

Hangi milletin yaptığı istilâ sonunda ele ge
çirdiği topraklarda yetiştirdiği devlet adamları 
bulunur? Arayınız; bulamazsınız. Fakat İmpara
torluğumuz zamanında istilâ ettiğimiz memle
ketlerden birçok vezirler sadrazamlar çıkartını 
şız: onları devlet umuruna iştirak ettirmişizdir. 
Bunların birçokları, tarihimizin ve talihimizin 
izmihlali devrinde bizden ayrılıp istiklâllerine 
kavuşmuşlardır. Fakat bir kısımları hâlâ bo
yunduruk altındadır, arkadaşlar, tşte bunlara 
karşı tarihî ve mânevi vazifelerimiz vardır, arka
daşlar. Bir Tunus meselesi bizim için alelade bir si
yasi me ele değildir. Buna karşı lâyık olduğu dere
cede hassasiyet göstermemiz bir vazifedir; bizini 
için bir borçtur. Onun için Tunus meselesi. Birleş
miş Milletlere intikal ettiği zaman, Hükümetimizin 
de noktai nazarını aynı şekilde ve millî duygu 
lan miza uyarak tezahür ettireceğini ümit ederek 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar). 

5. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba
lık'in, Maden Ocakları Kanununun ne zaman 
Meclise gönderileceğine dair Ekonomi re Tica-

| ret Bakanlığından sözlü sorusu (6/702) 

BAŞKAN - - Zonguldak Miletvekili Hüseyin 
Balık buradalar mı efendim? (Yok sesleri) 
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Kendileri iki birleşim bulunmadıkları için 

bu sorulan düşmüştür. 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, direk tahmil ve tahliyen için 
Ereğli Kömür İşletmesi ile mütaahhit arasıda 
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) 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Bu soruya Başbakanlık adına 
İşletmeler Bakanı cevap verecektir. Çarşamba 
günkü Birleşime talikini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Başbakanlık adına işletmeler 
Bakanının cevap vereceğini bildiriyorlar ve so
runun Çarşamba gününe talikini istiyorlar. Ta
lik edilmiştir efendim. 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boyacıgiller'in, Zonguldak Ereğli Kömür 
İşletmesinin Gelik bölgesinde 1949 yılında vu-
kubulan grizu hâdisesinde ölenlerin ailelerine 
ödenen tazminatın Ereğli Kömür İşletmesinden 
geri alınması için İşçi Sigortaları Kurumu ta
rafından açılan dâvada müessese avukatlarının 
vazifelendirilmemek sebebine ve Devletin mu
rakabesine tâbi bulnnmı müesseseler arasında 
tekevvün eden ihtilâfların sulhen ve tahkim 
yoliyle hallinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/706) 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Buna da Başbakanlık adına İş
letmeler Bakanı cevap verecektir. Bunun da 
aynı şekilde talikim rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başbakanlık adına işletmeler Ba>-
kanı cevap verecekleri için, bundan evvelki so
ru gibi bu soruyu da haftaya Çarşambaya ta
lik ediyoruz. 

8. — Mardin Milletvekili Azız üras'ın, An
kara Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademi
sinin birbirinden ayrılması sebebine ve bu mü
esseselerin yerleşecekleri şehirlerle binaların 
tesbit edilip edilmediğine dair Mülî Eğitim ve 
Millî Savunma bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/709) 

BAŞKAN — Millî Eğitim ve Millî Savunma 
bakanları burada bulunmadıkları için gelecek 
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oturuma talik ediyorum. 

\9. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
22 \Mayis 1950 tarihinden bugüne kadar resmî 
ilâhlar hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve 
bu\iş için ödenen para miktarına, kararnamele
rin^ kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva 
ettyesinin doğru olup olmadığına ve resmî Hân 
kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine 
ne \gibi fayda ve zararları olacağına dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/715) 

'DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Sayın Cezmi Türk'ün istedikle
ri çıalûmat bâzı tetkikata ve üzerinde uğraşma
lara muhtaç bulunduğundan, istedikleri istatis
tik! malûmatın toplanıp Büyük Millet Meclisi
ne jarzedilmesi için, on beş günlük bir mühlet 
ric|t edeceğim efendim. 

jBAŞKAN — Buyurun Cezmi Bey. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, sözlü 

sortim tatilden bir ay mukaddem verilmişti. 
DöH aylık tatil devresi, Meclisin açılışından 
beıji de on beş gün geçtiği halde, ceman beş 
buçuk aydan beri bu sözlü soru hakkında ge
rekli tetkikatın yapılmadığını bu kürsüden ha
zin) bir şekilde tesbit zaruretinde bulunuyorum. 

iBu arada şunu da ilâve etmek istiyorum ki, 
sajtın Başbakan gerek Meclis haricinde parti 
kongrelerinde verdiği türlü beyanlar, gerekse 
bu I Mecliste bizi daima kucak kucak sözlü so
ru ı vermeye sevkeden beyanlariyle tam tezat 
hallinde bulunduklarını da ilâve etmeliyim. İs
tanbul Demokrat Parti Kongresinde bizlerden 
bahsederken: «Gelsinler Meclis kürsüsünde kar
şılıklı kounşmaya daima hazırız» buyurmuşlardı. 
Bul kürsüde şahsımıza karşı birçok defa: «Ku
cak kucak sözlü sorular veriniz, biz derhal ce
vap vermeye hazırız» demişlerdir. Hazır olan 
iktidar ile şimdi burada daima mühlet istiyen 
ve (sakınan iktidar arasındaki tezadı da sizin 
takdirinize arzederim. (Sağdan bravo sesleri). 

(BAŞKAN — Bakanın talebine binaen soru 
1 ^.ralık 1962 tarihine talik kılınmıştır. 

110. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'ın, Devlet Tiyatrosuna getirilen iki ecne
bi fejisör hakkında Millî Eğitim Bakanlığından 
söz%ü sorusu (6/718) 

(BAŞKAN — Bakan burada bulunmadıkları 
içi^ı gelecek Birleşime talik ediyoruz. 
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11. -— Gazianteb Milletvekili Galip Kınoğ- I 

lu'nun, Kilis kalkın in Millî hudut dışında kalan 
gayrimenkullerinin tasfiyesi hususundaki çalış
maların gecikmesi ve bu gayrimenkuller üzerin
deki tasarrufların mene dilmesi sebeplerine, hu
dut dışında kalan arazi mahsullerinden Suriye 
Hükümetince alınan întaç Vergisinin alınma
ması hususunda bir teşebbüs olup olmadığına, 
Surfiye Hükümetinin çıkarmak istediği Toprak 
Tevzi Kanunu mm mezkûr gayrimenkullerle 
alâkası bulunup bulunmadığına ve vatandaşları- ı 
»uza vizede gösterilen müşkülâtın izalesi için te
şebbüse geçilip geçilmediğine dair sorusuna Dış
işleri Bakam Fuad Köprülünün sözlü ervahı 

BAŞKAN Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kamutayın açık otu

rumunda Hariciye Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Kilis'in millî hudut haricinde kalan ara
zi ve emlâk miktarı çok büyük bir yekûna ba- I 
liğ olmaktadır. En verimli ve çok kıymetli I 
topraklarımız millî hudut haricinde bırakıl
mıştır. Otuz sene gibi uzun zamandan beri 
millî hudut haricinde kalan bu topraklarda ta
sarruf etmeye çalışan Kilis halkının uğramak
ta bulunduğu binbir müşkülâtı izah etmeyi za- I 
it görüyorum. Millî hudut haricinde kalan bu I 
gayrimenkullerin tasfiyesi cihetine gidilmesi • I 
hususunun bugüne kadar teehhüre uğramasının 
sebebi nedir? Teşebbüs varsa ne vakte kadar I 
yapılacaktır? Şimdiye kadar sözü geçen gay- I 
rimenkullerin satış, intikal ve mübadele gibi I 
tasarrufların menedilmiş olmasının sebebi ne- I 
dir? Bu memnuiyet ne zamana kadar devam I 
edecektir? I 

2. Türkiye ve Suriye arasında iyi dostluk I 
ve komşuluk ve buna bağlı hudut protokolü I 
mevcut olduğu, bunlara nazaran Suriye hudu- I 
du dâhilinde kalan vatandaşların arazi ve em- I 
lâkinin ve hayvanların mahsulleri hiçbir ver- I 
gi; resme tâbi olmaksızın bizim tarafa geçiril- I 
meşinde bir engel olmadığı' halde Suriye Hükü- I 
metinin sonradan çıkardığı bir kanunla bu I 
mahsullerden İntaç Vergisi namiyle bir vergi- I 
nin alınması hususunun müstenidatı ve sebebi I 
nedir? Bu verginin alınmaması hususunda bir I 
teşebbüs var mıdır? Varsa neticesi ne olmuştur? I 

Geçen sene hudut haricinde kalan tarla t 
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mahsulleri intaç Vergisi verilmek istenildiği 
halde sap halinde olan bu mahsulün bizim ta
rafa geçirilerek harman yapılmasına mümana
at edilmiş ve bu yüzden köylüler büyük zarar
lar görmüştür. Bundan dolayı Bakanlığa bir 
şikâyet olmuş mudur? Neticesi ne olmuştur? 

3. Suriye Hükümeti son zamanlarda köy
lüye toprak tevzii hakkında bir kanun çıkar
mış mıdır? Çıkarmışsa bu kanunda hududu mil
lî haricinde kalan gayrimenkullerimizi ilgilen
diren hükümler var mıdır? Varsa nelerdir? Bu 
hususta Bakanlıkça bir teşebbüs yapılmış mı
dır'? Herek Osmanlı Hükümetine, gerekse Tür
kiye Cumhuriyetine ait tapuların Suriye Hükü
metine ait tapularla değiştirmek•. mecburiyeti 
hakkında sözü geçen kanunda bir kayıt veya 
Suriye Hükümeti tarafından alınmış bir karar 
var mıdır? 

4. Pasaport. Kanunumuz mütaaddit giriş 
ve çıkışları bir vizeye tâbi tutmuş iken Suriye 
Hükümetin vatandaşlarımızı her giriş, çıkış
ta ayrı vizeye tâbi tutması fazla vize harcı al
ması hususu neyle kabili izahtır? Bu aykırılığın 
giderilmesi hususunda bir teşebbüs yapılmış 
mıdır? 

Gazianteb Milletvekili 
(Talip Kmoğlu 

BAŞKAN - Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANİ PUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) •-- Muhterem arkadaşlar Galip Km
oğlu arkadaşımızın, Türkiye - Suriye emlâk iş
leri hakkındaki sözlü sorularını cevaplandıra
yım. 

Birçok vatandaşlarımızın ve bu arada Kilis' 
1 ilerin Suriye'de emlâki mevcuttur. 

Bozan Anlaşması yürürlüğe girer girmez Su
riye ve Lübnan'daki Türk ve Türkiye'deki Su
riye ve Lübnan emlâki üzerine takyidat vaz'edil
miş idi. Bu karşılıklı takyitlerden doğmuş olan 
emlâk meselesinin halli için 1932 senesinde Man
dater Fransa, Hükümeti ile Hükümetimiz ara
sında bir Anlaşma imzalanmıştır. Bu Anlaşma
nın esas prensibi, iki taraf vatandaşlarının gay-
rimenkullerîne serbestçe tasarruf etmelerini te
min eylemek idi. Anlaşmanın tatbikim sağla
mak gayresiyle 1937 yılında Berut'ta bir Muh
telit Komisyon toplanmış ise de, bilhassa hu
duda. yakın mmtakadakî geniş Türk emlâkinin 
sahiplerine iadesi hususunda bir karara v^rıla-
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maması yüzünden komisyon çalışmaları inkıtaa 
uğramıştır. Ozamandan beri emlâk meselesi as
kıda bulunmaktadır. 

1939 Ocak ve Şubat aylarında Bakanlar Ku
rulu karariyle Suriyelilerin Türkiye'deki emlâki 
üzerine, ferağ ve ipotek muamelelerini yasak 
eden takyitler vaz'edilmiştir. Aynı tedbir karşı 
tarafça da alınmıştır. Bu takyitlerin vaz'ındaki 
maksadın, emlâk meselesi halledilinciye kadar 
tarafların, malların muvazaalı şekilde veya her 
hangi bir şekilde tasfiyesine mâni olmak olduğu 
anlaşılıyor. 

Suriye ile muallâkta bulunan emlâk işlerinin 
halli için müzakerelere girişilmeden önce Suri
ye'de kâin Türk emlâkinin durumu hakkında et
raflı malûmat edinilmesi lüzumlu görüldüğün
den, Mayıs 1948 de basın ve radyo vasıtasiyle 
ilân yapılarak Suriye'de (ve Lübnan'da) emlâ
ki olan vatandaşlarımız Dışişleri Bakanlığına 
müracaata ve haklarını ispata medar olacak vesi
kaları göndermeye davet olunmuştur. Ozaman
dan beri; vatandaşlarımız Bakanlığa müracaat 
ettikçe, adlarına dosyalar açılmakta ve emlâki 
tecavüze uğrayanların haklarının korunması için 
Suriye makamları nezdinıde derhal teşebbüse ge
çilmektedir. 

Suriye Hükümeti bu hususta müzakerelere 
girişmek arzusunu izhar etmiştir. Bu teklifi bü
yük memnuniyetle karşıladığımızı söylemeye ha
cet yoktur. Ancak, müzakerelerin faydalı bir 
şekilde cereyanı için, Bakanlıkça yapılmakta ol
duğunu arzettiğim hazırlıkların bitirilmesi lâ
zımdır. Bu hazırlıklar cümlesinden olarak mü
zakereler sırasında takip olunacak hareket hat
tının esaslarını tesbit etmek maksadiyle, Maliye 
ve îçişleri Bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro, 
Vakıflar ve Toprak ve İskân Genel müdürlük
leri temsilcilerinin iştiraki ile 25 Ocak 1952 ta
rihinde Dışişleri Bakanlığında toplanan Bakan-
lıklararası Komisyon, Suriye'de emlâki bulu
nan vatandaşlarımıza ait dosyaların evvelâ ek
siklerinin tamamlanması (kıymet, yer, müspet 
vesaik, ilh...) ve fuzulî işgal vaziyeti mevcut ise 
Suriye makamları nezdinde gereken teşebbüsün 
yapılması, sonra da bu dosyaların muhtelif kate-
gorilerei tasnifi suretiyle Suriye'deki Türk em
lâkinin durumu hakkında gereken bilgileri der
lemek vazifesiyle görevli bir Tâli Komisyonun 
teşkilini karar altına almıştır. Dışişleri, Maliye 
ve İçişleri bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro 
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Ge^ael Müdürlüğü temsilcilerinin iştirakiyle ku
rulan bu Tâli Komisyon çalışmaları, bahsettiğim 
hazırlık işlerini süratlendirmiştir. Tâli Komis
yon çalışmalarını bitirmiş olduğundan asıl Ko
misyon bu günlerde tekrar toplanarak müzakere 
ve (anlaşma esaslarını tesbit edecektir. Bu hazır
lık] safhası pek yakımda hitama erecek ve onu 
müjtaakıp Suriye Hükümetiyle temasa geçilecek
tir! 

(Emlâk meselesinin mahiyetini, geçirdiği saf-
haljarı ve bugünkü durumunu böyle hulâsa et
imi ve bu arada soru sahibi arkadaşımın sualle
rin^ de cevaplandırmış bulunuyorum. Yalnız sa
yın Galip Kmoğlu sorusunda, «Suriye'deki Türk 
emlâkinin tasfiyesi» den bahsediyorlar. Bu 
noktada şunu tasrih edeyim ki, Suriye'de bulu-
naı^ Türk emlâkinin tasfiyesi şimdiye kadar ba
his] mevzuu olmamıştır. Meselâ, 1932 Emlâk An-
laşjnası tasfiye esasına değil, takyitlerin kaldı
rılması esasına dayanıyordu. Bu defa Suriye 
Hükümeti ile girişilecek müzakereler neticesinde 
ne (gibi bir hal tarzı üzerinde mutabık kalma-
bil^ceğini ise şimdiden söylemeye bittabi imkân 
volitur. 

i 
jlntacı Zirai Vergisi hakkındaki ikinci suale 

geçjiyorum. 
(1921 yılından beri anlaşmalarla müesses sı

nır | rejimine göre, Türkiye - Suriye sınırının 
iki I tarafında beşer kilometrelik bir saha dâhi
linde vatandaşlarımıza ve Suriyelilere ait top
rakların mahsullerini, mütekabiliyet şartiyle, 
Arazi Vergisinden gayri bir vergi vermeden va
tandaşlarımız yurdumuza ve Suriyeliler d<e Su
riye'ye geçirmekte serbestirler. 

Suriye'de 1942 Haziranında «İntacı Zirai 
Veılgisi» namı altında çıkarılan kanun mahiye
tinde bir kararname ve Aralık 1944 te mezkûr 
kaıjaroame yerine kaim olmak üzere neşrolunan 
bir I kanun ile sınırın öte tarafında toprakları 
bulanan vatandaşlarımızdan Toprak Mahsulü 
verdisi alınmıya başlamıştır. 

j\.nılan kanunlar üzerine mer'i anlaşmalara gö
re köz konusu verginin alınmaması gerektiğini, 
araiisi memleketimizde bulunan Suriyelilerin Su
riye) 'ye naklettikleri mahsulâttan böyle bir vergi 
alm|madığmı belirterek Suriye makamları nezdin
de jyapmış olduğumuz teşebbüsler neticesinde 
Suriyelilerin bu vergiyi almaktan vazgeçtik
leri) fakat bir müddet sonra yeniden almaya 
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başladıkları müşahede olunmuş ve her seferinde I 
vatandaşlarımızın mahsulâtının intacı Zirai 
Vergisinden muafiyetini sağlamak üzere Suriye 
Hükümeti nezdinde mütaaddit teşebbüslerde 
bulunulmuştur. 

Neticede, Suriye Hükümeti, intacı Zirai Ver
gisinin Aşar Vergisi yerine kaim olduğunu 
belirterek, bu verginin hükümetimizce Suriye 
tebaasından alınmakta oları Arazi Vergisine 
tekabül ettiğini, binaenaleyh, sınır üzerinde 
arazisi bulunan vatandaşlarımıza ait mahsuller
den intaç Vergisinin alınamıyacağını beyan ey
lemiştir. 

Mesele Maliye Bakanlığımızın tetkikma da 
arzedilmiş ve neticede, Suriye'de Aşar yerine 
kaim olan bu vergi, memleketimizdeki Arazi 
Vergisine tekabül eder mahiyette mütalâa edi
lerek bu hususta Suriye Hükümeti nezdinde 
yapılagelmekte olan teşebbüslere son verilmesi 
uygun görülmüştür. 

Hudut haricinde kalan tarla mahsulleri için 
İntaç Vergisi verilmek istenildili halde sap ha
linde olan bu mahsulün bizim tarafa geçirile
rek harman yapılmasına mümanaat edildiği ve 
bu yüzden köylülerimizin büyük zararlar gör
müş olduğu meselesine gelince; bu hususta va
tandaşlarımız tarafından geçen sene Bakanlı
ğımıza şikâyeti mutazammm h'er hangi bir mü
racaat vâki olmadığını söyliyebilirim. 

Şimdi, Suriye Hükümetinin mirî topraklar 
hakkında neşrettiği yeni kanun hakkındaki 
üçüncü suale beçiyorum. 

Suriye Hükümeti 12 Şubat 1952 tarihinden 
itibaren meriyete konulmak üzere, mirî toprak
lar hakkında bir kanun neşretmiştir. 

Kanun, mirî topraklara vâki tecavüzlere son 
verilmesi, bu suretle iktisap edilmiş olan top
rakların mütecavizlerden geri alınması, bu top
rakların topraksız köylülere satılması ve bun
lara yerleştirilecek aşiretlere kiralanması hu
suslarını derpiş etmektedir. Kanunda, mirî 
toprakları tecavüz suretiyle işgal ve tasarruf
larına geçirenlerin bu yerleri iade etmeleri 
mecburiyeti konmakta, böyle işgal ve tasarruf
lar Tapuya da kaydedilmiş olsa muteber sayıl
mamakta ve bunlar için iktisabı müruruzaman 
hakkı da tanınmaımaktadır. | 

Dâvaların kısa bir zamanda görülmesini 
sağlamak için de Bidayet mahkemelerine bir | 
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ay, îstinaf mahkemelerine keza bir ay ve Tem
yiz Mahkemesine 15 gün mühlet verilmektedir. 

Vatandaşlarımızın bir çoklarının ellerinde 
eski tapu senetleri bulunduğu nazarı dikkate 
alınarak, onlara ait toprakların da mirî toprak 
zarını ile Suriyelilere dağıtılmasına teşebbüs 
edilmesi muhtemel görüldüğünden, vatandaşla
rımızın haklarının ziyamın önlenmesi için Şanı 
Elçiliğimizi.' Suriye Hariciye V-ezareti nezdinde 
teşebbüs yaptırılmış ve buna muvazi olarak da 
Ankara'daki Suriye Sefaretine bu husustu 
muhtıra tevdi olunmuştur. 

Bu teşebbüse alınan cevapta, bu kanunun 
gerekli vesikalara müstenit mülkiyet hakları -
nr istihdaf etmediği, ancak kadastro muamele
sinin yapıldığı bölgelerde arazi sahibi bulunan 
Türklerin Suriye Tapu makamlarımı müracaat
la ellerindeki tapu senetlerini ibraz 'etmeleri ve 
kayıtlarını yenilemeleri icabettiği bildirilmiştir. 

Keyfiyet hudut vilâyetlerimize (yani Hatay, 
Gazları t-e.b, Mardin, Urfa valiliklerine) yazı
larak, bu hususun, alâkalı vatandaşlarımıza bil
dirilmesi istenilmiştir. 

Türkiye - Suriye vize işleri hakkındaki son 
sualin cevabını da arzedeyim : 

Evvelce Suriye Konsolosluk Tarifesi müta
addit gidiş geliş için muteber vize itasını der
piş eden, bir hükmü ihtiva etmediğinden, Suri
ye alâkadar makamlarınca ita olunan vizeler 
Türk vatandaşlarına olduğu gibi alelıtlak bütün 
ecnebilere de yalnız bîr giriş hakkı bahşediyor
du. 14 Şubat 1952 tarihli Suriye Resmî Gaze
tesinde yayınlanan yeni Suriye Tarifesinde ise 
Pasaport Kanunumuzda derpiş edilen vize re
jimimize esas itibariyle müşabih hükümler vaz'-
edilmiştir. 

Bundan başka Suriye'de, bizimkine nispetle 
yüksek olan vize harçlarının ayarlanması mese
lesi de Suriye Hükümeti ile halen müzakere 
edilmektedir. Bütün İm müzakerelerin, karşı
lıklı anlayış ve iyi komşuluk zihniyetiyle, her iki 
tarafın menfaatlerine uygun bir şekilde ve ka
bil olduğu kadar süratle neticeleneceğini ümit 
etmekteyim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Galip Kınoğlu. 
GALİP KINOĞLU (Gazianteb) — Efendim; 

Hariciye Nazırımızın tafsilâtlı vermiş olduğu 
cevap beni hakikaten minnettar bıraktı. Etraf
lıca tetkikat yapılmış ve etraflıca malûmat 

I verilmiştir'. Ancak bu dert bugünün derdi de-
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ğildir. Bir ayın değil, buyurdukları gibi 30 se- I 
nelik bir ıstıraptır. Halkın çektiği sıkıntıdır. 
Her gittiğimiz yerde daimî şikâyet karşısında 
kalıyoruz. Bilhassa şahsan de alâkam olduğu 
için, ben de gözümle görüyorum. Müsaade eder
seniz, istirham edeceğim; ilk defa huzurunuza 
çıkıyorum, yazılı olarak bâzı şeyler yazdım, 
tafsilât vereyim de Meclis hakem olsun. Ona gö- j 
re ben de içimde yığılmış olan ıstırabı teskin 
etmiş olayım. Müsaade ederseniz yazılı mâruzâ
tıma başlıyorum. | 

Cenup vilâyetleri halkının ve bilhassa Kilis'- I 
in millî hudut haricinde kalan arazi ve emlâ
kinin miktarı çok fazladır. Eh verimli ve kıy
metli topraklar hududun dışında kalmıştır. 
Senelerden beri bu topraklarda tasarruf edebil
mek şikayetiyle mücadele eden bin bir külfet | 
ve zahmete katlanan halkı bu ıstıraptan kurtar
mak zamanı çoktan gelmiştir. Her birkaç se- I 
nede bir hudut haricinde alâkası bulunanlar
dan tapu kayıtları ve birtakım vesaik istenir. Ve 
hudut haricindeki bu alâkaların tasfiye edile
ceği ümitleri verilir, aylar seneler geçer, müs
pet bir neticeye bağlanamaz. Çekilen ıstırap 
tahammülfersadır. Bir çiftçi kendi tarlasına git
mek için güneş doğduktan sonra evvelâ bizim 
karakola çifti ve çubuğu ile gidecek orada ica-
beden muayeneler yapıldıktan sonra gösterile
cek yolu takip etmek şartiyle hududu geçecek 
hududun ilerisinde bulunan Suriye karakolu
na uğrıyacak orada da aynı merasime tâbi tu
tulduktan sonra tarlasına gelip işe başlıya-
caktır. Avdeti de yine aynı merasime tâbidir. 
Tekrar tarlasına gitmek isterse bu sefer akşam 
olacak ve dönüş güçleşecek. Bu hale göre çift
çi birkaç saatini karakollara uğramakla geçire
cek. 

Bir defa çiftçi sabahın çok erkeninde tar
lasının başında bulunmak ve sıcak basmadan 
çiftini ve işini bitirerek köyüne dönmek zaru
reti karşısmdadır. Sıcakta çift sürülmez, tek- I 
rar tarlasına gitmek isterse bu defa akşamı bu
lur. Bundan bizar olan köylüler bazan hudut I 
haricinde kalan tarlalarını sürmekten bile vaz- j 
geçmektedirler. Katlanılan müşkülât sayıp dök- | 
mekle bitmez ve tükenmez. Hudut haricinde j 
kalan, mallar üzerinde satış ve ipotek m gibi hu- j 
kuki tasarrufları yapmak kudreti de mal sahip
lerinin elinden alınmıştır. Büyük bir yekûna 
baliğ olan bu servet âdeta verimsiz ve mal sa- 1 
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İhibine bir yük ve külfet teşkil edebilecek bir 
(hale gelmiştir. Bir an evvel tasfiye cihetine gi-
' dilmesi her bakımdan faydalıdır, ilk önce satış 
ive mübadele gibi tasarruf haklarının tanınması 
lyani konulmuş olan tahdidin kaldırılması müm-
'kün değil midir? Satış ve mübadele serbest bı
rakılırsa çok geçmeden külfetsiz ve zahmetsiz 
her iki taraftaki emlâk ve arazinin kısmı âza
mi satış ve mübadele suretiyle tasfiye edilmiş 
jolmaz mı ? Hudut haricinde alâkası olan vatan
daş, hudut haricindeki malını satmak ister sa
tamaz, değiştirmek isterse değiştiremez, intikal 
muamelesini yaptıramaz, tapu çıkaramaz, bir 
malik gibi tasarruf edemez. Senelerden beri çe
kilen bu ıstırap ne vakte kadar devam edecek
tir? 

Suriye'de gayrimenkule tecavüzün idari 
yoldan men'i hakkında bir kanun yoktur. Bir 
tecavüz vâki oldu mu mutlaka mahkemeye git
mek lâzımdır. Mahkeme gayrimenkulu tecavü
ze uğrıyandan tapu istemektedir. Suriye mah
kemeleri ibraz edilecek tapunun Suriye tapusu 
olmasını ve intikali icabediyorsa intikal tapu
sunun da alınmasını istemektedirler. Eldeki 
tapuyu tebdil etmek ve intikal muamelesini Su
riye'de yaptırmak hemen mümkün değildir. O 
İalde bu gibi meni müdahale dâvaları retle 
neticelenmektedir. Çünkü mahallî memurlar, 
evet diyecek; heyeti ihtiyariye ilmühaber ve
recek, ilişiği yoktur, diyecek. Binaenaleyh ora
da birisi gidip intikal muamelesini yapmak is
terse yapamaz, yapması müstebattır. O halde 
bu gibi meni müdahaleler" retle neticelenmekte
dir. Tecavüz edenin de elinde kalır. 

Arazi işinin halli için Suriye. Hükümeti bi
zim sefaretimize müracaat etmiştir. Sayın Ba
kanımız da böyle bir müracaat Ankara İtilâf-
namesi ve Türkiye ve Suriye arasında mevcut 
iyi dostluk ve komşuluk mukavelenamesiyle 
bu mukaveleye bağlı hudut protokoluna naza
ran Türkiye 'de arazisi bulunan Suriyeliler ve 
Suriye'de arazisi bulunan Türkler bütün mah
sullerini hiçbir vergi ve resim ödemeksizin di
ğer taraftaki yerlerine nakledebilecekleri aşi
kâr iken 1944 tarihinde Suriye Hükümeti ta
rafından neşredilen bir kanunla tntaç Vergisi 
namiyle zirai mahsul üzerinden bir vergi alın
maya başlanmış, 1949 tarihine kadar bu vergi 
yalnız S m c * tebaasından alınmış, bilâhara bu 
vjedgi bizim Suriye hududtı dâhilinde kalan 
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arazi ve eşoardan husule gelen mahsulden alm- I 
maya başlanmıştır. *Bu suretle hududun beri 
tarafına, yani millî hududumuz dâhiline ge
çirmek istediğimiz zahire, zeytin ve saire bü
tün mahsulden kıymeti üzerinden haksız ola
rak bu vergi alınmakta bulunmuştur. Alın te
ri ile binfeir müşkülât içerisinde yetiştirilen bir 
miktar mahsulü millî hudut dâhiline nakletmek 
istiyen vatandaşlarımız evvelâ mahsulü ile bir
likte Suriye karakolunun bulunduğu mahalle, 
ondan sonra Suriye Gümrüğüne uğrıyarak 
Gümrükten verilen bir beyanname ile takdir 
edilecek vergiyi maliyeye yatırdıktan sonra 
alacağı müsaade ile aynı günde ve aynı vesa
itle mahsulünü millî hudut dâhiline geçirmek 
mecburiyetindedir. Aynı günde ve aynı vesa
itle geçiremediği takdirde bu mahsul müsade
re tehlikesine mâruz bırakılmaktadır. Bâzan 
bu külfet ve merasim elde olmıyan sebepten 
dolayı vakit ve zamanı ile yapılamadığından 
dolayı vatandaşların zararlara duçar oldukları 
görülmektedir. Kilis halkının ecdadından ken
disine irsen intikal etmek suretiyle uhdei ta
sarrufuna geçirdiği ve bir talihsizlik eseri ola
rak millî hudut haricinde bıraktığı bu yerler 
üzerindeki tasarruf ve idare hakları arzettiğim 
şekilde binbir müşkülâta mâruz kalmaktadır. 
Bir devletin kendi mülki sınırları içinde mev
cut hukuku hükümranisi gerek tebaasından ve 
gerekse orada ikamet eden yabancılardan ver
gi almak salâhiyetini bahşederse de bu salâhi
yeti mutlak olarak kabul etmemek zaruridir. 
Beynelmilel hukuk kaidelerini ve teamülünü bu 
hususta göz önünde tutmak icabeder. Bilhassa 
Suriye ile olan hudut münasebetlerimizde özel 
bir rejimin mevzuubahis olduğuna göre bu re
jimi tanzim eden ahitname ve anlaşma hüküm
lerinin ilk plânda nazara alınması lâzımdır. 
Yabancının toprağında ikamet ettiği devletle 
tâbiiyetini taşıdığı devlet arasında vetfgi mev
zuuna taallûk eden bir anlaşma mevcut değil
se bu takdirde yabancılar oturdukları yurdun 
malî kanunlarına tâbi olurlar. Bu halde pren
sip olarak bir devlet yabancıyı kendi yurttaşı
nın tâbi olduğu bütün vergi kanunlariyle mü
kellef tutmakta serbesttir. Ancak bir muahe
de ve anlaşma mevcutsa muahedenin vaz'ettiği 
esaslar dairesinde hareket edilmesi zaruridir. 
Sureti umumiyede muahedelere yabancıların 
yurttaşlar gibi umumi vergi kanunlarına tâbi 
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olacaklarına dair hükümler vaz'edilir. Nitekim 
Lozan Muahedenamesine ilişik İkamet Mukave
lenamesinin 8 ve 12 nci maddelerinde vergi hu
susunda sarahat mevcuttur. Bu maddeler ya
bancılardan ne şekilde vergi alınacağına dair 
birtakım esaslar vaz'etmiştir. Hâdisemizde ise 
Ankara îtilâfnamesi ve 8 ııci maddesinde tes-
bit edilen hudut hattının öte veya beri tara
fında kâin arazi ve emlâke mâlik olanlar mah
sulâtı ziraiyelerini hiçbir resim ve vergi ver
meksizin hududun beri tarafına nakledebilecek
lerini sarahaten göstermektedir. Demek olu
yor ki, Türkiya'de arazisi olan Suriyeliler ve 
Suriye'de arazisi bulunan Türkler mahsulleri
ni vergi ödemeksizin diğer tarafa götürebile
cekleri anlaşma iktizasındandır. Hattâ 1935 
senesi Şam içtimamda o vakit mahsul üzerin
den alınmakta olan Terbiî Vergisi bahis konu
su olduğunda Fransız Murahhas Heyeti bu
nun bir mahsul vergisi olmayıp ister mahsul 
olsun, ister mahsul olmasın, toprağın öde
mekle mükellef bulunduğu bir sermaye ver-
gisidir. Diye cevapta bulunmuş ise de bizim 
murahhas heyetimiz Ankara Itilâfnamesinin 13 
ncü maddesini ileri sürerek alman verginin ara
zi ve Sermaye Vergisi olmadığını ve mahsul; 

Pasaport vizesine gelince; hududun beş kilo
metre mesafesine kadar olan arazi sahipleri kendi 
arazilerine gitmek için yıllık pasavan alır, bu 
pasavanla gidip gelirler. Beş kilometreden ilerisi 
için pasaport almak icabeder. Bizim Pasaport 
Kanununda mütaaddit giriş ve çıkışlar için bir 
vize kabul edilmiştir. Suriyeliler ise her giriş ve 
çıkışı ayrı bir vizeye tâbi tutmuşlardır. Pasaport
la kendi arazisine gitmek istiyen vatandaşlarımız 
her gidiş ve gelişinde vize yaptırmak için Ha
leb'e kadar gitmek mecburiyetinde olduklarına 
göre, maddi ve mânevi külfet ve zahmetin ne ka
dar ağır olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Bizim vize harcı Suriyelilerin almakta oldu
ğu vize harcından da daha azdır. 

Suriye'nin çıkardığı Toprak Kanununa ge
lince; Sayın Dışişleri Bakanımızın söylediklerine 
ve benim de işittiklerime göre, bu kanun hakika
ten aleyhimize bir kanundur. Hariciyemiz 
alâkadar olduğu için bugün aleyhimize tat
bik etmiyorlar. Fakat belki de yarın aley
himize tatbik edilecektir. Kanunun asıl metni 
elime geçmediği için şimdi bir şey söyliye-
miyeceğim. Gelecek diyecekler ki, senin bu top-
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raklar tasarrufunda değildir. Vatandaşımız be
nimdir diyecek ve bu suretle bir anlaşmazlık do
ğacaktır. Bunda vatandaşımız haklı olduğunu is
pat için kimi şahit gösterecek, senelerdir bu top
rakların kendi taraflarından işlendiğini ne ile is
pat edecektir?. 

Mahsulatın sap halinde ve vergisiz olarak hu
dutlarımız içine nakli mevzuna gelince; bu, hal
ledilir gibi bir vaziyet almıştır. Bununla beraber 
bu da zaman zaman muhtelif şekiller almıştır. 
Ben bu işle yeni meşgul olmuş değilim. Dışişleri 
Bakanlığımıza müracaat ettim. Bu mesele hak-

. kında birkaç defa kendileriyle de şifahen görüş
tüm, oradaki daire müdürleri ile temas ettim. Bu 
temaslarım daimî olmuştur. Senelerden beri bu 
işin arkasmdayım. Sessiz sedasız çalışıyorum. Bu 
iş otuz senelik bir mevzudur. Hükümetten bu 
işin bir an evvel intacını rica ediyorum. Bizim 
Suriye topraklarında ne kadar münazaalı yerimiz 
vardır, onların ne kadar münazaalı yeri vardır; 
zannediyorum ki, bu miktarlar henüz tesbit edi
lememiştir. Hükümetten ricam; bu işin bir an 
evvel halledilerek vatandaşlarımızın ıstırapları
na bir nihayet verilmesidir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

12. — M araş Milletvekili Salâhattin Hûda-
yioğlu'nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri üze
rinde tesisine karar verilmiş bulunan hidroelek
trik santralinin iki seneden i beri kurularak fa
aliyete geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbip
leri hakkında ne muamele yapıldığına, inşaata 
ne zaman başlatılacağ^na ve son şekli ile kaç li
raya malölacağına dair İçişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/720); 

13. — Maraş Milletvekili Salâhattin Hüda-
yioğlu'nun, çekirge salgınına karşı ne gibi ted
birler alındığına, bu haşeratın hudutlarımıza si
rayeti halinde yapacağı tahribatın önlenmesi için 
ne gibi hazırlıklar yapıldığına ve bu hususta si
vil halka ne gibi vazifeler verileceğine dair Ta
rım Bakanlığından sözlü sorusu (6/721) 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Salâhattin 
Hüdaioğlu'nun, gündemin 12 ve 13 noü madde
lerindeki sorularını, kendileri burada bulunma
dıkları için gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

Bir1 Önerge Vardır, okutuyorum: 
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İ4 . XI . İ952 

I T. B. M. M. Y. Başkanlığına 
| Gündemde mevcut sözlü soruların bugün için 

ıhüzakeresine devamı artık kâfi görerek gündem
de mevcut kanunların görüşülmesine karar veril* 
inek üzere reye konmasını teklif ederini. 

Afyon Milletvekili 
I General Ali İhsan Sâbis 

| BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifi açıktır! 
Şlütaakıp sorulardan zarfmazarla gündemde yer. 
i lan kanun tasarılarının müzakeresine geçelim, 
|iyorlar. Tasvibinize arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
| Efendim gündeme devam ediyoruz. 
[ BAŞKAN — Samsun Milletvekili Muhittin 
Ozkefeli'nin sorusunu okutuyorum: 

14. — Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli'-
fin, Samsun'da Defterdarlığa tahsis edilen bina 
fyakkındaki sorusuna Maliye Bakanı Hasan Polat-
Çan'ın sözlü cevabı (6/722) 

I 4 . VI . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

j İlişik sorumun Maliye Bakam tarafından 
^özlü olarak cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Samsun Milletvenili 
Muhittin ozkefeli 

I Samsun'daki O. H. P. sine ait büyük ve yeni 
[parti binasının Defterdarlığa tahsis edildiğini 
gördük. 

1. Samsun Adalet binası namüsait ve peri
şanlık içinde, 
| 2. Samstftı Kız Sanat Enstitüsü binasız ve 
|sıkışık ve dağınık bir durumda iken bunlardan 
[birisine tahsisini bütün bir memleket isterken, 
[bizce hiç lüzum yokken Defterdarlığa tahsisi se
bebinin sözlü olarak açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınındır. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Samsun Milletvekili Sayın Muhit
tin Ozkefeli arkadaşımızın sözlü sorularına ceva
bımı arzediyorum. " 

5830 sayılı Kanun gereğince Hazineye intikal 
eden binaların daire ve hizmetlere tahsisi, kanım 
hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu tarafın
dan yapılmaktadır. Bu kanuna göre Samsun'da 
Hazineye, birisi parti, diğeri de Halkevi binası 
olmak üzere iki bina intikal etmiştir. ftoaunın.'4a* 
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ki Hükümet konağı, dairelerin ihtiyacına' kâfi j 
gelmediği için bu binalar kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak 17 . IV . 1952 günlü ve 3/14878 
sayılı Bakanlar Kurulu karariyle, Halkevi bina
sı Sağlık Bakanlığı teşkilâtına, parti binası da ı 
Maliye teşkilâtına tahsis olunmuş ve mezkûr da
ireler bu binalara yerleşmişlerdir. 

BAŞKAN —. Buyurun Muhittin özkefeli. 
MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Efen

dim, mesele, üzerinden beş ay geçmesi itibariyle 
âdeta çürümüş bir vaziyettedir. Fazla konuşmı-
yacağım. Yalnız bir hakikat vardır, takririmde 
de arzettiğim gibi, sadece vilâyet konağıma dar
lığından değil, biraz daha genişlemek, Bakan
lığa mütenazır bir tipi ihtiva etmek üzere ma
hallen yapılmıştır. Mektep yokken, Adalet bi
nası perişan iken ve halk bunların yapılmasını 
rica edip dururken vilâyet mahza arzettiğim 
sebepten, hiç de sıkışık olmıyan vilâyet kona
ğından defterdarlığı falan dışarı atmıştır. Ben-
Sayın Bakandan bu tahsisin yeniden tetkikini 
rica ediyorum, başka bir diyeceğim yoktur. 

15. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak maden imalât sahası 
dâhilinde yapılan binaların tapuya tescil mua
melelerine ve bundan mütevellit karışıklığın 
izalesi hususunda ne düşünüldüğüne dai''Baş
bakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı Muam
mer Alakant'ın sözlü cevabı (6/726) 

BAŞKAN —> Soruyu okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

I - 1295 tarihinde Zonguldak Kömür Hav
zasında yerleşen askerî makamlar tarafından 
bir maden hartası yapılmış, ve maden imalât sa
hası içinde kalan arazilerindir kısmı madenlere 
diğer kısmı da iskâna tahsis edilmiş olarak gös
terilmiş ve çok büyük bir saha Havzai Fahmiye 
olarak yazılmıştır. 

Bu saha içinde kömür madeni olarak gös
terilen arazinin altında kömür madeni olmadığı 
halde, hartaya geçen şekle göre bu sahada inşa 
edilen evler, diçbir veçhile tapuya tescil edile
mez bir hal iktisap eylemiştir. 

Bunun yanında, çıkan anlaşmazlıklar neti
cesinde 1326 tarihinde Danıştayın ittihaz ettiği 
bir karar muvacehesinde, fertlerin «^aruf hak
ları tahdit edilmiş ve m adefk imalât sabosu için- j 
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de fertlere ait olan arazinin tasarrufu Önlenmiş 
ve bu yerlerin sahiplerine tapu verilmesi imkân
sız hal almıştır. 

Yargıtay dahi, 1326 tarihli Yargıtay kararını 
kabullenerek çıkan anlaşmazlıklarda bu hükmü 
esas olarak kararlarında belirtmek suretiyle 
fertlerin temellük ve tasarruf haklarını ihlâl 
etmektedir. 

Bugün Havzai Fahmiye içinde binlerce ev, 
tarla, arazi sahipleri tarafından tapuya bağlana-
mamakta ve gayrimenkul sahipleri çok güç bir 
durumda kalmış bulunmaktadırlar. 

Bu halin izalesi için tarafımdan Maliye ve 
İşletmeler bakanlıklarına keyfiyet yazı ile arze-
dilmiş ve bu halin ıslahı istenmiş1 ve Maliye, Ba
kanlığı buna mütaallik olan evrakı İşletmeler 
Bakanlığına göndererek bu işin müştereken hal
lini derpiş etmiş ve fakat aradan iki yıl geçme
sine rağmen bu hayatî mesele halledilmeden kal
mıştır. Başbakanlık bu halk isteğinin halli için 
ne düşünüyor? 

2. Maden hartasının yeniden gözden geçi
rilmesi ve maden mevcut olmıyan arazilerin ser
best bir hale ifrağı ve bu arazi sahiplerinin mül
kiyet ve tasarruf haklarını ihraz etmeleri için 
yeni bir harta yapılacağı ve bu vazifenin İşlet
meler Bakanlığı tarafından Ereğli Kömürleri 
İşletmesine emredildiği malûmunuz olmasına rağ
men, bu harta hazırlanmış ve resmen ilân edil
miş midir? 

3." Binlerce ev sahibi tapu alamamakta ve 
kadastro heyetleri de bu kabîl arazinin tescili 
taleblerini mevcut işbu durum muvacehesinde 
muamelesiz bırakmaktadırlar. Bu hususta Mali
ye, Adalet, İşletmeler Bakanlıkları arasında an
laşma yapılması ve karma bir komisyon kurula
rak mahallinde inceleme yapılması suretiyle hu
kuki ve idari yollardan bu işin halli düşünül
mekte midir! 

4. Yeni çıkacak olan ve hazırlanmakta bu
lunan Maden Kanununa bu hususu halledici ye
ni bir hüküm vaz'ı derpiş edilmekte midir? Ti
caret ve Ekonomi Bakanlığının bu hususta ma
lûmatı var mıdır? 

Bu husustaki cevabın Türkiye Büyülç Millet 
Meclisinde sözlü olarak verilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
AbdüwaliBjflft Bo^aoıgük»-
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BAŞKAN — Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI YUNUS MUAMMER 

ALAKANT (Zonguldak) — Zonguldak Millet
vekili sayın Abdürrahman Boyacıgiller'in suâl 
takririne Başbakanlık adına arzı cevap_ ediyorum: 

•1295 sayılı îradei Seniyye ve 1326 tarihli 
Şûrayı Devlet karariyle Zonguldak dâhilinde 
bulunan arazi ve müsakkafatın tapulanmış ve 
tapuya tescil edilmiş kısımların tapu tasarrufla
rı kabul edilmiş, tapuya tescil edilmeyip de 
uzun müddetten beri malik sıfatiyle ve sair 
surette tasarruf yapanların tapu tasarrufları
nın yapılmaması hususunda karar ittihaz edil
miş bulunmakta idi. Fakat bil âhara Kanunu Me
deni ve Tapulama Kanunu ve Toprak Tevzi 
Kanunu gibi kanunlar, gerek bu iradei seniye-
nin ve gerekse Şûrayı Devlet kararlarının hü
kümlerini tamamiyle değiştirmiş bulunmakta
dır. Bu hususta Yargıtaym Hukuk Dairesin
den ve aynı zamanda Heyeti Umumiyesinden 
çıkmış kararlar mevcut bulunmaktadır. Bu ka
rarlar, demin de arzettiğim gibi, Kanunu Mede
ni, Tapulama Kanunu ve Toprak Tevzi Kanu
nunun tapusuz olarak tasarrufta bulunan kim
selere temin ettiği hakların cari olması lâzım-
geldiğini kabul etmiş bulunmaktadır. 

Yargıtaym kararlarının tarih ve numara
larını arzedeceğim : 

Yargıtaym Üçüncü Hukuk Dairesinin kara
rı : 27 . I I I . 1951 tarih ve 2124 esas, 3562 ka
rar. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı : 24 . 
I . 1951 tarih, 5/80-45 esas 2. 

Şimdi Yargıtayea kabul edilmiş olan hüküm
lere göre pratik vaziyet şu şekildedir : Zon
guldak Vilâyeti içinde bulunup da tapusuz ola
rak uzun zamandan beri maük durumunda olan 
kimseler mallarını tapuya tescil ettirmek iste
dikleri takdirde mahkemeye müracaat eder
ler, tescil kararı alırlar. Bundan başkan bir 
tapu kadastro heyeti mevcuttur. Bundan gay
rı imkân hâsıl olduğu anda Zonguldak'a ta
pulama komisyonu göndereceğiz. Bu komisyon 
bu şekildeki kimselerin arazilerini tapuya tes
cil edecektir. 

Şimdiki halde Zonguldak'ın bu bakımdan 
vaziyeti diğer vilâyetlerimizin vaziyetleriyle bir 
fark ibraz etmemektedir. Maden Kanunu Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca h a r l a n m ı ş ve 
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Mec] ise takdim edilmiştir. Maden Kanununda
ki hükümler madenlerle madenin içinde bulun
duğa arazi arasındaki münasebeti tâyin ve tes-
bit ejtmek yolundadır. Ayrıca hususi bir hükmü 
tazajnmun etmemektedir. 

İ B D Ü R R A H M A N BOYACIGÎLLER (Zon-
guldjak) — Sözlü sorum çok mufassal olduğu 
için ^tekrarından içtinap ediyorum. Yalnız hâ
dise; Sayın Bakanın belirttikleri üzere Yargı
tay kararları ile halledilmiş durumda değildir. 
Havzai Fahmiye dâhilinde bulunan arazi hiçbir 
veçhile bugün dahi tescil edilmemekte ve bu hal ha
len devam etmektedir. Bendeniz bu soruyu ver-

I 
diğirjı zaman, iki bakanlıkla uzun süren bir te
mas ıtesis ettim, işletmeler Bakanlığı, sözlü 
soruluda da arzettiğim gibi, Havzai Fahmiyenin 
hudutlarını gösteren hartayı bugün ihtiyaçlara 
uygun bir şekilde tanzim etmek üzere tetkikat 
yapacak ve kömür olmıyan yerleri havzai fah-
miyeçlen çıkaracak idi. Maalesef bunun için ne 
bir hjeyet kuruldu, ne de aynı şartlara göre bir 
hartam tanzim edildi. Bu harta yapılmadıkça, 
altınca kömür bulunmıyan yerlerle, Havzai Fah-
miyej dahilindeki diğer bütün yerlerin, ne ida
ri ve? ne de hukuki yollardan şağilleri veya 
zilyetleri tarafından tesciline imkân bulunmu
yor. Bir zararı da : halen Havzai Fahmiyede 
bu djurumda olan binlerce gayrimenkul, evler, 
çeşitlji binalar vardır. Bunlar temliki tasar
ruflara imkân • venmiyeoek bir durum arzet-
mekt^dirler. Binlerce Zonguldaklı vatandaş bu 
hale |dari ve hukuki yollardan nihayet verilme
sini istemektedirler. 

Arkadaşımızın belirttiği Temyiz kararları 
bu işji halletmiş değildir. Hususiyet arzeden 
bâzı ferler için varittir; Fakat Hatvzai Fahmi-
yeye jdâhil olan arazi bu Temyiz kararının dı
şında; kalmaktadır. HHattâ mahallinde vazife 
görmekte olan kadastro teşkilâtı Yargıtaym 
tevhidi ietikat yolu ile yeni bir hüküm tesis 
etmesini bekliyor. Buna nihayet vermek için 
Danışmayın çok eski bir kararının yeni şartlar-a 
göre değiştirilmesi, bunun için de yeni idari bir 
dâvamın taihaddüsü, aksi takdirde kanunları
mızda) yapılacak tadilâtla bu hale ninayet ver
mek Mümkündür. Biraz evvel belirttiğim üze
re hıî dâva, Havzai Fahmiye- haritasının jeo
loglar! ve hukukçulardan teşekkül eden bir 
heyet I marifetiyle yeniden tetkik ettirilmesi su-

19İ 
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retdyle ancak ve ancak yer altında kömür bu-
hınan yerlere hasriyle halledilebilir. 

Sayın Muammer Alakant, benim seçim çev
remdeki bir konuşmasında, bu meseleye temas et
mişti. O günden bugüne durum değişmemiştir. 
Kendileri Bakandır. Aynı meseleyi ele almaları 
lâzımdır. Hepimizi alâkadar eder. Binlerce 
vatandaş gayrimenkullerinin tescilini istemek
tedir. Tescil yapılmadığı için temliki tasar
ruflar yapılamamaktadır. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Muammer Ala
kant. 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-
KNT (Zonguldak) — Sayın Abdürrahman Bo-
yacıgillerin, göstermiş olduğumuz Temyiz tev
hidi içtihat kararı karşısında, bunu anlıyamı-
yorum, bu varit değildir, demelerini ben anlı-
yamadım. Gerçi dedikleri gibi, bu mesele ile 
bütün Zonguldak Milletvekillerinin alâkadar 
oldukları gibi ben de alâkadar oldum. 
Zonguldak'ta bulunurken Milletvekili olarak 
ve sonra deruhdei mesuliyet ettikten sonra dahi 
bu işin bir an evvel halledilmesi lüzumundan 
bahsettim. Fakat buraya gelip yaptırdığım 
tetkikat neticesinde gördüm ki, bu mesele mah-
lûldür. Sonradan çıkmış olan Tapulama Ka
nunu, Medeni Kanun, Toprak Kanunu, 295 ta
rihinde çıkmış olan iradei seniyeyi hükümden is-
fkat etmiştir. Ve bugün mekanizmanın başrnda 
bulunan mesul bir bakan olarak diyorum ki, 
Zonguldak'ta bulunan bir vatandaş Konya'da-
ki bir vatandaş gibi, Rize'deki bir vatandaş 
gibi, ait olduğu mahkemeye ve orada icrayi 
faaliyet edecek olan tapulama komisyonuna ve 
halen Zonguldak merkezinde faaliyette olan 
Kadastro Komisyonuna müracaat ettikleri tak
dirde mallarını tapu senetlerine tescil ettirmek 
imkânına malik bulunmaktadırlar Bu hususta 
emir verilmiştir, bu hususta tamim yapılmıştır. 
Bütün vatandaşların hakları yerine getirilecek 
vaziyettedir. Bunun üzerinde eskiden böyle 
düşünülmüştü, şimdi bu vaziyettedir gibi bir 
mütalâa serdine niçin lüzum görüldüğünü an
lamamaktayım. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun, Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — İş basitleşti. Sayın Bakan böyle 
söyledikten sonra art ık bu meselelerin muhata
bı ben değilim, kendileridir. Zonguldak'ta bu 
hususta tahaddüs edecek hâdiseleri artık ken-
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dilerine tevcih edeceğim ve işin hallini kendile
rine bırakacağını. 

16. — Malatya Milletvekili Nuri. Ocakcıoğ'-
lu'nun, Malatya ve civarındaki meyva ağaçları
na ve mezruata .zarar veren haşeratm itlafına ne 
şekilde önemi verildiğine, Malatya'da bir dut 
fidanlığı kurulmasına, pamuk ekimine elverişli 
toprakların tesbitine ve akar m civarı alan yer
lerin ağaçlandırılmasına dair Tarım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/728) 

BAŞKAN — Nuri Bey, sorunuz Tarım Ba
kanına müteveccihdir. Bakan seyahatte olduk
ları için gelecek Birleşime bırakıyorum. 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Rem
zi Bucak'm, memleketimizde münevver işsizliği 
diye bir dâva olup olmadığına, üniversite mezun
larının nüfusumuza nazaran nispetine*, diğer mem
leketlerde bu nispetin np kadar olduğuna ve 
Doğu Üniversitesinin açılması için teşebbüste 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/731) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı ve Musta
fa Remzi Bucak arkadaşlarımız bulunmadıkla
rından soru gelecek Birleşime kalmıştır. 

18. — Konya Milletvekili Sıtkı Salim Bur
çak'm, üniversitelerin muhtariyetlerine tecavüz 
edilip edilmediğine ve bu hususta açıldığı iddia 
olunan mücadelenin kime karşı yapıldığına dair 
Millî Eğitivrı Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/732) 

BAŞKAN - , Millî Eğitim Bakanı bulunma
dığı için gelecek Birleşime talik ediyoruz. 

19. — Trabzon Milletvekili Mahmut Oöloğ-
lu'nun, 1951 yılı Ocak ayı başından beri nere
lerde ve ne miktar sahada yeniden tütün ekimi
ne ve ekim denemesine müsaade edildiğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/733) 

BAŞKAN —• İşletmeler Bakanı ve Gümrük 
ve Tekel Bakan vekili burada bulunmadığından 
soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

20. — Kars Milletvekili Hüsa?nettin Tugaç'-
%n; Kahire Hava Meydanına inerken bir tepeye 
çarparak parçalanan yolcu uçağımızın uğradığı 

I kazanın sebebine ve uçak personelimizin yetişti-
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rilme tarzına dair Ulaştırma Bakanlığından söz- I 
lü sorusu (6/734) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
tJLAŞTIRMA BAKANI YÜMNÜ SÜRESİN 

(Öilecik) — Efendim, bu kazanın tetkiki da ya
pılmış, Bakanlıkta bulunmaktadır. Bunun için 
daha bir hafta mühlet vermenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Önümüzdeki Cuma'ya talik edil
miştir. 

21. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun, Doğu Üniversitesi mevzuunda yaptırılan 
tetkikatın neticesine, Hükümetin bu husustaki 
görüş ve düşüncelerine ve orta tedrisat bakımın
dan Doğu'da ne gibi teşebbüslerde bulunulduğu
na dair Millî Eğitim Bakanlığından sözlü soru
su (6/735) 

BAŞKAN — 21 nci soru Diyarbakır Millet
vekili Yusuf Azizoğlu arkadaşımızmdır. Millî 
Eğitim Bakanlığından sorulmaktadır. Millî Eği
tim Bakanı burada bulunmadıkları için gelecek 
Birleşime talik ediyoruz. 

22. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
cinin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar do-
layısiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahki
katın ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu 
hususta ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/432) 

BAŞKAN — 22 nci" soru Adalet ve içişleri 
bakanlıklarına müteveccihtir. Her iki Bakan da 
bulunmadıklarından gelecek Birleşime talik edi
yoruz. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Bakanlar ne za
man gelecek? 

BAŞKAN — Birer zaruret neticesi olan bu 
bulunmayışlar hakkında tabiîdir ki, ben bir ce
vapta bulunamam. Mazeretleri biter, gelirler. 

23. — Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'-
ün, 1951 - 1952 ders yılı ortaokul matematik 
eleme imtihanları sorularından birincisinin yan
lış tertip edilmiş olduğunun doğru olup olmadı
ğına, doğru ise sorunun kimler tarafından hazır- I 
landığına ve öğrencilerin mânız kaldıkları hak
sızlığın tashihine dair Millî Eğitim Bakanlığın- | 
dan sözlü sorusu (6/736) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı bul anma
dığından gelecek Birleşime bırakıyoruz. | 
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\ 24. — Seyhan Milletvekili Cezmi l'ürk'ün, 

köfy kalkınmam mevzuunda Hükümetin bir yatı
rıp plânı mevcut olup olmadığına; hayvancılık, 
orînancılık ve el sanatları için 1951 - 1952 yılla
rımda Devletin tahsis yapıp yapmadığına ve 1953 
yıknda köy kalkınması için hususi yatırımlar 
yapılıp yapılmadığına dair Başbakanlıktan olan 
sofusuna. Devlet Bakanı Muammer Alakant'ın 
söklü cevabı (6/737) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarıma Başbakanlık tarafm-

dajn sözlü olarak cevap verilmesine delâletinizi 
dilerim. 

1. Hükümetin, kısa zamanda köylerimizin 
kalkınmasını sağlıyacak bir yatırım var mıdır? 

2. 1951 ve 1952 yıllarında hayvancılık, or
mancılık ve el sanatları için köy hükmi şahsiyet
lerine yapılmış Devlet tahsisleri var mıdır? Var
sa! her biri için ayrı ayrı miktarları ne kadardır? 

3. Sadece volları yapılmakla köylerimizin 
kalkınacağına kaani misiniz? 

; 4. 1953 Bütçesi hazırlanırken köy kalkın
ması için hususi yatırımlar yapmak niyetinde 
misiniz? 

11 . V I . 1952 
Türkiye Köylü Partisi Meclis 

Grupu Üyelerinden 
Seyhan Milletvekili 

! Cezmi Türk 

i DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar; sayın 
Ce,zmi Türk'ün suallerinde, daha bizim cevabı
mız verilmezden evvel verilmiş olan bir hüküm 
veı onun neticesinde yapılmış olan bir tenkid 
mevcut bulunmaktadır. Kendilerinin, bu hü
küm ve tenkidini suallerinin üçüncü paragra-
fııjıda buluyoruz. Diyorlar ki ; sadece köy yol
ladı yapmak, köylüyü kalkındırmak için kâfi 
midir? 

Evvelâ arzedeyim ki, biz, köylünün kalkın
ması için yalnız köy yolları yapmıyoruz. Ma
mafih biz köy yollarının ehemmiyeti üzerinde 
durursak ve bunda da ısrar edersek bu ısrarı
mız nabeca bir ısrar olmaz. Bir cemiyeti, uz-
viVet bakımından tahlil edenler, bilirsiniz ki, 
kqy yollarını bir uzviyetin, bir vücudun damar
larına benzetirler. Bu damarlar vücuda ne ka-
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dar muntazam yayılmış olursa, ne kadar çak I 
ve ince hüceyrelere kadar nüfuz etmiş bulu
nursa o uzviyet sayılan bir hayatiyete sahip 
bulunacağı gibi bir memlekette de köylere ka
dar giden yollar ne kadar geniş, muntazam ve 
en küçük noktalara kadar ilerlemiş bulunursa 
o yerde ekonomik, kültürel ve her sahada inki
şaflar o nispette muntazam ve o nispette cemi
yetin içerisine kadar nüfuz etmiş bulunur. 
Köy yollarının yapılmasiyle köylümüz, istih
sal ettiği kıymetleri daha elverişli şartlarla 
satmak ve piyasalara sevketmek imkânını el
de edecektir. Gene aynı yollar sayesindedir ki, 
köylümüz istihlâk ettiği malları da yanıbaşın-
da bulmak ve onları en ucuz fiyatlarla temin 
etme imkânını bulacaktır. 

Gene doktorunu, avukatını, mahkemesini, ba-
zan kendi yanına celbederek, bazan köylü on
ların yanma giderek en ucuz ve kolay bir şe
kilde bu köy yollarından faydalanacak ve im
kânlar sağlamış olacaktır. 

Biz köylünün kalkınması için sadece köy yol
larını ele almış değiliz. Bu yollar, bizim ele 
aldığımız köy, köylü, çiftçi kalkınması dâvası 
içinde bunu bir unsur telâkki etmekteyiz. Köy
lünün kalkınması prensibi, bütün memleketin 
kalkınması, bütün vatandaşların kalkınmasına 
matuf çalışmalarımızın bir noktasına matuf bu
lunmaktadır. 

Biz, millî bir parti, millî bir Hükümet ola
rak her hangi bir sınıfı ele alarak yalnız onu 
yükseltmek yolunda değiliz, biz bütün sınıflar 
arasında müşterek bir kalkınma ve inkişaf te
minine ve bir sınıftan diğer bir sınıfa kolayca 
geçebilmeyi sağlıyacak, intikali kolaylaştıracak bir 
prensip ve sistem üzerindeyiz. Biz biliyoruz ki 
köylüyü ve çiftçiyi kalkmdırdıkça, köylüyü 
ve çiftçiyi zengin ettikçe diğer bütün sunuru 
içtimai aynı nispette ilerliyecek, para kazana
cak, zengin olacaktır. 

Köylünün ve çiftçinin kalkmmasiyledir ki, ka
sabalardaki esnafın çok muamele yapması, çok 
para kazanması daha kolay ve mümkün olacak
tır. Yine köylü ve çiftçinin kalkmmasiyledir ki, 
doktoru, kimyageri, eczacısı, mühendisi mem
lekette daha çok kazanma imkânlarına malik ola
caktır. Cezmi Türk arkadaşımızın bölgesini ya
kın zamanlarda gezmiş bulunuyorum. Bir köy
de iki tane doktor gördüm. îki doktor, medeni 
ve fennî cihazlarla orada icrayı tababet; etmekte- I 
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dir. işte, köylünün kalkınması neticesidir ki, o 
köyde iki tane doktorun bulunmasını ve en iyi 
vasıtalarla icrayi tababet etmesini mümkün kıl
maktadır. Her bakanlığımızın ayrı ayrı kendi 
politikasının esas hedefi, köylünün kalkınma
sını ihtiva etmektedir. Bunları birer birer taf
sil edecek, ve bütün Bakan arkadaşlarımızdan, 
kendi bakanlığının politikasında köylünün ve 
çiftçinin kalkınması hususunda teksif ettikleri 
gayreti burada ifade etmelerini rica edecek olur
sak soruyu cevaplandırma mevzuunun çok ha
ricine çıkmış oluruz. 

Önümüzdeki yakın günlerde, bütçe müzake
relerinde her bakanlığın bütçe politikası bura
da tetkik edilirken köylünün kalkındırılması 
hususunda ittihaz etmiş olduğu esasların ne ka
dar geniş ve şümullü olduğu uzunuzadıya yük
sek Meclisçe ihata edilecektir. 

Bayındırlık Bakanlığının köylüyü kalkındır
mak için takip ettiği politikalar arasında; köy 
yolları, köy suları vardır. 

Köylerimiz, uzun senelerden beri hayvan
larla beraber pis suları içmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 3-4 senelik bir devre içinde bu ci
heti Hükümetimiz ıslah etmeye muvaffak olmuş
tur. Bunun inkâr edilemiyecek bir hâdise ol
duğunu milletimiz de takdir eder. 

Bataklıklar kurutulmakta, kültür arazisi 
haline getirilmektedir. Bayındırlık Bakanlığı 
arteziyen ekipleri memleketimize getirmiş, su 
çıkacak yerleri tesbit ettirmiştir. Ve memle
kette şimdiye kadar kurak ve çorak birçok 
topraklarımız bu şekilde, getirilecek sulama ekip
leriyle sulama imkânına mâlik olacaktır. 

Şimdiye kadar memleketimizde bir feyzü 
bereket membaı olması lâzımgeldiği halde ma
alesef hasar ve tahrip membaı olan ırmak ve 
nehirlerimiz en fennî tesisat neticesinde top
raklarımıza feyzü bereket getiren birer kıymet 
membaı olmak haline gelmiş bulunmaktadır. 
Bunların bir tanesi, sayın sual sahibinin ken
di dairei intihabiyesinde • bulunmaktadır ki, 
100 küsur milyona mütevakkıf olan bu tesisa
tın kısa bir zaman içerisinde meydana gelmig 
olması için lâzımgelen bütün tedbirler ve teda-
rikât elde edilmiş bulunmaktadır. 

Ziraat Bakanlığımızı ele alalım. Ziraat Ba
kanlığı 48 milyon lira kadar bir envestismanı 
köyün ve köylünün kalkınması için 7-8 grupa 
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almış bulunmaktadır. Ziraat Bankası şimdiye 
kadar yapılmış olan kredinin 4 - 5 mislinin fev-
kmda her sene birae daha mütezayit bir şekilde 
köylünün daha verimli bir vaziyette bulunabil
mesi için gerekli esababı temin ve istihsal etmek 
için hattâ partiler tarafından bizim tenkide mâ
ruz kalacağımız bir şekilde vâsi bir kredi tevzi 
ederek- köylünün refahını ve istihsalini artırma* 
yoluna gitmiş bulunmaktadır. 

önümüzdeki seneler içinde yine Ziraat Baa 
kasınca derpiş edilen programa göre, köylünün 
köy- evleri yapabilmesi için bir kredi açılacak ve 
peyderpey bu kredi 50 milyon liraya kadar iblâğ 
edilmiş olacaktır. (Bravo sesleri) 

Ayrıca Ziraat Bankası; evlerinin üzerini kire
mit yapmak istiyen veyahut tarlalarının etrafını 
tellerle çevirip meyvalık yapmak istiyen çiftçi
lere kredi açmak için bir karar ajmış bulunmak
tadır. 

Sağlık işlerine bakarsak; yine köylülerin, en 
iyi ve ucuz şekilde tedavi edilmeleri için her il
çede bir sağlık merkezinin tesis • edilmesi Sağlık 
Bakanlığının hedeflerinden birisini teşkil etmek
tedir. Ve hakikaten gidip gördüğüm kazalarda 
sağlık merkezlerindeki ehliyetli ekipler ellerinde 
bulunan vasıtalarla köylere kadar giderek hasta
ları tedavi etmekte oldukları ve köylerden gelen 
birçok hastaların da sağlık merkezlerinde her-
gün tedavi edilerek milletimize ve milletimizin 
şu emeklerini en müspet bir şekilde belirtmek yo
lunda olan Hükümetimize memnuniyetlerini ifa
de ediyorlar. 

Adalet Bakanlığını ele alalım : Bu bakanlık 
geçen sene içinde, Hükümetimiz esas politikasını 
memleketimizin gelir kaynaklarını artırmak vadi
sine tevcih ettiği halde, elli kadar sulh hâkimini 
ta köylere kadar götürmek suretiyle köylünün 
hâkime, hakka, adalete daha kolay, daha ucuz 
kavuşması için hamleler yaptık. 

İçişlerini ele alalım : Geçen sene yirmi beş 
kadar köy nahiye haline gelmiştir. Bu sene huzu
runuza takdim edilecek bir Iâyıhai kanuniye ile 
12 den faşla bucağın kaza haline ifrağ edildiğine 
ve bunun için bir teklif yapıldığına şahit olacak
sınız. 

Hâsılı arkadaşlar; bizim demin de uzun uza-
dıya, arzettiğim gibi politikamızın mihveri, büt
çe politikamızın esası, köylü ve müstahsili kal
kındırmak suretiyle diğer içtimai sınıflarımızın 
zenginliği ve * refahını temin yolunda, memleket-
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te umumi bir kalkınmayı temin maksadına mas
ruf bulunmaktadır. Hangi bakanlığı ele alırsak, 
hejr bakanlığın bu hususta masruf emeklerinin 
rakamlarla tebarüz ettiği kolaylıkla müşahade 
edilir. Fakat arzettiğim gibi bunları bir su
ali takriri ile cevaplandırmak mahiyetinde teşrih 
etmek, kadro haricine bizi sevketmiş bulunur. 

Vaktiyle Roma İmparatorluğunun metropo'e, 
büyük şehirlere ehemmiyet veren Roma İmpara
torluğunun, bir darbımeseli vardı. Diyor ki «Bü-
tüjn yollar Roma'ya gider». Biz D. P. Hükümeti-
nih umdesi de şudur : «Bütün yollar köye gider». 
(foldan alkışlar, bravo sesleri) 

i BAŞKAN — Cezmi Türk. 
! CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, sözlü 

sohım okundu. Mevzuu mahduttu, muayyendi, 
dcjrt tane suali ihtiva etmekteydi 

! Birincisi : Bir yatırım plânınız var mı, di-
ycjrdum. 

i Bakanın beyanlarından anlaşılıyor ki, böyle 
bit" yatırım plânı yoktur. 

i İkincisi : Hayvancılık, ormancılık, el tezgâh
lan için ne kadar yatırım yaptınız, diyordum, 
Hayvancılık, ormancılık, el tezgâhları sözleri be-
nijn sözlü sorumda halen de bir istifham olarak 
durmaktadır. Bu maddeye ait bir tek cevap 
lûtf etmemişlerdir. 

j Üçüncüsü : Sadece köy yolları yapmakla köy 
kalkınması yaptığınıza inanıyor musunuz, dedim. 
Zâten Sayın Bakan da ötekileri bıraktı, bu 
üçnincü maddeden sözlerine başladı. Yollardan 
sulara, bataklıklara geçti, bataklıklar tatmin 
etjnedi, ırmaklara geçtiler ve bizim Seyhan Ba-
rajjında takılıp kendi önlerine büyük bir mania 
çimerek çekildiler. 

' Yalnız dördüncü sualime cevap teşkil ede-
bijecek, tâbirimi mazur görün; gelişe göre, ge
lişigüzel beyanlarda bulundular. 

| Görüyorsunuz ki, esas itibariyle oyjektif 
olarak tesbit ettiğim bu dört maddenin dışında 
birçok beyanlarda bulundular. Bir milletvekili 
olarak, nihayet bir partili milletvekili olarak bu 
saded haricinde sarfettikleri sözlerini cevapsız 
bıj»akamıyacağım. Onun için özür diliyorum. 
Bıjına badi olan ben değilim. Sayın Bakan saded 
dışına çıktığı için bendeniz de bu suallerime te-
m^s etmek suretiyle beyanlarını cevaplandırmak 
istjiyorum. 

1. Dediler ki, köy yollarının muhassenatı 
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şudur şudur. Köy yollan, yol olarak yapılırsa 
muhassenatı vardır. Yoksa köylü angaryası ile 
hâlâ geçen sene Bayındırlık Bakanının çift dife-
ransiyelli diye methedip de hâlâ temin edeme
dikleri kamyonetlerle ve onların taşıyacağı kum
larla sel getirdi, su götürdü malzeme ile yol ya
pımından bahsetmek, ancak bir seçim nutkuna te
mas olabilirdi 1950 den evvel, fakat bugün buna 
da imkân yoktur. Kaldı ki, beni Seyhan Vilâye
tine getirdiler, ben kendi vilâyetimden hiç bah
setmem. Bu sözlü sorudan sonra birçok köyleri
mizi dolaştık. Bizim köy yollarımızın lafı var
dır, projesi vardır, fakat yol olarak bir şfey yok
tur arkadaşlar. Kendilerinin bitirilmiş olarak 
gösterdikleri köy yollanndan bahsedeceğim. 
Imamoğlu köyünün 15 kilometre ilerisinde bir 
nahiye merkezimiz vardır, Sırkıntı nahiyesinin 
kışın Kozan kasabası ile alâkası tamamen kesil
diği gibi yaz mevsiminde' de biz ancak jiple ora
lara gidebiliyoruz. Sayın Bakana hatırlatmak 
isterim ki; memleketimiz henüz kağnılar memle
ketidir 

Ve Türkiye'de bugün 400 bin den fazla kağ-
ni vardır. Sivas Vilâyeti başta olmak üzere, köy
lerimizin bu kağnılardan kurtulması için - mo
torlu vasıtalara değil, at arabalarına kavuşması 
için - bir yol politikası ve bir yol yatırımına 
ihtiyaç vardır. Ama fennî, ilmî, teknik vasıta
larla yapılan objektii verimli bir yol yatınım 
ePan beklenmektedir 

Bu vesile ile Bakana hatırlatayım: Kendile
rinden yaşlıyım. 1929 da vazife ile Muş'un Bu
lanık Kazasında bulunmakta idik. İçişleri Ba
kanı Sayın Şükrü Kaya Bey geliyor dediler. 
Amelei mükellefe seferber edildi. Baktık vilâye
tin bütün yolları 20 günde rotüş edildi. 
Otomobil geçmiyen yollardan otomobil geç
meye başladı. Yapılan tesviyelerle yollara ren
gârenk topraklar serpildi, boyandı. tçişleri Ba
kanı muazzam, kudretli bir otomobili ile geldiler, 
geçtiler. Kış geldi yollar çamura bulandı, bo
zuldu. Biz yine kışın katırla, Bulanık'tan Muş'a 
geldik. Yakînen biliyorum, bugün dahi Bulanık 
ve Malazgirt'e yine kışın katır sırtında yazın 
da ciple muvasala temin edilmektedir. Köy yolla-
n bahsinde, ilçe ve bucak yollarını evveliyetle 
ön plâna alarak, siyasi maksatarla değil, ihti
yacı dikkate alan yolların yapılması lâzımdır. 
Sayın Bakan şehirli köylü sınıfı yoktur derken 
sunufu içtimaiyeden bahsettiler. Ben Sayın Ba

kanla ayni fikirde değilim, Türkiye'de sunufu 
içtimaiyeyi kabul etmiyorum. Kendilerinin ka
bul ettikleri sunufu içtimaiyenin neticei tabiiye-
si olarak mücadelei sunufu kabul gerekir. Biz 
Türkiye'de yalnız bir köylü millet biliyoruz, 
Türkler, bir köylü millettir. 

Seçim dairemizi yakında gezmişler iki dok
torun bulunduğu bir köyden bahsettiler. Filha
kika îmamoğlu adında bir köyümüz vardır. Ama 
onun da aynca sebepleri vardır ilâve etmek is
terim ki, Kozan'daki Toprak Komisyonunu ni
çin kaçırdılar. Burada kendilerine soruvereyim. 
Senelerce vâdedilen Toprak Komisyonu orada 
çalışırken iki tane demokrat derebeyin arzusu 
için toprak komisyonunu niçin sürdüler ve köy
lüleri açıkta bıraktılar, ben kendilerinden so
rayım? 

Köy sularına gelince; ben de kendilerine 
bahsedeyim; cevaplandırmak için. İlimizde 
Hazlarh diye ıbir köy vardır, bu köyün suları 
eski Romalılar devrinden kalma kanaldan 
akarmış, bozulmuş. Bu kanalı düzelterek köye 
su getirmek imkânı vardır. Köylülere sorduk. 
size bir şey gelmiyor mu diye? Radyoya bakar
sanız köyleri sel ıgötürüyor, fakat bu bizim su 
halâ gelmedi, dediler. 

Bataklıklar işine gelince; bataklıkları ku
rutmak içîn buradaki mücadelemiz malûm. 
Köyler, arteziyen elkipleri beklemektedir. Köy
lümüz bâzı yerterde kendi teşebbüsleri ile 80 -
90 metreye indirildiği halde su bulamadıkların
dan zarar ediyorlar. Ben kendilerine söyliye-
yim; Yüreğir Ovasında yer altı sularından 
faydalanan köylerimiz de vardır. Buna muka
bil; Aksaray kazasını Bor'a bağlıyan Devlet 
yolu üzerinde bir köy vardır. Burada eskiden 
kalma bir kuyu vardır, Kuyu çok derindir, ih
tiyaca yetmiyor. Çıkrığa, affedersiniz, bir 
merkeb bağlamışlar, merkep elli metre yürür, 
ipi çeker, bir kova su çıkar. Sonra kova bıra
kılır, tekrar merkep koşulur su çekilir ve bir ko
va daha su çıkar. Bu kuyu Devlet yolu, şeh-
rahının, hemen 30 metre yakınındadır. Bun
dan da anlaşılıyor ki, yol gitmekle her şey ol
muyor, nrerkepsiz su çıkmıyor. 

Büyük su işlerinde Seyhan Barajından bah
settiler. Bunun, için biz Hükümete teşekkür et
miştik. Biz gördüğümüz bütün müspet işleri 
burada söyleriz ve teşekkür ederiz. Fakat bu
rada bir şirket teşekkül edecekti. Bunun henüz 
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teşekkül etmediğini ve inşaata geçinenin 1953 I 
yılında da mümkün olamama tehlikesinin mev
cut olduğu anlaşılmaktadır. Ben de kendileri
ne bunu bildireyim. Bu anonim şirketin bir an 
evvel kurularak beynelmilel teşekkül üyeleri 
buraya geldikleri zaman şirketi kurulmuş ola
rak göstermeleri imkânlarını aramalarını rica 
edeyim. 

Sonra baraj inşaatına başlanırsa, bir daha 
teşekkür «edeceğim. Hattâ hakikaten büyük 
bir iş olan jeneratörler getirtilir ve oraya mon
te edilirse, o zaman da en büyük şükranlarımı 
arzedeceğim. Fakat ondan sonra şunu da arze-
deyim ki, köylülerimizin, bilhassa dağ köylüle
rimizin el tezgâhları ile meşgul olan köylüleri
mizin, yatırım ihtiyaçları devam edecektir. 

Köy evleri için kredi açılmıştır, dediler. 
Eğer bu kredi işini Ziraat Bankası vasıtasiyle 
yapacaklarsa iyi bir netice ile karşılaşamıya-
caklardır. Çünkü bu iş Ziraat Bankasının ihti
sası dâhilinde olan bir mevzu değildir. Sayın 
genel Müdürün inşaatçılığı, kiremitçiliği var mı 
bilmem. Yalnız bendeniz şunu biliyorum ki 
köylülerimize verilmekte olan kredi kâfi değil
dir. El'an tefecilerin dindedirler. Çok yüksek 
faizler veriyorlar. Köylülerimiz bilhassa kefa
leti müteselsile ile aldıkları kredinin azlığından 
müştekidirler. Kredi kooperatiflerine yapıl
makta olan yardımların da kifayetsiz olduğunu, 
kooperatif haricinde bulunan kimselerin de 
mustarip olduklarını, köylülerin Ziraat Banka
sından ne beklediklerini, isterlerse kendilerine 
makamlarında şifahen arzederim, isterlerse onu 
ayrı bir mevzu olarak buraya getiririm. Ben, 
tahsis edilen krediyi kâfi görmüyorum. Yeni 
kaynakların açılmış olduğunu lütfederlerse he
pimiz seviniriz. I 

Sağlık Bakanlığı isterine de temasta bulun
dular. Bu, benim için en' kolay cevap verilmesi 
icabeden bir konudur. Çünkü meslekime taallûk 
ediyor. Yalnız şu -kadarını söyliyeyim ki, ka
zalarda açtıkları 10 yataklı sağlık merkezleri 
kâfi değildir. En basit bir hesapla âcil hasta
lıkların tedavisi için açılacak müesseselerin yal
tak adedi, bütün dünyada asgari binde bir nis- I 
petiyle gösterilir, Buna göre 50 bin nüfuslu bir 
kazada asgari 50 yatak lâzımdır ki hiç olmazsa 
âcil operasyonların, ölümle pençeleşen vatan
daşların ihtiyacını karşıliyabiİsin. Kendileri, I 
400 bin, 300 bin lira sarf ederek tesis ettikleri ve I 
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ipame masrafları yüksek olan sağlık merkezle
riyle bu memleketin âcil hastalık ihtiyaçlarını 
dahi karşılıyamamak durumundadırlar. Geçen 
spne verdiğim bir yazılı soruma Sağlık Bakana-
ılın verdikleri cevabı Meclis zabıtlarından lût-
f|en okusunlar. Açılan hastanelere rağmen ölüm 
ıjispetleri artmaktadır. 25 şehrimizdeki püno-
rjıoni nispetini, bu penisilin devrinde, zatür
reeden ölen vatandaşlarımızın miktarını Sağ
lık Bakanlığının verdiği yazılı cevabından lût-
flen tetkik buyursunlar. Korunması çok kolay 
cjlan bu ölüm sayıları karşısında benim gibi eza 
^uyacaklardır. 
j Adalet Bakanlığına ait kısım hakkında köy-

lfiye sağlanan kolaylıktan bahsettiler, halbuki 
l̂ öylü, Harçlar Kanunu arttı diye şikâyet et-
ıjıektedir. Bilhassa Harçlar Kanunu çıktıktan 
sjonra köylünün şikâyeti artmıştır. Çünkü ada-
ljet pahalılaşmıştır. 
| Bütün yollar Romaya'ya gider, diye bir söz 

yardır, bütün yollar köye gidecek, buyurdu-
ljar. inşallah bütün yollar köye gidecektir. 
Şiraz da particiliğe kaçan sayın Bakan evvelâ 
İ)emokrat Partinin programında 4 - 5 kelimeyi 
geçmiyen köylü sözünü çoğaltsınlar. 40 bin 
İöyü olan bu memlekette bütün yolların köye 
gideceğini söylemeden önce programlarına ev
velâ bunu koysunlar sonra beyanda bulunsun
lar. 
! DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
«Zonguldak) — Sadet haricine mümkün oldu-
jpı kadar çıkmamak ve bir sual takririnin çerçe
vesi içerisinde kalmaya âzami derecede gayret 
iarfettiğim halde sayın Cezmi Türk arkadaşımız 
sadet haricine çıktı diye ifade buyurdular. 

Sual takrirlerinin üçüncü paragrafı şudur; 
tamız köy yolları yapmak köylü kalkınması için 
çâfi midir? 
I Benim anladığım Türkçe sarf ve nahiv ve al
ımdaki cinasa göre, bunun mânası; Demokrat 
Parti iktidarının yaptığı yalnız köy yollarıdır, 
pu, köylünün kalkınması için kâfi midir? îşte bu 
iuali cevaplandırmak ve yalnız köy yolu yapma-
Va matuf olmadığını belirtmek için her Bakan
lıktan küçük, küçük misaller alarak ve şu dosya
ca gördüğünüz ve Bakanlıklardan almış olduğum 
inalûmat ve rakamları huzurunuzda uzun uzadı
ğa okuyarak sizleri tasdi etmekten ve vakit ziya-
indan içtinap etmek için bakanlıklardan misal 
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alarak bahsettim ve cevap verdim ve son sözü- I 
mü söylerken Cezmi Türk arkadaşımızın sualle
rinde irat ettikleri bütün hususların cevapları 
vardır, ve buna tekaddüm ederek, hükümlerini 
ve bu hükümlerden sonra tenkidlerini suallerinde 
yapmış bulunuyorlar dedim. 

Onun içindir ki sadet haricine çıkmamaya, 
kendi telâkkime göre sadet içinde kalmaya gay
ret ederek kısaca cevap verdim. 

Maruzatımın bir kısmının kendileri tarafın
dan iyi anlaşılmadığını veya lâyikı veçhile ifade 
edilemediğini gördüm. 

Dediler ki; sunufu içtimaiye kabul ediyor 
ve netice itibariyle sınıf mücadelesi prensibini 
de kabul ediyor musun. Söylediklerimi aynen 
tekrar edebilirim. 

Dedim ki; Demokrat Parti bir millî partidir. 
Yani milletin bütün sınıfları arasında tezad gör-
miyen ve bilâkis bu sınıflar arasında ahengi ve 
mütekabil dayanışmayı tesis eden, tesis etmeye 
çalışan ve her birinin menfaatini diğerinin men
faatine muvazi gören bir parti olmak itibariyle 
Hükümeti de bu yolda çalışan bir Hükümettir 
dedim. 

Dediler ki; biz yalnız köylüyü tanırız, köylü 
milleti vardır. Biz diyoruz ki, memleketimizin 
nüfusunun % 80 i köylüdür. Köylünün kalkın
ması ve bütün diğer sınıfların kalkınması şarttır, 
şartı esasidir. Ama bizce köylerde oturmıyan 
vatandaşlar da Türktürler. Büyük şehirlerde 
oturan vatandaşlarımız da, şehirlerde oturan 
vatandaşlarımız da, kasabada oturan vatandaş
larımız da ve ziraatçı olmıyan, diğer sınıflara 
mensup olan bütün vatandaşlarımız da Türk
türler. Binaenaleyh bizce, yalnız köylüler Türk 
değil, büyük şehirlerde oturanlar da Türktür
ler ve milletimizin % 80 i köylüdür. Eğer 
iki beyan arasında bir fark varsa bu farkın ne 
olduğunu Heyeti Celileniz takdir buyururlar. 

Rakamlara geçmiyeyim arkadaşlar, rakam
lar pek çoktur. (Sağdan geç geç sesleri) Rakamlar 
pek çoktur ve büyük yer işgal etmektedir. Za
ten bunlardan bir kısmını kısaca arzettim, bil
miyorum hangi rakamı benden istediler de ce
vabını vermedim? 

Hayvanat için yalnız Ziraat Bankasının yap
tığı kredi 1949 senesinde 5 355 000 lira iken, 
hayvan için yapılmış olan bu kredi 1950 sene
sinde 7 621 000, 1951 de 11 milyon, 1952 de 
14 072 000 liraya baliğ olmuştur. Ziraat Ban- | 
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kası vasıtasiyle iş, çift edinmek istiyen müstah-
sıllara yapılmış olan kredi miktarları bunlara 
baliğ olmuş bulunmaktadır. 

CBZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; özür 
dilerim Sayın Bakan bu ikinci beyanlarında 
tavzihen, tamimen başka hususlardan bahs
ettiler. Bendeniz Demokrat Parti bir millî par
tidir, değildir şeklinde konuşmadım. Bendeniz 
yalnız bu memlekette içtimai sınıfları kabul 
etmiyorum dedim. Bunu kabul etmek neticesin
de sınıflar arasında mücadeleyi kabul ettirir 
bir durum hâsıl olur. Diye ilâve ettim. Halbuki 
biz köylü milletiz dedik. Bakan köyde oturan, 
köyde oturmıyan diye bir tefrik yaptılar. Bi
zim telâkkimiz odur ki; köyde oturan da otur
mayan da köylüdür. Bütün millet köylüdür, 
köyde oturmıyanlar da köylüdür, (öyle şey ol
maz sesleri) Efendim bunu bir fikir olarak 
arzediyorum. İşte en yakın bir misal olarak 
Ankara'da oturanları arzedebilirim. Ankara'da 
bütün dağ ve taş ilk batında köyde doğmuş va
tandaşlarla doludur. Bu bir telâkki meselesidir. 
İtirazınıza bakılırsa sizin burada oturanların 
çoğunuzun şehirli olduğu anlaşılıyor. Fakat 
biz, milletimizin çoğunluğunun ilk batında köy
de doğmuş insanlar olduğuna kaniiz. 

Sayın Bakan, şehirde oturanlar Türk değil
dir diye beyanda bulunduğumdan bahsettiler. 
Bendeniz böyle bir beyanda bulunmadım. Bu
nu nasıl bana söyledi diye beyanda bulundular,bu-
nu da bir türlü anlıyamadım. Anlaşılıyor ki, 
sonradan akıllarına gelmiş olacak. 

Yatırımlara gelince : Bendeniz hayvancılık, 
ormancılık ve el tezgâhları mevzularında köy 
hükmi şahsiyetleri için yapılmış yatırımlar 
var mı diye sordum. Kendileri bana 1949 dan 
beri hayvancılık için yapılan krediden bahse
diyorlar. Evet, vatanımızda hayvan yetiştirici 
vatandaşlar vardır. Bu yüzden servet sahibi 
olan - Allah zenginliklerini artırsın - kimseler 
vardır. Fakat benim sorduğum sual, bir parça 
tavzih edeyim, köylere yapılan hayvancılık ya
tırımına dairdir. Bir misal vereyim, isveç'te 
bunlar yapılmaktadır. Dağ tipi inek çeşitleri ye
tiştirilmiş ve köylere verilmiştir. Bunlar az 
yemle yağlı ve bol süt veren hayvanlardır. Bun
lar köye yatırım olarak verilmektedir. Orman
ları yemesin, açlıktan köylü sıkıntı çekmesin 
diye, bilhassa ormanlık ve dağlık bölgelerde
ki köylere bu yatırım yapılmaktadır. Amerikan 
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yardımından istifade ederek İtalyanlar da, 
Şimali İtalya'da köy hükmi şahsiyetlerine bu 
çeşit yatırımlar yapmışlardır. 

Sayın Bakanın okuduğu, köy hükmi şahsi-
' yetlerine ait şey değildir. Sürü sahiplerine, ya
ni, davar tüccarı olan vatandaşlara yapılan 
yardımlardır.. Ben bilhassa dağlık bölgelerde, 
ormanları da korumak istediğimiz bir zaman
da köylerimize yapılmış ve yapılacak yatırım
ları soruyorum ve bunu tasrih ettim. 

Ormancılık için de aynı şeyi sordum; el 
tezgâhları için de aynı şeyi sordum. Ve bu su
allerim hâlâ cevapsız olarak durmaktadır. Faz
la tasdi etmiyeyim. Sayın Bakan mazur gör
sün; bu gibi suallere daha ciddî olarak daha 
objektif cevaplar vermezse ben sevmediğim 
halde Sayın Samet Beyi aramaya başlıyacağım. 
(Gülüşmeler). 

25. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
gıda maddeleri fiyatlarındaki yükselişin neden 
ileri geldiğine ve önlenmesi için ne gibi tedbir
ler alındığına, hangi maddeler üzerinde ayar
lamalar ve zamlar yapıldığına, iç istihlâki artır
mak ve hastalıkları azaltmak için ne gibi sos
yal ve ekonomik tedbir alındığına dair Başba~ 
kanlıktan sözlü sorusu (6/738) 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-
KANT (Zonguldak) — Ticaret Bakanı haftaya 
cevap verecektir efendim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı haftaya cevap 
vereceği için önümüzdeki Cumaya talik ediyo
ruz efendim. 

26. — Çanakkale Milletvekili Süreyya, En
dik'in, Bulgaristan'dan yurdumuza #gelen göç
men adedi ile kaçının müstahsil hale getirildi
ğine, göçmen evleri inşaatına, Ramiz'de yapıl
makta olan göçmen evlerinin adedine ve çürük 
olduğu hakkındaki neşriyata dair Başbakanlık
tan olan sorusuna Devlet Bakanı Muammer Ala-
kant'ın sözlü cevabı (6/739) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın! Başbakanlıkça sözlü 

olarak eevaplândırıhnasma müsaadelerini rica 
ederim. 

1. Bulgaristan'dan Anayurda gelen göçmen 
sayısı ne kadardır? 
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2. Bunları» ne kadarı ev ve geçim vasıta

larına sahip kriınmış ve müstahsil hale getiril-
«Mİerdir? 

3. Göçmen evleri inşaatı taahhüde mi bağ
lanmıştır? 

4. İstanbul'da Ramiz'de yapılmakta olan 
gşemen evleri kaç adeddir? 

I 5. Raimiz inşaatının çüriık olduğu hakkın
daki1 neşriyat doğru mudur? 

j 6. Müteahhitleri kimlerdir? 
I Çanakkale Milletvekili 
| Süreyya Bndik 

| BAŞKAN — Söz Devlet Bakanımndır. 
| DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Çanakkale Milletvekili' Sayın 
SJireyya Endik'in suallerine Başbakanlık p.dına 
hjrer birer cevap arzediyorum. 

I Madde 1 : Bulgaristan'dan 1950 takvim yılı 
başından son defa hudut kapandığı 8 . II . 1951 
tdrihirie kadar 37.351 aileden 154.393 nüfus 
göçmen gelmiştir. 

i Madde 2 : Bu 37.351 aileden 32.000 i iskân 
edilmek için müracaatta bulunmuşlar veya is-
kjın hakkını haiz göçmen olarak tesbit edilmiş-
lebdir. Bunlara karşılık 29.084 evin inşasına 
başlanmış- olup bunlardan 19293 ev ikmal olun
muştur. Geriye kalan 9.791 evin de inşaatı hay
li ilerlemiş olup Yılbaşına kadar tamamlanması 
ümit ve tahmin edilmektedir. 

| Göçmenlerin hemen hepsi müstahsil duınıma 
gelmiş bulunmantadırlar. Şimdiye kadar göç-
mjenlere 703.962 dönüm ziraat arazisi, 5,770.000 
kilo tohumluk, 18.288.935 lira donatım ve işletme 
kredisi verilmiştir. 

I Madde 3 : Göçmen evleri inşaatında mevcut 
etlere ilâve veya yeniden köy tesis suretiyle 
toplu olarak yaptırılanların bir «kısmı taahhüde 
bağlanmış diğer bir kısmı emanat yoKyle ta-
şaronlara verilmiş, serpiştirme suretiyle köyler
di yaptırılan ev inşaatı taahhüde bağlanma-
m|ıştır. 

i Madde 4 : İstanbul'da Rami'de yapılmış olan 
göçmen evleri 2.014 adeddir. 

I Madde 5 : Rami'de inşa edilen evlerin bir 
kismınm çürük olduğu hakkında daha Yaz ;ay-
la|rınd.a İstanbul matbuatında bâzı neşriyat 
yapılmıştır. Bağımsız matbuamın uüahza *tahkir 
v$ tezyif maksadına matuf ohnıyan, hâdise ve 
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eşyaya mütaallik objektif naşriyatma daima 
ehemmiyet ve kıymel vermekteyiz. Ağustos 
ayında İstanbul'a gittiğim zaman göçmen evle
rini de tetkik ettim, inşaatı bozuk ve pek sağ
lam olmıyan tavan, kapı ve pencerelerini işaret 
ederek bunların salih bir hale getirilmesini ve 
muvakkat kabul yapılırken gayet dikkatli bulu
nulmasını alâkalılara tenbih ettim. Muvakkat 
kabul için muhtelif Devlet dairelerine ve Tek
nik Üniversiteye mensup teknisiyenlerden mü
rekkep bir heyet memur edildi. Bunlar 2.014 ev
de 47 evin tamir edilmesi kaydiyle muvakkat 
kabul muamelesi yaptılar. 

Bilâhara yağmurların başlaması üzerine bil» 
hassa stablize malzeme ile yapılan evlerin du
varlarında çöküntüler olduğu, duvarların tama
men rutubetten yaş bir halde bulunduğu ve kı
şın evlerin büyük mikyasta yıkılma tehlikesine 
mâruz bulunduğu yolunda yine bağımsız 
matbuat tarafından vâki neşriyat üzerine istan
bul'daki hükümet makamlarından malûmat iste
mekle beraber ayrıca Ankara'dan iskân Genel 
Müdürlüğü Teftiş Heyeti Eeisi ile Bayındırlık 
Bakanlığından bir inşaat mühendisi tetkika me
mur edildi. Bu heyet bir iki gün evvel tetkikatı-
nı ikmal ederek Ankara'ya dönmüş bulunmakta
dır. Birkaç güne kadar bir tahkikat heyeti teşkil 
ederek istanbul'a göndereceğim. Yapılmış, olan 
evlerde oturulmaya salih olmıyanlar bulunduğu 
takdirde bunlar hakkında lâzımgelen hukuki dâ
valar ikame edileceği gibi teknik şartların tahak
kukunu lâyıkiyle murakabe etmiyenler bulundu
ğu takdirde bunlar hakkında da cezai takibat ya
pılacaktır, 

Henüz katî kabul yapılmamış bulunmaktadır. 
Mütaahhitler tarafından verilmiş teminat mek
tupları elde bulunmaktadır. 

Devletin ve milletimizin haklarını zarara uğ
ratanlar hakkında hiçbir mülâhazaya tâbi olmak
sızın hukuki ve cezai dâva ve takibata tevessül 
edeceğimizden Yüksek Meclisin emin bulunması
nı kemali ciddiyetle arzederim. 

Mesele yukarda da arzettiğim gibi tahkikat 
safhasına intikal etmek üzere bulunduğundan 
şimdilik bu hususta daha fazla tafsilâta mahal 
görülmiyeceğini ümit ederim. 

Madde 6 : Bami'deki 2014 evi beş müta-
ahhit inşa etmiştir. 
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1. Mütaahhit Abdullah Ziya Kozan-

oğlu 
2. Mütaahhit Fazıl Aysu ve Şinasi 

Şahingiray 
3. Mütaahhit Tahir Tuğ 
4. Mütaahhit Rebii Güleyk 
5. Mütaahhit Osman Acara 

BAŞKAN — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — 

1000 

250 
364 
100 
300 

2014 

Efen-
dim; bu önergeyi Meclis tatile girmeden bir ay 
evvel vermiştim. Şimdi Sayın Devlet Bakanının 
açıkladığına göre, tahkikat henüz bitmemiştir. 
Binaenaleyh, Bakanlıktan bendeniz rica edi
yorum, tüzük müsaitse, katî cevap verilebilmesi 
için sorunun görüşülmesini bir hafta veya mü
nasip bir müddet tehir edelim. 

Şevki Hasırcı (Aydın) — Bir soru daha ve
rirsiniz. 

SÜREYYA ENDlK (Devamla) — Efendim; 
tahkikat heyetinin gittiğinden bahsettüer. Bu 
itibarla cevap vermeden evvel tahkikat heyetin
den katî netice alsınlar ve ondan sonra cevap
landırsınlar ki, bizim de ona göre söyliyecekleri-
miz ve ileri süreceğimiz deliller var. Onun için 
bu şekilde bir istirhamda bulundum. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz. Koyduğunuz 
şarta göre cevap beklemek gibi bir şey yoktur. 

SÜREYYA ENDlK (Devamla) — Bir sözlü 
soru, bir şey Öğrenilmek için verilir, yoksa kar
şılıklı lâf düellosu yapmak için verilmez. Devlet 
Bakanı göçmenlerin iskân edildiklerinden, ken
dilerine bir miktar tohum verildiğinden bahsetti
ler, bunlar teşekkür edilecek şeylerdir. 

Bunun haricinde Rami'de inşa edilmiş olan 
2014 evin ve onun içerisinde oturacak olan 
vatandaşların mukadderatı bahis mevzuudur. 
Hükümet bu hususta katî bir şey söylemeli ki, 
biz de ona göre fikirlerimizi açıklıyalım. Bina
enaleyh sözlü sorumun katî şekilde cevaplanma
dığına kaniim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Sayın Süreyya Endik önerge
lerinde altı husus hakkında malûmat istemekte
dirler. Bunlardan son iki tanesi Rami'deki ev
lere taallûk etmektedir. Bu mevzu haricindeki 
sorularını, Türkiye çapındaki kısımlarını, ra
kamlara istinat ederek cevaplandırdım. 
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Rami'deki evlerin inşaatı hususunda da de

dim ki; bu mevzudaki neşriyatı kemali ciddiyetle 
tahkik ve takip ettim, bir tetkik heyeti gönder
dim. 

Tetkik heyeti oradan geldi. Birisi tskân teftiş 
heyeti reisidir, mimarı iskândan almadım, Ba
yındırlık Bakanlığından rica ettim, İstanbul 
Üniversitesinin inşaatiyle meşgul bir mühendisi 
vazifelendirdiler. Onları gönderdim. Geldiler, 
demek ki, bir şeyler söylediler ki, 3 - 5 gün evvel 
bir tahkik heyeti gönderdim. Sualin bugünkü 
vaziyeti bu. Sağ olursak her gün karşı karşıya-
yız. Birgün gene bu meselenin Büyük Millet 
Meclisinde konuşulmasını arzu ettiğininz takdir
de şahsi temaslardan zamanın geldiğine kanaat 
getirdiğiniz zaman yeni bir sual takriri verirsiniz. 
Ben de o zaman icabeden cevabı buradan veririm. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Bugün
kü tarihle yeni bir sual takriri vererek mesele
yi tekrar Meclise getireceğim. 

27. — Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'in, 
benzine yapılan zammın sebebine ve bu zam do-
lasiyle şoförlerin hak ve menfaatlerinin korun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri, 
Çalışma ve Ekonomi ve Ticaret bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/751) 

* 
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen

dim? (Yok sesleri). 
Soru sahibi burada olmadığından gelecek 

Birleşime bırakıyoruz. 
28. — Bursa Milletvekili Mithat San'm, Hü

kümet merkezinde Devlet müesseselerinden han
gilerinin mevduatının Türkiye tş Bankası Ana-
nim Şirketinde bulunduğuna, bu mevduatın mik
tarına, ne nispette faiz verildiğine, hususi mu-
hasabe, belediye ve belediyelere bağlı teşekkül
ler ile Kızılay, Hava Kurumu ve Çocuk Esirge
me Demeğinin mevduatlarına dair Maliye Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/753) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? (Yok sesleri). 

Soru sahibi burada olmadığından gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

29. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcı-
oğlu'nun, Çorum ve Amasya illerine bağlı Sa-
rayözü ve Kızılcaviran köyleri arasındaki hudut 
ihtilâfının bugüne kadar karara bağlanmaması 
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sebebine ve hasat mevsiminde vukuu melhuz 
vakaların önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanlığından söz
lü i sorusu (6/754) 

j BAŞKAN — Soru sahibi burada, fakat İç
işleri Bakanı seyahatte olduğundan gelecek-Bir
leşime bırakıyoruz. 

30. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-
ren'in, İstanbul'da muvakkaten Bahriye Müzesi 
olatrak işgal edilen Bezmiâlem Valide Sultan Ca-
miinin tahliye edilerek maksadı tesisinde kulla
nılması hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/755) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
(Burada sesleri). 

Başbakanlıkça cevap verilecek mi efendim? 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-

KANT (Zonguldak) — 15 gün mehil istiyoruz. 
BAŞKAN — On beş gün kadar mehil istiyor

lar Salih Bey! 
SALİH ESAD ALPEREN (Trabzon) — 0-

lur efendim. 
BAŞKAN — 1 Aralığa kadar talik ediyo 

ruz. 

31. — Maraş Milletvekili Abdullah Ay temiz'-
in, din adamı yetiştirmek üzere Mısır'daki Ca-
miülezher'e ne için talebe gönderilmediğine, git
miş olanların durumu ile Hükümetin alâkadar 
olmadığına ve bu ilim müessesesinden mezun 
olanlara ne gibi haklar tanındığına dair Başba
kanlıkla Millî Eğitim Bakanlığından sözlü, so
rusu (6/760) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı seyahatte 
bulundukları için gelecek Birleşime talik ediyo
ruz. 

! 32. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şerefi
ne verilen resmi kabule Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî davet ve 
merasimlerde Siyasi Parti Genel Başkan ve Mec 
Us Grupu Başkan ve temsilcilerinin hazır bulun
maları için davetiye gönderilmemesi sebebine da
ir Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/761) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek-
misiniz? 
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DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-

KANT (Zonguldak) — Hayır. 

BAŞKAN — Başbakan bulunmadıkları için 
soruyu gelecek Birleşime talik ediyoruz. 

33. — Zonguldak MilletvekiU Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, bugüne kadar hangi gazetelerde 
ne miktar resmî ilan tevziatı yapıldığına, muha
lefet organı olan gazetelere verilen resmi ilânlar
da takibedilen usule ve Kudret Gazetesine resmî 

1952 O : 1 
ilân verilmemesi sebebine dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/762) 

DEVLET BAKANI YUNUS MUAMMER 
AL AK ANT (Zonguldak) — Cezmi Türk'ün so
rusu ile aynı mahiyettedir. Talikini rica ediyo
rum. 

-BAŞKAN — 1 Aralık tarihine talik ediyoruz 
efendini. 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Ek
rem Baysal'ın seçim tutanağı hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (3/253) [1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen? Yok. Raporu oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşımız Eskişehir Millet-veMli Ekrem 
Baysal'ın secini tutanağını oyunuza arzeddyo: 

ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — İstanbul MilletvekiU Ahmet Hamdi Ba
şar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası kurulması
na ve iskân işlerinin icra tarzına dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon rapora (2/264) [2] 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporunu oku
tuyorum. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Raporu tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edil
miş. yani teklif reddedilmiştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 
ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fukrasının yorumlanması 
hakkında önergesi ve Geçici Komisyon raporu 
(4/167) [3] 

(Rapor okundu) 

|1] 230 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 253 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 210 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyenl 
Buyurun Behzat Bey. 

BEHZAT BÎLGÎN (îzınir) — Muhterem ar
kadaşlar; Geçici Komisyonun tefsire mahal ol
madığı hakkında seredettiği mütalâa iki mucip 
sebebe dayanıyor : Birincisi; gazetelere de ilân 
verildiği ve ilân verenlerin bundan istifade et
tiği mülâhazasıdır. Bu arzettiğim mülâhaza yani 
ilân sahiplerinin istifadesi mülâhazası belediyele
rin her hangi bir işte kâr temin eden müessese
lerden bir nevi vergi almıya salahiyetli olduğu 
fikrine iltifat edildiği intibaını şuyandırmakta-
dır. Böyle bir görüşün, idari hukuk bakımından 
kabili müdafaa olmıyacağı aşikârdır. 

Misal olarak, ilk önce Amerikan müelliflerinin 
bir mütalâasını arzedeceğim. Bu mütalâa Bele
diye Kanunumuzda dâhi teyit edilmektedir. 

Dillon'un mütalâasına göre «Belediyeler an
cak ifa ettikleri vazife bakımından kanunla ve
rilmiş salâhiyetlerle vergi ve resim tarh edebilen 
müesseselerdir.» Yoksa vatandaşların her hangi 
bir mevzuda gelir temin etmiş olmaları, bu mev
zuun belediye rüsum mükellefiyeti dâhiline gir
mesi için bir sebep teşkil etmez. 

Bizim Anayasamızın 84 ncü maddesi aynen 
diyor ki; «Vergi Devletin genel giderleri için 
halkın pay vermesi demektir. _ Bu esasa aykırı 
olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından veya 
onlar adına resimler, ondalık alınması ve baş
ka yüklemeler yapılması yasaktır.» 

85 nci madde («Vergiler ancak kanunla sa
lınır ve alınır. 

Devletçe, illerin özel idarelerince ve beledi
yelerce alınagelmekte olan resimler ve yükle
meler, kanunları yapılıncaya kadar alınabilir.» 

Buna nazaran denilebilir ki, iyi ya, Belediye 
Gelirleri Kanununda özel maddesiyle buna mü-
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saade edilmiştir. Bir defa o maddenin gazeteler- I 
deki ilânlara şâmil olmadığını ona müstenit ge
rekçenin okunması ile arzedeceğim. Fakat şunu 
kaydetmek icabeder ki, bizim kanunlarımız dâhi
linde belediyelerin ne maksatla vergi alabilecek- | 
leri tâyin ve tahdit edilmiştir. 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 19 ncu maddesi belediyelerin 
hakları ve salâhiyetleri mevzuundadır. Üçüncü 
fikrası diyor ki : (Kavanini mahsusa mucibince 
Belediye Vergi ve Resimlerini tarh ve Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan cibayet etmek.) 

Ve Belediye Vergi ve Resimlerinin şürut ve 
kuyudu aynı kanunla tâyin edilmiştir. 110 
ncu maddesinde deniliyor ki : (Belediye varida
tı şudur : «Miktarı kanunlarla gösterilen Bele- I 
diye Vergi ve Resimleriyle hisse ve kesri mun
zamlar...»). 

Bir defa Belediye Resmi olması için miktarı- I 
nm kanunla tâyin edilmesi şarttır. Tefsir edi
len maddei kanuniye ile tâyin edilmiş bir mik- i 
tar olmadığına ve bu keyfiyet belediye meclisle
rinin tâyin edecekleri tarifelere bırakıldığına 
göre bunun kanunen bir Belediye Vergi veya 
Resmi veya kesri munzammı olamıyacağı aşi
kârdır. I 

Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında deni
liyor ki ; «bu kanun gereğince, belediyenin ruh
satına mütevakkıf olan işler için meclisçe tan
zim ve ... 71 nci maddeye tevfikan tasdik edilen 
tarife ve talimat dairesinde alınacak Ruhsat 
Harçları...» 

ıŞu halde mevzuubahis olan îlân Resmi, res- ı 
mî unvanını taşımasına rağmen hakikatta an- | 
cak bir Ruhsat Harcı olabilirdi. Eğer ki ilân
ların neşri belediyenin ruhsatına tâbi telâkki 
edilseydi... Nasıl*ki, îlân Resmi «Levha ve 
îlân Resmi» olarak kanunda yer almıştır. Yol
larda afiş taliki, umumi nakil vasıtalarına ta
lik edilen ilânlar da yine belediyelerin ruhsa
tına tâbidir. Bunlar birer Ruhsat Harcı mahi
yetindedir. Halbuki gazetelerde ilân neşrinin 
belediyenin ruhsatına tâbi olduğunu ve Ruhsat 
Harcını istilzam edebileceğini tabiîdir ki hiç 
kimse iddia edemez. Binaenaleyh Belediye Ge
lirleri Kanunu muvacehesinde mevzuubahis 
Levha ve îlân Resminin hakikatta bir resim de- i 
ğil, bir Ruhsat Harcı olabileceği ve gazetelerin | 
bunun şümulü dâhiline giremiyeceği aşikârdır, i 

Meclisin karar verebileceği işler hakkında 
yine Belediyeler Kanununun 70 nci maddesin- i 
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de şöyle denilmektedir : «Meclis, aşağıda gös
terilen işleri müzakere eder ve bunlar hakkında 
kar^r verir : Fıkra 7 : Kanunlarla vaz'edilmiş 
olan Belediye Vergi ve Resimlerine ait tarife
ler.,..» 

Arzettiğim veçhile bunların resim ve vergi 
olabilmesi için miktarlarının, yani, âzami ve as
gari hadlerinin kanunda tarif ve tâyin edilmiş 
olmjası lâzımgelir. 

Tâyin edilmemiş tarifeler vergi mahiyetinden 
çıkarlar. Hizmet mahiyetinde olan ücret ve harç
lar mahiyetini alırlar ve aynı 70 nci maddenin 
8 nci fıkrası şümulüne girerler ki, o da şudur : 

« B.elediye vergi ve resimlerinin taallûk et
tiği) hususat haricinde, belediye dairesi tarafın
dan ifa olunacak hizmete mukabil alınacak üc
ret tarifeleri .... » 

Gazetelerde intişar eden ilânlarda belediye 
dairelerinin her hangi bir hizmeti iddia edilebi
lir oni? 

Binaenaleyh, idare hukuku baknmın,dan va
racağımız netice : Miktar kanunla tesibit edil
mediğine göre, mevzuubahis ilân resmi bir ver
gi veya resim değil, belediyenin bir ruhsat har
cıdır. Bir hizmete taallûk etmediğine göre 
belediye gazete ilânlarından ücret alamaz. Ruh
sata taallûk etmediğine göre bunlardan ruhsat 
harcı alınmasına esasen imkân yoktur. 

Şimdi keyfiyeti doğrudan doğruya madde 
bakımından mütalâa edelim. Mevzuubahis 
majdde aynen şöyledir : 

(Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık 
olan yerlerde nakil vasıtalarında ve herklesin 
göçebileceği sair yerlerde asılan, gösterilen ve 
dağıtılan ilânlarla, her ne suretle ve vasıta ile 
olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlar
dan belediye meclislerince düzenlenecek esa« ve 
tariflere göre resim alınır). 

i Bu maddenin mütalâasına başlamadan evvel 
şuıiu nazarı itibara almak lâzımdır ki bu kanu
na ıtekaddüm eden 26 Mart 1340 tarihli ve 423 
sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanununda 
mütenazır bir madde vardır. O mütenazır 14 neü 
madde hakkında kısaca malûmat vereceğim. O 
mapldeye göre Türkiye'de intişar eden gazete 
ilânları hiçbir zaman belediye resmine tâbi olma
mıştır. Yeni kanunla yeni bir vaziyetin ihdas 
edijldiğini iddia edebilmek için de evvelâ metin
de imucip sebep ve sarahat mevcut olmadığını gö-
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rûyoruz. Bilâkis tatbik edilemiyeceğini gösteren 
bir sarahatin mevcut olduğunu arzetmek isterim. 
Filhakika arzettiğim maddenin metnini teşkil 
eden (meydan yol ve sokaklar ve umuma açık 
yerlerle nakil vasıtaları ve herkesin görebileceği 
sair yerlerde) ibaresinde başından sonuna kadar 
maddenin her kısmına şâmil bir mekân kaydı 
vardır. Yani Türkçemizin kendi selâseti ve kaide
sini bir tarafa bırakarak tekrarlamak icabederse 
o maddeyi şu şekilde okumak icabederdi: Mey
dan, yol ve sokaklarda ve umuma açık olan yer
lerle nakil vasıtalarında ve herkesin görebileceği 
sair yerlerde asılan, aynı yerlerde gösterilen, ay
nı yerlerde dağıtılan ilânlarla yine aynı yerler
de yani meydan, yol ve sokaklarda umu
ma açık olan yerlerle nakil vasıtalarında ve 
herkesin görebileceği sair yerlerde, her ne 
suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak diğer 
ilân ve reklâmlardan, Belediye Meclislerince dü
zenlenecek esas ve tarifelere göre resim alınır. 
Demek ki resim alma keyfiyeti evvel beevvel 
reklâmların, ilânların meydanlarda, sokaklarda 
umuma açık olan yerlerde, nakil vasıtalarında 
ve umumi olarak «herkesin görebileceği yerlerde» 
yapılacak olması kaydına bağlıdır. Halbuki gaze
telerde yapılan ilânlar meydan ve sokaklarda, 
umumi nakil vasıtalarında yapılan ilânlar olma
dığı gibi gazeteler herkesin görebileceği yerler de 
değildir. Bu maddedeki şu inceliğe dikkat etmek 
lâzımdır. Tekrar ediyorum; (meydanlarda, so
kaklarda, umuma açık olan yerlerde, nakil vası
talarında asılan ve gösterilen ilânlar) deniliyor 
ki, hal sigasıdır. Buna mukabil son kısımda her 
ne suretle, ne vasıta ile olursa olsun yapılacak 
ilânlar deniliyor. Birisinde hal, diğerinde istik
bal sigasmm kullanılması aşikâr bir maksada da
yanıyor. Birinci kısımda kanun vâzıı o anda ma
lûm ve menus ilân şekillerini tadat ediyor ki bun
lar dağıtılan el ilânları, asılan afişler, nakil va-
sıtalarmdaki levhalar ve ışıkla gösterilen ilânlar
dır. İkinci ve son kısımda ise ilerde zuhur edebi
lecek ilân şekilleri kasdedilmiş ve bunlar da (her 
ne suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak di
ğer ilân ve reklâmlar) tâbiri içine alınmışlardır. 

Her ne suretle olursa olsun yapılacak rek
lâmlar denmiştir. Ne gibi? Meselâ; sesli vasıta
larla, İşıklı projeksiyonlarla, tayyarelerle, ki, 
bunlar yapılmaya başlanmıştır ve sair vasıta
larla yapıacak ilân şekilleri olabilir; sırf iîân 
mahiyetinde olmak suretiyle bunların vergiye 
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tâbi tutulmasını kanun vâzıı istemiştir. 

Şimdi arkadaşlar; bu sarahat karşısında gar 
zetelerde yapılan ilânatm diğer ilânlarla kabili 
kıyas olmadığını ve vergiye tâbi olamıyacağını 
izah etmiş olduğumu zannediyorum. Nitekim 
komisyonun tefsiri kabul edilecek olursa, ve 
her ne suretle olursa olsun kaydının gazetelere 
de şâmil olduğu farzedilecek olursa, evleviyetle 
gazeteler haricinde yapılacak ilân şekillerine de 
şâmil olması lâzımgelir. Çünkü, gazetedeki ilân, 
parasiyle satmalınan bir vasıtadaki ilândır. Şu 
halde para ile satmalmacak her hangi bir şey
deki ilânın, bu tefsire göre, levha ve ilân res
mine tâbi olması lâzımgelir. Meselâ bir ilâç alı
yoruz. Ambalaj içinden bu ilâç ve fabrikanın 
diğer müstahzaratı hakkında bir ilân ve cakası 
zuhur eder. Hiçbir kimse çıkıp da bunlar da 
îlân Resmine tâbidir diyebilir mi? 

Meselâ arkadaşlar, ecnebi memleketlerde 
basılıp memleketimize girerek Ankara'da, İs
tanbul'da, İzmir'de ve diğer birçok şehirlerimiz
de satılan ecnebi risaleler, yevmi gazeteler var
dır. Bunlar lâyüat ve lâyuhsa ilânları ihtiva 
etmektedir. Eğer Geçici Komisyonun tefsirini bir 
an için kabul edecek olursak, bu gazetelerde in
tişar eden ilânlardan da resim almak icabeder. 
Bunlar memleketimizde satıldığı müddetle ay
nen bizim gazetelerimizin tâbi bulundukları 
şartlara tâbidir. Ecnebi memleketten gelen bir 
afiş duvara yapıştırıldığı takdirde nasıl İlân 
Resmine tâbi ise, bu resmin gazetelere şümulü
nü kabul ettiğimiz takdirde, ecnebi memleket
lerden gelen gazeteler aynen bizim memlekette 
intişar ediyor gibi, Belediye İlân Resmine tâbi 
olmak icabeder. Ama arkadaşlar esasen böyle 
bir efsiri kabul etmeye imkân" yoktr. Niçin? Bu
nu kısaca arzedeyim: 

Arzettiğim gibi Belediye Gelirleri Kanununa 
takaddüm eden 423 sayılı diğer bir kanun var
dır. Metinleri, paragraf paragraf, hattâ kelime 
kelime mukayese edelim: 423 diyor ki; «el ve 
duvar ilânlariyle» yeni kanun (5237 sayılı ka
nun) diyor ki; (meydanlarda, yollarda, sokak
larda, umuma açık olan yerlerle nakil vasıta
larında ve herkesin görebileceği sair yerlerde 
asılan gösterilen ve dağıtılan ilânlarla, her ne 
suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak diğer 
ilân ve reklâmlardan belediye meclislerince dü
zenlenecek esâs ve tarifelere göre resim alınır.) 
Binaenaleyh (her ne suret ve vasıta ile yapıla-
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cak olursa olsun belediyelerce düzenlenecek ta
rifelere göre resim alınır) kaydı, eğer bu ne 
suretle olursa olsun ibaresine dayanılarak gaze
telere teşmil olunacak olursa evvelki kanun 
metninde daha mutlak ve şâmil olarak (diğer 
her nevi ilânattan da resim alınır) dendiği za
man gene gazetelere şâmil olması lâzımgelirdi. 
Halbuki tatbikatta hiçbir zaman gazetelere şâ
mil olmamış ve olabileceği bir an için iddia edil
memişti*. 

Şimdi efendim, metin kâfi derecede vazıhtır. 
Bununla beraber bâzı arkadaşlarımızın tereddüt 
etmeleri ihtimali karşısında kanunun hazırlan
masını icabettiren gerekçeye intikal edelim: 

Bugüne kadar gerekçesi bu kadar zengin ha
zırlanmış bir kanun yoktur. Bu kadar zengin bir 
gerekçeyi tetkik etmek zahmetine katlanmadan 
Geçici Komisyon ceffelkalem bir hükme vâsıl ol
muştur. 

Bu, Belediyeler Gelirleri Kanununun hazır
lanma şekli şöyledir: 

Evvelâ Ankara'da bir Uraylar kongresi top
lanmış, bu, Belediye Gelirleri Kanununda yapıl
ması lâzımgelen değişiklikler hakkında bir muh
tıra hazırlamış, bu muhtıra o zamanın tek par
tili meclisinde parti grupuna verilmiş, parti 
gurupu kendi noktai nazarını ileri sürmüş ona 
göre bir gerekçe hazırlanmış, bu gerekçeye isti
naden kanua hazırlanmış ve yine parti guru-
punun da temayülüne uygun bir gerekçe eklene
rek kanun buna göre Meclise sevk ve tedvin olun
muştu?. 

Şimdi Uraylar kongresini ele alalım. Metin
leri burada aynen okuyacak değilim. Bu kongre 
raporunda ne gibi gelirler temin edilmek isten
diği yegân yegân yazılıdır. Bunların içinde ka
tiyen Levha ve îlân Resminin gazetelere sirayeti
ne dair tek bir madde yoktur. 

Parti kongresine geldiğimiz zaman, parti 
kongresinin de Uraylar Kongresinin dileklerine 
müsteniden de hazırladığı raporunda hangi 
gelirlerin yeniden tesis edileceği ve yeniden han
gi gelirlerin tadil edileceği yazılıdır. Gerekçe 
önümde duruyor, katiyen ilân Resminin gazete
lere teşmili hususunda zerre kadar bahis yoktur. 
Nihayet Hükümet tarafından hazırlanmış olan 
kanun lâyihasının gerekçesi vardır ki, o da son 
derece vazıhtır, bu gerekçeyi okuyorum. Gerek
çenin îlân ve Levha Resmi hakkında hükmü şu-
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duıj : Levha resmine tâbi olan yerler arasına 
serbest meslek erbabının çalıştıkları yerler ek-
lentniş ve resmi dairelerin kapılarına levhaların 
restıe tâbi olmıyacağı gösterilmiştir. 

Postane, istasyon binası gibi irat getirmiyen 
ve kamu hizmetine tahsis edilen binaların levha
lar^ dahi resme tâbi tutulmıyacaktır. Levhala
rın; renk, şekil, genişlik ve asılış itibariyle bele
diye tenbih ve yasaklarına uygun olması gerek
tiğinden maddeye bu lüzumu bildirilen bir fıkra 
konmuştur. 

ilân Resmi için 423 sayılı Kanunda kabul 
edilen esas muhafaza edilmekle beraber resme 
tâbi ilân konuları daha açık olarak belirtilmiş ve 
belediyelerin yapacağı ve yaptıracağı ilân tesisleri 
ile ̂ fişlerden faydalananlardan belediye meclisle
rince düzenlenecek tarifeye göre ücret alınacağı 
gösterilmiştir. 

^Dikkatinizi çekerim, ilân Resmi için 423 
sayılı Kanunda kabul edilmiş olan esas muha
faza edilmekle beraber resmî ilân konuları daha 
açık olarak belirtilmiştir deniyor. 

Binaenaleyh gerekçe sarihtir, ilân Resminde 
423 sayılı Kanunun kabul ettiği esas muhafaza 
edilmiştir. Bu esasa göre ise ilân Resminin gaze
telere şümulü yoktur. Madde vuzuh verilmek 
içiıj değiştirilmiştir. Bu vuzuh; geçici komis
yonun vermek istediği istikametin aksine olarak 
gazetelere tatbik edilemiyeceğini gösterir bir şe
kildedir. Çürikü eski metinde « her nevi ilân » 
diyerek iştibaha mahal bırakabilirdi. Yeni me
tin; belediye resmine tâbi olması için ilânın 
umumi yerlerde, meydanlarda, nakil vasıtala-
larnıda, asılmış, dağıtılmış olması, yahut yine 
bu j yerlerde, yani umumi yerlerde, meydan
larda, nakil vasıtalarında her ne suretle yapı
lacak olması kaydını koyuyor. Bu kayda as
la jtaallûku olmryan gazetelerin bu maddenin 
şümulüne girmiyeceği gerekçe ile sabittir. Ni
tekim bu gerekçeyi takip eden Geçici Komis-. 
yon raporunda levha ve ilânlara mahsus olan 
21 iıci madde Hükümet teklifi ile aynı olup sa
dede en yüksek had olarak 400 lirayı kaldırmış, 
Hükümet gerekçesindeki mucip sebep, yani ilân 
reselinde hiç bir değişiklik yapılmadığının ka
bulünü teyit etmiştir. Ve başka hiçbir kaydı 
ihtiva etmiyor. Evvelce tatbik edilmemekte 
olan bir resmin kanunda sarih bir hüküm mev
cut) olmadıkça tatbik hududunun teşmil edil
melime, hukukan elbette imkân yoktur. Bina-
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enaleyh, gazetelere teşmil edilmemiş" olan bir ilân I 
resminin bu defa gazetelere teşmil edilmesi ar
zu edilmiş olsaydı en ziyade müteamil bir şe
kil olmak itibariyle gazetelerin unutulmuş ol
masının ve sarahaten bahsedilmemiş olmasının j 
imkânı yoktu. I 

Efendim, nihayet diğer ve aynı derecede 
kati bir delil olarak ilân ve levha resminin Be- I 
lediye gelirleri Kanununda ithal edilmiş oldu- i 
ğu bölüme nazarı dikkatinizi celbetmek iste
rim. Malûmu âlinizdir ki, Belediye Gelirleri 
Kanununda belediyenin alacağı gelirler sınıf
landırılmış ve her birine bir bölüm unvanı var
dır. 

Şimdi bu bölümler şunlardır: Birinci Bölüm: 
Belediye vasıtasiyle tahsil edilmiyen gelirler
den balediye payları. Bunlar günlük resimle
ri, tekel maddelerinden ve bina Vergisi kesri 
munzamından alman paylardır. 

ikincisi; işletme gelirlerinden alınan paylar
dır, yani belediyenin kendi gelirlerinden temin 
ettiği hasılattır. 

üçüncü bölüm; harcamalar iştirak payıdır. I 
Bizim tetkikımıza mevzu olan maddenin bulun
duğu bölüm ise belediye araciyle tahsil olunan 
gelirlerdir. Binaenaleyh belediyenin doğrudan 
doğruya tahakkuk ettirip tahsil ettiği gelirler
dir. Nitekim Levha Resmi böyledir. Levhanın 
tâlikından evvel mükellef belediyeye müracaat 
eder ve resmi öder, levhayı talik eder. Bütün 
bu bölümdeki resimler belediye tarafından doğ
rudan doğruya tahsil edilen harçlardır. Hal
buki İlân Resminde Geçici Komisyonun kara
rı kabul edilecek olursa gazetelerin (Damga 
Resminde olduğu gibi)/ belediyeler* namına bu 
vergiyi tahsil etmesi ve belediyeye yatırması 
icabeder. Gazetelere belediye hesabına bir de
fa böyle bir mükellefiyet tahmil etmeye beledi
ye salahiyetli değildir. Çünkü Belediye Gelir
leri Kanunu tetkik edilirse; resmî dairelere 
böyle bir mükellefiyet tahmil edildiği takdirde 
bile o daire, notere tahmil edilirse noter bu 
geliri belediye hesabına tahsile mecburdur gibi 
kayıtlar vardır. Gazetelerin idarehanelerine ilân 
verenlerden bu idarehaneler tarafından ilân 
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Resminin tahsil edilip belediyelere verilmesi 
veya yatırılması kanunda buna ait bir hüküm 
olmadıkça nasıl mümükün olur? Esasen mad
denin unvanı belediye aracı ile doğrudan doğ
ruya tahsil edilen vergiye taallûk etmektedir, 
ki bilvasıta gazeteler idarehaneleri tarafından 
tahsiline imkân vermez . 

Sonra, Belediye Gelirleri Kanunundaki bö
lüm unvanı Levha ve İlân Resminin belediye
ler tarafından doğrudan doğruya tahsil edilecek 
bir resim olup gazete idarehaneleriyle bilvasıta 
tahsil edilmesi istenilen bir vergi haline kalbe-
dilmiyeceğini gösterir. 

Efendim, zannediyorum ki mâruzâtımı kâfi 
derecede izah ederek gazetelere bu resmin şâ
mil olamıyacağmı belirtmiş bulunmaktadır. 

Bütün bunların sebeplerini hulâsa etmek 
lâzımgelirse, 

1. Kanunu mahsusla belediyelere verilen 
salâhiyetler hududunu tecavüz ettiği için; 

2. Belediye Gelirleri Kanununun (belediye 
araciyle tahsil olunan gelirler) bölümünde yer 
alan bir resmi «belediye vasıtasiyle tahsil edil
miyen gelirlerden belediye payı» şekline ifrağ 
neticesini vereceği için; 

3. Belediye Gelirleri Kanununun maddele
rine esas teşkil eden Uraylar Kongresinin mu-
karreratı arasında yer almadığı için; 

4. Aynı kanunun müstenidafcndan olan 
parti komisyonu raporunda derpiş edilmediği 
için. 

5237 sayılı Kanunun Hükümet gerekçesine 
aykırı olarak 423 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desindeki esasa, yani İlân Resminde bir deği
şiklik yapılmadığı esasına uymadığı için, bü
tün bu sebeplerle Geçici Komisyon raporunun 
reddini ve bu resmin gazetelere şâmil olmadı
ğını natık bulunan önergemin kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Daha söz alan arkadaşlarımız 
mevcuttur. Vakit de geçmiştir. Bu itibarla 17 
Kasım Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,08 
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B — YAZILI ÜORULAR 

1. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Ok-
cuoğlu 'nun, Solhan ve Karlıova kazaları Hükü
met binalarının ne vakit yapılacağı hakkındaki 
sorusuna, İçişleri Bakanı Etem Menderes'in ya
zılı cevabı (6/817). 

3 . X . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Vilâyetine bağlı Solhan ve Karlıova 
kazalarında Hükümet binası mevcut bulunma
mış olduğundan memurlar pek büyük bir müş
külât içinde alt ve üstü toprak ve her türlü 
evsaftan mahrum kulübelerde vazife görmekte
dirler. Bu yüzden muamelât da sekteye uğra
maktadır. Bu hal halk ve âmmenin zararını da 
mucip bulunmaktadır. 

Bundan başka bu kazalarda Hükümet mer
kezinin başka bir mahal ve köye nakledileceği 
şayiası da halk tarafından binalar yapılma
makta olduğu cihetle bütün memurların mes
ken teminde pek büyük bir müşkülâta mâruz 
kalmış oldukları gibi temin edilen evler de top
raktan mamul her türlü sıhhi ve yaşayış şe
raitinden mahrum, tek birer toprak odadan iba
rettir. Meclisin tatilinden bilistifade bu sene 
gitmiş bulunduğum Karlıova Kazasında hâkim, 
doktor ve diğer bâzı memurların evsiz oldukla
rını ve kazaya yeni gelmiş olan doktorun re-
fikasiyle beraber toprak bir odadan ibaret res
mî dairede ikamet ettiklerini gördüm. Bu şera
it dâhilinde adı geçen iki kazada memurlar için 
vazife görmek ve memuriyetlerine devam ey
lemek keyfiyeti muhal bir hale gelmiştir. 

Hükümet konakları yapıldığı takdirde halk 
tarafından memurlara kiraya verilmek üzere 
evlerin yapılacağı ve mâruz müşkülâtın kısa bir 
zamanda zail olacağı da muhakkaktır. 

Arzettiğim sebeplerden dolayı Solhan ve 
Karlıova kazalarında bir an evvel Hükümet bi
nalarının yapılması lüzumunun ve bu pinalarm 
ne vakit yapılacağının Sayın İçişleri Bakanlı
ğına yazılı olarak tebliğ ve cevaplandırılması
na delâlet Duyurulmasını üstün saygılarımla arz-
-evlerim. 

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

T. C. 
î. î. G. M. 

İçişleri Bakanlığı 
2 Ş. M. 

Sayı : 22308-92, 14188 

özü: Solhan ve Karlıova 
ilçeleri Hükümet konak
lan Hk. Bingöl Millet
vekili Mustafa Nuri Ok-

| cuoğlu'nun önergesi H. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
11 . 10 . 1952 ^|ün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 41^6/9077, 6/817 sayılı buyuruk-
jarı karşılığıdır. 

Solhan ve Karlıova ilçeleri Hükümet binala
rının ne vakit yapılacağı hakkında Bingöl Millet
vekili Mustafa Nuri Okcuoğlu tarafından Yük
sek Başkanlığımıza sunularak Bakanlığımıza 
tevdi buyurulan önerge üzerine gereken inceleme 
Saptırıldı: 

Bakanlıklararası toplanan komisyonca 1954 
yılında Karlıova ve 1955 yılında da Solhan ilçe
lerinde Hükümet binası yapılması işi programa 
Sinmiştir. 
| Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederim. 

6 . 11 . 1952 
İçişleri Bakanı 

E. Menderes 

2. — Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu'-
hun, Malatya'da Konserve ve Çimento fabrika
sı kurulması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Gü-
reli'nin yazılı cevabı (6/820). 

I 10 . X . 1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Malatya'da çıkan 15 . IX .,1952 gün ve 61 
Sayılı Doğrusöz Gazetesinin ikinci sayfa 5 , 6 
Sütunlarında : «iplik, şeker fabrikasından da 
jjahsile şehrimiz meyva, sebze memleketidir, bu
raya konserve fabrikası lâzım, Mahmut Nedim'
in teşebbüs ettiği çimento fabrikası ne oldu? 
[•Jahnahan kanalı geçen sene neden programdan 
jjıktı?» Diye milletvekillerinden soruyor. Mez
kûr fabrikalara ihtiyaç muhakkaktır. 7 . IV . 
11952 günlü Tutanak Dergisinin 281 nci sayfa
lında Bayındırlık Bakanının soruma verdiği 
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cevabın 5 nci numarasının son kısmında : «Şah-
nahan kanalı başka ve mühim sulama grupu-
dur. îdare şimdiye kadar burada bir şey yapma
mıştır ve bir şey değiştirmemiştir.» Denilmek
tedir. Seçim mıntıkamda ziraat, sınai, ziraat 
meyvacılığm ıslah ve inkişafı, ırmak kenarları
nın ağaçlandırılması hakkındaki Tarım Bakan
lığından sözlü sorum gündeme alınmışsa da 
Meclis yaz tatiline girmiştir. Adı geçen Sayın 
Mahmut Nedim Malatya'nın eski Milletvekili 
olup çimento fabrikası için ne gibi bir teşebbüs
te bulunmuş ve ne netice vermiştir? Muhitin 
hakikaten muhtaç olduğu yukarda adı geçen 
fabrikaların açılması için ne düşünülmektedir! 

Malatya'nın iktisadi sıkıntı içinde bulunan 
ilçeler halkı diğer yerlere geçimini sağlamak 
için gitmeleri karşısında gereken iktisadi ted
birleri diğer bakanlıklarla temas ederek ala
cağını sözlü soru üzerine Ticaret ve Ekonomi 
Bakanı Mecliste cevaplandırmıştı. Bundan son
ra seçim mmtıkamdaki incelemelerimde bir kal
kınma tedbiri teşebbüsü göremedim. 

Sayın Ticaret Bakanının makamına ait kı
sımları İçtüzüğün 149 ncu maddesine göre ya
zılı olarak cevaplandırmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 25 . 10 . 1952 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Genel : 60562 

özel : 1/541 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 10 . 1952 gün ve 6/820 - 4146/9117 sayılı 

yazıya cevap: 
Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu tara

fından, Malatya'da konserve ve çimento fabri
kaları kurulması hakkında Bakanlığımızca ne dü
şünülmekte olduğuna dair verilen yazılı soru 
önergesine ait cevabımız aşağıda arzedilmiştir: 

1. Diğer bir münasebetle İşletmeler Bakan
lığı nezdinde yapılmış bir temas neticesinde de 
anlaşıldığına göre Devlet sermayesi yardımı ile 
bir çimento fabrikasının kurulması bahis mev
zuu değildir. 

2. Sivas Çimento Fabrikasının yıllık kapa
sitesi 180 bin tona çıkarılmış bulunduğuna göre 

hususi teşebbüs erbabı için de Malatya ilinde bir 
çimento fabrikası kurulmasının ekonomik olamı-
yaeağı mütalâa olunmaktadır. 

3. Malatya'da konserve fabrikası kurulması 
hususu Bakanlığımızca Devlet sermayesi veya 
iştirakiyle bu gibi endüstri kurumlarının kurul
masına gidilmemesinin uygun olacağı düşünül
mekte olduğunu saygılarımla arzederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

3.'— Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, dâva arzuhalinin asliye hukuk 
mahkemelerine verilmesini mütaakıp mahkeme 
gününün tâyini İçin 1948 yılında yapılmış olan 
tamimin değiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Adalet Bakanı Osman Şevki 
Çiçekdağ'ın yazılı cevabı (6/773); 

14. V I I . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruya Adalet Bakanlığınca yazılı 
olarak cevap verilmesini rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
meriyetinden itibaren hukuk mahkemelerinde, 
dâva arzuhalinin mahkemeye verilmesi üzerine 
ilk celseye kadar geçen safhalar çeşitli tatbikata 
sebep olmuştur. 

Bakanlığın 1948 tarihli bir tamiminde, bütün 
asliye hukuk mahkemelerinde, dâva arzuhalinin 
mahkemeye verilmesini mütaakıp mahkeme günü 
tâyin edilmiyerek arzuhalin diğer tarafa tebliği 
ve cevap lâyihası alındıktan sonra veya cevap 
müddeti geçtikten sonra muhakeme gününün tâ
yini mütalâa ve tensip edilmiştir. 

Bu mütalâa, toplu mahkemelerde tahkikata 
havale edilen dâvalar için maslahata uygun ola
bilir. Usulün 214 ncü maddesi de yalnız bu 
hale münhasırdır. Diğer hallerde yani muaddel 
181 nci madde gereğince tahkikat ve muhakeme
nin birlikte yapılması icabeden hallerde, dâva 
arzuhalinin mahkemeye verilmesini mütaakıp 
muhakeme günü tâyini caiz olmadığına dair, ka
nunda bir hüküm yoktur. Bilâkis dâva arzuha
linin mahkemeye verilmesini mütaakıp dâva 
olunanın yazılı cevap verme müddeti mahfuz tu
tularak derhal muhakeme günü tâyin edilebile
ceğine ve bu suretle yazılı cevap verme ve mu-
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hakeme günü işlerinin bir arada yürütülebilece- I 
ğine delâlet edecek hükümler vardır. 

Muaddel 181 nci madde, toplu mahkemelerde 
tahkikata havale edılmiyen veya tek hakimli 
mahkemelerde görülen dâvalarım tahkikat ve 
muhakemesinin birden yapılacağını âmirdir. 213 
ncü madde ise dâvanın her halinde tahkikat hâ
kimin iki tarafı veya vekillerini davetle yekdi
ğerinin muvacehesinde kendilerini istima edebi
leceğini göstermektedir. Bu madde dâvanın her 
halinde demek suretiyle dâvanın açılmasını mü
taakıp tarafların veya vekillerinin davet edile
bileceklerini yani tahkikat ve muhakemenin baş-
lıyabileeeğini teyit etmektedir. Ancak dâva 
olunan yazılı cevap verebilmesi için muhakeme 
gününü bildiren davetiyenin tebliğiyle muhake
me arasında cevap müddetine muadil bir müd- I 
det geçmiş olmalıdır. 

Bakanlığın buna zıt olan tamimine uyarak 
muamele yapan mahkemelerde, işler daha baş
langıçta aylarca uzamakta ve sürüncemede kal
makta ve iş durumuna göre çok az olan kâtipler 
de ağır bir külfet altında kalmaktadır. Çünkü : 

Dâva arzuhalinin tebliğe verilmesinden son
ra tebligat yapılıp yapılmadığı, vaktinde cevap 
verilip verilmediği ve tebligat yapılmamış ise 
sebebinin ne olduğu ve yeniden tebligat icrası ve 
nihayet muamelenin tekemmülü üzerinte hâkim
den ç^ün alınarak davetiye çıkrılması her mahke
mede başlı başına bir kâtibi meşgul edecek iş
lerdendir. Böyle bir kâtip bulunduğu yerlerde 
dahi dâva arzuhalinin mahkemeye verilmesi ile 
ilk celse arasında 4 - 5 ay gibi bir zaman geç
mektedir. Kâtibi kâfi olmıyan mahkemelerde ise 
bu müddet daha çok uzamakta, iş sahiplerinin 
haklı şikâyetlerine ve hattâ yersiz şüphelerine 
dahi yol açılmaktadır. 

Dâva arzuhalinin mahkemeye verilmesini mü
taakıp 30 - 40 gün kadar sonrası için muhakeme 
günü tâyin edilerek dâva olunan arzuhali ile be
raber davetiye de tebliğe verilirse, on günlük ce
vap müddeti mahfuz kalmış olur. Şayet bu müd
det mahfuz kalmamış olursa ilk celsede bundan 
bahisle talik istiyebilir. Esasen ilk celseler çok 
defa vekil tutma veya cevap hazırlama gibi ba
hanelerle talik edilmektedir. 

Arzettiğim usulde ilk celseden itibaren daha 
doğrusu dâva arzuhalinin mahkemeye verilme
sinden itibaren bütün muamelelerin hâkimin ve 
tarafların alâkası ve murakabesi altında geçmesi I 
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temin edilmiş olur. Muameleler süratle takip 
edilir. Zamandan kazanılır ve kalemin işi de çok 
azalmış olur. Kalemde işler birikmez. 

Aksine bir hüküm bulunmadığına ve kanu-
iun kabul ettiği müddetlerin muhafazası ve da
ya olunanın bu suretle de yazılı cevap vermesi 
şıümkün bulunduğuna göre usulün 77 nci mad
desi ile izhar oluman, ruh ve maksada da uygun 
hareket edilmiş olur. 

Arzettiğim şekilde muamele yapılması için 
eski tamimin değiştirilmesi muvafık olup olma
dığı hakkında Bakanlığın mütalâası nedir? 

«t 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14. XI . 1952 

|Iu. îş. U. Müdürlüğü 
Sayı : özel : 15965 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifadesiy
le gelen 25 . VII. 1952 tarih ve 4008/8602 sayı-
U yazıları karşılığıdır. 

Konya Milletvekili" Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu tarafından Yüksek Başkanlıklarına 
14. VII. 1952 tarihinde verilen yazılı önerge
nin, özeti: 

Dâva arzuhalinin asliye hukuk ve asliye ti
caret mahkemelerine verilmesini mütaakıp mu
hakeme gününün tâyin edilmiyerek lâyiha te-
ajtisi işleri ikmal edildikten sonra gün tâyini 
hakkında 1948 yılında Bakanlığım tarafından 
yapılmış olan tamimin değiştirilmesi hususun
da ne düşünüldüğü sorulmaktadır. 

Filhakika Bakanlığımın 11. IX . 1949 tarih 
ve 109/16 sayılı tamiminin birinci maddesinde 
ĉ âva dilekçesiyle birlikte duruşma gününün 
tjâyin edilmemesi yazılı ise de bu kere Bakan-
ljğım tarafından yapılan anket sonunda, dâva 
arzuhalinin mahkemeye verilmesini mütaakıp 
dâva olunanın cevap verme müddeti mahfuz 
tutularak derhal duruşma gününün tâyininin 
dâvaların süratle intacını temin edeceği anla
şılmış ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
muzun da buna müsait bulunduğu görülmüş ol-
djuğundan, bahis konusu tamimin birinci mad-
djesi değiştirilmiştir. 
; Bundan böyle dâva arzuhalinin mahkemeye 

verilmesini mütaakıp taraflar arasında lâyiha 
teati müddetleri göz önünde bulundurularak 
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derhal duruşma gününün tâyini hususunda bi- | 
lûmum asliye hukuk ve asliye ticaret mahkeme
lerine tamimen tebligat yapılmıştır. 

Keyfiyet üstün saygı ile arzolunur. 
Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ I 

4. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Kars 
İline Ziraat Bankasınca kredi verilmemesi sebe
bine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret ve Ta
rım Bakanı Nedim ökmen'in yazılı cevabı 
(6/797) 

8 . IX . 1952 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki hususların Tarım, Ticaret ve Eko

nomi bakanlıklarınca yazılı olarak acele cevap
landırılmalarına delâletinizi saygı ile rica ede
rim. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

Ziraat Bankasınca yapılan krediden maksat 
halkın istihsal gücünü takviye, eksikliklerini ik
mal, istihsal araçlarını temindir. Yoksa; vatan
daşa lütuf edilen bir cep harçlığı değildir. Böy
le olunca kredinin halkın işine yarıyacak en mü
sait zamanda kolaylıkla verilmesi icabeder. 

önerge tarihine kadar Kars'a Zirâat Banka
sınca kredi verilmemiştir. Ot biçimi, toplama, 
hububatın biçim ve harmanı bitmek üzeredir. 

Köylünün bu istihsal devresinde paraya mut
lak bir surette ihtiyacı vaTdır. Bu devrede ve ı 
bu müddet içinde verilecek para ancak gayeye 
uygundur, istihsal devşesinde köylü sıkıntı ve 
borç içinde kıvranmıştır. Büyük baş Hayvan 
Vergisinin kalkması üzerine bu gecikmenin mey
dana geldiği Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına ve 
Bakanın şahsına çektiğimiz telgraf üzerine Ba
kanlıkça tarafımızdan gönderilen 1952 I 
gün ve sayılı mektubu cevapta bildiril
mektedir. 

Bu vergi kalkalı aylar oldu. Hükümet bu 
vergiyi kaldırırken, programlı, uzak görüşlü, 
tecrübeli bir hareketle bunun neticelerini he
saba katabilir. Büyük baş Hayvan Vergisi esa
sına bağlı krediyi buna göre ayarlıyabilir, hattâ 
arada geçen bunca zamanda bir esasa bağlıyabi-
lirdi. Denecek ki tetkikler yapılıyor, esaslar ha
zırlanıyor. Bunlar zamanında niçin ve neden | 

.1952 O : 1 
düşünülmedi? Köylünün eli bağrında borç harç 
içinde bir türlü gelmiyen «verilsin» emrini bek
liyor. Vatandaşa yazık ve günah değil mi? âm
me hizmetinde bilhassa memleket zirai ve iktisa
di hayatında müessir zirai kredi işinde vatanda
şın bu derece yüz üstü bırakılmasının gerçek se
bebi nedir? Bugüne kadar yapılmıyan kredi yü
zünden vatandaşın uğradığı sıkıntı ve zararın 
ha bugün ha yarın gelecek diye banka kapıları
na mütemadiyen baş vurarak işinden gücünden 
olan vatandaşın kaybının derecesini ilgililer el-
betteki takdir ederler. Buna rağmen Kars'ın ih
mal edilişinin sebebi nedir? Büyük baş hayvan 
vergisinin kalkışından bugüne kadar geçen za
man içinde kredi esasının tesbit edilmemesinin 
sebepleri esbabı mucibeleriyle izah edilmelidir. 
Vergi kaldırma teklifi ile bu cihetin nazara alı
nıp alınmadığı tasrih edilmelidir. Diğer taraf
tan inek başına (Montofon) 100, diğerlerine 60 
lira, koyuna 4 lira verildiği Tarım Bakanlığınca 
tarafımıza evvelce bildirilmişti. Mahallinde yap
tığımız tetkikat neticesinde zavot ineğine 40, 
diğer ineğe en çok 10 lira kredi verildiği^ koyuna 
verilmediği anlaşılmıştır. Evvelce tevdi ettiğimiz 
ve Kırşehir ti i ile mukayese ederek gerekçe gös
terdiğimiz veçhile Kars'a verilen plasman, zirai 
durumu ve iktisadi imkânları yanında fahiş şe
kilde azdır. Kredi miktarının mutlak surette ve 
mâkul bir şekilde artırılarak verilmesi zamanı 
gelmedi mi acaba? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlığı 13.XI.1952 
Hususi Kalem 

Sayı: Özel 1/569 
Eki 1 

T. B M. M. Başkanlığına 
25. I X . 1952 tarih ve 6/797, 4101/8986 sa

yılı yazıları cevabıdır. 
Kars İline Ziraat Bankasınca kredi veril

memesi sebebine dair Kars Milletvekili Sırrı 
Atalay tarafından verilen yazılı soru önergesi 
hakkındaki mütalâamız aşağıda arzedilmiştir : 

Hayvan yetiştiricilerine Ziraat Bankasınca 
açılan krediler hayvanların kışlık yem ihtiya
cını ve yıllık istihsalden ödenmesi mümkün 
olan diğer bakım masraflarını karşılamaya ma
tuf bulunmaktadır. 

http://13.XI.1952
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Kredilerin hakiki maksada sarfını temin ve 

3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun 8 
nci maddesinin bu hususa mütedair hükmünü 
tatbik gayesiyle ikrazat, müstahsilin sahip bu
lunduğu hayvanın adedi ölçüsünde yapılmakta 
ve beher hayvan için verilecek kredi miktarı 
hayvanm cinsine göre, bugünün icap ve imkân
ları göz önüne alınarak, tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Tatbikatta, müstahsilin sahip bulunduğu 
hayvan adedinin ve cinsinin tesbitinde, bugüne 
kadar mal dairelerince tutulan vergi sayım ka
yıtlarından istifade edilmekte ve sayıma clâhil 
hayvanların adedine göre kredi verilmiş bu
lunmakta idi. 

5818 sayılı Kanunla büyük baş hayvanların 
Sayım Vergisinden muaf tutulması üzerine, 
krediye mevzu hayvan adedinin tesbitinde ye
ni esaslar vaz'edilmesi zarureti ile karşılaşılmış 
ve her hangi bir karar alınmadan evvel, hay
vancılık bakımından önemli olan yerlerdeki 
şube ve ajanslardan Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünce mütalâa istenilmiştir. 

Gelen cevapların derlenmesinden ve Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğünce gereken tet
kiklerin yapılmasından sonra, vergiden muaf 
tutulan hayvanlar için yapılacak ikrazatm esas-

Kıredinin nev'i 1949 

Hayvan sahiplerine 515.199,45 
Diğer çiftçilere 2.603.313,52 

' 3.118.512,97 

Yukardaki cetvelin tetkikıdan da anlaşıla
cağı üzere banka tarafından mezkûr il müstah-
sıllarma hayvan kredisi dışında yapılan çeşitli 
zirai ikrazatın yıldan yıla devamlı bir artış 
seyri takip ederek 1952 yılında Ağustos sonuna 
kadarki devrede dahi 1951 yılma nazaran % 
40 ve 1950 yılı ikrazatma göre de |% 80 bir 
fazlalık göstermiştir. 

Mezkûr cetvelde 1952 yılı Ağustos sonuna 
kadarki devrede hayvan sahiplerine yapılan ik
razat her ne kadar daha evvelki yıllara nazaran 
noksanlık göstermekte ise de bunun sebebi, yu-
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I l an tesbit edilmiş ve keyfiyet 1 1 . I X . 1952 ta

rihinde bankanın şube ve ajanslarına tamim 
I edilmiştir. 
| Esasen bu krediler, hayvan yeminin muba-
| yaa edilebileceği aylarda ikraz edilmekte ve bu 

suretle müstahsilin kışlık yem ihtiyacını kolay
lıkla temin etmesi sağlanmakta, hayvan sa-

I tüplerinin de borçlandıkları meblâğı hayvan 
mahsullerinin veya hayvanların satış mevsimi
ne göre tâyin edilen âzami bir senelik vâde
lerde ödenmesi temin olunmaktadır. 

Hayvanlar ilkbahar ve yaz aylarında tabiî 
meralardan tamamen faydalandıkları cihetle, 
daha ziyade hayvanın kışlık yem ve ihtiyacını te
mine matuf bulunan ikrazat, umumiyetle her 
yılın Eylül ve Ekim aylarında yapılmaktadır. 

Yukarda bahsi geçen tamim Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünce Eylül ayı başında yani 
zamanında teşkilâtına gönderilmiş bulunduğun
dan, bu yüzden müstahsilin kredi sıkıntısı 
çekmesini mucip bir vaziyet ıl.ıv.ya^ğı tahmin 
edilmektedir. 

I Kars îli ve ilelerindeki Ziraat Bankası 
şube ve ajanslarına son yıllarda tahsis olunan 
çeşitli kredi plasmanları ilişik cetvelde ve zirai 
kredi plasmanlarından fiilen istimal olunan 

I kredi miktarları da aşağıda gösterilmiştir. 

1952 
1950 1951 (Ağustos) 

715.816,84 839.319,92 307.127,58 
3.158.532,59 4.119.161,81 5.715.360,92 

3.874.349,43 -4.958.481,73 6.022.488,50 

I karda da' açıklandığı üzere bu nevi ikrazatın 
i ummiyetle Eylül ve Ekim aylarında yapılması-
! nın mûtat oltnasıdır. Bu aylarda yapılmış olan 
I ikrazattan sonra 1952 yılı hayvan kredisi mik-
i tarının da evelki yıllara ait miktarlardan çok 
; fazla olduğu muhakkaktır. 

Ziraat Bankası kaynaklarının verdiği imkân 
dâhilinde Kars îline muhassas plasmanların 

; önümüzdeki yıllarda daha fazla artırılmasına 
çalışılacağı tabiîdir. 

Esasen Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte bu 
bölgede tetkik seyahatinde bulunan Ziraat 
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Bankası Umum Müdürünün tetkikleri netice
sinde, bu mevzuun ön plânda tutulması huşu- , 
sunda icabeden kararların alınmasına tevessül 
edilmiştir. , 
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Keyfiyeti saygılarımla bilgilerinize sunarım. 

Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı 

Enver Güıeli 

Mahalli 

Kars 
Ardahan 
Arapçay 
Çıldır 
Göle 
İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Tuzluca 

Yekûn 

1949 -1950 dönemi 
Zirai 

465.000 
669.000 
502.000 
270.000 
255.000 

73.000 
200.000 
160.000 
615.000 
20.000 

3.229.000 

Ticari 

400.000 
120.000 
20.000 
25.000 
25.000 

100.000 
25.000 
25.000 

100.000 
20.000 

860.000 

T. K. Koop. Yekûn 

350.000 

425.000 

850.000 4.939.000 

1950 -1951 dönemi 
Zirai 

700.000 
775.000 
650.000 
375.000 
416.000 
100.000 
250.000 
225.000 
800.000 

90.000 

4.381.000 

Ticari 

400.000 
120.000 

10.000 
10.000 
25.000 

100.000 
15.000 
15.000 

100.000 
15.000 

810.000 

T. K. Koop. Yekûn 

425.000 

525.000 
15.000 

120.000 

1.070.000 6.261.000 

Mahalli 

Kars 
Ardahan 
Arapçay 
Çıldır 
Göle 
İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Tu Kİ uca 

1951 -1952 dönemi 
Zirai 

1.050.000 
1.160.000 

778.000 
460.000 
600.000 
520.000 
380.000 
275.000 

1.050.000 
175.000 

Ticari 

500.000 
140.000 

5.000 
15.000 
60.000 

125.000 
25.000 
15.000 

125.000 
10.000 

T. K. Koop. Yekûn 

650.000 

655.000 

200.000 
225.000 

1952 -1953 dönemi 
Zirai 

1.050.000 
1.135.000 
1.080.000 

500.000 
600.000 
760.000 
390.000 
330.000 
890.000 
205.000 

Ticari 

850.000 
180.000 

5.000 
15.000 
60.000 

200.000 
40.000 
25.000 

160.000 
15.000 

T. K. Koop. Yek 

800.000 

700.000 

350.000 
275.000 

Yekûn 6.448.000 1.020.000 1.830.000 9.298.000 6.940.000 1.550.000 2.125.000 10.615.000 
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T. O. 

Başbakanlık 13 . X . 1952 
Ziraat îş. U. Müdürlüğü 

Ö. Sayı : 12. Şube 
G. Sayı : 3920, 60889 

özü : Kars Milletvekili 
Sırn Atalay'ın yazılı so
ru önergesi H. : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

24 . IX . 1952 gün ve 4101/8986 sayılı Y. C. 
Kars iline Ziraat Bankasınca kredi verilme

mesi sebebine dair Kars Milletvekili Sırrı Ata-
lay tarafından verilen yazılı soru önergesine ait 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini saygiyla arzederim. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

özü: Kars İline tahsis 
edilen Zirai kredilere da
ir Kars Milletvekili Sırrı 
Atalay'ın yazılı sorusu 
Hk. : 

Malûm olduğu üzere, hayvan yetiştiricile
rine T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce 
açılan krediler, hayvanların kışlık yem ihtiya
cını ve yıllık istihsalden ödenmesi mümkün olan 
diğer bakım masraflarını karşılamaya matuf bu-
lunmaktadn. 

Kredilerin hakiki maksada sarfını temin ve 
3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununun 8. mad
desinin bu hususa mütedair hükmünü tatbik 
gayesi ile ikrazat, müstahsilin sahip bulunduğu 
hayvan adedi ölçüsünde yapılmakta ve her hay
van için verilecek kredi miktarı hayvanın cinsi
ne, bu günün icap ve imkânları göz önüne alına
rak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Tatbikatta, müstahsilin sahip bulunduğu hay
vanın aded ve cinsinin tesbitinde bugüne kadar 
mal dairelerince tutulan vergi sayım kayıtların
dan istifade edilmekte ve sayıma dâhil hayvanla
rın adedine göre kredi verilmiş bulunmakta idi. 

5818 sayılı Kanunla büyük baş hayvanların 
Sayım Vergisinden muaf tutulması üzerine, kre-

L. 1052 O : .1 
I d^ye mevzu hayvan adedinin tespitinde yeni esas-
j lajr vaz'edilmesi zaruretiyle karşılaşılmış ve her 
I hangi bir karar alınmadan evvel, hayvancılık 
| bakımından önemli olan mahallî teşkilâtın da 
j mütalâası alınarak vergiden muaf tutulan hay

vanlar için yapılacak ikrazatm esasları T. C. Zi
raat Bankasınca tesbit edilmiş ve bir tamimle 
1JL.9.1952 tarihinde şube ve ajanslara bildirilmiş 
bulunmaktadır. 

Hayvanlar İlkbahar ve Yaz aylarında tabiî 
meralardan tamamen faydalandıkları cihetle, da
ha ziyade hayvanın kışlık yem ihtiyacını temin 
gayesini güden zirai ikrazat, umumiyetle her yı
lın Eylül ve Ekim aylarında yapılmaktadır. Ban
kanın bu husustaki tamimi Eylül başında gönde
rilmiş bulunduğundan, müstahsilin kredi sıkın
tısı çekmesini mucip bir vaziyet olmamıştır. 

Ekli olarak sunulan tablonun tetkikmdan da 
anlaşılacağı üzere hayvan sahiplerine açılan kre
diler gün geçtikçe çoğaltılarak 1952 yılında 
14 072 824 liraya yükseltilmiştir. 

i Evvelki mektubumuzla bildirdiğimiz .hayvan 
| başına verilmesi kabul edilen kredi* miktarları, 
j âzami hadleri ifade etmekte olup ikrazatta böl

genin hususiyetine, alâkalı müstahsilin ödeme gü-
! caine ve Ziraat Bankası kaynaklarının imkân 

derecesine göre lüzumlu kıstaslar bulunmaktadır. 
I Kars Vilâyeti ve kazalarındaki Ziraat ban

kalarına tahsis edilen plasmanlar, ilişik cetvelde 
I de görüleceği üzere, yıldan yıla artırılmakta ve 

ikrazattan daha geniş mikyastaki müstahsilin 
i istifade etmesi sağlanmaktadır. 
i . Ziraat Bankası kaynaklarının verdiği imkân-
i lŞar dâhilinde Kars Vilâyetine muhassas plâsman-
: l|arm önümüzdeki yıllarda daha fazla artırılma-
! sına çalışılacağı tabiidir. 

Bu bölgede bir tetkik seyahati yapmış olan 
j Ziraat Bankası Umum Müdürü ile bu mevzuun 
| ön plâna alınmasında mutabakata varılmıştır. 
i 
| Hayvan sahiplerine açılan kredi miktarı 
• Yıllar Lira Borçlu adedi 

1949 5 355 776 31 295 
1950 7 621 089 39 638 
1951 11 064 584 48 678 
1952 14 072 824 72 884 
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Mahalli 

Kars 
Ardahan 
Arapçay 
Çıldır 
Göle 
İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Tuzluca 

Yekûn 

• Mahalli 

Kars 
Ardahan 
Arapçay 
Çıldır 
Göle 
İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Tuzluca 

Yekûn 

B 
1949 -1950 dönemi 
Zirai 

465.000 
669.000 
502.000 
270.000 
255.000 

73.000 
200.000 
160.000 
615.000 

20.000 

3.229.000 

Ticari 

400.000 
120.000 
20.000 
25.000 
25.000 

100.000 
25.000 
25.000 

100.000 
20.000 

860.000 

1951 -1952 dönemi 
Zirai 

. 1.050.000 
1.160.000 

778.000 
460.000 
600.000 
520.000 
380.000 
275.000 

1.050.000 
175.000 

6.448.000 

Ticari 

500.000 
140.000 

5.000 
15.000 
60.000 

125.000 
25.000 
15.000 

125.000 
10.000 

1.020.000 

: 4 14 

T. K. Koop. 

350.000 

425.000 

75.000 

850.000 

T. K. Koop. 

650.000 

655.000 

300.000 
225.000 

1.830.000 

.11 .1952 

Yekûn 

4.939.000 

Yekûn 

9.298.000 
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1950 -1951 dönemi 
Zirai 

700.000 
775.000 
650.000 
375.000 
416.000 
100.000 
250.000 
225.000 
800.000 

90.000 

4.381.000 

Ticari 

400.000 
120.000 

10.000 
10.000 
25.000 

100.000 
15.000 
15.000 

100.000 
15.000 

810.000 

,1952-1953 dönemi 
Zirai 

1.050.000 
1.135.000 
1.080.000 

500.000 
600.000 
760.000 
390.000 
330.000 
890.000 
205.000 

6.940.000 

Ticari 

850.000 
180.000 

5.000 
15.000 
60.000 

200.000 
40.000 
25.000 

160.000 
15.000 

1.550.000 

T. K. Koop. 

425.000 

525.000 

120.000 

1.070.000 

T. K. Koop. 

800.000 

700.000 

350.000 
275.000 

Yekûn 

6.261.000 

Yekûn 

2.125.000 10.615.000 

5. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Konya'da çıkan öğüt Gazete
sinin 11 . VI . 1952 tarihli nüshasında neşredi
len ve bir suç ihbarı mahiyetinde olan (Menfa
at) başlıklı makale üzerine ne muamele yapıl
dığına, şayet böyle bir ihbar asılsız ise makaleyi 
neşreden hakkında takibat yapılmasının icap 
edip etmediğine dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'mın yazılı cevabı (6/774) 

14 . V n . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağrdaki sorulara Adalet Bakanlığınca ya-
ZJII olarak cevap verilmesini rica ederim. 

Hâdise : 
Konya'da çıkan öğüt Gazetesinin 11 . VI . 

1952 tarihli sayısında birinci sayfada (Menfa
at) başlıklı bir yazı vardır ve, aynen şöyledir .-
(Cemil Said Barlas, Ahmet Gürkan'm, tekli
finden bahsederken diyor k i : 

. . . . Devlet kesesinden yat safası yapanlar, 
•milletvekilliği nüfuzuna güvenerek gayrimüs
limlerin Türkiye'ye iadesi için rüşvet almaya 
uğraşanlar, Millî Savunma Bakanlığına bozuk 
makarna satmaya çalışanlar ... 

Hâlâ C. Halk Partide midirler? 
Bunun için değil mi, zaten Barlas, bu teklif

ler bu tertipler). 
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Sorular : 
1. Mahiyeti itibariyle suç ihbarını havi 

olan bu yazı üzerine Adaletçe ne gibi bir mu
amele yapılmıştır? 

2. Şayet bu ihbar asılsız ise gazetelerde 
bu şekilde yazı yazan ve ihbar yapan ve neşre-
denler haikkmda Türk Oeza Kanununun 159, 
162, 283, 285 nei maddeleri veya bunlardan bi
ri gereğince takibat yapılmak icap etmez mi? 

Takibait yapılmış mıdır? 
Konya Milletvekili 

F. Ağaoğlu 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. tş.II. Müdürlüğü 
Sayı : 

979 Genel 
253 Özel 

4 . XI . 1952 

özü : Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu'nun yazılı soru öner^ 
gesi hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 . VII . 1952 gün ve Genel Kâtip Kanun

lar Müdürlüğü 4009/8603/6/774 sayılı Y. K. 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu tarafından verilip tevdi buyurulan 1.4. . 
VII . 1952 tarihli yazılı soru önergesinde zik-
rolunan hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Pazar Postası Gazetesinin 8 . VI . 1952 ta
rihli nüshasında (Cumhuriyet Halk Partisini 
kapatma teşebbüsü boşa gidecek) başlığı altında 
C. S. Barlas imzasiyle çıkan ve Konya'da mün
teşir öğüt Gazetesinin 11 . VI . 1952 tarihli 
nüshasında (Menfaat) başlığı altında iktibas 
suretiyle telhisan neşrolunan yazı hakkında, 
yazı sahibi Cemil Said Barlas'm Ankara C. Sav
cılığınca alman ifadesi örneği birlikte sunul
muştur. 

Mumaileyh ifadesinde; bugün iktidara men
sup olanlarla kendi partilerinden ayrılanların 
ve hiçbir partiye girmiyenlerin, Halk Parti
sini geçmişteki irtikâp ve irtişalarından mesul 
tutmakta olmaları ve 25-26 yıl evveline ait 
olan mevzuubahis hâdiseleri, bugün bu şahısla
rın kendi partilerinden ayrılmış oldukları hal
de bunları Cumhuriyet Halk Partisine mal et-

1952 O : 1 
tirjneye çalışmaları sebebiyle mezkûr yazıyı 
yatmış olduğunu bildirmiştir. 

I Bu itibarla : 
i 1. Yazıda; Hükümetin mânevi şahsiyetini 

veya Büyük Millet Meclisini tahkiri tazammun 
eden bir mahiyet görülememiştir. 

j 2. Yine aynı yazıda isim tasrih edilmeksi
zin sadece devlet kesesinden yat safası ya
paklardan, milletvekilliği nüfuzuna* güvenerek 
gayrimüslimlerin Türkiye'ye iadesi' için rüş
vet almaya uğraşanlardan ve Millî Savunma 
Bajkanlığına bozuk makarna satmaya çalışan
lardan gayrivazıh ve müphem bir surette bahse
dilmiş olmakla beraber, tarihleri itibariyle de 
zaman aşımı ve Af kanunları sebebiyle halen bu 
mevzuu tahkik ve takibe imkân görülememiş
tir. 

i 3. Yine sözü geçen ve gayrimuayyen şa
hıslar hakkında isnadı tazammun etmesi itiba
riyle ancak, Jıakaret suçunu teşkil edebilecek 
olan bu yazıdan dolayı takibat icrası da, yazı
nın ve isnadın kendilerine matuf olduğunu be
yanla ilgililerin şikâyetine bağlı bulunmuştur. 

İzah olunan sebeplere binaen bu hususta 
adjalctçe bir muamele yapılmamıştır. 

i Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

tfade sahibi : 
Cemil Said Barlas babası, Sait, 1905 D. lu, 

Ankara 'da inkilâp sokak 4 numarada oturur, pa-, 
zaf postasında çıkan makalesi okunarak sorul-
dujkta : 

j Halen C. Halk Partisinde bulunmaktayım. 
Bıigünkü iktidara mensup olanlarla bizim parti
den ayrılanlar ve hiçbir partiye girmiyenler 
C. Halk Partisini geçmişteki irtikâp ve irtişadan 
mçsul tutmaktadırlar. Bu sebeple yazdığım yazı 
ile bundan 25-26 yıl evvel yani tek parti devri-
nijı bâzı milletvekilleri havadan para kazanmışlar 
Mj Savunma Bakanlığı ile iş yapmaya kalkmış
la^, bu sebeplerle de o sırada İstanbul'da çıkan 
gaizeteler bu meselelere el koymuştur. Bunlar 
arjasında o vakit ismi geçenlerden bâzıları bu
gün namus, inhisarını üzerine alarak bizim gibi 
1943 ten beri politikaya girmiş ve 1946 dan beri ya
na; da Devlet mesuliyetini bir müddet üzerinde 
taşımış insanlara insafsızca hücum etmektedirler. 
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Yazdığını yazı bunlara aittir. Bu devir hak- i 

kında daha fazla malûmat almak istiyenler o . 
vakit Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun o vakit i 
yazdığı Ankara isimli ropandan bu yazdığım ; 
yazıdan çok daha geniş tarzda malûmat alırlar. [ 
Dedi. Ve bu bahsettiğim şeyler o vakte aittir. ' 
1950 den beri tarafa ait yaptığım tenkidler diğer | 
makalelerdedir. Suç gördüğüm zaman da telmih- ; 
le değil apaçık yazarım. Milletin bundan bir bu- | 
çuk yıl evvel de Şark'ta başlıyan silâh kaçak- j 
çılığını sarih ismimle, adresimle, Genelkurmay I 
Başkanlığına ve M. S. Bakanlığına bildirmiştim i 
ve ifade de vermiştim, dedi. Ye ilâveten bu ifade- j 
yi sırf bir vaziyeti aydınlatmak için bildiriyo- j 
ram. Yoksa burda Ceza Kanununun anlattığı j 
mânada suç ihbarı ve unsuru da yoktur. Suç ih- j 
barı unsuru olmak için ya isnattan alman kim- i 
selerin hakkımda müracaat etmeleri ve yahut da 
âmme suçuna ait bir isnatsa hakkımda zihin ka- j 
î'iştırıcı neşriyattan hakkımda takibata geçmele
ri lâzımdı dedi. Başka bir diyeceği olmadığım 
söyledi. İfadesi okundu. îmzası alındı. 

3 . X . 1052 
(\ Savcı Y. Kâtip İfade sahibi 
Müfit Birsan Nadire Hoşafçı O. S. Barlas 

6. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Krkul'-
un, İzmir'deki Salori Tütün Şirketine adi iş ye- I 
rinde çıkan yangın ile Zonguldak'ta. Uzun Meh
met Kuyusunda vukubulan grizu hâdisesinden 
önce yapılan murakabe üzerine ne gibi eksiklik
ler tesbit edilerek, ne yolda tedbirler aldırıldığı-

• na, işe alınma, işten çıkarılma ve işe yerleştiril
me mevzularında en son durumun neden ibaret 
olduğuna dair sorusuna Çalışma Bakanı Nuri 
özsan'ın yazılı cevabı (6/800); 

19 . IX . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İçtüzük hükümleri gereğince aşağıda yazılı 

hususların Çalışma Bakanlığınca yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Kırşehir Mlletvekili 
Halil Sezai Erkut 

Geçen bir aylık zaman cinde iş hayatımızda 
büyük teessürler yaratan müessif hâdiseler bir
birini takibetmiştir. 

1. 29 Ağustos 1952 günü İzmir'deki Salori 
Tütün Şirketine ait iş yerinde çıkan yangın hâ- j 

.1952 0 : 1 
disesinin yarattığı panik 21 işçi vatandaşın ya-
yatına mal olmuştur. 

2. 24 - 25 Ağustos 1952 tarihlerinde Zongul
dak'ta Uzun Mehmet Kuyusunda grizu hâdisesi 
vukubulmuş yüzlerce işçi vatandaşımız işsiz kal
mıştır. 

3. Mevcut mevzuatımız iş ve işçi bulmayı 
bir kamu hizmeti sayarak bu işleri görmeek üze
re bir Genel Müdürlük teşkil ve hususi iş büro
ları yasak edildiği halde bir İktisadi Devlet Te
şekkülü olan Şeker Şirketi işçi bulmak için siyasi 
partilerin aracılığına ihtiyaç göstermiştir. 

4. Birkaç gün içinde Zeytinburnu Çimento 
Fabrikası ç.eiştli sebep ve bahanelerle 18 işçisine 
yol vermiştir. 

Kanunlarımız Çalışma Bakanlığını, iş yerle
rini, iş emniyeti ve işçi sağlığı bakımlarından 
teftiş ve murakabe ile vazifelendirilmiş olduğu 
halde: 

A) İlk iki iş yerinde emniyet tedbirlerinin 
alınmamış olmasında, 

B) İş bulma işinde kanun hükümlerinin 
tatbik edilmiyerek hiçbir alâkaları bulunmıyan 
siyasi partilere iş tavassutu yaptırılmasında, 

C) İş Kanunumuz toplu bir halde işçi çı
karmak zorunda kalan iş yerlerine önceden Ça
lışma Teşkilâtına haber verme mecburiyetini 
koyduğu sendikaya üye olmak, hakeme baş vur
mak, haklarını aramak gibi sebeplerle işten çı
karmayı kesin olarak menettiği halde Zeytinbur
nu fabrikasının keyfî hareketiyle 18 işçinin ek
meğinden edilmesinde, 

D) Uzun Mehmet Kuyusunun çalışılmaz ha
le gelmesi 3rüzünden işsiz kalmış bulunan 600 
küsur işçi vatandaşımızın günlerden beri peri
şan bir durumda bulunduğu halde bir iş teda
rik edilmemesinde, 

Çalışma Bakanlığının ve ona bağlı kurumla
nıl lâyikı veçhile alâkalanmadığının payı olduğu 
gazetelerde çıkan haberlerden anlaşılmaktadır. 
Bu dört mühim hâdiseden bir ve ikincisinde, ka
zanın vukuundan önce yapılan murakabe üzeri
ne ne gibi eksikler tesbit edilerek ne yolda ted
birler aldırıldığmm, işe alınma, işten çıkarma 
ve işe yerleştirme mevzularında en son durumun 
neden ibaret olduğunun, Uzun Mehmet Kuyu
sunda açıkta kalan işçilerden kaçının nerelere 
yerleştirildiğinin, Zeytinburnu'nda işten sebep
siz yere çıkarılan ve ayrıca İdare Meclisi Reisi 
Zekâi Eriş tarafından hakarete uğrıyarak kovul -
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duklan 17 . I X . 1952 tarihli Dünya Gazetesine 
işçiler tarafından beyan edilen hâdisenin mahi
yet ve esasının ve işçilerin durumlarının neden 
ibaret olduğunu ve Turhal Şeker Fabrikasına 
alınacak işçiler için iş bulma kurumuna baş vur
madan siyasi partilerin tavassutunu isteme se
beplerinin açıkça izahı.... 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1026-1-11, 8047 

22 . X . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle 

alman 25 . IX . 1952 tarih ve 4106/9001 - 6/800 
sayılı yazıları cevabıdır : 

İzmir'deki Solari Tütün Şirketine ait iş ye
rinde çıkan yangın ile Zonguldak'ta Uzunmeh-
met Kuyusunda vukubulan grizu hâdisesinden 
önce yapılan murakabe üzerine ne gibi eksiklik
ler tesbit edilerek ne yolda tedbirler aldırıldı -
gına, işe alınma, işten çıkarılma ve işe yerleşti
rilme mevzularında en son durumun neden iba
ret olduğuna dair Kırşehir Milletvekili Halil Se 
zai Erkut tarafından verilen yazılı soru önerge
sinin cevabı aşağıda arzolunmaktadır. 

Soru : 
Geçen bir aylık zaman içinde iş hayatımızda 

büyük teessürler yaratan müessif hâdiseler bir
birini takip etmiştir. 

1. 29 Ağustos 1952 günü İzmir'deki Solari 
Tütün Şirketine ait iş yerinde çıkan yangın hâ
disesinin yarattığı panik 21 işçi vatandaşın ha
yatına mal olmuştur. 

2. 24 - 25 Ağustos 1952 tarihlerinde Zon
guldak'ta Uzunmehmet Kuyusunda grizu hâdi
sesi vukubulmuş yüzlerce işçi vatandaşımız işsiz 
kalmıştır. 

3. Mevcut mevzuatımız iş ve işçi bulmayı 
bir kamu hizmeti sayarak bu işleri görmek üzere 
bir genel müdürlük teşkil ve hususi iş büroları 
yasak edildiği halde bîr İktisadi Devlet Teşek
küllü olan Şeker Şirketi işçi bulmak için siyasi 
partilerin aracılığına ihtiyaç göstermiştir. 

4. Birkaç gün içinde Zeytinburnu Çimento 
Fabrikası çeşitli sebep ve bahanelerle 18 işçisine 
yol vermiştir. 

Kanunlarımız Çalışma Bakanlığını, iş yerle
rini, iş emniyeti ve işçi sağlığı bakımlarından 
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teijtiş ve murakabe ile vazifelendirilmiş olduğu 
halde : 

A) İlk iki iş yerinde emniyet tedbirlerinin 
ahıımamış olmasında; 

jB) İş bulma işinde kanun hükümlerinin 
taljbik edilmiyerek hiçbir alâkaları bulunmıyan 
siyasi partilere iş tavassutu yaptırılmasında; 

jC) tş Kanunumuz toplu bir halde işçi çı
karmak zorunda kalan iş yerlerine önceden 
çakışma teşkilâtına haber verme mecburiyetini 
konduğu sendikaya üye olmak, hakeme baş 
vujrmak, haklarını aramak gibi sebeplerle işten 
çıkarmayı kesin olarak menettiği halde Zey-
tiriburnu Fabrikasının keyfî hareketiyle 18 iş-
çirtin ekmeğinden edilmesinde; 

| D)i Uzunmehmet kuyusunun çalışılmaz ha
le j gelmesi yüzünden işsiz kalmış bulunan 600 
küjsur işçi vatandaşımızın günlerden beri peri
şanı bir durumda bulunduğu halde bir iş teda-
r-ilj edilmemesinde. 

! Çalışma Bakanlığının ve ona bağlı kurum
lanın lâyıkı veçhile alâkalanmadığının payı ol-
dujğu gazetelerde çıkan haberlerden anlaşıl-
noktadır. Bu dört mühim hâdiseden bir ve 
ikincisinde, kazanın vukuundan önce yapılan 
murakabe üzerine ne gibi eksikler tesbit edi
lecek ne yolda tedbirler aldırıldığınm, işe 
alıkıma, işten çıkarma ve işe yerleştirme mev
zularında en son durumun neden ibaret oldu-
ğujnun, Uzunmehmet Kuyusunda açıkta kalan 
işlilerden kaçının nerelere yerleştirildiğinin, 
Zejytinburnu'nda işten sebepsiz yere çıkarılan 
vej ayrıca îdare Meclisi Reisi Zekâi Eriş tara-
fııjdan hakarete uğrıyarak kovuldukları 17.IX. 
19p2 tarihli Dünya Gazetesine işçiler taraf m-
dajtı beyan edilen hâdisenin mahiyet ve esasının 
ve| işçilerin durumlarının neden ibaret olduğu
nu) ve Turhal Şeker Fabrikasına alınacak işçi-
leıf için İş Bulma Kurumuna baş vurmadan si-
yajsi partilerin tavassutunu isteme sebeplerinin 
açıkça izahı. 

i Cevaplar : 
i 1. Solari yangınında, önergede bildirildiği 

gibi 21 işçi değil gerek panik esnasında, gerek
se jbilâhara hastanede ceman 18 işçi ölmüştür. 
Dijğer yaralı işçiler de iyileşerek hastaneden 
çıkmış bulunmakta olup halen 17 işçiye ayak 
tedavisi yapılmaktadır. Diğer taraftan mües-
siij hâdise, teknik ve maddi tertibatın kifayet-
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sizliğinden ve iş yerinin kontrolsüzlüğünden 
değil; kitle haleti ruhiyesinin tevlit ettiği bir 
panikten ileri gelmiştir. Kazanın vukuundan 
evvel iş yerinin normal teftiş ve murakabesi 
Bakanlığımız cephesinden tam ve kâmil olarak 
yapılmıştır. 

2. Zonguldak Uzunmehmet Kuyusunda 
vâki olan grizu iştiali üzerine ocakları muattal 
kalan işçilerin durumlariyle derhal alâkalanı
larak, gerek Bölge Çalışma Müdürlüğü, ge
rekse doğrudan doğruya Bakanlığımızın Ha-
milton Şirketi, Ereğli Kömür İşletmesi ve iş
letmeler Bakanlığı ile işçilerin kanuni kıdem 
ve ihbar tazminatları ve yeniden işe yerleştiril
meleri hususundaki temasları neticesinde mü
racaat eden her işçiye kendi işine uyan yeni 
işler bulunmuş ve bu yeni işlerinde eskiden al
makta oldukları son ücretlerinden aşağı ücret 
verilmemesi temin edilmiştir. 

Diğer taraftan kazanın vukubulduğu kuyuda 
(işçilerin Sağlığını Koruma ve la Emniyeti Tü
züğü) gereğince gerekli teftiş ve kontroller sık 
sık yaptırılmış ve gerekli emniyet tedbirlerinin 
alınmasında hassasiyet gösterilmiştir. Esasen hiç
bir can kaybına sebebiyet verilmemesi de alman 
emniyet tertibatının mükemmeliyetine en güzel 
delildir. 

3. iş ve işçi Bulma Kurumu talep üzerine 
çalışan bir müessese olup, talep olmaksızın me
saisini her iş yerine kendiliğinden teşmil etmeye 
mecbur olan bir kurum olmadığı gibi çeşitli si
yasi partilerin bâzı işçileri tezkiye etmesi de ka
nunun yasak kıldığı ücretli iş bulma aracılığı ve 
iş simsarlığı değildir. 

4. Filvaki Zeytinburnu Türk Çimentosu ve 
Kireci A. Ş. iş yerinde çalışan ve işçi vasfında 
olan 18 işçinin işlerine son verilmiştir. Ancak; 
bu durum karşısında Bölge- Çalışma Müdürlüğü 
derhal hâdise ile alâkadar olmuş, gerek işçilerin 
hukuki durumları, gerekse iş verenin cezai mesu
liyeti üzerinde incelemeler yapılarak her iki hu
sus da mahkemeye intikal ettirilmiştir. 

Keyfiyet yüksek bilgilerine saygılarımla arz 
ederim. 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

7. — Bingöl Milletvekili Nuri Okcuoğlu'nun, 
1953 yılında Kiği İlçesinde bir ortaokul binası 

yapılıp yapılmıyacağına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik îleri'nin yazılı cevabı (6/814) 

3 . X . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

1949 senesinde vukubulan depremde çok ha
rap bir hale gelen Kiği ilçesindeki ilkokul bina
sı harap bir hale gelmiş olduğundan hareketi-
arzdan evvel bu binadan istifade etmiş olan orta
okul öğrencilerinin halen dükkânlarda ve beledi
yenin müsait olmıyan iki odasında okumaktadır
lar. Bu yerler talebeleri istiabe kâfi olmadığı gi
bi bu mahaller sıhhi şeraiti de haiz değildir. Bun
dan başka altı yedi ay tamamiyle kış olan Kiği'-
den bu yüzden öğretmen ve öğrencilerin mâruz 
kaldıkları müşkülât müstağnii arzdır. 

Yukarda izah ettiğim sebeplerden dolayı Kiği 
kasabasında yapılması artık zaruri bir hal alan 
ortaokul binasının önümüzdeki 1953 senesinde 
yapılıp yapılamıyacağınm Sayın Millî Eğitim 
Bakanlığından vazıh olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurul masını üstün saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 24 . X . 1952 

Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 52, 24362 
Kiği Ortaokulu için ye
ni binanın yaptırılmak
ta olduğu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü sözü ile alman 11 Ekim 

1952 tarihli, 4133 - 9074/6 - 814 sayılı yazınız kar
şılığıdır : 

1949 - 1950 öğretim yılında • açılan ve halen 
çok elverişsiz bir binada öğretim yaptığı bilmen 
Kiği Ortaokulu için bu yıl yeni bir bina yaptı
rılmak üzeredir. Bakanlığımızca hazırlattırılan 
bina plânı mahalline gönderilmiştir. Ortaokul 
binasının ikmaline yardım olarak Bakanlığımız 
1952 yılı Bütçesinden 20 000 liralık ödenek de 
müteşebbis dernek adına ilce Malmüdürlüğüne 
yollanmıştır. 

Keyfiyeti arzeder, saygılarımı sunarım. 
Millî Eğitim Bakanı 

T. ileri 
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8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrdkman 

Boyacıgiller'in, komünistlik töhmeti altında bu
lunan köy enstitüsü mezunları üe diğer okullar 
ve üniversite gıençleri hakkında yapılan takibat 
neticesine, köy okulları ihtiyacını karşılamak 
üzere köy bütçelerine konan ödeneklerin zama
nında sarfı için ne gibi tedbir alındığına,t köy öğ
retmenlerinin tatil devresinde bilgi ve görgüleri
nin artırılması, köylü için neşir vasıtaları sağ
lanması ve köylere yakın sair okulların öğretim 
araçlarından köylünün faydalanması hususların
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik lleri'nin yazılı cevabı (6/777) 

19 . VII . 1952 
özeti: Millî Eğitim Ba
kanlığından yazılı soru 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Gerek seçim çevrem olan Zonguldak İlin

de ve gerekse Ege bölgesinde ve Orta - Anadolu 
ve Karadeniz kıyıları illerindeki köy öğretmen
lerini ve bilhassa köy enstitüleri mezunlarını 
hedef tutan çirkin isnatlar yapılmakta ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde C. H. P. iktidarı 
zamanında enstitülerin birer komünist yuvası 
haline getirildiği sık sık iddia edilmekte ve mem
leketin bu temiz evlâtları töhmet altında bırakıl
makta ve bu hal köy çocuklarını yeis ve nevmi-
diye sürüklemektedir. 

Sayın Bakan Tevfik îleri'nin, C. H, P. si 
tarafından tahrik edilen veya D. P. milletvekil
lerinin çeşitli kanun ve sorular muvacehesinde 
ileri sürülen bu iddialar muvacehesinde yaptığı 
açıklamada bu müessesenin eski halinden çıka
rıldığı ve köy enstitüsü mezunlarının elekten geç
tiği ve bunlar arasında temizlik yapıldığını söy
lemesine göre; 

2. Bu enstiülerden kuruluş tarihinden bu 
güne kadar en az 20 000 öüretmen yetişmiş ve 
köylerde vazife almış olduklarına ve bu köy ço
cuklarının feragat ve fedakârlıkla köy kalkınma
sında görev almış bulunmalarına göre yaygara
larla töhmet altında bulundurulan bu yavrular
dan kaçman komünist ideolojisine kurban gittiği, 
kaçının meslek dışına çıkarıldığı ve kaçının 
mahkemeye verilerek bu töhmetten ceza giydiği 
ve bu vakaların yüzde kaç nispetinde olduğunu, 

3. Komünizm hastalığına yakalanan ve ka
nuni takibat altına alman yüksek okul, orta okul, 
askerî lise ve üniversiteler öğrencilerinden kaçı 

hakkında kanuni takibat yapıldığı ve bu vaka
ların yüzde kaça baliğ olduğunun ve bu vakala
rın köy enstitüleri mezunları arasında mı yoksa 
yüksek okul ve üniversitelerde mi daha fazla ol
duğunun, 

! 4. Varılacak neticeye göre, köy enstitülerin-
dejn mezun olan vatandaşlar, milliyetçi köy öğ
retmenleriyle öğretmen okulu mezunlarının bu 
kaıbîl çirken ithamlardan kurtarılmaları için Ba
kanlığınızın radyo ve gazetelere açıklama yap
ması düşünülmekte midir? 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptı
ğımız açıklamalarda yapıldığı bildirilen Bakanlık 
tahkikatının neticesi ne olmuş, bu ideolojiyi yay
mak için çalıştıkları iddia edilenler haklarında 
adlî tahkikat yapılmasına tevessül edilmiş midir? 

6. Köy okullarının çeşitli ihtiyaçları köy 
bütçelerine konan ödeneklerle sağlanmaya çalışıl
makta ise de, köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
çeçitli sebeplerden dolayı okul ihtiyaçları ile alâ-
kajdar olmadıkları ve ayrılan ödeneği ya hiç ver
medikleri veya gecikerek yerine getirdikleri biz-
zajt tarafımdan tesbit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar
dan öğrenime ait olanların Bakanlıkça ve diğer 
hususatm da zamanında ifası için Bakanlıkça 
ne gibi tedbirler alınması derpiş edilmektedir? 

7. Köy öğretmenlerinin dört ayı aşan tatilde, 
köylerinde veya okullarında hareketsiz kaldıkları 
ve» faydalı olma imkânlarını bulamadıkları tara
fımdan tesbit edilmiştir. Bunların tatillerde bil
gilerinin artırılması ve görgülerinin derinleşti
rilmesi için memleket içinde toplu olarak seyahat 
ettirilmeleri, bir program dâhilinde smai, tabiî, 
tioari müesseselerin, teknik ve diğer üniversite 
ve enstitülerin, araştırma enstitülerinin, labora
tuarların gezilmesi ve sistemli bir şekilde bu 
müesseselerden faydalanmalarının sağlanması 
düşünülmekte midir? 

8. Köy okullarına birer halk tipi radyo ve
rilmesi suretiyle olsun, seyyar sinema, ampilifi-
kajtör gibi vasıtalarla bulunsun teçhizi ve köylü 
ile| köy okullarının köy kalkınmasında kargılıkb 
çalışmaları için Bakanlık ne düşünmektedir? 

9. Köy okulları mezunlarının ve alelûmum 
köylünün okuma yoliyle fikrî ve mânevi kalkın
malarının sağlanması düşünülmekte ve köylü için 
nejşir vasıtaları sağlanması derpiş edilmekte 
midir? 

10. Alelûmum 'köylere yakm yerlerde anev-

~-H?7i -
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cut olan ortaokul, lise, üniversite, sanat okul ve 
enstitüleri, kız sanat okul ve enstitülerinin teknik 
vasıtaları, öğretim araçları ianesiyle köylünün 
kalkınması için bir çalışma sisteminin tesisi düşü
nülmekte midir Yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
001. 1 - 2639 

17 . XI . 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 31 Temmuz 

1952 tarih ve 6/777 sayılı yazıları cevabıdır : 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya

cıgiller'in yazılı soru önergesinde bahis konusu 
edilen hususlar hakkında hazırlanan yazılı ceva
bın iliştirilerek sunulduğunu derin saygılarımla 
arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cigiller'in yazılı sorusunun cevapları 

(Sora numaralarına göre tertip edilmiştir.) 
1.» Yurdun muhtelif bölgelerinde ve husu

siyle Ege ve Güney - Marmara Bölgesinde Köy 
enstitüsü mezunlarını hedef tutan komünistlik 
isnatları bir vakıadır. Ancak bütün köy ensti
tülerinin birer komünist yuvası haline getiril
diklerine dair olan iddiaların gerçek durumla 
ilgisi yoktur. Köy enstitülerinde büyük bir 
titizlikle seçip iş başına getirdiğimiz idare ve 
tâlim elemanlarımızın gösterdikleri uyanıklık 
müesseselerin bu türlü cereyanlara karşı kapa
lı kalmasını imkân altına almış bulunmakta
dır. 

Köy enstitüsü mezunlarının çalışmaları ya
kından ve büyük bir dikkatle takipedilmekte, 
teftişler, kurslar ve meslekî toplantılarla fikrî 
inkişaflarına çalışılmaktadır. 

2. Köy enstitüsü mezunlarından öğretmen
liğe intisap edenlerin sayısı 16 677 dir. Bunlar 
arasından komünistlikle takibata uğrıyanlar-
dan biri meslekten ihraç edilmiş, «beşinin vazi
fesine son verilmiş, dokuzu da bakanlık emrine 
alınmıştır. 
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1950 yılı ortalarından bugüne kadar komü

nistlikten takibata uğrıyan 26 ilkokul öğretme
ninden (25) i köy enstitüsü mezunu, (1) i öğ
retmen okulu mezunudur. Bunlardan (5) i 
beraet etmiştir. 

3. Ortaokul ve liselere devam eden öğren
cilerden, 1947 - 1948 ders yılından 1951 - 1952 
ders yılma kadar komünistlikle takibata uğrı-
yanlarm sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiş
tir. 

öğretim yılı 

1947 - 1948 
1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
1951 - 1952 

Müdavim sayısı 

71 015 
72 260 
75 900 
84 404 
91 727 

Komünistlikle 
takibe 

uğnyanlar 

3 
4 
5 

16 
4 

32 

Okul disiplin komisyonları bunlardan (29) 
unu suçlarının derecelerine göre türlü disiplin 
cezasına çarptırmış, üçü hakkında da kovma 
cezası vermiştir. Bunlar arasında durumları ad
liyece takip edilenlerden bir öğrenci üç ay, diğer 
bir öğrenci de altı ay hapse mahkûm olmuş, 7 
öğrenci de beraet etmiştir. 

Askerî liseler hakkındaki bilginin Millî Sa
vunma Bakanlığınca derlenmesi gerekmektedir. 

Yüksek okullarla.., üniversitelerde komünist
likten takibata uğrıyan öğrenciler: 

G-üzel Sanatlar Akademisi = 1948 - 1949 öğ
retim yılından beri 6 öğrenci takibata, uğramış, 
bunlardan dördü beraet etmiş, birisi bir yıl ha
pis cezasına, biri de para cezasınla çarptırılmış
tır. Bu okulun 1949 - 1950 yılında öğrenci mev
cudu (531) dir. 

istanbul Eğitim Enstitüsü = Bir öğren
ciye okuldan kovulma cezası verilmiştir. 

Ankara Üniversitesi = Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinden bir, Hukuk Fakültesinden 
beş, Siyasal Bilgiler Fakültesinden iki, Tıp Fa
kültesinden bir öğrenci hakkında emniyet ma
kamlarınca tahkikat açılmıştır. Takip neticesi1 

henüz belli değildir. 
Veteriner Fakültesinden 8 öğrenci hakkında 

tahkikat açılmış ve mahkemece haklarında bera
et karan verilmiştir, 

- 1 6 8 
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(Ankara Üniversitesinin* öğrenci mevcudu 

6 860 dır.) 
İstanbul Üniversitesi = Tıp Fakültesinden 

3, Hukuk Fakültesinden 3, İktisat Fakültesinden 
7 öğrenci hakkında emniyet makamlarınca tah
kikat açılmıştır. Takip neticeleri henüz belli de
ğildir. 

İktisat Fakültesinden bir öğrenci Sosyalist 
Partisi üyesi olarak halen mevkuf bulunmakta
dır. 

Edebiyat Fakültesinden bir öğrenci bir yıl 
hapis, 8 ay sürgüne, diğer bdr öğrenci 6 ay hap
se, bir öğrenci de 3 ay hapse mahkûm olmuş
lardır. 

(İstanbul Üniversinin öğrenci mevcudu halen 
12 574 tür.) 

4. KÖy enstitülerinden mezun öğretmenleri 
tenzih edici bir faaliyete mahal görülmemekte
dir, Bu hususta umumi efkârı tenvir etmek lâ-
zımgeldiği zaman gerek Büyük Millet Meclisin
de gerekse matbuat yoliyle açıklamalar yapıl
maktadır. 

5. Bu konudaki Bakanlık tahkikatı kanuni 
seyrini takip etmektedir. 

6. 5210 sayılı Kanunun 10, 11 nci maddele
ri hükümlerini yerine getirmiyenler hakkında 
hiçbir müsamahaya gidilmiyerek gerekli takiba
tın yapılması lüzumu valiliklere bildirilmiştir. 
Bundan başka, hazırlanmakta olan (İlköğretim 
Kanunu) nda köy, kasaba ve şehir okullarının 
her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli 
tedbirler derpiş olunmuştur. 

7. Köy okullarında vazifeli köy enstitüsü 
mezunu stajyer öğretmenler için bu yıl tatil ay
larında 4274 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi ge
reğince 45 gün süreli kurslar açılmış ve bu kurs
lara 790 öğretmen iştirak etmiştir, öğretmen
lerin bilgi ve görgülerinin artırılması yolundaki 
faaliyetler önümüzdeki senelerde daha da çok 
hızlandırılacak ve tekemmül ettirilecektir. Ni
tekim bu hususu sağlıyacak hükümler yeniden 
hazırlanan (terfi, taltif ve tecziye kanunu) ta
sarısına konulmuştur. 

8- Eğitim ve öğretimde sinema, radyo gibi 
vasıtalardan her derecedeki okullarımızda istifa
de imkânları araştırılmakta ve bu mesele üzerin
de hassasiyetle durulmaktadır. Bu maksatla An
kara'da (öğretici filimler merkezi) kurulmuş ve 
bunun memleketin muhtelif bölgelerinde şube-
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lerinin açılmasına başlanmıştır. Bu şubeler bi
rer film deposunu ihtiva edecek, ayrıca basit 
tamirleri de yapabilecektir. Her köye bir jene
ratör ve bir sinema makinası verilmesi çok pa
halı ve çok sayıda elemana ihtiyaç gösteren bir 
iştir. Bu itibbarla daha ziyade gezici sinema 
otomobilleri konusu üzerinde durulmaktadır. 
Halen Amerikan Haberler Bürosu ile iş birliği 
yapılmak ve onların vasıtalarından faydalan
mak suretiyle köylülerimize faydalı filmler 
gösterilmektedir. 

9. Köylünün mânevi kalkınmasına yardımı 
dokunacak eserlerin yayımı için bir (Köy Neş
riyat Yönetmeliği) hazırlanmış ve bu Yönetme
lik gereğince bugüne kadar (Karacaoğlan, İs
tiklâl Savaşı, Yıldırım Beyazıt, Sıtma, Kemir-
geler, Sığırların Başlıca Bulaşıcı Hastalıkları, 
Bağcılık, Hububatın Başlıca Düşmanları, Mey-
va ve Sebzelerin Kurutulması, Köyde İçme ve 
Kullanma Suları, Muhakeme İşlerimiz, Kanuna 
göre Köy Nasıl İdare Edilir, Hikâyeler, Yur- .* 
dumuza Nasıl Yerleşmişiz, Tiryaki Hasanpa- | 
şa ve Kanije Savaşı, Gazi Osmanpaşa ve Silist-
re Müdafaası, Vergilerimiz, Yavuz Sultanse-
lim) adlı kitaplar bastırılarak köylere dağıtıl
mıştır. 

Köylü vatandaşlarımızın çeşitli sahalarda 
bilgilerini artırmak ve onların okuma ihtiyaçla
rını karşılamak maksadiyle, öğretmeni ve bu 
işe elverişli binası bulunan köy ve bucaklar
da okuma odaları tesisine karar verilmiş ve bu 
hususta bir yönetmelik hazırlanmış bulunmak
tadır. Bu odalara köylü vatandaşlarımızın zevk
le okuyacakları faydalı kitaplar bakanlığımız
ca peyderpey gönderilecektir. Yine bu maksat
la halen 600 küsur köyde faaliyette bulunan ge
zici kurslarına 150-300 kitaplık birer kitap 
sandığı verilmesi de kararlaştırılmış ve bunun 
iqin gerekli hazırlıklara geçilmiştir. 

Bunlardan başka, köylerimiz için seyyar 
kitaplıklar tesisi de düşünülmektedir. 

9. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van 
Hava Meydanının beton kaplaması işine dair 
sorusuna, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğ-
Wnun yazılı cevabı (6/790). 

9 . IX..1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
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Duyurulmasını rica ederim. [ 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

I . Uçak seferlerinin her mevsimde inkıta-
sız olarak devam edebilmesi için Van Hava 
Meydanının beton kaplaması programa alınmış 
bulunuyordu. Bu işe ne vakit başlanacak ve 
hangi tarihte ikmal olunacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19.IX.1952 

Hususi Kalem 
Sayı : 424 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

I I . I X . 1952 tarih ve 4087/8926 sayılı yazıla
rı karşılığıdır. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van Ha
va Meydanının beton kaplama işine dair yazılı 

\ soru önergesine hazırlanan cevabın ilişik ola
rak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van Ha
va Meydanının beton kaplaması işine dair ya
zılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Hava meydanlarının yapımı için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişmeye mezuniyet I 
veren 5367 ve 5843 sayılı kanunlarla verilmiş 
olan yetki miktarı tamamen kullanıldığı için, I 
yeniden ele alınacak meydanlar ve bu meyan- J 
da Van Hava Meydanı için sâri taahhüt yet
kisi istenmek üzere bir kanun tasarısı hazır
lanmıştır. Tasarının Yüksek Meclisçe kabulü 
halinde Van Hava Meydanı inşaatı 1953 yılı 
içinde ele alınacaktır. 

Van Hava Meydanının her mevsimde iniş ve 
kalkışa müsait hale sokulması için uçuşa mü
sait meydan yeri, malzeme ocakları, taşıma 
şartı ve meydan yerindeki toprak mukaveme
tine göre en ekonomik sistemin tâyini için ma
hallinde etüdlere şimdiden başlanılmış bulun
maktadır. 

10, — Van Milletvekili Ferid Melen'in, Dev
let yollan arasında bulunan Patnos - Erciş -
Van, Van - Başkale - Hakkâri, Tatvan - Ahlat -
Erciş, Tatvan - Reşadiye - Gevaş - Van yolları- I 
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n/m inşasına hangi yularda, başlanacağına ve ne 
vakit ikmal olunacağına dair sorusuna, Bayındır
lık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/792) 

9. I X . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

I. Devlet yolları arasında bulunan 
Patnos - Erciş - Van 
Van - Başkale - Hakkâri 
Tatvan - Ahlat - Erciş 
Tatvan - Reşadiye - Gevaş - Van 
Yollarının inşasına hangi yıllarda başlana

caktır ve ne vakit ikmal olunacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 22 . I X . 1952 

"Hususî Kalem 
Sayı: 430 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

I I . I X . 1952 tarih ve 4089/8928 sayılı yazı 
karşılığıdır. 

Van Milletvekili Ferid Melen'in Patnos - Er
ciş - Van, Van - Hakkâri, Tatvan - Ahlat - Erciş 
ve Tatvan - Reşadiye - Van yollarının inşasına 
ne zaman başlanacağına dair yazılı soru öner
gesine hazırlanan cevabın ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu 

Van Milletvekili Ferid Melen'in Patnos - Er
ciş - Van, Van - Hakkâri, Tatvan - Ahlat - Er
ciş ve Tatvan - Reşadiye - Van yollarının inşa
sına hangi yıllarda başlanacağı hususundaki ya
zılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır : 

a) Patnos - Erciş - Van yolunun etüd ve 
proje işi 1952 faaliyet programında olup, yapı
mı 1953 yılı program tasarısına idhal edilmiştir; 

b) Van - Hakkâri arasında irtibat tesis 
olunmuştur. Kademeli inşaat sistemi esasına 
göre tatbik edilmekte olan Devlet Yolları faali
yet programı gereğince ve yapılan iktisadi etüd-

http://19.IX.1952
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ler neticesinde bu yolun şimdilik daha yüksek I 
bir standarda ifrağı sırası gelmemiş olduğundan 
1953 programına girmemiştir. Program sırası 
geldiğinde ele alınacaktır; 

c) Tatvan - Ahlat - Erciş yolu ü yolu olup, 
Devlet Yolları sistemine dâhil bulunmamakla 
beraber gölün Cenup kısmından geçen Devlet 
yolu yapılıncaya kadar Van - Tatvan, irtibatını 
sağlamak üzere bu yol üzerinde onarım yapıla
cak ve yol il bakımına alınacaktır; 

d) Elâzığ'ı Bingöl ve Muş üzerimden en kı
sa güzergâhtan Van'a bağlıyacak olan yolun ha
len Elâzığ - Bingöl kısmında çalışılmaktadır. 
Bu yol Muş'a vardıktan sonra bunun devamı 
olan Tatvan - Van arası ele alınacaktır. 

11. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van I 
Gölündeki münakale durumunun ıslahı için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna, 
Ulaştırma Bakam Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı I 
(6/799); 

19 . IX . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorunun Ulaştırma Bakanı tarafın- I 

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu- I 
vurmanızı rica ederim. I 

Van Milletvekili I 
Ferid Melen 

Kamutayın 28 . V . 1951 tarihli Birleşiminde 
cevaplandırdığınız sözlü sorumda göl üzerindeki 
nakliyatın gün geçtikçe artmakta bulunmasına I 
mukabil Van Gemisinin motöründeki arızadan I 
dolayı seferden kaldırılmış bulunduğunu, Bitlis 
Gemisinin sık sık tamire ihtiyaç gösterecek bir 
hale geldiğini, Tatvan Gemisinin sefer yapamı- I 
yacak bir duruma düşmesinden korkulduğunu, 
inşasına karar verilmiş olan 400 tonluk posta ge- I 
misi ile 300 tonluk iki şilebe henüz başlanmamış 
bulunduğunu ileri sürmüş ve Hükümetin tedbir 
ve tasavvurlarının açıklanmasını istemiştim. I 

Meclis kürsüsünde verdiğiniz cevapta : Bu
günkü durumu ile Van Gölü İşletmesinin halkın 
ihtiyaçlarını karşılıyacak kabiliyette olmadığını, I 
Van Gölü'nün ulaştırma vasıtası olarak inkişafı 
için demiryolunun göle raptı ve göl üzerindeki 
ulaştırma vasıtalarının ıslâh ve takviye olunma
sı icabettiğini, göl içindeki ulaştırma durumunun ı 
demiryolunun sahile varmasını beklemeden ıslâh I 
edilmesi lâzımgeldiğini, esaslı bir tetkik yapılmış I 
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oljluğunu beyan ettikten sonra şunları ilâve et
miştiniz : 

; «Yapılmasını kararlaştırdığımız ve bu sene 
kısmen icrasına başladığur-îz ve gelecek yıl ikmal 
edeceğimiz işlerimiz şunlardır : 

! Mevcut iskelelerin esaslı olarak tamiri, yeni 
iskeleler, antrepo ve yolcu salonu yapılması, yeni 
ge|mi, römorkör ve dubalar inşası, hususiyle 300 
tojnluk bir gemi yapılması, kızak tesisi, seferle-
rin haftada ikiye çıkarılması.» 

1. Bunlardan hangileri tahakkuk ettirilmiş, 
hangileri yapılmamıştır?. 

i 2. Yapılmamış olanlara ne vakit başlanacak 
ve1 ne kadar müddet içinde ikmal olunacaktır?. 

; 3. Goldeki münakale durumunun İslahı için 
başka ne gibi tedbirler düşünülmektedir?. 

i ' 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 6 . X . 1952 
Lim. ve Dz. îş. Da. Başkanlığı 

r Şube : Ulaştırma Md. 
Sayı : U-6/1-12/3729-7526 

özü : Van Milletvekili Ferid 
Melen'in Van Gölü hakkındaki 
soru önergesine dair. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
C : Genel Kâtiplik Ka. Md. 25 . IX . 1952 

gün ve 4105/8997/6-799 sayılı yazıya: 
Van Gölündeki münakale durumunun ıslahı 

iç£n ne gibi işler yapıldığına ve daha ne gibi 
tejdbirler düşünüldüğüne dair Van Milletvekili 
Fİrid Melen tarafından verilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen 19 . IX . 1952 tarihli 
scjru önergesi incelenmiştir. 

Van Gölü İşletmesinde 600 000 lira radde
sinde bir para sarfiyle yük ve yolcu nakliyatım 
karşılamak üzere 4-500 tonluk bir nutörlü 
g^mi kızağa konmuş olup 1953 senesinde gölde 
sejrvise başhyaeaktır. Bu gemi 200 birinci, 195 
güverte yolcusu alabilecek ve 400 ton da yük 
tajşıyabilecektir. Ayrıca, gemilere telsiz telefon 
cihazı, Van Gölü İşletmesinin servis ihtiyacı 
için 2 aded otobüs mubayaası, atelyeler için 
hfcssas torna ve rektifiye tezgâhları, kurulması 
etjüd edilen havyar ve soda tesisleri, yolcuların 
sajğlığını korumak bakımından şimdilik Gevaş 
İskelesinde bir bekleme salonu inşası vesaitin 
yağmur ve kardan muhafazası için bir garaj 
mjşası, Van ve Ernis iskelelerinin görüden Hbrrm 
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üzerine temdidi, İşletmenin sağlık teşkilâtı için 
Çok lüzumlu görülen bir röntgen cihazının mu
bayaası ve Pargat İskelesinin inşası gibi ön 
plânda gelen, onarım ve mubayaaları zaruri gö
rülen işler için Denizcilik Bankası T. A. O. 
Genel Müdürlüğü tarafından 222 000 lira tah
sisat ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu işlerden 1952 senesinde yapılması der
piş edilen ve tutrrı 108 000 liraya baliğ olan 
Pargat ve Edremit'te yapılacak 2 ahşap iskele 
ile Gevaş İskelesinde yapılacak olan yolcu bek
leme salonu, Tuğ'da yapılacak olan garaj bina
sı, Van ve Ernis iskelelerinin temdidi ve Van 
İskelesinin Şimal ve Cenup müdafaa duvarla
rının harap kısımlarının ıslahına mütaallik ke
şif ve projeler mezkûr Bankaca tekemmül etti
rilmiş ve inşaata başlanmıştır. 

Keyfiyetin Van Milletvekili Perid Melen'e 
bildirilmesine müsaadelerinizi saygı ile rica 
ederim. 

Ulaştırma Bakam 
S. Kurbek 

12. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Ok
çuoğlu'nun, Kiği ve Karakocan kazalariyle Elâ
zığ arasında bir yol yapılması hakkında etüd ya
pılıp yapılmadığına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/815); 

3 . X . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Kiği ve Karakocan kazaları arasındaki yoldan 
senede ancak dört beş ay istifade edilegelmekte 
olduğu gibi her sene bu yolun tamirine külliyetli 
para da sarfedildiği halde yine bir istifade temin 
edilememektedir. 

Bu yüzden halk ve memurlar ıstırap içinde
dirler. Bu hal aynı zamanda kazanın iktisadi in
kişafına da mâni olmaktadır. 

Bu hale son verilmesi için yaz ve kış mevsim
lerinde Kiği, Karakocan kazalariyle Elâzığ ara
sında her türlü vesaitin işlemesine müsait olan 
ve Kiği'den geçip Elâzığ civarında Murat suyu
na katılan Peri suyunun güney tarafından bir 
yolun yapılmasına bağlıdır. 

Arzettiğim şekilde bir yol yapılması hakkında 
bir etüd yapılıp yapılmadığının ve etüd yapıl
mamış ise ne vakit yapılacağının Sayın Bayın
dırlık Bakanlığından yazılı olarak cevaplandırıl-
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f masına delâlet Duyurulmasını saygılarımla ar-

zeylerim. 
Bingo Milletvekili 

Mustafa Nuri Okeuoğlu 

I T. C. 20 . 10 . 1952 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 496 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 10 . 1952 gün ve 4134 - 9075/6-815 sa-

I yılı yazıları karşılığıdır : 
I Bingöl Milletvekili Nuri Okçuoğlu'nun Kiği 
I ve Karakocan kazalariyle Elâzığ arasında bir yol 

yapılmasının etüd edilip edilmediğine dair yazılı 
I soru önergesine hazırlanan cevabın ilişik olarak 
I sunulduğunu saygılarımla arzederim. 
i Bayındırlık Bakanı 
I K. Zeytinoğlu 

I Bingöl Milletvekili Nuri Okçuoğlu'nun, Ki-
I ği ve Karakocan kazalariyle Elâzığ arasında 

bir yol yapılmasının etüd edilip edilmediğine 
I dair yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl-
I mıştır : 
I Karakocan - Kiği arasında halen bir iz ha-
I linde araba yolu mevcuttur. Bu yol il yoludur. 
I Adı geçen yolda gerekli istikşaf ve arazi etüd-
I leri yapılmıştır. Yapılan bu etüd ve istikşafa 
I nazaran güzergâh, önergede bahsedildiği şekil-
I de, Peri suyunu takip ettiği takdirde, mühim 
I miktarda sınai imalât ve tahkimata lüzum gös-
I termesi, Çoraklı ve Hurs köyleri civarının he-
I yelânlı olması ve yol tulünün de bir hayli uza-
I ması sebepleriyle çok pahalıya mal olacağı an

laşılmış olduğundan bu güzergâhın tatbiki uy
gun bulunmamış ve karla kapanma tehlikesi
nin daha fazla olmasına rağmen yukardan gi
den mevcut güzergâhın ıslâhının daha muvafık 
olacağı neticesine varılmıştır. 

I 13. — Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Ok-
I cuoğlu'nun, Elâzığ -* Van şosesinin Bingöl îli 
I merkezinden geçirilmesinin mümkün olup ol-
I mfidığına dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı 
I Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/816). 

30 . X . 1952 
I Yüksek Başkanlığa 
I Bingöl merkezinin dört beş kilometre Sima-
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linden geçeceği tesbit edilmiş bulunan Elâzığ -
Van şosesinin vilâyet merkezinden geçirildiği, 
takdirde merkezin inkişafını ve halkın iktisa
di istifadesini mucip olacağı gibi muvafık ve 
muhalif bütün halk da bu yolun vilâyet merke
zinden geçirilmesini arzu ve istirham etmekte
dir. 

Binaenaleyh bu yolun vilâyet merkezinden 
geçirilmesinin temini hakkında yazılı olarak 
Sayın Bayındırlık Bakanlığına tebliğ ve müm
kün olup olmadığının cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını üstün saygılarımla arzeyle-
rim. 

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
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M içerisinden geçirilmesi hakkında Bingöl Mil
letvekili Mustafa Nuri Okcuoğlu tarafından ve
rilen yazılı soru önergesine hazırlanan cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı: 497 

20 . X . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . X . 1952 gün ve 4135/9076-6/816 sayılı 

yazıya karşılıktır: 
Elâzığ - Bingöl - Muş Devlet yolunun Bingöl'-

rif 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 

! Elâzığ - Bingöl - Muş Devlet yolunun Bin-. 
gcfl'ün içerisinden geçirilmesi hakkında Bingöl 
Milletvekili Mustafa Nuri Okcuoğlu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı-
rıjlmıştır : 

Devlet yolunun Bingöl'den geçişi alâkalı mü
hendis ve mütehassıslarımız tarafından, yerinde 
bjrkaç defa etüd edilmiştir. Yapılan bu etüdlere 
g#re Devlet yolunun Bingöl'ün içinden geçiril-
njesi topoğrafik durum ve standartlar ve teknik 
bakımdan imkânsız görülmüştür. 

i Böyle olmakla beraber halen tatbik edilmekte 
ojan güzergâh mümkün olduğu kadar Bingöl'e 
yaklaştırılmış bulunmakta ve bir iltisak yolu ile 
dj3 Bingöl'e bağlanması düşünülmektedir. 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutana'k Dergisinin sonuna bağlı batemay azılarda aşağıda'Si düzeltişler yapılacak
tır : 

S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlı$ 

230 
» 
» 

253 
» 
» 

3 
3 
3 

5 
5 
5 

1 
1 
2 

1 
1 
1 

15 
37 
18 

15 
16 

34-35 

Yskek 
sandmlarda ) 
Mamura Mahalle^ 5 Sokağın
daki 
şekillideki 
Devletin 
elli milyon 

Doğru 

Yüksek 
sandıklarda 
Mamure Mahallesi 5 nci Soka
ğındaki 
şeklindeki 
Devlet 
elli milyon lira 

• 
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I S. S A Y I S I : 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve üç arkadaşının, Belediye 
Gelirleri Kanununun 21 nci maddesinin 4ncü fıkrasının yorumlan-

ması hakkında önergesi ve Geçiti Komisyon raporu (4/167) 

Yüksek Başkanlığa 
12 . vıı. mı 

$237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 ncil maddesinde şöyle bir fıkra yazılıdır : 
Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık olan yerlerle nakil vasıtalarında ve herkesin görebi

leceği sair yerlerde asılan gösterilen ve dağıtılan ilanlarla, her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun 
yapılacak diğer üân ve reklâmlardan Belediye Meclislerince düzenlenecek esas ve tariflere göre 
resim alınır. 

Bu ilân ve reklamlar resme tâbi olmak hususunda bir (Suret ve vasıta) kaydı altında değil
dir. Mutlaktır. Her ne (suret ve vasıta) ile yapılırsa yapılsın resim alınacaktır. Fakat her ne 
suret ve vasıta ile olursa olsun yapılabilecek bu ilâî ve reklâmlar resme tâbi olabilmek hususunda 
bir mekân kaydının şümulü altındadırlar. I 

Bu resim (Meydanlarda, yollarda, sokaklarda, uıpuma açık olan yerlerde nakil vasıtalarında ve 
herkesin görebileceği sair yerlerde) yani Belediyenin! hak ve vazifesinin taallûk ettiği yerlerde ise 
alınacaktır. 

Kanunun bu maksadı bu kanunun ilga ettiği Belediye vergi ve resimleri kanununun 14 ncü 
maddesi hatırlandığı zaman daha açık vuzuh ile anljaşılır. O madde : (El ve duvar ilânlariyle diğer 
her nevi ilânattan resim alınır) suretinde yazılı idij Türkiye Belediyelerinin yüzde yüze yakın 
d^böeceğimiz bir katiyet ve umumiyetle bu âmir ire mutlak hükmü son kanunun koyduğu (me-
Mn) kaydı o metinde aynen mevcut imiş gibi tatbik ettiği görülür. 

25 yıl belediyelerin kanun metninde hükmen ve zımnen mevcut saydığı bir kaydı yeni kanun 
tasrîh etmiş olduğu halde maddenin sonundaki (her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun) tamimi 
ile aynı maddenin mekân ve zarf kaydını da kaldırdığı zehabına düşen bâzı il belediyeleri mad
deyi hattâ satılmaksizm sade basılan gazete ve deıjgilere de teşmil eden ve bu teşmili gazetenin 
kendi koyduğu roman ilânına kadar ileriye götüren1 tatbik teşebbüsleri ile o illerde çıkan gazete
leri güç bir duruma düşürmüştür. Bu tatbik teşebbüsünü kanunun müsait olmadığı meydandadır. 

1. Kanun, ilânlardan resim almayı iki türlü kayıt ve şarta bağlıyor Ve bu iki kaydın biri 
cümleye vasıta edatı olan (ile), öteki zarf edatı olah (de) ile bağlanıyor. Kanunun bu fıkrasına 
eklenen (her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun) cümlesi ilânın ve reklâmın yanlız (asılan, göste
rilen ve dağıtılan) kelimeleriyle kaydedilen suret| ve vasıtasını tamim ediyor. Meselâ asılmak
tan, gösterilmekten dağıtılmaktan başka bir suret! ve vasıta olan yani kulağa hitap eden, işitilen 
mesela Otomobildeki sesli ilân ve reklâmları ancak bıjı suret ve vasıtayı tamim eden bir ibare saye
sinde kanun mükellefiyet çemberi içine alabiliyor. i 

Fakat bu suret ve alet tamimi ile kanun maddesindeki mekân zarf ve takyidi kalkıp hüküm 
mukayyet olmaktan mutlak bir hale geçmiş olmuyoıj. Resme tâbi olacak ilânların (meydanlarda, 
yollarda, sokaklarda, umuma açık olan yerlerde nakil vasıtalarında) yapılan ilân ve reklâmlar
dan olması kayıt ve şartı yine bakidir ve resme tâbi olmak hükmü yine bunlara maksur ve bun
larla mukayettir. I 

Cemolunabüecek şeylerin bir cinsten olması kaidesi lisanın mantıkında da aynen câridir. 
(Her ne suret ile ve vasıta ile) tamimindeki (ile) a<jledleri ancak ondan evvelki suret ve vasıta ka
yıt ve şartlariyle birleşebilir. 

Böyle olmasaydı da Kanun koyan aksini kasdetee^di (Her n e suretle ve vasıta ile olursa olsun) 



'de ı̂ıikie-kalmaK : T» (her nenede v* her ne suret ve vasıta ile oluma olsun) derdi Yahut daha do$> 
rusu (her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun) dedikten sonra fıkranın artık haşiv kalacak olan bun
dan önceki bütün cümlelerini silip atardı. Tatbikatın kanun koyana abes isnat, etmeye hakkı yak* 
tur. 

2. Gaaete ve dergiler (meydanlarda, yollarda, sokaklarda umuma acık nlan gseıâerİe a * ^ ıw*ı-
tatarında) nara ile satılmak mûtattır; fakat bnnkırdaki ilân ve jaeklamlaran buralarda asılması, gös
terilmesi, dağıtılması yani parasız olarak halkın ıttılaına konulması mûtadın hilafıdır. Bunların. 
böyle yapılanları görülürse onları kanunun şümulü altında görmek tabiîdir. Fakat bu haddin geçil
mesi gayrikanuni olur. 

8. Bir kasaba veya şehirde basılan gazete ve dergi başka kasaba ve şehirlerde satılır. Kanunun 
bu sebeple böyle dükkânlarda, veya müvezzi ellerinde satılan gazete ve dergilerden bir resim alma 
hakkı saydığı kabul olunsa bu hak o gazeteöm ytthnz %asfldığı yer değil, her satıldığı başka yerin 
belediyesioidea sakıt -olmuş olmaz, bilâkis bununla bu hak onlara, da- sâri 'ölmüş olur. O vakit gazete 
ve^a delginin satıldığı her yer belediyesine de dilediği .gibi yapacağı bir tarifeye göre almak hakkı 
tanımış ve kanunun emri (Besim alınabilir) suretinde bir muhayyerlik de ifade etmediğinden bele
diyeler buna kanunen zorclanımş olur. 

4/ Görülen tatbikler de bunu yanlız gazete ve dergilere teşmil etmektedir. Halbuki kamınun 
maksadı bu olur. Ve bunun da mutlak olduğuna bakıbraa bu hükmü eşitlik iaabı Mtap gibi bütün 
yayın nevilerine tekmil etmek zarureti haşıl olur. 

J5. Yine göaeülen tatbikler ilân ve resmi almak iğin gaaete ve d e r , ^ ^ basıldığı müesseseleri va
sıta kılmaktadır. 
*•* Halbuki bir yecde hasılan bu gazete veya dergi içinde idare ve yaymı yeri basıldığı yerin dışında 

©lanlar ssardır. 
6. Bir belediye meclisi bu resmin (Damga Resmi Kanunu dairesinde) alınacağını kaydetmiştir. 

Damfa Resmi Kanunu çeşitli takip yötkilarini ihtiva eden bir kanun olup bu kabîl »kararlar-© yet
kileri rkanundan alınmış «teıaksızan kullanmak olur. <- . 

.7. .Awse*tiğuniz kanuni ve hukuki üebeplerin kuvvetini içtimai ve sjy&si sebepler de ^artırır,, 
** A) Henüz, gelişme halinde olan -gazeteciliğimin dergiciliğünizin böyle bir mükellefiyete tahaanmü-

iü yoktur Bu resimlerle ilân sahiplerine rüeu etmek mümkün olmadığı gibi :rücn mümkün olsa «büe*h» 
•resimlerde mevcutlarına katıldığı takdirde gazete ve dergilere gelen ilânların kendikmne matbaalar 
haricinde daha elverişli mecralar arıyacakları ve gazete ve dergilerin malî durumlarını bozacakları 
düşünülür. .... ,.. > 

B.) İlân Koyan ve hayatla» buna bağlı olan siyasi gazete ve dergileri Türkiyenin her h*ladİ3»e-
si olan yerde satışa çıkarılabilmesi için fb«yle ayrı ayrı bir ilân resmi ödeme ihtimaline mâruB bulun
durmak o gazetenin siyasi yayım vazifesini yapmasına da güçlük çıkarmak bu bakandan bu kanu
nun böyle ölçüsüz uygulanma yolunu açık .tutmaktasın serbestliği ruhuna da aykırı düğer. 

işte bu sebeplerle kanun koyanın maksadını bir karar ile belirtmeye ihtiyaç görüyor ve adıge* 
çen kanunun 21 nci maddesinin 4 ncü fıferasımn yorumlanması rieasiyle aşağıda yazılı Akranın Ka
mutaya arzına yüksek tavassutunuzu ediliyoruz. 

Erzurum MiÜöfcvekili Bursa Milletvekili tamir Milletvekili Konya İSİiHettfekili 
Bakadw Dülger Selim Bayıp Emeç O. Bahan Zî&od Mbüzziy® 

ERZURUM MtLLETVEKÎLl BAHAMR DÜL
GER V.E DÖRT ARKADAŞININ YORUM 

FIKRASI 
5237 syyıkBsledÂye Gelirleri Kanunumun 21 nci 

maddesinin ]4 ncü fıkrasının yorumu 
Kitap, dergi ve gündelik gazetelerde ya-

yud&oa» ilânlar bu maddenin hükümleri dı
şındadır. 

(ftjfeyvR; m) 
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Cteçici Komisyon rapora 

T: « . UM. 
Geçici Komisy&n ' . . 5 . Yi . 19&M 

' M&mr'No. 2 •• • I 
Yüksek Başl^rikğa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Konya Trabzon 
üç arkadaşının (5237 sayılı Belediye Gelirleri Muhalifim Muhalifim 
Kanununun 21 nci maddesinde yazılı ilân fık- Z. Bbüzziya M. B. Tarakçıoğlu 
rasmdaki) belediye meclislerince düzenlene- Yozgad 
cek esas ve tarifelere göre resim alınması lâ- • . . . H- Üçöz , 
zımğeldiğine dair olan kısmının (Gazetelere 
şâmil olmaması lüzumu ile ve tefsir voliyle 
halli gerektiğine dair olan) isteklerinin; yük
sek Kamutayın 14 . XI . 1951 gün ve dördün
cü birleşiminde kurulmasına karar verilen Ge
çici Komisyonumuza havale elimekle; 10 . 
IV . 1952 tarihinde toplanarak adı geçen ka
nun maddesi üzerinde tetkiklerini İçişleri ve 
Maliye bakanlıkları temsilcileri huzuru ile 
yapmış ve vâki müzakere ve münakaşa sonun
da aşağıda yazılı neticeye varmış bulunmakta
dır. 

Gazetelere de ilân verilmekte olmasına, o-
kuyanlarm bu ilânı verenin kendi lehine ilân
dan kasdettiği menfaati temin etmiş bulunma
sına ve 5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasında (Her ne suretle ve vasıta 
ile olursa olsun yapılacak diğer ilân ve rek
lâmlardan belediye meclislerince düzenlenecek 
esas ve tarifelere göre resim alınır.) fıkrasının 
sarahati karşısında gazetelere verilen ilânlar
dan da belediyelerce resim alınması lâzımge-
leceğine ve teklifin tefsire muhtaç bulunma
dığından reddine müzakerede mevcut üyeden 
üçünün muhalefetiyle ve ekseriyetle karara 
varılmış bulunmaktadır. 

Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Ko. Başkam* Sözcü 
Kastamonu Zonguldak 
Muhalifim R, Sivişoğlu 

H. Tosunoğlu 
Kâtip 

Balıkesir Kocaeli 
M. Emiröğlu ff. Başak 

Muhalefet Şerhi : 
1. Belediye meclislerince düzenlenecek 

«sas ve tarifelere göre resim alınabilmek için 
âlânın belediye hudutları içinde yapılmış ol
ması lâzımdır. Neşir yerinde basılıp başka 
beldelere gönderilen gazetelerin muhteviya
tında bulunan ilân, ilân olabilmek için okun
masına bağlıdır. Başka beldede okunan yazl
ının okunduğu belde belediyesince ilâniyeti 
(kabul edilirse o beldenin ilân resmini alması 
lâzımdır. Maddede sarahaten gazete ilânları
nın'resme tâbi olacağına dair kayıt bulun
madığından gazetenin neşir yerindeki bele
diyenin bu madde gereğince gazeteye verilen 
İlânlardan resim almasına hakkı bulunma-
Imaktadır. Zira gazete tabı ne olursa olsun 
(o beldede satılmış kabul edilemez. Satılan di-
jğer beldelerin böyle bir talebini neşir yeri bel-
jdesinin kendisine mal etmesine ve tamamın
dan resim almasına kanunun maddesi müsait 
değildir. 

2. Maddenin (her ne suretle ve vasıta 
İle olursa olsun yapılacak diğer ilân) tâbiri 
aynı maddenin yukirısmda yazılı ve belediye-
jnin sınırları içinde gösterilen (meydan, yol, 
(sokaklarda umuma açık olan yerler ile nakil 
(vasıtalarında ve herkesin görebileceği) yer
lere muzaf olmakla beraber (asılmak, göste
rilmek ve dağıtılmak) fiillerine, bağlıdır. Hal
buki gazete bedel mukabilinde kapalı olarak 
satılan bir matbuadır. Bu bakımdan umuma 
açık ve herkesin görebileceği bir şekilde ilân 
(vasıtası telâkki edilemez. Gazete satılırken 
flânın mevcudiyetiyle satılmamaktadır, tçin-
ide bulunsun bulunmasın ilânı gazete bedeline 

'•CCfc SayMM210) 



veren şahıs ister okur ister okumaz > 
Gazete bizatihi efkârı umumiyeye muay

yen meslek vep rensiplerle hitap eden ve ha
vadis veren bir matbua olup bu arada gönde
rilen ve menfaati okuyucunun nazar ve kara
rma bırakılan yazıları derceden ve bedel mu
kabilinde alındığına göre maddenin birinci 
ve ikinci pragrafrnda gösterilen şart ve fiil
lere uymamış bulunmakla bu madde gereğin
ce gazetelere verilen ve ilân mahiyetinde bu
lunan yazılardan belediye meclislerince dü
zenlenecek esas ve tariflere göre resim alma 
mıyacağına ve maddenin noksanlığı karşısın

da gazetelere verilen ve ilân mahiyetinde 
olan yazılardan belediyelerce resim alınma
sı lâzımgeliyorsa maddenin, buna göre tesis 
yoliyle tadili lâzımgeleceğinden mevcut mad
denin sarahati karşısında belediyelerce gaze
telerde tabedilen ilânlardan resim ahnamıya-
eîığı reyinde bulunduğumuzdan verilen ekse
riyet kararma muhalifiz. 

Kastamonu Konya 
H. Tosunoğlu Z. Ebüzmya 

Trazon 
M. R, Tarakçîoğlu 

.(& Sayısı: 210) 



Eskişehir Milletvekilliğine seçilen 
hakkında Yüksek Seçim Kurulu 

lan İnceleme Komisyon 

S. S A Y I S I 230 
l|krem Baysal'm seçim tutanağı 

Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak-
u raporu (3/2S3) 

T. C. 
Yüksek Seçim KuruW 28 . II . 1951 

Başkanlığı 
Say% : 354/2290/2053 

T. B. M. Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamıaa 

16 . IX . 1951 günüde Eskişehir İlinde yapılan Milletvekilliği Ara Seçimine mezkûr İl Cumhuri
yet Halk Partisi tdare Kurulu Başkanlığından vâkjı olan itiraz üzerine kurulumuzca icra kılı
nan tetkikat sonunda tanzim olunan 27 . I I . 195İ1 günlü ve 354 esas sayılı raporlarla bu bap
taki dosyanın dizi kâğıdı mucibince (45) parçadan ibaret olarak birlikte sunulduğu saygı ile arz-
olunur, 

• Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı 
K. Nur 

T.C. 
Milletvekilleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
Sayı : F : 354 ' \ 

16 . IX . 1951 tarihinde Eskişehir İlinde yapılan Milletvekilliği Seçimi aleyhine vâki itiraz sebebiy
le tanzim olunan rapor 

16 Eylül 1951 tarihinde Eskişehir İlinde ya
pılan Milletvekilleri Ara Seçimi hakkında Eski
şehir Cumhuriyet Halk Partisi İl İdare Kurulu 
Başkanı Avukat Yaşar Eğin tarafından verilen 
itirazı muhtevi 22 . IX . 1951 günlü dilekçe ile : 

1. Bâzı sandıklarda ve misal olarak Eski
şehir'in Menemen Köyünde sandıkların Seçim 
Kanununun 94 ncü maddesinde yazılı müddet
ten evvel açıldığı. 

2. 1950 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan 
Milletvekilleri Genel Seçiminde tesbit ve ilân 
öluıian sandık alanlarından bir kısmı bu seçim
de değiştirildiği ve bâzı sandıklar ilâve olundu 
ğu halde 5545 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi 
hükmü gereğince ne eski durum ve ne de de
ğişiklikler kurulca bir hafta önceden ilân o-
3 onmadığı. 

3. Seçmen kütüklerinin de bu şekilde de-

•dejişikliğe uğratıldığı ve bu taksimattan dola
yı jseçim günü aynı evde oturan karı, koca ve 
hizmetçilerin adları ayrı ayrı sandıklarda bu
lunabilmesi gibi garip vaziyetlerle karşılaşıl
dığı ve binnetice bu halin birçok -seçmenlerin 
oy|armı kullanmalarına set çektiği ve secimin 
istenilen şekilde bir iştiraki sağhyamadığı. 

4. Birçok sandıklarda: «andık başındaki 
sedmen listelerinde noksan isimler ve hattâ say-
faljar görüldüğü ve kendilerine vâki müraeaat 
üzerine bâzı sandıklara ait bu noksanlık tesbit 
olunarak musaddak liste alınmak saretiyle oy 
kullanmak imkânı bulunabildiği ve bu suretle 
müracaat etmiyerek oyunu fcaHanaaııyan va-
taıjdaşlar da mevcut olduğu ve bu hal ise »eçi-
raik salâmeti bakımından gayricaiz bulunduğus-
d t c tasdîklardan gelen «egaea üsteleriyle mâh-
fuif seçmen kütüklerinin karşılaştırılması sure-



_ 2 — 
tiyle hakikatin meydana çıkarılması. 

5. Seçim Kanununun 130 ncu maddesinde
ki memnuiyete rağmen Demokrat Parti men
suplarının Merkez İlcesine bağlı Gömele Bu
cağı ile Alpağut, Menemen, Yörükkırka, Ay
vacık, Sarıkavak, Harmandalı, Sarıkaya, Mol-
laoğlu, Rıfkıye ve diğer bâzı köylerde kendi
lerine oy verildiği takdirde köylerine su 'geti
rileceğini ve mektep, köprü yaptırılacağını 
vadetmek suretiyle kanuna aykırı fiillerde bu
lundukları ve binnetice vatandaşların serbest
çe oy vermesini engellediği ve seçimin neticesi
ne müessir mahiyette olduğu. 

6. Karacaşehir Köyü Sandık Kuruluna, İl
ce Seçim Kurulunun imzasını havi Halk Parti
si müşahit kâğıdı ibraz edildiği halde sandık 
kurulu başkanının Halk Partisi müşahidini 
kabul etmediği ve aynı şekilde bulunan Demok
rat Parti müşahidine hiçbir itirazda bulunma
dığı ve bu hal karşısında partiye müracaat 
eden Halk Partisi müşahidinin kabulü için ka
rar almak mecburiyetinde kalındığı ve bu du
rumun birçok sandık kurulu başkanlarının bi
taraf olmadıklarını gösterdiği. 

7. Eskişehir'in Mamure Mahallesinin beş 
sokağındaki seçimlerin o mahalledeki seçmen 
listelerinde isimleri olmadığı. 

8. Sandık başındaki seçmen listelerinin bâ
zı hanelerine vüsuku muhil şekilde (nakil) 
yazısı kurşun kalemle yazılmış ve müracaat 
eden seçmenlere nakil meşruhafı dolayısiyle 
oylarının kullandırılmamış olduğu ve sonradan 
saat 14 te ilce seçim kurulu kararı üzerine bun
lardan bir kısmının ancak oylarını kullandıkları 
ve bu halin sandık başında bulunan seçmen
ler üzerinde Halk Partisi aleyhine bir durum 
hâsıl ettiği. 

İleri sürülerek bu hususların tetkikiyle ka
rara bağlanması ve seçim emniyetini ihlâl ma
hiyetinde olan bu fiillerden dolayı seçimin ip
tali istenildiği anlaşılmış ve itirazın derece de
rece ilgili ve üst kurullara müracaat suretiy
le ve müddetinde yapıldığı bittetkik te'beyyün 
etmiş olmakla gereği konuşulup düşünüldü. 

İtiraz dilekçesinin ikinci, beşinci ve altıncı 
fıkralarında bahis konusu edilen hususlar ka
nuna aykırı bâzı hareketlerin ihbarı ve seçim 
suçu iddia ve isnadından ibaret olup bunlardan 
biri ilgili kurumca seçim esnasında tashih ettiril

miş ve biri de ancak memuriyet müddeti içinde 
ikaı halinde takibi müstelzim bir suç olup bu 
bapta yetkili savcılığa da müracaat edilmemiştir. 
Yalnız bâzı sandık alanlarının değiştirildiği ve 
keyfiyetin ilân edilmediği dosya münderecatm-
dan anlaşılmakta ise de bu hareketin vatandaş
ların kullandıkları oylara tesir edip etmediğinin 
ve etmiş ise ne miktar ve nispette tesir ettiği
nin maddeten tesbiti kabil olmadığı cihetle her 
üç olayın 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununa göre seçim neticesine müessir oy far
kı husule getiren vakıalardan sayılmasına im
kân görülememiştir. Dilekçenin birinci, üçün
cü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralarında 
bahis konusu edilen hususat 5545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 123 ncü maddesinin 
3 ve 4 ncü bentlerine temas etmekte iseler de 
mezkûr kanunun 124 ncü maddesinin ikinci fık
rası hükmüne uyularak dilekçe ile gerekçe 
bildirilmemiş ve istinat edilen belgeler bağlan
mamış olduğundan kurulumuzca kabili tetkik 
olmamakla beraber dosyada mevcut ve tetkik 
edilen genel tasnif tutanağına ve Mihaliççık 
İlce Seçim Kurulunun 17 . IX . 1951 tarihli ka
rarma göre Eskişehir'de 16 Eylül 1951 günü ya
pılan ara seçimi neticesinde Demokrat parti 
adayının 46467 ve diğer partiler ve müstakil 
adaylardan en çok oy alan Cumhuriyet Halk 
Partisi adayının 24159 oy aldıkları anlaşılmış 
ve merkez ilcesine bağlı Menemen Köyünde 
18 ve Mihalıççık İlcesine bağlı bâzı köylerde 
ceman 173 seçmenin, sandıkların vaktinden 
evvel açılması dolayısiyle oylarını kullanamadık
ları tesbit edilmiş ve diğer ilçelerde bu kabîl 
şikâyet ve itirazların ademimevcudiyeti bilmu-
habere sabit olmuş bulunmakla gerek bunla
rın ve gerek merkezin Mamure Mahallesinin beş 
sokağındaki bütün seçmenlerin oylarını Halk 
Partisi lehine kullanacakları farzolunsa dahi 
aradaki farkın doldurulamıyacağı ve binaenaleyh 
zikri geçen bütün bu olayların seçim neticesine 
müessir oy farkı husule getiremiyeceği meydan
da bulunmuştur. 

Yukarda yazılı sebeplere binaen ve neticeten 
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlı
ğı tarafından serdedilen itirazların seçimin ip
talini gerektirecek mahiyette görülemediğinden 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
123 ncü maddesine tevfikan tanzim alunan bu 
raporun dosyasiyle birlikte Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisine sunulmasına 27 . 1 1 . 1951 tarihin
de oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye 
B. Köker CJ özal C. Yorulma» 

Üye ^ 
8. Tezcaner 

Üye 
M. T. Sebük 

Üye 
8. Bertan 

Üye 
/ Hadtmltoğlu 

Tutanakları inceleme komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 3/253 
Karar No. 49 

16 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

16 Eylül 1951 tarihinde Eskişehir'de yapılan 
milletvekilleri ara seçimi hakkında C. H. P. îl 
İdare Kurulu Başkanlığınca vâki şikâyet üzeri
ne bu işle ilgili dosya muhtevi olduğu itiraz ile 
ilce seçim kurulu; îl Seçim Kurulu ve Ysksek 
Seçim Kurulu kararlarını havi dosya Hazırlama 
Komisyonu raporiyle birlikte incelendi : 

Bahis konusu 22 . IX . 1951 günlü itiraz di
lekçesinde vukuu iddia olunan yolsuzluklar 8 
madde halinde dercedilmiştir. Bunlar : 

1. Bâzı sandıklarda ve misal olarak Eski
şehir'in Melemen Köyünde sandıkların Seçim 
Kanununun 94 ncü maddesinde gösterilen müd
detten evvel açıldığı, 

2. Genel Seçimde tesbit ve ilân olunan san
dık alanlarından bir kısmının bu seçimlerde yer
leri değiştirildiği ve bâzı yeni sandıklar ilâve 
edildiği halde Seçim Kanununun 83 ncü mad
desi gereğince ilce seçim kurulunca bu tebeddü
latın bir hafta evvel ilân edilmemiş olduğu, 

3. Seçim kütüklerinin de bu şekilde deği
şikliğe uğradığı ve yeni taksimattan dolayı aynı 
evde oturan muhtelif şahısların başka başka san
dıklarda rey kullanmak mecburiyetinde kaldık
ları ve bu halin birçok seçmenlerin oylarını kul
lanmasına mâni olduğu, 

4. Birçok sandınlarda seçmen listelerinde 
isim ve sahife noksanı görüldüğü ve bU halin 
musaddak liste alınmak suretiyle giderilebildiği, 
ancak birçok vatandaşların müracaat etmiyerek 
oylarını kullanmadıkları, 

5. Bâzı D. P. mensuplarının seçim kanu
nunun 130 ncu maddesinin memnuiyetine rağ
men kanuna aykırı fiillerde bulundukları ve bu 

v (S . Sayısı 

Ijal ile vatandaşların serbestçe oy vermelerine 
ıjıâni olunduğu, 
| 6. Karacaş/ehir Köyü Sandık Kurulu Baş

kanı C. H. P. müşahidini kabul etmediği, aynı 
(jhırumda olan D. P. müşahidini ise hiçbir iti
razda bulunmadan kabul ettiği ve bu halin yet
kili mercie müracaat ile giderilip G. H. P. müşa
hidinin huzurunun sağlandığı bu sebeple de bir
çok sandık kurulu başkanlarının bitaraf olma
dıkları, 
( 7. Eskişehir Mamura Mahallesi 5 sokağın
daki seçmenlerin o mahal seçmen listelerinde 
^simleri bulunmadığı. 

8. Sandık başındaki seçmen listelerinin 
>̂âzı hanelerine vüsuku muhil olacak şekilde ve 

kurşun kalemle nakil yazısı yazılmak suretiyle 
jtfftracaat eden seçmenlerin oylarının kullandı
rılmamış olduğu ve ancak saat 14 te ilce seçim 
urulu karariyle bu seçmenlerden bir kısmının 
ylarını kullanmalarını sağladığı ve bfrshalin 

H. P. li seçmenlere müessir olduğu iddiasın
dan ibarettir. 

Bu itiraz ve şikâyetlerden 6 ncı maddede ya
pılı husus ilgili kurulca incelenmiş ve verilen 
(tararla C. H. P. müşahidinin sandık başına ka
bulü sağlandığı anlaşılmıştır. Bu hususun böy
lece yerine getirilmiş olması, ve bahusus diğer 
andık kurulları hakkında hiçbir şikâyet ve bi-
araf olmadıklarını gösterir hiçbir maddi delil 
ok iken, ekseri sandık kurulu başkanlarının 
itaraf olmadıkları iddiasına yer veremez. 

5 nci maddede, yazılı bâzı D. P. mensupları
mın nâzı köylerde kanunsuz propaganda yap-
jtıkları iddiası da seçimle ilgili bütün kurullara 
bildirilmiş ve ancak kanuni müddeti içinde yet-

: 2â0) 
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kili mercie (C. Savcılığı) ihbarı halinde suç 
teşkil eden bu ahvalden ötürü şikâyet vaki ol
madığından takibat dahi yapılmadığı anlaşılmış
tır. Kaldı ki, bu hal s'eçimin neticesine müessir 
ve iptalini gerektirecek kanunî bir sebep de de
ğildir. 

2 nci maddede yazılı genel seçimde tesbit ve 
ilân edilen sandık alanlarının değişmesine ve 
bâzı yeni sandık alanları ihdasına rağmen bu 
hususun gereği gibi ilân edilmemiş olması vakı
ası Eskişehir Seçim Kurulu Başkanlığına geç 
duyurulmuş ve ilce seçim kurulu başkanlığınca 
seçime iki gün kala bu değişiklik mümkün olan 
vasıtalarla seçmenlere duyurulmaya çalışılmış
tır. îlân keyfiyetinin seçimden asgari bir hafta 
evvel yapılmış olması kanun iktizası iste de neti
cesi bütün partilere ve partisiz vatandaşlara 
müessir olacağı tabiî olan bu halde yalnız C. H. 
P. lehine bir neticeye varmak elbette doğru de
ğildir. 

1-3 4-7 ve 8 nci maddelerde serdedilen iti
razlardan delillfcndirilmemiş afaki iddialardan 
ibaret kalmakla beraber tahkik mevzuu olan bu 
seçimde Eskişehir ilçelerinden hiçbirinde seçi
me ve neticelerine itiraz edilmemiş ve seçim 
sonucunda D. P. namzedi Ekrem Baysal'm 
46477, diğer partiler ve müstakil adayların de 
man 24159 oy aldıkları anlaşılmıştır. 

Melemen Köyünde 18, diğer köylerde ise 173 
seçmenin sandıkların vaktinden evvel kapatıl
ması neticesi rey verememesinin tesbiti ve di
ğer itirazlar aradaki 24325 aded rey farkını 
kapatacak ve neticeyi değiştirecek mahiyette 
bulunmadığı bedihi olmakla ortada seçimin ip
talini gerektirecek halin mevcut olmadığı ne
ticesine varıldığı ve tutanağına itiraz olunan 
Eskişehir Milletvekili Ekrem Baysal'm tuta
nağının tasdiki gerektiği hususunun Kamuta
ya arzına ittifakla karar verildiği saygı ile arz-
olunur. 
Tutunakları İnceleme Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Afyon K. tçel 

K. özçoban H. Fırat 
Afyon K. Bolu Burdur 

A. Güler V. Yöntem M. Özbey 
Bursa Edirne 

N. Yılmaz A. Cemal Köprülü 
Erzurum Gümüşane 

R. Topçuoğlu H. Tokdemir 
Kars . Kütahya 

Dr. Esat Oktay R. Koçak 
Niğde Sivas Eskişehir 

F. Ecer t. Duygun M. Başkurt 
Trabzoi) Urfa 

H. Orhon R. K. Timuroğlu 

• m 
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İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdı 
Bankası kurulmasına ve iskân işlerimin 

lifi ve Geçici Komisyon 

S. S A Y I S I 253 
Başar ve 3 arkadaşının, iskân 

icra tarzma dair kanun tek-
raporu (2/264) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 . VI. 1951 

• Bir îskân Bankası Kurulmasına ve iskân İşlerini^ İcra Tarz.na dair hazırlanan kaiıün teklifi ge
rekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını saygılarımızla-arz ve rica eylemiz. 
İstanbul Milletvekili Balıkesir Milletvekili | Tekirdağ Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Nihat R. Belger E. Güreli î. Hakkı Akyüz A, Hamdi Başar 

GEREKJÇE 

Memleketimiz bir göçmen memleketidir. împerajıorluk arazisi elimizden gittikçe ecnebi işgaline 
ifti- düşen yerlerdeki ırkdaşlarımız ana vatana iltica ediyorlar; fakat iki asra yakın devam eden bu göç

ler dolayısiyle memlekete gelenler burada sefalet idinde kalıyorlar. Muhaceret teşkilâtının bu dere
ce iptidai olduğu bir memleket gösterilemez. Bugün) göçmenleri yerleştirmek ve onları derhal cemi
yete jfeydalı hale koymak hususunda asırlardan beri (devam eden beceriksizliğimiz millî bir hicap 
mevzuu olacak hale gelmiştir. i 

Son defa Bulgaristan'dan tehcire mecbur tutularç ırkdaşlarımız son sene içinde Türk köylüsünün 
şefkatine teslim edilip ve bu suretle bundan evvel gbrülen sefalet levhaları görünmedi. Fakat bu 
muvakkat iskân yoliyle sefalet ve ıstrabın gizlenmiş bulunması bizi bu işte esaslı teşkilât ve tedbir 
almak ihtiyacından da vareste kıldı ve göçmen işij günün mevzuu olmaktan çıkmaya başladı. Hal
buki bu sene dahi bu göçmen vatandaşlarımızın kjiylü yanında sığıntı durumunda bırakılması ve 
müstahsil hale getirilememesi sadece bunlar üzerinde! bırakacağı mânevi, ruhi ve maddi çöküntülerle 
kalmıyacak, memlekette kendilerinden iktisaden mijllî bünyemizi kuvvetlendirmek üzere faydalan
mayı düşündüğümüz bir kuvvetten de mahrum kaimimizi intaç edecektir. Bu itibarla göçmen dâvası
nın ilk önce ve kati şekilde halli gereken bir mesele |olarak ele alınması zarureti gün gibi aşikârdır. 

Hazırlanan kanun teklifi ile, gerek yurt dışındaki hicrete mecbur edilen ırkdaşlarımızı ve gerek 
memleket içinde köy ve'iş yerleri değiştirilerek yeniden iskâna tâbi tutulacak olan vatandaşlarımızı 
muvakkat ve katî iskân bölge ve yerlerinde yerleştirjmek için gerekli her türlü işleri ve yardımları 
yapmak, yani Devletçe takip olunacak iskân politikasının tatbiki vazifesini üzerine almak üzere 
İskân Bankası adiyle bir anonim ortaklığı kurulması düşünülmektedir. Bu işlerin idari Devlet ma
kinesi içinde ve brokratik usuller dahilinde yürümediği bittecrübe sabit olmuştur, bu iş devamh 
bir teşkilât halinde başka bir organa bırakılmak lâzımdır. 
Bizde şimdiye kadar göçmenleri yerleştirmek işi, Devletin ve halkın bir atıfeti şeklinde mütalâa 
olunmuş ve bundan dolayı da bu mevzu Devlet bütçelerine konan tahsisatla ve halk yardımlarına 
dayanan Kızılayın şefkat kucağını açmasiyle halledilmek istenmiştir. Halbuki memlekete göçmen 
sokmak ve onları yerleştirmek, düşündüğümüz vetafbik ettiğimiz gibi,, düşkünlere yardım etmek 
şeklinde, neticesi insani bîr duygunun tesirine bağlanacak bir mev|;u değildir. Modern âlemde göç
men meselesinin bu insani duygu taraf iyle alâkası I kalmamış ve göçmen kabul edebilecek durumda 
olan her memleket bû işi memleket için bir iktisadi menfaat ve bir sosyal fayda olarak 
mütalâa etmiştir. İnsan ithali bu ithalâta zaruret hissetmiş bir memleket için, maki-
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ne ithalinden daha mühim bir iktisadi zarurettir. Bizde göçmen meselesinin hiçbir su
retle ve hiçbir devirde halledilmemiş olması, modern dünya için artık düşünülmeye lüzum kalma
dan kabul edilen bu hakikatin bizce meçhul olmasından ve ortaçağda yaşıyan şartların tesirinden 
bu sahada da hâlâ kurtulamamış bulunmamızdan neşet etmektedir. 

Göçmen mevzuu, modern düşünüşlere uygun olarak bir iktisadi mesele olmak için, bu işi bir 
işletme haline koymak ve rantabilite hesaplarına uygun, yani göçmenin en kısa zamanda randı
man vereceği şekilde bir yerleştirme politikası tatbik etmek icabeder. Bu politikanın tatbiki 
Devlete tahsisat koymak ve halka da yardım etmek şeklinde ayrıca bir külfet yükliyecek olsa 
bile, işin bütün ağırlığının bunlara biıımiyeceğinin anlaşılması ve göçmenler toprak, alât, ihtiyaç 
maddesi ve her ne veriliyorsa bunların müstahsil hale getirilecek olan göçmenlerden bedellerinin 
geri alınması gerekliğinin kabul edilmesi lâzımdır. 

İşte göçmen ve iskân işlerinin anonim ortaklığı halinde kurulacak bir bankaya verilmesinin 
düşünülmesi bundan neşet etmektedir. 

Teklifin birinci ve ikinci maddelerinde kurulacak bankanın anonim ortaklığı halinde olacağı 
ve vazife ve yetkileri belirtilmiştir. Üçüncü madde ile de idaresindeki istiklâlin sağlanması dü
şünülmüş ve bir âmme hizmeti görmesi bakımından da vergi ve resimlerden muafiyetine ait hü
kümler konmuştur. 

Bankanın ilk sermayesi, teklifin üçüncü maddesine göre, 50 milyon liradır. Teklif yapılırken 
Devlete yüklenecek malî külfetin asgari hadde olması daima göz önüne alınmıştır. Bir banka 
eline tevdi edilecek iskân işlerinde banka bir takım malî kombinezonlar ve imkânlar bularak 
sermayesi miktariyle mukayyet olmadan geniş yardım çareleri bulur. 50 milyon lira ile kurula
cak bu bankaya millî malî müesseselerden maada her arzu edeh iştirak edebilecektir. Hem bu 
İştiraki teşvik edebilmek ve hem de devletin iskân politikasını onun tâyin ve tesbit edeceği şekil 
ve şartlar altında tatbik ile mükellef olacak ve kâr temini gayesinden uzak çalışacak olan ban
kanın uğnyabileeeği risk ve zararları karşılayabilmek üzere maddeye hissedarlara asgari yüzde 
6 temettü garanti edileceği ve şirketin zararları yine Hazinece ödeneceği kabul olunmuştur. 

Beşinci madde ile bankanın tahvilât çıkartması salâhiyeti tanınmış ve gerek tahvillerin ve 
gerek banka hisse senetlerinin ecnebilere ecnebi döviziyle satılması halinde bunların faiz ve 
temettülerinin ve Türkiye'de satışları halinde ihraç bedelleri tutarlarının aynı dövizle ihracına 
müsaade olunacağı tasrih edilmiştir. 

Banka, sermayesi ve satışa çıkaracağı tahviller bedeli olarak elde edeceği kaynaklarla iskâna ait 
bütün hizmetleri göremez. Çünkü bu kaynaklar geri alınacak işlere tahsis olunacaktır. Halbuki iskân 
dâvasında ilk masraflar, idari masraflar, iskân bölgelerinde yapılacak işler ve saire şeklinde geri alî 
namıyacak tahsisata da ihtiyaç gösterir. Aynı zamanda malî kaynakları kâfi gelmediği hallerde ve 
zamanlarda bankanın elinin altında müracaat edebileceği bir kaynak da bulunmalıdır, işte bu dü 
şüncelerle Hükümet ve âmme teşekkülleri tarafından bütçelerine konacak tahsisat ve her türlü U-
berrular ve yardım akçalariyle göçmenlere verilen Devlet malı toprakların ve malların uzun taksit
lerle bedellerinin tahsili halinde bunlardan ve diğer gelirlerden teşekkül edecek bir (Fon) tesis ve bu
nun da banka tarafından teşkil ve idaresi düşünülmüş, teklife 6 ncı ve 7 hcl madde olarak bu husu
sa ait hükümler konmuştur. 

Sekizinci madde bankanın murakabe organlarından, dokuzuncu madde ise Devletin iskân poli
tikası dâhilinde tatbikat meselelerini ve yapılacak yardım esaslarını tesbit etmek üzere bir yüksek 
iskân komitesi kurulmasından bahsetmektedir. Göçmenlere ve iskân edileceklere gerek Devletçe ve ge
rek bankaca yapılacak yardımların nelerden ibaret olacağı kanun teklifinde müfredatiyle tasrih edile
memiş ve bundan kaçınılmıştır. Çünkü göçmen işinin iktisadi bir işletme mevzuu olarak ele alınması, 
bu kanun teklifi kabul edildiği takdirde, memleketimizde ilk defa tecrübe ve tatbik edileceğinden, 
tatbikat meselelerinin kanunda dondutulmuş hükümlere bağlanması zararlı mütalâa edilmiş ve bü 
hükümleri icaba ve şartlara göre t̂esbit etmek üzere salahiyetli bir kurul teşkili daha uygun olacağı 
düşünülmüştür. 

Kanunun sonuna eklenen geçici madde ile bankanın eri geç iki ay zarfında kurularak işe başlama-
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sı mecburiyeti konmuş ve Tarım Bakanlığı Toprak ve Ifekân Genel Müdürlüğündeki bu işlere ait vazi
felerin kadroları ve tahsisat bakıy eleriyle birlikte bankaya devredilmesi kabul olunmuştur. 

Bu suretle son hükümlerle birlikte on bir amdde vei bir geçici maddeden ibaret olan kanun teklifi 
Büyük Meclisin Yüce tasdikına sunuldu. 

Bir iskân bankası kurulmasına ve iskân işlerinin 
icra tarzına ait kokun tekUfi 

MADDE 1. — Yurt dışından muhacerete 
zorlanmış Türk ırkından göçmenlerle memleket 
içinde köy ve iş yerleri değiştirilerek yeuiden 
iskâna tâbi tutulanları muvakkat ve katî rıkân 
bölge ve yerlerinde yerleştirmek, onlara toprak, 
ınakina, istihsal ve nakil' vasıtası ikamet ve iş 
yerleri, malzeme ve ihtiyaç maddeleri temin 
edebilmeleri için gerekli yardımları ve kredileri 
sağlamak, iskân bölgelerinde imar ve yerleştir
me plânları tanzim ve tatbik etmek ve iskân iş
lerine dair her türlü teşebbüslere ve bankacılık 
işlerine girişebilmek üzere (T. C. İskân Banka
sı) adiyle Hükümetçe bir anonim ortaklığı ku
rularak iskân işlerinin tatbik ve icrası bu ban
kaya tevdi olunur. 

Banka bu işlerden maada muamelelere giri-
şeşmez ve iskân dışında ikraz yapamaz. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti îskân 
Bankası anonim ortaklığı birinci maddede gös
terilen işleri doğrudan doğruya kendi teşkilât 
veya mütaahhit şirketler veya iskân edilecekle
rin kuracakları ortaklıklar vasıtasiyle ifa ede
bilir. Banka bu işlerde Ticaret Kanunu hüküm
leri dâhilinde ortaklıklar kurmaya veya kuru
lanlara hissedar olmaya yetkilidir. 

MADDE 3. — Banka, bu kanun ve hususi 
Hukuk hükümleri dâhilinde kendi organları va
sıtasiyle müstâkillen idare ve murakabe olunur. 
Sermayesinin tamamı veya yüzde elliden fazlası 
Devlete ait olan müesseselerin idaresi hakkın
daki kanun ile bu gibi müesseselerin tâbi oldu
ğu diğer kanunlar, ezcümle Barem, Yolluk, 
Emeklilik, Artırma ve Eksiltme kanunları hü
kümleri Türkiye Cumhuriyeti İskân .Bankası 
hakkında tatbik edilmek. Banka, Bankalar Ka
nunu hükümlerine tâbi değildir. 

Ancak bankada çalışanların Emeklilik ve 
Barem kanunlariyle müktesep haklan kendileri 
için aynen d%vftin eder. 

Banka teşkil ve tescilinde, muamelelerinde 
Damga Resminden ve her türlü vergi ve resim

le rden muaftır. 
Gelir Vergisi bakımından banka hisse ve 

tahvilleri Devlet tahvilleri gibi muamele görür. 
Bapka Kurumlar Vergisine tâbi değildir. Ban
ka! iskân ve ikraz işleri ve her türlü muame
leleri için tatbik edeceği esaslar 9 ncu madde 
mucibince kurulacak Yüksek îskân Komitesin
ce hazırlanarak Bakanlar Kurulunca tasdik 
olunacak esâslara göre düzenlenir. 

MADDE 4. — Bankanın ilk sermayesi 50 
milyon Türk lirası ve müddeti 50 senedir. Lü
zum ve ihtiyaca göre hissedarlar umumi heyeti 
kadarı ve Bakanlar Kurulunun tasdikiyle bu 
seıjmaye çoğaltılabilir ve müddet uzatılabilir. 

Hazine ile iştiraki kabul eden malî müesse
seler tarafından sermayenin tamamı taahhüt ve 
yüzde yirmi beşi tesviye olunmak şartiyle or-
tatflık âni olarak teşekkül eder Hisselerin Türk 
vatandaşlarına ve hâmiline ait olanların ecnebi 
isteklilerine satılması caizdir. 

[Hisse senetlerinin yüzde kırk beşi hâmiline 
aitj olabilir. 

Hazine dışında hissedar olanlara yüzde 6 as-
gafi temettü taahhüt olunarak ortaklığın mua
melelerinden doğan kârı yılda bu nispette te
mettü dağıtmaya kâfi gelmezse noksanı Hazine
ce ibankaya tesviye olunur. Ortaklığın serma
yeden kapatılan zararları da Hazine tarafından 
ödenir. Şu kadar ki, mütaâkıp senelerdeki kâr 
hissedarlara yüzde 6 dan fazla temettü dağıt-
majya imkân verecek hadde olursa fazlası ev-
evyelce ödenmiş miktarlara karşılık olarak Ha>-
zinleye iade olunur. 

• Ecnebi parasiyle satmalınmış olan hisse se
neklerinin asgari yüzde 6 temettü haddi ile bu 
senetlerin Türkiye'de satışları halinde ihraç 
kıjfmetleri üzerinden tutulanların aynı dövizle 
metnleket dışına ihracı hiçbir kayda tâbi değil
dir). 

MADDE 5. — Tüfkiy© Cumhuriyeti îskân 
Bankası sermayesi haddini geçmemek üzere âza-
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mi yüzde 6 faizli ikranıiyeli veya ikramiyesiz 
tahviller çıkarmaya yetkilidir. Tahvillerden ec
nebi döviziyle satılanların faizleri ve satışları ha<-
linde ihraç kıymeti üzerinden bedelleri aynı dö
vizle ve hiçbir muameleye tâbi olmadan harice 
çıkarılabilir. 

MADDE 6. — îskân işlerinin gerektirdiği 
her türlü masraflar ve yardımları ve geri alın
mamak kaydiyle yapılan sarfiyatı karşılamak 
üzere (iskân kalkınma fonu) adiyle banka nez-
dinde bir fon tesis olunur. 

Fonun bu kanun hükümleri dâhilinde teşkil 
ve idaresi Türkiye Cumhuriyeti îskân Bankası
na aittir. 

Bu kanunun neşrinden evvel hayır cemiyet
leri veya diğer teşekküller tarafından göçmenler 
için toplanmış yardım akçaları, menkul ve gayri
menkul mallar ve haklar makbuz karşılığından 
tskân Bankasına tevdi olunarak fon hesabına na
kil olunur. 

Fonun hesabı bankanın yıllık blânçosiyle bir
likte tanzim ve balânçonun tasdik ve kabulüne 
ait usul dâhilinde ve aynı yetkili organlar tara
fından tasdik ve kabul olunur. 

MADDE 7. — îskân kalkınma fonu şu kay
naklardan teşekkül eder: 

a) Umumi, hususi ve mülhak bütçelere is
kân işleri için konan tahsisat, 

b) Her türlü teberrular ve yardımlar, 
c) îskân ve yerleştirme sahalarında Dev

lete ait olan arazinin gayrimenkul ve menkul 
malların satışlarından elde edilen paralar. 

d) Diğer her türlü gelirler. 
Banka fonun nakit halinde kalan kısmını 

kendi öz kaynaklarının kifayetsizliği halinde kı
sa vadeli ikrazata tahsis edebilir. Bunların uzun 
vadeli ikrazlar veya gayrimenkullere yatırılması 
Hazinenin muvafakine bağlıdır. 

MADDE 8. — Bankanın her türlü muamele 
ve hesap durumlarını daimî şekilde incelemek 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasiyle Maliye 
Bakanlığı tarafından tâyin edilmiş birer mura
kıpla hissedarlar umumi heyetince her sene için 
seçilmiş üç murakıptan müteşekkil bir heyet teş
kil olunur. Murakıpların müştereken veya mün
feriden verecekleri raporlar hissedarlar umumi 

heyetinde tetkik edilerek karara bağlanır. 

MADDE 9 — Devletin iskân politikası dâ
hilinde tatbikat meselelerini incelemek, göç
menler ve iç iskân dolayısiyle yerleştirilecek 
olanlara yapılacak yardım ve ikrazların şart
larını ve alınacaksa faiz hadlerini ve umumi
yetle iskân kalkınma fonundan yapılacak sar
fiyatın esaslarını tesbit etmek ve Bakanlar Ku
rulunun tasdikmdan sonra bunların tatbikim 
kontrol eylemek üzere Başbakanlığa bağlı bir 
Yüksek îskân Komitesi kurulur. 

Başbakan iskâna ait her hangi mevzuun in
celenmesini ve karara bağlanmasını komiteden 
istdyebilir. 

îskân Komitesi Başbakan tarafından tâyin 
ve memuriyeti Cumhurbaşkanlığınca tasdik 
edilmiş bir Başkanla aşağıki şekilde tertip ve 
teşkil edilen on bir üyeden müteşekkildir : 

a) 2 üye Maliye Bakanı r e 2 üye Tarım 
Bakanı tarafından tâyin olunur. 

b) 3 üye Kızılay Merkez Heyetince ve 2 
üye de îskân Bankası yönetim kurulunca se
çilir. 

c) Bir üye beynelmilel iskân ve muhacir 
işleriyle meşgul resmî organ tarafından yolta-
nacak murahhas için ayrılır. Bu üyelik boş kal
dığı müddetçe yerine muvakkaten Kızılay üye 
yollar. 

Komite başkan ve üyeliklerinin müddeti 
4 sene olup tekrar tâyin ve seçilme caizdir. Ko
mite başkan ve üyelerine Bakanlar Kurulu ka-
rariyle verilecek ücret ve tahsisat ile komite
nin her türlü masrafları iskân fonu hesabından 
bankaca ödenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1 — Bu Kanunun yayın. 
lanması tarihinden itibaren en geç iki ay zar
fında T. C. îskân Bankası Anonim Ortaklığı 
katı şekilde teşekkül ederek işe başlamış ola
caktır. Bankanın teşekkülünden sonra Tarım 
Bakanlığı, Toprak ve îskân Genel Müdürlüğün
de göçmenlere ait kadrolar ve teşkilâtla malî 
seneye ait tahsisat bakiyesi hizmetleriyle bir
likte Bankaya devrolunur. 

MADDE 10 — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürürtür. 
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Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar ve 
üç arkadaşının, İskân Bankası kurulmasına ve is
kân işlerinin icra tarzına dair kanun teklifini 
tetkik eıtimek üzere teşkil edilmiş olan geçici ko
misyonumuzda adı geçen teklif Hükümet temsil
cileri huzuriyle incelendi : 

Teklif sahiplerine göre : 
Bizde Şimdiye kadar göçmenleri yerleştirmek 

işi Devletin ve halkın bir atıfeti şekilnde mütalâa 
olunmuştur. Bundan dolayı da mevzu Devletin 
bütçelerine konan tahsisatla ve halk yardımları
na dayanan Kızılay'ın şefkat kucağım açmakla 
halledilmek istenmiştir. 

Halbuki, mevzu modem âlemde bir iktisadi 
menfaat ve bir sosyal fayda olarak mütalâa edil
mektedir. Binaenaleyh, bizde de göçmen işinin 
bir iktisadi mesele olarak ele alınması ve bunun 
için de bu işi bir işlötme haline koymak ve 
rantablite hesaplarına uygun yani göçmenin en 
kısa zamanda randıman verecek şekilde bir yer
leştirme politikası takip etmek lâzımdır. Bu po
litika göçmeni müstahsil hale getirmek ve yapı
lan yardımı geri verebilecek bir duruma sok
makla tahakkuk edebilir, tşte göçmen ve is
kân işlerinin anonim ortaklığı halinde kurula
cak bir bankaya verilmesinin düşünülmesi bun
dan dolayıdır. 

Teklife göre; Bankanın sermayesi elli mil
yon olacaktır. Banka kâr maksadını takip et
mekten uzak bir çalışma vaziyetinde olacağı 
için Devlet, hissedarlara yüzde altı temettü ve
rilmesini garanti edecektir. Zararları Hazine 
ödeyecek, Banka tahvil çıkarabilecek, Hükümet 
ve âmme teşekkülleri tarafından bütçelerine ko
nacak tahsisat ve her türlü teberrular ve yardım 
akçeleri ile göçmenlere verilen Devlet malı top
rakların tahsili olunacak bedelleri ve diğer gelir
lerden teşekkül edecek bir fon tesis olunacak ve 
Devletin iç iskân ve göçmen politikasının tanzim 

ve tedviri için Yüksek iskân Komitesi kurulacak 
ve bugünkü iskân ve Toprak Genel müdürlükle
ri teşkilâtı bankaya devrolunur. 

Mütalâamız : 
Memleketimizin bir göçmen diyarı bulundu-

Iğuna, nüfusumuzun tarzı tevezzü, ve makinalı ve 
jteknik ziraatın inkişafı dolayısiyle bir iç iskân 
^zaruretine inanmaktayız ve bu meselelerin bü
yük sosyal ve iktisadi birer dâva olduğu hakkın
da teklif sahiplerinin kanaatlerine iştirak etmek
te bulunduğumuzu arzetmek isteriz. 

Ancak; çok büyük ölçüde bir tetkik ve uzun 
vadeli program ve büyük malî kaynakları gerek
tiren ve çok taraflı olan bu mevzuda her şeyden 
[önce Hükümetin yapmakta bulunduğu komisyo
numuzda ifade olunan tetkik ve hazırlıkların 
neticesine intizarı ve bu tetkiklerin neticesine 
göre tebellür ve tesbit olunacak politikasının 
esaslarının Büyük Millet Meclisinin ilgili ko
misyonlarınca enine, boyuna ve derinliğine in
celenmesini daha uygun mütalâa etmekteyiz. 

Esasen göçmen meselesinin ehemmiyeti ve hı-
;zı holcn muvakkaten de olsa zail olmuştur. 
i • 

Sayın Ahmet Hamdi Başar, komisyonumuz
da1:) izahatında, göçmen kredilerinin ademimev-
cudiyetinden bahsetmiştir. Hükümet temsilcile
rinden alman izahata göre, yüzde doksan küsuru 
îçiftçi olan göçmenlere T. C. Ziraat Bankasınca 
yeter ölçüde kısa ve uzun vadeli krediler veril-
jdiği, esnaf ve sanatkârlara da Emlâk ve Halk 
PBankaları tarafından gerekli kredilerin açıldığı 
(öğrenilmiştir. Binaenaleyh evvelce mevcut olan 
jbu boşluk doldurulmuş ve ihtiyaç giderilmiş bu-
bulunmaktadır. 

Bu itibarla, mevcut bankalarımız tarafından 
bu hizmet görülmekte bulunmasına göre, yeniden 
ibir banka kurulmasına ihtiyaç ve zaruret oldu-
jğuna komisyonumuz kanaat getirememiştir. 
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Netice : 
Teklifin reddine çoğunlukla karar verilmiştir. 
Kamutayın tasvibine arzedümek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Çanakkale izmir 
N. îyriboz T. Oürerk 

Kâtip 
Mulğa Bilecik Bingöl 

Y. Bışar T. Oran F. F. 

Burdur 
M. Özbey 

Çankırı 
C. Otman 

Çorum 
M. Bumin 

Denizli 
Reddine muhalifim 

B. Akşit 
Giresun 

A. N. Duyduk 
Bize 

K. Balta 

Denizli 
B. Tavashoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 
M. Alkin 

Siird 
Ş. Türkdoğan 
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