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1. — Teşkilâtı Esasiye Encümeni Riya

setinin encümende bulunan Seçim Kanunu
na mütaallik kanun tekliflerinin kurulan 
beş kişilik Tâli Encümene tevdi edilmiş bu
lunduğuna, Nizamname teklifleri için de 
diğer encümenlerden mütalâa talebedildi-
ğine dair tezkeresi (3/496) 

2. — Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
Riyasetinin, .muhtelif suç isnadı ile teşriî 
masuniyetlerinin kaldırılması talebedilen 
mebuslara ait dosyaların İhzari Encümene 
tevdi edilmiş' bulunduğuna dair tezkeresi 
(3/497) 

3. — İktisat Encümeni M. M.lıin, Ereğ
li Kömür İşletmeleri" kanunu lâyihasının 
havale edilmiş bulunduğu İktisat, Nafıa. 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden üçer 
âza seçilerek kurulacak muvakkat encü
mende müzakere edilmesinin Umumi He
yetin tasvibine arzına dair tezkeresi 
(3/498) 
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4. — Nafıa Encümeni Riyasetinin, Gü
zel Sanatlar Akademisinin Mimarlık ve 
Şehircilik Fakültesi haline ifrağı hakkın
daki kanun teklifini Nafıa, Maarif ve Büt
çe encümenlerinden üçer âza seçilerek teş
kil edilecek muvakkat encümende müzâ-" 
kere edilmesine dair tezkeresi (3/499) 81 
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1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut

ku'nun, zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin ve 
sair adliye memurlarının terfihleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Ad
liye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şi
fahi cevabı (6/329) 81:82 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tu-
lıınay'ın, Pazar günleri mesai yapan Dev
let işletmelerinde İş Kanunu ile Ücretli 
hafta tatili hakkındaki Kanun hükümleri
nin nasıl uygulanmakta olduğuna dair Ça
lışma ve İşletmeler Vekillerinden şifahi su
ali (6/337) 82 

3. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
İstanbul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat 
Enstitüsünün tertibettiği konferanslara 
dair Çalışma Vekilinden şifahi suali 
(6/338) 82 



Sayfa 
B — Tahrirî sualUr ve cevaplan 82 
1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcı-

oğlu'nun, yeraltı sularından istifade için 
1957 senesi bütçesiyle ne miktar tahsisat 

v ayrıldığına ve Alaca kazasında etüdü ya
pılmakta olan baraja dair sualine Nafıa 
Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/292) 82:83 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, za
bıt kâtipleri ile mübaşirlerin ve sair adliye me
murlarının terfihleri hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Adliye Vekilinden olan şifahi suali, 
alâkalı vekil hazır bulunmadığından gelecek 
înikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, baş
ta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehir
lerde ele alman imar hareketlerine dair şifahi 
sualine, Başvekil namına Devlet Vekili Cemil 
Bengü cevap verdi. 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'm, 
p a ^ r günleri mesai yapan Devlet işletmelerinde 
İş Kanunu ile Ücretli hafta tatili hakkındaki 
Kanun hükümlerinin nasıl uygulanmakta oldu
ğuna dair şifahi suali, Çalışma ve İşletmeler Ve
killeri hazjr bulunmadıklarından, 

Kocaeli Mebusu Turan- Güneş'in, İstanbul 

2. — HAVALE EE 

Lâyihalar 
1. — Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın 

Libya Devletine hibe edilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/646) (Millî Müdafaa ve Bütçe En
cümenlerine.) 

2. — Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacı
lık Teşkilâtı, Dünya Sağlık Teşkilâtı, Milletler
arası Telekominikasyon Birliği ve Dünya Meteo
roloji Teşkilâtından temin ettiğimiz teknik yar
dımlara mütaallik 23 Ocak 1957 tarihli (Değiş
ti rir liş Teknik Yardım Esas Anlaşması) nın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/647) (Ha-

Sayfa 
2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, Konya vilâyetinin Kovacık köyü civa
rındaki kum sahası hakkında Konya Vali
liğince şimdiye kadar yapılmış olan mua
melenin geçirdiği safhanın neden ibaret 
olduğuna dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik ile İktisat ve Ticaret Vekili Ab
dullah Aker'in tahrirî cevapları (7/297) 83:84 

Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünün 
tertibettiği konferanslara dair Çalışma Vekilin
den şifahi suali, sual sahibi hazır bulunmadığın
dan gelecek İnikada bırakıldı. 

ödünç para verme işleri hakkımdaki 2279 sa
yılı Kanunda tadilât yapılmasına ve bu kanu
nun bâzı maddeleriyle 3399 ve 5841 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun lâyihasının 
müzakeresi' Ticaret Vekili seyahatte bulundu
ğundan tehir olundu. 

3.IV.1957 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Kayseri Mebusu 

/. Baç ö. Mart 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
A. Kenuk 

LEN KAĞITLAR ' 

riciye, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Ma
arif ve Bütçe encümenlerine). 

3. — Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun 37 nci maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası (1/648) (Münakalât, Ma
liye ve^Bütçe encümenlerine). 

4. — Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun 7 nci. maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/649) (Mü
nakalât, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine). 

5. — Devlet Havayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 malî yılı hesabı katî kanun lâyihası 
(1/650) (Divanı Muhasebat Encümenine). 

6. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı hesabı katî kanunu lâyiha-
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sı (1/651) (Divanı Muhasebat Encümenine). 
7. — İnhisarlar Umum Müdrülüğünün 1955 

malî yılı hesabı katî kanun lâyihası (1/652) 
(Divanı Muhasebat Encümenine). 

8. — Lübnanlı eşhasın (Option) müddetinin 
ikişer yıl daha temdidi hakkında 16 Aralık 1954 
ve 28 Ocak 1957 tarihlerinde Beyrut'ta teati 
edilen mektupların tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (1/653) (Hariciye Encümenine). 

9. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki ihtilâfların halli hususunda 
Divanın kaza hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyari kayda katılma hakkındaki 5047 
sayılı Kanunun yeniden temdidine dair kanun 
lâyihası (1/654) (Hariciye ve Adliye encümen
lerine). 

10. — Millî Emniyet Servisi teşkilât kanunu 
lâyihası (1/655) (Millî Müdafaa, Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine). 
, 11. — Petrol Dairesi Reisliği 1954 malî yılı 

hesabı katî kanunu lâyihası (1/656) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

12. — Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu şube 
hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları işletmesine devri hakkında kanun lâyi
hası (1/657) (İktisat, münakalât ve Bütçe en
cümenlerine) 

13. — Ticari numuneler için E. C. S. Karnesi 
hakkında 1 Mart 1956 tarihinde Brüksel'de 
tanzim olunan Gümrük Sözleşmesinin tasdikine 

dair kanun lâyihası (1/658) (Hariciye, Ticaret 
re Gümrük ve İnhisarlar encümenlerine) 

14. — Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizci
lik Okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı Ka
nunun 3.ncü maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası (1/659) (Münakalât ve Bütçe encü
menlerine) * 

Teklifler 
15. — İstanbul Mebusu Necmi Ateş ve iki 

arkadaşının, Devlet dâvalarını intaceden avu
kat ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkın
daki 1389 sayılı Kanunun 1 nci maddesine«bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/453) 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

16. — Tunceli Mebusu Arslan, Bora'nın, As
kerî Temyiz Mahkemesi reis, müddeiumumi ve 
âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat veril
mesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/454) (Millî Müdafaa, Adliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Tezkereler 
17. — Diyarbakır Mebusu Mehmed Hüsrev 

Ünal'ın - teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi (3/494) (Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

18. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen 742 395 lira 28 kuruşun terkini ve 
14 007 lira 18 kuruşun affı hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/495) (Bütçe Encümenine) 
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BİRİNCİ CELSE 
^çılma saati : 15 #5 

REİS — ReisvekiH İhsan Baç 
KATİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

€IEİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(İstanbul mebuslarına kadar yoklama ya- | 

pildi.) 
REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE .MÂRUZÂTI 

/. — Teşkilâtı Esasiye Eritilmem Riyase
tinin, encümende bulunan Seçim Kanununa 
mütaallik kanun tekliflerinin kurulan beş kişi
lik Tâli Encümene tevdi edilmiş bulunduğuna, 
nizamname teklifleri için de diğer encümenler
den mütalâa talebedildiğine dair tezkeresi (3/496) 

REİS — Riyasetin maruzatı var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
1. — Seçim Kanununa taallûk etmek üzere 

Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
ve Muğla Mebusu Yavuz Pasamehmetoğlu ve 

-iki arkadaşı ve Manisa Mebusu Yunus Muam
mer Alakant ve Kocaeli Mebusu Turan Güneş 
ve Sivas Mebusu Nuri Demirağ ve aynı ka
nunun bir. maddesinin tefsirine aidolmak üze
re Trabzon Mebusu Sabri Dilek tarafından 
verilen teklifler, ,tetkik edilmek ve neticesi 
raporla encümenimize tevdi olunmak üzere beş 
kişilik bir tâli komisyona tevdi edilmiştir. Ge
lecek rapora intizar edilmektedir. 

2. — Dahilî Nizamnamenin tadiline dair, 
Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş tarafından veri
len teklifflerin, diğer encümenlerin mütalâala
rının alınmasına lüzum görülüp, bu mütalâayı 
muhtevi raporun gelmesine intizar edilmekte 
olduğunun Yüksek Meclise arzı hususunu say
gılarımla rica ederim. . . 

Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni Reisi 

Manisa 
Muhlis Tüm ay 

REÎS — îttilaınıza arz edilmiştir. 

2. — Teşkilâtı Esamiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen Riyaseti 
nin, muhtelif suç isnadı ile teşriî masuniyetleri
nin kaldırılması talebedilen Mebuslara ait dos 
y alarm İhzari Encümene tevdi edilmiş bulun 
duğuna dair tezkeresi (S/497) 

2 . IV . 1957 
Yüksek Reisliğe 

Muhtelif suç isnadiyle teşriî masuniyetleri
nin kaldırılması talebiyle tevdi olunan altı dos
ya îhzari Encümene tevdi edilmiştir. Gelecek 
rapor ve karara întir.ar edilmekte bulunuldu
ğunun, Yüksek Meclise arzı hususunu saygıla
rımla rica ederim. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen Reisi 
Manisa 

M Tümay 

REÎS — Yüksek ıttılaınıza arz edilmiştir. 

:i. — İktisat Encümeni M. M, nin, Ereğli 
Kömür İşletmeleri kanunu lâyihasının havale 
edilmiş bulunduğu İktisat, Nafıa, Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden üçer âza seçilerek kuru
lacak Muvakkat Encümende müzakere edilmesi-
nin Umumi Heyetin tasvibine arzına dair tezke
resi. (3/498) 

3.TV.1957 
Yüksek Reisliğe 

Ereğli Kömür İşletmeleri kanunu lâyihası
nın, 4 encümenden geçerek Heyeti Umumiyeye 
gelmesi bir hayli zamana mütevakkıf olacağın-

80 



t : 64 3.4 
dan, çok mühim olan hu kanun lâyihasının bir 
an evvel Etibankdan ayrılarak İktisadi Devlet 
Teşekkülleri uhdesine girmesi ve yaz tatilinden 
evvel çıkarılması için havale edilmiş olan İkti
sat, Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenlerinden 
3 er âza seçilerek Muvakkat Encümendo müs-
tacelen müzakeresine encümenimizce karar ve
rilmiş olduğundan keyfiyetin. Umumi Heyetin 
tasvibine arzını saygılarımla rica- ederim. 

^ İktisat Encümeni M. M. 
Zonguldak 

S. Başöl 

REİS — İktisat Encümeni tezkeresinde Ereğ
li Kömür İşletmeleri hakkındaki kanun lâyiha
sının İktisat. Nafıa, Maliye ve Bütçe encümen
lerinden alınacak üçer azadan teşekkül edecek 
bir Muvakkat Encümende müzakeresi teklif 
edilmektedir Bu encümenin teşkilini ve kanun 
lâyihasının bu encümende müzakeresini yüksek 
reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Nafıa Encümeni Riyasetinin, Güzel 
Sanatlar Akademisinin, Mimarlık ve Şehircilik 
Fakültesi haline ifrağı hakkındaki kanun tekli-
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fmi Nafıa, Maarif ve Bütçe encümenlerinden be
şer âza seçilerek teşkü edüecek Muvakkat En
cümende müzakere edilmesine dair tezkeresi 
(3/499) 

Yüksek Riyasete 
L'â . 1. 1D56 tarihinde, yani bundan 15 ay ön* 

ce*' Meclise verilmiş olan ve henüz görüşülemi-
yen Güzel Sanatlar Akademisinin Mimsılık ve 
Şehircilik Fakültesi haline ifrağı hakkındaki 
kanun teklifinin daha fazla bekletilmeden hava
lesi gereğince Nafıa, Maarif ve Bütçe encümen
lerinden seçilecek beşer kişiden müteşekkil bir 
Muvakkat Encümene havalesini saygılarımla 
arz ederim. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Gazianteb 
S. Kuranel 

REİS — Efendim, bu kanun teklifinin Na
fıa, Maarif ve Bütçe encümenlerinden seçilecek 
beşer kişiden müteşekkil bir Muvakkat Encü
mene havalesini ve burada görüşülmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etraiyen-
ier... Kabul edilmiştir. 

Suallere geçiyoruz, efendim. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVABI 

1. — Trabzon Mebusu Emrıdlak Nutku'nun, 
zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin ve sair adliye me
murlarının terfihleri hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün, şifahi cevabı (6/329) 

REİS — Sual sahibi burada rai, efendim?... 
Burada. Adliye Vekili buradalar. Suali okuyo
ruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda yazılı sorularımın Adliye Vekili ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi rica ederim. 

1. Zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin ve sair 
adliye memurlarının terfihi hususunda Adliye 
Vekâletinin düşüncesi nedir 1 

2. Bu mesleke rağbeti ve 'intisabedenlerin 
çalışmalarım teşvik ve mesleki cazip bir hale koy
mak için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

3. Bu memurlara fazla mesai veya yıpran

ma zammı olarak zabıta memurları gibi maktu 
ve muntazam bir ücret verilmesi icabetmez mi? 

4. Paraya ve kıymetli evraka vazıülyet olan 
Iarla Adliye Başkâtibi, icra memuru ve vezne
darlarına kasa tazminatı verilmesi icabetmez mi? 

5. 1957 bütçesinde adliye memurları kadro
larında artırmalar ve genişletmeler yapılmış mı
dır? 

Trabzon 
Emrullah Nutku 

REİS — Adliye Vekili, buyurun. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem, arkadaşlarım, Trab
zon Mebusu Emrullah Ntuku arkadaşımızın su
allerine kısaca arzı cevabedeceğim : 

Mahkeme başkâtip ve zabıt kâtiplerinin terfi
hi mevzuunda bir mebus arkadaşımız tarafından 
verilmiş olan bir kanun teklif i halen Büyük Mec
lisi encümenlerinde tetkik ve müzakere safha-
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sında bulunmaktadır. Hiç şüphesiz Meclisi Âli 
bu hususta en isabetli kararı verecektir. Esa
sen Hükümetinizin bu hususu daha geniş mânası 
ile Personel Kanununda mütalâa edeceği de ta
biîdir. 

Muhterem arkadaşımızın bu mevzuda sormuş 
olduğu diğer sualler ve vaz'etmiş olduğu diğer 
ıneselele'r üzerinde gerektiği ve lâyık olduğu nis
pette Hükümetinizin durmakta bulunduğunu 
hürmetle arz ederim. 

REÎS — Emrullah Nutku, buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; bugünkü durum karşısında 15 
lira maaşı asli gibi cüzi maaşlarla çok büyük dar
lık içinde bulunan bir zümre vardır ki, bunlar 
da adliye memurları ile adliye zabıt kâtipleridir. 
Pek iyi bilirsiniz ki, memleketin en mühim işlerini 
gören bir zümredir. Bunlar sıkıntı içindedirler. 
Her gün mütaaddif mektuplarla mebus arkadaş
larımıza kendilerinin terfihi için ricada bulun
makta ve bizi bu yolda bir teşebbüse sevk etmek 
istemektedirler. Sayın Adliye Vekili geçen se
neden beri bu memurların terfih ettirileceğini 
ve bilhassa icra veznedarları" ile mahkeme vezne
darlarına bir kasa tazminatı verileceğini müta-
addit defalar bendenizin şifahi suallerine ceva-
bolarak bildirmişlerse de aradan bir buçuk sene 
geçmiş bulunmaktadır. Bu memur arkadaşları
mız hakikaten geçim zorluğu içindedir ve bun
ların geçim zorluğu içerisinde bulunması mah
keme işlerinde birçok suiistimallerin vukubulma-
sma sebebolmaktadır. O itibarla Sayın Adliye 
Vekilinin, Personel Kanunu ile bu işlerin hal
lolunacağını söylemesi bendenizi tatmin etme
miştir. 

Arkadaşlar; zabıta memurlarına fazla mesai 
ücreti olarak hususi bir kanunla maaş zammı ya-
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pildi, diğer memurlara da buna muvazi olarak 
maaş zamları yapıldı. Fakat Adliye memurları, 
betahsis mübaşirler bu hususta katiyen nazarı 
dikkate alınmadılar. Bunlar da bir nevi zabıta 
hizmeti görmekte olan arkadaşlardır. O itibar
la kendilerinin Personel Kanununu beklemeleri 
yerine, Tahjr Taşer arkadaşımızın vermiş olduğu 
ve az çok bu zümrenin terfihine medar olabile-

' cek mahiyetteki teklifini dekteklemelerini ve bu 
kanunun behemehal çıkartmak suretiyle Mecli
sin bu yolda bir yardımda bulunmasını bilhassa 
istirham ediyorum arkadaşlar. , 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

2, — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulün-
ay\n, Pazar günleri mesai yapan Devlet İşlet
melerinde İş Kanunu ile Ücretli hafta tatili hak
kındaki Kanun hükümlerinin nasıl uygulanmak
ta olduğuna dair Çalışma ve İnletmeler Vekille
rinden şifahi suali (6/337) 

RElS — Sual sahibi buradalar mı? (Burada. 
sesleri). Çalışma Vekili yok. işletmeler Vekili bu
radalar. Her iki vekilin birlikte cevap yermeleri 
için suali gelecek İnikada talik ediyorum, efen
dim. 

3. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, tstan-
Jhıîl Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü
nün tertibettiği konferanslara dair Çalışma Ve
kilinden şifahi suali (6/338) 

REÎS — Turan Güneş, buradalar mı? (Bura
da sesleri) Çalışma Vekili bulunmadığı için suali 
gelecek İnikada bırakıyorum. 

Cuma Günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
İnikada son veriyorum. 

h 

Kapanma saati : 15,15 

»>••« 

H TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

L •-- Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğhı-
nun, yeraltı sularından istifade için. 1957 senesi 
bütçesiyle ne miktar tahsisat ayrıldığına ve Ala
ca kazasında etüdü yapılmakta olan baraja dair 
•sualine Nafıa Vekili Eteni Menderes'in tahrirî 
cfvaln (7/292) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 30 . I . 1957 

Çorum. 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
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1. 1957 senesinde yeraltı sularından istifade 

için ne miktar tahsisat ayrılmıştır? Bu tahsisat 
muayyen bir plân ve program dâhilinde sarf edi- * 
lecekse bu plân ve programın neden ibaret oldu
ğunun bildirilmesini. 

2. 1957 senesinde yeraltı sularından istifade 
için hangi vilâyetlerde ne miktar para sarfı ile 
ne miktar araştırma yapılacağının bir liste halin
de bildirilmesini. 

3. Alaca kazası dâhilinde birkaç seneden be
ri etüdü yapılmakta olan barajın hangi safhada 
bulunduğunun ve tetkikat müspet netice vermiş 
ise ihalesinin ne zaman yapılabileceğinin bildiril
mesini. 

T. C. • 
Nafıa Vekâleti UV.1957 
Hususi Kalem 

Sayı : 240 

T. B. M. Meclisi Reisliğine, 
Ankara. 

30.1.1957 gün ve 7-292-3836-17150 sayılı 
yazıları karşılığıdır : 

Yeraltı sularından istifade için 1957 senesi 
bütçesiyle ne miktar tahsisat ayrıldığına ve 
Alaca kazasında etüdü yapılmakta olan bara
ja dair Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu 
tarafından verilen tahrirî sual takririne hazır
lanan cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Yeraltı sularından istifade için 1957 senesi 
bütçesiyle ne miktar tahsisat ayrıldığı,'Alaca'
da etüdü yapılnıakta^blan baraja dair Çorum 
Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu tarafından veri
len tahrirî sual takriri aşağıda cevaplandırıl
mıştır : 

1. 1957 senesinde yeraltı sularından fayda
lanma İçin 20 milyon lira sarfı tasarlanmakta
dır. Bu tahsisat yurdumuzun yer üstü sula
rından mahrum bölgelerinde yeraltı suyu iş
letmesinin icap ve tekniğine uyularak hazır
lanmış bulunan program gereğince sarf edile-

-, çektir. 
Bu programın gayesi, kısaca evvelâ araştır

ma kuyuları açılarak muhtelif yeraltı suyu im
kânlarımızın potansiyelinin tâyini ve daha son-
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ra kuyu adedinin fazlalaştırılarak işletmeler ha
line ifrağı, şeklinde izah edilebilir. 

1957 senesi programına göre; Urla, Diyar
bakır, Mardin, Konya, Niğde, Çorum, İsparta 
ve Denizli vilâyetleri dahilinde ilk etüdleri 
ilerlemiş sahalarda araştırma kuyuları açıla
caktır. 

2. Bu kuyuların sayısı araştırma progra
mının icabına göre ayarlanacağından şimdiden 
adedleri hakkında sarih bir şey söylemek müm
kün değildir. 

3. Yeşilırmak amenajmanı ile ilgili olarak 
yaptırılmakta olan etüdler ikmal edilmek üze
redir. Bu etüdlere göre Alaca kazası dâhilin
de mevcut bulunan Hatap ve Alaca barajları
nın'rantabilitesi cayi sual bulunmaktadır. 

Bu itibarla, bu barajların inşası için tetki
kat müspet netice vermemiştir. 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Konya vilâyetinin Kovacık köyü civarındaki 
kum sahası hakkında Konya Valiliğince şimdiye 
kadar yapılmış olan muamelenin geçirdiği saf
hanın neden ibaret olduğuna dair sualine Dahi
liye Vekili --Namık Gedik ile İktisat ve Ticaret 
Vekili Abdullah Aker'in tahrirî cevapları (7/297) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Reisliğine 
Konya vilâyetinin Gemalmaz mahallesinde 

ve 122 numaralı hanede oturan Ali Haydar Er-
gün adlı bir vatandaş; 15 . V . 1953 tarih ve 
499 sayılı Kararla Kovacık köyü civarındaki 
kum sahasının tamamının kendisine ruhsatının 
verildiğini ve ayrıca noterden 6 . V . 1953 ta-

.rih ve 3111-6-142 sayılı taahhütname ve ke
faletnamede kendisinden alındığı halde bilâhara 
sahanın büyük kısmının elinden alınarak bir 
parselinin kendisine verildiğini ve bu kanun
suz muamelenin kaldırılması için Dahiliye ve 
İktisat ve Ticaret Vekâletlerine yaptığı müta-
addit şikâyetlerine bir cevap alamadığını ve 
6 . V . 1954 gün 2517 sayılı yazı ile de tek 
parsel sahasının da elinden alındığını ve sahip
siz kalan bu sahadan şimdiye kadar kaçak ola
rak 250 milyon metre küb kum ve çakıl çektir
mek suretiyle özel İdare ve Hazinenin milyon
larca lira zarara sokulduğunu ve bunları önle
mek için Konya Valiliğine vaktinde yapılan 
mütaaddit şikâyetlerin hiçbirinin nazarı itiba
ra* alınmadığını, mahallinde bir mülkiye ve ma-
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liye müfettişinin yaipaeağı tetkikattan en az 
250 milyon liralık bir suiistimal ortaya çıkar
tılacağını iddia etmektedir. Bu iddia karşısın
da aşağıdaki sualimin Sayın Dahiliye, İktisat 
ve Ticaret vekillerinin yazılı olarak cevaplan
dırmalarına tavassutlarınızı, saygı ile rica ede
rim. 7 .' II . 1957 

Elâzığ 
Selâhattin Toker 

1. Bahse konu olan kum sahası hakkında 
Konya Valiliğince şimdiye kadar yapılmış olan 
muamelenin geçirdiği safhalar neden ibarettir"? 

2. Kum sahasının önce tamamının ruhsati
yesi Ali Haydar'a verildiği halde bilâhara, bu 
hakkın bir parsele inhisar ettirilmesi ve muta- -
akıben bu sahanın da adı geçenin elinden alın
ması hangi kanuni sebeplere dayanmaktadır? 

. 3. Ali Haydar'm yaptığı şikâyetler ve mü-
raeaatler üzerine vekâletinizce şimdiye kadar 
ne gibi takiplerde bulunulmuştur? 

4. Kum ve çakıl sahası olan bu yerden ka
çak olarak kum ve çakıl çekilmesine müsamaha 
etmek suretiyle Hazine ve Özel idare menfaati
ni zarara uğratanlar hakkında ne gibi bir mu
amele yapılmıştır? 

T. (J, 
Dahiliye Vekâleti 

M. t. G. M, 
D. R. 1. Mua. Ş. M. 

Sayı : 611-125-25/8115 

özü : Elâzığ Mebusu Selâhat-
tin Toker'in Konya vilâyeti' 
Kayacık köyü civarındaki 
kum ve çakıl ocağı hakkmda-

^ ki tahrirî sual takririne veri
len cevap Hk. 

T, B. Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 
8 . I I \ 1957 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-207/3863-17314 sayılı yazı karşılığıdır, 
Konya vilâyetinin Kayacık köyü civarında

ki kum ve çakıl ocakları hakkında Konya vali
liğince .şimdiye kadar yapılmış olan muamele^ 
nin geçirdiği safhanın neden ibaret olduğuna 
dair Elâzığ Mebusu Selâhattiıı Toker tarafın
dan verilen ve dört maddeyi ihtiva eden tahri
rî sual takriri üzerine, yaptırılan tetkikat so
nunda ; 
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1. Bahse mevzu kum ve çakıl ocağının. 

1951 tarihinde keşfedüdiği, 6 . VIII . 1951 ta 
rihinde bir dönümlük sahanın işletme ruhsatı. 
Mehmet Apkaya'ya, 27 . III . 1952 tarih ve 
76/2 ruhsatname ile de bir dönümlük saha. 
Ofis idaresi Kadınhanı, Sarayönü, Kaşınhanı 
silo inşaatı için, 19 . VIII . 1951 tarihinde 300 
dönümlük saha da, Taşocakları Nizamnamesine 
müzeyyel 2 Temmuz 1330 tarihli Kanun gere 
ğinee Karayolları 3 ııcü Bölge Müdürlüğüne v< 
diğer resmî dairelerin ihtiyaçları nispetinde 
sahalar ayrılmış ve ruhsatnameleri usulüne 
tevfikan verilmiştir. 

2. Ali Haydar Ergüıı, işletme ruhsatname
sinde yazılı ve noterlikçe müseccel taahhütna
mesinde gösterilen miktar dışına çıkarak ocak 
sahasının heyeti umumiyesinin takaddüm hak
kı olarak kendisine verilmesini istemiş ve cari 

• mevzuat hükümleri muvacehesinde böyle bir 
talebin yerine getirilmesine imkân olmadığı arı 
laşılmıştır. 

3. Bu isteğinin yerine getirilmemesi dolayı 
siyle adı geçen, Vekâletimize ve diğer vekâlet 
iere muhtelif tarihlerde mütaaddit şikâyetler
de bulunmuş ve bu meyanda iki defa Devlet 
Şûrası nezdinde dâva açmış ve altıncı dairece 
yapılan tetkikat sonunda, bu husustaki dâvala
rı kanunsuz ve mesnetsiz bulunduğu' cihetle. 
reddedilmiş ve ayrıca Konya Asliye Hukuk 
Mahkemesine vilâyet aleyhine açmış olduğu da 
va da, 19 . XII . 1956 tarihinde, en yüksek sa 
lâhiyetli idari mahkeme tarafından haksızlığı 
na hükmedilen dâvanın adlî mahkemelerin ka 
za yetkisi dışında olduğundan reddine karar 
verilmiş bulunmaktadır. 

İdari ve adlî kaza mercilerinin tetkikinden 
geçmiş ve karara bağlanmış bulunan şikâyet 
mevzuu hakkında idari vesayet bakımından Ve 
kâletimizce yapılacak bîr muamele olmadığı 
görülerek müştekiye gerekli tebligat yapılmış
tı?. 

4. Mevztıubahis kum ve çakıl sahasından 
kaçak olarak istihsal yapıldığı iddiasına gelin
ce; , 

Bu sahadan Kredi Bankası inşaat nıütaohhi 
di bu sahadan ve ruhsatlı yerlerden kaçak kum 
ve çakıl çıkardığı tesbit olunmuş ve adı geçen 
vilâyetçe bu hususta gerekli kanuni muamele 
yapılmıştır. 
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Bu itibarla, ilgili vilâyet hususi idaresinin 

bu yüzden zarara uğradığı iddiası varit görül
memiştir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
1 . I V . 1957 I 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Tetkik Heyeti Reisliği 20 . II! . 1957 
Sayı: Genel; 11 

Özel: 158 

özü: Elâzığ Mebusu Selâ-
hattin Toker'in Konya'
dan Ali Haydar Ergün ile 
alâkalı sorusu hakkında. j 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine I 
8 . II . 1957 tarihli Kanunlar Müdürlüğü i 

ifadeli 7 - 297/3863 -17314 sayılı yazıya O : j 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in Konya^- | 

nm Gemalmaz mahallesi 122 numarada mukim 
Ali Haydar Ergün'le alâkalı Kovacık köyü civa
rındaki kum sahası hakkında Konya Valiliğin
ce ve Vekâletimizce şimdiye kadar yapılmış olan 
muamelenin geçirdiği safhaların nelerden ibaret 
olduğuna dair Dahiliye Vekâletiyle, Vekâleti
mizce yazılı olarak cevaplandırılmak üzere ver
miş olduğu tahrirî sual takriri tetkik olunmuş
tur. 

Bu suallerin cevapları; Konya Valiliğinin bir 
sureti ilişikte sunulan 28 . I I . 1957 gün ve Hu
susi Muhasebe Müdürlüğü ifadeli 2290 sayılı Ve
kâletimize vâki cevabi yazısiyle soruda adı ge
çen Ali Haydar Ergüıı'ün aynı mevzuda Yük
sek Meclise müracaatı üzerine Vekâletimize.^ 
Arzuh.ll Encümenine takdim olunan bir örneği 
ekli 7 . III . 1957 tarihli ve 9/7341 sayılı yazı 
mızda münderiç bulunmaktadır. 

Cereyanı hali tafsil eden bu yazıların tetki
kinden de anlaşılacağı üzere zikri geçen kum ve 
eakıl sahası dolayısiyle cereyan etmiş muamele
nin mevzuatımıza uygun olduğunu saygı ile arz 
öderim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker ı 

#-
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T. C. 
Maden İşleri U. Müdürlüğü 7 .' III . 1957 

Ruhsatnameler Şubesi 
9/7341 

Ali Haydar Ergüıı'ün şi
kâyeti hakkında. 

T. <J. Büyük Millet Meclisi 
Arzuhal Encümeni Başkanlığına 

7 . 1 . 1957 tarihli ve 12100/11543 sayılı ya
zıl arma : 

Konya Gemalmaz mahallesi numara 122 de 
mukim Ali Haydar Ergün imzalı olup tarih ve 
numarası yukarı çıkarılan yazılariyle Vekâle
timize gönderilen 20 . XII . 1956 tarihli dilek
çe tetkik edilmiş ve şikâyet mevzuu hâdisenin 
aşağıda arz olunduğu şekilde muameleye tâbi tu
tulduğu görülmüştür. 

Konya vilâyetinin Tömek nahiyesine bağlı 
Kayacık köyü hudutları içinde kum ocağı işlet
mek üzere Ali Haydar Ergün tarafından 31 . 
I I I . 1953 tarihli dilekçe ile vâki müracaat Taş 
ocakları Nizamnamesinin 9 ve mütaakıp mad«!e 
leri hükümleri muvacehesinde gerekli mııam;.--
ye tâbi tutulmuş ve tekemmül etirilen dosyo 
Vilâyet Daimî Encümenine havale edilmiştir. 

Bu sırada muhtelif teşekkül ve şahıslar tara
fından da aynı kum sahasının işletilmesi hak
kında mütaaddit müracaatler vukubulduğun-
dan, bunların da yukarda adı geçen müracaat-
le birlikte Daimî Encümende tetkikine lüzum 
görülmüştür. 

Yapılan bu tetkikat neticesinde; mezkûr 
kum sahasını muhtelif ihtiyaçları için işletmek 
üzere, E t Kombinası, Şeker Fabrikası, İkinci 
Ordu Müfettişliği, Yollar Üçüncü Bölge Müdür
lüğü ve hususi şahıslar tarafından yapılan mü-
taddit müracaatler de nazarı itibara alınmak 
üzere sahanın 48 parsele bölünmesine ve bütün 
ihtiyaç sahiplerine ait taleplerin kapılanmasına 
karar verilmiş ve bu mey anda 31 . I I I . 1953 
tarihli dilekçe ile müracaatta bulunan Ali Hay
dar Ergüıı'ün talebi de 48 parselden bir tanesi
nin kendisine tahsisi suretiyle ruhsatnameye 
bağlanmıştır. ' 

Cereyan eden bu muameleyi mütaakıp Ali 
Haydar Ergün tekrar vilâyete müracaat ederek 
bütün kum sahasının kendisine verilmesi-lâzım-
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geldiği iddiasında bulunmuş ve fakat Daimî Kn-
cümenee bu iddia yerinde görülmiyerek talebi 
reddolunmuştur. 

Bunun üzerine alâkalı Dahiliye Vekâletine. 
başvurarak yapılan muameleye itirazda bulun
muş ise de, vâki inceleme Sunucunda Vilâyetçe 
eereyan ettirilen muamelenin mevzuata uygun 
olduğu görülmüş ve bu Vekâlet tarafından Ali 
Haydar Ergün'e talebinin yerine getirilmesine 
imkân olmadığı bildirilmiştir. 

Ali Haydar Ergün Dahiliye Vekâletinin mez
kûr tebligatına da kanaat getirmediğinden Kon
ya vilâyeti tarafından yapılan muamelenin dü
zeltilmesi için bir defa da Vekâletimiz nezdinde 
teşebbüse geçmiştir. 

Taş ocakları Nizamnamesinin 27 nei maddesi
ne göre, vilâyetle müracaat sahipleri arasında 
taş ocakları mevzuunda zuhur eden ihtilâfın bi-
dayeten Vekâletimizce tetkik edilerek bir karara 
bağlanması icabettiğinden keyfiyet Konya vilâ
yetinden sorulmuştur. 

Alman cevabın tetkikinde1, işin yukarıda arz 
olunduğu şekilde muameleye tâbi tutulduğu ve 
bunun'da Taş ocakları Nizamnamesi hükümle
rine aykırı olmadığı anlaşılmış ve muhtelif di
lekçelerine karşılık olarak 20.VI.1954 - 9/12049, 
1. I X . 1956 - 9/24046 ve 28 . I . 1957 - 9/2806 
tarih ve sayılı yazılarımızla iddia ve talebin iı'ı 
yerinde görülmediği müteaddit defalar adı geçe
ne duyurulmuştur. 

Bu arada müşteki Ali Haydar Ergün tarafın
dan aynı mevzuda Devlet Şûrasına açılan idari 
daya da reddolunmuş ve Konya Vilâyetince ya
pılan muamelenin mevzuata uygunluğu kabul 
edilmiştir. 

Netice olarak Ali Haydar Ergün'ün ruhsatna
me verilmesini istediği saha ve civarı, vilâyetçe 
48 ayrı parsele ayrılmış ve bu parsellerden bir • 
adedi de şahsına tahsis edilerek 3/61. sayılı ruh
satnameye bağlanmış olduğu gibi kendisinden 
gayri 47 müracaat sahibinin ihtiyaçları karşı
lanmış ve bu suretle bir kısım vatandaşlara da 
iş sahası temin edilmiştir. 

b ı k a n d a arz olunduğu şekilde muamele ya
pılmasında gerek Taş ocaftları Nizamnamesi ve 
gerekse diğer mevzuat hükümlerine bir aykırılık 
bulunmamaktadır. ı 
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20 . XII . 1956 tarihli dilekçe eklice takdim 

kılınmıştıi?. 
Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

iktisat ve Ticaret 
Vekili 

T. (J. 
Konya Vilâyeti 

Hususi Muhasebe Müdürlüğü 
Şubesi : (lelir 
Sayısı : 2290 

Ali Haydar Ergün Hak. 

İktisat ve Ticaret Vekâletine 
Tetkik Heyeti Reisliği : 14.H.1957 gün ve 

11/113 sayılı emirleri karşılığıdır. 
Vilâyetimizin Kayacık köyü civarında bu

lunan kum ve çakıl ocağı hakkında şimdiye ka
dar yapılmış olan işlemlere dair Elâzığ Mebusu 
Selâhattin To'ker tarafından verilen ve dört 
maddeyi ihtiva eden 7.11.1957 tarihli sorular 
aşağıda sıralandırılmıştır. 
* 1. Sözü edilen kum ve çakıl ocağı 1951 yı

lında keşfedilmiştir. 
6.VIII.1951 tarihinde bir dönümlük sahanın 

işletme ruhsatı aynı tarih ve 62/2 sayı ile Meh
met Apka'ya ve 27.111.1952 tarih ve 2/76 ruh
satname ile bir dönümlük saha Ofis idaresi Ka
dınhanı, Sarayönü, Kaşmhanı silo inşaat mü'ta-
ahhidi Mühendis Vaiter Kling'e 

19.VII1.1951 tarihinde 300 dönümlük saha, 
Taş Ocakları Nizamnamesine müzeyyel 2 Tem
muz 1330 tarihli Kanun gereğince Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğüne vefilmiştir. 

2. Ali Haydar Ergün'ün işletme ruhsalı 
verilmesine dair müracaatı üzerine Taş Ocakları 
Nizamnamesi hükümleri gereğince gerekli tet-
kikat ve tahkikat yapıldıktan sonra, resmî dai
relerin istemleri de dikkate alınmak k e d i y l e 
30.VI.1953 günlü ve 97/61-3 sayılı ruhsatname 
ile beş dönümlük saha içinde istihsal yapması 
uygun görülmüş ve mumaileyhin Konya Noter-
liğince re'sen tanzim olunan 6.V.1953 tarihlî 
ve 3111/142 sayılı ve Ali Haydar Ergün imzalı 
taahhütname ile ruhsatname muhteva ve mün-
derecatı tescil olunmuştu. 

Bu arada 2 Temmuz 330 tarihli Kanunun hü
kümleri 'dairesinde 7IX.1953 tarihinde Millî Mü-
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dafaa ihtiyaçları için 2. Ordu Müfettişliğine, 
Nafıa inşaatı için Karayolları 3. Bölge Müdür
lüğüne ve belediye hizmetleri için Konya Bele
diyesine ihtiyaçları nispetinde sahalar ayrılmış 
ve ruhsatları meccanen verilmiştir. 

Yine bu meyaııda nispî resim ve ruhsat har
cı alınmak suretiyle Konya Şeker Fabrikasına 
ve Et Balık Kurumu Konya Kombinasına ihti
yaçlarına göre sahalar ayrılmış ve işletme ruh
satı verilmiştir. 

deriye kalan sahanın tamamı 2 Temmuz 1330 
tarihli Kanun hükümleri dairesinde Devlet Ha
va Yolları tarafından Konya'da yapılmakta 
olan hava meydanı inşaatı için meccani ruhsat
lı işletme müsadesi verilmiştir. 

3. Ali Haydar Ergün, işletme ruhsatname
sinde yazılı ve Noterlikçe müseecel taahhütna-
mesiyle müeyyet miktar dışına çıkarak ocak 
sahası heyeti umumiyesinin takaddüm hakkı 
olarak kendisine verilmesini istemiş kanun dışı 
olan bu istemi tabiatiyle yerine getirilmemiştir. 

Bunun üzerine Ali Haydar Ergün taciz 
edecek derecede Yüksek Makamata şikâyette 
bulunmuştur. Bunlardan birkaçı in misal' olarak 
kaydetmek kâfi gelecektir. 

A) 18 . VIII . 1953 tarihli şikâyeti üzeri
ne Dahiliye Vekâletince yapılan inceleme ne
ticesinde işkâyetin yersizliği Vekâletin 24 . IX . 
1953 gün ve 611 - 125/42/20953 sayılı emir
leriyle bildirilmiş ve keyfiyet 29/91953 gün 
ve 7405 sayılı vilâyet yazısiyle şikâyetçiye du
yurulmuştur. 

B) Diğer bir şikâyetine cevaben. Dahiliyi' 
Vekâleti 29 . V . 1954 gün ve 611 -124 - 21/8771 
sayılı emirleriyle kanuni gereğinin şikâyetçi
ye tebliği bildirilmiş ve 10 . VI . 1954 gün ve 
4245 sayılı vilâyet yazısiyle kanuni netice ken
disine tebliğ olunmuştur. 

C) Tevali eden şikâyeti üezrine Dahiliye 
Vekâleti işi yeniden tetkik etmiş, şikâyetin 
yerinde olmadığının kendisine tebliği 19 . 
VI . 1954 gün ve 611-125-21/9807 sayılı ya
zısiyle bildirilmiş ve 23 . VI . 1954 gün \e 
4753 sayılı Vilâyet yazısiyle Ali Haydar Er
gün'e tebliğ olunmuştur. 

D) Ali Haydar Ergün'ün Dahiliye ve 
Maliye Vekâletlerine vâki şikâyeti her iki Ve
kâletçe incelenmiş ve hâdisede bir kanuıısuz-
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luk bulunmadığı Dahiliye Vekâletinin 8 . II . 
1957 gün ve 611 -125 -1/2958 sayılı emirleriyle 
bildirilmiş ve keyfiyet 15 . II . 1957 gün ve 
2075 sayılı vilâyet yazısiyle şikâyetçiye tebliğ 
olunmuştur. 

E) Şikâyetlerine devam eden Ali Haydar 
Ergün aynıvzartıanda İktisat ve Ticaret Ve
kâletine de başvurmuş ve müşarünileyh Vekâ
letçe yapılan inceleme sonunda muamelede 
kanuna aykırı bir cihet görülemediği doğruca 
şikâyetçiye 22 . VI . 1954 gün ve 9/12049 sayı 
ile bildirilmiştir. 

Mumaileyhin tetkik olunan dosyasına göre 
şikâyetlerinin ve bu şikâyetlere vekaletlerce 
verilen inceleme neticesine ait cevapların bir
kaçını kaydettik. Yüzlere baliğ olan müra
caat ve şikâyet dosyası kiloları bulmuş ve Ali 
Haydar 'm psikolojik olarak hakkına razı ol
mamak ve devamlı surette yüksek makamla
ra başvurmayı, sanat haline getirmiş olduğu 
anlaşılmaktadı r. 

Bu arada Ali Haydar Ergün iki defa bi
risi 1953 yılında ve diğeri 1954 yılında olmak 
üzere Devlet Şûrası nezdinde dâva açmış G. 
ncı Dairece yapılan tetkikat neticesinde dâ
vaları kanunsuz ve mesnetsiz bulunduğundan 
reddedilmiştir. (53/2083 esas numaralı dâva 
ve 54/3167 esas numaralı dâva dosyaları) 

Devlet Şûrası kararlarının kendisine teb
liğinden sonra Ali Haydar Ergün aynı dâva
larını Konya Asliye Hukuk Mahkemesine 
(956/766) esas) vilâyet aleyhine yeniden aç
mıştır. Devam eden duruşmalar sonunda 
19 . XII . 1956 günlü celsede en yüksek sala
hiyetli idari mahkeme tarafından haksızlığına 
hükmedilen dâvanın Adlî mahkemelerin kaza, 
yetkisi dışında bulunduğundan reddine karar 
verilmiştir. 

Esasen yukarda izah edildiği veçhile mu
maileyh iki defa Devlet Şûrasına başvurmuş 
ve dâvaları reddedilmiş bulunmasına ve aynı 
mevzuda başka dâvalar açılamıyacağı pren
sibine göre Asliye Hukuk Mahkemesinin ver
miş olduğu vazifesizlik kararı üzerine Devlet 
Şûrasına gitmesi kendisine bir hak bahşet-
miyecektir. 

4. —• İkinci maddede de açıklandığı üzere 
kum ve çakıl sahası paralı ve parasız işletme
si ruhsata bağlandığı için bu yerlerden kaçak 
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kum ve çakıl istihsal edilmesi bahis mevzuu j 
edilemez. Ancak 1956 yılında Emlâk Kredi | 
Bankası inşaatı mütaahhidi bu sahadan ve ruh
satlı yerlerden kaçak kum çakıl getirdiği tes-
bit olunmuş Vilâyet Daimi Encümeninin 
28 . II . 1956 gün ve 1104/1062 saydı karariy-
le cezasiyle birlikte 3055,80 lira. resim tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Netice : Sözlü soruya konu olan kum ve 
çakıl ocağından Konya özel İdaresinin se
nede iki yüz elli milyon lira gibi astronomik bir 
gelirden zarar gördüğü iddiası tamamen yer
sizdir. Dahiliye Vekâleti Mahallî idareler Ge
nel Müdürlüğünde tevhitli özel idareler büt
çe kesin hesaplarına göre Türkiye'de taş 
ocakları, mevzuuna dâhil bütün maddelerden 
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abnan resim ve ruhsat harcı yekûnu 1-1,5 
milyon lirayı geçmemektedir. 

Taş ocakları Nizamnamesinde, Maden Ktı -
nunu hükümlerinde olduğu gibi takaddüm hak
kı usulü câri değildir. Bilfarz böyle bir hü
küm olsa dâhi şikâyetçinin takaddüm hakkı 
yoktur. 

Bütün dosyada vâki muamele ve yazılar ve 
Devlet Şûrası ve mahkemeye açılmış dâvalar 
neticesine nazaran vilâyet hususi idaresince 
kanuna aykırı bir muamele bulunmadığını say
gılarımla arz eylerim. 

28 . I I . 1957 
Vali 

Cemil Keleşoğlu 
tmza 

»>»«»« 

T. B. M. M. Matbaası 


