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Kadirbeyoğlu'nun, İstanbul ve Ankara 
belediye encümenlerince kiralar hakkın
da ittihaz olunan kararlar aleyhine 1954 -
1957 yılları arasında açılan dâva miktarı
na dair sualine Başvekil adına Devlet Ve
kili Muzaffer Kurbanoğlu'nun şifahi ce
vabı (6/75) 250:251 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Aıı-
kan'ın, Dicle üzerinde Hasankeyf köprü
sünün inşasına ne zaman başlanacağına ve 
Batman - Hasankeyf - Gercüş - Midyat -
Nusaybin karayolunun inşası hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik îleri 'nin şifahi cevabı (6/86) 251:255 

Sayfa 
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

-kan'm, Mardin vilâyetinin bâzı kazaların
daki ceza ve tevkif evlerinin durumuna dair 
sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun 
şifahi cevabı (6/88) 255:256 

4. — Adana Mebusu Ahmet Karamüf-
tüoğlu'nun, Ziraat Odaları seçimlerinin 
şimdiye kadar yapılmamış olması sebebine 
dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'-
in şifahi cevabı (6/92) 256:257 

5. — Gümüşane Mebusu Necati Alp'in, 
Bayburt'un kurtuluş gününde yapılmakta 
olan rodya konuşmalarına dair sualine Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı'-
nm şifahi cevabı (6/94) 257:258 

6. — Ankara, Mebusu Selim Soley'in, 
Ankara'nın bâzı kaza ve köylerine Sarıyar 
Barajı santralinden elektrik verilmesi husu
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kâleti Vekili Sıtkı Yırcalı'nın şifahi ceva
bı (6/95) 258:259 

7. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, kü
çük sanat erbabı ile esnafın malzeme ve ip
tidai madde ihtiyacını temin hususunda 
ne gibi tedbiı^r alındığına dair sualine Ti-



Sayfa 
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hazır lanmadığına dair sualine Maarif Ve
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sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Tica
ret Vekili Abdullah Aker'in, talırirî ce
vabı (7/126) 273:274 

Sayfa 
6. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'-

nun, Artova Ortaokulu öğretmen kadroları
nın tamamlanması hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Maarif Vekili Celâl 
Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/127) 274:275 

7. — Konya Mebusu Ali Sainı Kay
mak'm, tevzie tâbi mallardan 1 . I . 1957 
den 31 . III . 1958 e kadar ne kadar ithalât 
yapıldığına ve bunların nasıl tevzi edildi
ğine dair sualine Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in tahrirî cevabı (7/129) 275:280 

8. — Ankara Mebusu İbrahim îmirza-
hoğlu 'nun, Ankara vilâyeainde kaç tane 
motorlu, motorsuz ziraat makina ve aleti 
mevcudolduğuna ve bunlar için tahsis olu
nan iç. ve dış lâstiklerin miktarı ile hangi 
esaslara göre tevzi edildiğine dair sualine 
Ziraat Vekili Nedim Ökmen' in tahr i r î ce
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1. — Denizli'nin İstiklâl mahallesi 5 

sayılı hanede kayıtlı Yusuf oğlu Zehra'dan 
doğma Süleyman Arslanargun 'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Adana Mebusu Suphi Baykam'ın, Çankırı 
vilâyet merkezi ile bir kısım köylerinde vukua 
gelen sel felâketi dolayısiyle Türkiye Büyü t 
Millet Meclisinin duyduğu üzüntünün Çankırı 
halkına duyurulması hakkındaki takriri okun
du ve Riyasetçe ^gereğinin ifa edileceği beyan 
olundu. 

Japonya'daki Birleşmiş Milletler askerî kuv
vetlerinin hukuki durumuna dair Anlaşmaya 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakı hak
kındaki kanun kabul «dildi. 

Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
Matbuat suçlarının affı hakkındaki kanun tek-

Lâyiha 

1. r—., Muhtelif kanunlarda geçen ordu mü
fettişliği unvanının ordu kumandanlığı olarak 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/206) 
(Millî Müdafaa Encümenine) 

lifi ile Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'-
un, Umumi af hakkındaki kanun teklifinin red
dine dair Adliye Encümeni mazbatası kabul 
olundu. 

30.V.1958 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Katip 
Kayseri Mebusu Konya Mebusu 
Fikri Apaydın Sabahattin Sayın 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet AU Ceylân 

Şifahi sualler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş,m, 

NATO âzası memleketler tarafından Türkiye'
ye yeter derecede iktisadi yardımda bulunul
maması sebebine dair şifahi sual takriri Ha
riciye Vekâletine gönderilmiştir. (6/185) 

2. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Ordu 
vilâyetine tahsis edilen kamyon hakkındaki şi
fahi sual takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiş
ti*. (6/186) 

3. — Erzincan Mebusu Hüseyin Şahin 'in, 
Tercan kaymakamı hakkında vâki şikâyetler 
üzerine kanuni ve idari bir muamele yapılma
ması sebebine dair şifahi sual takriri Dahiliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/187) 

4. —' Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 
Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği para yekû
nunun 1957 senesinde baliğ olduğu miktara 
dair şifahi sual takriri*, Ticaret Vekâletine gön
derilmiştir. (6/188) 

5. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 
Giresun'da çiftçiyi topraklandırma kredisi ola
rak tevzi edilen para miktarına dair şifahi su
al takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/189) 

2. — HAVALE 

Tahriri sualler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

Burdur'un Yeşilova kazası Aşağıkırlı köyü 
muhtarı hakkında vâki şikâyetler üzerine ne 
muamele yapıldığına dair tahrirî sual takriri 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/177) 

2. —• Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van vilâ
yetinde yem fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair tahrirî sual takriri Sa
nayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/178) 

3. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van gö 
lündeki sodadan faydalanma hususunun düşü
nülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual takri
ri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/179) 

4. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Gerze 
yangınından zarar görenler için toplanan te
berru miktarı ile bunun hangi esaslara göre da-
ğıltıldığma dair tahrirî sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (7/180) 

5. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Çorlu 
Belediyesine ait bir gayrimenkulun ucuz bedel
le mahallî Demokrat Parti teşkilâtına verildi
ğinin doğru olup olmadığına dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir! 
(7/181) 

»İLEN EVRAK 

Tahriri sualler 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

Burdur'un Yeşilova kazası Aşağıkırlı köyü 
muhtarı hakkında vâki şikâyetler üzerine ne 
muamele yapıldığına dair tahrirî sual takriri 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/177) 

2. —• Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van vilâ
yetinde yem fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair tahrirî sual takriri Sa
nayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/178) 

3. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van gö 
lündeki sodadan faydalanma hususunun düşü
nülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual takri
ri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/179) 

4. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Gerze 
yangınından zarar görenler için toplanan te
berru miktarı ile bunun hangi esaslara göre da-
ğıltıldığma dair tahrirî sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (7/180) 

5. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Çorlu 
Belediyesine ait bir gayrimenkulun ucuz bedel
le mahallî Demokrat Parti teşkilâtına verildi
ğinin doğru olup olmadığına dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir^ 
(7/181) 

EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
2. — Çankırı mebusları Ferhan Arkan ye 5 

arkadaşının, Çankırı vilâyetinde sel baskını do
layısiyle vukua gelmiş olan zararların gideril
mesi hakkında kanun teklifi (2/185) (Nafıa,. Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

— 247 — 
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3. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Subay

lar heyetine mahsus terfi Kanununun 16 ncı 
maddesinin bâzı fıkralarının tadiline ve mezkûr 
kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun 
teklifi (2/186) (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
4. — Millî Korunma 1952 yılı bilançosunun 

1958 C : 1 
sunulduğuna dair Başvekâlet tezkeresi ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/55) (Ruz-
nameye) 

5. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel 'in, 
Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına dair 
kanun teklifi ve Münakalât, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/21) (Ruznameye) 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — RetevekLli Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Sabahattin Sayın (Konya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Denizli Mebuslarına kadar yoklama yapıl-

di.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Gündem 

için bir teklifim var. 
REİS — Ne hakkında lütfen söyleyiniz de 

takdir hakkımı kullanayım, rica ederim. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Bir kanun 

teklifimiz vardı. Bunu komisyonlara havale
si mevzuunda maruzatım olacak. 

REİS — O halde buyurun. 
FERHAN ARKAN (Çankıri) — Muhterem 

arkadaşlar, Çankırı'da vukua gelen sel felâketi 
dolayısiyle bir kanun teklifi hazırlayıp Yüksek 
Riyasete takdim etmiş bulunuyoruz. Riyaset 
bu teklifimizi usulen alâkalı encümenlere hava
le etmiş bulunmaktadır. Ancak bu normal yol
lardan gidilmesi zaman almayı =icabettirece-
ğinden durumun müstaceliyet arz etmesi ve 
Meclisin de bu günlerde tatile girmesi mevzuu-
bahsolduğundan biz bir takrir vererek bunun; 
Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encümenlerinden mü
rekkep bir muvakkat komisyonda görüşülme
sini arz ve teklif ediyoruz;. Bu hususta da bir 
takririmiz var, Kabul Yüksek Heyete aittir. 

4. — MUVAKKAT ENCÜMEN TEŞKİLİ 

1. — Çankırı mebustan Ferhan Arkan ve 5 
arkadaşının, Çankırı vilâyetinde sel baskını do
layısiyle vukua gelmiş olan zararların gideril- '' 
mesi hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere 
Muvakkat Encümen teşkiline dair takriri (2/185, 
4/46) 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek. Riyasete 
Çankırı vilâyetinde vukua gelmiş olan sel j 

felâketi dolayısiyle yapmış olduğumuz kanım ; 

m 

teklifinin, şifahen arz ettiğimiz sebeplerle ve 
işin müstaceliyetine binaen, havale buyurulan 
Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümenlerinden teş
kil olunacak bir muvakkat komisyonda tetki
kini arz ve teklif ederiz. 

Çankırı Mebusu 
Ferhan Arkan 
Çankırı Mebusu 
Kâmil Tabak 

Çankırı Mebusu 
Ethem Yalçmalp 
Çankırı Mebusu 
A. Kemal Barlas 

Çankırı M«busu 
Naşit Fırat 
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REİS— Efendim, tekliflerinde, havale edilen 

Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümenlerinden mü
rekkep bir Muvakkat Encümen teşkilini istiyor
lar. Her encümenden kaç kişi olmasını tasrih et
miyorlar. Bu encümenlerden beşer âza alınma
sını re'sen ilâve ediyorum; bu şekilde kurulacak 
bir muvakkat encümende bu teklifi kanuninin 
görüşülnîesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim,. gündem üzerine, Fethi 
Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar cuma günlerine ait inikada mütaallik 
gündemin tertibinde Riyaset Divanı maalesef 
birçok defalar, mevzu ortaya atılmış olmasına rağ
men, nizamname hükümlerini mütemerrit bir 
şekilde ihlâl etmektedir. Bu suallerin büyük bir 
kısmı vatandaşların dertleri ile alâkalı olanlar
dır. Sualden ayrı bir yolla ama hizmetlerinin 
Mecliste murakabesi mümkün olan bir keyfiyet 
olmadığına göre Riyaset Divanının ne mülâhaza 
ile gündem tertibinde nizamnameyi ihlâl ettiğini 
anlamak güçtür. 

Dahilî Nizamnamenin muaddel 152 nci mad
desinin hükmü şudur: 

«Suale şifahi cevap istenmişse; Riyaset tez
keresinin vusulünden bir hafta sonra ve ruzna-
mede sırası geldiğinde vekil Meclis kürsüsünden 
cevap verir.» 

İsterse cevap vermiyebilir ama, bir kere bun
ların gündemde yer alması şarttır. Diğer taraf
tan Yüksek Heyetinize suallerin bir saat zar
fında konuşulmasına dair olan hükmünü tadil 
etme salâhiyeti tanınmıştır. Bakarsınız 25 nci 
maddede, gündemde, bütün memleketi alâkadar 
eden mühim bir sual vardır. Arkadaşlar bunun 
konuşulmasını arzu ederlerse bir saatlik müddeti 
Meclis kaldırmak imkânına sahiptir. Filhakika 
bu hususta 153 ncü maddenin ikinci fıkrasında 
şöyle denilmektedir: 

«Hilâfına karar verilmedikçe şifahi sualleri 
cevaplandırmak için her Cuma günü âzami bir 
saatlik müddet ayrılır.» 

«Hilâfına karar vermek» heyetinizin salâhi
yeti dâhilinde olduğuna göre, Riyaset Divanı 
niçin bir hafta geçtikten sonra sorulan sualleri 
günceme itfral etmemektedir. Riyaset Divanı 
milletvekillerinin riayetle mükellef olduğu ni
zamnamenin kendisini bağlamadığı kanaatinde 

5.1968 0 : 1 
ise bu kanaatini derhal tashih etmelidir. İki üç 
kere ortaya atıldı ve her defasında reisler, mua
melesi bittikten sonra gündeme alınacak dediler; 
bu muamele nedir? Vekillere sualleri bildirmek
ten ibarettir. Vekil beylerin eline sual geçtikten 
bir hafta sonra sualler gündeme alınmak lâzım
dır. Hattâ bir madde var ki, ona göre, gül'ünden 
evvel suale cevap vermek dahi vekiller için 
mümkündür. Vekil gününden evvel suali cevap
landırabilir. Sual soruyoruz, aradan bir ay ge
çiyor, 20 gün geçiyor, cevabını alamıyoruz. 
(Sağdan, «üç ay» sesleri) Ben kendimle alâkalı 
husus için konuşuyorum. Riyaset Divanı Nizam
name hükmünü.ihlâl etme hakkını nereden alı
yor? Bu itibarla çok rica ediyorum, Meclisin 
çalışmaları ile alâkalı bu mevzuu Riyaset Diva
nı ciddiyetle ele almalı, kendine mütaalMk va
zifeyi yerine getirmelidir. 

Bir saat meselesine gelince; sualler için bir 
saatle iktifa olunup olunmaması reylerinize 
bağlıdır. Niçin 'bizim Nizamname ile tanınan 
haklarımızın kullanılmasını Riyaset Divanı gün
demi tanzim 'etmek salâhiyetine dayanarak bal
talamaktadır? Bu ^bakımdan Riyaset Divanın
dan çok rica edeceğim, 35 veya 135 soru dahi ol
sa vazifesi bunları gündeme intikal ettirmektir. 
Bir saat geçtikten sonra muhterem heyetiniz so
ruların konuşulmasında fayda görmezse derhal 
gündemin diğer konularına ıgeçilir. 

Vekil beyler ide, kendilerine tevcih edilen 
suallere daha 'evvel cevap vermek isteseler, gün
demin bu şekilde tanzimi dolay isiyle, bu imkân
dan mahrum bırakılmış durumdadırlar. Ama 
onun dışında vekil bey Riyaset Makamı ile te
mas eder ve cevaplandıracağı soruyu gündeme 
aldırır ve cevaplandırır. Aksi takdirde onlar da 
bu imkâna malik değillerdir. 

Bu itibarla Riyasetten rica ediyorum; bir 
mebus olarak bizler Nizamnameye riayetkar ol
mak bakımından, ne kadar mecburiyet altında 
isek, Riyaset Makamının ruznamenin tanzimi 
ile vazifeli bir makam olması itibariyle de Ni
zamnameye bizlerden daha fazla riayetkar ol
mak mânevi mecburiyeti vardır ve Riyaset Di- . 
vanı bu mecburiyeti duymalıdır. Çünkü Nizam
namenin tatbiki Riyaset Divanına aittir. 

Mâruzâtım budur. Bu mevzularda arkadaşla
rımız biraz daha hassas olsunlar. Zira bunlar 
çalışmalarımızın ciddîliği ile de alâkalıdır. 

— 249 



t : 74 30 . 5 
REİS — Efendim, Riyaset Divanının Nizam

name ahkâmım ihlâl 'ettiğine matuf sözler yer
sizdir. Halen kürsüde 'bulunduğum için münaka
şa yapacak durumda olmadığımdan telhisan arz 
edeceğim. 180 i mütecaviz, verilmiş sual takriri 
mevcuttur. Nizamnameye göre, suallere haftada 
bir gün bir saat yer ayrılmıştır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Meclis bu 
saati uzatabilir. 

REİS — Evet, Meclisi Âli uzatabilir v̂ e bu 
hal vuku da humustur. Riyaset bu bir saati göz 
önünde 'bulundurarak, ona 'göre Ruznamenin 
diğer maddeleri tertibedilmekte, suallerin adedi 
'buna ıgöre yer almaktadır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum, efendim. 

REİS — Artık bu mesele kapanmıştır, söz 
veremem. 

i. — Gümü§ane Mebusu Sabahattin Kadir-
beyoğlu'nun, İstanbul ve Ankara belediye encü
menlerince kiralar hakkında ittihaz olunan ka
rarlar aleyhine1954 - 1957 yılları arasında açı
lan dâva miktarına dair sualine Başvekil adına 
Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun şifahi 
cevabı (6/75) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız burada mı? 
SABAHATTİN KADİRBEYOĞLU (Gümü

şane) — Buradayım. 
REİS — Suali okuyoruz : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıda yazılı sorumun Sayın Dahiliye Veki

li tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Gümüşane Mebusu 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 

6570 sayıli Kanun hükümleri gereğince İstan
bul ve Ankara belediyelerine 1939 ve 1953 kira 
rayiçlerinin takdiri maksadiyle, 1954 ilâ 1957 
yılları arasında ve her sene alâkalılarca yapılan 
müracaat miktarları nedir ve bu müracaatlerin 
ne miktarı karara bağlanmıştır, vasati süre ne
dir? 

REİS — Başvekil adına Devlet Vekili Muzaf
fer Kurbanoğlu. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 

görüşünüz hatalıdır, bunu arz 'edeceğim. 
REİS — Güzel, sizce hatalıdır, bizce hatalı 

değildir. 'Kürsüde bulunmasaydım size cevabını 
verecektim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — İnip konu
şabilirsiniz, kararı Yüksek Heyet verecektir. 
(Soldan, gürültüler) 

REİS — Arz edilecek başka 'bir durum yok
tur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sizlere arz 
edeceğim. Arkadaşlar yapmayın 'böyle; Yüksek 
Meclis Meclis olmaktan çıkar. 

REİS — Müsaade buyurun, ruznameye der 
vam ediyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Yalnız, şu
nu arz edeyim; bu, keyfî bir muameledir. 

DEVLET VEKİLİ MUZAFFER KURBAN
OĞLU (Manisa) -— Gümüşane Mebusu sayın Sa
bahattin Kadirbeyoğlu 'nun suallerine Başvekil 
adına cevap veriyorum : 

1. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkın
daki Kanun 27 . V . 1955 tarihinde neşir ve 
1 . VI . 1955 tarihinde meriyete girdiği cihetle 
1954 senesinde İstanbul ve Ankara Belediye En
cümenlerince verilmiş bir karar yoktur. Bitta
bi Devlet Şûrasına intikal etmiş dâva da yok
tur. 
2. Devlet Şûrasına : 

1955 senesinde 199; 
1956 senesinde 1014; 
1957 senesinde 2026 dâva açılmıştır. 

3. Bu dâvalardan : 
1955 senesinde 4; 
1956 senesinde 234; 
1957 senesinde 835 adedi karara bağlanmış

tır. Bakiyesi derdesttir. 
REİS — Sabahattin Kadirbeyoğlu. 
SABAHATTİN KADİRBEYOĞLU (Gümü

şane) — Muhterem arkadaşlar, kira rayiçleri 
mevzuu İstanbul ve Ankara'dan başka diğer bü
tün şehirlerimizde de ve hattâ gün geçtikçe ka
sabalarımızda dahi ehemmiyet kesbeden bir 
mevzudur. Vatandaşın mesken dâvası yaşama 
şartlarının en zaruri ihtiyaçlanndandır. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAR 
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Hükümet, İkinci Cihan Harbinde kira artış- | 

larmı önlemek maksadiyle Millî Korunma Ka- ; 
nunu hükümleri içinde 1939 rayiçlerini emsal ! 
alarak mesken ve ticarethane kiralarını fondur- t 
muştu. 

Bilâhara paranın iştira kıymetindeki deği
şiklikler dalayısiyle bu kiralara % 20 ve % 50 
nispetinde zamlar yapılmış ve zamanla bu zam- ı 
lar halen mer'i olan «% 200 ve % 400 miktarla
rına iblâğ olunmuştur. 6084 sayılı Kanunla boş 
olan veya tahliye edilen yerlerle, yeni inşaatla
rın kiraları serbest bırakılmış idi ise de sonradan 
bunların tekrar dondurulması zaruri görüldü
ğünden halen mer'i olan 6570 sayılı Kanun vaz'-
edilmiştir. 

Malûmunuz bulunan 6570 sayılı Kanuna gö
re halen gerek ikametgâhlar ve gerekse ticaret
hanelerde 1939 kiraları zamlı olarak ve 1953 
rayiçleri de aynen muhafaza edilmektedir. 

Huzurunuzda üzerinde durmak istediğim ve 
sualimle alâkalı husus mevcut kanunun tatbi
kattaki aksaklıklarına aittir. 

Tatbikatta, kira takdirini mal sahibi veya 
kiracı belediye encümenlerinden talebeder. Ta
lep karşı tarafın da matbu cetveli doldurması 
için tebliğ edilir. Bu muamelenin ikmalinden 
sonra keşif ücreti alınmaya tevessül edilir. Bu 
iş de bittikten sonra encümence heyet seçilir ve 
bu heyet habersiz ve gizli olarak mahalline gi
derek tetkikatmı yapar ve raporu gizli tutulur. 

6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin B 
bendi emsal aranmasını âmir olduğu halde işle
rin çokluğu bahanesiyle aynı maddenin C bendi
ne göre emsal olmadığı haldeki takdir hükmün
den istifade ve fakat maalesef bu takdirleri de 
indî olduğundan tatbikatta vatandaşların Dev
let Şûrasına müracaatlerini intacetmektedir. 
Maalesef Devlet Şûrasmca bozulan kararların 
ekseriyeti belediyelerin emsal aramaması ve eh
livukuf tetkikatmm gizli yapılmış olması sebep
lerine istinadetmektedir. Ezcümle, rayici bulun-
mıyan bir yeri, yeni veya eski inşaat olsun, bir 
vatandaş mesken darlığı dolayısiyle tutmak mec
buriyetinde kaldığı zaman mal sahibinin istemiş' I 
olduğu kirayı peşinen ödemek mecburiyetinde 
kalıyor ve bu miktarı ödedikten sonra belediye
den rayiç istiyor. İstemiş olduğu bu rayiç için 
asgari bir sene müddetle belediye encümenlerin- I 
den cevap alabiliyor. Vekil Beyefendi bu husus- | 
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t a bir cevap lütfetmediler. Şûrayı Devletten de 
bir seneden evvel karar alınamıyor. Bahsetmiş 
oldukları rakamlardan anlaşıldığı veçhile, Şû
rayı Devletin elindeki işlerin çokluğu dolayısiy
le kısa bir zamanda netice almak imkânı hâsıl 
olamıyor.. 

REİS — Bir buçuk dakikanız kaldı, Beye
fendi. 

SABAHATTİN KADÎRBEYOÖLU (Devam
la) -

Kanaatime göre, kiracı ile mal sahibini dai
ma' ihtilâf halinde bulunduran ve her sene 
binlerce dâvanın açılmasına âmil olan nispetsiz 
takdirlerin sebebi işbu takdirlerin gizli ya
pılmış olmasıdır. Mahkemeler bu ehlivukuf 
tetkikatmı gün ve saat tâyini ile taraflar hu
zurunda yaparken, hususi muhasebeler emsal 
arayıp bularak buna göre takdirde bulunur
ken, belediye encümenleri alenilikten niçin 
kaçmıyorlar1? Betediye encümenlerince ittihaz 
edilen isabetsiz kararların yekûnu Devlet 
Şûrasmca bozulan kararların yekûnudur ve 
takdir işleri belediye encümenlerine verildiğin
den beri vatandaşın ıstırabı artmıştır. 

Başvekil Beyden istirhamım şudur ki, ima
rı üzerinde Devletin bütün işlerine tercihan 
durduğu İstanbul'da ve ayrıca Ankara'da yal
nız yıkılan ve fakat asla yapılamıyan binalar 
dolayısiyle kiralar, baş döndürücü bir şekilde 
yükselmektedir. Belediyelerin isabetsiz rayiç 
takdirleri neticesi de, Devlet Şûrasında açılan 
dâvalar gün geçtikçe artmaktadır. 

Vatandaşı mal sahibine âdeta zebun eden 
bu azap verici durumdan kurtarmak üzere hu
zurunuza bir Hükümet teklifi getirsinler. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan-' 
m, Dicle üzerinde Hasankeyf köprüsünün inşa
sına ne zaman başlanacağına ve Batman - Ha
sankeyf - Gercüş - Midyat - Nusaybin karayolu
nun inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin, şifahi ce
vabı (6/86) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Burada 
sesleri). Nafıa Vekili, burada. Suali okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Dicle üzerinde inşası mukarrer ve ihalesi 

yapılmış olan Hasankeyf köprüsü inşaatının ne 
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zaman başlıyacağı ve bu köprü il-e ittisal te
min edip Cenup demiryollarını, Kurtalan de-

• miryoluna birleştirecek olan Batman - Hasan-
keyf - Gercüş - Midyat - Nusaybin karayolu
nun inşası hususunda Hükümetçe ne düşünül
düğünün Nafıa Vekili tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulma
sını saygı ile arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Cevabımı arz ediyorum. 
1. Dicle üzerinde yapılacak olan Hasan-

keyf Köprüsü 5 . IV . 1957 tarihinde 1 054 569 
lira keşif bedeli üzerinden mütaahhide ihal'e 
edilmiştir. Mukavelesine göre 5 . X . 1959 da 
ikmal edilmesi icabeden bu köprü inşaatına su
ların alçalmasını mütaakıp belki Haziran ayı 
sonunda başlanacaktır1. 

2. Petrol araştırmaları bakımından ehem
miyeti dolayısiyl-e Batman- Hasankeyf - Ger
cüş - Midyat - Nusaybin yolunun : 

a) Malabadi - Batman arası iki milyon 
üç yüz bin lira sarf edilmek suretiyle standard 
hale getirilmiştir. Bakım altındadır. 

b) Hasankeyf - Midyat arasındaki 48 ki
lometrelik kısım onarıma ve bakıma tâbi tu
tulmaktadır. 

e) Batman - Hasnkeyf arası da bu sene 
geçit yolu şeklinde karayolları bakımına alın
mış bulunmaktadır. 

REÎS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; bâzı arkadaşlar, suallerin Muh
terem Vekiller tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra kürsüye geldiğimiz sırada bize teşekkür et
memizi ihtar ediyorlar. Bendeniz bu gibi ihtar
lara muhtaç değilim, icabettiği zaman teşekkür 
ederim, fakat icabettiği zaman da tenkidlerimizi 
yapmaktan kaçınmam. Biz, Hükümeti murakabe 
ederken icabettiği anda ikaz vazifemizi de ifa ede
riz. 

REİS — Mehmet Ali Bey, vaktinizi bunlarla 
geçirmeyiniz, esasa girseniz iyi edersiniz. (Sağ
dan, soldan gülüşmeler, alkışlar) 

MEHMET ALİ ARIKA N (Devamla) — Reis 
Beyin ihtarına da teşekkür ederim. 
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Muhterem arkadaşlarım, Güney - Doğu illeri

nin iktisadi kalkınmasının üç sacayağı üstüne 
bina edilmesi lâzımgeldiğine inanıyorum. Bu sa
cayaklarından birisi Birecik, Cizre ve diğeri de 
Hasankeyf köprüsüdür. 

Birecik köprüsü inşa edilmiştir. Hakikaten 
iftihar edilecek bir eser olmuştur. Cizre köprüsü
nün durumu etrafında geçenlerde sorduğumuz 
sual Muhterem Vekil Beyefendi tarafından cevap
landırılmak suretiyle bu köprünün de yakında in
şasına başlanacağı anlaşılmıştır. Ancak, Hasan
keyf köprüsünün inşası tahakkuk etmemektedir. 
Bunun inşasının tahakkuk etmemesi halinde bu 
sacayağının bir tanesi tehlikede kalacağı aşikâr
dır. 

Muhterem arkadaşlar; Suriye ile Irak'ı Kaf
kasya'ya bağlıyacak cenup demiryollarını Kurt
alan'a bağlıyacak olan bu köprünün inşası çok 
mühimdir. Hükümet bunu hissetmiş, düşünmüş, 
hakikaten inşasını ihale de etmiştir. Ancak dik
katsizlik, ve şahsi kanaatime göre, ihmal netice
si bu köprünün inşasına geç başlanmıştır. Müta-
ahhit ve ilgili mühendislerden öğrendiğime göre 
bu inşaata geç başlamanın yegâne sebebi; köprü 
inşa edilecek yerin zamanında yanlış tesbit edil
mesidir. Nitekim inşa edileceği yer bu sene değiş
tirilmiştir. Binaenaleyh Hükümetten istirham edi
yorum; bu gibi memleket çapındaki mühim me
selelerde daha ciddî, daha dikkatli davransınlar 
ve bunu lütfetsinler. 

Muhterem arkadaşlar; Malaibadi - Batman -
Hasankeyf - Gercüş - Midyat - Nusaybin yolu in-
şaasmı soruşumun yegâne sebebi bilhassa Mid
yat - Nusaybin kısmı arasında bugüne kadar hiç
bir faaliyet gösterilmemiş olmasıdır. Nitekim Ve
kil Beyefendi sualimin bu kısmını cevaplandır
mamı ştır. Midyat - Nusaybin arasındaki 45 ki
lometrelik kısım inşa edilmediği takdirde Mala
badi yolııı yarım kalır. Bu askerî siyasi bakımdan 
mülâhaza edilirse Nuseybin - Kurtalan demiryol
larının birleştirilmesi noksan kalır. Nuseybin -
Midyat bölgesinin petrol sahası olması bunun 
ehemmiyetini artırmaktadır. Vekil Beyden bu 
yolun inşası için tedbirler almasını ı̂ ica ederim. 

REİS — Buyurun efendim, Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLİ TEVFÎK İLERİ (Samsun) 

— Efendim, soru sahibi; «İcabettiği zaman te
şekkür ederiz.» dedi. Teşekkür etmediğine göre 
demek kî, bu icap yerine gelmemiş. Belki bâzı mâ-
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ruzatımla teşekkürlerini icabettireeek ve kendile- s 
rini memnun edecek hususları arz edebilirim. 

Bir kere şunu arz edeyim ki; «Hükümet daha 
ciddî davransın», «Meseleyi daha ciddî ele alsın», 
«îhmal göstermesin» gibi sözleri sarfettiler, her
kes bilsin ki, bir milyon küsur lira keşif bedeli 
üzerinden ihale edilen bu köprü bir sözlü soru se
bebiyle ihale edilmiş değildir. Mebuslardan her 
hangi biri de bu köprüyü yapın, dememiştir. Bu 
köprü ve daha bunun gibi birçokları Hükümeti
nizin gördüğü lüzum üzerine ele alınmış ve yapıl
maktadır. O itibarla bir sözlü soru ile bu yapı
lan işlerin şerefine ortak olmak kolay değildir. 
(Soldan; alkışlar) Şunu ifade edeyim ki, Mardin 
vilâyeti dâhilinde, sadece Mardin vilâyeti dâhilin
de ciddiyetle ele alsınlar, yapsınlar; diyorlar. 
Arkadaşım aceba bilirler mi ki, 1950 senesinden 
bu yana su, köprü ve yol için kaç lira sarf edil
miştir? Bir arkadaşım bahsedemezsiniz dediler. 
Bu müddet içinde (Bu sene sarf edeceğimiz dâ
hil) Mardin vilâyeti su, yol ve köprüleri için 
sarf ettiğimiz paranın yekûnu 30 milyon liradır. 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) - ^ Ne
rede? 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Nerede mi?.. Arz ediyorum : Nuseybin 
ovasının sulanması için 4 milyon 155 bin ve diğer 
su işleriyle beraber 6 milyon 162 bin. 

HALİM KERMOOĞLU (Mardin) — Teşek
kür «tmiyen kim? 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — İl ve köy yolları için 3 milyon altı yüz 
bin, karayolları yol ve köprüleri için 18 milyon 
700 küsur bin, Malabadi - Midyat yolu için 
2 300 000 lira. Yekûn 30 000 000 lira, bu sene 
sarf edileceklerle beraber. 

SAĞDAN; BİR SES — Onlara teşekkür et-
miyen var mı?... 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Bir arkadaşım, buna teşekkür etmiyen var 
mı, diyor. Beyefendiler, ben kendisine teşekkür 
edeyim, ilk defa Birecik köprüsünün muzzam 
bir eser olduğunu söylediler. Fakat köprü yapıla
lı bu kadar zaman olduğu halde muhalif hiçbir 
arkadaşımız bir teşekkür ifadesinde bulunmadı. 
(Sağdan; vazifenizdi, yaptınız, sesleri) 

Evet, vazifemizdi, yaptık. Ya senelerce bu 
memleketi idare edenlerin hiç vazifesi değil 
mi ifli, bunu yapmak? (Soldan; bravo sesleri, şid-
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detli alkışlar), (Sağdan; daha evvelkileri kim^ap-
tı; siz mühendis iken hiçbir şey yapmadınız mı, 
sesleri; gürültüler) 

REİS — Rica ederim arkadaşlar, müsaade 
buyurun, hatip sözüne devam etsin. İki dakikanız 
kaldı, efendim. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlar, vazifemizdi, 
yaptık. Hassaten Mardin vilâyetine, diğer birçok 
vilâyetlere sarf ettiğimizden daha çok para sarf 
ettik. Sebebi bilhassa Mardin vilâyetinin birta
kım Güney - Doğu, Kuzey - Doğu ve Doğu mem
leketleri gibi en çok ihmal edilmiş bir vilâyet ol
ması dolayısiyle sarf ettik. Biz kaaniyiz ki, bü
tün Mardinliler yaptığımız işlerden, ihalelerden 
dolayı memnundurlar, bahtiyardırlar. Hükümeti
mize ve iktidarımıza müteşekkirdirler. Şimdi ar
kadaşım diyecek ki, madem ki, öyle idi biz niçin 
buradayız? Sizin niçin burada olduğunuzun sebe
bi sizce de bilinmekte bizce de bilinmektedir. Aç-
mıyalım bu bahsi. (Soldan, alkışlar)v (Sağdan, 
gürültüler ve «aç, aç» sesleri) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; bendeniz konuşmamı yapar
ken daima polemik açmaktan kaimdim. Fakat 
dikkat ettim ki, muhterem Nafıa Vekili ne za
man cevap verse ısrarla polemik açmaktadır. 
(Soldan gürültüler) Müsaade buyurun, misal 
vereceğim. 

Geçenlerde İpek yolu mevzuunda sorduğum 
suali cevaplandırırken şöyle dediler : «Bu yolun 
inşaatı ânında diğer yollarda ele alman her çeşit 
unsur ele alınmaktadır.» Ben kendilerine cevap 
verirken bu hususu daima göz önünde tutarak 
polemik yapmayı arzu etmedim. Suali sorduk
tan sonra Muhterem Nafıa Vekili 9 ncu Bölge 
Etüd ve Proje şefini çağırıyor ve kendisine yo
lun huduttan uzaklaştırılması hususunda emir 
veriyor. Bu sebeple teşekkürden içtinabettim. 
Zira kendilerinden teşekkür bekledim, etmediler. 
Bende etmedim. 

Muhterem arkadaşlar; şunu da arz edeyim 
ki, Hasankeyf köprüsünün inşaatı çok evvel dü
şünülmüş ve projeleri ele alınmıştır. Bunu söy
lemekle hiçbir zaman Halk Partisinin müdafili-
ğini veya propagandasını yapmakta değilim. 
Ben hakikatleri itiraf etmeyi kendim için vazi
fe sayarım. 
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Muhterem arkadaşlar; Mardin için sarf edi

len milyonlardan bahsettiler. Muhterem Vekil 
Beyefendiye şunu hatırlatayım ki, Batman yolu 
için yapılan masraf " Mardin'le ilgili değildir, 
Siird ve Diyarbakır bölgesiyle ilgilidir. 

Birecik köprüsünden bahsettiler. Bu da Ur-
fa bölgesindedir, yani Mardin için hiçbir şey ya
pılmamıştır. îpek yolu da'yarıda kalmıştır. 

Su işlerinden bahsettiler. Mardin, Nuseybin 
ovasında açılmış bir tek kuyu var mıdır? Han
gi su işlerinden bahsediyorlar? Çağçağ regülâ
törlerinden bahsediyorlarsa, bunun çok feci ve 
acı taraflarını da biliyoruz. Icabederse bu hu
susu, geçen devre Tunceli Mebusu Arslan Bora 
arkadaşımızın getirdiği gibi, bendeniz de yük
sek huzurunuza getireceğim. 

REİS — Nafıa Vekili. 
Heyeti IJmumiyeden çok rica ediyorum, sual, 

suali soran mebusla alâkalı Vekil arasında cere
yan eder. Lütfen müdahale edilmesin. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Samsun) 
— Polemik yapıyormuşum. Sual sordular, sualin 
cevabını verdim. Derhal buraya geldiler, bir 
köprü için, iradesiyle diğerlerine müşabih ola- ! 

rak ihale etmiş olan iktidara, bundan sonra acele f 

et, çabuk yap, diyorlar. Sanki taş atmış, da kolu 
yorulmuş... Elbette başladıklarımızı diğerleri gibi 
bitireceğiz, efendim. (Sağdan iktidarı bize ver 
derhal yapalım, sesleri). 

RElS — Beyefendiler, rica ediyorum, sual, 
alâkalı vekil ile soru sahibi arasında konuşulur, 
müdahale etmeyin 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Devam
la) — İktidarı bize verin de biz yapalım diyor
lar. (Soldan, gülmeler). Bir şey söylediler, geçen-
ki sual münasebetiyle 9 ncu bölge müdürünü ça
ğırmışım, güzergâh, öyle mi, gidiyor, böyle mi 
gidiyor demişim. Buna yalan demiyeyim, ama 
bu sözler baştan aşağı hilafı hakikattir. Biraz da
ha ısrar ederlerse yalan demeye mecbur kalaca
ğım. Hepsi hilafı hakikattir. Şimdi gelelim, 
demin dediler ki, biz yapılan işlere teşekkür edi
yoruz bunları kimin inkâr ettiği var. Kim mem
nun olmaz yapılan işlerden. Fakat şimdi arkada
şımız huzurunuza geldi, Mardin'e hiçbir şey ya
pılmadı dedi. Zaten seçimlerde de böyle dediler. 
Müsaade ederseniz size detaylariyla söyliyeceğim 
(Sağdan, seçmenler herşeyi gözleriyle görüyor 
sesleri.) 6 180 hektar arazinin sulanmasını der- | 
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piş edilen Nusaybin ovası sulama tesisi, 1958 de 
işletmeye açılmış ve 4 milyon 155 bin lira sarf 
edilmiştir. Şenyurt istasyonunun taşkından ko
runması için 56 bin lira. Derbesi'ye - Şenyurt 
şeddesi tahkimi için 25 bin lira. Mardin1 ovasında 
açılan yeraltı su kuyuları için, 11 aded, 540 bin 
lira. Bir tane var mı? Diyor. 11 tane var. Fakat 
görmek ve görmeyi arzu etmek lâzım. Mardin'in 
707 köyünden 389 una içme suyu getirmek için 
sarf edilen Para. 1 milyon 386 bin lira. Hiçbir 
şey yapmadınız diyor. 

Şimdi il ve köy yollarına geliyorum : 
625 kilometre yolun tevsi ve ıslahı, 
85 kilometre yeni tesviye, 
103 kilometre stabilize kaplama, 
8 kilometre onarım, 
64 aded köprü ve menfez 165 m. uzunluk, 
43 aded köprü tamiri 323 m. 
2063 m3 istinat duvarı inşası, 
Köy yolları: 
395 kilometre yeni tesviye, 
37 aded yeni menfez ve köprü, 
47 aded köprü tamiri, 
Devlet yollarında; 
Bu yollar Mardin'de değil. 
Mardin - Midyat - Cizre, 
Mardin - Nusaybin. 
Mardin - Diyarbakır. 
Mardin - Kızıltepe - Urfa, Mardin için parkesi. 
Cizre - Silopi - Irak Hd. 
Mardin içi parkesi. 

Muhterem arkadaşlar, bunların hepsi hikâye 
öyle mi. Bunları inkâr edemezsiniz. Bunların, 
Mardinlilere hikâye olduğunu söyliyemezsiniz. 
Ama siz, Demokrat iktidarın memleketi Ameri
ka'ya sattığını söylersiniz. Siz, Türk kadınlarını 
Amerikalılara peşkeş çekildiğini söylersiniz. (Sağ
dan, yalan yalan sesleri). (Soldan, sürekli alkış
lar) ve siz Demokrat Parti iktidarda kalırsa Su
riye'ye ilânı harb edeceğini söyler ve böyle rey 
toplarsınız. (Soldan, sürekli alkışlar). (Sağdan, 
gürültüler). 

RElS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; bendeniz yalan söylemem. Ben
deniz 1946 demokratlarmdanım. (Soldan, gülüş
meler) Tam on sene namus ve şerefimle Demok
rat Partiye hizmet ettim. O zaman yalan söyle-
miyordum da şimdi mi yalan söylüyorum? Ben-
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deniz bütün Mardin ve Türk Milleti huzurunda 
iddia ediyorum ki; bu iddiam tahakkuk etmezse 
istifa edip çekilmeye amadeyim. (Soldan, «çekile
mezsin», sesleri) Çekilirim arkadaşlar! 

Diyarbakır - Mardin asfaltı Mardin hududu
na kadar yapılmıştır, bu bir. Kızıltepe kaza mer
kezinde bir su kuyusu açılmış, tulumbası takılma
dı ğı için işletmeye açılmamıştır, bu iki. Açıldı, 
derlerse çekileceğim. Mardin - Midyat - Cizre yo
lundan bahsettiler. Bu kış Mardin'den Midyat 
voliyle Cizre'ye bir tek araba gidebilecek yol var
sa, söz veriyorum, aranızdan çekilmeyi şeref sa
yacağım. Sayın Vekilin, yola başlamayı ikmal et
miş olmak diye kabul etmemeleri lâzımgelir. Her 
şeyden evvel şunu arz etmek isterim ki; dâva, 
«Şu kadar köprü yaptım» dâvası değildir. C. H. 
P. de birçok şeyler yapmıştır. Bugün birçok yer
lerdeki hastaneleri, yolları, köprüleri, memur ev
lerini ve Hükümet konaklarını C. H. P. yapmış
tır. Her iktidar millete hizmetle mükelleftir. Na
fıa Vekilinin bunu bilmeleri lâzımgelir. Bendeniz, 
Midyat - Nusaybin için bir projeleri, bir hazır
lıkları olup olmadığını sormak mecburiyetinde
yim. Bu hususta ne buyuruyorlar? Midyat - Nu-

• saybin yolunu yapmak elbette lâzımdır. Bahset
tikleri yolun ise hiçbir iktisadi kıymeti yoktur. 
Midyat - Nusaybin yolu yapılmadığı takdirde 
Batman - Nusaybin yolu noksan kalacaktır. 

REÎS — Sual cevaplanmıştır. 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın-, Mardin vilâyetinin bâzı kazalarındaki ceza ve 
tevkif evlerinin durumuna dair sualine Adliye 
Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/88) 

REÎS — Suali okuyoruz, efendim. 
18.11.1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorunun Sayın Adliye Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

* 
Mardin, Midyat, Kızıltepe, idil, Derik, Ömer

li ve Cizre merkezlerinde ceza ve tevkif evi ola
rak kullanılan binalar ceza infaz sistemine elve
rişli ve sıhhat kanun ve talimatnamesine uygun 
mudur? Uygun değilse bu merkezlerde birer ce
za ve tevkif evi inşası hususunda Hükümetçe no 
düşünülmektedir? 
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REtS — Adliye Vekili, buyurunuz. 
ADLİYE VEKlLl ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Mehmet 
Ali Arıkan arkadaşımızın suallerine arzı cevabe-
diyorum: Sual takrirlerinde yazılı kaza merkez
lerinde ceza evleri hakikaten ceza infaz sistemine 
elverişli değildir. Bu itibarla kazadaki ceza evi
ni infaz sistemine uygun bir şekilde yapmayı Ve
kâletçe takarrür ettirmiş bulunuyoruz. Buna an
cak 1959 senesinden itibaren başlanacaktır. (Sağ
dan, «bravo», sesleri), («Teşekkür», sesleri) 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım; şahsan hürmet ettiğim Muh
terem Adliye Vekilinin bu cevabından dolayı 
kendilerine teşekkürü bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; Vekil Beyefendi de 
Mardin kazalarındaki ceza evlerinin infaz siste
mine uygun olmadığını beyan etmiş bulunmak
tadır. Bendenizin bu soruya icbar eden meselenin 
başındaki duırum şudur : 

Efendim; Mardin bölgesinde bütün katil dâ
vaları, istisnasız, faili müstakili gayrimuayyen-
dir. Faili belli bir tek katil dâvası görmek "ka
bil değildir. Katil vakalarının çokluğu ve ağır 
cezanın Mardin'de bulunması, katil fiillerinin faili 
müstakilimin gayrimuayyen olmasından dolayı 
maznunların çokluğu, muhitin kaçakçılığa mü
sait oluşu, ve kaçakçılık suçlarının da mevkufen 
rüyet edilmesi orada ceza evlerinin mevkuf ve 
mahkûmlarla tıklım tıklım dolmasına sebep ol
maktadır. 

Mardin ceza evinin istiap haddi 250 iken de
vamlı olarak 600 - 700 mevkuf ve mahkûm ceza 
evinde bulunmaktadır. Kazaların da durumu ay
nı vaziyettedir. Bendeniz bu feci durumu müşa
hede ettiğim içindir ki, Muhterem Vekil Beyefen
diye bu suali sormak mecburiyetini hissettim. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken şu noktayi 
yüksek müsaadelerinizle arz etmek isterim : 

Mardin ceza ve tevkif evlerinin acıklı durumu, 
yedi seneden beri Mardin'in bu sahada da ne 
kadar acı bir surette ihmal edildiğini Adliye Ve
kilinin sözleriyle de ispat etmiş bulunmaktayım. 
Biz yapılanları hiçbir zaman inkâr etmiyeceğiz, 

•fakat yapılmıyanlaıı da yaptırmak, Hükümeti 
ikaz etmek, temennilerde bulunmak, elbetteki mu
halefet olsun muvafakat olsun, her mebus arkada
şın vazifesidir. Bu vazifeyi yaparken bizi zorla 
polemik yapmaya Muhterem Vekil arkadaşların 
sevk etmemelerini rica ederim. 
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Şu hususu da tavzih etmek isterim, gerçi alâ

kası yoktur ama 
RElS — Alâkası yoksa, Mehmet Ali Bey, 

yorma kendini... 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Na

fıa Vekilinden... (Soldan, gürültüler) 
REİS —• Rica ederim Mehmet Ali Bey, sual 

dışı konuşmanıza müsaade edemem. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Peki 

teşekkür ederim. Nafıa Vekili arkadaşımızla baş
ka zaman gene konuşurum. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

4. — Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu'• 
nun, Ziraat Odaları seçimlerinin şimdiye kadar 
yapılmamış olması sebebine dair sualine Ziraat 
Vekili Nedim ökmen'in, şifahi cevabı (6/92) 

REİS — Suali okuyoruz, efendim. 

18 . II . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorunun Ziraat Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygiyle rica ederim. 

Adana Mebusu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Ziraat Odaları seçimlerinin şimdiye kadar ya
pılmamış olmasının sebepleri nedir. 1958 senesi 
içerisinde seçimlerin yapılıp yapılmıyacağı, yapıl-
mıyacaksa neden? Yapılacaksa kanuni icapların 
hazırlanıp, hazırlanmadığının bildirilmesi. 

REİS — Ziraat Vekili, buyurunuz. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-

anteb) — Muhterem arkadaşlarım, sual sahibi 
arkadaşımız Ziraat Odaları seçimlerinin şimdiye 
kadar niçin yapılmadığını, soruyorlar. 

Odaların teşkiline dair olan 6964 numaralı 
Kanun 23 Mayıs 1957 de meriyete girmiştir. Ka
nunun 44 ncü maddesi; kanunun neşri tarihin
den itibaren altı ay zarfında nizamname hazırla
nacağını âmir bulunan muvakkat ikinci mad
desi; Nizamnamenin meriyetini takibeden ilk 
Ekim ayı içinde seçimin yapılacağım, hükme j 
bağlamıştır. Nizamname meriyete girmiş olsa da
hi 1958 Ekim ayında seçimin yapılması ieabeder. 
Binaenaleyh eski esaslar dairesinde odalar faa
liyetine devam edecektir, bir teehhür mevcut de
ğildir. 

Nizamname hazırlıkları bitmiştir, Devlet Şû
rasına sevk edilmek üzeredir. Eğer Devlet Şû-
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rasından Ekim ayından evvel çıkarsa seçim 1958 
Ekim'inde yapılır. Şûrayı^ Devletteki tetkikler 
uzun sürerse seçim 1959 Ekiminde yapılacaktır. 

REİS — Sual sahibi, buyurunuz. 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, Vekil Bey bu meseleyi izah 
ederken tam şümulü ile ifade etmediler. Ben su
alimin sonunda: 1958 de seçim yapılacakea kanu
ni icapları yerine getirilmiş midir? dedim. Bu 
noktayı meskût geçtiler. 

Kendileri burada muvakkat 2 nci maddeyi 
okudular. Bunu takibeden bir de muvakkat 8 
ncü madde vardır ve orada; Ziraat Odaları ve 
Birliğinin ilk seçim masrafı olmak üzere Ziraat 
Vekâleti bütçesinde bir fon tesis edilir. Bu fon 
beş milyon liradan aşağı olamaz deniyor. Hal
buki biz 1958 bütçesinde bu fonu göremiyoruz.. 
Bu fonu göremediğimiz için 1958 senesi içinde 
seçim yapmak mümkün değildir. 1959 da yapı
lacaktır. Eğer yapılırsa? 

Şimdi öbür taraftan, 44 ncü maddeyi Muhte
rem Vekil Bey söylediler «neşri tarihinden itiba
ren 6 ay içinde Nizamname yapılır*» dediler. 
Neşrinden itibaren tam bir sene ve bir hafta 
geçtiği halde, Nizamname yapılmamıştır. Yapıl
mak hazırlıkları içerisindedir. Demekki vazıı ka
nunun iradesi icra makamları tarafından yerine 
getirilmemiştir. Bu noktaya böyle işaret ettik
ten sonra, bu meseleyi niçin açtığımı da kanunun 
esbabı mucibesinden - Adnan Menderes'in de im
zası bulunan - bir iki satır okumakla izah ede
yim : 

«Halen yürürlükte olan Ziraat Odaları mev
zuatı işte bu 17 Mayıs 1328 tarihli Nizamname
den ibarettir. Bugüne kadar Ziraat ©daları teş
killerinden maksudolan gayenin tahakkukunu 
mümkün kılacak bir mevcudiyet ve faaliyet gös
terememişlerdir. Hiç şüphe yok ki, bunda, oda
ların faal, teknik elemanlardan ve gelir kay
naklarından ve lüzumlu kanuni salâhiyetlerden 
mahrum bulunuşunun büyük rolü olmuştur. Bu 
sebepler dolayısiyledir ki, ziraat odalarının bu 
günkü meşguliyet ve faaliyetleri sadece bâzı ka
nunların kendilerine verdiği formalite kabilin
den işlerin görülmesinden ibaret kalmaktadır. 
Halbuki, muasır medeni memleketlerde olduğu 
gibi ziraat odalarının ezcümle ziraatte iş ve mes
lek, ahlâk ve tesanüdünü korumak; tarım işle
rinin umumi menfaatlere uygun surette gelişme-
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sine, istihsalin artmasına, mahsul kalitesinin 
iyileşmesine, ziraatçi ve çiftçi menfaat ve hak
larının müdafaasına ve müstahsilin kalkınması
na çalışmak; Devletin tarım program ve politi
kasının gerçekleşmesine yardım etmek gibi mak
sat ve gayelerle çalışmaları ve bu maksat ve ga
yelerin tahakkuku için vazife ve salâhiyetlerle 
teçhiz edilmeleri lâzımgelmektedir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı Ahmet Bey. 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Devamla) 

— «İlişikte sunulan tasan işte böyle bir görüşün 
ve kendini uzun zamandan beri hissettiren lü
zum ve zaruretin icabı olarak ve gerek odaların 
kuruluş ve çalışma sistemini bugünkü demokra
tik anlayışa uydurmak gerekse Odaları işler bir 
hale ve memleket için gerçekten faydalı olabile
cek bir vaziyete getirmek için hazırlanmıştır» 
deniliyor. 

Görülüyor ki; Türkiye'nin % 80 i çiftçidir, 
köylüdür. Çiftçinin âmme hizmeti gören tek 
meslekî müessesesi Ziraat Odalarıdır. Bu Ziraat 
Odaları halen 46 sene evvel çıkmış bir nizamna
me ile faaliyet göstermekte, azalarını kaza ida
re heyetleri, vilâyet idare heyetleri seçmektedir. 
Bugünkü şartlar altında bunun ne demek oldu
ğunu bilirsiniz. Tâyinle oluyor arkadaşlar. İk
tidarın köylü ve çiftçi dâvasına verdiği ehemmi
yet bu mudur? Lütfen dinleyin. Derdimiz mil
let ve çiftçi davasıdır. Hakikat böyledir karde
şim, maalesef. Kanun diyor ki, altı ay içinde ni
zamnameyi yap. Niçin yapılmadı? Fon tesis et. Ni
çin tesis edilmedi? Elbette bu Meclis, bütün Türk 
köylüsünün meslekî teşekkülü olan Ziraat Oda
ları için 5 milyon lirayı ayırırdı. Ancak iktidar 
kasten ayırttırmamıştır. Bunun sebebi malımı, 
seçimlerden kaçmak politikasıdır. (Soldan gü
rültüler) Başka bir şey değildir. Seçimlerden 
kaçmak için çiftçiler mağdur edilemez. Artık 
keyfî tasarruflara! son veriniz. İcranın Meclis 
iradesine mukavemeti sona ersin. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur, efendim. 
Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Gümüşane Mebusu Necati Alp'in, Bay
burt'un kurtuluş gününde yapılmakta olan rad
yo konuşmalarına dair sualine Basın - Yayın ve 
Turizm VeMU Sıtkı Yırcalı'nm şifahi cevabı 
(6/94) 

REİS — Necati Alp arkadaşımız burada mı? 
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(Burada sesleri) Basın- Yayın ve Turizm Ve
kili de burada. Suali okuyoruz, efendim. 

3 . I I I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususun Sayın Basın - Yayın ve 
Turizm Vekili tarafından şifahi olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Gümüşane Milletvekili 

» Necati Alp 

Bayburt'un düşman istilâsından kurtuluşu
nun senei devriyesi olan 21 Şubat 1958 tari
hinde şimdiye kadar yapılmakta olan radyo ko
nuşmalarının alman bir prensip kararı ile kal
dırıldığı, badema sadece geçmişte bugün konuş -
malariyle iktifa edileceği hususu salahiyetli ve
kil tarafından ifade edilmiş iken, bu prensip 
kararından neden sarfınazar edilmiştir! 

REİS — Basın - Yayın ve Turizm Vekili bu
yurun, efendim. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM VEKİLİ 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşımızın 
sualine arzı cevap ediyorum : 

Kurtuluş yıldönümlerini ve umumiyetle millî * 
günlerimizi önceden tesbit ederek muayyen za
manında ve radyo idaresince hazırlanmış prog
ramlarla kutlamayı kararlaştırdık ve tatbikine 
geçtik. 

Bu kararımızdan evvel hazırlanmış ve rad-
j yoda yayınlanması için muvafakat verilmiş bâ-
I zı şahsi konuşmalar haricinde bu prensibi tat-
I bik ede gelmekleyiz. Bayburt'un kurtuluş yıl 
S dönümündeki tatbikat da bu şartlar içinde ce-
\ revan etmiştir. 
' REÎS — Buyurun, Necati Alp. 

NECATİ ALP (Gümüşane) — Muhterem ar-
\ kadaşlarmı; bahsi geçen soruyu ücreti millet 
l tarafından ödenen Devlet radyosunun tevali 
\ eden keyfî idaresine eklenmiş bulunan bizzat 
i şahidi olduğum yeni bir misalini yüksek huzu-
! runuzda ıttılalarmıza arz etmek için vermiş bu-
! lunuyorum... 

Muhterem arkadaşlarım; serhat kalelerinden 
biri olan Bayburt'un kurtuluş günleri münase-
betiyle.1946 yılından beri tatbik edilmekte olan 
bir usule uyularak mahallin milletvekilleri gü
nün mâna ve ehemmiyetini belirtir şekilde kur-

I tuluş günlerinde radyoda ifade etmek suretiy-
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le, vazifelerini ifa ederlerdi. Bu sene Gümüsane 
mebusluğu vazifesinin nâçiz şahsıma tevcih edil
mesi hasebiyle bu vazifeyi ifa zımnında müsa
ade istihsal etmek üzere Basın - Yayın ve Turizm 
Vekili Sayın Sıtkı Yırcalı'ya müracaat ettim 
Ancak Meclis koridorlarında yapmak imkânına 
kavuşabildiğim bu müracaatte, Muhterem Vekil 
Beyefendi, badema bu kabîl konuşmalara mü
saade edilmiyeceğini, yalnız; (Geçmişte bugün) 
saatinin bu kabîl konuşmaları ihtiva edeceği 
hususunu cevabi mütalâa olarak ifade buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sarih ve katî 
izahata rağmen, 21 Şubat 1958 tarihinde Bay
burt'un kurtuluş günü münasebetiyle radyoda 
bu maksatla 10 ncu devre mebuslarından biri
sinin konuştuğuna şahidoldum. (Soldan; gülüş
meler), (Sağdan; «Adana gününde de oldu», 
sesleri) (Soldan; gürültüler) 

îzah edeyim, ondan sonra cenkleşiriz. 
Muhterem arkadaşlar; sayısız mihnet ve fe

dakârlık mücadelesi yaparak tekrar millî bün
yemize eklediğimiz bu toprakların kurtuluş gün
lerindeki bu egzotik siyaset, yalnız Bayburt'un 
kurtuluş gününde değil, Erzincan'ın ve Kars'ın 
kurtuluş günlerinde de kendisini göstermiştir. 
Millî menfaatlerimize aykırı olarak vasıflandıra
cağım bu politikanın milleti ikiye ayırmaktan 
başka hiçbir faydası yoktur. Hiç olmazsa kurtuluş 
günlerinde Devlete ait bir müesseseyi kendimize 
ait bir mülkün idaresinde kullanmakta olduğu
muz usullerden vareste tutalım. 

Sayın Vekil burada bir noktaya işaret ederek 
dediler ki; «Programlar vaktiyle tesbit ediliyor.» 
Bendeniz bu ihtimali de nazarı itibara alarak 
1958 yılımın yılbaşını mütaakıp bir hafta zar
fında Vekil Beye müracaat ettim. 

Sunuda arz edeyim; hususi kalem müdürüne 
telefon ederek bendeniz içinbirçak dakikalık bir 
randevu alınmasını rica ettim. Buna rağmen Hu
susi Kalem Müdürü dediler ki; Vekil Bey yann 
saat onda sizin telefonunuzu bekliyor. Şimdi ar
kadaşlar, milletin vekiline müsavi muamele yap-
mıyan bir Vekil kim bilir millete neler yapı
yordur. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Vekil Bey. 
BASIN - YAYIN VE TURÎZM YE.KÎLÎ 

SITKI YIROALI (Balıkesir) — Efendim, evve
lâ şunu arz edeyim ki, iş başına geçtiğim günden 
beri aynı programı tatbik etmekteyim. Kars,-Er-
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ı zurunı, Çorum milletvekilleri arkadaşlarım da.bi-
I liıler, hiçbirinde muayyen bir gaye gütmeden bu 
i programı tamamen kendimiz hazırlayıp tatbik 
i etmekte idik. 
| Arkadaşım ikilikten bahsediyor; «Ayrı, ayrı 
I tatbik ediliyor.», diyor. Kendisi, mutlaka benim 
I konuşmam lâzımdır, diye iddia ettiğine göre ken

disi bu bayramı vesile ittihaz ederek bizzat ken-
dişi ikilik yapmak için buraya gelmiştir. 

REÎS — Necati Alp. 
I NECATI ALP (Gümüsane) — Muhterem ar-
j kadaşlarım; 1946 senesinden beri devam eden bir 
I tatbikattan bahsettim. Bu işlerde bir usul tatbik 
I edilecekse elbette milletvekili konuşacaktır. Çalgı-
I cılar konuşacak değil ya, tabiî milletvekili konıı-
I saçaktır. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6". — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Anka
ra'nın bâzı kaza ve köylerine Sarıyar Barajı 
santralinden elektrik verilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Basıyı - Yayın ve Tu-

I rizm Vekili ve Sanayi Vekâleti Vekili Sıtkı Yır-
ı calı'nın şifahi cevabı (6/95) 

I REÎS — Sanayi Vekâleti Vekili buradalar, 
i Selim Soley?... Burada. 
[ Suali okuyoruz efendim. 

I T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekili ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ-
I 1 etlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 
ı Ankara Milletvekili 

Selim Soley 

| Nallıhan, Beypazarı, Ayaş ve Güdül kazaları
nın elektrik ihtiyaçları hususi motorlarla sağlan
makta olduğundan, bu kazalarımızla baraja ve 

! güzergâha civar köylerimize, Sarıyar Barajı Sant
ralinden ucuz elektrik verilmesi hususunda Ba-

I kanlıkça ne düşünülmektedir? 
j REÎS — Buyurun, Sıtkı Yırcalı... 
! BASIN - YAYIN VE TURÎZM VEKÎLÎ 
i VE SANAYÎ VEKÂLETÎ VEKÎLÎ SITKI 
! YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşımızın sualine 
, arzı cevabediyorum. 

Elektrik santralleri ve buna bağlı nakil şebe
kelerimiz tesis edilirken o bölgenin yalnız büyük 
şehirlerine ait ihtiyaçlar değil, o mıntakada mev
cut bilûmum şehir, kasaba ve hattâ civar köylo-
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rin enerji istekleri de göz önüne alınması Hükü
metimizce prensibolarak kabul edilmiştir. 

Yalnız bunların bu ölçüde tevzii hem bütün 
santrallerin ikmaline, hem de muayyen bir prog
ram ile şebekenin muayyen bir zamanda tesisine 
bağlı bulunmaktadır. :-

Sarıyar Santralinde tesisi kararlaştırılan bir 
transformatör merkezinden 33 kilovatlık hatlar
la bir taraftan Beypazarı, Mihalıççık ve diğer ta
raftan Nallıhan, Seben, Mudurnu ve Göynük ka
sabaları ve bunların civarındaki köylere enerji 
verilecektir. Buna ait etüd ve plânlar tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Ayaş ve Güdül kazaları ise Ankara'dan Sin-
canköy istikametinden çekilecek 33 kilovatlık bir 
hatla beslenecektir. Sincanköy'den Kızılcaha
mam'a kadar uzanacak olan bu hattan Çavuşlar, 
Bağlar kasabaları ile civarındaki köyler de isti
fade edeceklerdir. Bu hattın ilk merhalesi olan 
Sincanköy kısmının inşasına geçilmek üzeredir. 

Bilâhara Zir, Ayaş, Güdül ve Kızılcahamam'a 
kadar temdidedilecektir. 

Takdir edersiniz ki, bütün bunlar muayyen 
bir program, teknik şart ve zaman imkânları 
içinde peyderpey gerçekleştirilecekti]'. 

REİS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, müsaade buyurursanız sözlerime Sa
yın Devlet Reisimiz Celâl Beyefendinin Beypa-
zarlılara söylediği şu sözlerle bağlıyalım : 

«Muhterem Beypazarlılar; Sarıyar barajının 
nuruna ben Ankara 'ya döner dönmez kavuşacak
sınız.» Sene 1956.. 

Sayın Bayar'm Amerika dönüşünden sonra 
Beypazarı'na giderek böyle söylemiş. Hâlâ Bey
pazarlılar bu nura kavuşamamışlardır. 

Bundan sonra Sayın Başbakan Adnan Men
deres tekrar aynı bölgede kendisine vâki suali 
«Bir kaç gün sonra bir kaç bin misli nurlaııa-
caksınız. Sarıyar muhterem Beypazarlıları nur-
landırmak üzeredir.» demişlerdir. 

Devlet Reisimiz ve muhterem Başbakanımız 
bu mevzudaki sözlerini bu kadar katî olarak söy
lemiş olmalarına rağmen seneler geçtiği halde 
bu iş tahakkuk imkânından mahrum kalmıştır. 
Çok ileriye matuf tatbikat asla mümkün olamı-
yacaktır. Çünkü o zamana kadar Demokrat Par
tinin iktidarda kalması asla mümkün olmıyacak-
tir ki, Sayın Sanayi Vekilinin sözü yapılabilsin. 
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REİS — Selim Bey, Selim Bey, zatiâliniz Sa

nayi Vekâletinden sual soruyorsunuz. Reisicum
huru, Başvekili karıştırmakta ne mâna var? Son
ra partinin iktidarda kalıp kalmıyacağı hakkın
daki mevzuu neden açıyorsunuz, bunun sualiniz
le bir alâkası var mı? Vekil konuştu, cevabını tat
minkâr bulup bulmadığınız hakkında konuşunuz 
lütfen. 

SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, şimdi saded„e geliyorum. (Soldan, 
gülüşmeler) 

Sayın Sanayi Vekilinden böyle bir suali soru
şumun sebebi, adı geçen 4 kazamızın, en şerefli, 
en güzel ve tatlı insanları ile meskûn bulunan bu 
4 kazamızın bir an evvel ucuz enerjiye kavuşup 
kavuşmıyacağı hususunda müspet bir cevap al
mak ve bunu dört gözle bekliyen buralar halkına 
resmî ağızdan ve buradan duyurmak idi. 

Arkadaşlar, iktisadi hayatımızı yere yatırır-
casına yapılan bu yatırımlar ve baraj lama dedi
ğimiz iş sadece Demokrat Partinin ana siyaseti
dir. Bu sebeple arzum hilâfına muhterem Sanayi 
Vekiline telmihde bulunursam özür dilerim. 

REİS — Müddet bitti efendim. (Gülüşmeler) 
Beş dakika bitti. Beş dakika konuşmanız lâzım
dı. Riyasetin ifadesinden sonra tekrar mikro
fonda konuşmanız Riyasetin ihtarına mutavaat 
etmemek demektir. İstirham ederim, kürsüyü 
terk edin. (Sağdan, alkışlar) 

SELİM SOLEY (Devamla) — Zatiâliniz üç 
dakika konuştunuz, bana iki dakika kaldı 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

7. — Ankara Mebusu Hasan T ez'in, küçük 
sanat erbabı ile esnafın malzeme ve iptidai mad
de ihtiyacını temin hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair sualine Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in şifahi cevabı (6/99) 

REİS — Hasan Tez arkadaşımız buradalar 
mı? (Burada sesleri). 

Suali okutuyorum. 

22 . I I I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Hasan Tez 
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Küçük sanat erbabı ve esnaf, malzeme ve ip

tidai madde temininde büyük müşjmlât çekmek
te, vilâyetlere tahsis olunan tevzie tâbi maddeler 
bu zümrenin ihtiyacını karşılamadığı için birçok
ları inkişaf edemedikleri gibi, tatili faaliyet et
mek veya meslek değiştirmek mecburiyetinde kal
maktadırlar. 

Bu durumu giderecek tedbirler alınmakta 
mıdır? Alınması düşünülen tedbirler nelerden 
ibarettir! 

REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 

(İzmir) — Sayın arkadaşım Hasan Tez'in sual
lerine cevaplarımı arz ediyorum. 

Malûm olduğu üzere tevzie tâbi maddeler 
21 numaralı sirküler hükümleri dairesinde 
tevzi olunmaktadır. Bunun için sanayi erbabı, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, esnaf ve küçük sa
nat erbabı kendi dernekleri vasıtasiyle ihtiyaç
larını vekâlete aksettirmekte ve ithal edilen 
maddelerden talepleri nispetinde bu federas
yon ve konfederasyonlara tahsisler yapılmak j 
suretiyle tevzi edilmektedir. j 

Bunlar mahiyet itibariyle mahalli sanatlar j 
halinde bulunduklarından, eks'sriya küçük sa- i 
nat erbabının ihtiyaçlarını, iptidai maddeleri- j 
ni mahallen temin etmektedir ve bir kısım \ 
ihtiyaçlarını da, tevize tâbi mevaddan olmadı- I 
ğından, serbestçe bulunmaktadır. \ 

Bununla beraber bunlar hakkında daha ! 

iyi bir tevzi sistemi kurulmak üzere Başvekâ- { 
lete bağlı bir tevzi ve tanzim dairesi 1 Tem- j 
muzda faaliyete geçecek, ve belki bu daire da- 1 
ha esaslı birtakım tedbirler ittihaz edecektir. | 
Bu itibarla küçük sanat erbabı, esnaf ve di- | 
ger ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları 1 Temmuz- j 
dan itibaren daha iyi esaslar dâhilinde te- J 
min olunacaktır. Ayrıca bu daire, tevzi ve 
tanzim sisteminin hallinden ziyade, vazifesi, 
menafiin kontrolü olan ve zamanla onların ih
tiyaçlarını halletmeye çalışan bir daire ha
linde faaliyette bulunacağı için ümidediyorum ; 
ki, küçük sanat erbabının; öyle ifade ediyor i 
arkadaşım; ihtiçları bertaraf edilmiş buluna- ! 
çaktır. Maruzatım şimdilik bu kadardır. j 

REİS — Hasan Tez. | 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan, al- I 

kışlar) Aziz arkadaşlarım, Sayın Ticaret Ve- ; 
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kilinin, küçük sanat erbabı ve esnaf teşek
küllerine ait tevize tâbi maddeler üzerinde, 
memlekete ithal edilen maddeler üzerinde 
verdiği izahatın yüzde 95 i, hakikatle ilgili 
değildir. (Soldan, gürülütüler) Bakınız şimdi 
dinleyin, orada konuşmayın, şimdi konuşma 
sırası bende. (Gülüşmeler) * 

Aziz arkadaşlarım, sizlere arz edeceğim bâ
zı rakamlar esnaf ve küçük sanat erbabının 
1958 senesinde ne kadar perişan bir durumda 
olduğunu ispat edeceği gibi bu teA^ziat işlerini idare 
edenlerin de ne kadar kifayetsiz kimseler bulun
duğunu gösterecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Gerek iktidara ve gerekse muhalefete mensup 

muhterem arkadaşlarım bu vaziyeti çok iyi bi
liyor ve takdir ediyorsunuz. Hususi konuşmaları
mızda bu işlerin yürütülmesinden hepimizin şi
kâyetçi olduğunu bilmiyen yoktur. Bir kere de 
bu işleri Büyük Meclis kürsüsünden ifade etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. (Soldan, 
bravo, sesleri) Müsaade buyurun. Bravo ile vak
timi almayın. Zaten beş dakikaya indirdiniz. Si
zin bravonuz bir şey ifade etmez. Bu seçimde gö
receksiniz. Bravo bize mi, size mi? (Gülüşmeler) 

Yapılan istatistikler göstermiştir ki, memleke
timizdeki küçük sanat müesseseleri oldukça bü
yük bir rakama ulaşmış bulunmaktadır. Muhte
rem arkadaşlarım, bunlardan birçoklarının muh
taç bulundukları malzeme ve iptidai maddeler
den kendilerine parası mukabilinde tahsis edile
bilenler bu müesseselerin işletilmesine yetmemek
tedir: Her biri birkaç ailenin nafakasını temin 
eden bu müesseselerin acıklı durumu meydanda
dır. Kaynak işleri ile alâkalı müesseselere aylar
dan beri tahsis olunabilen karpitin miktarı ayda 
5 - 6 kiloyu geçmemektedir. Bu miktar karpit bir 
müessesenin bir günlük ihtiyacını dahi karşıla
maktan uzaktır. (Soldan, «seçim nutku» sesleri) 
Bu seçim nutkuna benzemez. Senin dediğin se
çim nutkudur. Ben senden iyi söylerim seçim nut
kunu. Bunu da ispat etmiş bulunuyorum. Senin 
seçim çevren neresi? Söyle! Orada da nutuk söy-
liyeyim. Göreceksin orada da kazanacağım ve sen 
bir daha gelemiyeceksin. 

REİS — Hasan Bey, müddetiniz geçiyor. Siz 
cevap vermeyin. 

HASAN TEZ (Devamla) — Onlara ihtar 
edin Reis Bey. Hem onlara da ceza verin, ceza, 
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Bir misal olarak arz ediyorum, geçen sene 

Ankara vilâyetine ve kazalarına esnaf ve büyük 
sanayi erbabı için tahsis olunan demir 3 bin ton
dan fazla iken bu yıl verilen miktar 500 ton civa
rındadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetten şunu sormak isterim : Karabük 

fabrikasının her yıl artmakta olduğu iddia edi
len istihsali nereye gitmektedir?. 

REÎS — Hasan Bey, lütfen sualiniz çerçeve
sinde kaini; 

HASAN TEZ (Devamla) — Sualim esnafın 
iptidai maddesiyle ilgilidir. Karabük'de de ipti
dai madde imâl edilir. Sorumun dışına çıkmıyo
rum Reis Bey, fazla gösterip az istihsal edildiği
ni burada açıklamak suç mudur, bilmiyorum? 

Kunduracıların keten ipliği ile dikilmesi için 
nizamname çıkarılırken, bu sanatla uğraşanların 
eline bir gram keten ipliği verilmemektedir. Kun
dura çivisi perişanlığı içinde durum böyle devam 
ederse bu yüzden maişetini temin eden esnaf çoluk 
ve çocuğu ile perişan hale düşecektir. Buma D. P. 
kalkınması ismini mi vereceğiz?. 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
HASAN TEZ (Devamla) — öyle ise mesele 

değişti. 
Aziz arkadaşlar, otomobil lâstiğinden kalaya 

kadar, telden cama kadar, karpitten çimentoya 
kadar, otomobil lâstiğinden, yedek parçasına ka
dar her madde de serbest piyasadan kalkmıştır; 
tevzie tâbidir. Tevzi işleri ise iyi yürütülmemek-
tedir. Bu yüzden küçük sanat erbabı ve esnaf 
büyük sıkıntı ve mahrumiyet içerisindedir. Hü
kümet ciddî hiçbir tedbirle esnafa yardım edeme
mektedir. Küçük sanat erbabı her gün biraz daha 
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perişan duruma girmektedir. Orta halli bu va
tan çocuklarının günlük nafaka, hayat ve istik
ballerine bu derecede alâkasız kalınmasına Bü
yük Meclisin müsaade ve müsamaha etmiyeceği-
ne eminim. Hükümetin bir an evvel ciddî ted
birler almasını rica ediyorum. 

Arkadaşlarım; akşama kadar dükkânında boş 
oturup da çoluk çocuğunun karşısına gözleri yaş
lı döneceğine onların nafakasını kazanmış insan 
sıfatiyle dönmesinin teminini binlerce esnaf adı
na iktidardan bekleriz. 

RE IS — Vaktiniz tamam efendim. 
HASAN TEZ (Devamla) — Buraya gelip 

de parti politikası yapmıya benzemez bu iş. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) (Soldan gülüş
meler) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Efendim; ruznamede daha iki soru mevcut

tur. Fakat sorulara ayrılan müddet de dolmuş
tur. Ama Arslan Bora ve İsmail înan tarafından 
verilmiş, ruznamedeki soruların bitmesine ka
dar suallerin müzakeresine devam olunmasına 
dair Heyeti Umumiyeden karar alınması hak
kında bir takrir vardır. Nizamname hükmüne 
uyarak bu hususta Heyeti Umumiyeden karar 
almak için bu teklifin reylerinize arz edilmesi 
lâzımdır. Ancak ruznamede kalan iki sual de 
Gümrük ve İnhisarlar Vekiline aittir ve sualler 
Asım Eren arkadaşımız tarafından sorulmakta
dır, alâkalı vekil burada hazır bulunmadıkların
dan dolayı bu takriri reye arz etmeye lüzum 
kalmamıştır. Haftanın muayyen gününe talik 
edilmiştir, efendim. 

Müzakerelere devam ediyoruz, efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Denizli'nin İstiklâl mahallesi 5 sayılı 

hanede kayıtlı Yusufoğlu, Zehra'dan doğma Sü
leyman Arslanargun'ım ölüm cezasına çarptırıl-
ması hakkında Beşvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/160) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen? 

Yok. Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 

(1) 101 Sıra sayılı matbua zaptın sonundudı-r. 

edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiştir. 
Yusufoğlu, Zehra'dan doğma Süleyman 

Arslanargun'un ölüm cezası tasdik buyurulmuş-
tur. 

2. —'Subaylar heyetine mahsus terfi Kanu-
numın 6743 sayılı Kanunla muaddel 11 nci mad-
desinin 5 nci bendinin tadili hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatamı 
(1/149) 

REÎS — Birinci madde hakkında Asım 
Eren'in tadünamesi encümene gönderilmişti. 
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Şimdi encümenin bu hususta tanzim ettiği maz
batayı okuyoruz, efendim. 

Esas No. 1/149 
Karar No. 32 

23 . V . 1958 

Yüksek Reisliğe 
4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Ter

fi Kanununun muaddel 11 nci maddesinin ta
dili hakkındaki Hükümet lâyihasını kabul eden 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasının dikkate 
alınmaması hususunda Niğde Mebusu Asım 
Eren'in teklifi encümenimizce, ilgili Hükümet 
mümessillerinin de iştirakiyle, tetkik ve müza
kere olundu : 

Teklifin mucib sebeplerini Deniz ve Hava 
Kuvvetleri yardımcı sınıflarından Harb Aka-
demesini muvaffakiyetle ikmal edenlerin piyade 
sınıfına nakledilmemeleri sebebiyle kendilerini 
böyle bir eğitimden mahrum, kılacakları ve mo
dern ve kombine harbin icaplarına uygun ye
tiştirilmiş olmayacakları noktası teşkil etmek
tedir. 

Halbuki Hükümet lâyihası 4273 sayılı Ka
nunun 6743 sayılı Kanunla değiştirlen 11 nci 
maddesinin V nci bendine inhisar etmektedir. 
Bu bent mevcut haliyle (Yardımcı sınıf subay
lardan Harb Akademisini muvaffakiyetle biti
renler piyade sınıfına nakledilirler) şeklinde
dir Burada Harb Akademisi tabiri müfred 
olarak kullanılmıştır. Hakikatte halen Harb 
Akademileri Kumandanlığı emrinde yüksek ku
manda, Millî Savunma Akademilerinden başka 
Kara, Deniz ve Hava Harb Akademisi olarak 
ceman beş akademi cevcuttur. Kanun metnin
deki müfred ifadenin bunlardan hangisine ra-
ci olduğu sarih değildir. 

Bu sarahatsizlik neticesinde Kara Harb Aka
demisini bitiren bir yardımcı sınıf subayı gi
bi Deniz ve Hava Harb Akademilerini bitiren 
yardımcı sınıf subayların da önce Kara Kuvve
tine, sonra piyade sınıfına nakilleri zaruri ol
maktadır. 

Her kuvvetten kurmay subay yetiştirmekten 
maksat daha ehliyetli ve liyakatli hale getirilen 
personelden o kuvvet dâhilinde istifade etmektir. 
Mevcut kanun bu sarahati ve ihtiyacı karşılama
makta, deniz ve hava aleyhine olduğu kadar ka
ra kuvvetleri aleyhine de birtakım personel nak-
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li mahzurları tevlidetmektedir. Bu sebepledir ki, 
Hükümetçe hazırlanan lâyiha encümenimizde 
mevcudun ittifakiyle kabul olunmuştu. 

Silâhlı kuvvetlerimizde piyade eğitimi, bu
gün (Temel eğitim) adı altında her kuvvet ve 
sınıftan değil subay yetiştirme, er yetiştirme 
mevzuunda da esas kabul edilmiş bulunmakta ve 
tatbik edilmektedir. Binaenaleyh Harb Akademi
lerini bitiren Deniz, Hava yardımcı sınıf subay
lar da bu eğitimi, en az, daha subay yetişirken 
kifayetli derecede görmüş bulunmaktadır. Bahis 
konusu kanun lâyihasında piyade eğitimini ber
taraf etmek veya azaltmak gibi bir zaıf yoktur. 

Ortada Millî menfaatlere ve modern harbin 
icaplarına tearruz teşkil eden bir durum mevcut 
değildir. Filhakika modern ve kombina harb müş
terek çalışmayı icabettirdiği kadar kuvvetli bir 
ihtisaslaşmaya da lüzum göstermektedir. Denizci 
ve Havacı yardımcı sınıf subaylar kurmay ol
makla kendi mevzuunda daha ehil bir hale gele
cek ve (Müşterek hareket) tedris eden (Yüksek 
Kumanda Akademisinden) geçerek böyle modern 
bir harbin icaplarına daha kolaylıkla ve muvaf
fakiyetle intibak eden bir eleman olacaktır. 

Teklifte, İkinci Dünya Harbindeki harekât
tan verilen misaller kurmay subaylarla alâkalı 
müzakere mevzuunun dışında görülmektedir. 
4273 sayılı Kanunun muaddel 11 nci madde
sinin IV ncü bendi ile V nci bendin yekdiğeriy
le hiçbir alâkası yoktur. IV ncü bend kurmay su
bayların tahsilden evvel, tahsil sırasında ve tah
silden sonra, özel talimatın icabı olarak muhtelif 
kuvvet ve sınıflarda yapacağı hizmetlerin (Kıta 
hizmeti) olarak sayılması mahiyetinde olup V nci 
bent ise Akademiyi bitiren subayların, eğer yar
dımcı sınıf subay iseler sınıflarının tâyini için
dir. 

Yukarda arz edilen sebeplerle Niğde Mebusu 
Asım Eren'in teklifi mevcudun ittifakiyle redde
dilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi Mazbata M. 
Nevşehir Erzurum 
Z. Üner O. Alihocagil 

Kâtip 
Kocaeli Elâzığ Giresun 

ö. Cebeci t. H. Talay S. Altmcan 
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Gümüşane İstanbul Ordu 

N. Alp M. Kemalyeri F. Güley 
Yozgad 

I. H. Tunaboylu 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyenl.. 
Asım Eren, buyurun efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, mevzuubahsolan meselenin esası hakkın
da geçen inikatta yarım saat kadar noktai na
zarımı arz etmiştim. 

Maalesef, Millî Müdafaa Encümeni arkadaş
larımız, yine dar bir anlayış, dar bir kanun gö
rüşü ile aksi istikamette bir mütalâa ile huzu
ru âlinize gelmiş bulunuyorlar. Kıymetli za
manlarınızı alarak, ve ordunun yüksek menfaat
leri icabı olarak meselelerini sathi karara bağla
mayı bertaraf etmek maksadiyle, kesin ve kati 
olarak üzerinde durup mütalâalarımı arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa esbabı mucibe-
de gösterilen nokta, eski metinde (Harb Akade
misi) kelimesi vardı, kara, deniz akademisi ke
limeleri zikredilmemiş idi diye, bir kelime oyu
nu yapılmaktadır. 

Harb Akademisi esas itibariyle 1924 ten beri 
kuruludur. Modern Harb Akademisi o zamandan 
beri faaliyettedir, Erkânı Harbiye Mektebi namı 
altında. Burada Millî Müdafaamızın en mühim 
meselesini teşkil eden disiplinin esasının orduda 
personel muamelâtmdaki resanet olduğunda ıs
rar edeceğim. Ve sonra Meclis müzakeratmın bu 
müzakerede objektif esaslara bağlanmış olduğu
nu "da ifade etmek isterim. Filhakika evvelce 
Millî Müdafaa Encümeni içinde muvafık rey ver
miş olan iki Halk Partili arkadaşım bugün itti
fakla ret kararma iştirak etmiş olmakla ve bilâ
kis bundan evvelki Celsede Yüksek Heyetinizin 
hemen hemen ekseriyetinin bendenizin mütalâa
ma iştirak etmiş olmakla Meclis müzakereleri par-
tilerüstü objektif bir müzakere şeklini almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; esas kavranmamış-
tır. Meselelenin esası kavranmamıştır. Esası kav
ranmadığı için Millî Müdafaa Encümeni Hükü
metin lâyihasında sapmış olduğu yanlış istikame
ti teyidederek Meclisi arkasından sürüklemek is
temektedir. Orduya faydalı bir sapış olsa işti
rak edeceğim. Biz malûmuâlileri teşriî organız. 
Kanunları; cemiyetin hayatına uymadığı nokta
larda onları değiştirmekle yetkili bir heyetiz. 

5.1958 0 : 1 
J Binaenaleyh, Encümen Hükümetin lâyihasmcta-

ki esası kabul ettikten sonra bendeniz de bunda 
isabet görseydim, huzuru âlinizi tekrar işgal et
mezdim. Orduya faydalı değildir; binaenaleyh, 
faydasız bir şeyle mevcut müesseseleri bozmak 
yersizdir. Size evvelâ meselenin esasını arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu meselenin esası 
şudur: Mevzuubahis mesele bir kuvvet meselesi 
değildir. Bir ordu meselesi de değildir. Müttefik 
ordular meselesidir. Müttefik orduların eğitimi
ne ait bir meseledir. Biz, bugün, NATO ve Bag-
dad Paktına ve onların eğitim esaslarına bağlı 
bir orduya malikiz. Binaenaleyh, onların esas ve 
prensiplerini bozarak kendi kendimize iki tip 
kurmay subay ihdas edemeyiz. 

Diğer taraftan, bu bir kurmay statüsüdür. 
Bunu bozmaya hakkımız yoktur. Bu statünün 
üç cephesi vardır; 1. Kanuni cephesi, 2. Mes
lekî cephesi; 3. Şahsi cephesi. Kanuni cephesi 
şudur: Her kurmay subay kendi sınıfından ay
rılmış; ordunun, müttefik orduların sevk ve 
idare elemanlan içinde müşterek vazifeler 
verilen ve özel haklar tanman ayrı bir hü
viyet iktisabetmiştir. Yardımcı sınıflarda ev
velce bulunmuş olmasının artık bir mânası 
kalmamıştır. Kanunun şimdi arz edeceğim 
maddeleriyle bunu tesbit edeceğim. Yardımcı 
sınıfm bunlarla bir alâkası yoktur*. Bu itibar
la bir sağlam statüyü bozmaya ne hakkımız var
dır? 

Muhterem arkadaşlar; kurmay statüsünün 
kanuni cephesinden birtakım haklar, mükel
lefiyetler ve vazifeleri vardır dedim. Bu hak
lar kendisine tahsilinin muhtelif safhalarında 
ve ayrıca kurmay hüviyetini iktisabettikten 
sonra almış olduğu kıdemler ile ceman dört 
senelik bir kıdem zammı veranek suretiyle 
ona bir defa, diğer arkadaşlarından daha ile
riye gitmek imkânını veriyor, ikinci hakkı, 
kurmay sıfatı hakkıdır ki, kurmay subay 
orduda mümtaz bir tabaka teşkil ediyor, timi 
ve görüşü genişlemiş bir tabaka... 

Muhterem arkadaşlar, kurmayın diğer müm
taz hususiyeti küçük rütbede olmasına rağ
men büyük kumandanlara teklifler yapabilmek 
ve küçük rütbede büyük kumanda sevkü idare 
kararlarına müdahale edebilmek hakkını elde 

I etmiş olmasıdır. Bir kurmay yüzbaşı bazan 
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bir tümgenaralin kararı üzerinde müessir ol
maktadır. Bu, ordumuzda olduğu gibi müt
tefik ve müşterek ordularda da böyledir. 
Bugün kendi r<engi dışında bu kuvvetlerde 
hizmet deruhde etmiş kurmay subaylarımız,, 
generallerimiz, amirallerimiz mevcuttur. 

Kanuni vecibeleri, 11 nci maddenin birinci 
bendi, 6743 sayılı, bugün tadili istenen, kanun 
ki, 1946 da kabul edilmiştir, demektedir ki, 
«Hiçbir subay sınıfı kıtasında kurmay subay
lar kendi sınıfı veya diğer sınıfların kıtala
rında rütbesine ait asgari müddetin en az üç
te biri kadar fiilî olarak hizmet etmedikçe 
terfi edemez. Ancak aşağıda yazılı fıkradaki-
ler müstesnadır.» 

Demek ki, birinci mükellefiyet terfi için 
muhakkak surette rütbesinin asgari hizmet 
müddetinin asgari üçte biri fiilî kıta hizmeti 
yapmak şarttır. Kime? Kurmay subaya. 

Gelen teklif nedir? Buna tearuz eden nok
ta şu : Kıta hizmetini kaldırıyor. Madde 11 in 
4 ncü bendinin bununla alâkası yok, diyor, 
sayın sözcü. Bakın okuyorum : (11 nci mad
de 4 ncü bent : «Harb Akademisi ve Yüksek 
Levazım Okulu tahsilinde bulunan subaylar 
ile kurmay stajyerlerin ve kurmay subayların, 
Akademiye ve Yüksek Levazım Okuluna gir
mezden evvel tahsil esnasında ve tahsilden 
sonra memur edilecekleri muhtelif muharip kı
ta kumandanlıklarındaki ve levazım, için kıta 
sayılan yerlerdeki hizmetleri* kıta hizmetinden 
sayılır.» 

4 ncü bent, birinci bendin izahıdır. Kur
mayın kıta hizmeti neresidir, d'enildiği za
man 4 ncü bent cevap veriyor : Kurmay staj
yerinin tahsildeki vaziyeti, tahsilden sonra 
kurmay olduğu zamanki, vaziyeti yâni terfi 
için birinci bentteki kıta hizmeti şudur diyor. 
4 ncü bent onu izah ediyor. Muharip kıta ku-
mandanlıklarındaki hizmetidir ki, kıta hizmeti 
sayılır diyor. 

Şimdi encümenimiz Hükümet lâyihasına imti-
salen neyi müdafaa ediyor? Şunu: Bakınız muh
terem arkadaşlarım: 

Beşinci bentte evvelce üçüncü cümle yoktu. 
Birinci cümlede ise «yardımcı sınıflar subayla
rından Harb Akademisini muvaffakiyetle biti
renler» piyade smıfma nakledilirler, deniyordu. 

Hükümet lâyihası §u tadili yapıyor: «Yar
dımcı sınıflardan Kara Harb Akademisini mu
vaffakiyetle bitirenler...» 

İkinci cümle şudur : «Bu nakilden evvel yar
dımcı sınıflarda kıtalarında geçen hizmetler..» 
Bu cümle değişmiyor. 

Fakat Hükümetin ilâve ettiği, encümenin de 
tasvibettiği üçüncü cümleyi arz ediyorum: «Yar
dımcı sınıflardan Deniz ve Hava Harb Akademi
lerini muvaffakiyetle bitirenler, bulundukları 
kuvvet kumandanlıkları içinde uygun vazifelerde 
istihdam olunurlar.» Yani bu yeni hüküm şu 
demektir: Bu kabîl hava ve deniz kurmay subay
ları kıta hizmetine tâbi değildir. Terfi için birin
ci bentte okuduğum kıta hizmetini fiilen geçir
mek şartını kaldırıyor. Bu hakikat açıkça beliri
yor zira burada aynı bent, yani beşinci bentte 
Kara Akademisini bitirenleri kıta hizmetine ve 
sicil mecburiyetine bağlıyor. Arkasından Deniz 
ve Hava akademilerini bitiren yardımcı subay
lar diyor. O halde nasıl terfi edermiş bunlar? 
«El mâna il batnüşşair,» o belli değil. Ne Hükü
metin, ne de encümenin lâyihasında yok. Bakınız 
11 nci maddenin 7 nci bendini de okuyorum. 

«Sınıf değiştiren subayların evvelki sınıf kıta 
hizmeti kendi yeni sınıfından sayılır. Fakat bir 
sicil müddeti kalıp muvafık sicil alması şarttır.» 
diyor.. Şu halde yeni tasarı bu 7 nci bendi de 
bozuyor. Hattâ 4273 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesini de bozuyor. 12 nci maddede muhterem 
arkadaşlarım, albaylıktan itibaren kurmayla
rın artık hizmet ve sınıf dâhilinde kalmıyarak, 
fiilî; kıta hizmeti mecburiyetini başka sınıf
larda, başka kuvvetlerde yapmaları mümkün, di
yor. Albayın general olması, albayın amiral ol
ması, tuğgeneralin tümgeneral ve tuğamiralin 
tümamiral olması için 12 nci maddede bir ser
besti veriyor; diyor ki : (Albaylıktan itibaren 
kuvvet ve sınıf farkına bakılmaksızın bunlar 
her sınıfta ve her kuvvette fiilî kıta hizmeti 
yapabilirler.) 5611 sayılı Kanunun bu kıta hiz
meti sürelerine 'esas olan asgari terfi müddeti
ni arz edeyim; karada yüzbaşı 6, Ibinbaşı 6, yar-
'bay 3, albay 3 ve generaller üçer sene 'bekleme
dikçe terfi ettirilem'ezler, denmektedir. 

Denizde ise yüzbaşı altı, binbaşı beş, yarbay 
üç, albay 3. Yarbay : Oramirale kadar her rüt
bede üçer seneyi doldurmadıkça terfi ettirile
mezler, denilmektedir, Yalnız deniz 'binbaşılıkta 
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karaya nazaran bir sene-eksiklik vardır; diğer
leri tamamen aynıdır. Yani deniz binbaşısı kara 
binbaşısından bir sene evvel terfi edebilir. Ha
vada ise yüzbaşı 5, binbaşı 5, yarbaylıkta 3, al
baylıkta 3, tuğgenerallikte 3, tümgenerallikte 2, 
korgenerallikte 2 senedir. Bunlar bu kadar 
müddet o rütbede beklemedikçe terfi «demezler. 

Şimdi kurmay subayın kanuni statüsünde bu 
mecburiyetler birbirini tamamlar şekilde 11 nci 
maddede (ki, bu madde 6743 sayılı Kanunla 
1956 da kabul edildi) mevcutken biz nasıl olur 
da encümenin mütalâasına iştirak ederek beşin
ci bent müstakil bir benttir, deriz. Ve bunu 
kabul ederek, orduyu zaten birkaç zamandan 
'beri personel mevzuunda bizi teessüre sevk eden 
durumun devamına müsaade edebiliriz? 

Filhakika, Meclisi Âlinin bu Devredeki ilk 
inikat günlerinde geçmiş olan bir mesele, Tuğ
general Kemal Çakın, personel mevzuatına ay
kırı olarak, burada Sayın Semi Ergin tarafın
dan verilmiş olan itiraz takririnin geri alınması 
ile otomatikman, dilekçesinin kabul edilmiş ol
ması, 'bizim devremizde ordu personelimize vu
rulmuş olan ilk büyük darbeyi teşkil etmişti. 
Ondan sonra askerlik müddetlerinin indirilmesi 
meselesinde ittihaz edilen menfi karar da dola-
yısiyle personel prensiplerine zararlı olacaktır. 
Böylece ikinci darbe indirilmiştir. Şimdi geç
mekte olan bu kanun da üçüncü ve çok ağır bir 
darbeyi teşkil edecektir. 

(Muhterem arkadaşlar, bugün kurmay subay
ların, kanunda ordunun kuvvet tefrikiyle alâ
kalı olmadığını yine mevzuatta ispat «tmek isti
yorum. Filvaki, 11 nci madde VI ncı bendinde, 
«Hiçbir subay mensubolduğu sınıf kıtasında, 
kurmay subayların kendi sınıflarına veya diğer 
sınıfların kıtalarında... ilâh» hükmünden sonra 
bunun istisnalarını da gösteren fıkralar içinde 
kurmay yarbaylardan yalnız deniz kurmay yar
bayları için fiilî kıta stajı mecburiyeti vardır. 
Hava kurmay yarbaylarının böyle bir mecbu
riyeti yoktur. 11 nci maddenin 1 nci bendi, kur
may albayların yarbay iken kıta hizmJeti varsa 
onun bir senesi albaylığın kıta hizmetine sayı
lır, diyor. Ve yine 11./I. d bendinde de (yeni 
silâh ve malzeme eğitiminde öğretmen bulunan 
kurmayların da bulundukları yerlerde terfiine) 
ancak Erkânı Harbiyei Umumiye . Riyasetinin 
teklifi ve Millî Müdafaa Vekâletinin tasdiki ile 
bir defaya mahsus olmak üzere ve bir mütaakıp 
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rütbede bir eksik kalan kıta hizmetini fiilen ik
mal etmeleri şartiyle bir istisna konmuştur. Yani 
bu suretle yerinde terfi edebilme imkânı kendisine 
tanınmıştır. Bundan başka 11./I. e de sınıfında 
rütbesine uyan bir kıta bulunmıyan subayların 
mahallinden aldığı sicillerle terfi edebilmeleri de 
kabul edilmiştir. Ve nihayet 11./I. f bendinde: 
(Harbde bile ancak Harb Kuvvetleri Başkuman
danının teklifiyle M . M. Vekâletine kurmay 
subayların bir fiilî kıta hizmeti müddeti azaltı
labilir), yani büsbütün yokedilemez diyor. Kıta 
daima şart. Demek ki, kurmay subaylar nerede 
bulunursa bulunsun, kendilerinin kıta hizmeti 
yapmalarını kanun o kadar sıkı sıkıya bağlamış
tır ki, bunu âdeta bir teyit demek olan bir istis
nai hükümlerden sıyırıp da dar görüşlü bir es
babı mucibe ile buradan geçirebilmek belki teş
riî hayatımızda mümkün olur ama ordu için çok 
büyük bir ıstırap ve hata kaynağı olur. 

Muhterem arkadaşlarım; kurmay subayların 
bir de meslekî statüsü vardır. Filhakika kurmay 
subayın tek tip kurmay subay olması lâzımgelir. 
Halbuki şimdi biz burada yeni bir tip kurmay 
subaylığı ihdas ediyoruz. Bu yeni tip kurmay 
subay kıta hizmetinden muaf tutulacak; kendi 
sınıfında kendi kuvvetinde kalacaktır. Hattâ 
bulunduğu yerde terfi siciliyle terfi edebilecek
tir. Bu ne demektir mlhterem arkadaşlar? Şüp
hesiz ki, bu yolla ancak bir salon kurmayı yetiş
tirmiş oluruz. Böyle salon kurmayı yetiştirmek 
ise ne Harb Akademisi kurucularının, ne de vâ-
zıı kanunun maksadıdır. Evet maalesef salon 
kurmayı yetiştirme yoluna gidiyoruz. Kaldı ki, 
bunun bir bardakta fırtına olduğunu da izah 
edeyim. Demin arz ettiğim her rütbedeki asgari 
hizmet müddetleri binbaşı deniz ve havacılar için 
beşer senedir. Havacı ve denizci kurmay binba
şılar mutlaka beş senede bir terfi ederler. Ay
rıca bir de deniz ve havacıları vardır. Bu da 
denizcilerin denizaltı ve havacıların uçuş faTk-
ları gibi asgariden bir indirilen müddetleridir. 
Bugün hava ve deniz yüzbaşıları kurmay yüz
başı olduktan sonra hemen binbaşılığa terfi ede
biliyorlar. Fakat bu, kara kurmay yüzbaşıların
da daima böyle değildir. Karada kurmay yüz
başılar vardır. Zira asgari müddetleri bitmemiş. 
olabilir. Fakat kurmay yarbaylar da aynı ka
nun icabı farklı bir anlayışa tâbi olmaktadırlar., 
Deniz kurmay yüzbaşılarına kıta hizmeti mecbu
ridir, kara ve havaya ise değildir. Halbuki 



î : 74 30.5 
kurmay yarbaylar kurmay albay olduktan sonra 
bunları artık her yerde istihdam edebiliyoruz. 

Terfi Kanununun 12 nci maddesine göre bu 
böyledir. Fakat Kurmay subayların mutlaka 
kıtadan sicil alması mecburiyeti vardır. Muhte
rem arkadaşlar; bir kurmay binbaşının kıta hiz
meti ne kadardır? Denizde ve havada asgari beş 
senenin üçte biri 20 aydır. Kurmay yarbaylara 
gelince : Havada yarbay hizmeti 3 sene olduğu
na göre üçte biri 12 aydır. Demek ki, kurmay 
binbaşılar 20 ay ve deniz kurmay yüzbaşılar 12 
ay sınıfı haricinde piyadede hizmet etmesinler 
diye bir yeni kanuna sığmıyoruz. Albaylıktan son
ra zaten mesele yok. Albaylıktan itibaren herkes 
her kuvvetle hizmet etmek imkânına maliktir. Şu 
halde bu kanunun mevzuu, deniz ve hava kurmay 
binbaşısını ve yalnız deniz kurmay yarbaylarını 
ilgilendiriyor. Sırf kendi kuvvetlerine münhasır 
faydalan için onları hapsetmek faaliyetini ora
ya inhisar ettirmek ve bir defa bu esası kabul et
tik mi artık bu kanun hükümleri karşısında bun
dan ilerisine de hiçbir adım atılamaz. Deniz ve 
hava kurmayları sırf kendi kuvvetlerine bağlı ka
lırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, denizde ve havada 
kurmayın yalnız binbaşısına ve yalnız deniz 
yarbayına münhasır hüküm getirmenin faydası 
olsa kabul edeceğim. Hakikatte bizim yetişme 
tarzlarımız Kara Harb Okulu, Deniz ve Hava 
Harb okullarmdadır. Biz kurmay subayların 
Akademiye girişlerinde alayın sevk ve idaresinden 
imtihan yapmaktayız. Bu esas olduktan sonra, 
kara ordusunda kurmaylar daha binbaşı rütbesin
den itibaren hattâ daha küçük yüzbaşı rütbe-
sindekiler dahi müessir rol oynamaktadır. Kur
may subay takım ve bölük kumandanlığında kal
maz. Bunun içindir ki, albaylıktan itibaren yük
sek sevk ve idareye geçmesi, her sınıfta her kıta
da istihdamı kanunun 12 nci maddesinde işaret 
edilmiş; kanun evvelce bu şekilde vaz'edilmiştir. 
Biz şimdi bunun aksine bir kuvvet inhisarını ka
bul edersek Hükümetin getirdiği ve encümenin 
kabul ettiği şekilde bu kuvvetlerin inhisarını ka
bul edersek, netice itibariyle, hava - deniz kurmay 
subaylarının büyük sevk ve idareye yetişmesine 
btn gibi istidatlarının inkişafına mâni oluruz; or
duyu bunlardan mahrum etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün NATO'nun Av
rupa Kuvvetleri Başkomutanı havacı bir general-
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dir. NATO'nun Akdeniz Kuvvetleri Komutanı 
ingiliz Amiralidir. Bizim lojistik dairesi başka
nı bir hava generali idi. Bugün de böyledir. Bir 
amiralimiz istihbarat başkanı idi. Son dünya 
harbi başında hattâ müsteşarlık vazifesi yapmış
tır. Bugün de bir kara kurmay yarbayı hava kuv
vetlerinin eğitim şubesini idare etmektedir. Bü
tün bu misaller, burada ve hariçte mevcut iken 
ve sizlere geçen celsede İkinci Dünya Harbinin 
misalleri ile artık kombine harbin kuvvet far
kını kaldırdığını bilhassa işaret etmiş iken aksi
ni nasıl kanuna sokarız. Bunu biz kendimiz kur
may yetiştirirken de gördük. Bugün encümende 
ittifakla imza edenlerden Sadık Altmcan arkada
şıma bilhassa hatırlatmak isterim. Kendileri sınıf 
arkadaşımdır. Akademiden beraber mezun olduk. 
Biliyorsunuz ilk Deniz Harb Akademisi sınıfı, 
1930 da, Hava Akademisi sınıfı ise 1934 te kurul
muştur. Biz kara ve deniz tâbyesini bazan ayrı 
ayrı yerlerde okur, bazan da müşterek dersleri 
takibederdik. Alman Amirali hem onların hoca
sı, hem bizim hocamızdı. Bizim hocalarımız da on
lara ders verirdi. Akademi; 3 ncü sınıfı bitirdiği
miz sırada bir arazi harb oyununda Kilyos civa
rında arkadaşlarımız bizimle beraber ata bin
mişlerdi. Şimdi Denizbankm idare Meclisinde 
olan bir koramiral arkadaşım bizim arkadaşımız -
di ve yüzbaşı idi. 

O da Sadık Altmcan arkadaşımız gibi, atın 
üstünde bizimle beraber Belgrad ormanlarında 
çam ağaçlarının dallarına değerek, bir elleri ar
kada, bir elleri önde süratli ve dörtnala at koş
turuyorlar ve ağrıyan apış aralarından piyade
ye beddua ediyorlardı. Biz buna neşe ile gülü
yorduk. Fakat gülmemek lâzımgelir. Kanuni 
Süleyman zamanında birçok deniz erlerimiz 
Hindistan'da Gecerat'dan ülkemize kavuşunca
ya kadar karada muharebeler yaptığı gibi Birin
ci Dünya Harbinde Alman Emden kruvazörü 
mürettebatı Arabistan çöllerinde savaşa savaşa. 
ilerlemiş Türkiye'ye kavuşmuştur. Grene meşhur 
Graf von Spee'nin erleri gemileri batınca kara
da savaşmıştır. Bunun gibi birçok hava subay 
ve hattâ generalleri son Kore cephesinde düş
man içine mecburi inişten sonra kara muharebe
leri yapmışlardır. Binaenaleyh, biz bu mesele 
karşısında piyade birlikleri daha doğrusu artık 
karma hale gelen bu birlikleri, muharebe tim
lerini idare etmek mecburiyetini bu realiteler 
vaz'etmiş iken, Harb Akademisi talimatı esasları 
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ruz. Ben personel subayı iken kendime güveni
yorum; kurmaylığın bütün icaplarını yerine 
getirmek azmiyle, akademiye giriyorum, ahlâki 
vasıflarım, sıhhi durumum, sicillâtım müsait.. 
Harb Akademisinden çıkıyorum; kurmay subay 
oluyorum. Ve artık meselâ evvelâ personel smı-
fmdandım; personel sınıfının muayyen ve mah
dut çerçevesinden kendimi kurtarmak istiyo
rum. istikbalimi geniş bir hizmet çerçevesinde 
parlatmak istiyorum. Halbuki bu kanun ne ya
pıyor? Bu kanun bütün bunlara mâni oluyor. 
Deniz ve hava sınıfında bu kurmay subaylara 
(sen denizde kalacaksın; sen personelde kala
caksın ; sen hava sınıfında kalacaksın, sen kendi 
kuvvetinde kalacaksın diyor. (Sana terfi imkâ
nı vermiyorum) demek istiyor. Terfi imkânını 
vermemekle, general olamamakla, başka sınıfta 
büyük birliklerin sevk ve idare sanatına sahib-
olamazsm demek istiyor. (Büyük birliklerin 
sevk ve idaresini, piyade tümen, ve kolordu ku
mandanlarının yanında öğrenemezsin) diyor! 
(Sana eski kuvvetindekinden başka bir şey 
öğretmiyeceğim) diyor. Bu, insan haklarına 
ve çalışma hürriyetine aykırı değil inidir? 
Anayasaya aykırı değil midir? Nasıl olur da 
insanların terakki arzusunu baltalarız? Bir ka
nun insanların çalışma hakkına bu kadar taar
ruz, tecavüz edebilir mi? Bunun kabulü Mec
lisi Âli için elbette şerefli olmaz. • 
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da bunu böylece emrettiği ve kurmay subaylar tek 
tip olmalıdır, dediği halde biz onlardan nasıl biha
ber davranır da yardımcı sınıflardan kurmay 
olan deniz ve hava kurmay subaylarını bir pi
yade hizmetinde yetiştirmeyiz, öyle olursa bun
lar kapalı havuz amirali olurlar. Hiçbir zaman 
istediğimiz şekilde muharip amiral olamazlar. 
Meslekî statülerinde tarihe ait bu misalleri ver
dikten sonra kurmay subayın şahsi statüsü gö
rüşüme temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; yardımcı sınıf dedi
ğimiz zaman, bunların içinde başta (subay mü
hendis, ordudonatım, personel, harita, sıhhi
ye, levazım, veteriner) olmak ve bir de Millî Mü
dafaa Vekâletinin takdir edeceği sınıflar ithal 
edilmek suretiyle çok değerli sınıflar vardır. Fay 
kat bugün elimizde subay mühendis kanunu di
ye de bir kanun vardır. 

Bu kanunda subay mühendisin terfi edebil
mesi için orduda kıta hizmeti yapması mecburi
dir. Gerçi orduda kıtayı sevk ve idare etmez 
ama kendi fen şubelerinde tetkikat ve tatbikat 
yapması, orduya faydalı olacak tetkikat ve tat
bikatta bulunup muvafık sicil alması şarttır. 

Bunu almadıkça terfi edemez. Sonra aynı 11 
nci maddenin 3 ncü bendinde Askerî Tıp ve Ve
teriner akademilerinde olan profesör ve öğre
tim üyeleri, doktor veya veteriner subayların 
bile terfi edebilmeleri için mutlaka ordu kıta 
hizmetini ifa etmesi ve bu hizmeti birliklerde 
kendi meslekleri dâhilinde tatbikat ve araştır
malar şeklinde yapması ve iyi not alması ve an
cak bundan sonra Ak.den alacağı sicille terfi 
etmesi hükmü vaz'edilmiştir. Askerî memurla
rın bile yedek subay olmadıkça askerî memur 
olamıyacakları kendi kanunlarında sarih olarak 
belirtilmiştir. Bütün bu doktor, veteriner ve as
kerî mühendislerin kıta hizmetleri kanunda mu-
sarrah iken şimdi bu kanunda muharip bir esas
lı unsur olan kurmay subayların bir kısmından 
bu mecburiyeti kaldırıyoruz. Bunu nasıl telif 
edeceğiz?. 

Yani şimdi Hükümet ve encümen bize : (Ora
da kıta mecburiyeti var; burada yok) diyor. 
Aynı kanunda birbirini nakız iki esas mevcud-
olursa biz bu teşriî hayatla iftihar edebilir mi
yiz? Elbette ki, edemeyiz. Binaenaleyh böyle bir 
kanunu çıkarmıyalım, muhterem arkadaşlar. 

Kaldı ki, biz insanların şahsi terakki arzusu
na mâni olamayız. Demokratik bir idare istiyo-

Muhterem arkadaşlarım, kurmaylığa da 
hürmet etmek mecburiyetindeyiz. Madem ki 
kurmaylığı müşterek sınıf addetmekteyiz ve 
kurmaylığı her sınıfta mümtaz vasıflara 
namzet bir meslek olarak kabul etmişiz. O hal
de kurmay subay karşısına bir (kuvvet) diki
lebilir mi? Terfi Kanununda ise (kuvvet) ke
limesi diye bir kelime, bir tek kelime bana 
gösteremezler. Kaldı ki, bütün kurmaylar eşit
tir. Evet muhterem arkadaşlar, bir de kur
may «eşitliği var. Bu lâyiha bunu da bozuyor. 
Bu eşitliği muhafaza etmemiz, deniz ve hava 
subaylarının haklarına tecavüz vâki olma
ması bakımından da elzemdir. Biz kara kur
mayına bir sürü haklar veriyoruz; deniz ve 
hava sınıfını bunlardan neden mahrum ede
lim? Kurmaylığın eşitliği, bütün müttefik or
dular içinde müşterek bir vasıf taşıması do-
layısiylte çok ehemmiyet arz eder. Bu eşitliği, 
onu kendi kuvveti içinde hapseden inhisarcı 
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kuvvet egoizmini kanunun iradesine hâkim ı 
kılmak istiyen bir kuvvet ayrılığı böyle menfi 
çalışılırken biz buna göz yumamayız ve yum-
mıyaeağız. Bunlar yapılmamalıdr. Hepsinin 
hakkx ve vazifeleri aynıdır, aynı seviyede mua
mele yapmıya mecburuz. 

Vazıı kanun iradesine de bu lâyiha ay
kırıdır. Zira ortaya bir kuvvet lâfı çıkarılıyor. 
Diğer bentlerde kurmaylara verilen haklar bu 
beşinci bentte çıkarılmış oluyor. Denizden ve 
havadan alıyor. Ve diyor ki ; (Sana bu 4273 
sayılı Kanunla ve subay mühendis Kanunu ile 
verdiğim hakları ben beşinci bentle senden 
geri alıyorum, denizde ve havada.) (Sen be
nim kuvvetimde kalacaksın ve ben seni kıta 
hizm etsiz de istediğim yerde istihdam edebi
leceğim) demek istiyor. Böyle şey olur mu? I 

Yardımcı sınıflar, kuvvetlerin değil, ordu
nun müşterek malıdır. (Uygun vazife) tâbiri 
ise (kurmayın muharipliğini 've kıta hizmetini 
ve sicil esasını) kaldırıyor. 

Sarih olarak bu lâyiha aynı Terfi Kanununun 
1., İ l / I , IV, VII ve 12 nci maddelerine ve Su
bay mühendisler Kanunundaki kıta hizmeti 
mecburiyetine; akademilerin talimatlarına, per
sonel daireleri prensiplerine aykırıdır. 

Kurmay statüsüne aidolan esasları izah et
tim. Lâyihanın kanuna umumiyetle aykırı I 
olduğunu izah ettim. Kanunda kuvvet tefri- I 
ki do yoktur, dedim. Yalnız yardımcı ve muha
rip tefriki vardır, dedim. Muharipler 5843 
sayılı Kanunda on sınıfa ayrılmışlardır. Pi
yade ' süvari, topçu, tank, hava, istihkâm, I 
muhabere, jandarma, deniz (denizin hem gü
verte, hem nıakina sınıfları) yardımcı sınıf
lara işaret eden Kanun 5811 numaralı Kanun
dur, 1951 de çıkmıştır. 1. (B) fıkrasıdır. On
da Millî Müdafaaya verilen hakla * beraber se
kiz yardımcı sınıf kabul edilmiştir, demiştim. I 

Şu halde kanunda kuvvet tefriki yoktur. 
Yeni bir tefriki, böyle bir zihniyeti bu ka
nunda başka esaslara dayanan vâzıı kanun 
hazmedemez. Bilhassa bu Terfi Kanununun 
umumi havası böyle bir tefrika hiç müsaidol-
madığı halde şimdi bu yumuşak ekmeğin içine 
bir kara taş koyarak ağzımıza nasıl sokarız? 

Muhterem arkadaşlarım, demin de arz etti- I 
ğim gibi, bu (uygun vazife) lâfı muhariplik I 
mecburiyetini kaldırıyor. Kıta hizmeti esasını ve j 

. 1958 0 : 1 
sicil mecburiyetini kaldırıyor ve subay mühen
dislerin kendi kanunlarındaki mecburiyete de 
dokunuyor. Ve bu suretle Harb Akademisi Ta
limatnamesine, muhtelif yönetmeliklere hulâsa 
muhterem arkadaşlar, birçok kanunlara, birçok 
yönetmeliklere tearuz teşkil ediyor, dedim. 

Şimdi bütün bunlardan sonra, bu kanun fık
rası kabul edilirse, personel esasları ve pren
sipleri, Millî Müdafaa Vekâletinin muhtelif kuv
vetlerin personel dairelerinde değişecektir. Bu 
esaslar Kara, Deniz ve Hava sınıflarında değişe
cektir. Halbuki benim bildiğim Millî Müdafaa 
Vekâleti daima personel muamelâtında ve pren
siplerinde mutaassıptır. Bunda haklıdır. Muta-
assıbolmak, Devletin emniyeti hariciyesine ma
tuf silâhlı kuvvetler hazırlıyan bir Vekâlet ol
ması bakımından, her an istikrarsız şeyleri ya
ratmamaya tercih edilir. Daima sabit ve sağlam 
prensipler peşinde koşmak Millî Müdafaa resa-
netinin başlıca mesnedi olması lâzımdır. Biz ise 
kanuni nıevzuiata aykırı bir fıkra getiriyoruz. 
Ve buna eski metindeki bir tek (Harb Akade
misi) kelimesine istiane ederek bu şekli veriyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar; 1930 da kurulan De
niz Akademisinde Sayın Oramiral Sadık Altm-
can'la aynı sınıfta yüzbaşı olarak yetiştik. Ne 
zarar gördük? Aradan 28 sene geçti. Hava Aka
demisi ise 24 senedir var. 

Bu kanuna şimdiye kadar pek çok tadiller 
getirilmiş, fakat kurmay subaylara hiç doku
nulmamış, eşitlik baki kalmış. Aceba 11 nci 
maddeye 1956 da tadiller getirilmiş; fakat bun
lar niçin düşünülmemiştir? Bugün mü bu mah
zur hâsıl olmuştur? Bugün ordumuzun terfi ka
nununda fosil halinde kalmış başka hükümler 
vardır. Lazımsa asıl bunları değiştirmek lâzım. 
Meselâ yüksek levazım diye artık bir şey yok
tur. Evvelce Harb Akademisinde iki sene tahsili 
icabettiren bir Yüksek Levazım Okulu vardı. 
Bunlar iki senede kıdem alırlardı. Sonradan bu
nu ikmal tahsiline ve ikmal kurmayı namına çe
virdiler. Ama kurmay, kurmayıdır. Ve nihayet 
(İkmal Akademisini) de kapayıp tek bir (Hava, 
Deniz, Kara) Akademisi ve bir (Müşterek Aka
demi) kurduk. Bunlara şimdi de diğer kuvvetle
rin tabiyesi ve silâhları öğretiliyor; müşterek 
harb oyunları var. Artık dünyada bir tip kur
may vardır. Muhariptir; muayyen müddet fiilen 
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kıta hizmeti görmezse terfi edemez. Her kuvvetin 
ve icabında her sınıfın müşterek malıdır. Fakat 
şimdi ne yapıyoruz? Tekrar tefrika gidiyoruz. 
Ordumuz, demin arz ettiğim gibi millî savunma 
eğitimi mevzuunda istikrarsız bir zikzak çizmek
le kazanıyor? Sebep nedir buna? Bunun faydası 
yoktur; eğer maksat kurmay yetiştirmekse ka
nun vâzıınm bundan 28 sene evvelden beri ta-
kibettiği sistemden ne kaybedilmiştir, soruyorum 
sizlere? Cari metin Denizin, Havanın aleyhinde
dir, deniyor. Bunu anlamıyorum. Denizin bir par
ça aleyhindedir, fakat Havanın değil. Hava Harb 
Okulu açılalı henüz iki sene oldu. Hava Harb 
Okulu talebeleri, eskiden Piyade Harb Okulun
dan yetişirdi. Dolayısiyle piyade eğitimini müş
terek görürlerdi. Denizde yüksek sevkü idare pi
yade ve hava kurmaylığından farklıdır. Filhaki
ka öteden beri insanı karadan ayıran denizdir. 
Burada hakiki olarak bir deniz güçlüğünden şi
kâyet mevzuubahistir. Bundan başka hiçbir kuv
vetin güçlüğü mevzuubahis değildir. Ne yapalım 
ki, ben kurmay olacağım diye kendime güvenip 
çıkmışım, nefesine güvenen borazancı başı olur. 
Mademki, kendine güvenip yardımcı sınıftan 
kurmaylığa geçiyorum! O halde her kurmay su
bay gibi sen de al atını koşturabilirsen, dayanır
san, ondan sonra kurmay olursun! Aksi takdir
de müttefik ordularla tek tip kurmaylığına geç-
miye hakkın yoktur. Levazımda, personelde, sıh
hiyede, veterinerde kal; fakat kurmay subay ol
ma! 

REÎS —r Asım Bey, bir şeyi hatırlatmak mec
buriyetindeyim. Heyeti umumiyesi üzerinde mü
zakere açmadık. İçtüzüğün 119 ncu maddesine 
göre tadil sahipleri mücmelen izahatta bulunur
lar. 

ASIM EREN (Devamla) — Bir fıkram kal
dı, arz edeyim: 

Muhterem arkadaşlar, orduya faydasız yeni 
tip bir kurmay subay çıkarıyoruz. Zayıf bir kur
may! Alaydan yukarısını bilmiyen bir kurmay 
meydana gelecek! Büyük sevk ve idare alaydan yu
karıyadır, eğer lâyiha kabul edilirse. Büyük pi
yade birliğinden bir kıta sicili olmadan terfi im
kânı ordunun bünyesini sıkar; sakim bir yol
dur. Bu kuvvet inhisarının tahakkukunu hiç-
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bir zaman kabul edemeyiz. İkinci Dünya 
Harbinde Almanya'ya gittiğim zaman, Alman
ya'da Hava Ordusunun misafiri oldum. Berlin'
den, Berlin*in doğuşuma Hava Müdafaa Kuman
danlığına giderken birtakım karacı Alman su
baylarının ve erlerinin otomobilde yanımda otu
ran Alman hava generaline selâm vermediğini gör
düm. Disiplinini eskiden yaşayıp bildiğim bu or
dunun, bu hareketine hayret ettim, kumandana 
sordum; neden selâm vermiyorlar, dedim. 

General cevaben; «(Siz havacılar, hiç yürü
mezsiniz. Her yere otomobil kullanıyor ve benzin 
sarf ediyorsunuz; biz Doğu cephesinde iaşe kam
yonlarını bile benzinsiz sevk edemiyoruz, düşma
na bırakıyoruz.) derler, bize kızarlar.» dedi. 

Bu kuvvet ayrılığı zihniyeti İkinci Dünya 
Harbinde belki bir ahval icabıdır; ama biz olsun 
kuvvet tefrikini yapmıyalım, bunu orduya sok-
mıyalım. 

Müttefikler ordusunun müşterek silâhı olan 
Türk ordusu heyeti umumiyesiyle bir bütündür. 
Biz buraya eğer kuvvet egoizmi sokmaya kalkar
sak bunun arkası kuvvetler kumandanlarının ve
kil üzerinde baskısı ve mebus arkadaşların encü
men üzerine tesiri, şu ve bu ile ordunun mevzua
tının zirüzeber olması demektir. Biz buna mecbur 
muyuz? Değiliz arkadaşlar. Bu sadece bir Kur. 
binbaşılar ve bir de deniz yarbayları, için mevzuu
bahistir. Şu halde birbuçuk rütbe için mi bunu ya
pıyoruz? Yani dağ doğura doğura bir fare mi do
ğuruyor? Kiraz ağacına aşılanan vişne kemale 
gelince kirazlara karıştırılmaz. O diğer vişneler 
içinde satılır. Bunları birbirine kanştıramazsınız. 
Yardımcı sınıftan çıkmış artık ordunun müşterek 
malı olmuş olan bir kurmay subayı artık sadece 
bir kurmay subaydır. Yardımcı sınıf subayı falan 
değildir. Bu zihniyetten inhiraf ettikçe ordu buna 
mümasil yollarda maalesef kendisine bir hız vere
cektir. Yarın Millî Müdafaa Vekâletinden buna 
benzer tekliflerin gelmiyeceğini de garanti edeme
yiz. Hürmetlerimle.... 

REİS — Efendim, ekseriyet yoktur. Bu itibar
la, 2 Haziran Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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B. — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. —Kayseri Mebusu Osman Kavuncu'nun, 
ilkokul kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlan
madığına dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar-
d&mcı'nm, tahrirî cevabı (7/112) 

2 . IV . 1958 

T. B. M. M. Riyasetine 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Maarif Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına dalâletle
rinizi rica ederim. ~ '* • 

1. Maarifimizin temel dâvası olan ilk tahsil 
mevzuunu muayyen bir program dâhilinde kö
künden hal edecek olan «ilkokul kanunu» lâyiha
sının birkaç senedir ve en son olarak da 1958 
bütçesinin kamisyon müzakerelerinde hazırlan
makta olduğu Maarif Vekili tarafından bildiril
diği halde bugüne kadar B. M. M. ne sevk edil
memiş olduğundan bu lâyiha ne zaman B. M. 
Meclisine sevk edilecektir? 

2. Lâyihanın şimdiye kadar B. M. Meclisine 
sevk edilmemesi sebebi nedir? 

Kayseri Mebusu 
Osman Kavuncu 

T. C. 
Maarif Vekâleti 27 . V . 195« 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1118 

Türkiye Büyük Millet Meslisi Reisliğim1 

Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğündeu 
çıkan 3 Nisan 1958 tarih ve 7 -112/1044 - 3883 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

Kayseri Mebusu Osman Kavuncu'nun tahrirî 
suâl takririne verilen cevap ilişik olarak sunul
muştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
O. Yardımcı 

1. Günün ihtiyaçlarına cevap verecek olan 
ve ilköğretim mevzuunun bir program dâhilin-
da hallini istihdaf eden ilköğretim kanunu lâ
yihası, bütünü ile son şeklini almış bulunmak
tadır. 

Ancak, ilköğretimin belirli bir müddet 
içinde tahakkukunu temin edecek olan gelir 
kaynaklarının tespiti üzerindeki çalışmalara 
devam edilmektedir. Bu konuda Maliye ve Da
hiliye Vekaletleriyle mutabakata varılır varıl
maz lâyiha Büyük Millet Meclisine sevkedi-
lecektir. 

2. Lâyihanın şimdiye kadar Büyük Millet 
Meclisine sevkedilememiş olmasının sebebi, bu 
mühim ve muazzam dâvanın halli için icabeden 
gelir kaynaklarının temini ve lâyihanın malî 
hükümlere ait maddelerinin buna göre tesbiti için 
yapılan tetkik ve ilgili Vekâletler arasındaki 
görüşmelerin henüz naticelenmemiş bulunması
dır. 

2. — Kars Mebusu Behram öcal'ın, Posof 
kazasının ucuz ekmeklik mıntakasına dahil edil
mesi hakkında ne düşünüldüğüne dair sualine 
Ticaret Vekili Abdullah Aker'in tahrirî cevabı 
(7/118) 

4 . IV . 1958 
. T. B. M. Meclisi Sayın Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla rica ederim 

Kars Milletvekili 
Behram Öcal 

Coğrafi, iktisadi, içtimai ve iklim bakımla
rından Karadeniz mmtakalarına nispeten çok 
daha müşkül hayat şartlarına malik bulunan 
Kars vilâyeti Posof kazasının ucuz ekmeklik 
mıntakasına dâhil edilmesi zaruri bulunmakta
dır. 

Zaruretine binaen kazanın ucuz ekmeklik 
mıntakasına dâhil edilmesi hakkında ne düşün
mektedir? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 26 . V . 1958 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/427 

T. B. M. M. Reisliğine 
Şehir 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 11 . IV . 1958 
tarihli ve 7-318/10794048 sayılı yazıya karşılık
tır : 
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Posof kazasının ucuz ekmeklik mmtakasma 

dâhil edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Kars Mebusu Behram öcal tarafından veri
len tahrirî sual takririne ait cevabımız berveçhi-
zir arz edilmiştir. 

Saygılarımla 
Ticaret Vekili 

A. Aker 

-1 . Ucuz ekmeklik mıntakal'arı ve f iya t ı 
4/9129 sayılı Vekiller Heyeti kararı ile yürür
lüğe konan K/1095 sayılı Koordinasyon Heyeti 
Kararı ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Adı geçen kaza, bahis konusu kararda zikre
dilen mmtakalar dışında bulunmaktadır. 

Esasen, Devlet iktisadi Teşekkülleri umumi 
heyetinin son toplantılarında ucuz ekmeklik 
buğday verilen bölgelerin daraltılması hakkında 
ileri sürülen temenniler muvacehesinde bu böl
genin genişletilmesi hususunda vâki olan isteği
nizin is'afma imkân görülememektedir. 

3. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, köy okul
ları yapımı için bütçeye konulan tahsisatın han
gi esaslara göre vilâyetlere tevzi edildiğine dair 
sualine Maarif Vekili Celâl Tardımeı'nın, tahrirî 
cevabı (7/154) 

13 . V .1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Van Milletvekili 
Sait Erdinç 

Soru : Maarif Vekâletinin 1958 yılı bütçesi
nin 742 nci bölümündeki ödenekten köy okulları 
için dağıtımdaki esaslar nelerdir, her ile ne ka
dar tahsisat tefrik edilmiştir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1121 

28 . V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 15 Mayıs 1958 tarih ve 7-154/1297-4837 sa
yılı yazı cevabıdır : 

Köy okulları yapımı için bütçeye konulan 
tahsisatın hangi esaslara göre vilâyetlere tevzi 

1958 Ö : İ 
edildiğine dair Van Mebusu Sait Erdinç taralın
dan vekâletimize tevcih olunan tahrirî sual tak
ririne verilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Vekâletimizin 1958 yılı bütçesinin 742 nci 
bölümündeki köy okulları inşaatına yardım tah
sisatı her yıl olduğu gibi bu yıl da vilâyetlerin 
okuldan mahrum köy ve tahsilden mahrum ço
cuk sayılarına nispet edilerek tevzi edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu esasa göre 1958 ödeneğinin vilâyetlere 
tevziine ait liste ilişik olarak sunulmuştur. 

1958 yılında 742 nci bölümünden vilâyetlere 
verilen ödenek listesi 

İlin adı İlin adı 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Artvin 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
îçel 

230 000 
400 000 
260 000 
725 000 
300 000 
335 000 
500 000 
200 000 
375 000 
300 000 
600 000 
200 000 
540 000 
500 000 
300 000 
150 000 
480 000 
400 000 
660 000 
350 000 
500 000 
350 000 
700 000 
325 000 
560 000 
450 000 
400 000 
225 000 
650 000 
340 000 

Kayseri 
Kırklareli 
Nevşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Adana 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urf a 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 
Adıyaman 

375 000 
275 000 
150 000 
360 000 
675 000 
450 000 
500 000 
600 000 
430 000 
600 000 
500 000 
400 000 
300 000 
550 000 
275 000 
650 000 
650 000 
475 000 
250 000 
725 000 
300 000 
440 000 
600 000 
300 000 
600 000 
300 000 
500 000 
575 000 
400 000 
375 000 
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îlin adı 

İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 

200 000 
200 000 
275 000 
500 000 
475 000 

1 : 74 
İlin adı 

Sakarya 
Kırşehir 
Köy uygula
ma ve staj 
okullarına 

30. 

750 000 
175 000 

240 000 

4. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, To-
kad vilâyetine 1950 senesinden beri tahsis edi
len traktörlerle akümülâtör ve iç, dış lâstikle
rinin miktarına dair sualine Ziraat Vekili Ne
dim ökmen'in, tahrirî cevabı (7/156) 

15 .V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

1950 yılından bugüne kadar hangi tarih
lerde Tokad vilâyeti emrine ne marka trak
tör ile traktör iç ve dış lâstiği ve traktör akü-
mülâtörü tahsis olunmuş ve bunlar ne mik
tarda, kimlere, hangi tarihte verilmiştir? 

T. C. 
Zirat Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 924 

28 . V . 1958 

özet : Tokad Mebusu Şahap Ki
tapçı'nın, sorusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

20 . V . 1958 gün ve 1305 - 4886 sayılı ya
zılarına karşılık. 

Tokad Mebusu Sayın Şahap Kitapçı'nın, ya
zılı sorusu incelendi; 

1. 1950 yılından bugüne kadar Tokad vi
lâyeti çiftçileri tarafından satmalman trak
törlerin marka ve miktarı ilişik cetvelde be
lirtilmiştir. 

2. 1955 yıl sonuna kadar traktör lâstikleri 

X9Ö8 0 : 1 
çiftçiler tarafından serbest olarak temin edil
miştir. 

1956 bidayetinden itibaren Tokad vilâye
tine tahsis edilen traktör ve trailer lâstikleri
nin tahsis edildiği tarihleri ile miktarı ilişik 
listede belirtilmiştir. 

3. Kimlere ne miktarda verildiği ise an
cak vilâyetteki tevzi dosyalarında mevcuttur. 

4. Akümülâtörler tahsis ve tevzie tâbi de
ğildir. 

İhtiyaç sahibi çiftçiler bunları serbest ola
rak temin etmekte olduğundan kimlerin ne 
miktar akü satınalıdığınm tesbitine imkân gö
rülememiştir. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ziraat Vekili 

Nedim ökmen 

Tokad vilâyetine verilen traktör lâstiği 
1956 yılında verilen 

Tarih Dış h 

3 
3 
14 
20 
2 
14 
22 
28 
3 
10 
25 
2 
6 
13 
29 
3 
28 
1 
28 
5 
14 
22 

2 
2 . 
2 
2 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
6 . 
6 . 
8 . 
8 . 

. 9 . 
9 . 
11. 
.11 
12. 
12. 
.12 

1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 

1956 yılı yekûnu 

22 
30 
2 
— 
12 
3 
8 
22 
12 
28 
4 
33 
4 
34 
59 
120 
16 
10 
16 
8 

113 
2 

558 

22 
21 
2 
3 
12 
—. 
8 
16 
12 
16 
4 
22 
4 
40 
53 
122 
12 
8 
10 
6 
90 
2 

493 
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1957 yılında verilen 

Tarih Dış 

î ; 74 30. 5.1958 0 : 1 
1950 - 1957 yılı arasında Tokad vilâyeti çiftçi-

lerince satmalman traktörlerin marka ve 
miktarını gösterir liste 

12 
28 
13 
1 
9 
23 
6 
26 
26 
29 
24 
20 

1 . 
1 . 
2 . 
3 . 
3 . 
3 . 
4 . 
4 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 

2 . 9 . 
3 .10. 
11 .10. 
18 .10. 
23 .10. 
7 .11. 
14 .11. 
2 .12. 
12 .12. 

1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 

66 
80 
50 
18 
10 
42 
26 
10 
18 
32 
10 

10 
2 
8 
18 
12 
12 
10 

1957 yılı yekûnu 452 

1958 yılında verilen 

Tarih Dış 

3 . 1 . 1958 16 

h 
54 
76 
64 
16 
30 
48 
22 
16 
18 
28 
12 

8 
10 
2 
8 
18 
12 
10 
4 

434 

İç 

24 

Tokad vilâyetine verilen trailer lâstiği 
1957 yılında verilen 

Tarih Dış. U 

3 . 2 . 1957 
21 . 2 . 1957 
17 . 4 . 1957 
2 . 8 . 1957 
8 . 8 . 1957 
17 .10. 1957 
23 .11. 1957 

1957 yılı yekûnu 
8 . 4 . 1958 

63 
12 
4 
18 
10 
4 
6 

117 
4 

27 
12 
— 
18 
8 
— 
6. 

71 
2 

1. Gazlı traktörler : 
Massey - Harris 11 
Fordson Majör 6 
Me. Cormiek 
Oliver 
A. Chalmers 
Coekshutt 

D 

20 

Volvo 
Ferguson 
President 
Ford 
Fiat 

1 
1 

29 
2 
1 
4 

82 Yekûn 
2. Dizel traktörler : 
Massey - Harris 55 
Fordson 23 
Türk traktörü 14 
Mc. Cormiek 5 
Oliver 18 
Turner 2 
Steyr 5 

Hanomag 
Ünimog 
M. A. N. 
Deutz 
Vevey 
Normag 
Primus 
Lanz 
Zetor 
Sçhluter 
Fend 
Fahr 
O. K. 
Ferguson 
D. Brown 

92 
8 
2 

11 
1 
1 
8 

12 
7 

17 
1 

13 
24 
4 
2 

Yekûn 325 
3. Benzinli traktörler: 
Bungartz 5 
M. H. Poııy 3 

5 Yekûn 8 
5. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 

Reşadiye ve Almus kazalanmn ucuz ekmeklik 
mıntakasına dâhil edilmesi hususunda >ne düşü
nüldüğüne dair sualine Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in tahrirî cevabı (7/126) 

9 Nisan 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Riyasetine 
Aşağıdaki hususun Sayın Ticaret Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Dr. Faruk Ayanoğlu 

iklim ve coğrafi bakımdan Karadeniz mınta-
kasmın bir devamı olan, . iktisadi ve içtimai ba
kımdan ise, Karadeniz mıntakasına nazaran çok 
daha müşkül bir hayat şartlarına malik bulunan 
Tokad'm Reşadiye ve Almus kazalarının emsal
leri gibi ucuz ekmeklik mıntakasına dâhil edil
meleri zaruri bulunmaktadır. 
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îzah ettiğim zarurete binaen Reşadiye ve Al

mus kazalarımızın ucuz ekmeklik verilen mınta-
kalar arasına ithal edilmeleri hususunda ne dü
şünülmektedir? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Özel 1/431 

26 . V . 1958 

T. B. M. M. Reisliğine 
Şehir 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 12 . IV . 1958 ta
rihli ve 1103/4109 sayılı yazıya karşılıktır : 

Reşadiye ve Almus kazalarının ucuz ekmek
lik mintakasma dâhil edilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tokad Mebusu Faruk 
Ayanoğlu tarafından verilen tahrirî sual takri
rine ait cevabımızın ilişik olarak takdim kılın
dığını saygılarımla arz ederim. 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

1. Adıgeçen kazaların hububat durumu 
hakkında mahallen yaptırıdığımız tetkikata na
zaran : 

a) Reşadiye kazası; geniş mikyasta hubu
bat istihsaline sahip bulunmamakla beraber 
kendine yeter derecede hububat ziraati yap
makta, kaza halki bilhassa hayvancılıkla işti
gal ederek hayvani mahsuller yetiştirmektedir. 

Esasen; hububat istihsal bölgesine dâhil bu
lunan Niksar'a 30 kilometre mesafede bulunan 
mezkûr kaza hububat ihtiyacını buradan ko
laylıkla temin edebilecek imkâna malik bulun
maktadır. 

Reşadiye'de evvelce^iş yeri açılmak üzere 
500 tonluk bir depo inşa edilmiş ise de, şimdiye 
kadar burada alım yapılmamıştır. 

b) Evvelce, Almus kazasında alım yeri 
açılması için müracaat vâki olmuştur. Müra
caat tarihinde yapılan tetkikata göre; kaza hu
bubat istihsalinin yeter derecede olduğu, ma
hallî pazara intikal edecek miktarın- mubayaa 
bakımından tatmin edici durumda olmadığı ne
ticesine ulaşılmıştı. 

c) Mevcut şartlar muvacehesinde; her iki 
kazaya ait hububat ve diğer ürünler istihsali
nin, bu yerlerde ucuz fiyatlı hububat satılma
sını gerektirmiyecek nispette tatminkâr seviye
de olduğu kanaatine varılmış bulunmaktadır. 

2. Ucuz ekmeklik mmtakaları ve fiyatı 

.1958 0 : 1 
4/9129 sayılı Vekiller Heyeti karariyle yürür
lüğe konan K/1095 sayılı Koordinasyon Kara
riyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Adı geçen kazalar, hububat istihsal durumla
rının yeterliği muvacehesinde bahis konusu ka
rarda zikredilen mmtakalar dışında bulunmak
tadırlar. 

Esasen, Devlet İktisadi Teşekkülleri Umumi 
Heyetinin son toplantılarında ucuz ekmeklik 
buğday verilen bölgelerin daraltılması hakkın
da ileri sürülen temenniler muvacehesinde bu 
bölgenin genişletilmesi hususunda vâki olan is
teğinizin is'afına imkân görülememektedir. 

6'. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Artova Ortaokulu öğretmen kadrolarının tamam
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair suali
ne Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî ce
vabı (7/127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine 
Aşağıdaki hususun Sayın Maarif Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Dr. Faruk Ayanoğlu 

Artova Ortaokulunda müdürlük vazifesini ifa 
etmekte bulunan Fransızca öğretmeninden gayrı 
asil öğretmen yoktur. Mevcut kadroların ilkokul 
öğretmenleri tarafından vekâleten idaresi Ve
kâletiniz tarafından uygun ve doğru görülmekte 
midir! Öğretmen kadrolarının tamamlanması hu
susunda Vekâletinizce ne gibi tedbirler düşünül
mektedir 

T. C. 
Maarif Vekâleti 27 . V . 1958 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1119 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 12 Nisan 1958 tarih ve 7-127,1104/4110 sa
yılı yazı cevabıdır: 

Artova Ortaokulu öğretmen kadrolarının 
tamamlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu tarafından Ve
kâletimize tevcih olunan tahriri sual takririne 
verilen cevap lef fen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
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Bir sınıfı ve 57 öğrencisi bulunan Artova Or

taokulunda bir kısım derslerin vekil öğretmen
lerle kapatılması zarureti mevcuttur. Orta öğ
retimde süratle artan öğrenci ve okul sayısı kar
gısında ihtiyaca kâfi miktarda ve iyi vasıfta öğ
retmen temin edebilmek için bu okullara öğret
men yetiştiren müesseselerimizin öğrenci kadro
ları geniş ölçüde artırılmıştır. Önümüzdeki ders 
yılı başında okullarımızın öğretmen kadroları 
yeni mezunlardan istifade suretiyle imkânların 
müsaadesi nispetinde takviye edilecektir. 

7. — Konya Mebusu Ali Setim Kaymak'ın tev
zie tâbi mallardan 1 .1 . 1957 den Sİ . III . 1958 
e kadar ne kadar ithalât yapıldığına ve bunların 
nasıl tevzi edildiğine dair sualine Ticaret Vekili 
Abdullah Aker'in tahrirî cevabı (7/129) 

11 . IV . 1958 

Yüksek Riyasete 

Tevzie tâbi mallar hakkında: 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Vekili Sayın 
Abdullah Aker tarafından yazılı cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Mebusu 

Ali Saim Kaymak 

I - Tevzie tâbi malların her birinden 1.1.1957 
den 31 . I I I . 1958 e kadar ne kadar ithalât ya
pılmıştır? 

I I - Bunların tevziinde, 
a) Prensip nedir? 
b) Nasıl tevzi edilmiştir? 
1. Valilikler emrine ne kadar verilmiştir? 
2. Resmî sektöre ne kadar verilmiştir? 
3. Hususi sektöre, kimlere ve ne kadar veril

miştir?. 

I I I - Aynı mallardan 1951,1952, 1953 yılların
da ne kadar ithalât yapılmıştır?. 

1958 O : 1 
T. O. 

tk. ve Ticaret Vekâleti 26 . V . 1958 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

özel : 1/426 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 16 . IV . 1958 ta

rih ve 7 - 129/1122 - 4188 sayılı yazıya cevaptır. 
Tevzie tâbi maddelerden 1 .1 .1957 den 31.111. 

1958 tarihine kadar ne miktar ithalât yapıldığı
na ve bunların nasıl tevzi edildiğine dair Konya 
Mebusu Ali Saim Kaymak tarafından verilen tah
rirî sual takririne ait cevabın ilişikte takdim kı
lındığını saygı ile arz ederim. 

Ticaret Vekili 
Abdullah Aker 

1. Tevzie tâbi mallardan 1.1.1957 tarihin
den 28.11.1958 e kadar (Mart 1958 rakamları he
nüz tesbit edilmemiştir) yapılan ithalât mik
tarını gösterir bir numaralı cetvel ilişiktir. 

2. a) Tevziat K/982 sayılı Karara müste
niden 17.VII.1956 tarihli 9360 sayılı Resmî ga
zetede neşredilen 21 sayılı sirküler hükümleri
ne ıgöre ve mezkûr sirkülerin 5 nci maddesini 
tadil eden 25 sayılı sirküler ahkâmına tevfikan 
kurulmuş bulunan vilâyet tevzi heyetlerince 
yapılmaktadır. 

b) Vilâyetlerde teşkil edilen tevzi komis
yonları ihtiyaç mahal ve miktarını tesbit et
mekte ve her tevziat sonunda tanzim ettikleri 
kararları dosyalarında muhafaza eylemektedir
ler. 

3. 1.1.1957 tarihinden 31.111.1958 tarihine 
kadar valilikler emrine ve resmi sektöre tahsis 
olunan tevzie tâbi maddelerin isim ve miktarla
rını gösterir liste (numara 3) ilişiktir. 

4. Hususi sektör ihtiyacı için tahsis olunan 
tevzie tâbi maddeler doğrudan doğruya ihtiyaç 
sahiplerine tevzi edilmek üzere vilâyetlere tah
sis edilmektedir. 

5. Tevzie tâbi maddelerin 1951,1952 ve 1953 
yıllarındaki itliaJlât miktarları ve kıymetlerini 
gösterir (numara 2) liste merbuttur. 
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İ : 74 

Maddenin adı 

Kahve 
Sudkostik 
Tabiî kauçuk 
Sentetik kauçuk 
Re j enere » 
Kauçuk kırpıntılar 
Vulkanize edilmemiş kauçuk levhalar 

Suni ipek 
» •» 

» » 
» » 
» » 
» » 

Merinos Şevyot (tops) 
Kanaviçe 
Çuval 
Karpit 
Havagazı otomatları 
Radyo pilleri 
Demirler (filmaşin) 
Pencere camları 

Boş sinema filmleri 
Dolu » » 
Demir ve çelikten çemberlikler 

» J» » 

» » » 
» » » 

Kalay (Ham) 
Kalaydan çubuklar, profiller 

» levhalar 
» şeritler, ince ve kalın borular 
> ince yaprak ve şeritler 

Otomobil 
Kamyon, kamyonet 
Hassas kâğıtlar 
Levha teneke 

276 

30 .ö . 1958 C : 1 
(Cetvel: 1) 

Tarife ve 1 9 5 7 
Idt. No. Kilogram Lira 

09.01.11 
28.17.10 
40.01 
40.02 
40.03 
40.04 
40.05 
40.08 
51.01.11 
51.01.12 
51.01.21 
51.01.31 
51.01.41 
56.01.10 
56.04.11 
56.04.31 
53,05 
57.10 
62.03 
28.56.21 
73.36.10 
85.03.10 
73.10 
70.04 ] 
70.05 \ 
70.06 J 
37.02.10 
37.07.00 
73.X2.10 
73.12.20 
73.12.50 
73.12.60 
80.01.10 
80.02.00 
80.03.00 
80.04.00 
80.05.00 
87.02.10 
87.02.20 
37.03.11 
33.13.40 

799 726 
9 062 334 
1 579 462 

— 
•3 072 993 

— 
120 699 
498 981 
128 532 

'— 
509 950 
1 700 
1 919 

502 874 
__ 
— 

2 670 000 
951 000 
932 000 

3 139 880 
3 013 

448 999 
13 515 000 

14 556 000 

99 809 
15 166 

278 012 
22 611 

246 903 
7 126 481 
385 752 
92 864 

— 
592 
—. 

364 584 
3 923 407 

166 984 
16 142 

2 221 483 
2 518 922 
3 198 244 

— 
2 926 416 

— 
291 693 

.. 587 346 
642 860 

— 
2 172 975 

2 390 
8 576 

834 851 
— 
.— 

18 465 000 
1 400 000 
1 062 000 
1 164 294 

12 074 
750 815 

6 271 000 

4 739 000 

i 599 147 
2 052 698 
164 704 
17 151 
152 932 

3 077 590 
2 451 211 
595 036 

— 
6 558 

—-
1 741 450 

17 929 655 
1 239 576 

11 198 

http://73.X2.10


74 30.5.1958 C : 1 

Maddenin adı 

Kahve 
Sud kostik 
Tabiî kauçuk ' 
Sentetik kauçuk 
Bejenere » 
Kırpıntılar 
Vulkanize edilmemiş kauçuk 
Kauçuklu (Vulkanize) 
Suni ipek ipliği 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» •» » 

Merinos şevyot 
Kanaveçe 
Çuval 
ÇMfer " 
Karpit 
H^-v^azı otomat 
Raaiyû pilleri 
Demfeler • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Boş sinema filimleri 
Dolu » » 

41 

Demir ve çelikten çemberler 
» » » 
» » » 
» » » 

Kalay (ham) 
Kalaydan çubuklu profiller 
Kalaydan levhalar 
Kalaydan şeritler 
Kalaydan ince yapraklar 
Otomobil 
Kamyon - kamyonet 
Hassas kâğıtlar 

Tarife ve 
îst. No. 

09.01.11 
28.17.10 
40.01.20 
40.02 
40.03 
40.04 
40.05 
40.08 
51.01.11 
51.01.12 
51.01.21 
51.01.31 
51.01.41 
56.01.10 
56:04.11 
56.04.31 
53.05 
57.10 
62.03 
73.30 
28.56.21 
73.36.10 
85.03.10 
73.10.10 
73.10.20 
73.11.30 
73.11.40 
70.04 
70.05.12 
70.05.13 
70.05.19 
70.05.90 
70.06.90 
37.02.10 
37.02.00 
7312.10 
73.12.20 
73.10.50 
73.10.60 
80,01.10 
80.02.00 
80.03.00 
80.04.00 
80.05.00 
87.02.10 
87.02.20 

"37.03.11 

Ocak : 
Kilogram 

—, 
2 347 979 

602 600 
— 

56 525' 
— 

301 721 
7 396 

31 569 
18 902 
14 433 
2 299 

— 
40 600 

— 
— 

10 232 
42 994 

28 
— 

232 056 
1 017 

28 595 
— • 

21 532 
— 

4 357 
— 

2 109 099 
434 615 
109 225 
74 635 
97 001 

6 385 
1 130 

— 
— 
— 
— 

78 880 
— 
— 
10 
— 

2 533 
569 468 

4 179 

1958 
Lira 

— 
651 788 

1 078 462 
— 

51 741 
— 

817 894 
26 227 

136 433 
604 025 
69 356 
11 044 

— 
93 965 

— 
121 76.1 
81 955 

964 
— 

84 844 
4 039 

44 093 
— 

14 888 
— 

2 180 
— 

579 100 
143 815 
53 725 
23 001 
37 789 

— 
100 379 
530 684 

— 
— 
— 
— 

502 707 
— 
— 
40 
— 

12 119 
2 625 263 

23 960 

Şubat : 
Kilogram 

— 
5 241 310 

17 172 
— 

48 000 
— 

20 465 
23 039 

_._ 
21 295 

5 969 
_ 
__ 
— 

21 573 
5 920 

.315 7Ü0 
__ 

99 050 
— 

5 915 
60 100 
33 103 

— 
— 
— 

818 203 
179 115 
117 410 

— 
250 000 

— 
— 
— 

1 419 
.— 
— 
— 
— 

100 589 
1 

— 
— 
— 

54 041 
121 367 

— 

1958 
Lira 

— 
1 190 356 

29 680 
— 

44 455 
—*-

48 787 
66 961 

— 
656 155 
21 667 

__ 
__ 
— 

25* 163 
7 594 

251 566 
— 

36 787 
— 

12 124 
27 111 
39 268 

— 
—: 

— 
250 923 

69 210 
50 518 

— 
84 195 

— 
— 
— 

406 908 
— 
— 
— 
— 

579 177 
20 
— 
— 

327 433 
548 149 

— 
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Maddenin adı 

74 30.5.1958 O : 1 
Tarife ve Ocak : 1958 
ist. No. Kilogram Lira 

Şubat : 1958 
Kilogram Liri 

Levha teneke 
Matbaa (Gazete) 
Matbaa kâğıdı 

73.13.40 
48.01.20 
48.01.30 

1 000 
927 594 
968 127 

500 
456 796 
670 860 

193 190 
607 863 

107 405 
553 723 

Cetvel : 2 
1 , 1 , 1957 - 31 . III . 1958 tarihine kadar valilikler emrine ve resmî sektöre tahsis 

olunan tevzie tâbi maddelerin isim ve miktarlarını gösterir liste 
Valilikler 

Maddenin adı emrine Resmî sektöre 

Vasıta 
Jeep 
Kamyon 
Kamyonet 5''.'. 
Otomobil 

Lâstik 
Çivi 

Nalınını Ş 
İnşaat çivisi 
Kundura 
Ambalaj 
Döşeme 

Demir 
Çember 
Kalay 
Sudkostik 
Teneke 
Suni ipek ipliği 
Kauçuk 

Ham 
Hamur 
Re j enere 

Çuval 
Kanaviçe 
Kahve 
Hassas kâğıt (*) 
Cam 
Karpit 
Nisadır 
Şofben 
Pil 

Anot 
Katot 
Kombine 

Tops 

154 
570 

5™' 24 
3 

180 222 

Ş J ""• 460 119 
5 204 992 

156 303 
787 576 
57 754 

29 280 131 
1 141 681 

490 649 
3 978 686 

431 418 
974 660 

2 022 531 
230 929 
956 39.1 

3 025 330 
4 541 599 

464 940 
179 731 
143 816 

1 134 135 
18 709 

73 

119 289 
284 479 
10 000 

— 

212 
99 
27 

7 
20 280 

2 750 
445 670 

3 650 
20 000 

— 
7 242 897 

29 253 
190 183 

14 201 923 
5 287 400 

282 943 

1 679 939 
8 672 

983 879 
1 987 505 

12 528 072 
20 000 

— 
3 172 

742 557 
600 

1 189 

55 
3 761 

— 
1 133 553 

Aded 
» 
» 
» 
» 

Kg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Aded 
Metre 
Kg. 
Kutu 
Sandık 
Kg. 

» 
Aded 

» 
» 
» 

Kg. 

(*) İstanbul Ticaret Odasınca tevzi edilmektedir. 
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Cetvel: 3 

Maddenin adı 

Motorlu kara nakil vasıtaları 
Nisadır 
Radyo pilleri 
Havagazı otomatları aksamı 
Camlar 

» 
» 

Boş sinema filimleri 
Dolu sinema filimleri 
Gazete ve matbaa kâğıdı 

Demir ve çelikten çember 

Demirler (Filmaşin) 

Kahve 
Südkostik 
Tabiî kauçuk 
Sentetik kauçuk 

Tarife ve ist. No. 

87.02.00 
28.30 
85.03 
73.36 
70.04 
70.05 
70.06 
70.07 
37.01 
37.02 
1076/a 
1076/b 
1377/b 
1043/a 
1747/a 
1751/a 
1755/a 
1759/a 
1764/a 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
09.01.11 
28.17 
40.01 ab 
40.02 

1 9 
Kilogram 

9 019 330 
412 121 

2 332 284 
2 424 

2 527 538 
10 341 000 
4 491 961 
1 334 558 

43 342 
41 413 

3 741 882 
4 166 595 
1 290 598 
2 295 613 
514 382 

3 631 303 

713 000 
— 

31 430 487 
68 568 
376 '378 

•5 956 907 
2 891 393 
697 934 

3 667 157 
3 220 648 

2 343 

5 1 
Lira 

26 999 
169 

3 637 
12 
592 

2 135 
1 201 
275 
739 
*680 

248 
843 
856 
270 
126 
768. 
014 
276 
596 
795 

4 274 416 
6 858 051 
1 630 
980 
1 

217 

291 

9 477 
33 
160 

1 875 
890 

1 687 
961 

11 003 
6 

977 
939* 
937 
846 

855 
— 
747 
122 
282 

271 
652 
143 
799 
920 
602 

1 9 
Kilogram 

13 090 408 
577 681 

3 253 101 
5 534 

1 643 800 
7 822 260 
6 108 669 
1 583 396 

49 818 
34 864 
25 324 

5 373 602 
2 099 853 
1 288 993 
200 000 

— 

330 138 
511 375 

98 706 589 
25 139 
719 959 

5 749 586 
9 440 763 
777 996 

11 027 072 
5 548 788 
190 279 

5 2 
Lira 

42 895 478 
276 337 

5 533 458 
23 350 
307 17 

1 483 68 
1 554 969 
363 328 
935 314 
568 17 
22 18 

3 186 19 
2 821 94 
790 80 
36 96 

— 

294 11 
304 16 

30 065 15 
12 55 
339 33 

3 535 79 
4 272 33 
1 691 61 
3 218 14 
11 802 32 

541 17 



s 

Maddenin adı 

Rej enere kauçuk 
Vulkanize edilmemiş levha 
Yaprak ve şeritler
le ve dış lâstikler 

Suni ipek 

Merinos Şevyot (Tops) 

Kanaviçe 
Çuval 
Demir çiviler 
Kalay 
Kalay çubuk profil 
Kalay levha varak 
Kalaydan ince ve kalın borular 
Kalaydan ince yaprak ve 
borular 
Levha teneke 
Hassas kâğıtlar 

Tarife ve İst. 

40.03 
40.04 b 
40.05 
40.11 

f 51.01 ab 

No. 

• 

1 
^ 51.08.56.02.56.04 } 
[ 56.05 

\ 53.05 a l 
l 53.05 b $ 

57.10 
62.03 
73.30 
80.01 
80.02 
80.03 
80.04 

şerit 
80.05 
73.13.40 
37.03.11 

J 

-

1 £ 
Kilogram 

6 349 
26 233 

232 914 
4 317 769 

1 545 545 

3 261 396 

795 608 
1 151 347 
1 145 747 

739 534 
59 360 

103 
— 

130 
9 244 181 

133 218 

5 1 1 9 5 2 
- Lira Kilogram Lira 

6 388 6 006 12 886 
91 816 999 3 864 
877 376 225 926 880 822 

18 254 145 6 815 469 30 838 067 

11 207 653 1 472 342 .10 307 065 

38 235 179 5 984 481 43 114 687 

1 598 584 2 453 451 4 629 035 
1 685 515* 2 459 955 3 058 191 
1 061 343 2 454 833 2 312 638 
6 536 516 584 486 4 221 361 
332 398 49 255 186 487 
• 1 736 6 116 

— 13 181 

1 476 61 3 815 
6 027 624 21 838 649 15 236 879 
904 078 154 368 998 398 



1 : 74 30.5 
8. — Ankara Mebusu İbrahim îmirzalıoğlu'-

nun, Ankara vilâyetinde kaç tane motorlu, mo
torsuz ziraat makina ve aleti mevcudolduğuna ve 
bunlar içm tahsis olunan iç ve dış lâstiklerin mik
tarı ile hangi esaslara göre tevzi edildiğine dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in, tahrirî 
cevabı (7/165) 

18 . V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

.*v İbrahim Imirzalıoğlu 

1953 bidayetinden beri (yıllar itibariyle) ka-
zalariyle birlikte Ankara vilâyetinde lâstik te
kerlekli kaç aded motorlu (traktör biçer - dö-
ğer) ve motorsuz (pulluk, vanvey, mibzer ve 
römork) ziraat makina ve aleti mevcudolduğu-
nun ve bunların ihtiyacı için bu vilâyet emrine 
tahsis olunan iç - dış lâstik aded ve ebatlariyle, 
kimlere ne kadar ve hangi ebat ve tercih esası 
dâhilinde hangi makam Ve teşekküller marife
tiyle tevzi olunduğunun (mümkün ve münasip 
görülüyorsa bir tablo cetvel halinde) açıklan
ması. 

1968 C : 1 
T. C. 

Ziraat Vekâleti 28 . V . 1958 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 941 
özeti : Ankara Mebusu İbrahim 
Imirzalıoğlu'nun sorusu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
22 . V . 1958 gün ve 1322-4971 sayılı yazıla

rına K : 
Ankara Mebusu Sayın ibrahim Imirzalıoğlu'

nun yazılı sorusu incelendi ; 
1. 1953 bidayetinden itibaren yıllar itiba

riyle kazalar dâhil Ankara vilâyetinde mevcut 
traktör ve biçer - döğerler ile pulluk, One - Way, 
mibzer ve römork miktarı ilişik cetvelde göste
rilmiştir. 

2. Bu makina ve aletler için lüzumlu lâs
tikler 1955 yılı sonuna kadar çiftçiler tarafın
dan serbest olarak temin edilmekte idi; 1956 
bidayetinden itibaren tahsis ve tevzie tâbi tutu
lan lâstiklerden Ankara vilâyetine Mayıs 1958 
sonuna kadar 5 725 aded dış, 5 248 aded iç trak
tör ve biçer - döğer lâstiği, 293 aded dış 192 aded 
iç römork lâstiği tahsis edilmiştir. 

3. Ziraat makinaları lâstiklerinin tahsis ve 
tevzii 21 . II . 1957 tarih ve 9541 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan Ziraat Vekâleti tebliği 
esasları dâhilinde yapılmaktadır. 

4. Kimlere ne miktar ve ebatta lâstik veril
diği ise ancak vilâyetteki tevzi dosyasında mev
cuttur. • 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Ankara vilâyetinde mevcut traktör ve ziraat makinaları 

1953 1954 1955 1956 1957 

Traktör 
Biçer - döğer 
Pulluk 
One - "Way 
Mibzer 
Römork 

2 095 
545 

2 Ö13 
227 
751 
753 

2 632 
705 

2 501 
258 
898 

1 050 

2 967 
790 

2 967 
291 

1 099 
1 141 

2 996 
802 

2 914 
318 

1 160 
1 191 

3 115 
825 

2 905 
329 

1 194 
1 231 



T. B, M. M. Matbaan 



Devre : XI 
îçtima : 1 S. SAYISI 101 

Denizli'nin istiklâl mahallesi 5 sayılı hanede kayıtlı Yusuf oğlu 
Zehradan doğma Süleyman Arslan Argun'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (3/160) 

T. C. 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 5/4-318 

10 . II . 1958 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2 . III . 1956 gecesi Nazilli Karaçay mahallesinde oturan Abdullah kızı 12 . I . 1939 doğumlu 
Saliha namı, diğeri Sabahat Altıntaş'ın ırzına tecavüz ve ziynet. Ğşyasını çalmak ve bu suçların 
meydana çıkmamasını temin ve delillerini yok etmek için de mezbureyi öldürmekten maznun De
nizli'nin İstiklâl mahallesi 5 sayılı hanesinde kayıtlı olup Nazilli Dumlııpmar mahallesi 45 sokak 
11 sayılı evde oturan ve halen Nazilli Ceza Evinde mevkuf bulunan Yusufoğlu, Zehra'dan doğma 
12 . IV . 1933 doğumlu Süleyman Arslan Argun'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında Nazilli 
Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin Büyük Millet 
Meclisince yapılmasına dair olup, Adliye Vekâletinin 31 . 1 , 1958 tarih ve 3746 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen Temyiz Mahkemesinin 25 . X . 1957 gün ve Esas : 1014, Karar : 2951 sayılı ilâmiyle bu 
işe ilişkin 129 paçça evrakın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
' i ; ' . • : . ' . • ' A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 3/160 
Karar No. 30 

^m 16. V, 1958 

Yüksek Reisliğe 

Geeeleyin eve girmek, hırsızlık, ırza geç
mek ve boğarak, Nazilli Karaçay mahallesin
de oturur Abdullah kızı 12 .1.1939 doğumlu 
Saliha namı diğeri Sabahat Altıntaş'ı öldürmek
ten hükümlü, Denizli'nin İstiklâl mahallesi ya
bancı 5 hane nüfusunda kayıtlı olup Nazilli 
Dumlupınar mahallesi 45 sokak, 11 sayılı ev
de oturur, evli, üç çocuklu, okur - yazar, pay-
tonculuk yapar, eskiden sabıkalı, Zehra'dan 
doğma Yusufoğlu, 12. I V . 1933 doğumlu Sü

leyman Arslanargun'un, Türk Ceza Kanunu
nun 450 nci maddesinin 7 ve 9 ncu bentleri mu
cibince idam cezasiyle mahkûmiyetine dair Na
zilli Ağır Ceza Mahkemesinin 4 . I I . 1957 tarih 
ve 1956/159 esas, 1957/13 karar sayılı hükmün 
Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza Dairesinin 
25 . X . 1957 tarih ve 1014 esas, 2951 karar ve 
1184 tebliğname sayılı ilâmiyle tasdik olunmuş 
ve mütaakıp kanuni muamelelerin ifası için dos
ya Başvekâletin 10 . I I . 1958 tarih ve 5-4/318 sa-



yılı tezkeresi mucibince Riyasetçe Encümenimi
ze havale edilmiş bulunmakla muhtevası birer 
birer tetkik edildi : 

Mahkûm Süleyman Aralanargun'un, 2 . I I I . 
1956 tarihinde, geceleyin saat 22,30 sıralarında 
evinde yalnız bulunan maktule Saliha namı 
diğeri Sabahat Altıntaş'ın, merdiven kurmak 
suretiyle, evine çıkıp maktulenin yatak odası
na girerek ırzına geçtiği ve çekmece gözünde 
bulunan ziynet eşyasını çaldığı ve bu suçlarının 
meydana çıkmamasını temin ve delillerini yok-
etmek için de maktule Sabahat Altıntaş, na
mı diğeri Saliha'yi boğarak öldürdüğü, dosya 
münderecatı ve açık ikrarı ile anlaşılmış olup 
cezanın tadil ve hafifletilmesini müstelzim bir 
cihet görülmemiş olduğundan hükümlü Süley
man Arslanargun'un, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 26 ncı maddesi mucibince idam cezası 
hükmünün infazı hususuna encümenimizce 
5 . V. 1958 tarihinde ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Aydın - İçel 

C. Ülkü M. Dölek. 

Kâtip 
Sakarya 

Tacettin Barış 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
İV. Geveci 

Erzincan 
A. Sağıroğlu 

İzmir 
N. Davran 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Uşak 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Rize 
M. önal 

A. R. Akbıyikoğlu 

Gazianteb 
A. Şahin 

Manisa 
A. Akın 

Sakarya 
İV. Kirişcioğlu 

Burdur 
B. Kayaalp 
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