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dığma, bugüne kadar yıl itibariyle sa-rfe-
d'ilen paraların miktarı ile limanın hangi 
tarihte ikmal edilmiş olacağına, inşaat pro
jesinde- değişiklik yapılip yapılmadığına 
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ve 1 Mart 1953 günü vukııbulan fırtınadan 
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1 — ÇEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine, 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Kırklareli Mebusu Sıtkı Pekkip'in tahsi
satına dair Riyaset tezkereleri okunarak onandı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939 -
1945 yılları arasındaki altın stokunun miktarına 
ve 1945 yılından sonraki azalma sebepleriyle 
hali hazır, döviz durumuna ve döviz açığını ka
pamak için alman tedbirlere, dış ticaret politi
kamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildi
ğinin doğru olup olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak üze
re ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
suna, Maliye, Ekonomi ve Ticaret vekilleri ce
vap verdiler. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı-
giller'in, mesken buhranına ve kiralara karşı ge
reken tedbirlerin Devlet tarafından ele alınma
sına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara 'da yapı
lan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı ile, 
yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli vatan
daşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Korunma 
Kanunu muvacehesinde mesken ve kira dâva
sının bir kül olarak halli için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahallesindeki bi
naların memur ve işçilerden az gelirli olan va
tandaşlara kat kat satılması hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Başvekil
den olan sözlü sorusuna, Devlet Vekili Fethi 
Çelikbaş cevap verdi. ... ,̂ r> 

Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun,v dilen
ciliği menedecek tedbirlerin alınması hakkın
daki kanun hükümlerinin şimdiye kadar yerine 
getirilmemesi sebebine dair sorguna, içişleri 
Vekili cevap verdi. 

Muğla Mebusu Cemal HünaPın, süngerci ve 

balıkçılara yardımda bulunulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna, Ekonomi ve 
Vekilinden olan sözlü sorusu, kendisi oturumda 
hazır bulunmadığından gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük sanat
ların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai ve ik
tisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi ve bu 
sanat erbabının kalkınması, el dokumacılığının 
inkişafı ve dokumacılara kredi temini hususla
rında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Deniz
li'deki Apre - Boya santralinin el dokumalaraıı 
işliyen bir fabrika haline getirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna, Ekonomi ve 
Ticaret Vekili cevap verdi. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer müzele-
rimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir ser
gide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderilme
si kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara mebni 
verildiğine dair sorusuna, Millî Eğitim Vekili ta
rafından cevap verileceği Devlet Vekili Celâl 
Yardımcı tarafından beyan olunduğundan so
ru, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İzmir Beledi
ye Başkanı Rauf Onursal ile Belediye Daimî En
cümen azaları hakkındaki iddialarının doğru olup 
olmadığına dair Başvekilden olan sözlü sorusuna, 
Devlet Vekili Celâl Yardımcı ile İçişleri Vekili 
ce^ap verdi. >v 

.Zonguldak Mebusu abdürrahman Boyaeıgil-
ler'in, bir bakanı^ herhangi bir siyasi!#arti il 
kongresinde başkanlık divanında görev kabul et
mesinin nasıl mütalâa edilmekte olduğuna dair 
Başvekilden olan sözlü sorusuna, Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı cevap verdi, 
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Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, Çanak
kale'nüı iktisaden kalkındırılması için mahallen 
tetkikata memur edilen heyetin raporu hakkında 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna, Ekonomi ve Ti
caret Vekili cevap verdi 

Antalya Mebusu Burfıatnettm Ornatt'ın, Tunus 
meselesinde Hükümetin noktai nazarına dair so
rusu, ilgili vekil hazır bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Mebusu M. Bemzi Bucak'in, İs
tiklâl Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli nüsha-
sındaki (memleket bütünlüğünü parçalayıcı) 
neşriyat hakkında bir takibat yapılıp yapılmadı
ğına dair sorusunu, Adalet Vekili cevapladı. 

İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 1944 senesinde 
milliyetçilerin mâruz kaldıkları işkencelerin vu-
kubulmadığı Ulus Gazetesinde neşredilen maka
leler hakkında ne düşünüldüğüne, işkence hâdi
sesi üzerinde bir tahkikat yapılıp yapılmadığına 
ve faillerin bugün hangi vazifelerde istihdam 
edildiklerine dair Başvekilden olan sözlü soru-

Sözlü soru 

1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'in, 
Reisicumhurun son seyahati ve bu seyahatte irad-
•ettiği nutuklar hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1059) 

Yazılı sorular 

1. — Kayseri Mebusu İsmail Berkok'un, bu
günkü tedris mevzuu ve tatbik edilen programlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan yazılı sora 

Raporlar 

1. — Adlî Tıp Müessesesi kanunu lâyihası ve 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/469) (Gündeme); 

2. — Denizcilik Bankası Kanununun* geçici 
2 nci maddesine göre yapılması gereken taMiyeye 
ait müdöetiıı uzatılması hakkında kanun layihası 

suna, Devlet Vekili Celâl Yardımcı cevap verdi. 
İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, Türkiye Millî 

Talebe Federasyonu tarafından yabancı^memle-
ketlere tertiplenen seyahatlere ve talebe federas
yonuna şimdiye kadar yapılan para yardımının 
miktarına dair sorusu, Millî Eğitim Vekili ha
zır bulunmadığındaıi gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay, Kars'ta hü
küm süren şiddetli ve devamlı kış sebebiyle hay
vanların beslenmesini temin için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Başvekilden olan sözlü 
sorusunu geri aldı. 

8 . V . 1953 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Beisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 

F. Apaydın ö. Mart 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

A. Ocak 

önergesi, Millî Eğitim Vekâletine gönderilmiştir 
(6/1060) 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Dum-
lupınar kazası kurulması hakkındaki isteğin 1953 
yılında nazara alınıp almmıyacağına dair olan ya
zılı soru önergesî, İçişleri Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/1061) ' 

3. — Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu 'nun, 
eczacılar ve eczaneler hakkındaki yazılı soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım-Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/1062) 

ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/557) (Gündeme); 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Devlet, belediye ve emvali metrukeden veya mü
badillere muhtas emvalden haksız olarak mal ik
tisap edenlerin,bu mallarının istirdadı hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa, Geçici Adalet ve Ma
liye komisyonları raporları (2/42) (Gündeme), 

Boralar 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Şevki Yazman 

KÂTtPLER : îbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(İsparta şeyim bölgesine kadar yoklama 

yapıldı) 
REÎS Çoğunluk var, oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Mebusu Abdurrahman Bo-
yacıgiller'in, Adalet Vekâletine bağh Yüksek 
Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte olan 
kanun ve tüzüklerin tek, metinde derlenmesine 
dair olun kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkında önergesi. (4/345, 2/303) 

7 . V . 1953 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
Yüksek Hukuk Kurulu kurulmamsma ve ka

nun ve tüzüklerin tasfiyesine dair olan kanun 
teklifim, aylardır intaç edilmemiştir. 

İşbu teklifimin gündeme alınmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

Zonguldak Miletvekili 
Abdurrahman Boyaeıgiller 

GEÇİCİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim; Ge
çici Adalet Komisyonumuz, Şubat evailinde 
teşkil edildi. Şubat avasıtmda işe başladı. Bize 
müdevver olan işler aratanda sayın Abdurrah
man Boyaeıgiller arkadaşımızın bir teklifi var
dır. 

Bize devredilmiş bulunan on üç işi müzake
re etmek için, kendi takdirimize göre bir prog
ram yaptık Bunlardan dokuzunu ikmal etmiş 
bulunuyoruz. 

Şimdi elimizde bulunan Çocuk Mahkemeleri 

hakkındaki Kanuna başlıyoruz. O kanundan 
sonra Abdurrahman Beyin teklif ettiği kanuna 
sıra gelmiştir. Binaenaleyh bu işde hiçbir gecik
me yoktur. Hiçbir vakit inhiraf etmediğimiz 
kendimizce tertip ettiğimiz programı tatbik edi
yoruz. Mahaza takdir Yüksek Meclisinizindir. 

REİS —• Abdurrahman Boyaeıgiller bura
da mı! (Yok sesleri) 

Bu takriri reyinize arzedeeeğinı. Takrir ka
bul buyurulduğu takdirde teklif sahibinin bu 
teklifi havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
gidecektir. Takriri kabul buyuranlar işaret 
versinler.. Etmiyenler.. Takrir kabul edilme
miştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
Gündemle ilgili bir takrir vardır, onu oku

yacağız. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunların sorulardan önce konuşulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 

Mehmet özbey 

REİS — Takriri kabul buyuranlar.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. Karar gereğince ka
nun teklif ve tasarıların müzakeresine geçiyo
ruz. 

Birinci maddede Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu lâyihası vardır. 
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B : 79 8 .5 .1953 O : 1 

5 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBE 

1. — Turizm Endüstrisi Teşvik kanunu layi
hası ih Antalya Mebusu Burhanettin Onat ve 
122 arkadaştım Tıırizm Endıistrisini Teşvik 
kanmnu teklifi ve Geçici Komisyon ile Çalışma 
Komisyonu rapârları (1/341, 2/342). 

REİS — Efendim, Hidayet Aydmer arkada-
şıımızın bir takriri nazara alınarak 12 nci mad
de ite komisyona havale 'edilmişti. 12 nci mad
de komisyondan gelmiştir. Komisyon raporunu 
okuyoruz. 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 
Esas No. 1/341,2/342 

Karar No. 10. Ankara, 5.V.1953 
Yüksek Reisliğe 

Komisyonumuzun 4 . V . 1953 tarihli top
lantısında Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu lâyihasının 12 nci maddesinin son fıkrası
nın tayyı hakkında Konya Mebusu Hidayet Ay
dmer'in, 30 . IV . 1953 tarihli Umumi Heyet 
toplantısına vermiş »lduğu ve dikkate alınmak 
üzere Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 
takriri etrafmda yapılan müzakere sonunda : 

Turizm belgesi almış müesseselerin lâyiha
nın 12 nci maddesinde bildirilen yabancı Devlet 
tebaalı mütahassıs şahıslar (Garson ve benzeri 
işçiler hariç) müddetlerinin temdidi hususunda 
îcra Vekilleri Hey.etine verilen yetkinin bu mü
esseselerin işletilmesinde lüzumlu personele tah
sisi, 11 nci madde metninde yazılı nispet sabit 
kalmak şartiyle zaruri görülmüştür. Şöyle ki: 
Komisyonumuzca yeniden hazırlanarak Umumi 
Heyete arzedikniş bulunan metinde miktar artı
rılmasına ait kısım çıkarılmış; % 15 nispeti için
de mütalâa edilen garson ve benzeri işçiler ha
riç tutulmak suretiyle lüzumu halinde mahdut 
şahıslardan bâzılarının müddetlerinin temdidi 
yetkisi 11 nci maddede kabul edilen tahditten 
mülhem olunmak suretiyle îcra Vekilleri Heye
tine verilmelinin muvafık olduğu kabul edilmiş
tir. Böylece 11 nci maddedeki üç senelik müsa
ade tahdide imkân bırakmıyan bir keyfiyet olma
yıp bunun icra organını temditte âzami dikkat: 
ve hassasiyete sevkedeceği ve fakat yeni kuru
lan endüstrinin 3 senelik zaman zarfında her 
türlü ihtiyacın karşılanmıyacağı düşüncesiyle ve 
kendi personeline çalışmak arzusu izhar ederek 

müteşebbislere kolaylık temini bakımınafta 
kanunun ruh ve prensiplerine uygun bulundu
ğu komisyonumuzca yeniden tesbit ve evvelki 
metin aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedümek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Çalışma Komisyonu Reisi Y. Kâtip 

Sözcü Giresun 
Aydın Doğan Köyrae» 

Namık Gedik 
İstanbul Kocaeli 

Söz hakkım mahfuzdur Y. Kişioğlu 
A. Topçu 

Zonguldak 
0. Kıpçak 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Arka
daşlar, bir memleiretih hukukiyatı prensiplere 
istinat eder. Ecnebilerin Türkiye'de çalışmaları 
hakkında da iki prensibimiz vardır. 

Birincisi sermayesiyle çalışmak istiyenlerdir, 
ki onlara kapılarımız ardına kadar açıktır. 

İkinci kısım : Yalnız sâyiyle Türkiye'de ça
lışmak istiyen ecnebilerdir, ki bunlar hakkında 
2007 sayılı (Küçük Sanatlar Kanunu) ite esaslı 
prensipler vaz'edilmiştir. Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanununun 11 nci maddesiyle bu umu-
mi ve külli kaidenin bir istisnasını yapmış bu
lunmaktayız. 11 nci madde yüksek heyetinizi 
üç saat işgal etmiştir, yüksek heyetinizi üç saat 
işgal eden bu maddenin müzakeresi sonunda 
vardığınız neticei katiye şudur kî : İstihdam 
edilen bu şahısların nispeti yüzde on beşi ve 
hizmeti müddeti de üç seneyi geçmiyecektir, 
yüksek heyetiniz: onu bu şekilce katt bir ktfrara 
bağlamıştır. Bu kayda tekrar bir istisna koy
mak, ana prensipleri, esâs prensipleri yani kü* 
çük sanatların Türk ferilerine hasrı hakkında
ki prensipleri baltalamaktadır. Şayet 11 nei 
madde hakkında ayrıca bir istisna hufemtl ko
nacak idise 11 nci maddeye ikinci bir fıkra 
ilâve etîflek lâzimgelirdi. Şayanı hayrettir ki 
böyle bir fıkra bu maddeye kfehulniamiş, 12' riei 
maddeye bir kaçamak fol ile iKnta bir fıkra 
eklenmiştir. 12 nei maddece ekleîtien bu 2 nei 
fıkra, 11 nci macföteye ktonulan prensibi tama
men ortadan kaldırmakta ve Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi ile mis-
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B : 79 8. 
kaile verdiğimiz 3 senelik müddet, namahtut 
olarak 5, 10, 30 sene de devam edecek. Bu 
müddetin ne kadar olacağı ancak Allahca ma
lûmdu?. 

Binaenaleyh Basın - Yayın Umum Müdür
lüğünün teklifi ile Heyeti Vekileye böyle bir 
salâhiyet vermek yanlış bir hükümdür. 

Arkadaşlar, bir kere prensip olarak bir ka
nunun hükmünü, Heyeti Vekile karanmn iptal 
etmesi, hukuka aykırıdır, prensiplere aykırıdır. 
Bizim maksadımız nedir? 3 sene bu adamları 
çalıştıracağız, onlar Türklere turizm sanatını 
öğretecekler. Arkadaşlar, 3 senede insan üni
versiteden mezun olur. Bendeniz 3 senede üniver
siteden mezun oldum. Yüksek heyetinizde bir
çok arkadaşlar 3 senede hukuktan mezun ol
muştur. Binaenaleyh turizm endüstrisi nasıl bir 
ilimdir ki 3 senede Türklen onu öğrenemiye-
cek de bunu temdit ediyoruz? Ve üç seneyi ne 
kadar temdit ediyor? Belli değil belki 25 sene, 
30 sene. 

Arkadaşlar, bu, kanunun hikmeti vaz'ına 
aykırıdır, maksadı içtimaiye aykırıdır. Küçük 
sanatların Türk vatandaşlarına hasrı hakkında
ki Kanun Türk vatandaşlarını himaye etmekte
dir. ilerde vatanı içini kanını dökecek olanlar 
onllardır, omların cepheden döndükten sonra 
ekmek istemek hakkıdır, biz onlara iş vermek 
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh yalnız midesi 
ile buraya merbut olan yabancılara memleketi 
nasıl terkedebiliriz. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, diğer taraftan komisyon bu 
noktai nazarında ısrar etmekle kendi istihdaf 
ettikleri gayeyi baltala<maktadırlar. Bir ya
bancı şahıs farzediniz ki, bu müsaade ile bu
raya gelmiştir. Çalışıyor fakat yanındaki Türk
lere kendi sanatını, kendi maharetini öğret
mez. öğretmemekle o ecnebi kendisine olaın 
ihtiyacı devam ettirmek istiyeeektir. Yani 
Türklere öğretmez, o sanatı, kendi nefsinde 
bir ilmi mahsusmuş gibi kıymetlendirir ve dai
ma burada kalmayı temdit.ettirir. (Doğru ses
leri). 

ÛBu ciheti nazarı dikkati âlilerine arzederim. 
İBiz ecnebileri Türklere bu işleri öğretmeleri 
için getiriyoruz, bu vaziyette üç sene temdit 
edilmekle ilennihaye kalmasını temin eder. 

Arkadaşlar, geçen de arzetmiştim. Her şey
den evvel kendi memleketimize itimaıt etmeli-
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I yiz. Eski Nafıa Vekili Muhtar Bey Hicaz de

miryolunu ya-pan zattır. Meclis huzurunda de
di ki : Türkler şimendifer işletemez. Anadolu 
hattının satınalınmasına muarızımı. Çünkü iş
letenleyiz, diyordu. Hâdisat bunu tekzip etmiş
tir. Türk şimendifereiliği bizim yüz akımız^ 
dır. Yarın Tük turizm endüstrisi de bu mem
leketin yüzakı olacaktır. Kendi vatandaşları
mıza itimatsızlık gösterip üç sene sonra her 
hangi bir umum müdürün hoşuna gitti diye bu 
personeli Heyeti Vekileden karar almak sure
tiyle mamahdut surette Türkiye'de ikamet et
tirmek 2007 sayılı Küçük Sanatlara ait Kanu
nu baltalamaktır. 

Komisyonun raporunun reddiyle tay teklifi
min kabulünü rica ederim. 

REİS — Burhanettin Onat 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, büyük emek sarfetmeden 
memleketi en kısa zamanda iktisaden yükseltme
ye matuf bütün cihanca kabul edilmiş, .tecrübe 
edilmiş bir müessese kurmak istiyoruz; Turizm 

I Endüstrisi. Bilmünasebet daha evvel de arzet-
tiğim gibi, bunun dayandığı; dayanacağı muay
yen temeller vardır. Muafiyetler, kolaylıklar 

I ve bunun yanında gelecek turistlerin istiraha-
I tini temin etmek için lâzımgelen personel. 
I -. Arkadaşlar, hakikaten bu mevzuda çok söz 

söylendi. Çok münakaşa edildi. Ortaya bedahat 
derecesinde konmuş olan hususlar hiç konuşul-

I mamış gibi tekrar çevrilip çevrilip huzuru
nuza getiriliyor. 

Arkadaşlar, sanılıyor ki, ecnebi personel 
kullanmak nevama vatanperverliğe münafidir 
gibi bir mâna çıkartılmak isteniyor. 

Arkadaşlar, tek vatanperver millet biz mi
yiz dünyada? Dünyada turistik tesisler kura
cak tek millet biz miyiz? Memleketimizde bütün 
evsafiyle turistik vasıfta bir otel kurmak isti
yoruz. Misal olarak Hilton otellerini arzediyo-

I mm. Bizim Hilton Otelinin mukavelesi bura
da yapılırken, aynı şekilde İngiltere ve İspan
ya'da, aynı şirketle bir mukavele yapmış oldu. 
Bu oteller İngiltere ve İspanya'da bitmiş ve iş
lemeye başlanmıştır. Biz hâlâ bitireceğiz diye 
uğraşıyoruz. Bugün funyanın her tarafında, 
Avrupa'da ve Amerikana, dünyanın, raarzetti-
ğim gibi, her ta^afmda^ bu gibi turistik tesisle-

I rin müstahdemleri muayyen bâzı şirketlerin ve 
I bâzı muayyen kimselerin elindedir. Fransa'da, 
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italya'da otelcilerin ve gazinocuların çoğu İs
viçrelidir. Cenubi Amerika'da ise turistik te--
sislerin idaresi de Almanların elindedir. Bu Hü
kümetlerin hiçbiri birgün kalkıp, Brezilyalılar du
rurken neden Almanlara veriyoruz dememişler
dir. Fransızlar da, Fransızlar dururken neden 
İsviçrelilere veriyoruz dememişlerdir. Bunun 
ihtisas işi olduğunu bilirler arkadaşlar. 

Şimdi bu maddenin ikinci fıkrasında - ki ge
çen sefer karışıklığa geldiği muhakkak - garson 
ve emsali hariç bâzı .mütehassıs müstahdemle
rin üç seneden fazla istihdamı icabettiği takdir
de bunların müddetlerinin uzatılması hakkında 
Heyeti Vekileye salâhiyet verilmesi mevzuu-
bahstir. Buna da çok görüyorlar arkadaşlar. 
Kıyamet kopacakmış gibi, muazzam bir cürüm 
işleniyormuş gibi, kanuni büyük bir hata yapı
lıyormuş gibi, işi medreseye döküp reddetmeye 
kalkıyorlar. Bu milletin, bu Meclisin bir aklı
selimi vardır, öncelikle ve ivedilikle Heyeti 
Umumiyeye sevkettiği bu kanunun mâna ve ma
hiyetini bu Meclis biliyor. Binaenaleyh bir te
sis kurarken memleketi en kısa zamanda âzami 
iktisadi seviyeye ulaştıracak olan bu müesseseyi 
kurarken bâzı fedakârlıklar yapmak zaruretin-
deyiz. Bunu ileri sürerken orada Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü vardır. Arkadaşı
mız ona inanmıyor. Heyeti Vekilenin de hoşu
na gidiyor. Şimdi Heyeti Vekilenin de hoşuna 
gittiği için Heyeti Vekile de vazife ve salâhiye
tini suiistimal ederek, memleketin menfaati
ni feda ederek istihdam zamanını tezyit ettiri
yor. Bütün bu işlerin devamı süresinde ancak 
iki veya üç defa ya olacak veya olmıyaeak bir 
iş için bu kadar evhama kapılarak, Heyeti Ve
kileye bile itimat etmiyerek, bunun reddini is
temek, en kısa tâbiri ile haksızlıktır. 

Binaenaleyh komisyon raporunun olduğu 
gibi kabulünü çok rica ediyorum. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte : 

rem arkadaşlar, Bürhanettin Onat arkadaşımız 
beni, konuşulmuş şeyleri tekrar etmekle itham 
ettiler. Ben kendilerini karara bağlanmış hu
susları ortaya atmakla İtham edeceğim.' 

Meclis akliselime mâliktir, dediler. ^Elbe^e 
akliselime maliktir. Yüksek 'Meclis, iiztin mü
zakerelerden sonra üç sene Ortamında bir gün 
dahi kalmalarına müsaide etmemiştir. Karara 
iktiran eden şeylerin üzerinde konuşmak yersiz 
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olur. Ben karar verilmiş olan şeyleri bozmak is-
tiyen bir taaddiyi ortadan kaldırmak istiyorum. 
kıyamet mi kopar, diyorlar. 

Arkadaşlar, ecnebiler buradan üç sene son
ra giderlerse kıyamet mi kopar? Ricâf ederim. 
kıyamet niçin kopsun?. Üç seneden fazla tem
dit edilirse kıyamet koparmış.. Rica ederim 
Türk milleti o kadar ahmak mıdır ki, üç sene 
zarfında getirttiği ecnebinin ihtisasını kavra
masın. Üç senede biz bunun daniskasını yapa
rız. Kararname ile kanunun iptaline müncer 
olacak olan komisyon raporunun reddini rica 
ederim. 

REİS — Komisyon buyurun. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 

GEDİK (Aydın) — Efendim, sayın arkadaşımın 
geçen birleşimde vermiş oldukları ve dikkate 
alınmak üzere komisyonumuza havale buyuru-
lan teklifleri üzerine komisyonumuz yeniden 
meseleyi tezekkür etti ve biraz evvel yüksek 
huzurunuzda okunan raporu tanzim etti. Turis
tik belge, alan müesseselerin dışardan getire
cekleri yabancı tebaalı şahıslann nispeti 11 nci 
maddede zikredilmiştir. 11 nci madde aynı 
zamanda bu müesseselerin bu nispet dâhilinde 
getirecekleri yabancı tebaalı şahısların miktar
ları yanında çalışma müddetlerini de tesbit 
etmiştir. Ayrıca kanunun kabul buyurmuş ol
duğunuz 13 ncü maddesinde, turistik müessese
lerde çalışacak sanatkârların 2007 sayılı Kanu
nun içinde mütalâa edilen, bu hükme temas 
eden bir kısım sanatkârların da memleketimiz
de, bu müesseselerde bilâmüddet çalışmaları 
için Yüksek Meclisiniz 13 ncü maddeyi kabul 
etmiştir. Bunun dışında % 15 nispetinde bu mü
esseselere gelecek olan yabancı tebaalı şahısla
rın mühim bir miktarı garson ve benzeri kata-
gori içine dâhil olacaktır. Gayet az miktarı o 
müesseseyi çevirecek yüksek elemandan teşek
kül edecektir. Türk işçisinin bu memleketteki 
çalışma haklarını korumak noktasından hare
ket edilerek 12 nci madde, müddetin temdidi 
bahis mevzuu olduğu zaman garson ve benzeri 
işçilere tatbik edilmiyeceline dair bir sarahat 
konmuştur, 

§u nalde curada memleketimize gelip kuru
lacak ve çalışacak olan bir müessesenin devam
lı ve verimli bir surette çalışmasını temin zım
nında o müessesenin bünyesinde asgari bir mik
tarda olan yüksek teknik ve,mütehassıs persone-
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lin.üç.-senelik müddetin Mteımnda müessese ta- I 
rafından yapılacak talep üzerine Vekiller Heye-
tmee bunların müddetleriafcı temdidi hakkında I 
maddeye koyduğumuz hüküm, bu müesseselerin 
faydalı mesailerine devamlarına imkân verecek 
bir hükümdür. Küçük sanatlarda Türk işçisinin 
çalışması garson ve benzeri işeilej demek sure
tiyle vikaye edilmiştir. 

Arkadaşımız konuşmalarında; 11 nci madde 
kabul edildikten sonra 12 nci maddede kaçamak 
bir hüküm getirmek suretiyle, birinci hükmü 
kaldırır vaziyete düştüğümüzü iddia ettiler. 
Kendileri de pekâlâ takdir ederler ki, Yüksek 
Meclisin huzuruna, bu Meclis içinden gelen bir 
komisyon böyle kaçamak bir hükmü ne sunmaya 
esaret eder, ne de Yüksek Meclisten böyle bir 
şey sâdır olur. 

Prensip üzerindde durdular ve dediler ki; 
kanunun 11 nci maddesine böyle bir katı hüküm 
koyduktan sonra, artık burada müddetin temdidi 
hususunda îcravekilleri Heyetine, icabettiği za
man yetki vermek, kanun tedvin etmek bakımın
dan o kanunun ruhuna aykırı bir hareket olur. 

Arkadasınız hukukçudur. Bendeniz, kendi
leri gibi bu mevzuda daha geniş salâhiyetle söz I 
.söylemek yetkisini haiz değilim. Ama yaşıyan 
kanunlar içinde kati hükümleri îcra Vekilleri He
yetinin şu veya bu şekilde tatbik edeceğine dair 
hükümler de mevcuttur. Bu itibarla, prensip 
bakımından ortada bunun hilâfına konmuş, bir 
hüküm mevcut değildir. Onun için komisyonu
muzca üzerinde tekrar ehemmiyetle durulan bu 
11 nci maddede kabul edilmişi olduğu şekilde bir 
had dâhilinde bu titizlikte, ileride icra Vekilleri 
I Ieye'tinin müddet temdidi hususunda dikkat na- f 
zarı çekilmiş, 11 nci maddede zikredilmiş olan 
istisnai ahvalde icra Vekilleri Heyetine bir yetki } 
kabıı' edilmiştir. Onun için* komisyonumuzca ı 
tanzim edilmiş olan bu metnin tasvibiniz© maz- | 
har olmasını rica ederim. j 

REİS—Neeip Bilge. 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; Hidayet Aydmer arkadaşımız sözlerine 
başlarken iki prensipten bahsetti. Birmei pren
sip, memlekete yabancı sermayenin gelmesi f hak- 1 
kındaki Türk mevzuatının prensibi ki; kapıların 
tamamen ardına kadar açık olması. İkinci pren
sip küçük sanatların Türk işçilerine inhisar et-

„ mesi, yani yabancıların, Türk tâbiiyetinde olmı- ' 

19M 0 : 1 
yanların bu sanatları icra edememeleri prensi
bidir. 

Hakikaten vaziyet böyledir. Yalnız şu nok
tayı gözden uzak tutmamak icabeder. Sermayeye 
Türk kapılarının ardına kadar açık olduğunu 
söylemek ve bunu bir kanun maddesi halinde ifa
de etmek kâfi gelmez. O sermayenin memleket 
içerisinde emniyetle çalışmasını ve istikrarını da 
vaz'etmek lâzımgelir. Binaenaleyh biz burada bir 
turizm endüstrisi kurmak niyetinde olduğumuza 
göre ve yabancı sermayeden istifadeyi düşündü
ğümüze göre bu sermayenin memleketimizde em
niyetle çalışabilmesi için kendisine ufak tefek em
niyet kapılarını da kapamamaklığımız lâzımgelir. 
Yabancı sermaye buraya getirilirken kendisine 
işçiler bakımından % 15 bir istisna yapmaktayız. 
O % 15 işçinin memleket içerisinde muayyen 
müddet çalışabileceğini kabul ediyoruz. Ve Ba
kanlar Kuruluna, lüzumu halinde, bu işçilerin 
memlekette daha fazla bir müddet kalmaları hu
susunda karar vermek yetkisini tanıyoruz. Bu 
yetkiyi vermek hususunda hasis davranmıyalım, 
benim kanaatim budur. Çünkü Bakanlar Kurulu 
bu Meclisten seçilmekte ve Meclis namına bu sa
lâhiyetleri kullanmaktadır. Binaenaleyh bir sui
istimale kaçacak olursa, onu vazifesinden uzak
laştırmak ve hattâ cezai mesuliyetlere kadar gö
türmek bu Meclisin salâhiyetleri içindedir, bunu 
da nazara almak lâzımdır; 

Onun için ben de şahsan komisyon raporunun 
aynen kabulünü ve teklifin reddini rica ediyo
rum. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim; 

buyurdular ki, garsonların hizmetlerinin temdi
di mevzuubahis değildir, mütehassıs ve ehliyet
li olanların temdidi lâzımdır. 

Arkadaşlar; hakikaten böyle ise mütehassıs
lar için müddet konulması mahzurlu ise o hük
mü buraya değil 11 nci maddeye koymak icabe-
derdi, oraya konmayıp buraya konulması doğru 
değildir. 

Buyuruyorlar ki : Ecnebi sermayedarlara ka
pıları aşmak kâfi değildir, onlara lâzımgelen 
emniyeti,-adamlarını Türkiye'de oturtmakla sağ
lamak lâzımdır. Arkadaşlar, böyle ecnebiler ge
lecekse gelmesinler daha iyi. Bunlar birçok Türk 
vatandaşlarının ekmeğini -elinden alacaktır, buna 
müsaade edilmemelidir, teklifimin kabulünü riea 
ederim. 

- ltt — 
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BEİS — Devlet Vekili Fethi Çclikbas, 
DEVLET VEKİLİ FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, sayın Ay-
dmer arkadaşımız teklifinin ruhunu teşkil et
mek üzere sonunda, Türk vatandaşla rmm ek-
ineğini elimden almak keyfiyetinden1 bahsettiler. 

Gerek Komisyon Sözcüsü Namık Gedik ar
kadaşı muz, gerekse Neciıp Bi'lge arkadaşımız 
meselenin bizim zaviyemizden, memlekete müm- ; 
kün olduğu kadar fazla turist celbetmek için 
ne gibi tedbirler alıniması lâzımgeldiği huşu- ! 
sunda komisyonlarının ve şahıslıaannın görüşle
rini ifade ettiler. 

'Şimdi, Turizm Endüstrisini Kurma tasansı- J 
nıuı asıl gayesi, memlekete hakikaten faüa tu- , 
rist celbetmek için lüzumlu şartları, eğlence 
yerlerinde, lokantalarda, otellerde temin et- i 
mekten ibarettir. Bu şartlar bir kere temin 
edildikten sonra memlekete gelen turistlerim j 
miktarı her. yıl artınca, yeni yeni lokantalar, 1 
yeni yeni eğlence yerleri ve oteller açılacak, I 
binnetice eğlence yerlerinde çalışanlarım mik- | 
ttarı turist miktarı ile mütenasi'ben artmakta ı 
devam edecektir. Şu halde yabancı mütehassıs j 
işçilerin çalıştırılması yalnız iç turistleri de
ğil, dışardan gelecek turistleri tatmin edeceği j 
için, yeni yeni turistlerin gelmesi devam ede- ' 
cek, gelenler memnun kalacakları için tekrar I 
gelmek arzusunu izhar edecek ve yanlarına j 
başkaları da katılacaktır ve bu .mekanizma için- | 
de turizm endüstrisinde çalışan işçilerimizin i 
miktarı artmakta devam edecektir. Turistlerin 
artması dolayısiyle memlekette turizm endüs
trici inkişaf etmiş. ola«ak, bundan iktisadi, zi
rai, ticari sahalarda, tediye muvazenemizin in* | 
kişafmda memleketimiz için hayırlı netMer 
hâsıl olacaktır. j 

Binaenaleyh, bu hükümlerle' alınan tedbir» 
ler, hali tevakkufta bulunan?; bir vaziyete göre 
değil, hali inkişafta bulunan bir vaziyete göre 
mütalâa edilmelidir. Bna itibanla konasyoaran 
hazırladığı madde, Türk: işçisimn bugün* ve: ge<-
lecefete mefifaıatHerini geniş ötçjöde temin etroek 
maksadıma matuftur, Hükümet de, Yüksek 
Heyetinizden, bu madde metninin aynen kâb«îr 

edilmesini' rieı etmekftfcife artedaşiar:; (Beye,tr 

reye sesleri),. 
REtS — Komisyon raporunu reye arzedece- | 
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I ğim, kabul edilirse bu, aynı zamanda Hidayet 
| Aydaner arfcadSaşûnızın takririsin reddi mahi

yetinde olacaktır. Komisyon raporunu kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Komisyon raporu kabul 
edilmiş ve Hidayet Aydınerln takriri reddedil
miştir. Şimdi 12 nci maddeye mütedair diğer 

j tafcrirler vardır, otartacağiin, Evrelâ 12 nci 
ı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 12. — Bu müesseselerde yukarıki mad
deye göre çalıştırılacak yabancı Devlet tebaalı 
mütehassıs şahısların memleket dışındaki şöh
retli müesseselerde en &% üç yıl devamlı surette ça
lışmış olması şarttır. Bu müesseselerin işletil-

| mesi için lüzumlu görülen yabancı mütehassıs 
şahısların (Garson ve benzeri eşhas hariç) ça
lışma müddetlerinin temdidi Besin - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyetince yapılabilir. 

REİS — Şimdi takrirleri okutuyorum. 

Y. Başkanlığa 
12 nci .madeninikinci fıkrasının 11 nci mad

de ile sıkı alâkasir dolayısiyle; 11 nci madde 
sonuna (Şu kadar varisi) ibaresiyle başlamak 
üzere 11 nei maddenin fıkrası olarak kabul ve 
ilâvesini arzederim. 

Aydın 
Cevat Ülkü 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettÜğim sebeplerden dolayı kanu

nun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki (gar
son ve benzeri öştlas' hariç) tabirinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Antalya- Mebusu 
Burhanettin Onat 

CEVAT ÜLKÜ — Takririmi geri alıyorum. 
REİS — Cevat Ülkü takririni geri almıştır. 
HİDAYET AYDINBR (Konya) - Usul hak

kında, bu takrir reddedilmiştir. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ben 

de takririmi geri alıyorum* 
RE$8 — O hâkte maddfeji son şekliyle- reye 

araedl^orum; Kabul «ilenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir/ 

28 nci madde hakkında Çalışma Komisyonu 
raporunu okuyoruz.: 

- u r -
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Çalışma Komisyonu 

Ankara, 6.V.1953 Esas No. : 1/341, 2/342 
Karar No. : 11 

Yüksek Reisliğe 

Malatya Mebusu Hikmet Fırat tarafından 
30 . IV . 1953 tarihli Birleşimde Umumi Heyete 
sunulan ve oradan da dikkate alınması kabul 
edilenek komisyonumuza havale edilmiş bulu
nan Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu tasarısı
nın 28 nei maddesinin tadiline alt teklif etra
fında komisyonumuzun 4 . V . 1953 tarihli top
lantısında yapılan görüşmeler sonunda : 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinde yazılı yetkileri tatbik sureti lâyihanın 
33 ncü maddesinde tasrih edilmiş olduğu veç
hile : Birinci maddede yazılı olan belge veril
miş müesseseler için Merkez Turizm Komitesi
nin tetkikmdan geçirilmiş; özel yönetnııeliklerle 
tâyin olunacağına göre, tarifelerin serbestçe tes-
biti hususuna takrirdyle iştirak ettiği anlaşılan 
ve fakat sadece madde metninde bildirilen müd
detler içinde serbestçe tanzim edecekleri tarife 
suretlerinin Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğüne 'gönderileceği gibi, belediye teş
kilâtı varsa o yer Belediye Başkanlığına da 
sadece malûmat kabilinden bildirilmesinin an
cak belediyeleri pnore etmek bakımından 
temenni mahiyetinde bir talep olabileceği; bu
nun ise aynı maddenin son fıkrasındaki ağır 
müeyyide hükümlerine raptedilerek madde 
içine bu şekilde ithal, edilmesinin, tatbikatta bir
takım mahzurlar tevlit .edebileceği; bu bildiriş 
olmadığı takdirde, tatbikatın tamamen kontrol
suz kalabileceği 'hakkındaki endişenin varit ola-
mıyacağı, Merkez Turizm Komitesinin tetkikm
dan geçirilmiş Özel yönetmeliklerle bu hususun 
teminat «İtina alınacağı 33 ncü maddede ayrıca 
zikredilmiş bulunduğu, bu itibarla madde (ve 
bulunduğu yerde belediye teşkilâtı varsa o yer 
Belediye Reisliğine) şeklinde bir ilâvenin yapıl
ması lüzumunu ifade eden bu takririn reddi ile, 
madldenin evvelki ve lâyihadaki şekliyle kabul 
edilmesi lüzum ve kanaatine bir muihalife karşı 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Heyeti Umumiyenin tas-, 
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vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 
Çalışma Komisyonu Reisi Y. 

Sözcü Kâtip 
Aydın Giresun 

N. Gedik D. Köymen 
İstanbul Kırşehir 
A. Topçu Muhalifim 

H. S. Erkut 
İmzada bulunmadı 

Kocaeli Zonguldak 
Y. Kişioğlu C. Kıpçak 

REİS — Rapor hakkında söz dstiyen yoktur. 
Raporu oya arzediyorutm. Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 28 nci maddeyi oku
yoruz. *«s 

MADDE 28. — Belge alan müesseseler 
oda, banko, tedavi, yemek, içki, eğlence, dııhu-

[ liye, hizmet ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücret
lerini serbestçe tesbit edebilirler. Ancak bu mü
esseseler teshil edecekleri tarifelerini ve icabı 
halinde bunlarda yapılacak mevsimlik değişik
likleri her yıl Ocak ayı içinde Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne bildirmeye mec
burdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen veya 
bildirdikleri tarifeden faizla talep edenler hak
kında 27 nci madde hükümleri tatbik olunacağı 
gibi 20 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri de 
tatbik olunabilir. 

REİS — 28 nci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

MADDE 34. — Nakil vasıtaları işletenler 
müstesna, olmak üzere, munbasıran bilet satışı 
ile iştigal eden turizm büro ve seyaihat acente
leri, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünden ruhsatname almaya mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı Merkez Turizm Ko
mitesince takdir edilecek 'bir teminat akçası 
göstermekle mükelleftir. 

Yukardaki fıkralarda kayıtlı ımecburiyetle-
re riayet etmiyenlerin ticarethaneleri mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin emri ile kapatılır. 

REÎS — Madde haikkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arzediyoruım. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Turistik ehemmiyet arzeden 
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yerlerle bu kanunla kurulması teşvik edilen tu- I 
rdzm müesseselerinin kurulacakları yerlere 
'müntehi olan veya oralardan geçen yolların 
süratle vücuda getirilmesini" temin ve malî im
kânlarını tesbit etmek üzere Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü iş birliği yaparak bir program ha
zırlarlar. 

Bu programın tatbiki için yolların bulundu
ğu vilâyet hususi idareleri ile belediyer malî im
kânları nispetinde karayolları Genel Müdürlü
ğüne yardımda bulunurlar. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, zannediyorum bu kanunun en ehem
miyetli noktası bu maddedir. Çünkü esas plân 
şu oteller açılacak, lokantalar açılacak, güzel 
rahat edecekler. Fakat gezerken yine rahat 
edecekler. Onun için evvelâ yol yapılır. 

Burada bir .programdan bahsediliyor. Ba
sın - Yayın Uımunı Müdürlüğü ile Karayolları 
Umum Müdürlüğü birleşecek ve bir program I 
yapacaklar. Bu plânın tatbikmda mahallî ida
reler, belediyeler yardım edecek. Program. I 
yapmak kolay bir şeydir. Bendeniz bu işde 
eğer turistik endüstriden amelî bir fayda bek
liyorsak şuna kaniim; evvelâ yollarımızı yapa
lım. Yol yapmadan, otel, şu bu, çalgıcılar mal-
gıcılar para etmez. Çünkü turist rahat etmek 
için geliyor. Turist meselâ, bir zaruret için gel
miyor. Ameliyat için falan gelmiyor; rahat et
mek için geliyor. Bu gibi turistlerin aradıkla
rı yegâne şey, raihat etmektir. Şimdi program 
yapıldı, filân filân yerlerde turistik yollar ya
pılacak, ne vakit yapılacak? Bendeniz burada 
Hükümeti bir parça tahrik etmek, mecburiyet 
altına almiak taraftarıyım. Şimdi diyorum ki; 
bu kanunun neşrinden itibaren Basın - Yayın. 
ve Turizm Geniel Müdürlüğü ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü bir araya gelip turistik yol
ları tesbit ederler, ve 5 senelik bir program 
yaparlar ve derhal işin en mühimminden başlar
lar, turist evvela istanbul'a gelecek, sonra, 
şu Bursa'yi da bir göreyim, diyerek, böylece I 
Bursa yollu Yalova'dan itibaren turistik bir yol 
olacak. Ondan sonra ,. Antalya - Belkis daha 
sonra İzmir - Efes yöİİarı turistik yol olarak 
yapılacak. Şimdi bir kere bunu beş sene ile tak
yit edtelim. Beş sene zarfında bunlar bitecek. Sı
ra ile yapılacak. Sonra bu yolların parası 
doğrudan doğruya Karayolları bütçesinden veri- I 
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leeektir. Çünkü biz eğer vilâyetlere ümit bağ
larsak elimiz böğrümüzde kalabilir. Vilâyetle
re de zaten Nafıa Vekâleti yardım ediyor. «Ken
disi muhtacı himmet bir dede, nerde kaldı ğay-
tr-a himmet ede. . ,» Bdemez. Onun için işi sağ
lama bağlıyalım. Meseleyi zamanla, beş sene 
müddetle takyit edelim. Her sene ehemini mühi
me takdim ederek turist yollara başlıyalım. 
Hangisi daha evvel geliyorsa bütçeye o girsin. 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile 
Karayolları Genel Müdürlüğünün tesbit edecek
leri program dâhilinde beş senede bu eser ta
mamlansın. Bu müddet zarfında otel falan da 
yapılır. Hükümeti bu hususta takyit etmekte 
ne mâna var diyeceksiniz? Bu iş istisnai bir iş
tir, diyebilirim. Turizm işi istisnai bir iştir, 
hâdisedir. Vatandaş ve belediyelerin haklarına 
istisnai kayıtlarla dokunduk, Hükümeti de bu 
hususta mecburiyet altına almak lâzımdır. Eğer 
bu mecburiyeti kabul etmezseniz yollar yapılmaz. 
Fakat isterse yapılır, tşi isteğe bırakmamak bir 
programa bağlamak lâzımdır. Bütçe mülâhazala
rına bırakmamak lâzımdır. Beş sene zarfında bu 
turistik yolları yapalım, meydana çıkaralım. Yol
lar meselesi gayet mühimdir, tamir - Efes'i pro-
tgramda, filân, bunlar ikinci' plâna kalır. Geçen 
sene İzmir'e gittim. Efes'i ziyaret edeyim dedim, 
bu arada Meryem Ana'nın mezarına da gideyim 
dedim, gidemedim. Orada bir Alman ailesi vardı, 
siz propagandayı mı yoksa yolu mu evvel yapar
sınız dedi. Biz dedim, işi biraz tersinden başlarız. 
Kitap çıkarılmış, fakat Meryem Ana'ya gide
cek yol yoktur. Kitabı mı evvel yaparsınız, yok
sa yolu mu evvel yaparsınız? Biz evvelâ kitabı 
çıkarırız, sonra yolları yaparız dedim. Muhte
rem arkadaşlar, evvelâ yolu yapalım, ondan 
sonra turist hazretlerini çağıralım. İstediğiniz 
kadar otel yapın, yol meselesi olmadıktan pa
ra etmez. Ben bu hususta yol yapmak için Hü
kümeti tazyik etmek istiyorum. Bu hususta bir 
takrir veriyorum, kabulünü rica ecjiyorum. 
Beş sene zarfında bu yollar yapılsın. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim, maddenin son fıkrasında bu prog
ramın tatbiki için yolların bulunduğu vilâyet 
hususi idareleriyle belediyeler, malî imkânları 
nispetinde Karayolları Genel Müdürlüğüne yar
dımda bulunurlar denmektedir. Bunun mânası 
nedir? Yani ne yapacaktır? Para yardımı mı ya-

- 127 -



B : 79 8 .5 
pacaktır? Malî imkânları nispetinde yardımda 
bulunurlar deniyor. Ölçüsü, kıtası yok. Bu, hu
susi idareler ve belediyeleri müşkül duruma ko
yacaktır. Bunun kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 
Vermezse ne yapılacaktır? Biz Karayollarından 
belediyelere ve özel idarelere yardım ediyoruz. 
Onun için istirham ediyorum, bunu izah etsin
ler. Böyle temenniyat mahiyetinde kanun mad
desi olmaz. Demin arkadaşımın söylediği (Ken
disi muhtacı himmet bir dede.) tâbirini tekrar 
edeceğim. Idarei hususiyeler âciz vaziyette bu
lunduğu için mahallî yollara devlet yardım edi
yor. Şimdi kendilerine merkezi Hükümetin ver
miş olduğu; meselâ 300 bin liradan bir para mı 
ayıracaklar? Zaten bu yolların karayollarının 
ieiııe alınması lâzımgelir. Istidraden arzedeyim 
ki; bu mevzula alâkalı sayılmaz ya, gerçer-
ken arzedeyim, ben şahsan bu yolların, yani 
mahalline Devletçe verilen paralarla yapılmak
ta olan yolların dahi Karayolları tarafından 
yapılmasında faide mülâhaza ediyorum. Bu, 
antrparantez bir lâkırdıdır. Her yerde, merkez
den gönderilen paranın ne kadar müşkülât için
de veyahut fennî eleman noksanı yüzünden na
sıl sarfedildiğini biliyorsunuz. Karayolları ge
niş bir bütçeye malik olduğu gibi, geniş im
kânlara da maliktir. 

Hususi idareden ve belediyeden nasıl yardım 
edilecektir? îşte bir vuzuhsuzluk olduğuna ka
niim. Hazırsızlık var. Bunun tavzihini rica ede
rim. 

REÎS — Komisyon. 
KOMİSYON GÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 

(Aydım) — Efendim, yapılacak yardım, hiç 
ışüphe yok ki, malî yardımdır. Bu metnin is
tihdaf ettiği maksat .karayolları, belediye ve 
özel idareleri bir iş birliğine sevketmektir. Fa-
kat madde sonundaki «bulunurlar» kelimesi 
hakikaten fazfla katiyet ifade eden bit- kelime
dir. «Bulunabilirler» şeklinde yapılaea'k bir 
teklife komisyon olarak iltihak ederiz . 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
(karayollarının 'yapacağı turistik yollara ma-
ıhaliî idarelerin de'yardımını' mutazammın olan 
son fıkra semboilik olarak yerindedir. Fa kal 
maddenin yazılış tertibinde iltibasa ıııakıl ve
rir. Çünkü yazılışında şöyle bir kayrt vardıv: 
«Bu programın tahakkuku için yolların bu
lunduğu vilâyet hususi idareleriyle belediye
ler, malî takatleri nispetinde, yardım yapar.» 
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Belediyeler, kanundan mucibince, her beldenin 
kendi hudutları dâhilinde, kemdi otonomisi al
tındaki yerlerde bu gibi işlere yardım edebi
lirler, kendi hududu haricinde yetkisi yoktur. 
Misal olarak arzediyorum; Ankara'nın Bağ
lımı'unda bir turistik müessesenin yapıldığını 
farzede'lim. Şu kanunun yazılımına göre, An
kara Belediyesi buma yardım edecektir. Hal
buki hukuk kaideileri, Ankara Belediyesine. 
hududu haricindeki yerlere yardıma müsaade 
etmez. Kendi hududu dışındaki yerlere parası
nı sarf edemez. Hayır cemiyetleri müstesna ta
biî. O halde ikinci tarzı kabul edebiliriz. O da 
şudur : «Bu programı tatbik için yol tamı bu
lunduğu vilâyet hususi idareleriyle o yolların 
bulunduğu belediyeler» dersek dlür. O yolla
rın bulunduğu belediyelerin, kendi hududu 
dâhilinde bulunan yollar içim, Meclisin çıkara
cağı bu kanuna ittibaen yardımda bulunması 
semboliktir. Yardım esasen ihtiyarîdir. Ko
misyon (bulunabilir) dedikten sonra, arzettiğim 
g'ibi, takdirî olur. Hakikaten medeniyet icabı 
her* belediye bu gibi müesseselerin yapıldığı 
yerlere yardımda bulunacağına şüphe yoktur. 
Belediyeler bu gibi yolların yapıldığım gör
düklerimde âzami takatta yardim yapacaklar
dır. Ama iarzettiğim gibi, bu hali yetkilerimin 
hududu dışında bırakmıyalım. ' 

REÎS — Burhanettim Onat, buyurun. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; memleketinıMn yol şebekesi 
içerisine, iktisadi ve stratejik yolları araşma bir 
de turistik yollar şebekesi katılmış bulunacaktır. 
Bu, belki işin başında sadece, turistik maksat
larla olacaktır ama zaman geçtikçe iktisadi ve 
stratejik maksatlar içinde kullanılacaktır, böyle 
bir mahiyeti haiz olacaktır. 

Bâzı mülâhazalarla, itirazlara yol açan ikinci 
f ıkı-aya gelince: Burada belediyelerle, idarei hıt-
susiyelere taallûk' eden hususlar ayrı ayrıdır 
arkadaşlar. 

Bir kere belediye hudutları içerisinde turistik 
vasvfta arkeolojik kıymetler olabilir. Bâzı bele
diyeler bunları hakikaten ihmal etmektedir. İs
tanbul içinde bile öyle arkeolojik kiymetlçr var
dır ki, bir ecnebiyi değil, kendi vatan&aşlaıımız-
dan birisini dahi yanımıza alıp, götürürken o 
yoldan geçtiğimiz zaman yolun vaziyeti yüzü
müzü kızartmaktadır. 
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Bugün Topkapı Sarayının yolu dahi iyi bir ' 

yol değildir, arkadaşlar. Binaenaleyh kanuna 
böyle bir madde ilâvesi, kanunun metnine bu 
şekilde bir fıkra ilâvesi asla yersiz değildir. Ama 
belediye yalnız İstanbul'da değil. Meselâ bir ka
za belediyesinin malî vaziyeti buna müsait midir? ı 
Malî imkânları nispetinde tâbiri bu mahzuru | 
önlemiş bulunmaktadır. I 

Keza idarei husuşiyelere taallûk eden yollar
da da, vilâyet yolları içinde, il yolları civarında, 
il yollarına veyahut Devet yollarına birkaç ki
lometre mesafede bazan arkeolojik kıymetler 
vardır. Bâzı vilâyetler bunları ihmal etmekte- | 
dir. Bu madde, belediyeleri, Bayındırlık Ba- I 
kanlığı ve vilâyetleri esaslı bir iş birliği halin
de çalıştırmaya matuf bir maddedir. 

Bu madde içerisinde bulunan ve iltibasa ma
hal bırakan belki bâzı tâbirler bulunabilir, bun- | 
lar değiştirilebilir, fakat çok rica ediyorum ar- I 
kadarlar, maddenin esasına dokunmıyalım. j 

Bu. arada sırası gelmişken şunu da arzedeyim : 
Bugün iktidar partisi olarak yüzümüzü güldü
ren Hükümet işlerinin, başarılarının başında 
hiç şüphe yok ki, bayındırlık işleri gelmektedir. 
Bunu sırası geldikçe minnetle, şükranla defaatle 
arzetmiş bulunuyorum, fakat artık bu kanun çık
tıktan sonra da Bayındırlık Vekâletinin turistik 
yolları da esaslı bir etüde tâbi tutarak, esaslı bir 
programa bağlıyarak, en kısa bir zamanda mem
leketin turistik yollarının ikmaline gayret etme
sini bu kürsüden bir kere daha temenni ve rica 
ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Ahmet Kemal Bey konuşacak mı
sınız? 

AHMET KEMAL VARINCA (G-ümüşane) — 
Evet, 

REİS — Buyurunuz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Arkadaşlar; benim aklımın ermediği bir şey 
var. Şimdi Sayın Onat arkadaşım, âdeta bu ka
nunun vâzıı diyeceğim, çünkü çok desteklemiştir. 
Kendilerine bir yardım olmak üzere bu turistik j 
yol işini de sağlama bağlamak istediler. Bizde I 
yol; Devlet yolu, vilâyet yolu, köy yolu diye üç 
kısma ayrılır. Halbuki 'dünyanın her tarafında 
yol birdir. Devlet yolu, vilâyet yolu diye bir tef
rik yapılmaz. 

Sonra bizim tuttuğumuz programla Devlet. | 
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merkezden, vilâyetlere para yardnnnıda bulunur. 
meselâ her hangi bir vilâyete tahsisat verirken, 
bunun yarısını, veya üçte birini turistik yola ve
riniz, derse, işte bu olmaz. Böyle bir mesele mev-
zuubahis olmasın. Benim verdiğim takrir bu me
seleyi halle kâfidir. Bunda belediyeler de dâhil 
ama, vilâyetlere verilen tahsisattan turistik yol
lar için bir şey ayrılacak diye bir şey yoktur. Bu
nu karıştırmamak lâzımdır. Devlet meselâ Bursa 
vilâyet yollarına bir milyon lira verecekse versin. 
Bursa Vilâyeti bunun için 100 bin lirasını turis
tik yollar için ayırsın demiydim. Yoksa Meclisi 
Umumi ile karşı karşıya gelir. Meclisi Umumi, 
ben doğrudan doğruya bu parayı vilâyetin baş
ka yolları için veriyorum der. Meclisi Umumi, ben 
bir şey vermiyeceğim, Yalova'ya veya Bur
sa'ya bir şey vermiyeceğim, falan yere vereceğim 
der. Onların sıraları vardır, falan. Bu boğuşma
ya ne lüzum vardır?. Parayı ben vereceğim, on
dan sonra ondan bana ver diyeceğim. Buna ne 
haceti Bu düşünce amelî bir düşünce değildir. 
Şu halde verdiğim takrirde olduğu gibi yapaca
ğımız iş tamamen bu parayı Karayolları Bütçe
sine koymak ve oradan alacağımız paralarla sıra-
siyle turistik yolları yapmaktır, bu işin çıkar yo
lu budur. 

Biz alışmışız, bir madde koyduğumuz zaman 
şehir versin, köy versin, Meclisi Umumi versin, 
belediye versin deriz. Bu sevdadan vazgeçelim. 
Bu zihniyeti terketmeliyiz artık. Yapacağımız 
şey amelî, bir şey olmalıdır. Turistik yolu Kara
yolları yapacak. Binaenaleyh köyü ne diye karış
tıracağız!. Belediye, haydi ne ise, yol yaparken 
bir parça amelî, pratik olalım, nazari şeyleri bı
rakalım. Benim takririmi kabul ediniz. Zannedi
yorum ki, ben Onat arkadaşımın emelini destek
ledim. Turistik müesseseleri Kanununa imza ko
yanlardan birisi de benim. 120 arkadaş buna im
za koymuşuz, ben de bunların içindeyim. Yolla
rın yapılabilmesi için bu. takriri verdim, onun 
için kabul edin, komisyon da kabul etsin. Eğer 
komisyon itiraz ederse yine kürsüye çıkacağım. 

REİS — Bu madde hakkında takrirler var-
dfr okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
o5 nci maddenin (Program yapılır) ibaresin

den sonra (Bu gibi yollar, birinci plânda gelen 
Devlet yollarından sayılır ve sıraya konularak 
nihayet beş yıl içinde inşa ve ikmal edilir) şek-
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linde tadilini teklif ederim. 

Gümüşane Mebusu 
Ahmet Kemal Varınca 

Yüksek Reisliğe 
35 nci maddenin sonundaki bulunurlar keli

mesinin (Bulunabilirler) şeklinde değiştirilme
sini teklif ederim, 

Siird Mebusu 
Mehmet Daim Süalp 

REÎS — Bayındırlık Vekili. 
BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎN-

OĞLU (Eskişehir) — Efendim, Ahmet Kemal 
Varınca arkadaşımızın bu teklifine bendenizce 
lüzum yoktur. Esasen Türkiye'deki bütün tu
ristik yolların bakımı ve yapımı, geçen seneden 
itibaren, Devlet Karayolları Umum Müdürlüğü
nün halen üzerinde çalışılmakta olduğu şebekeye 
ithal edilmiş bulunmaktadır. Ve bunların hesap
ları ve envanterleri yapılmış, bu seneden itiba
ren de Karayolları Umum Müdürlülünün hazır
layıp Bakanlığa tasdika getirdiği 1953 yılı tatbi
kat programında bu iş için tahsisat da ayrıl
mıştır. Onun için böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. 

REFET AKSOY (Ordu) — Turistik yolla
rın, Devlet Karayolları Umum Müdürlüğü tara
fından yapılması esası hakikaten yerindedir. 
Vekil bunu bize müjdelemiş oluyorlar. Fakat 
vekilin bu sözü, ancak kendi vekâletine ait bir 
prensip meselesidir. Yarın başka bir vekil 
bunu değiştirebilir. Ortada kanuni bir müey
yide yoktur. Ahmet Kemal Varınca arkadaşımı
zın teklifi, hakikaten yerindedir. Teklifin ka
nuni mahiyeti haiz olabilmesi için maddeye bu 
şekilde bir hüküm koyarsak hakikaten isabet 
olur ve işler değişmez. 

REÎS — Bayındırlık Vekili buyurun. 
BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEYTlN-

OĞLU (Eskişehir) — Efendim, Karayolları 
Umum Müdürlüğünün iştigal sahasına giren Dev
let yolları şebekesi, Vekiller Heyetinin kararı 
ile tesbit edilmiş olan şebeke dahilindedir. Bi
naenaleyh bunun değişmesi için bendeniz £ir 
sebep görmüyorum. Vekiller Heyeti kadarı ile 
Türkiye'deki bilûmum turistik yolları bu şebe
keye ithal ettiğimize göre ileride çıkarılması 
icabederse Vekiller Heyeti karariyle çıkarılma
sı lâzımgelir. Memleketin bu kadar ehemmiyet
le üzerinde durduğu Devlet yolları şebekesin
den çıkarılması doğru olmasa gerektir. 
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REFET AKSOY (Ordu) — O halde madde

yi kaldırın. 
BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEYTİN-

OĞLU (Devamla) —•- Bununla ilgisini bulamıyo
rum. Sıraya konulmuştur, beş yıl içerisinde 
inşası ve ikmali kaydı vardır. Bugünkü Kara
yolları »istemimize uymaz. Islah yoliyle, kade
meli inşaat sistemiyle bu yollar en kâmil bir 
hale getirilecektir. Binaenaleyh buna lüzum 
yoktur. 

AHMET TOKUŞ (Antalya) —. Müsaade 
ederseniz bir sual soracağım. Hangi yollar tu
ristiktir. Bunu Turizm Genel Müdürlüğü esa
sen takdir eder, deniliyor. y 

BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Devamla) — Güzel, birlikte yapıyoruz. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Aydın) — Ahmet Kemal Varınca 
arkadaşımızın teklifine; biraz evvel teknik 
malûmat veren Bakanın izahatından sonra, biz 
de komisyon olarak iltihak etmiyoruz. Burada 
bu maddede istihdaf edilen gaye, belediyelerin 
ve özel idarelerin karayolları ile bu hususta 
iş birliğini temindir. Bu arada belediyelerin 
malî yardımları da mümkünse bunu da temin 
etmek üzere bu hüküm konmuştur. Bu suretle 
belediyelerin de yardım imkânları sağlanmış 
oluyor. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
Belediyeler ve hususi idarelerin iştiraki, ihtiya
ri midir? İhtiyari ise maddeden çıkarılmaları 
mümkün değil midir? Buna ne lüzum vardır? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Devamla) — İhtiyaridir. Bele
diye ve özel idarelerin böyle bir yardım imkâ
nını buldukları takdirde kendi meclislerinden 
karar alabilmeleri için bu hükme lüzum vardır. 

(Ahmet Kemal Varmca'nm takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Bu takriri kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul, edilmemiştir. 

İkinci takriri, okutuyorum. 
(Siird Mebusu Daim Süalp'm takriri tekrar 

okundu) 
REİS — Bu takrire komisyon da iltihak 

ediyor. Kabul edenler.: TStmiyenler.. KaBül edil
miştir. 

Bu değişiklikle 35 nci maddeyi reyinize arz-
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler . Kabul 
edilmiştir efendim. 
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E'fendim; 6 ncı bölüme 35 nli maddeden son

ra yeniden bu madde eklenmesine dair Senihi 
Yürüten arkadaşımızın bir takriri var, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu lâyihasm-

daki 6. bölüm türlü hükümler kısmının son 
maddesine ilâveten madde olarak aşağıdaki hu
susun konmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Senihi Yürüten 

Madde — Turistik şehirlerimizde turistlerin 
görmek istedikleri müzeler, camiler (Pazar) dâ
hil her gün alâkalılarca açık bulundurulur. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolay* Tu

rizm Endüstrisini Teşvik kanunu lâyihasının 
türlü hükümler bölümüne aşağıdaki maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Senihi Yürüten 

Madde — Vekâletler, özel idareer, belediye
ler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesi 
Devlet tarafından verilen bankalar; turizm ve 
turizm endüstrisi ile ilgili faaliyetlerinde Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile 
iş birliği yaparlar. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Takriri
mi izah edeceğim. 

REİS — Buyurun. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun tasarısının Heyeti 
Umumiye görüşmelerinde şimdi verdiğim iki 
takrir hakkında uzun uzadıya izahat verdiğim 
gibi bundan iki gün evvelki görüşülmesinde de 
yine uzun uzadıya izahat verdim ve müdafaada 
bulundum. Fakat o günkü müdafaam tesirini 
kaybetmiş bulunduğu için bugün de iki kelime 
ile izah ederek tekrar hatırlatırsam bu husus
taki kararın verilmesine yardım etmiş olur. 

Bu Turizm Kanununun, birçok günlerden;, 
beri müzakeresi yapıldıktan sonra iki ixqımad
de ile latama. erdirilmesine birkaç dakikanız 
kalmıştır. Şimdi, bütün dünyada turizm işleriyle 
meşgul olan, turizm genel müdürlükleri veya 
komiserlikleridir. Belediyeler, özel idareler ve 
turizmle ilgili bütün daireler onunla iş birliği 
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yaparlar. Bizde maalesef böyle bir şey yoktur. 
Bizde, eski eserleri idare edenler başka daireler, 
turizmle uğraşanlar ayrı dairelerdir. Ama diğer 
memleketler bunları bir elde toplamışlardır?. Me
selâ Yunanistan'da 11 Eylül 1945 te kabul edi
len 588 numaralı muvakkat Kanunla, (Devlet, 
belediye, kamu idareleriyle hayır derneklerinin 
Turizm Umum Müdürlüğü), (Su Şehirleri Umum 
Müdürlüğü), (Sergiler Umum Müdürlüğü) va
zife ve yetkileri yeni kurulan (Turizm Genel Sek
reterliği) nde toplandı. 588 sayıli muvakkat Ka
nunun 4 ncü maddesine göre, Turizm Genel Sek
reterliği, yürürlükte olan veya Hükümetçe yeni
den kabul edilecek olan mevzuat dâhilinde bütün 
idari makamlarla Yunanistan'da ve dış memle
ketlerdeki turistik müesseselerle münasebet te
sisine salâhiyettar kılınmıştır. 

Fransa'da 1938 tarihli muvakkat Kanun tat
bik şeklini gösteren Kararnamede Turizm Genel 
Komisterliğinin, orada komiserliktir, vazifeleri
nin teferruatını gösteren kararnamenin 1 nei 
fıkrasında muhtelif vekâletleri, turizm ihtiyaç
ları hakkında tenvir ederek gerekli kararları al
malarını temin ve bu kararlan koordine etmek 
üzere İtalyan Turizm Komiserliğinin kuruluşuna 
ait konulan Kanunun birinci maddesinin (A) 
fıkrasında; 

Turizmle ilgili meseleler de (Devlet idareleri
nin) birliklerin, müessese ve teşkilâtın tatbik ede
cekleri hususlar hakkında direktifler vermek ve 
bu direktiflerin yerine getirilmesine nezaret et
mek, 

(B) fıkrasında ise; gerek turizm ile gerek tu
rizm teşebbüsleri ve tezahürleriyle ilgili faaliyet
ler bakımından resmî ve hususi idare ve müesse
selerin bu sahadaki mesailerini koordine etmek 

Lübnanda : Lübnan Niyabet Meclisi tarafın
dan kabul edilen Turizm Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununun ikinci maddesinin beşinci pa
ragrafında şöyle denilmektedir : 

Hükümet ve belediyeler yetkili makamlarınca 
tatbiki icabeden kısımlara umumi programda bilgi 
ve direktif vermek suretiyle iştirak eder. 

Dördüncü maddesinde ise : 
Turizm Genel Müdürlüğü turizmle ilgili prog

ram, nizanıname ve kanunların tatbiki husu
sunda Hükümet ve belediye makamlarına lüzum 
göreceği müracaatı yapmaya salahiyetlidir. Bi
zim Turizm Genel Müdürlüğünün, mutlaka tu
rizm işini alâkadar eden daire, belediye, müesse-
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se, bankalar v. s. ile iş birliği etmesi zarureti var
dır. Bunu kanun olarak, madde elarak -teyit et
mek Turizm Genel MMftrlüğfü tamamiyle çalışa
bilir ve memlekete büyük fayda tenim eder. 

Tahririm bundan ibarettir. İkinci takriri mi 
sonra izah edeceğim. 

REÎS — Komisyon, buyurun. 
ÇALIŞMA KOMÎSYOmi SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDÎK (Aydın) — Efendim, arkadaşımı
zın kanuna bir madde ekliyen tekliflerine komis
yon olarak burada muttali bulunuyoruz. Kendi
lerinin yeknazarda temenni mahiyetinde göster
dikleri ve izhar ettikleri bâzı arzular var ki, bun
ların ihata edilmesi, kanuni hudutları ve im
kânları ölçmek için ancak üzerlerinde konuşul
masına ve meselenin bizzat kendileri tarafın
dan komisyon huzurunda aydınlatılmasına bağ
lıdır. 

Bu itibarla lütfeder, teklifleri komisyona 
havale buyurursanız bu iki teklif üzerinde ko
misyon arkadaşlarımız görüşür, tezekkür eder 
ve kanaatimizi yüksek heyete arzederiz efendim. 

REÎS — Bu izah üzerine önergeleri komis
yona veriyoruz. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN ( istanbul) — ikinci 
önergenin bununla alâkası yoktur, Başkanım. 

REÎS — Komisyon ikisini de istemiştir. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Komis

yon bu önergeye ıttıla kesbetti mi? 
REÎS — Okundu. 
KOMÎSYON SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 

(Aydın) — ikisini de komisyona istiyoruz efen
dim. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Peki öy
leyse. 

REÎS — Madde numaraları bu önergelerin 
kabulü ihtimaline göre tertip edilmek üzere bu 
kanunun diğer maddelerini bırakıyoruz efen
dim. 

2. — Karayolları Trafik kanunu lâyihası 
ve Bayındırlık Komisyonu ile Geçici Komisyon 
raporUn (1/242) [1] 

REÎS — Bir takrir vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Trafik kanunu tasarısının birin-

[1] Tasarının birinci aöriişühnesi 58, 59, 60, 
61, 62, 63 ncü birleşim tutwwklanndadtr. 
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j ci görüşülmesi 6 . IV . 1953 tarihinde bitmiş

tir. Gündemdeki diğer tasarı ve tekliflerin 
müzakeresinin hayli uzun sürmesi muhtemeldir. 
Birçok hazırlıklara ihtiyaç gösteren bu kanu-

I nun daha fazla geç kalmamasını temin için, 
gündemdeki diğer işlere takdimen Trafik Ka
nununun ikinci görüşmesinin oya konmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Gemici Ko. Başkanı Geçici Ko. Sözcüsü 
Süleyman Kuranel Necip Bilge 
REÎS — Trafik Kanununun ikinci müzake

resinin öncelikle yapılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... Trafik Kanu
nunun ikinci müzakeresine geçiyoruz. 

Karayolları Trafik kanunu lâyihası 

_ Birinci Bölüm 
Umumi Hükümler 

MADDE 1. — Karayollarında trafik bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

i Ancak itfaiye, sıhhi imdat ve emsali gibi ge
çiş üstünlüğünü haiz nakil vasıtaları ve müte
harrik makinalar vazife halinde bu kanunda 
yazılı sürat, geçme ve durma tahditlerine tâbi 
değildir. 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatında : 
A) Karayolu : Trafik için umumun fayda

lanmasına açık olan arazi şeridi ve sahalardır; 
B) Trafik : Yayaların, hayvanların ve 

nakil vasıtalariyle müteharrik makinalarm kara
yolu üzerindeki hal ve hareketleridir; 

C) Nakil vasıtası : Karayolunda insan, 
hayvan ve eşya taşımaya yarıyan vasıtalardır; 

Bunlardan makina kuvvetiyle hareket eden
lere (motorlu nakil vasıtası), insan veya hayvan 
gücü ile hareket ettirilenlere de (motorsuz nakil 
vasıtası) denir; 

D) Müteharrik makina : Traktör, yol mu-
kiftaşj ve tank gibi ziraat, sanayi, bayındırlık, 
milli savunma işlerinde ve bunlara benzer hiz
metlerde kullanılan ve karayakında insıan, hay
van ve eşya nakliyatı yapmıyan teknik vasıta
lardır; 

E) Şoför : Motorlu nakil vasıtalarını ve-

- im -
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ya mütharrik makinaları sevk ve idare eden 
kimsedir; 

F) Sürücü : Motorsuz nakil vasıtalarını 
veya hayvanları sevk ve idare eden kimsedir. 

REİS — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Teşkilât, vazife ve salâhiyet 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre, 
karayolları üzerimdeki trafiğin ianfcim ve mu
rakabesi, Emniyet Umum Müdürlüğünce teşkil 
edilecek bölge ve vilâyet trafik zabıtası tara
fından yapılır. 

Ayrıca merkezde ve teşkilâtında şube mü
dürlüğü bulunan vilâyet emniyet müdürlükle
rinde (Trafik Şubesi) ve diğer vilâyet emniyet 
müdürlüklerinde (Trafik bürosu) kurulur. 

Trafik zabıtası; umumi zabıtanın bilcümle 
salâhiyetlerini haiz ve vazifeleriyle de mükel
leftir. • 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Mad
de kabtıl edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunla kendisine tahmil 
edilen vazifeleri yapmak üzere, Karayolları 
Umum Müdürlüğünde (Trafik Fen Heyeti) 
kurulur. 

REİS — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü Trafik Fen Heyeti teşkilatındaki mühendis 
ve teknisiyenler bu kanun hükümlerine aykırı 
gördükleri hususları bir zabıtla tesbit ederek 
en yakm ilgili zabıtaya tevdi ederler. 

REİS — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler' ... Kabul etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — içişleri Vekâletinde; Adalet, 
Millî Savunma, Millî Eğitim, Bayındırlık, Eko
nomi ve Ticaret, Ulaştırma, Sağlılk ve Sosyal 
Yardım .vekâletlerinin ilgili temsilcileriyle, var
sa Türkiye Şoförler federasyonu temsilcisinden 
müteşekkil bir (Merkez Trafik Komisyonu) ku
rulur. 

Teknik Üniversite Trafik Kürsüsü temsilci
si bu komisyounun tabiî âzasıdır. 
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I Merkez Trafik Komisyonu; bu kanunun tat

bik ve tadiline ait her türlü meseleleri tetkik 
ederek gereken tavsiyelerde bulunur. 

REÎS — Değiıştinge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin, tat-
bikmda'mahallî icap ve ihtiyaçlara göre trafik 
emniyetini sağılıyacak kararlar almak üzere vi
lâyetlerde valinin veya tevkil edeceği zatın baş
kanlığında; Belediye, Emniyet, Millî Eğitim, Ba
yındırlık ve mevcut ilgili meslek teşekküllerinin 
birer temsilcisinden mürekkep (Vilâyet Trafik 
Komisyonu) kurulur. 

REtS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kayıt ve tescile tâbi nakil 
vasıtalarının fennî muayenelerini; şoför ve sü
rücülerin ehliyet imtihanlarını yapmak üzere : 

A) Motorlu nakil vasıtaları için vilâyetler-
I de; emniyet müdürünün veya tevkil edeceği kim-
I senin başkanlığında trafik zabıtası temsilcisiyle 

karayolları Umum Müdürlüğü Trafik Fen He-
I yetinin en az iki teknisiyeninden ve mahallî be

lediyesince seçilecek bir mütehassısla mevcut il-
I gili meslek teşekkülleri tarafından gönderilecek 

bir azadan ve trafik zabıtasınca mahallen seçile
cek bir meslek erbabından müteşekkil (Muayene 
ve İmtihan Komisyonu) kurulur. 

I Bu komisyonun teşekkülü için lüzumlu olan 
teknik personel ve vasıtalar mahallen temin edi
lemediği takdirde civar vilâyetlerden ikmal olu
nur. 

I B) Motorsuz nakil vasıtalarının fennî mu-
I ayeneleriyle sürücülerinin imtihanları, Vilâyet 

Trafik Komisyonunca kararlaştırılarak ilân edi-
I lecek tarihlerde, kaza veya nahiyelerde yapılır. 
I Komisyonlara dâhil azalardan memur olmı-
I yanlara huzur hakkı verilir. 
I R E t S — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
I edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

I Üçüncü Bölüm 
I Malî hükümler 
I MADDE 9. — A) Nakil vasıtalarının bu 
I kanuna göre yapılacak kayıt ve tescili muame-
| leleriyle şoför ve sürücülere verilecek ehliyet-
I name karşılığı olarak bir defaya mahsus olmak 
I ve : 
I A) Motörnüz nakil vasıtaları için 50 ve 
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motorlu nakil vasıtaları için 200 kuruş; 

B) Sürücü ehliyetnameleri için 50, amatör 
ehliyetnameleri için 100, profesyonel ve hususi 
ehliyetnameler için 200 kuruşu; 

Geçmemek üzere harç alınır. 
O) Adlarına nakil vasıtası kayıt ve tescil 

edilmiş hakiki veya hükmi şahıslardan ayda, 
motorsuz nakil vasıtaları için 1 ve motorlu na
kil vamtaları için 20 lirayı geçmemek üzere 
Trafik Resmi alınır. 

D) Nakil vasıtalarının cins ve vasıflarına, 
ticari olan veya olmıyan işletme şekillerine gö
re (C) bendindeki hadler dâhilinde tâyin olu
nacak resim yılda en az dört taksitte alınır. 

E) Zamanında ödenmiyen harç ve resim
ler % 10 fazlasiyle ve Tahsili Emval Kanunu 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

F) Tebliğ, tahakkuk, itiraz, temyiz, müru
ruzaman ve diğer müddetlerin hesabı, cezalar 
ve maddi hataların düzeltilmesine ait muamele
ler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri 
tatbik olunur. 

G) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulu
nan elçilik ve konsolosluklariyle elçi, masla
hatgüzar ve konsoloslarına (Fahrî konsoloslar 
hariç) ve o devletin tâbiiyetinde bulunan elçi
lik ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir 
ziyaret vazifesi için yurda gelen delege ve as
kerî heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı 
tabiiyetindeki şahıslara ait nakil vasıtaları mü
tekabiliyet kaydiyle harçtan ve Trafik Resmin
den muaftır. 

H) Bu kanuna göre Hazinece tahsil oluna
cak harç, resim ve cezalar gelir bütçesine irat 
ve karşılığında, her yıl gelir tahminlerinin 
% 25 i nispetinde belediyelere, % 10 u nispe
tinde vilâyet hususi idarelerine verilmek üzere 
Maliye Vekâleti bütçesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında na
zara alınır. 

Belediyelerle vilâyet hususi idarelerine ait 
ödenekler her ay sonunda müsavi taksitler ha
linde ve bir evvelki yılın hasılat fazlası müte
akip yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri 
Vekâleti emrine, ayrı ayrı iki hesaba kaydolun
mak üzere, iller Bankasına tevdi olunur. 

iller Bankasında, içişleri Vekâleti emrinde 
her ay toplanan bu-paralar bankaca en geç er-
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I tesi ayın 15 ine kadar vilâyetlerin ve belediye

lerin son nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına 
göre vilâyetlere ve belediyelere dağıtılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECÎP 
BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, da
ğıtılmış olan Trafik lâyihasında 9 ncu madde
nin bentlerinin başına konulmuş olan harfler
de biı- tertip hatası olmuştur. Tashihini rica 
ediyorum. 

Madde 9 büyük A ile başlamaktadır. 
Sonra «motorsuz nakil vasıtaları diye baş

lıya n bende (A) konmuştur, 1 rakamı ile de
ğiştiriyoruz,, 

Sürücüler diye başlıyan bent, 2 olacaktır. 
Ondan sonraki gelen (C) bendi (B) bendi 

olarak düzelecek. Ondan sonraki bentlerin de 
sırasiylp (\ D, E bentleri olarak, rica ediyo
rum O bendi olmıyacaktır. 

Bu şekilde tashihini rica ediyorum. 
Sonra bir numaralı bendin sonunda «kuruş» 

kelimesi «kuruşu» olacaktır, iki numaralı bent
te de «kuruşu» olarak geliyor. Birinci bentte de 
«kuruş» «kuruşu» olacaktır. 

Diğer taraftan O bendi olarak düzeltmiş ol
duğumuz eski D bendinin içerisindeki C harfi 
de B harfi olarak düzeltilecektir. Bu şekilde 
tashih ediyoruz. 

RElS — Madde bu şekilde tashih edilmiştir. 
Okutuyorum. 

Üçüncü Bölüm 
Malî hükümler 

MADDE 9. — A) Nakil vasıtalarının bu 
kanuna göre yapılacak kayıt ve tescili muame-
leleriyle şoför ve sürücülere verilecek ehliyet
name karşılığı olarak bir defaya mahsus ol
mak ve : 

1. Motorsuz nakil vasıtaları için 50 ve 
motorlu nakil vasıtaları için 200 kuruşu : 

2. Sürücü ehliyetnameleri için 50, amatör 
ehliyetnameleri için 100, profesyonel ve hususi 
ehliyetnameler için 200 kuruşu; 
geçmemek üzere harç alınır. 

B) Adlarına nakil vasıtası kayıt ve tescil 
edilmiş hakiki veya hükmi şahıslardan ayda, 
motorsuz nakil vasıtaları için 1 ve motorlu na
kil vasıtaları için 20 lirayı geçmemek üzere Tra
fik Resmi alınır. 

O) Nakil vasıtalarının cins ve vasıflarına, 
J ticari olan veya olmıyan işletme şekillerine göre 
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(B) bendindeki hadler dâhilinde tâyin oluna
cak resini yıMa en az dört taksitle alınır. 

D) Zamanında ödenmiyen harç ve resimler 
% 10 fazlasiyle ve Tahsili emval Kanunu hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

E) Tebliğ, tahakkuk, itiraz, temyiz, mü-
rwt»uzaman ve diğer müddetlerin hesabı, ceza
lar ve maddi hataların düzeltilmesine ait mu
ameleler hakkında Vergi Usul Kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

F ) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan 
Elçilik ve konsolosluklariyle elçi, maslahatgü
zar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar 
hariç) ve o devletin tâbiiyetinde bulunan el
çilik ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir 
ziyaret vazifesi için yurda gelen delege ve as
kerî heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı 
tabiiyetindeki şahıslara ait nakil vasıtaları mü
tekabiliyet kaydiyle hariçten ve Trafik Res
minden muaftır. 

G) Bu kanuna göre Hazinece tahsil oluna
cak harç, resim ve cezalar gelir bütçesine irat 
ve karşılığında, her yıl gelir tahminlerinin 
% 25 i nispetinde belediyelere, '% 10 u nispe
tinde vilâyet hususi idarelerine verilmek üzere 
Maliye Vekâleti bütçesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında na
zara ahnır. 

Belediyeleri* vilâyet hususi idarelerine «it 
ödenekler her ay sonunda müsavi taksitler ha
linde r e bir evvelki yılın hasılat fazlası mütaa-
kıp yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri 
Vekâleti emrine, ayrı ayrı iki hesaba kaydolun
mak üzere, İller Bankasına tevdi olunur. 

İller Bankasında, İçişleri Vekâleti emrinde 
her ay toplanan bu paralar bankaca en geç er
tesi ayın' 15 ine kadar vilâyetlerin ve belediyele
rin son nüfus sayımındaki nüfus 'mıiktarlafrına 
göre vilâyetlere ve belediyelere dağıtılır. 

REİS — Maddeyi bu tashih edilmiş şekliyle 
Teyimize arzediyorum. Kabul edenler... Etmdyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Yol emniyeti ve trafik tesisleri 

I 
Yol emniyeti 

MADDE 10. — Karayollarına trafiği güçleş-
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I titetîek, tehMteeye düşürecek veya fraiffiğe mâni 

olacak sekide ıbif şey koymak, cMikmek, atmak, 
bırakmak, dökmek veya Ibenızeri hâr^teötferdte' Tnv 
lunmak yasaktır. 

Teabilt olunan bu gibi eogeilet zaibıta .tara
fından derhal bertaraf o t a u r . 

I REİS — Değiştirge yok. Malddeyi rey» aıree-
diyorum, Kabrul edenler... E&miyeroâer... Madde 
kabul edilmiştİT. f 

MADDE 11.' — Karayollarının veya bu yolla
ra ait sanat yapila'rfyfte eiıtfndyöt 1fe&sle?ti jgflbi 
eserlerin bozulması, taMip üM^üû yasaktır. 

REİS — Değiştirge yok. Maddeyi reye akse
diyorum. Kabul edenler... Etmryehler... Müâfa 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Belediye hudutları dışımdaM 
tearayotllannın sıniflaTtfıdaın İtibaren yolun hfcr 
M tarafında on 'beşer metal ik me&atf© âçinâe, Ka-
rayotteirı Oiftum M'ü^üıflutümden rufhöat atema-
driâça berMn istasyonu, fa!bi€ka, t&mİT ateîyesi, 
loteatfrtJa, kalhiv^hajne, otel ^mteöken, BU arkl&rı -ve 
fbemzefi tösifelef itfası ve ke&if ağajçlıM&r iihdası 
yasaktır. 

İ&Ö&atfcız yapılmış olan bu gÜbi telsiteter zabı
taca tesbit olunarak derhal kapatılır. 

REİS — Değîftlrge yok. Maddeyi feye arfce-
diyorvüm. Kabul edeniHeö*.., Etaıdyedter... Maidde 
feâfeuıl edilmiştir. 

II 
* Tw8k tefcteieri 

MADDE 13. — Trafik içki gerekli olan işaret 
levhalariyle cihazları, karayolunun inşası ve 
bakımı ile vazifelö idarelerce ve belediye hudut
ları dâhilinden ıgeçen Devlet yolları ile bu yol
lara iltisak «den diğer yollarda Karayolları 
Umum Müdürlüğünce temin, tesis ve idame 
olunur. 

Alâkalı idarelerce tesis olunan trafik işaret 
leVhalariyle cihazlarının usulüne uygun olup ol
madıkları ve ihtiyaca kâfi bulunup bulunma
dıkları Karayolları Umum Müdürlüğünce kont
rol edilir. 

REİS — Değiştirge yok. Maddeyi reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmdyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Karayollarındaki trafik işa
ret leVhalariyle cihazlarının bozulması, tahrip 
edilmesi veya yerlerinin değdştirilmeai yasaktır. 

- 1 8 5 -
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REÎS — Değiştirge yok. Maddeyi reya arze- I 

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İlân, levha veya afiş gibd va
sıtalarla trafik işaret levha ve cihazlarının gö
rülmelerini veya ifade ettikleri mânanın anla
şılmasını güçleştirecek veya bu hususlarda şüp
he ve tereddüde yer verecek sekilide müdaha
lede bulunulması yasaktır. v 

Zabıta tarafından, tesbit olunan bu gibd mü
dahaleler derhal bertaraf edilir. 

REÎS — Değiştirge yok. Maddeyi reye arze-
diyorum. Kabul-edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Belediye hudutları içindeki 
karayolları kenarında, akar yakıt depoları, 
umumi garaj, nakil vasıtası parkı, servis istasyo
nu, nakil vasıtası kiralama yerleri, nakil vasıtası 
veya müteharrik makine tamir ve sökme yerleri, 
şoför ve sürücü okul veya kursları ve benzeri 
gibi tesislerin yapılmasına ve açılmasına beledi
yece, mahallî Vilâyet Trafik Komisyonunun mu
vafakati alınmadıkça ruhsat verilemez. 

Bu gibi yerlerin ruhsatsız açılması yasaktır. 
Müsaadesiz açılmış olan bu gibi yerler zabı

taca tesbit olunarak derhal kapatılır. 
REÎS —• Değiştirge yok. Maddeyi reye ar-

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm * 
Kayıt, tescil ve muayene 

MADDE 17. — Bir nakil vasıtasına sahip olan 
kimse vasıtasını, ikametgâh veya iş yerinin bu
lunduğu Vilâyet Trafik Şube veya bürosuna 
kayıt ve tescil ettirmeden trafiğe çıkaramaz. 

Ancak : 
A) Binek ve yük hayvanları; 
B) El arabaları; 
C) Çocuk ve malûllere mahsus arabalar; 
D) Ziraat işlerinde kullanılıp karayolların

da normal ve ticari nakliyyat yapmıyan mo
torsuz nakil vasıtaları; 

E) îç hizmetler dışında kalan ve münha
sıran askerî maksatlarla kullanılan ordu nakil 
vasıtaları; 

F) Turistlerin nakil vasıtalariyle milletler
arası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalarımız 
şümulüne giren yabancı nakil vasıtaları; | 
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G) Bu kanunun 2 nci maddesinin (D) ben

dinde gösterilen müteharrik makineler; 
bu hükme tâbi değildir. 

(E) ve (G) bentlerinde gösterilen vasıta 
ve makinelerin kayıt ve tescilleri tâbi oldukları 
idarelerce yapılır. 

REÎS — Değiştirge yok. Maaddeyi reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Kayıt ve tescil muameleleri
nin tamamlanmasına kadar bir nakil vasıtasının, 
bulunduğu vilâyetin trafik şube veya bürosun
dan muvakkat ruhsatname ve plâka alınmadık
ça, trafiğe çıkarılması yasaktır. 

Malî mesuliyet sigortasına tâbi nakil vasıta
larına muvakkat ruhsatname ve plâka verilmesi, 
sigorta akdinin yaptırılmış olmasına bğlıdır. 

REÎS — Değiştirge yok. Maddeyi reye arz-
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Fennî muayene neticesinde 
trafiğe çıkarılmıya salih olduğu anlaşılan ve 
malî mesuliyet sigorta akdini haiz bulunan nakil 
vasıtalarının kayıt ve tescili yapılarak bu vasıta
lar için : 

A) Muteber olduğu müddet zarfında hangi 
şartlar dâhilinde trafiğe çıkarılabileceğini gös
terir (Trafik ruhsatnamesi) ; 

B) Nakil vasıtasının trafiğe çıkarıldığı ta
rihten itibaren geçirdiği bütün teknik ve hukuki 
değişiklikleri gösterir (Nakil vasıtası sicili);. 

C) Nakil vasıtalarının kayıt ve tescil olun
dukları vilâyet ile sıra numaralarını gösterir 
(plâka) 1ar; 
verilir. 

Şoför ve sürücüler, trafik ruhsatnamesi ile 
nakil vasıtası sicilini ve plâkaları daima kullanı
labilir şekilde ve vasıta üzerinde bulundurmaya 
ve bu kanunla salahiyetli kılınmış kimselerin 
her isteğinde göstermeye mecburdurlar. 

REÎS — Bu madde hakkında bir değiştirge 
var efendim. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sözcüden 
bir sual rica edeceğim. 

REİS — Takririmizi okuyalım da.. 

Yüksek Reisliğe 
Karayolları Trafik Kanununun 19 ncu mad

desinin B fıkraismun aşağıda yazıilı şekilde de-
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ğiş'tiri'frûesiini arzederim : 

istanbul 'Mebusu 
'Seni Yürüten 

B) Nakil vasıtasının trafiğe çıkarıldığı ta
rihten itibaren geçirdiği bütün teknik ve mü'l-
kiıyeıt ve mülkiyetten gayrı hukuki değişiklik
leri gösterir nakil vasıtası sicili.' 

iSENİHl YÜRÜTEN (İstanbul) — Trafik 
kanunu tasarısınnn 19 ncu maddesinin (B) 
bendinde : «Nakil vasıtasının trafi|ğe çıkarıldı
ğı tarihten itibaren geçirdiği bütün teknik ve 
'hukuki değişiklikleri gösterir.» 

(Hukuki) kelimesinden ne kaydettiklerini 
anlamadım, söızcü arkadaşım sö yi esinler. 

REİS — Komisyon. 
&EÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ NEClP 

BÎLOE (Niğde) — Hukuki değişiklikten mak
sat, sahip değiştirmesi gibi hususları ihtiva et
mektedir. Yani bir nakil vasıtasının! filân adam 
namıma sicillen kayıtlı iken sonradan başkası 
namına kaydettirilmesi, yani malikin değişti
rilmesi, hukuki değişikliği ifade eder. 

'SENİHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Önerge
mi izah edeceğim. 

REİS — Buyurun». 
İSENİHl YÜRÜTEN (Devamla), — Bende^ 

niz sözcü arkadaşım gibi anlıyamadım. Ben 
bu kanunum şu fıkrası elimize gelmişken, Ka
nunu Medeni ve diğer kanunilara dayanarak 
buraya iki kelimemin konmasında fayda mülâ
haza ediyorum. 

(B) bendinde Hükümet teklifinde (taşıt 
Sicilli) deınmekte, Bayındırlık Komisyonu da 
bunu aynen kabul etmekte, Geçici Komisyon 
yine aynen kabul etnıekte i'ken tasarının tümü 
geçici komisyona iade edildikten sonra komis
yon (hukuki) değişiklik kelimelerini B bendi
ne koymuş bulunuyor. Bu; kelime zihnimde bir 
istifham yarattı. Buradaki hukuki değişiklik 
^kelimesinden evvel (mülkiyet ve mülkiyetten 
gayrı) tâbirinin ilâvesi doğru olur. Bu su
retle motorlu nakil vasıtalarının rehnedilmesi 
de sağlanmış olacaktır. 'Medeni Kanunumu
zun 632 ncii maddesi, motorlu vasıtayı gayri
menkul saymadığı içim ipotek yapılamıyor. 
853 ncü maddesi ise merikul malın relini ancak 
teslimle mümkündür, diyor. Halbuki motorlu 
vâsıta kredi verene teslim edilirse çalışamıya- | 
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cağından gaye hâsıl olamıyacaktır. Yani kredi 
temin edilemiyecektir. 

İşte bu mâni söbeple şoför esnafı kalkına-
'mıyor, ma.l sahibi olamıyor. Biz bu vatandaş
larım vekili olarak köylü efendimizi kalkındır-
d iğimiz gibi, hazarda kendi malı, seferde 
malı, canı ille beraber ordumuzun emrine gire
cek o'lan şoförlerimize de kredi sağlamak el
bette lüzumludur. 

Armatörleri göz önüne getirin. Onların da 
gemilerini yine aynı Medeni Kanun, gayri
menkul meyanımda saymıyor. Armatörleri kal
kındırmak için Ticaret Kanununun deniz ti
caretini tanzim eden kısmında 1447 ve ınütaa-
kıp maddelerde geminin terhin edilebileceği
ni, 1449 ncu maddede gemi rehini hakkında 
Medeni Kanunum gayrimenkul hakkındaki hü
kümleri cereyan eder, diyor. Yani Medeni Ka
nunun gayrimenkul saymadığı gemiyi Deniz 
Ticaret Kanunu gayrimenkul misil1!û sayıyor 
ve ipotekini kabul 'ediyor. Niçin1? 

ıŞüphesiz gemicilere kredi sağlamak için 
uzağa gitmeye de hacet yok. Yine Medenî Ka
nunun 853 ncü maddesi muayyen istisnalar ola
bileceğine ve menkul malın teslim edilmeden de 
rehin edilebilmesine cevaz veriyor. Nitekim mü-
taakıp maddesinde yani 854 ncü maddesinde 
«Hayvanlar üzerinde kabzeylemeksizin rehin 
tesisi edilebilir» diyor. 

Neden gemiyi, hayvanı istisna ediyoruz da 
motorlu vasıtayı istisna etmiyoruz? Bence bu 
bahtsızlık; yani motorlu vasıtaların, hayvanlar 
misillû olsun re'hnedilemeımıesi, Medeni Kanu
nun isviçre'deki tedvini sırasında henüz keşfe
dilmemiş olmasındandır. Bugünkü içtimai haya
tımızın zaruri gördüğü bu vasıtalara rehin hak
kı tanıyalım. Şoförler âmme vazifesi görüyor 
diyoruz. Şu halde ellerindeki vasıtalar içtimai 
hayatımızın sakınılmaz zaruri bir ihtiyacını kar
şılıyor. Teklif ettiğim değiştirgenin kabulünü 
rica ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NEClP BÎLGE 
(Niğde) — Senihi Yürüten arkadaşımızın şifahi 
ifadesinden iki hususun aydınlatılması icabet-
mektedir. Birisi takrirlerinde mevcut olmıyan 
ve şifahi ifadelerinde ileri sürdükleri nakil va
sıtalarının teslim alınmaksızın rehin edilip edil
memesidir, diğeri de takrirlerinden ileri sür
dükleri mülkiyet değişikliği meselesinin kanun 
metnine girmesidir. Elimizdeki kanun nakil va-
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sılalarının karayollarında ne şekilde hareket 
edeceklerine dair kanundur. Yoksa hustısi hu
kuk münasebetlerine taallûk eden bir kanun de-
ğü&r. Yani Medenî Kanun değildir. Bu itibar
la bir nakil vasıtası kanunu içerisinde motorlu 
nakjl vasıtasının nasıl rehin edileceğine dair 
yani. medenî hukuka taallûk eden bir mesele 
hakkında hüküm koymak kanun tekniği bakı
mından caiz değildir. Bu, Medeni Kanunu alâ
kadar eder. Gerçi Ticaret Kanununda gemilerin 
nasıl rehin edileceğine dair hüküm, vardır. Ti-. 
caret Kanununun bu hükmü Medenî Kanunu
nun istisnası mahiyetindedir. 'Esasen Ticaret 
Kanunu, aynı zamanda medenî hukukun bir 
cüz'üdür. Oraya konulmuş olan bir istisna ye
rinde olabilir. Ama Trafik Kanunu içerisinde 
motorlu nakil vasıtalarının ne suretle rehin 
edileceği hakkında yani medeni hukuk hüküm
lerini tadil edecek şekilde bir hüküm koymak 
doğru olamaz. Bu hususta kendilerini tatmin 
ettiğimi zannediyorum. 

Diğer taraftan mülkiyet kelimesini kanu
nun, metni içerisine koymak istemektedir. Bir
az, evvel vermiş olduğum izahata göre buna lü
zum yoktu-ı?. Çünkü «Hukuki değişiklik* tâbiri 
mülkiyet değişikliği şümulüne almaktadır ve 
bu^ra ukde etmektedir. 

Bu- itibarladır ki, takririn kabul edilmeme
sini rica etmekteyiz. 

REİS — Efendim, değiştirgeyi bir daha oku
yoruz. 

(İstanbul Mebusu SeniM Yürüten'in değiş
tirgesi- bir daha okundu) 

REİS — Komisyon değiştirgeye iltihak et
miyor. Değiştirgeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

19 ncu maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAJPDE, 2Q, — Verildikleri tarihten mute
ber olmak üzere trafik ruhsatnamesi bir yıl; mu
vakkat ruhsatname ve muvakkat plâkalar 30 gün 
mü4d«Ue , yurdun her yerinde muteberdir. 

Miicldeti dojmus olup yenileme muameleleri 
tamamlanmamış vesikaları haiz nakil vasıtaları
nın trafiğe çıkarılması yasakta-

Bu gibi nakil vasıtaları zabıta tarafından tra
f ik te mgnolunur> 

REİS — Değişiğe yoktu*. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Trafik ruhsatnamesi ile na
kil vasıtası sicilinde yazılı bilgilerden her hangi 
birinin değişmesi halinde vasıta sahibi 20 gün 
içinde keyfiyeti vasıtanın kayıtlı olduğu trafik 
şube veya bürosuna bildirilmeye mecburdur. 

Bu değişmeler tescil edilmedikçe hukuka» 
muteber sayılmaz. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Nakil vasıtaları, muayyen fa
sılalarla fennî muayeneye tâbi tutulurlar. 

Bu muayeneler her hangi bir vilâyet muaye
ne ve imtihan komisyonuna yaptırılabilir. 

Trafiğe salih olduğundan şüphe edilen nakil 
vasıtaları her zaman muayene edilebilirler. 

Müddetleri içinde muayeneye getirilmiyen na
kil vasıtalarının muayenesi yapılıncaya ve mua
yenesinde trafiğe salih olmadığı anlaşılanların, 
tesbit olunan arızalan giderilinceye kadar trafi
ğe çıkarılmaları yasaktır. Bu yasağa aykırı ha
reket halinde nakil vasıtaları zabıtaca trafikten 
menolunur. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Şoför ve sürücü ehliyetnameleri 

MADDE 23. — Kayıt ve tescili mecburi olan 
nakil vasıtalarının şoför ve sürücülerinin haiz 
olacakları ehliyetnameler aşağıda gösterilmiştir : 

A) Profesyonel ehliyetname : Bir nakil va
sıtasını meslek ve sanat olarak sevk ve idare 
edenlere verilen ehliyet vesikasıdır. 

B) Hususi ehliyetname Kamyon ve otobüs 
gibi ağır nakil vasıtalarını kullanacaklara verilen 
ehliyet vesikasıdır. 

C) Amatör ehliyetnamesi : (A) ve (B) bent
leri dışında nakil vasıtası kullanacaklara verilen 
ehliyet vesikasıdır. 

D) Milletlerarası ehliyetname : Milletlerara
sı çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalarımızdaki 
usullere göre verilen ehliyet vesikasıdır. 

Yukardaki ehliyetnameler ancak mahsus* ol
dukları sınıflar ve vasıta cinsleri için muteber
dir. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyimi* 
arzediyorum. 'Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunun 23 noü madde-

— 136 -
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sinde gösterilen şoför ve sürücü ehliyetnameleri | 
alınmadıkça kayıt ve tescile tâbi nakil vasıtaları
nı karayollarında kullanmak veya ehliyetnamesi 
olmıyan şahıslara kullandırmak yasaktır. 

17 net maddenin (E) ve (G) bentlerinde ya
zılı nakil vasıtası ve müteharrik makineleri kulla- I 
nanlann ehliyetnameleri, hizmetin taallûk etti- I 
ği idarelerce verilir. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. 'Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Verildikleri tarihten itibar I 
olunmak üzere amatör ehliyetnameleri 3 yıl, pro- I 
fesyonel ve hususi ehliyetnameler 2 yıl müddet- I 
le yurdun her yerinde muteberdir. I 

Müddet sonunda ehliyetname sahibinin tek
nik ve sağlık durumunda bir tahavvül olmadığı ] 
takdirde aynı müddette muteber olmak üzere eh
liyetname sadece. vize edilir. Aksi halde vilâyet 
trafik komisyonlarının kararı ile ehliyetname sa
hibi yenidan muayeneye tâbi tutulur. 

Müddeti dolmuş ehliyetnamelerle nakil vası
taca kullanmak veya kullandırmak yasaktır. 

Bu gibiler zabıtaca nakil vasıtası kullanmak
tan menolumır. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. 'Kabul edenler.. Etmiy enler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Şoför ve sürücü ehliyetna
mesi almak için : 

A) Bisiklet kullananların 11, amatör ve 
profesyonel ehliyetname alacakların 18, hususi 
ehliyetname alacakların 19 yasını doldurmuş ol
maları ; I 

B) Şbför ehliyetnamesi alacakların okur 
yazar olmaları; 

C) Evvelce verilmiş bir ehliyetnamenin dai
mî olarak geri alınmamış olması; şayet muvak
kat olarak geri alınmış ise müddetin dolmuş bu
lunması; 

D) Yapılacak nazari ve amelî imtihanların 
başarılması; 

E) Uyuşturucu maddeleri kullanmadığının 
veya alkollü içkileri kullanmayı itiyat derecesi
ne vardırmamış olduğunun tesbit edilmiş bulun- ı 
ması; 

F) Sağlık ve teknik muayenesinde şoför ve
ya sürücülüğe mâni bir hali bulunmadığının an
laşılması; I 
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G) Profesyonel veya hususi ehliyetname ala

cakların Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414 • 
418, 429 - 436, 491 - 493, 495 - 503,508 - 510 ncu 
maddelerinde yazılı suçlardan bir veya birkaçı 
ile mükerrir olarak mahkûm edilmemiş olmaları; 

Şarttır. 
Ehliyetname verilirken sahibinin parmak iz

leri de alınır. 
REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Şoför ve sürücüler nakil va
sıtalarının sürülmesi sırasında ehliyetnamelerini 
yanlarında bulundurmıya ve bu kanunla salahi
yetli kılınmış kimselerin her isteğinde gösterme
ye mecburdurlar. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Şoför ve sürücüler, sağlık ve
ya teknik durumlarında bir değişiklik vukua 
gelmiş olduğu şüphesi üzerine, trafik zabıtasının 
teklifi ve Vilâyet Trafik Komisyonunun kararı 
ile, 25 nci maddede yazılı müddetlerden önce de 
sıhhi veya teknik muayeneye ve icabederse ilk 
ehliyetnamenin verildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde tekrar imtihana tâbi tutulabilirler. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 
Trafik esasları 

I 
Umumi kaideler 

MADDE 29. — Trafik sağdan cereyan eder. 
Aksine bir karar veya işaret bulunmadıkça, 

şoför ve sürücüler nakil vasıta veya mütaharrik 
makinalarını gitmekte oldukları istikamete göre 
yolun sağ yansını takiben sevketmeye mecbur
durlar. 

Hayvan sürücüleri sürülerini veya hayvanla
rını yolun sol yansını serbest bırakacak şekilde 
sağdan sevketmekle mükelleftirler. 

BEİS — Bu madde hakkında değiştirge var
dır, okutuyorum. 

Reisliğe 
29 ncu maddenin ikinci fıkrası sonuna : 
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(Motorsuz vasıtalar bu kısmın sağını takip 

eder) Cümlesinin ilâvesi suretiyle maddenin de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
H. Aydmer 

REİS — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NECİP BİL

GE (Niğde) — İştirak etmiyoruz efendim. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — İzah ede

ceğim. 
REİS —Buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, bizim İçtüzüğümüz bir kanun 
vaz'ederken istatistiki malûmatın da beraber ge
tirilmesini. ister. Bu kanunun sözcülüğünü ya
pan Himmet Ölçmen arkadaşımız Amerika'daki 
trafik kazalariyle memleketimizdeki trafik ka
zalarının bir blânçosunu verdi. Müthiş surette 
aleyhimizdedir. Niçin bizde trafik kazaları 
fazla oluyor? Çünkü bizde vesaiti nakliye yal
nız motorlu vasıtalardan ibaret değildir. Bun
ların yanında kağnı, öküz ve at arabası vardır. 
Şimdi 29 ncu maddenin 1 nci fıkrası benim 
teklif ettiğim ve lütfen Heyeti Muhteremenin 
kabul ettiği veçhile tashih edilmiştir. Bir tek
lifim daha vardı ki; esbabı mucibesi olmadığı 
için tekrar ihya etmek mevkiindeyim. Şudur; 
ikinci fıkra diyor ki; «Aksine bir karar ve işa
ret bulunmadıkça, şoför ve sürücüler nakil 
vasıta veya müteharrik makinalarmı gitmekte 
oldukları istikamete göre yolun sağ yarısını 
takiben sevketmeye mecburdurlar». Şimdi ta
savvur ediniz ki, yol şudur. Şu sağ yarısı. 
Şimdi elinizde şu kadar yer var. Biz kağnı ara
basına da şu orta çizgi dediğimiz yere mümas 
olarak gitmek hakkını veriyoruz. Halbuki kai
de odur ki, yayalar en sağda, ondan sonra mo
torsuz vasıtaların, ondan sonra da motorlu va
sıtaların gitmesi lâzımdır. Halbuki mevcut 
metin at arabası ve kağnılar hep bu yolun or
ta çizgisine mümas olarak geçecektir. Yani yo
lun sağ yarısı motorlu vasıtalara tahsis edil
diğine göre, bir karışıklık olmasın, birbirle
rine çarpışma olmasın, kaza olmasın. Memleke
timizdeki kazaların çoğu işte bu atalet yüzün
den oluyor, malûmu âliniz yolun ortası mu
haddep olduğu için öküz ve at arabaları yolun 
orta çizgisine mümas olarak geçerken, arkasın
da otomobil de yolun ortasını işgal etmiş ola-
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I cağına göre, tabiî motorlu vasıtaların sürati 

diğerleri gibi de bulunmadığından, otomobil 
sağda gitse her hangi öküz arabasiyle bir çar
pışma husule gelebilir, at veya öküz arabaları
nı çiğnemiyeyim diye. Biz Anadoluda, vilâ
yetlerde ekseriya kazaların bu yüzden otomobil
lerle çarpışmasından hâsıl olduğuna yakından 
kani olmuş bulunuyoruz. 

Değiştirgemde motorlu vasıtalara yolun sağ 
yarısının yarısını, motörsüzlere de ,orta mü
mas kısmın tahsisini teklif ediyorum. Böy
le olursa diğer öküz veya at arabala-
riyle her hangi bir takışma olmaz. Ya
ni teklifimde olduğu gibi yolun orta kısmı kar
şıdan gelecek vasıtalara, motorlu vasıtalara kü-

I sade bulunur. Kazaların çoğu bundan ileri gel
mektedir. Köy arabası, kağnı sürenler, kendile
rinin otomobiller gibi hasara uğrıyacağmı, çizi
leceğini düşünmediklerinden orta çizgiye mü
mas olarak giderler. Kazaların çoğu bundan do
ğuyor. Bu hükmü ilâve etmekle hiçbir şey kay
betmeyiz. Memlekette trafik kazalarını önleme
ye vesile teşkil eder. Bu şekilde kağnıların or
ta çizgiye mümas olarak gitmesinde mahzur yok
sa komisyon sözcüsünü beyana davet ederim. 
Mahzur varsa takririmin kabulünü rica ederim. 

REİS — Komisyon. 
GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ NECİP BİLGE 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, 29 ncu anad-
I deye ilâvesini teklif etmiş olduğu bu fıkrayı, Sa

yın Hidayet arkadaşımız maddenin birinci gö-
I rüşmede de teklif etmişti. Bu ikinci görüşmedir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Nazarı 
itibara alındı. 

NECİP BİLGE (Devamla) — Başka husus-
I 1ar nazarı itibara alındı. Fakat bu husus nazarı 
I itibara alınmadı. 

Şimdi esasen yol üzerinde, bulunan her han
gi bir nakil vasıtası yolun sağ yarısını takip et
meye mecburdur ve bu sağ yarısının içind'e de 
muhakkak yolun sağ yarısının sol tarafındaki 
orta çizgiye mümas olarak geçmek salâhiyeti ka
yıtsız, şatsız olarak kendisine verilmiş değil
dir. Yoldaki kesafet durumuna göre yolun 
sağ yarısının sağ veya sol tarafını takip etmek
le mükelleftir. Halbuki Hidayet Aydıner ar-
arkadaşımızın değiştbgesi kabul edilecek olur
sa, mıotörlü vasıtalar yolun sağ yarısının sol ta
rafını takip etmekte kendilerinde mutliak bir 

I salâhiyet bulacaklardır. Ve diyeceklerdir ki, 
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sadece motorsuz vasıtalar için bu mecburiyet 
konımuştur, 'biz yolun sağ yarısının sol tarafı
nı da daima takip edebiliriz, diyecekferdir. 
Halbuki yoldaki kesafet durumuma göre, o sağ 
yansımın daha sağ tarafını da takip etmek mec
buriyeti mevcut olabilir. Çünkü, 'kendisinden 
sonra gelecek nakil vasıtası, öne geçebilmek 
için sağ yarısının sol tarafını takip etmek mec
buriyetinde kalahilir. Esasen onun yolun dai
ma sağ tarafının sağ yarısından gitmesi lâzım
dır. Eğer motorsuz nakil vasıtalan için yolun 
sağ yarısının sağ tarafından gitmesi için 
'bir mecburiyet koyacak olursak, motorlu vası
talar için de yolun 'kendilerin© ^birimci fıkra 
ile tahsis edilmiş olan sağ yansının daima sol 
tarafından gitmesi hususunda bir hak bir sa
lâhiyet tanımış olacağız. Bu doğru olmaz. Tek
lifin reddini rica ederim. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Bir kağ
nı analbasının yolun ortasından gitmesi bir suç 
teşkil eder mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP 
BİLGE (Niğde) — Gittiği istikametteki kısım
da yol boş olduğu halde sol taraftan gitmesi do-
layısiyle yani sağ yarısının solundan gitmedi do-
layısiyle bir kaza vukua gelecek olursa, kendi
si Ikafbahiatli sayılacaktır, ö n tarafı açık olma
dan yolun sol tarafına fbiır kayma yapmışsa va
siyete göre kabahatlinin kim olduğu ayrıca 
araştırılacaktır. Yolun sağ yarısının soil tara
fından gitmiş olması haddi zatında, yalnız ba
şına bir suç teşkil etmez. (Reye sesleri). 

REİS — Değiştirgeyi bir daha okutuyorum. 
(Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in değiş

tirgesi tekrar okundu) 
REİS — Değiştirgenin nazarı dikkate alın

masını reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

29 ncu maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 29 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 30. —• Karayolundan faydalanan 
herkes trafik* işaret, levha ve cihazlariyle bildi
rilen veya gösterilen hususlara ve trafiği tan
zim ve murakabe ile vazifeli zabıta memurları
nın tenbih ve ihtarlarına uymıya mecburdur. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunu
za- sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 
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I MADDE 31. — Uyuşturucu ve keyif verici 

maddelerle içki içmiş olanlar nakil vasıtası ve
ya muharrik makine kullanamaz. 

REİS — Bu madde hakkında değiştirgeler 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilinin 

reye vaz'mı arzederim. 
Samsun 

Naci Berkman 

Madde 31. — Uyuşturucu, keyif verici mad
deler veya trafik emniyetine tehlike verecek 
derecede içki kullanmış olanların nakil vasıtası 
veya müteharrik makine kullanmaları yasaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Karayolları Trafik Kanununun 31 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ederim. 

İstanbul Mebusu 
Senihi Yürüten 

Madde 31. — Uyuşturucu ve keyif verici 
maddelerle içki içmiş olanlar nakil vasıtası ve 
muharrik makine kullanamaz. (Bu gibiler zabı
taca derhal trafikten menedilir.) 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin şu şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif eylerim: 
İçki içmiş olanlarla uyuşturucu ve keyif ve

rici maddeleri kullanmış olanlar nakil vasıtası 
ve muharrik makine kullanamazlar. 

Ankara Bingöl 
Hâmid Şevket İnce F. F. Düşünsel 

Yüksek Reisliğe 
Karayollan Trafiik Kanunu tasarısının 31 

nci maJddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Konya 
H. Aydıner 

Madde 31 — Uyuşturucu ve keyif verici-
maddelerle içkd içmiş olanlar nakil vasıtası 
veya muharrik makine kullanamazlar. Bu mem-
nuiyet ihtiyari o'lmıyarak bunları alanlara da 
şâmildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP 
BİLGE (Niğde) — Efendim; evvelâ bir tertip 

| hatasını tashih edeyim. 31 ncd maddenin 2 nci 
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satırında (muharrik makine) tâbiri vardır bu, 
müteharrik .makine) olacaktır. 

Bu tekliflerden Feridun Fikri beyin teklifi 
esas üzerinde fazla bir değişiklik yapmamakta
dır. Yalnız (içki içmiş) yerine (kullanmış) ta
hinini kullanmıştır, ki buna komisyon da iştirak 
etmektedir, -(içmiş) kelimesi maddenin met
ninde geçen (uyuşturucu ve keyif verici mad
deler) tâbirine de şâmil bulunduğundan ve bu 
maddeler de her. zam an içmek suretiyle alınma
dığından (•kullanmış) kelimesi daha uygundur. 
Bu itibarla (içki içmiş) yerine (uyuşturucu ve 
keyif verici maddelerle alkollü içki kullanmış 
olanlar) şeklinde maddenin tashihine iştirak et
mekteyiz. Bu, alkollü içki almış olmak husu
suna taallûk eder. 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Alkol
süz içki olur mu ? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NECIP 
BİLGE (Devamla) — Olur! Meselâ limonata. 

Bundan başka Senilhi Yürüten arkadaşımızın 
bir teklifi vardır. İçki kullananların nakdi vası
talarını kullanmaktan mennedilmesini istemek
tedir. Buna Komisyonumuz da iltihak etmek
tedir. Bu şekilde hareket edenleri zabıta sefer
den menedecektdr. Zaten zabıtanın bu yetkisi 
var ise de tasrih edilmesinde fayda vardır. Bu 
metnin kabulüne taraftarız. | 

Diğer teklife gelince; yani uyuşturucu ve 
keyif verici maddeyi veya alkollü içkiyi kulla- j 
nanların motorlu vasıtayı idare etmesinin mut
lak olarak yasak edilmesi keyfiyeti. Arkadaşı
mız alkollü içkimin, trafiği teMikeyte koyacak 
derece ile taihdit edilmesini istemektedir. 

Komisyonumuz bu mevzuda noktai nazarını 
evvelce bildirmişti. Bu hususun takdirini yük
sek heyetin tasvibine terkediyoruz. i 

AVNÎ BAŞMAN (İzmir) — Uyuşturucu ve j 
keyif verici maddeler nelerdir ? | 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP | 
BİLGE (Devamla) — Meselâ afyon, kokain. Bu, | 
Ceza Kanununda da böyle geçmektedir. Ceza 
kanunu da böyle «uyuşturucu ve keyif verici» 
vasıfları bir arada kullanıldığı için burada da 
aynen bu şekilde kabul edilmiştir. O halde bir 
madde hem uyuşturucu hem de keyif verici ma
hiyetini haiz olacaktır. «Veya» denmedflği için
dir ki o iki vasfı birden kendisinde cemeden bir 
zehir olacaktır. I 
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| . REİS — Değiştirgelerin en aykmsmd&n baş-
I lıyarak reye arzedeceğim. 
| En aykırı teklif Naci Berkman'ın teklifidir, 
I okuyoruz : 

(Samsun Milletvekili Naci Berkaman'm tak-
I riri tekrar okundu.) 

BEİS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NEOlP BÎLGE 

(Niğde) — Heyetin takdirine ibmikıyoruz. 
BEİS — Naci Berknran'ın değiştirgesini re

yinize ıtrzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

REİS — Hidayet Aydıner'in teklifi vardır. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Teklifi

mi geri alıyorum. 
REÎS — Mesele yok. Diğer teklifler metne 

yakındır. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP BİLGE 

(Niğde) — Efendim, biraız evvel arzetmiş oldu
ğum vaziyete göre metin şu şekli almaktadır. 
İltihak ettiğimiz metni okuyorum : (Uyuşturu
cu ve keyif verici maddelerle alkollü içki kul
lanmış olanlar nakil vasıtası veya müteharrik 
makine kullanamazlar. Bu gibiler zıabıtaca na
kil vasıtası kullanmaktan meno'kmunlar.) 

SENlHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Komis
yon benim teklifime de iltihak ettiğine göre-
ben de takririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim, maddenin yeni şeklini 
okutuyorum. 

ıMADDE 31. — Uyuşturucu ve keyif verici 
maddelerle alkollü içki kulLanmıış olanlar nakil 
vasıtası veya müteharrik makine kullanamaz. 

Bu gibiler zabıtaca nakil vasıtası kullan
maktan menolunurlar. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — (Ku.lla.nma): tâ
birini lütfen izah etsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP 
BİLGE (Niğde) — Efendim, alkollü içki ve 
keyif verici madde kullananlar, 'bu maddele
rin tesiri altında iken nakili vasıtaları kullana-
mıyacakl ardır, yoksa iki gün önce içki kullan
mış olan kimse vasıta kullanamayacak demek 
değildir. 

REİS — Maddeyi son okunan şekli ile reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IMADDE 32. — Profesyonel veya huşum eh
liyetname sahiplerinin nizamnamede tesbit 
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olunacak ça&jşma sürel#ri djşuıda nakil vası
ta» veya müâeâiirrik makina kullanmaları veya 
kullanmıya teşvik veya icbar edil'mekri ya
saktır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kafcul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

II 
Nakil vasıijaliaruıa ait ıkaideler 

MAlDDE 33. — Şö*ör * t sürücüler, trafik 
işaret levhalarında gcfeteriM b̂. sürat hadlerine 
riayet etmeye mecbur oldukları gibd lüzumu 
halinde süratlerini yolun ve trafik durumumun 
icap ve şartlarına da uydurmakla mükelleftir
ler. 

Her ,nakil vasıtası veya müteharrik maki-
nanm, önünde, gidicine açîk oilan en kısa me
safede durdurul abdlteceği bir süratle sürülmesi 
mecburidir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıMi»D©E 34. — Şoflor vejya sürücüi'erin, di-
ğe* bifi aakîUj vasıtasını veya müteharrik ma-
kinayı, kendi süratleriyle yol ve trafik durtı-
mıtwar,gpz önünde tutajraik mâkul- bir meseie-
&tm df$ha yajpn olarak takip, e ta jer i veya 
vasıta veya makitıaılarını trafiği tehli'key>e. <lü-
şüee^ek seferde kullanmaları yasaktır. 

Selveya gr?m& halinde seyreden nakil va-
su*to#ı, nw^a*r ik makinasjas, insan tofcfctT 
hıkları veya hayvan sürül*8& apacında, gelip 
g$$ae£k diğfrr; vasıfca ve- makinaiaııın. emniyetle 
girebilecekleri açıîklıklar bırakılması mecburi
dir. 

&gl& _ Buapeuüi, 

B&&& ,CN*&^ — MmM*n>. »* maddıe ileri
sinde «veya» kelinjeai fazla gşç^efctedir. Ka-
mmute iladeaiaitt aiwgün4Ağaaü temfca maksa-
d i j ^ ı^cl&^n, b i ı - ^ fıkrasöJtn. 3 ncü satı
rında «daha^jakm olarak UM& etaökri veya 
vafat&veya makitoaksı» tiâhira iğerisâöcte gegen 
b i r in i cv*ya* mı* «yaftıudi» oteorak deği&tiriJme-
siniı r«Wi tsU&eğim. Şüthaid*> «... yakın olacak 
taj«fr <&m*km yafcart YMÜ® veya, makinalarraj 
traögî teftb&ei* düşür*eek $dk$â* feullamma-
laj^yaratekm* 

REÎS — Maddeyi tadil şekliyle roçmim 
ZXM&JWWL. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul. edıiAmiitİT. 

MADDE 35. — Aksine bir işaret veya karar 
bulunmadıkça nakil vasıtalarıyla m£toba»nik 
makinelerdeki ses cihazlarının bu kanunda gös
terilen haller dışında icapsız olarak veya umu
mun huzur ve istirahatini bozacak şekilde kul
lanılması yasaktır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Kavşaklarda ve dönemeçler
de, sapış işareti verildikten sonra: 

A) Sağa sapma için ilerleme ve sapına, 
mümkün, olduğu kadar yolun sağ kenarına ya
kından ve dar kavisle; 

B) Sola sapma için ilerleme, sapış nokrası
na kadar yolun gidişe ayrılmış olan sol kenarına 
en yakm kısmında ve kavşağa girdikten sonra 
girilen yolun orta çizgisi solda bırakılmak sure
tiyle geniş kavisle; 
yapılır. 

Sola sapacak olan bir nakil vasıtasının veya 
müteharrik makinenin şof$r veya sürürüsü, 
aksi istikametten gelerek kavşağa girmiş veya 
emniyetle durdurulması mümkün olmıyaeak ka
dar yaklaşmış bulunan diğer .nakil vasıtaları
nın veya müteharrik makinelerin geçmesini bek
lemeye mecburdur. 

REİS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Aynı cihete gitmekte olan bir 
nakil vasıtasını veya müteharrik makineyi geç
mek için, geçecek vasıta veya makinenin şoför 
veya sürücüsü: 

A) Emniyetli bir geçiş için yolun serbest ve 
görüş,sahasının,elverişli olmasını gözetmeye; 

B) Emniyetli bir mesafeden sola yanaşarak 
yetişip geçtiği vasıta veya makineden emniyetli 
bir mesafe uzaklaşmadan yolun sağına geçme
meye ; 

C) Yolun ortasından giden tramvaylarla 
sola sapmak üzere olan veya vazife icabı yolun 
solunda durmuş bulunan geçiş üstünlüğünü haiz 
vasıta veya makineler dışında hiçbir nakil vası
tasının veya müteharrik makinenin sağundan 
gee^nemeye; 

D) Geçeeegi vasıta veya makineni» şaKte 
veya sürüoüaünü ses veya ışık eihaziai'iyie ha
berdar etsj.eye;; 
mecburdur. 
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REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 

Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Aşağ,daki hallerde öndeki bir 
nakil vasıtasını veya müteharrik makineyi geç
mek yasaktır: 

A) Geçme yasağı olduğunu gösterir bir işa
ret levhası varsa; 

B) Öndeki bir nakil vasıtası veya mütehar
rik makine başka bir vasıta veya -makineyi geç
mekte ise; 

C) Kavşaklarda, dönemeçlerde, hemzemin 
geçitlerde, tepe üstlerine yaklaşırken, köprü, tü
nel, menfez ve yaya gçidi gibi yerlerde; 

D) Emniyet adası (röfüjü), olmıyan durak
larda durmakta olan bir tramvayın sağından. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Şoför veya sürücüler : 
A) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti 

alınca yolun sağma yanaşmaya, sol yanını geçi
şe serbest bırakmaya ve tamamiyle geçilinciye 
kadar süratini artırmamaya; 

B) Geçiş üstünlüğünü haiz bir nakil va
sıtasının veya müteharrik makinanm duyulur 
veya görülür bir geliş işaretini alınca yolun sa
ğma yanaşıp durmaya ve bu vasıta veya maki-
nalar tamamen geçinceye kadar beklemeye; 

. C) Park ettikleri veya durdukları yerden 
yola çıkmadan evvel çıkış işareti vermeye ve yo
la çıkmaları için mâkul emniyet şartları bulun
madığı müddetçe hareket etmemeye; 

Mecburdurlar. 
38 nci maddede yazılı haller bulunmadıkça 

geçecek vasıta veya makinalara yol vermemek ve
ya geçilmekte olduğu sırada başka bir vasıta 
veya makinayı geçmeye veya sola sapmaya kal
kışmak yasaktır. 

REİS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Aksini gösteren bir trafik 
işareti, levhası veya cihazı bulunmıyan kav
şaklara yaklaşan şoför veya sürücüler : 

A) Kendisinden evvel kavşağa girmiş olan 
veya durdurulması mümkün olmıyacak kadar 
yaklaşmış bulunan vasıta ve makinalara; 

B) Her ikisi de aynı durumda olarak kav
şağa girmişlerse soldaki sağdakine; 
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C) Müteharrik makinalarla motorsuz na

kil vasıtaları ve hayvan sürücüleri motorlu 
nakil vasıtalarına; 

D) Bütün vasıta ve makinalar geçiş üstün
lüğünü haiz vasıta ve makinalara; 

îlk geçiş hakkını vermeye mecburdurlar. 
REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Şoför ve sürücüler, aksine 
bir işaret bulunmadıkça nakil vasıtalarını veya 
müteharrik makinalarını, gidiş istikametlerine 
göre yolun en sağ kenarında durdurmaya ve 
yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan 
yaptırmaya mecburdurlar. 

Nakil vasıtalarının veya müteharrik *maki-
nalarm, aşağıda gösterilen yerlerde durdurul
maları veya bırakılmaları (park edilmeleri) ya
saktır : 

A) Yayalara mahsus yerlerde; 
B) Hususi veya umumi bir geçit önünde; 
C) Trafiğe mâni teşkil edecek şekilde ga

raj, servis istasyonu veya otoparklar gibi yer
ler önünde; 

D) Demiryolu ve tramvay rayları üzerinde ; 
E) Gidiş istikametlerine göre yolun sol ta

rafında ; 
F) Aksi istikametten gelen nakil vasıtala

rının veya müteharrik makinelerin yanyana 
duruşları halinde diğer birinin geçmesi müm
kün olmıyan yerlerde; 

G) Kavşak ve dönemeçler yakınında veya 
içinde; 

H) Yakın ilerisi görülmiyen yerlerde; 
I) Alt, üst ve hemzemin geçitler üzerinde, 

tüneller içinde veya bu gibi, yerlerin önlerinde; 
J ) Yolda tehlike olduğunu gösteren işaret

lere 25 metrelik mesafe içinde; 
K) Geçiş üstünlüğünü haiz nakil vasıtaları

nın veya müteharrik makinelerin park yaptık
ları yerlere 25 metrelik mesafe içinde; 

L) Diğer nakil vasıtalarının, âmme hizmeti 
gören nakil vasıtalarının durak yerlerinde; 

M) Trafik işaret, levha ve cihazlarının 
durmayı veya park yapmayı menettiği yerlerde; 

N) Durmuş veya park yapmış olan bir na
kil vasıtasının veya müteharrik makinenin sol 
yanında. 

Zabıta, bu memnuiyetler hilâfına park yap
mış veya durmuş olan nakil vasıtalarını veya 
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müteharrik makineleri o yerden kaldırmaya sa
lahiyetlidir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Günün kararmasından itiba
ren veya görüş imkânlarını azaltan hava şart
ları altında seyreden nakil vasıtası veya müte
harrik makinelerdeki ön lâmba ve farlarla arka 
kırmızı lâmbaların ve plâka lâmbasının devam
lı olarak yakılmaları mecburidir. 

Meskûn mahallerde veya karşılaşma halinde 
geçiş, uzağı gösteren huzmelerin öne eğilmesiyle 
veya kısa huzmeli farların yakılmasiyle yapılır. 
farları yakıp söndürmek suretiyle veya yalnız 
park lâmbalariyle geçiş yasaktır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Nakil vasıtalarına istiap had
dinden fazla yük veya yolcu almak, gabari dı
şında eşya yüklemek ve açık yük üzerine veya 
nakil vasıtası dışına yolcu bindirmek veya ni
zamnamede tesbit olunacak şekil ve şartlar dı
şında 'tehlikeli maddeler yüklemek yasaktır. 

Trafik ruhsatnamesinde gösterilen istiap 
haddinden fazla olduğv veznen sıabit olan veya 
gabari dışında olduğu veya tesbit edilen şartla
ra aykırı bulunduğu görülen yüklerle fazla olan 
yolcular en yakın meskûn mahalde indirilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Bisiklet kullananların diğer 
nakil vasıtalarının seyrini aksatacak tehlikeye 
düşürecek şekilde veya başka nakil vasıtalarına 
asılarak veya yanyana ikiden fazla olarak git
meleri veya bisikletin yapılışmdaki hususiyete 
göre taşıması icabeden miktardan fazla kimse
leri bindirmeleri yasaktır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I 
Yayalar, hayvanlar ve yarışlar hakkındaki 

kaideler 
MADDE 45. — Yayalar mevcut yaya kal

dırımları, banketler, emniyet adaları (röfüjler) 
ve geçitler dışında yol üzerinde yürüyemezler. 

Bu yerler dışında yolu amuden ve ihtiyatla 
geçmeye, ilk geçiş hakkını nakil vasıtalariyle 
müteharrik makinelere vermeye mecburdurlar. 
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Yayaların, trafiği güçleştirecek şekilde yol 

üzerinde durmaları, grup halinde yürümeleri 
veya başkalarının geçişini zorlaştıracak surette 
eşya taşımaları yasaktır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabui edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Hayvanları ve hayvan sü
rülerini, bunları sevk ve idareden âciz kimsele
re tevdi etmek veya başı boş bırakmak, hay
vanları meskûn yerlerdeki karayollarında sür
atli sürmek yasaktır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Vilâyet Trafik Komisyonun
dan izin alınmadıkça karayolları üzerinde her 
çeşit yarış ve koşu yapılması veya yaptırılması 
yalaktır. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Bölüm 
Kazalar 

MADDE 48. — ölüm veya müessir fiil ile 
neticelenen, yahut eşya, vasıta veya hayvanla
ra zarar veren her hangi bir trafik kazasına 
karışmış olan nakil vasıtası veya müteharrik 
makinenin şoför veya sürücüleri, vasıtalarını 
veya makinelerini derhal durdurmaya mecbur
durlar. 

REÎS — Değiştirgie yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Şoför ve sürücüler, yukar-
daiki maddede yazılı kazaların vukuunda gerek
li ihtim'am -vte yardımı göstermek, tedbirleri al
mak ve vakayı en yakın zabıtaya, mümkün olan 
en kısa zamanda, bildirmekle mükelleftirler. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Hukuki mesuliyet ve sigorta 

I 
Hukuki mesuliyet 

MADDE 50. — Motorlu nalkil vasıtalarının 
veya karayollarında müteharrik mafkinelerin 
kullanılmasından doğan zararları bu vasıta veya 
makineleri, kullananlar, zararın vukua gel
memesi için hal ve maslahatın gerektirdiği bü
tün dikkat ve itinada bulunduklarını veya bu dik-, 
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kat ve itina gösterilmiş olsa bile zararın Ötıle-
îiemiyeceğmi ispat etmedikçe, tazmine (mecbur
durlar. 

Bu hususta'ki tazminat dâvası, zarar gör*en ! 
tarafın zarara ve failine ıttilaı tarihinden itiba
ren iki senelik ve her halde zararı doğuran fii
lin vukuundan itibaren 10 senelik •müruruza
mana tâbidir. ! 

Şu kadar ki, tazminat dâvası Ceza kanunla
rına göre müddeti daha uzun müruruzamana 
'tâbi cezayı müstelzim bir fiilden doğmuş olursa 
hukuki mesuliyet dâvasında da o müruruzaman 
cereyan eder. 

Hukuki mesuliyete taallûk eden diğer hu
suslarda umumi hükümler tatbik olunur. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenletr... Kabul edilmiştir. 

II 
Malî mesuliyet sigortası 

MADDE 51. — Motorlu nakil vasıtalarının 
sahipıleri, bunların kullanılmasından üçüncü şa-

i hışlar aleyhine doğacak zarardan telâfi etmek 
üzere nakil vasıtaları için münferit şekilde veya 
grup halinde malî mesuliyet sigorta mukavele
si akdine meöburdurlar. 

Nakil vasıtasının devriyle sigorta mukavele
sinden d'oğan hak ve borçlar yeni sahibine in
tikal eder. 

Sigortacı ve vasıtanın yeni sahibi devir 
keyfiyetine muttali oldukları tarihten itibaren 
15 gün içinde sigorta mukavelesini feshedebi
lirle?. 

17 nci maddenin (F) bendinde gösterilen 
nakil vasıtaları hakkındaki malî mesuliyet si
gortasına ait hükümleri Hükümet tâyin eder. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Motorlu nakil vasıtalarının | 
cinslerine göre yaptırılacak malî mesuliyet si
gortasının kaza başına maddi ve bedenî zarar
lara karşı asgari sigorta miktarları bu kanu
na bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Sigorta mukavelesinden ve
ya sigortaya ait kanunlar hükümlerinden do
ğan ve tazminat miktarının azaltılması veya 
kadırılması neticesini veren istisnai haller, za- | 
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I rar görenlerin haklarına tesir etmez. 

Şu kadar ki, sigortacı, sigortaya ait kanun
lar hükümlerince ödediği miktarlar için, azalt-

, ma veya kaldırmaya izinli oldnğu nispette si
gorta ettiren aleyhine dâva açabilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Bir nakil vasıtasını sigorta 
I etmiş olan sigortacı, sigorta mukavelesinin ta

lik, tecdit, fesih veya devir muamelelerini ve 
Sigortalı vasıta için her hangi bir ödemede bu
lunur ise bunun miktar ve sebebini, yukardaki 
hallerin tahakkukundan itibaren 8 gün içinde, 
vasıtanın kayıt ve tescil edilmiş olduğu trafik 
şube veya bürosuna bildirmekle mükelleftir. 

Kayıt ve tescili yapan vilâyet trafik şube 
veya bürosunun durumu tebellüğünden itiba
ren 15 gün zarfında sigorta eski haddinde de
vam edeı. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Zarar gören kimse malî me
suliyet sigortası ile temin edilmiş miktarlar dâ
hilinde doğrudan doğruya sigortacıya da mü
racaat edebiliı. 

Zarar gören kimselerin birden fazla olması 
ve nakil vasıtasının sahibi tarafından ödene
cek tazminat tutarının temin edilmiş miktarı 
aşması halinde, zarar gören kimselerin sigorta
cıya karşı hakları, temin edilen meblâğı geç
memek üzere mütenasiben azalır. Şu kadar ki, 
sigortacı, diğer tazminat taleplerinin bulundu
ğunu bilmeksizin zarar gören kimselerden bir 
veya bir kaçma hüsnüniyetle ödediği miktarlar 
nispetinde diğerlerine karşı olan mesuliyetin
de!] kurtuluî. , 

Zarar görenlerin sigortacı aleyhine dâva 
hakları kaza gününden itibaren iki yıllık mü
ruruzamana tâbidiî. 

Salahiyetli mahkeme nakil vasıtasının ka
yıtlı bulunduğu veya kazanın vnkubulduğu yer 
mahkemesidir. Bu salâhiyeti ref'eden mukavele 
hükümleri muteber değildir. Ancak sigortacının 
merkezinin veya sigorta mukavelesinin akdedil-
diği şubenin bulunduğu yer mahkemesinde açı
lan dâvalar salâhiyetsizlik sebebiyle reddedile
mez. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 146 — 
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MADDE 56. — Malî mesuliyet sigortası 

Türkiye'de çalışmaya salahiyetli sigorta şirket
leri tarafından yapılır. 

Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
bütçeli dairelere, hususi idare ve belediyelere 
ve 3659 sayılı Kanıma tâbi teşekkül ve mües
seselere ait nakil vasıtalarının, üçüncü şahıs
lara ika ettiği zararları, malî mesuliyet sigor
tasına ait hükümler dâhilinde karşılamak üze
re bu daireler tarafından bir fon tesis edilebilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Bölüm 
Cezalar, teşkilât ve takibat 

I 
Cezalar 

MADDE 57. — Bu kanunun : 
A) 20, 22, 24, 25, 27, 42 ve 44 neü madde

lerine aykırı hareket eden bisiklet sürücüleri 
ile 45 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına ay
kırı hareket edenler 5 lira; 

B) 17 ve 18 nci maddelerine aykırı hare
ket eden bisiklet sürücüleri ile 35, 36 ve 41 nci 
maddelerine aykırı hareket edenler 10 lira; 

C) 19, 21, 30, 37, 38, 39 ve 43 ncü ve bisik
let sürücüleri hariç 20, 22, 25, 27 ve 42 nci mad
delerine aykırı hareket edenler 25 lira; 

Hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 
REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Bu kanunun : 
A) 34, 40 ve 46 ncı maddelerine aykırı ha

reket edenler 10 liradan 25 liraya; 
B) 29 ncu maddesine aykırı hareket eden

ler 10 liradan 50 liraya; 
C) 32 nci maddesine aykırı hareket eden

ler 25 liradan 50 liraya; 
D) 10, 15, 33, 47 ve 49 ncu maddelerine 

aykırı hareket edenler 25 liradan 100 liraya; 
E) 12, 16 ve 54 ncü maddelerine aykırı ha

reket. edenler 50 liradan 200 liraya; 
Kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler.. 

Etmiyenler.! Kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Bu kanunun : 
A) 31 ve 46 nci maddelerine aykırı hareket 

edenler 10 günden bir aya kadar hapis ve 100 
liradan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle; 

.1953 0 : 1 
I B) 14 ncü maddesiyle, bisiklet sürücüleri 

hariç, 17, 18 ve 24 ncü maddelerine aykırı ha
reket edenler bir aydan üç aya kadar hapis ve 
100 liradan 300 liraya kadar ağır para cezasiyle; 

C) 11 nci maddesine aykırı hareket eden
ler, bu fiilleri daha ağır bir cezayı istilzam et
mediği takdirde, bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve 150 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

REÎS —• Değiştirge yoktur. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Gerek umumi hükümlere, ge
rekse bu kanunun 58 ve 59 nlu maddelerine gö
re verilecek cezalardan başka : 

A) 12 nci madde hükümlerine aykırı hare
ket edenlerin tesislerinin kaldırılmasına; 

B) 33 ncü maddeye muhalefetten dolayı 
iki defa mahkûmiyet halinde ikinci defa mah
kûm olanların 15 gün ve mütaakıp tekerrür ha
linde bir aydan üç aya kadar müddetle şoför 
veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınmasına; 

C) Uyuşturucu madde kullanmaktan dola
yı mahkûm olanların şoför veya sürücü ehliyet
namelerinin daimî olarak geri alınmasına; 

D) 31 nci maddede yazılı şekilde alkollü 
içki kullanma suçundan dolayı ilk mahkûmiyet
lerinden itibaren bir yıl zarfında aynı suçu tek
rar işliyenlerin bir ay, iki defa işliyenlerin al
tı ay. üç defa işliyenlerin daimî olarak şoför 
veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınması
na; 

E) Şoför veya sürücülerin, meslek ve sanat
larının icrası sırasında Türk Ceza Kanununun 
414, 416, 417. 418, 429, 431 nci maddelerine ve 
430 ncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı ha
reketlerinden dolayı mahkûmiyetleri halinde 
daimî olarak; diğer cürümlerden mahkûmiyet-

[ leri halinde ise muvakkat veya daimî olarak eh
liyetnamelerinin geri alınmasına; 

da dâvaya bakan mahkemece hükmolunur. 
Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren 

suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni 
takibat neticeleninceye kadar ilgili hâkim ehli
yetnamenin tedbir mahiyetinde muvakkat ola
rak geri alınmasına karar verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve 
memurlardan başka hiçbir makam ve memur ta
rafından şoför veya sürücü ehliyetnameleri ge
ri alınamaz. 
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REİS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I 
Teşkilât ve Takibat 

MADDE 61. — Bu kanunda yazılı trafik 
suçlarına bakmak üzere Adalet Vekâletince lü
zum «örülen yerlerde tek hakimli (Trafik mah
kemeleri) kurulur. 

Trafik mahkemeleri hâkimleri, Hâkimler Ka
nunu hükümlerine tabidirler. 

REİS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 02. — Askerî nakil vasıtalariylc 
müteharrik nıakinaları kullanan askerî şahısla
rın işledikleri bu kanunda yazılı trafik suçları
na da trafik mahkemelerinde bakılır. 

RElS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Bu kanunda yazılı suçları 
işliyenle'r hakkında trafik zabıtası veya diğer 
salahiyetli kimseler tarafından tanzim edilecek 
zabıt varakaları trafik zabıtasmca trafik mah
kemelerine tevdi olunur. 

Bu nevi zabıt varakaları hilafı sabit olunca
ya kadar muteberdir. 

REİS —. Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Bu kanunun 57 nci madde
sinde cezaları maktu olarak tesbit ve tâyin edil
miş olan suçları işliyenler hakkında tanzim edi
len zabıt varakaları, Trafik mahkemesinin tas
dikiyle icra ve infaz olunur. 

Trafik mahkemesi, zabıt varakasında yazılı 
suçla o suça mürettep cezanın uygunluğunu, za
bıt varakasını tetkik suretiyle tesbit ettiği tak
dirde aynen, aksi halde ıslah ederek tasdik eder. 
Islahı mümkün olmıyan zabıt varakaları iptal 
olunur. 

RE IS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Trafik mahkemeleri bu kanu
nun : 

A) 58 nci maddesinde asli ve 60 ncı mad
desinde fer'î cezaları tâyin edilmiş olan suçları 
kararname ile veya, duruşma yapmaksızın ka
rarname tertibi mahzurlu görülürse, duruşma-
lı olarak; 
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| B) 59 ncu maddesinde asli ve 60 ncı mad

desinde fer'î cezaları tâyin edilmiş olan suçları 
duruşmalı olarak; 

intaç eder. 
RE IS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Mahkûmiyet halinde karar-
j name; tertip edilmiş olan cezadan başka, işlen-
| miş olan suçu, tatbik edilen kanun maddelerini, 
[ sübut delillerini ve kararnamenin tebliği tarihin

den itibaren 8 gün içinde kararı veren mahkeme-
ye itiraz olunabileceği ve aksi halde kararname
nin icra edileceği kayıtlarını ihtiva eder. Bu 
itiraz, bir dilekçe vermek suretiyle veya bu hu
susta bir zabıt varakası tanzim edilmek üzere 
mahkeme kâtibine bir beyanda bulunarak ya
pılır. Bu zabıt varakası hâkime tasdik ettirilir. 

Mahkûm, müddet bitmeden evvel itirazından 
vazgeçebilir. 

RE IS —• Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Muayyen müddet içinde aley
hine itiraz olunmıyan kararnameler katıl esir. 

RE IS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — itiraz üzerine duruşma ya-
j pılır. Şu kadar ki, maznun duruşmadan evvel 

itirazından vezgeçerse duruşmaya mahal kalmaz. 
Duruşmada maznunu vekâletnameyi haiz 

vekil temsil edebilir. 
Hâkim, itiraz üzerine vereceği hükümde evvel

ki hükümle bağlı değildir. 
RElS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Maznun mazereti olmaksı
zın duruşmaya gelmez veya vekil de gönder-
mezse tetkika hacet kalmaksızın itiraz reddo-
lunur. 

Kararname aleyhine itiraz müddetini geçir
mekten dolayı eski hale getirme talebi kabul 
edilmiş olan maznunun duruşmaya gelmemesi 
sebebi ile itirazı reddolunursa, maznun buna kar
şı bir daha eski hale getirme talebinde bulu
namaz. 

RElS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i MADDE 70, — Bu kanuna göre doğrudan 
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doğruya veya itiraz üzerine duruşmalı olarak 
verilen bilcümle kararlar katidir. 

. REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Bu kanunun 58 nci madde
sinde yazılı olan ve müeyyidesi yalnız hafif 
para cezasını nıüstelzim bulunan (ayrıca fer'î 
cezayı müştekim olmıçran) suçları işliyenler hak
kında tanzim edilmiş olan zabıt varakasının alâ
kalıya verildiği veya tebliğ edildiği tarihten 
itibaren, suça mürettep hafif para cezasının 
asgari haddini 10 gün içinde nizamnamede gös
terilecek usul dairesinde merciine ödiyenler hak
kında takibat yapılmaz. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul ederler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Trafik suçlarına ait cezalar, 
hükmün katîleşmesini yahut ödeme veya infazı 
mütaakıp şoför veya sürücünün ehliyetnamesine 
mahkemece kayıt ve tasdik olunur ve kararın 
bir örneği vilâyet trafik şube veya bürosuna gön
derilir. 

REÎS -r- Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Cezai mesuliyete taallûk eden 
tazminat talepleri, şayet iş ceza mahkemesine in
tikal etmiş ise o mahkemece neticelendirilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Bu kanuna göre verilen hü
kümler diğer kanunlara göre verilen hükümlerle 
içtima ettirilemez ve tekerrürü esas tutulamaz. 

Bu kanundaki tekerrür tâbirinden maksat 
hüküm katileştikten sonra yeni bir trafik suçu
nun işlenmesidir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On birinci Bölüm 
Çeşitli hükümler 

MADDE 75. — Bu kanunla vazifeli kılın
mış idare ve komisyonların çalışma tarz
larını, kayıt ve tescil için alınacak harç ve 
resimlerin tarifeleri ile ödenme yer ve şekilleri
ni, 16 ncı maddede zikredilen tesislerin haiz ola
cakları vasıfları, fennî muayene ve ehliyetname 
imtihanlarının esaslarını, 25 ve 28 nci maddeler
deki hükümlere göre şoför ve sürücülerin tek-
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l rai' muayene ve imtihana tâbi tutulmalarına 
t mesnet teşkil edecek sıhhi arızalarla şoför ve 
I sürücülerin tâbi olacakları çalışma sürelerini, 71 
I nci maddedye göre ödenecek cezaların ödenme 
I yer ve şekillerini, nakil vasıtalarının cins ve ev-
I safını ve bunlarda bulunması lâzımgelen teçhizat 
I ve malzemeyi, trafiği tehlikeye düşürecek veya 
I trafiğe zorluk verecek halleri ve bu kanunun 
I tatbikatına ait bilcümle hususları göstermek 
I üzere Adalet, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret 
I İçişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
I Ulaştırma vekâletlerince müştereken hazırlana-
I cak nizamname, bu kanunun neşrinden itibaren 
I altı ay içinde çıkarılır. 
I REÎS — Değiştirge yoktur. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 76. — îdarei Umumiyei Vilâyat Ka-
I nıınu ile 1580 sayılı Belediye Kanununun, 5237 
I sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ve 4470 sa-
I yılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu 
I hakkındaki Kanunun bu kanuna muhalif olan 
I hükümleri kaldırılmıştır. 
I REÎS — M'adde hakkında bir değişa'klik var 
I efendim. 

I \ Yüksek Başkanlığa 
I Karayoıllari' Trafik kanunu lâyihasının kal-
I dırı'lan hükümlere ait 76 ncı maddesinin aşağı-
I daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede-
I rim. 

Siird Mebusu 
•Mehmet Daim Sü'alp 

I Madde 76. — Kayıt ve tiescil muameleleri 
'bu kanuna göre yapılacak olan kara, nakil va
sıtaları itiraf iğine, bunlaru numara v e plâka 
verilmesine, bunlar içdn belediye ve husıusi ida
relerce vergi, resim ve harç alınmasına müte
dair olarak diğer kanunlarda yer alan hüküm
ler kaldırılmıştır. 

REÎS — Komisyon, buyurun. 
OEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECÎP 

BÎLGE (Niğde) — Edendim, verilen tadil tek
lifinin ehemmiyeti dolayıisiyle 'bu takrira mad-
det ile birlikte komisyona alıyoruz. 

• REÎS — Değiştirge ile birlikte komisyona 
verilimiştıir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür-
I lüğe girdiği tarihte 12 ve 16 ncı maddelerde 
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zikredilen yerlerde tesisi bulunan şahısların 
tesisleri vilâyet trafik komisyonlarınca tetkik 
•edilerek durumları bu kanun ve nizamnamesin
de belirtilen vasıf ve şartlara Uymadığı takdir
de, tesislerini kanun ve nizamname hükümieri-
n>e uydurmaları huisusunda tesis sahiplerine bir 
tebligat yapılır. 

İlgililer tebligatta yazı'lı müddet içerisinde 
tesirlerini bu kanun ve nizamnamesi hükümle
rine Uydurmadıkları takdirde, gerekirse bu 
gibi yerler umumi hükümlere göre kısmen ve
ya tamamen Devletçe istimlâk veya istim val 
o t a u r . 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanunun -yürür
lüğe girdiği tarihte kayıt ve tescili yapılmış, 
olan nakil vasıtalarının sahipleri trafik şube 
veya bürolarına müracaatla altı ay içinde ka
yıt ve 'tescil muiamelelerini bu kanun hükümle
rine göre ikmal etmeye mecburdurlar. 

Yukarıki fıkra hütonıüne tevfikan yapııla-
eak kayıt ye tescil muameleleri harca tâbi de
ğildir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İGEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte şoför veya sürücü ehliyet
namesi almış ' bulunanlar trafik şube veya bü
rolarına müracaatla altı ay içinde buruları ye
nilemeye mecburdurlar. 

Yukarıki fıkra hükmüne tevfikan yapılacak 
yenileme muame'lesi harca tâbi değildir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza 
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I sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. Madde 
I aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanun hükümle-
I rinin tatbikmdan doğan ihtilâflar, trafik mahke-
[ melerinin bulunmadığı yerlerde sulh ceza mahke

melerince başka işlere tercihan hal ve intaç olu
nur. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 

| aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun tatbikı-
I nı temin etmek için Adalet Vekâleti, Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve Karayolları Umum Müdür-
[ lüğü teşkilâtına ilâvesi lâzımgelen kadroları gös-
j terir teşkilât kanunları, bu kanunun neşrinden 

itibaren en geç iki ay içinde Hükümet tarafından 
Meclise sunulur. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler., Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GECÎCÎ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği ay ile mütaakıp aylar için belediye
lerce 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
18 nci maddesi mucibince tahsil edilmiş resim
ler mükelleflere geri verilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Komisyona verdiğimiz maddenin gelmesine 
intizaren son iki maddeyi bırakıyoruz. 

Vakit ilerlemiş olduğundan 10 . V . 1953 Pa
zartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

I Kapanma saati : 17,45 

• * * 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya Vilâyetine bağlı kaza, nahiye ve köyle 
rin sulama ve içme sulan işlerine, Darende'ye 
elektrik cereyam verilmesi işine bir an evvel baş
lanılmasına, Pütürge'nin Şiro Irmağı, üzerindeki 
köprünün yapılmasına ve bütün kaza yollarını 
Malatya'ya bağlıyacak Devlet yolları, kaza ve 
köy ve içme suları için 1952 yılı Bütçesinde ne ka 
dar tahsisat verilmiş olduğuna-ve-şimdiye kadar 
neler yapıldığına dair sorusuna Bayındırlık Ve
kili Kemal Zeytinoğlu ve İçişleri Vekili E t em 
Menderes'in yazılı cevaplan (6/952) . 

7.11.1953 
' B. M.' M. Yüksek Başkanlığına 

Arazinin ırmaklardan sulanması işinin etüdü
nü yapmak üzere su işleri müdürlüğüne emir ve
rildiği soruma cevaben 7 . IV . 1952 günlü tuta
nak dergisinde 7 . 'VI . 1952 gün ve 177 sayiylt 
cevap verilmişti : 

1. 24 . I X . 1952 de Darende'de su mühendis 
leri Köprügözü ve Zaviye mahallesinle baktıktan 
sonra dönerlerken karşılaştık, birlikte yaya ola
rak, üç saatlik Mezgidanj köyüne vardık balıklı 
suyuna baktılar, Setrek köyünden çıkan su haf 
riyatla çoğaltılması, sed yapılarak o köy ve Bala
ban Bucağı arazisini sulamak noktasından tetki-
kat yapmaya gidemediler, Besni, Adıyaman, 
Kâhta, ovalarına ve diğer ilçelerdeki ırmaklara 
bakmak üzere ayrıldılar; merkezle dokuz ilçedeki 
tetkikatlarınm ne oîduğunun bilinmesi lâzımdır 

Darende'nin Zaviye mahallesinde ırmak kena-
nıuda Gâvur Hamaimn denen mağranın yukarısın
dan inen suyun membaı çok yukarda ise açılarak 
ve Aşıdı köyündeki şelâle yukarı alınarak arazi
nin sulanması, araştırılması için mühendislerden 
ayrıldıktan sonra gördüğüm belediye reisi bura
larını göstermedim dedi; buraların görülmesi za
ruri idi. 

Köprügözü'nden yapılacak sedle çıkarılacak 
su, masrafını varidat korumayacağını mühendis
ler söylemişler. Kasabaya elektrik cereyanı için 
îller Bankasından giden mühendisler buraya bir-
buçuk metre sed yapılsın demişler fazla yapılırsa 
arazi sulanır denince elektriği düşünürüz demiş
ler. 

Bayındırlık ve İçişleri bakanları bunu müşte
rek tetkik ettirmelidir, hâlâ elektrik işine başlan
mamıştır. 

2. Murat Irmağına 'karışan Toihma suyu
nun membaı, Gürün Kazasının Gökpınar suyu
nu Fatmaderviş sırtlarından geçirerek Daren
de'nin Aşıdı Palankası Ovasını, Yenjköyü sular 
Elbistan Kazası da faydalanır, Elbistan halkı 
da yardım eder deniyor; bu da incelenmelidir. 

3. Akçadağ yakınındaki 40 kadar köyleri 
arazisini Doğanşehire kadar getirilen Sürgü 
suyunun daiba şaırkta Karanlıkdere ve 17 köy 
arazisini o civardaki suyun sulaması için. ge
tirme ve çıkarma işinin ele alınması zaruridir. 

4. Pütürge'nin Şiro Irmağı üzerindeki 
köprü yapılmadı. 

5. Malatya, Akçadağ, Darende, Gürün Dev
let yoluna 1952 de ballanacak denmişti. An-
oak ihalesi yapılmış, yağmurdan kardan kapa
nan bütün kaza yollarını vilayete bağlıyacak 
faaliyet göze çarpmıyor; Bıçaklı kamyon alın
mış mı? 1952 Bütçesinden i)l ve köy yol
l an ve köy, kaza içme sulan, için Malatya'
nın mesahası köy adedi yol bozukluğu nispeti 
itibariyle ne kadar tahsisat verilmiş meler ya
pılmıştır? 

6. Arapkir, Hekimhan, Kâhta, Doğanşe
hir'in Polat, Gündüzbeyi, Pütürge içme suyu, 
elektrik işleri; Akçadağ, îsmetpaşa, Orduzun '-
un içme suyu işi, Darende, Besni, eski Malatya'
nın «elektrik işi ne merkezdedir? Darende'de iç
me suyu bir mahalleye Hükümet ve çarşıya gel-
miş,diğer mahallere boru konmamıştır. 

Besni'de 15 santim kutrunda borudan ancak 
3 santim su geliyor. Yalanko suyu ne zaman 
ilâve edilecektir. Su yetmiyor. 

7. Malatya'nın Derme suyu elektriğe ve 
balhçelere yetmiyor, halk Meclise kadar şikâyet 
etti. îsmetpaşa, Adıyaman yolu üzerinde Kor-
ga Nahiyesinde Subtan denen, Bulam adiyle 
Kâhta çayına akan ve istifade edilmiyen Aibcİül-
harap Gölünden kısa kanalla Derme, Pınarbaşı 
suyuna akrtılırsa, cereyan artar arazi sulanır. 

'Hekimhan'ın Kocaözü, ıBaJhçedamı köyleri iç
me suları ne oldu? Darende'nin Balaban buca
ğının içme su yolu demir boru ile yapılmalı. 
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Diğer, köy nahiyelerin müracaatları yapıldı mı? [ 

8. Malatya'nın Kilâyık köyü içi yolu ya- I 
pılmalı, Balgözü, Malatya Isımetpaşa'ya bağ- I 
lanmalı, Besni, Adıyaman, Kâhta yolları kum 
çakıl yerine toprakla dolunca yağmurdan kayı
yor, diğerleri de kapalı, I 

Mühendisler tetkikata gidince etrafla temas I 
etmelidir, zaman almaması için yazılı soruyu 
tercih ediyorum. Makamlarına ait kısımları İç
işleri ve Bayındırlık Bakanlarının yazılı olarak I 
cevaplandırmalarına delâlet buyrulmasını saygı I 
ile rica ederim. I 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu I 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı I 

Hususi Kalem 4 . 3 . 1953 
Sayı : 132 

B. M. Meclisi Reisliğine I 
Ankara I 

11 . 2 . 1953 gün ve 6/952 - 4791/10608 sa
yılı yazı karşılığıdır : I 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun; Ma
latya Vilâyetine bağlı kaza, nahiye ve köylerin 
sulama ve içme suları işlerine, Darende'ye elek
trik cereyanı verilmesi işine bir an evvel baş
lanmasına, Pötürge'nin Şiro Irmağı üzerindeki 
köprünün yapılmasına ve bütün kaza yollarını 
Malatya'ya bağlıyacak Devlet yolları, kaza ve 
köy içme suları için 1952 yılı bütçesinde ne ka
dar tahsisat verilmiş olduğuna ve şimdiye ka
dar neler yapıldığına dair yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevabın ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun; Ma
latya Vilâyetine bağlı kaza, nahiye ve köylerin 
«ulama ve içme suları işlerine, Darende'ye elek
trik cereyanı verilmesi işine bir an evvel baş
lanmasına, Pütürge'nin Şiro ırmağı üzerindeki 
iköprünün yapılmasına ve bütün kaza yollarını 
Malatya'ya bağlıyacak devlet yollan, kaza ve | 
köy içme sulan için 1952 yılı 'bütçesinde ne ka
dar tahsisat verilmiş olduğuna ve şimdiye kadar 
neler yapıldığına dair yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır ; | 
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1. Darende'nin KÖprüğözü'ne baraj yapıla

rak ovanın sulanması ve hidro-elektrik santrali
nin yapılması konusu ile Aşudu köyünden çı
kan su ve Gürün'den gelen Tohma suyundan 
Darende, Mezgidin köyü arasındaki ovanın su
lanması konularının etüdü için Elâzığ Su işleri 
Müdürlüğüne emir verilmiş olup Şube böligesin-
de tetkik edilen 75 aded su konusu meyanında 
bunların da raporları tanzim edilmektedir. 

a) Darende'nin Setrek köyünden çıkan 
suyun hafriyatla çoğaltılması, sed yapılarak o 
köy ve Balaban bucağı arazisinin sulanması ko
nusu, 

b) Gürün kazasından çıkan Gölpmar suyu
nun Fatma Derviş sırtlarından geçirilerek Da
rende'nin Aşıdı Palankası ovası ile Yeniköy 
sulaması etüdünün yapılması, 

c) Doğanşehir'e getirilen su ile daha Şark
ta Malatya'nın Kararilikdere ve 17 köy arazisi
nin sulanması imkânlarının etüdlerinin yapıl
ması için Elâzığ Su işleri Müdürlüğüne ©mir 
verilmiştir. 

2. 1952 Malî yılı*bütçesinde ımefVcut köy
lerde halkın yapacağı su işlerine yardım öde
neğinden Malatya iline 366 500 Ura ayrılmış 
ve Malatya Valiliğine gönderilmiş olup bu para
nın hangi köylere tahsis olunacağı hususunda 
bu işlere dair yönetmelik gereğince valilikler 
yetkili kılınmıştır. 

3. Arapkir, Hekimhin, Kâhta, Polat, Gün-
düzbeyi, Akçadağ, Ismetpaşa, Orduzu, Darende ve 
Besni'nin nüfusları 2000 den fazla veya beledi
ye teşkilâtı olduğundan içme su işleri iller 
Bankasınca yapılması lâzımigelmek'tedir. 

Arapkir, Hekimhan, Doğanşehir, Polat, Gün-
düzbeyi, Pütürge, Darende, Besni, Eski Malat
ya elektrik işleri ile de iller Bankası ilgilen
mektedir. 

4. Abdülharap Gölü Ve Bulanı ' . Çayının 
Derme kanalına akıtılması iışi yaptırılan avan 
•etüdlere nazaran) masrafı çok ve rantahilitesi 
şüphielî (bir «mevzu olup çok esaslı bir etüde ih
tiyaç göstermektedir, Ele alınmış işlere güç
lükle yetişebilen, teknik eleman kadromuz bu 
etüdün ele alınmasına şimdilik müsait deği'ldir. 
'ilerde tetkik ettirilecektir. 

5. Malatya - Akçadağ - Dareride- Gürün 
Devlet yoılu halen bakım altındadır. 

Pınarbaşı - Gürün, Darende - Malatya yolu
nun tamiamı ceman 19 077 000 lira bedelle ve 
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ÎM iş halinde ihale edilmiştir vıe mütaahhitlleri 
önümüzdeki inşaat mevsiminde faaliyete geçe
ceklerdir, 

6. Malatya - Pütürge yolundaki Şiroçay 
köprüsünün proje ve keşif evrakı hazırlan-
muş olup bu günlerde eksiltmeye çıkarılacak
tı*. Hazırlanan, projesine . göre bu köprünü* 
cinsi betonarme, tulü 50 m. ve maliyeti 134 626 
lira olacaktır. 

7. 1952 yılı il ve .köy yolları yardım öde
neğinden Malatya Vilâyetine, 

A) İl ve köy yolları yapımı için 664 500 
(B) GöTibaşı - Adıyaman yoluna 

tansfeen 200 000 
IC)1 jMakina yardımı karşılığı 

olarak 235 500 

1100 000 
lira yardım yapılmıSştır. 

1952 yılı özel idare bütçesinden de bakım 
ödeneği dâhil olmak üzere, 

A) İl. ve 'köy yolları yapım ve 
bakımına 134 000 

(B) Yol makinası satınıalunmafk 
üzere 125 000 

259 000 
lira ayrılmıştır «kî, bu suretle Maâa/tya Vilâye
tinin 1952 yılı yol işleri ödeneği ceman 
1 359 000 Mraya baliğ olmulştur. 

Vekâletime Malatya Vilâyetin* : 
1 aded çift difeTiansiyeM' ve kar bıçaklı fcamyon 
3 » mazotlu kamyon 
3 » 2,5 tonluk benzinli kamyon 
1 » 210 F. C. Mk kompresör 
1 » yükleyici 
1 » kamyonla çekilir Husky Greyder 
tefrik edilmiş ve bunlardan yükleyicti ve kam
yonla çekilir Husky Greyderden maadası tes
lim edilmiştir. 

8. 1952 yılında Malatya Vilayetinde yakar
da izan edilen ödeneklerle : 

1. Gölbaşı - Adıyaman yolunda : 
a) 6+000 - 16+000 kilometreler arasv yol 

inşaatı 301 261. lira bedelle ihale edilmiştir., 
b) 16 +$X) - 30+000 kilometreler arası yol 

inşaatı 287 400 lira bedelle ihale ecübBİ&tir. 
c) 6+000 - 56 + 000 kilometreler arasında 

42 386,40 lira keşif bedelle stablize nakli, ferşi ve 
yol briıarımi işleri emaneten ele alınmıştır. 
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d) 6+000 - 30+000 arasmsında 58 428,84 

lira keşif bedelli menfez ve büz inşaatı emaneten 
ele alınmıştır. 

2. Gölbaşı - Besni yolunda : 
a) 22 + 000-26+000 kilometreler arasındaki 

heyelan ıslahatı 8 142,53 lira bedelle ihale edil
miştir. 

b) 0+000 - 28+000 kilometreler arasında 
55 898,50 lira keşif bedelli stablize ferşi ve hen
dek açılması işi emaneten ele alınmıştır. 

3. Malatya - Adıyaman yolunda : 
a) 5+000 - 90+000 kilometreler arasında 

yol tamiratı 23 503,50 lira keşif bedeli ile emane
ten ele alınmıştır. 

b) Pisin köprüsü tamiratı 10 895 lira be
delle ihale edilmiştir. 

e) Abdülharap köprüsü inşaatı 7 969 lira be
delle ihale edilmiştir. 

d) Bulanı köprüsü inşaatı 8 340,17 lira be
delle ihale edilmiştir. 

e) 0 + 0 0 0 - 8 + 0 0 0 kilometreler arasında 
stablize yol inşaast ve hendek hafri 15 708 lira 
bedelle ihale edilmiştir. 

4. Doğanşehir - Devlet yolu iltisakı : 
a) 0 + 0 0 0 - 5 + 000 kilometreler arasında 

stablize yol tamiratı 19 951 lira bedelle emaneten 
ele alınmıştır. 

b) Bir köprü inşaatı 5 635,50 lira bedelle ve 
emaneten ele alınmıştır. 

5. Malatya - Pütürge yolu : 
a) 0 + 000—6 + 000 kilometreler arasında 

toprak tesviyesi ve stablize yol inşaatı 55 920.00 
lira bedelle emaneten ele alınmıştır. 

b) 25+000—60+000 kilometreler arasında 
tesviye ve ıslahat işleri 23 599.00 lira bedelle 
emaneten ele alınmıştır. 

c) Keferdiz yolunun 0+000—6 + 000 kilo
metreler arasında menfez ve büz inşaatı 
19 499.34 lira bedelle emaneten ele alınmıştır. 

d) Keferdiz köprüsü inşaatı 12 482.17 lira 
bedelle ihale edilmiştir. 

e) Ağvan köprüsü inşaatı 6 578.44 lira be
delle ihale, *edilmiştir. 

6. Kâhta-Malatya yolunda Cendere köprür 
feü tamiratı 12 447.11 lira bedelle ihale edilmiş
tir. 

9. 1952 yılında üzerinde çalışılan köy yol
lan ve köprüleri: 

a) Darende - Balahan yolunda 10 metre 
açıklığında bir köprü tamiri, 
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b) Doğanşehir - Polat yolunda 14 kilomet

re kaplamalı yol, 
c) Tahir - Şotik yolunda 3 kilometre tes

viye, 
d) Akçadağ - Keller yolunda 5 kilometre 

tesviye, 
e) Arapkir - Tahir yolunda 8 kilometre 

tesviye, 
f) Arapkir - Anberge yolunda 1 kilometre 

tesviye, 
g) İsmetpaşa - Küllüm yolunda 5 kilomet

re tesviye, 
h) Dut bucağı - Adıyaman iltisakı yolunda 

2 kilometre tesviye, 
i) Dut bucağı yolunda 40 metre açıklığm-

daki Dut köprüsü, 
j ) Besni - Keysun yolunda 10 metre açık-

lığmdaki Çalgaç köprüsü yapımı, 
k) Darende - Kötükale köprüsü tamiri. 
Bu köy yolları ve köprüleri için ceman 

57 896.00 lira harcanmıştır. 
Henüz ele alınmamış köy yolları önem sıra-

nına ve vilâyetçe hazırlanan köy yolları progra
mına göre ele alınacaktır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7 . V . 1953 

M. I. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı : 622-406 

Özü : Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu'nun ya
zılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
1 1 . I I . 1953 gün ve 6/952 - 4791/10608 sa

yılı yazı karşılığıdır. 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafın

dan Yüksek Reisliğinize sunulup vekâletimize 
tevdi buyurulan yazılı soru önergesi üzerine is
tenilen malûmat aşağıda arzedilmiştir. 

1. Arapkir Kasabası : 
A) Su işi .- 5 . V I I . 1950 tarihinde içme su 

isale ve şebeke inşaatı 146 455,94 lira keşif be
deli üzerinden % 14 tenzilât ile 125 905,11 lira
ya mütaahhit Ahmet Fırat 'a boru bedelleri ha
riç olmak üzere ihale edilmiştir. 

Ancak boru tahsisinin gecikmesi dolayısiy-
le 19 . I I I . 1952 tarihinde işe başlanmıştır. Ara
zi klâsının ilk keşifte tahmin edilenden daha 
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kayalık çıkması ve bâzı ilâveler yapılması üze
rine % 50 ilâvei inşaat kararı verilmiş ve iş 
bitmiş durumda olup bâzı ıslahat ve düzeltmeler 
kalmıştır. Belediyesince ilâvesi istenen hatlar do-
layısiyle 30 706 liralık bir ikinci kısmın ilâvesi 
gerekmekte olup belediye istikraz muamelesini ik
mal edince ihale edilecektir. 

B) Elektrik işi : Elektrik projesi 6 200 lira 
bedel ile müteahhide ihale edilmiştir. 

2.) Hekimhan Kasabası : 
A) içme su işi : Hekimhan içme su inşaatı 

isale ve şebekesi 194 413,70 lira keşif bedeli üze
rinden % 2 tenzilâtla 109 525,43 lira bedelle 
31 . V . 1952 tarihinde mütaahhit Necmi Şahin'e 
ihale edilmiştir. İşe lüzumlu boru, çimento ve sa
ir malzeme Hekimhan'a nakledilmiş olup inşaata 
bu mevsimde başlanacak ve 1953 yılı içinde bit
miş olacaktır. 

B) Elektrik işi : Etüdü yapılmaktadır. 
3. Kâhta Kasabası : 
A) îçme su işi : Keşfi yapılmış olup boru 

bedeli dâhil 141 742,83 liradır, iller Bankası
nın 1953 yılı programına dâhildir. Fondan tah
sisi verilmiştir. Yakında ihale edilecektir. 

B) Elektrik işi : Bayındırlık Vekâletinin 
son Yönetmeliğine göre elektrik tesisatının da 
yeni keşfi iller Bankasınca yaptırılmakta olup 
keşif bedeli üzerinden mütaahhidine ihalfr edile
cektir. 

4. Doğanşehir Kasabası : 
A) içme su işi : içme su projesi 26 . XI . 

1952 tarihinde 12 ay müddetle Mühendis Sua-
vi Karaali'ye 2 955 lira bedelle ihale edilmiştir. 
ilk etüd raporu iller Bankasının 26 . X I I .• 
1952 gün ve 25911 sayılı yazısiyle Bayındırlık 
Vekâleti Su işleri Reisliğine yollanmış olup Ve
kâletin mütalâası beklenmektedir. 

B) Elektrik işi : Bu kasabanın Hidro -
Elektrik tesisatı 1950 yılında tiler Bankasınea 
Tamiş Firmasına ihale edilmiş ve bu suretle 
ikmal edilen tesisatla kasaba ışığa kavuşmuş
tur. 

5. Polat Kasabası : 
A) içme su işi : iller Bankasının 10 . V . 

1951 gün ve 3671, 8 . XI . 1951 gün ve 11613, 
11 . X . 1952 gün ve 17892 sayılı yazilariyle 
üe defa belediyeden projesinin yaptırılması 
için yetki kararı istenmiş ise de belediyesin
den henüz cevap alınamamıştır. 
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B) Elektrik işi : Doğanşehir Hidro - Elek

trik santralinden Polat Kasabasına da enerji 
verilmesi düşünülerek teşebbüse girişilmiş, pro
jesi yapılmış ve Bayındırlık Vekâletince 
192 130,34 lira keşif bedeli üzerinden tasdik edil
miştir. 

6. Gündüzbey kasabası: 
A) îçme su işi : İçme su projesi 12 . X . 1951 

tarihinde 2 037 lira keşif bedelle ve 12 ay müddet
le Yüksek Mühendis Nedim Dulagil'e ihale edil
miştir. MütaaMıit tarafından tanzim olunan ra
por Bayındırlık ve Sağlık vekMetlerince onaylan
mıştır. 1953 yılında İller Bankasınca ihalesi ya
pılan Malatya şehri su tesisatı ile birlikte bu ka
sabanın su işi de halledilecektir. 

B) Elektrik işi : Sümerbankm Derme san
tralinden temin edilmiştir. 

7. Pütürge kasabası : 
A) îçme su işi : İçme su projesi 12 .X . 1951 

tarihinde 12 ay müddetle Yüksek Mühendis Ne 
dim Dulagil'e Bankaca ihale edilmiştir. İlk etüd 
raporu ille* Bankasının 6 . X . 1952 gün ve 17516 
sayılı yazısiyle mütalâası alınmak üzere Bayın
dırlık Vekâleti Su İşleri Reisliğine sunulmuş 
olup bu mütalâa beklenmektedir. 

B) Elektrik işi : Bu kasabanın elektrik 
tesisatının etüdü yapılarak bir Hidro - Elektrik 
santrali kurulması uygun olacağı neticesine va
rılmış ve bu etüd İller Bankasına intikal etmiş 
olup, iş vekâletitaıizce takip edilmektedir. 

8. Akçadağ kasabası : 
A) İçme su işi : İçine su projesi 13 . I X . 

1952 tarihinde İller Bankasınca 12 ay müddetle 
2 955 lira bedelle Yüksek Mühendis Uygur Ku
ran'a ihale edilmiştir. İlk etüd safhası ikmal 
edilmiştir. İlgili vekâletlerin mütalâaları yük 
leniciye tebliğ edilmiştir ve projesi hazırlan
maktadır. 

B Elektrik işi : Akçadağ kasabası Hidro -
Elektrik tesisatı ıslah projesinin tanzimi için İl 
ler Bankasınca istenilen 2 000 liranın fondan 
sarfı ile mezkûr projenin yaptırılması vekâleti-
mizce uygun görülerek 15 . I V . 1953 gün ve 
622 - 406 - 42/6867 sayılı yazımızla bankaya teb
liğ edilmiştir. 

9. Jsmetpaşa kasabası : 
A) îçme su işi : Malatya İline ait Isale in

şaatı yapılırken aynı isaleden alınacak su ile 
yapılmak üzere projesi hazırlanmış olup beledi
yesi kendisinin yaptıracağını bildirmiştir. 
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I B) Elektrik işi : Sümerbankm derme san

tralinden temin edilmiştir. 
10. Orduzu kasabası : 
A) İçme su işi : Bu kasabanın içme su pro

jesinin bedeli fondan ödenmek suretiyle yaptı
rılması İller Bankasınca ele alınmıştır. İller 
Bankası tarafından belediyesinden yetki kararı 
istenmiş olup, kararın gelmesini mütaakıp pro
je ihale edilecektir. 

B) Elektrik işi : Bu kasabanın elektrik te
sisatının vücüde getirilmesi için etüdü yapılmış 
olup, Sümerbankm Derme santralinden beslen
mesi en uygun bir şekil olarak tesbit edilmiştir. 
Bu santral ile mevcut istihlâke ilâveten bu ka
sabaya da enerji vermek mümkün olup olmadığı 
tetkik edilmektedir. 

j 11. Darende kasabası : 
| A) İçme su işi : Isale ve deposu 1950 yılın

da yaptırılmıştır. Şebeke tesisatı İller Bankası
nın 1953 yılı programına alınmış olup yapılan s 

j keşfine göre boru bedelleri dâhil keşif bedeli 
227 540,22 liradır. Bankaca ilân edilmiş olup 
ihalesi yapılacaktır. 

B) Elektrik işi : İller Bankasınca 75 kasa 
ba meyanmda Tamiş firmasına ihale edilen Hid
ro - Elektrik tesisatının, tatbikat projesi yapılıp 
24 . X I . 1952 de Bayındırlık Vekâletince tasdik 
edilmiştir. Tesisat 3 1 . X I I . 1953 tarihinde ik
mal edilip işletmeye açılacaktır. 

12. Besni kasabası : 
A) İçme su işi : Bu kasabanın bdrinci kısım 

su inşaatının, Cevizli membalarının bir toplama 
odasına akıtılarak bu toplamadan kasabaya 
kadar olan isale kısmı ikmal edilmiş ve kabul
leri de yapılmıştır. Cevizli membalarının suları 
ihtiyacı karşılamadığından bu membalara 11330 
metre uzaktaki Küçük Yalangoz mem'baı sula
rının da yukarda adı geçen Cevizli membalarm-
daki toplamaya isalesi için Bayındırlık Vekâ
letince tasdikli projesine göre keşif bedeli olan 
361 338,01 liranın fondan tahsisi uygun görü
lerek 18 . II . 1953 gün ve 622-406-42/3091 sa* 
yılı yazımızla İller Bankası Genel Müdürlüğüne 
tebliğ edilmiştir. 

B) Elektrik işi : Bu kasa/banın 462 090,20 
lira keşif bedelli Hidro-Elektrik projesi Bayın
dırlık Vekâletince tasdik edilmiş ve bu paradan 
Belediyenin istikraz kabiliyeti olan 167 000 lira 
düşüldükten sonra geri kalan 295 090,20 lira 
fondan tahsis edilmiştir. Bu suretle adı geçen 

— 15& "* 
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kasabanın Hidno-Elektriık tesisi de tahakkuk 
yoluna girmiş bulunımakitaidır. 

13. Eski Malatya kasabası : 
Elektrik işi : Elektrik tesisatının vücuda 

getirilmesi ;iiçin mahallinde etüd yapmak üzere 
iller Bankasından memur edilecek uzmanın yol 
masrafı Belediyesinden istenmiş ve gönderil
miştir. Bu kasabanın Elektrik tesisinin Sümer-
bank'm Derme santralinden beslenmesinin en 
uygun bir tedbir olacağı neticesine varılmış 
ise de bu santral ile istihsal edilen enerjiden 
mevcut istihlâke ilâıveten bu kasabaya da enerji 
vermek mümkün olup olmıyacağı tetkik edil
mektedir. 

14. ıKöy içme suyu işleri; en ziyade suya 
muhtaç köylerden başlanarak muntazam bir 
program dâhilinde yürütülmekteldir. Bu meyan-
da Hekimhan İlçesinin Kocagözü, Bahçedamı 
köyleri ile Balaban Bucağı içme su işleri de, 
1953 yılı programına alınmak üz'ere ilçece tek
lifi yapılmış ve bu teklifler Vilâyet Bayındırlık 
Müdürlüğünce tetkik edilmektedir. 

. 1953 0 : 1 
Köy içi yolları 442 sayılı KÖy Kanunu hü

kümleri gereğince köylünün imece çalıştaıala-
riyle yapılmaktadır. Kilâyik köy yolunun bu 
usull ile yapılması Valilikçe ilgililere tebliğ 
edilmiş olup mevsiminde gerekli kontroller ya
tırılacaktır. Kilâyik köyünün Ism^tpaşa bele
diyesi sınırı içerisine alınması için köylü tara
fından müracaat vâki olmuş ve Valilikçe 1580 
sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesi hü
kümleri dairesinde muameleye geçillmiiştir. Bor-
guzu köyü tarafından henüz Iböyle bir müra
caat yapılmamış olduğundan durum vilâyetçe 
incelenmektedir. Besni - Adıyaman yolunda 
fennî şartlar ve esaslar dairesinde çalışılmakta 
ölüp Kâhta yolu inşasına henüz başlanmamış 
olduğunu ve Bayındırlık Vekâleti 1®52 yılı Büt
çesinden il ve köy yolları ve köy içme suları 
için yapılan yardım miktarı ile bu paralarla ba
şarılan işlerin ilişik olarak sunulan cetvelde 
gösterildiğini saygılarımla arzederim. 

içişleri Vekili 
E. Menderes 
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Malatya^ Vilâyeti : 

Kaza ve nahiyenin 

1 
2 
>> 
4 
5 
6 
rr 
i 

8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

ismi 

Pütürge 
Arapkir 
Darende 
Hekimhan 
Akçadağ 
Doğanşehir 
Adıyaman 
Kâhta 
Besni 

Kazalarda yapılan 
iş yekûnu 

OrtakÖy nahiye 
Ismetpaşa » 
îspendere » 
Kale » 
Eskîmalatya 
Tahir > 
Yazıhan » 
Merkez köyleri ve 
imaline 
Gölbaşı - köyü 

Yekûn 

Genel toplam 

1952 yılında kaza ve merkez 

Kaç köyün 
içme su te
sisleri ikmal 

edilmiş 

7 
17 
11 
27 
18 

8 
18 
12 
5 

131 

5 
6 
6 
3 
5 
6 
7 

3ÜZ 
4 
1 

41 

172 

nahiyelerine bağlı 
tesislerine ait cetvel 

Kaç köyün 
içme suyu 

elde 

2 
— 

7 
.—• 
— 
— 
10 
2 
6 

41 

-— 
2 
3 
5 
1 
5 
7 

6 
— 

30 

71 

Gönderilen 
ödenek 

miktarı 
Lira K. 

10 000 
12 241 
19 672 80 
10 000 
10 249 48 
10 178 63 

8 398 92 
9 000 

16 950 53 

106 691 36 

köylerde yaptın 

Harcanan 
Lira 

8 543 
11 833 
17 321 
8 904 
7 971 
9 111 
8 233 
4 874 

12 900 

89 693 

224 331 

314 024 

K. 

58 
41 
60 
65 
46 
61 
60 
25 

— 

26 

35 

55 

[an içme sil 

Gönderilen 
çimento 
miktarı 

Ton 

58 000 
72 000 
64 000 
89 350 
40 500 
75 750 
51 000 
30 000 
64 000 

544 600 

27 500 
14 250 
23 600 
10 000 
34 100 
31 040 
57 000 

126 000 
58 750 

382 240 

926 840 

Beyanı : 
Bakanbkça köy içme sularına yapüan yardım 
1951 yılından devir edilen 

1952 yılında yapılan sarfiyat 

1953 yılında devir edilen 

366 500 00 
+ 13 514 10 

Toplam 380 014 10 
314 024 55 

65 989 55 

1 5 7 -
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Malatya Vilâyetine 1952 yılında Bakanlıkça il ve köy yolları inşaatı ve onarımı 

Sıra 
No. Y o l u n a d ı Uzunluğu 

iş yeri 
Km. 

Keşif bedeli 
Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

A) il yolları : 
Gölbaşı - Besni Ka. Adıyaman 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » 
» » 

Doğanşehir D. Y. iltisakı 
» » köprüsü 

Malatya - Elâzığ K. Pütürge 
» » » » 
» » » » 

Garaj inşaatı 
Malatya - Ismetpaşa - Celikan Adıyaman 
Tahir - Şotik 
Besni Dut yolu 
Pütürge - Keferdiz 

» > 
Malatya - Ismetpaşa 

yolu 

56 + 000 
56 + 000 

— 
— 
— 

30 + 000 
_... 

5 + 000 
— 

78+000 
78+000 
78 + 000 

— 
120 h000 

— 
— 

99 + 000 
— 
— 

6+000-16 + 000 
16 + 000-56+000 

6 + 000-56 + 000 
5+000-30 + 000 
Köprü onarımı 

22+000-26 + 000 
0-1 000-28 + 000 
0 + 000- 5 + 000 
Köprü 

0 + 000- 6 + 000 
Menfez 

25+000-60 + 000 
— 

50 + 000-90 + 000 
8 + 000-20+000 

— 
99+000 
95+000 

2 + 000- 8+000 

472 880 
400 000 

21 500 
26 191 
14 339 
8 480. 

55 898 
19 951 
5 608 

55 920 
19 499 
23 599 
14 709 
12 460 
5 655 
4 526 

13 115 
7 354 

18 480 

40 
72 
67 
50 

34 

nr7 ı t 

02 
50 
42 
24 

B) Köy yolları : 
1 Celikan - Koçali 
2 Darende - Elbistan 
3 Ismetpaşa - Küllü yolu 
4 Doğanşehir - Polât yolu 
5 Koçali - Adıyaman 
6 Arapkir - Anberge - Karahüyük - Aflapkir 
7 Malatya - Adıyaman Y. Köprülü 
8 » :» » » 
9 » » » » 

10 Besni' - Keysun yolu 
11 Darende - Köyükale köprüsü 
12 Akçadağ - Keller yolu 
13 Malatya - Ismetpaşa - Ortaköy 
14 30 - 40 lık büz 

120 + 000 70+000-90+000 

0 + 000- 8+000 
50+000-70 + 000 

60+000 
65 + 000 

112+000 
7 + 000 

0+000- 5 + 000 
2+000- 8 + 000 

3 543 
1 002 
1 521 

10 007 
3 543 

12 074 
8 301 
9 215 

11 842 
6 955 
2 001 
5 194 
5 000 
4 031 

80 
40 

04 
66 
46 
11 
27 
67 
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için yapılan yardım ödeneğinden sarfedilen para miktarını gösterir cetveldir. 

İhale bedeli 
Lira 

301 261 
287 400 

12 447 
8 142 

12 984 
7 180 

15 708 

7 969 
8 340 

10 895 
6 875 

K. 

11 
53 

27 
70 

•—-

17 
01 

Emanet bedeli 
Lira 

21 500 
26 191 

55 898 
19 951 
5 608 

55 920 
19 109 
23 599 
14 709 
12 460 
5 655 
4 526 

— 
—. 
— 

3 543 
1 002 
4 521 

10 007 
3 543 

12 074 
— 
— 
— 
— 

2 001 
5 194 
5 000 
4 031 

K. 

40 

50 

35 

77 

02 
50 

— 

80 
40 

27 
67 

ı. in.: 
2 8 . 1 1 . 

L952 -
1953 e 

kadar sarfiyat 
Lira 

121 040 
38 183 
20 916 
8 338 
4 877 
7 506 

41 201 
16 819 
5 546 

65 284 
9 939 

23 599 
14 079 
12 429 
5 617 
4 509 

12 984 
7 275 

12 767 

432 988 

2 962 
949 

4 342 
9 961 
2 977 

12 033 
3 124 
3 244 
9 910 
6 816 
1 971 
5 192 
4 780 
1 245 

89 518 

K. 

43 M»] 
14 [*] 
50 
42 
12 
11 
58 
77 
03 
98 
36 
85 
89 
75 
75 

27 
35 
64 r*] 

94 

87 

97 
85 
40 
47 
88 !•] 
30 [•] 
55 
01 
80 
50 
86 
20 

56 
, "; 'i'ı.'.T' 

• • • - ' - . - • • : - • • - . : • • • • : • • . • . . ; ; » 

D ü ş ü n c e l e r 

İnşaat ikmal edilmiştir. 
İnşaat devam etmektedir. 
Stablize nakli, ferşi ve yol tamiri 
60 - 70 lik büz imali ve ferşi 
Kâhta Cendere köprüsü onarımı 
Heyelan ıslahı 
Stablize nakli, ferşi, hendek açılması 
Stablize yol tamiratı 
Köprü inşaatı 
Toprak tesviyesi ve stablize yol inşaatı 
Menfez inşaatı 
Toprak tesviyesi ve stablize 
İnşaat ikmal edilmedi 
Onarma 

» 
» 

Keferdiz köprüsü inşaatı 
Ağvan köprüsü inşaatı 
Stablize 

Onarım 
» 
> 
> 
» 
» 

Abdülharap köprüsü inşaatı 
Bulanı köprüsü inşaatı 
Pirim köprüsü inşaatı 
Çalğaç köprüsü inşaatı 
Kötükale köprüsü onarım 
Onarma 

» 
» 

• - - • 
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Beyanı : 

îl yollarına sarfiyat 432 968 94 
Köy yollarına sarfiyat 69 513 56 
Malzeme ve müteferrik mas. 158 826 32 

661 308 82 

- ı e o -
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1952 yılında Bakanlıkça yapılan yardım miktarı 964 700 
Muhtelif fasıllara aktarma 21580 

v, 
943 120 

1951 yılından devir edilen i -f 17 320 

960 44Q 
1952 yılında yapılan sarfiyat yekûnu 661 308 82 

ı 1 • 

299 131 18 
[*] sözleşme ile bağlı bulunduğumuz-işe karşılık olarak 268 676 18 

V , 

Kalan miktar 30 455 

Bakanlıkça tahsis edilecek yol makinlaları karşılığı 
olarak alıkonan 235 500 
Bugüne kadar tahsis edilen makinalar karşılığı 174 919 

Kalan miktar 60 581 

2. — Tekirdağ Mebusu Şevket Moccm'tn, Te
kirdağ'ın imar işleri hakkında mahallinde yaptı
rılan tetkikata ait müfettiş raporunun ne vakit 
bildirileceğine, gümrük muafiyetinden faydala-
nünûyarak yüksek fiyatla su boruları satınahn-
masmın i>e hastane inşaatında betonarme işleri
nin yüksek fiyatla verilmesinin suiistimal olup 
olniadığına dair sorusuna Bayındırlık Veküi Ke
mal Zeytinoğlu'nun yazık cevabi (6/1023) 

11 . IV . 1953 
T. M. M. Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 

Aşağıdaki suallerimi yazılı olarak Bayındır
lık Vekilinin cevaplandırmasını rica ederim. 

1. Tekirdağ imar işlerinde gördüğüm suç
ları vekâlete madde madde bildirmiştim. Vekâ-! 

letin 14 .. I I . 1953 ve 85 numaralı cevabının. 
13 ncü maddesinde müfettişlerinin mahallinde 
tetkikat yaptırıldığı neticesinin bildirileceği te
min edildiği halde bugüne kadar bildirilmemiş
tir. Müfettiş raporu eksiksiz ve retuşsuz ne za
man bildirilecektir? 

2. Bu tahkikata bağlı İstanbul'dan taah
hütlü raporumla beş maddenin tetkikim da iste
miştim. Bilhassa Gümrük Resminden muaf olan 

su borularının bu imkândan faydalanmıyarak 
piyasia fiyatlarından da çok yüksek metresini 
8 lira 25 kuruşa kadar alınması ve hastane in
şaatında betonarme inşaatını yüksek, vahidi fi
yatla verilmesinden binalarla mütenasip olmı-
yan binbir direk sergisi halinde lüzumundan 
kat kat fazla inşaat kanunu gibi gösterilen kı
lıflarına uydurulmuş suiistimal değil midir? 

3. Vali, il başkanı ve valinin kurduğu eski 
Daimi Encümen azalarından aylıklı mubayaa 
vekil harçları ile maksatlara göre 1952 tahsisa
tının kıymetlendirilmemiş ariyan edilmiş olduğu 
inkâr edilemez. 1953 tahsisatının heder edilme
mesi için ne düşünüyorsunuz Ne tedbir al
dınız? 

4. 25 . I I . 1953 Meclis tutanağında vekâ
letinize ait mâruzâtımda temsil ettiğim vilâye
tin durumunu tafsilen arzetmiş şjmdiye kadar 
vekil ayağı basmamış durumu gözle görülmenin 
zaruri olduğunu arzetmiştim. îşler işten geçme
den bu davetimi kabul etmiyecek misiniz? Edi
yorsanız tarihi ne vakittir? 

Tekirdağ Mebusu 
Şevket Mocan 

— 161 — 
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Bayındırlık Bakanİiği 7 . V . 1953 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 242 
B. M. Meclisi BeisUğine 

Ankara. 
14 . IV ! 1953 gün ve 6/1023/5111/11203 

feayılı yazılarınız karşılığıdır : 
Tekirdağ imar işleri hakkında mahallinde 

yaptırılan tetkikatâ ait müfettiş rapörüüüit ile 
Vakit bildirileceğine, Gümrük muafiyetinden 
faydalanılmıyarak yüksek fiyatla su borulari 
satın alınmasının ve hastane inşaatında beton
arme işlerinin yüksek fiyatla verilmesinin sui
istimal olup olmadığına dair Tekirdağ Mebusu 
Şevket Mocan tarafından verilen yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevabın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Tekirdağ imar işleri hakkında mahallinde 
yaptırılan tetkikatâ ait müfettiş raporunun ne 
vakit bildirileceğine, gümrük muafiyetinden fay
dalanılmıyarak yüksek fiatla su boruları sa
tın alınmasının ve hastane inşaatında betonar
me işlerinin yüksek fiatk verilmesinin suiistimal 
olup olmadığına dair Tekirdağ Mebusu Şevket 
ÎMoean tarafından verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Tekirdağ imâr işlerinde görülen kusur 
ve noksanlar hakkında vekâletime yazdığınız 
14 . XI . 1952 ve 4 . I .1953 tarihli mektup
larınız üzerine keyfiyet mahallinde müfettiş 
vasıtasiyle tetkik ettirilmiş ve tetkikat netice
si tarafınıza 13 . IV . 1953 gün ve 211 sayılı 
yazımızla bildirilmişti. 

Yazılı sorunuzun mektubumuzu almadan ve
rilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu yazımızda bil
dirilen tetkikat neticelerini aşağıda tekrar arz 
ediyorum : 

a) Tekirdağ - Barbaros you : 
63 863 lira keşif bedelli olup mütaahhit 

Murat Yenice ve Hakkı Sarıçalı'ya ihale edile
rek ikmal edilmiş olan işin muvakkat kabulü ya-

. pılmış olup iyi durumda olduğu ve yolun ta
mamen kumlu olup hiçbir yerde çukur bulun
madığı mahallinde görülmüştür. Esasen katî 
kabule kadar ,yolun bakımı müteahhide ait bu
lunmaktadır. 

, im o : ı 
I Bu yolun ihale harici bırakılan kısımlarına 

da emaneten stablize malzeme serilmektedir. 
İhale ve emânet işlerine ait bütün formalitele
rin mevzuata uygun olarak yapılmış olduğu dos
yaların tetkikmda görülmüştür. 

b) Ç'örlti - Ereğli yolu : 
Bu yolun Muhtelif kısımlarında blokaj yapıl

ması 41 208 lira keşif bedeli üzerinden emane
ten yapılmıştır. Blokaj üzerine ayrıca 5 santim 
kum serilmiş olduğundan motorlu vasıtalar ra
hatça ve oldukça süratle gidebilmektedirler. 

Yolun heyeti umumiyesi blokaj olarak ya
pılmış olduğundan müstakbel bir şosenin teme
lini teşkil edebilmesi için lüzumlu bir imalât 
olarak mütalâa edilmiştir. Bâzı yerlerdeki kü
çük çöküntüler ise bugünkü motorlu ağır vası
taların sıkleti karşısında tabii görülmüştür. 

e) Şarköy - Malkara yolu : 
78 316,68 lira bedelle mütaahhit Murat Ye

nice ile Hakkı Sarıçalı'ya ihale edilmiştir. Mu
kavele tarihi 13 . IX . 1952 olup inşaat müdde
ti 10 aydır. 

Yapılan iş iki menfez ile büz ve taş ihzaratı-
tır. Yol heyeti umumiyesinin her nevi vesaite 
geçit verdiği ve halen otobüs ve kamyonların iş
lediği anlaşılmıştır. Mevziî bâzı çöküntüler blo
kaj bir yol için tabiî görülmüştür. 

Kırma taş şose halinde bulunan Şarköy *e 
yakın kısımdaki etüdler mevcut ise de bajfcom teş
kilâtı yolun heyeti umumiyetini ıslâh etmekte 
olup Bayındırlık kamyonları da yolu kumlamak
tadır. Taahhüt işi henüz mebdeinde olup ihza-
rata devam edilmekte ve yol üzerinde geçide 
mâni bir halde görülmemiştir. 

d ' Emirali Köprüsü : 
29 100,95 lira bedelle mütaahhit Mehmet Ar

dıç'a ihale edilmiştir. İhaleye esas olan bindir
me giriş sistemli bir ahşap köprü tipidir. Şar
köy ciheti ayağının çatlak olduğu bu ihaleden 
sonra anlaşılmıştır. 

Köprüden bugün en ağır vasıtalar dâhi geç
mekte ve köprü de her hangi bir arıza meydana 
gelmemiş ise de bu köprünün takviyesi için ge
rekli tedbirler almanakta olduğu yeniden beton
arme bir köprünün 1953 yılında yapılması da 
bütçe imkânlarına göre düşünülmektedir. 

e) Tekirdağ - Hayrabolu yolu : 
194 000, 11 lira ihale bedeliyle mütaahhit 

1 Murat Artaç ve Taçettin özyalçm'a ihale edil-
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mistir. Mukavele tarihi 10 . IX . 1952 olup mü- l 
taahhit taş ihzaratı yapmaktadır. I 

d) Malkara - Şarköy ve Şarköy - Müfrefte I 
yollarına ayrılan paradan 1(38 bin kesilerek ;Mal- I 
kara ilcesine köy yollarına köprü yapılması £ure- I 
tiyle üç senelik mesai programına aykırı hareket I 
edilmesi: I 

Program dışı olan işler 74 350,37 liralık ;köp- I 
rü işleri ile' 52 430,21 liralık yol işleridir. Pro- I 
garam harici olan işler yalnız Malkara İlçesinde I 
olmayıp diğer ilçelerde de mevcuttur. I 

Malkara îlcesinde köprüler 9 aded olup ye- I 
kûnu 55 220,24 lira tutmaktadır. 52 430,31 lira-
İrk yol işi isa tamamen diğer ilçelerdedir. I 

Programda yapılan bu değişikliklerin Umu- I 
mi ödeneğe nazaran % 5 raddesinde buiuninası I 
ve yapılan köy yollarında geçit temini maksadına I 
matuf ve yerine masruf olmasına rağmen pro- I 
gramların vaktiyle ihtiyaca uygun olarak yapıl- I 
maması ve kanunen bu gibi değişikliklerin an-
eak vekâletin muvafakat ve müsaadesiyle y$.pılL I 
ması lâzMngelirken bu hususa riayet edilmemiş- I 
tir. I 

Program harici olup emaneten yapılan yol I 
ve köprü işlerinde 2490 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesine göre emanet komisyonları teşkil edil- I 
miş ve inşaat komisyonlar vasıtasiyle yapıl- I 
mıştır. I 

Taşaron bulmak müşkülâtı malûm bulundu- I 
ğundan Malkara'daki emanet komisyonu da I 
müteşebbis bâzı kimseleri Taşaron olarak kabul 1 
etmiştir. I 

f) Saray köprüsü : 
Bu köprü mütaahhidi tarafından betonarme I 

olarak ikmal edilmiştir. Köprü mevcut tiplere I 
uygun olarak ve lüzumlu mukavemeti haiz ola
rak yapılmıştır. I 

Köprünün ilk kabul muayenesi henüz yapıl- I 
mamıştır. Bu köprü zamanında ikmal edilmedi- I 
ğinden Saray Kazası halkı çok müşkülât çekmiş 
ise de bu idarenin ihmalinden değil bilâkis mü-
taahhidin fena iş yapmasından ve Bayındırlık I 
Müdürünün yapılan ayakları yıktırmış olmasın- I 
dan ileri gelmiştir. I 

g) Tekirdağ Tüberküloz Hastanesi inşaatı: ,1 
înşaat Tekirdağ'ından nakle4jjen Askeri?Tü

men kışla Jpaviyonlarmda yapılmakta olan ta
dilât işidir. * l 

446 151.50 lira bedelle mutaahhit Murat l 
Ortaç ve Taeettin özyalçm'a. 12 : VI . 1952 I 

tarihinde ihale edilmiştir. Bu işte ferbeton dö
şemelerin çürüklüğü görülerek sökülüp yeni
den betonarme döşeme ve tavan yapılmasına 
karar verilmiştir. 

înşaata kışa rağmen havaların müsaadesi 
nispetinde devam edilmiştir. Bu inşaatta yal
nız mevcut duvarlardan istifade edilebilmiş ve 
bir kısım değil duvarlarda teşkilât sebebiyle 
yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Bina inşaatı 
gerek malzeme ve gerekse işçilik bakımından 
iyi durumda görülmüştür. Bu inşaat hakkında 

-Tekirdağ.(Belediye Reisi ile Mustafa ve Ali us
taların şikâyetleri de ayrıca tetkik ' olunmuş
tur. 

Mustafa usta üç işin kusurlu olduğunu 'Söy
lemektedir. Tavan sıvalarında az çimento kulla
nıldığı, betonarme kalorifer kanalı duvarların
da çakıl olarak eski beton kırıklarının karıştı
rıldığı, tuğla duvar inşaatının ataşmana fazla 
geçirildiği. 

Ali usta : Tavan sıvasının kireç harç 200 Kg. 
çimento karıştırılmak suretiyle yapıldığını baş
ka bir kusurlu iş olmadığını bildirmiştir. 

înşaat sürveyanı ise sıva harçlarının şartna
meye uygun olduğunu beyan etmiştir. Yapılmış 
olan tavan sıvalarından prizini ikmal eden ta
vanlar muayene olunmuş ve bu sıvaların iyi ka
litede olduğu görülmüştür. 

Esasen birkaç sene evveline kadar yapı ve 
imar işlerimizde tavan sıvaları için bir metre 
küb kuma 0,250 m 3 sönmüş kireç ve 100 kg. 
çimnto konulan harç kullanılmakta idi, bu toza 
alışık olan daire müteahhit ve ustaların şart
namedeki tavan sıvası tozuna uymamaları kasdi 
değildir. Fazla olarak fiyat farkı da hesap edi
lerek kesilmiştir. 

Tuğla inşaatın ataşmana fazla geçirilmesi 
varit görülmemiştir, çünM eski binaların röle-
vesi mevcut olup daima kontrolü mümkündür. 
Bundan başka henüz ataşmana da bu işler ge-
çirlimemiştir. Eski betonların ehemmiyetsiz 
mevkilerde grobeton çakılı olarak kullanıldı
ğı varit görülmüştür. Çünki hedmiyat bakiyesi 
eski grobeton parçaları idarece çakıl olarak 
mütaahhiçje devrolunmuş ve bu hususta birde 
tutanak yapılmıştır. 

Bunda-bir mahzur olmadığı aEİaşaJmaktadır, 
çünki yapılan betonlar iyi durumdadır. Ve is
tihkaklar; ona göre verilmiştir. 

h) Hastana müteahhidi Murat dMrteç ve 
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Tacettin özyalçm'a verilmiş olan ehliyet bel
gesine göre : Evvelce 600 000 liralık Malatya 
Erkek Sanat Enstitüsü Tesviye Atelyesi inşaatı 
yapmış olup Millî Eğitim Bakanlığının belge
sini haizdir. Bu itibarla Tekirdağ Verem Has
tanesi inşaatı taahhüt işine kabulünde valinin 
bir himayesi mevzuubahis görülmemiştir. İha
leye 7 mütaahhit iştirak etmiş ve yüksek tenzi
lât yapılmıştır. Aynı mütaahhidin aldığı köy 
içme sularının ihale bedeli 116 941,50 liradır. 
Bu fiyat halihazır rayicine uygun görülmüş ve 
ihale kapalı zarf usuliyle yapılmıştır. Aynı mü-
taahhitlerin üçüncü işi Hayrabolu - Tekirdağ 
yoludur. Bu işin ihalesi de mevzuat hilâfına bir 
muamele görülmemiştir. 

Bu mütaahhidin yapmakta olduğu işler Ba
yındırlık Müdürlüğünce teknik icaplara göre 
murakabe edilmektedir. 

Yapılan soruşturmadan valinin teknik hu
susta müdahale etmediği anlaşılmıştır. 

i) Tekirdağ Belediye Reisi Alâattin Koşar, 
Tekirdağ Hastanesi inşaatında bir yolsuzluk 
olup olmadığını bilmiyorum ancak bu inşaatta 
çalışmış olan Tekirdağ ustalarından Mustafa 
Gökçen'in mütalâasının alınması muvafık olur 
demiştir. 

Tekirdağ - Barbaros yolunun ise (şose man
zarasını arzetmeyip yeni yapıldığı halde bozuk 
ve çamurlu durumda olduğunu) söylemiştir. 

Mustafa Gökçen, Ali Usta; inşaat çavuşu 
Mustafa Dem ir 'den yapılan soruşturmaların so
nucunda; hastane inşaatında kullanılan kireç 
harcında, çimento harcında esaslı bir Ölçüye 
istinat edilmediği ve göz kararı yapıldığı ve 
takriben 1.00 m3 kuma 0.40 m3 sönmüş kireç 
ile kireç harcı ve buna 100 kg. çimento ilâve
siyle tavan sıvası harcının teşkil edildiği anla
şılmıştır. Bununla beraber yapılan sıvalar ince
lenmiş olup düzgün ve sağlam oldukları, çok 
iyi priz yaptıkları görülmüştür. 

Hayrabolu Belediye Reisi Ali Çakır (ilçe
lerinde şimdiye kadar bayrndırftı'k işi yapılma-
dığmı ve .bu defa ihale olunan Tekirdağ - Hay
rabolu yolunun Hayrabolu'diam balaması sn-
retftyile 15 - 20 köyüm muvasalasının sağlanması
nı istediklerini vte bu işlerde yolteuzluk olup ol
madığını bilmediklerini) ibild'irmaştir. 

Hayrabolu Demokrat Parti Reisi İhsan 
Korkmaz ise (Hayrabolu - Tekirdağ yoluna 
Hayraiboilu'dan başlanılmateını istediklerini ve 
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vilayetin tahsisatı diğer ilkellere fazla verdiği
ne üzüldüklerini, bundan sonra iteıelerine da
ha fada tahsisat verilllmesini, inşaat işlerimde 
yolsuzluk olup olmadığından malûmatı' olmadı
ğını) beyan etmiştir. 

'Saray Belediye Reisi Enver Mal'kaç (idce 
hududu içindeki nafıa işlerinin zamanında ya
pıldığını ve hiçjbir suretle şikâyeti mucip bir 
hal olmadığını) söylemiştir. 

Saray D. P. Reisi llyas Demir (Saray köp
rüsünü mütaahhit noksan malzeme ile yaptığı 
için vilâyete şikâyet -ettiğini ve bunun üzerine 
bayındırlık müdürümün mahallinde tetkikat 
yaparak noksan gördükleri Mieri yıktırdığını 
ve bumdan sonra yapılan işlerin şikâyet edil-
miyecek şekilde yakıldığını ve başkaca şikâyeti 
olmadığını) bildirmiştir. 

Çorlu D. P. Balkanı ile İstanbul'da oldu
ğundan görüşülememiş, telle te'kit edilen yazıya 
cevap vermemiştir. 

2. Yukarda 1 nci maddenin (H) bendinde 
arzed'ildiği gibi içme su boruları keşfi, hıa»hallî 
rayice göre 117 000 lira olara'k tanzim edilmiş
tir. 

Bu keşifte 45.000 aded sırlı künk ve 13.500 
metre 1 1/2 inç ve 1.500 metre 2 inç demir bo
runun teslimi meşruttur v,e boruların fiyatı 
1 1/2 inç boraların' metresi 530 kuruıştan, 2 
inç, boraların metre tulü 630 kuruştan konul
muştur. 

İhale kapalı zarf usuliyle yapılmış olup ge
rek ihalede, gerek fiyatların tesibi tinde bir 
uteul&üzflük veya suiistimal tesbit edilmemiştir. 
İhtiyacın zamanında karşılanması bakımından 
(bunlarım iç veya dış piyasadan satınalinması 
hususumda vilâyet encümenleri yetkilidir. 

Keza hastane inşaatı tamamen teknik esas
lara göre, mevcut 'keşif ve projesine uygun 
olarak yapılmıştır. 

'Bu inşaatta esfei kışla pavyorila/rınm yalnız 
mevcut duvarlarından istifade edilmiş olup 
bütün pavyonlarda betonarme döşeme ve ta
van ve ahşap çatı yeniden yapılmıştır. Yaptı
rılan betonarme inşaat tamamen teknik zaru
retlerin icabıdır. 

549 989,52 lira.keşif bedelli olan bu işe 7 
talip iştirak etmiş, ve en faizla tıanzilât yapan 
ve evvelice 600 000 liralık Malatya Erkek Sanat 
Enstitüsü Tesviye Atel'yıesi inşaatını taahhüt 

1 6 4 -



B : 79 S. i 
ve ikmal etmiş bullunaın ehliyeti mevcut bir 
mütaahbide ihale edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla bu işin de gerek ihalesinde, ge
rekse inşaatın seyrinde bir suiistimal veya şahsi 
kayırma hareketi görülmemiştir. 

3. Özel idare mevzuatı, vilâyetlerin mahalli 
hizmetlerinin umumi meclislerce tanzim edilecek 
programa ve bütçeler dâhilinde, daimî encü
menlerin yetkisi ve murakabesi dâhilinde tedvi
rine âmir bulunmaktadır. Ayrıca yol program
larının tasdik ve tatbikinin murakabesi vekâle-
timizce takip edilmektedir. 

Tekirdağ Vilâyetinin 1952 yılı programında 
mahalli icaplara göre lüzumlu görerek yaptığı 
ve fakat vekâlete teklif ve tasdik ettirmediği 
değişiklikler için tekerrür etmemesi hususunda 
nazarı dikkati çekilmiştir. 

1953 yılında murakabe teşkilâtı kuvvetlen
dirilerek vilâyetlerin program dâhilinde çalış
maları daha yakından takip edilecektir. Ayrıca, 
vilâyetlerde emanet işlerde taşaron çalıştırılma
ması ve işlerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ihale suretiyle veya bizzat idare elinde mev
cut vasıta ve personelden faydalanmak suretiyle 
emaneten yapılması hususu vilâyetlere tamim 
edilmiş bulunmaktadır. 

4. Merkezdeki işlerden fırsat ve imkân bul
dukça yurdun her köşesini bizzat ziyaret etmek 
ve işler üzerinde gerekli murakabe ve tetkik
leri yapmak vazifelerimiz arasında bulunduğu 
cihetle bu hususta hiçbir fırsat kaçırılmamak-
tadır. Bu meyanda Tekirdağ VilâyetinJde de 1952 
yılının Temmuz ayı içerisinde uğrayarak illlğili 
lerle temas edip gerekli tetkikatta bulundum ve 
bu seyahatıma ait notlarla ilgili dairelere ge
rekli talimatı verdim. 

Bulacağım ilk imkânda Trakya bölgesine ve 
bu meyanda Tekirdağ'ını tekrar ziyaret etmek 
arzusundayım. Ancak iş hacmimizi göz önünde 
bulundurarak şimdiden bir tarih tesbit etmeye 
imkân olmadığı da izahtan varestedir. 

3. — Ordu Mebusu Naşit Fırat'ın, İnebolu li
manının inşaatına ne zamön başlandığına, bugü
ne kadar yıl itibariyle sarf edilen paraların mik
tarı ile limanın hangi tarihte ikmal edilmiş ola
cağına, inşaat projesinde değişiklik yapılıp yapıl
madığına ve 1 Mart 1953 günü vuku bulan fırtı
nadan tesislere bir zarar gelip gelmediğine dair 

.1953 O : 1 
I sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'-

nun yazılı cevabı. (6/1029) 

14. I V . 1953 
B. M. M. Yüksek Kiyasetine 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Vekâletin
ce yazılı ol'atfak cevaplandırılması hususunda ge
rekli işlemin yapılmasını saygı ile rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Naşit Fırat 

1. İnebolu limanının inşaatına hangi tarihte 
| başlanmıştır! 
I 2. İnşaatın başladığı tarihten bugüne kadar 

yıl itibariyle sarfedilen paraların miktarları 
nedir? 

3. Bu liman hangi tarihte ikmal edilmiş'ala
caktır? 

4. Liman ikmal olunduğu zaman limanda 
kaç gemi barınabilecek ve rıhtımına kaç gemi ya
naşabilecektir? 

5. Limanın inşaat projesinde şimdiye kadar 
her hangi bir değişiklik yapılmış mıdır? Yapıl
mışsa ne maksatla yapılmıştır? 

6. 1 Mart 1953 günlü Karadenizde husule 
gelen fırtınadan bu limanda yapılmış olan tesis
lerde bir zarar vukua gelmiş midir? Gelmiş ise 
derecesi ve miktarı nedir? 

T. C. 
Bayındırlık 

Hususi Kalem Müdürlüğü 6 . 5 . 1953 
Sayı : 240 

B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

16 . 4 . 1953 gün ve 6/1029/5123/11291 sayılı 
yazılarınız karşılığıdır. 

İnebolu Limanının inşaatına ne zaman baş
landığına, bugüne kadar yıl itibariyle sarfedilen 
paraların miktarı ile limanın hangi tarihte ik
mal edilmiş olacağına, inşaat projesinde deği
şiklik yapılıp yapılmadığına ve 1 Mart 1953 
günü vukubulan fırtınadan tesislere bir zarar 
gelip gelmediği hakkında Ordu Mebusu Naşit 
Fırat tarafından verilen yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevabın ilişik olarak gönderildiğini 
saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
I K. Zeytinoğlu 

— 165 — 
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inebolu Limanının inşatma ne zaman başla

nacağına, bugüne kadar yıl itibariyle sarfedilen 
paraların miktarı ile limanın hangi tarihte ik
mal edilmiş olacağına, inşaat projesinde değişik
lik yapılıp yapılmadığına ve 1 Mart 1953 günü 
vukubulan fırtınadan tesislere bir zarar gelip 
gelmediği hakkında Ordu Mebusu Naşit Fırat 
tarafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

1. İnebolu Liman inşaatının birinci ihalesi 
4870 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak 
13 . V . 1946 tarihinde ve ikinci ihalesi de 5241 
sayılı Kanunla verilen yetki ile 3 1 . I I I . 1949 ta
rihinde yapılmıştır. 

2. Bu inşaat için (1946 - 1952) yıllarında 
saffedilen paralar şunlardır. 

Yıllar 

1946 
1947 
Ü948 
1949 
1950 
1951 

Yıl içinde sarfe
dilen paralar 

349 208,34 
465 220,29 

52 991,06 
1 299 307,66 
1 605 776,21 
1 352 463,03 

1953 O : 1 

Yıllar 

1952 

Yıl içinde sarfe
dilen paralar 

1 203 761,17 

6 328 727,76 liradır. 

3. Sözleşmesi hükümlerine göre inşaat 3 1 . 
X I . 1953 tarihinde ikmal edilmiş olacaktır. 

4. Limanda (7,00) metre su derinlikte olmak 
üzere 90 metre tulünde ve 4 metre su derinliğin
de olmak üzere de 100 metre tulünde yanaşma 
yeri olarak rıhtım inşa edilmektedir. Liman da
hilinde (2500 - 3000) tonluk iki aded ve (100 -
250) tonluk motorlardan (20) aded barınabilir. 

5. Projesine göre mevcut (180 m.) tulündeki 
dalgakıran (300 m.) temdidi derpiş edilmiş olup 
mahfuziyetin artırılması maksadiyle bu tulün 100 
metre daha uzatılmasına karar verilmiş olduğun
dan halen dalgakıran 400 metre tulünde olmak 
üzere inşa edilmektedir. 

Bundan başka liman projesinde başkaca bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

6. Karadenizde 1 . I I I . 1953 tarihinde hu
sule gelen fırtınada liman inşaatında kayda de
ğer bir hasar ve zarar vukua gelmemiştir. 

Sayfa 'Sütun Satır 

20 
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Yanlış Doğru 
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29 ncu 'sayfadaki (ıDüz,eltiışler) kısmının 4 ncü satırından somraki düzelt'iışıler (68 e ek) basma-
yazıya ait olmayıp tutanağrrı esas metnine aittir. 

T. B. M. M. Basımevi 


