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1. — Sabık z&bıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — RiyaseJ Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 441 
1. — Vazife ile yurt dışına giden Ça

lışma Vekili Hayrettin Erkmeri'ih avdetine 
kadar kendisine, Devlet Vekili Muzaffer 
Kurbanoğlu'nun vekillik edeceğine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/233) 441 

5. — Sualler ve cevaplar 441 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 441 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Âli Arı-

kan'm; Siird'in Müküs nahiyesindeki mah
kemenin yeniden hizmete açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adliye Ve
kilinden şifahi suali (6/111) 441 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, »Siird Cumhuriyet Müddeiumumi
liği kadrosunun tamamlanmaması ve bâzı 
kazalara Cumhuriyet müddeiumumisi tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adliye Veki
linden şifahi suali (6/112) 441 

3. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Edir
ne vilâyeti çiftçilerinin suni gübre ihtiya
cını temin için ne gibi tedbirler düşünül-

Sayfa 
düğüne dair suâline Ziraat Vekili Nedim 
ökmen'in şifahi cevabı (6/104) 441:443 

4. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, 
Uzunköprü kaza merkezinde seylâpzedeler 
için inşa edilen evlere ait arsaların istim
lâk muamelesinin intacedilip edilmediğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'-
in şifahi cevabı (6/105) 443:445 

5. :— Mardin Mebusu Vahâp Dizdaroğ-
lu'nun, Mardin vilâyeti Memleket Hasta
nesinde ve kazalarında münhal doktor kad
rolarının bulunup bulunmadığına dair su
aline, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Lûtfi Kirdâr'm şifahi cevabı (6/124) 445:448 

6. — Erzincan Mebusu Nusret Safa 
Coşkun'un, izmit körfezindeki kazadan ev
vel Deniz Binbaşısı ihsan Metiner'ih, De
nizcilik Bankasının dikkâtini çektiği hak
kındaki iddiaların doğru olup olmadığına, 
(6/129) 448:453 

7. — Erzincan Mebusu Nusret Safa 
Coşkun'un, Üsküdar vapuru kaptanına 
hareket etmemesi hakkında Liman Reisli-
ğince emir verildiğinin doğru olup olma
dığına dair suallerine Münakalât Vekili 
Fevzi Uçâner'in şifanı cevabı (6/İ3Ö) 448453 



8tf& 
8. —̂  Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, 

Yeşilova kazasının Sultanpmarı mevkiin
de inşasına teşebbüs edilen verem hastane
sine dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili Lûtfi Kırdar'm .şifahi cevabı 
(6/136) 453456 

Ş. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğ-
lu'nun, antibiyotiklerle diğer bâzı ilâçla
rın temin ve tevzii hususunda ne gibi ted
bir alındığına dair sualine Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekili Lûtfi Kırkar'm, şi
fahi cevabı (6/137) 456.457 

B — Tahrirî sualler ve cevaplan 474 
1. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 

Kredi Anlaşmaları için 1957 yılında Sov
yetler Birliğine giden heyetlerimize ve sağ
lanan kredi miktarına, (7/68) 474 

2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Sovyetler Birliği ile yapılan ticari temas
ların neticelerine, kredi ve teknik yardım
la kurulacak fabrikalara, (7/69) 474 

3. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Sovyet yarclımiyle kurulması tasarlanan 
fabrikaların dolar veya EPU bölgelerin
den sağlanabilecek kredilerle yapılması 
için teşebbüste bulunulup bulunulmadığı
na, (7/70) 474 

4. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki kre
di ve teknik yardım anlaşmalarının ipta
line ve yeıii yardımlar için yapılan mü
zakerelerin durdurulmasına karar veri
lip verilmediğine, (7/71) 474 

5. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 
kurulacak fabrikalar için memleketimize 
gelmiş veya gelecek olan Sovyet teknisi-
yenlerinin miktarına dair suallerine Hari
ciye Vekili Fatin Büstü Zorlu'nun tah
rirî eevabı (7/72) 474:476 

6. —̂  Malatya Mebusu Nurettin Ak 
yurt'un, Malatya'nın Yeşilyurt kazası 
ortaokulunun ne zaman açılacağına dair 
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımeı'nın 
tahrirî cevabı (7/76) 476:477 

7. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, 
Akçadağ kazası sulama suyu. işinin ne 
safhada olduğuna dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik İleri'nin tahrirî cevabı (7/84) 477 

8. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 

Sayfa 
1956 ve 1957 senelerinde tevzie tâbi tutu
lan her nevi mal ve vasıtanın Ankara ka
zalarına tahsis olunan miktarı ile ne şe
kilde dağıtıldığına dair sualine Ticaret 
Vekili Abdullah Aker'in tahrirî cevabı 
(7/90) 477.479 

9. — Malatya Mebusu Kâmil Süren-
kök'ün, Darende kazasına bağlı Kulan 
cak nahiye merkezindeki bölge okuluna 
ait araziye dair sualine Maarif Vekili 
Celâl Yardımeı'nın tahrirî cevabı (7/105) 480: 

482 
10. — Malatya Mebusu Kâmil Süren-

kök'ün, Darende kazasına bağlı Kulan -
cak nahiye merkezindeki bölge okulu bi
nasının duınımuna dair sualine Maarif 
Vekili Celâl Yardımeı'nın, tahrirî cevabı 
(7/106) 483 

11. — Kars Mebusu Behram öcal'm, 
İğdır kazası ova kısmının Araş nehri taş
kınından korunması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sualine Nafıa Vekili Tev
fik İleri'nin tahrirî cevabı (7/120) 483484 

12. — Kars Mebusu Behram öcal'm, 
Araş nehri tahribatını önlemek için yap
tırılmakta olan mahmuzların biran evvel 
ikmali hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin, tah
rirî cevabı (7/121) 484485 

13. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğ-
İti'nun, 1950 - 1958 yıllan arasında Tokad 
vilâyeti dâhilinde hangi köylere içme su
yu getirildiğine ve bunun için kaç lira 
sarf edildiğine dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/123) 485 

14. — Kayseri Mebusu Ali Rıza Kılıç-
kale'nin, elektrolit bakır sanayii hakkın
daki sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sıtkı 
Yırcalı'mn tahrirî cevabı (7/130) 485486 

15. — Malatya Mebusu Mehmet Kar
tal 'm, Pütürge kazası merkezinin sulama 
suyu ihtiyacının temini hususunda yapılan 
tetkikatm neticesine dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik Îleri'nin, tahrirî cevabı 
(7/141) 486487 

16. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, 
Van vilâyetine bağlı Muradiye kazasm-
daki ortaokulda önümüzdeki yıl tedrisa
ta başlanıp başlanmıyacağma dair suali-
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ne Maarif Vekili Celâl Yardımcı 'nın 
tahrirî cevabı (7/152) 487 

17. — Gazianteb Mebusu Süleyman 
Kuranel'in, Gazianteb - Karkamış demir
yoluna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
tleri'nin tahrirî cevabı (7/162) 487:488 

18. — Niğde Mebusu Rif at Gürsoy 'un, 
Aksaray kazası Ortaokulunun lise haline 
kalbedilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı 'nın 
tahrirî cevabı (7/173) 488 

Sayfa 
19. - r Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-

ritoğlu'nun, Ankara ve Kırşehir'in bâzı 
köylerindeki koyun ve keçilerde görülen 
çiçek ve ağrı hastalıklarının önlenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ce
vabı (7/194) 488:489 

6. — Müzakere edilen maddeler 457 

1. ~ Bankalar kanunu lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/70) 457474 

mmm 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin veril
mesi hakkındaki Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi okundu ve izinler ayn 
ayrı kabul edildi. 

6309 sayılı Maden Kanununun 1 nci mad
desinin tefsirine mahal olmadığına dair ikti
sat Encümeni mazbatası kabul olundu. 

Bankalar kanunu lâyihasının maddeleri üze
rindeki müzakerelere devam edildi. 

13 . VI . 1958 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
îbrdhim Kirazoğlu 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Sualler 

Şifahi sualler 
•• 1. -T- Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Si

vas Cer Atelyesinde çalışan bâzı işçilerin baş
ka vilâyetlere nakledilmeleri sebebine dair şi
fahi sual takriri Münakalât Vekâletine gön
derilmiştir. (6/219) 

2. —: Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, sabit 
ve dar gelirli vatandaşların geçimleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sual tak
riri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/220) 

3. — Burdur Mebusu Fethi Çtelikbaş'm, 
istimlâk bedellerinin peşin ödenip ödenmedi
ğine dair şifahi sual takriri Dahiliye Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/221) 

4. — Elâzığ Mebusu Hürrem Müftügil'in, 
Hazer Hidro - Elektrik santralinin hangi tarih
te noksansız olarak hizmete gireceğine dair şi
fahi sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/222) 

5. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, To-
kad'ın Reşadiye kazası Gazipaşa İlkokulu baş
öğretmeninin Artova kazasına nakledilmesi 
sebebine dair şifahi sual takriri Maarif Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/223) 

6. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm, Bi
gadiç, İvrindi ve Sındırgı belediyelerinde reis 
seçimine neden müsaade olunmadığına dair şi
fahi sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/224) 

7. — Niğde Mebusu İsmail Güvenin, Ka
rayolları İdaresince yaptırılmakta olan Çifte-
han - Çakmak yolunda çalışan işçilere ödenen 
yevmiyelere dair şifahi sual takriri Nafıa Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/225) 

8. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Ka
radeniz bölgesi halkının geçim maksadiyle vâ
ki muhaceretini önlemek için ne gibi tedbir-
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ler düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri imar 
ve îskân Vekâletine gönderilmiştir. (6/226) 

Tahrirî sualler 
1. — Niğde Mebusu ismail Güven'in, Pozari-

Tr.- Çamardı yolunun Karayolları Umum Müdür
lüğünce tamamlatılmasın m düşünülüp düşünül
mediğine dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/203) 

2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ür
güb'ün Ortalı işar Belediyesine elektrik şebeke
sinin ihyası için bakır levha tahsis edilip edilme
diğine dair tahrirî sual takriri Ticaret Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/204) 

3. — Ankara Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, 
Şereflikoçhisar arazisinin sulanması için ne dü
şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Nafıa Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/205) 

Teklifler 
1. — Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu '-

nun, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununa ek ka
nun teklifi (2/197) (Ticaret, Ziraat, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2. —• Sivas Mebusu Halim Ateşalpın, öayri-
menkule tecavüzün def i hakkındaki Kanunun 
l nci ve 4 ncü maddelerine birer fıkra eklenme
sine ve aynı kanunun 2 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/198) 
(Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Türk 
Kanunu Medenisinin 439 ve 444 ncü maddeleri
nin tadiline ve 445, 446 ncı maddeleri ile Tapu 
Kanununun 5 nci maddesinin yürürlükten kaldı-

4. — Ankara Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, 
Şereflikoçhisar'da Peçenek barajının inşası için 
bir tasavvur mevcudolup olmadığına dair tahrirî 
sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/206) ; 

5. —- Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Nev
şehir avukatlarından Dilâver özay imzalı bir şi
kâyet telgrafının gelip gelmediğine dair tahrirî 
sual takriri Ticaret Vekâletin gönderilmiştir. 
(7/207) 

6. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Meh
met Ali Karasalım ve Rasim Yönemli adlarında 
iki vatandaş tarafından müşterek imzalı bir şi
kâyet dilekçesi verilip verilmediğine dair tahrirî 
sual takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/208) 

rılmasına dair kanun teklifi (2/199) (Adliye En
cümenine) 

4. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğîu'nun, Kat mülkiyeti kanunu teklifi (2/200) 
(Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
5. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Sait 

Özçivril'in hükümlü bulunduğu cezanın kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/145) (Ruznameye) 

6. — Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'm, 
Fen Memurluğu hakkında kanun teklifi ve Maarif 
ve Nafıa encümenleri mazbataları (2/156) (Üuz-
nameye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVEAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REİS— Yoklama yapıyoruz. 
(öazianteb Mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Ve
kili Hayrettin Erkmen'in, avdetine kadar-kendi
sine, Devlet Vekili Muzaffer Kurbanpğlu'nun 
vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (37233) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz.. 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Vekili 

5 .— SUALLER 

A - ŞtFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

,X ,r-- Hardım Mebuşif, Mehmet Ali Ankan'ın, 
Siird'imi Mü.Mş nahiyesindeki mahkemenin ye
niden hizmete açılmasının diişmüMipt düşünül
mediğine dair Adliye Vekilinden şifahi suali 

REİS r— Mehmet Ali Ankan (Yok sesleri) 
soru sahibi olmadığından sual tahrirîye çevril
miştir. • . .. . 

2, —-• Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkanhn. 
Siird Cumhuriyet Müddeiumumiliği kadrosunun 
tamamlanmaması ve bâzı kazalara Cumhuriyet 
Müddeiumumisi tâyin edilmemesi sebebine dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/112) 

REİS— Soru sahibi olmadığından sual tah
rirîye çevrilmiştir, 

, ?. — Niğde Mebusu Asım Er.en'in, Edirne vi
lâyeti .çiftçilerinin suni gübre Âhfiyacım temin, 
içitk neifiihi tedpirler .Mşünüldüğü^e dair suali
ne Ziraat Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı 
(6/104) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo
rum. 

Hayrettin Erkmen'in avdetine kadar kendisine, 
Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun vekil
lik etmesinin Başvekilin teklifi üzerine muvafık 
görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittilanıza arz edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 
REÎS — Asım Eren..".' Burada, Ziraat Vekili 

de buıadalar. Soruyu okuyoruz. 
4 Nisan 1^58 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Riyasetine 
Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Ziraat Ve

kili tarafından Büyük Millet Meclisi Umumi 
Heyetinde lütfen cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Sözlü soru : 
Edirne ilinin kıymetli mütenevvi toprak 

mahsulleri yetiştiren değerli çiftçilerinin senevi 
suni gübre ihtiyacının tamamen temini için çok 
âcil tedbir alınması lüzumu üzerinde Sayın Ve
kilin karar ve düşüncelerini lütfen izah buyur
maları. 

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

anteb) — Muhterem arkadaşlarını, bu, senenin 
ilk dört ayında Edirne vilâyetine 648 buçuk 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 



t : 80 13. 
ton gübre verilmiştir. Bir kısmı yurda gelmiş, 
bir kısmı yolda olan 20 bin tonumuz daha var
dır. 

Bunun haricinde aşağı-yukarı altı milyon 
dolarlık ve yüz bin tona tekabül eden bir tah
sis daha yapılmıştır. 

Sual sahibi müsterih olsunlar, yalnız Edir
ne'nin değil, bütün memleketin ihtiyacını karşı
lamaktayız. 

RElS — Aşım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Ziraat Vekilinin suni gübre ihti
yacının temini hakkındaki beyanlarını dikkatle 
dinledim. Eğer yanlış anlamadımsa 648 ton bu
yurdular. Edirne vilâyetine tahsis edilen - veri
len değil - tahsis edilen (Soldan, verilen, ses
leri.) Peki efendim, verilen. 

Muhterem arkadaşlar, suni gübre derdi fil
hakika sadece Edirne vilâyetinin derdi değil
dir, meselâ; meyva bakımından Niğde vilâye
tinin de en büyük ihtiyacıdır. (Soldan, gürül
tüler, «Soru Edirne vilâyeti» sesleri) 

REİS —- Asım Bey, lütfen soru dâhilinde ko
nuşun. 

ASIM EREN (Devamla) — Ben de zaten 
sualimde, Dahilî Nizamname gereğince sorunun 
sadece bir konuya taallûk etmesi icabettiğinden 
yalnız Edirne vilâyetinin ihtiyacını ele aldım. 

Muhterem arkadaşlar, Edirne'de arazi az ve 
bunun da büyük kısmı büyük çiftlik sahipleri
nin elinde ve verimi de mahdut miktardadır. Bu 
sebeple bunun kalitesini yükseltecek, verimini 
artıracak en mühim unsur gübredir. O itibarla 
bilhassa Edirne vilâyetinde bu hal daha fazla 
göze çarptığı için sorumu arz ettim. Edirne 
ilinde çiftçilerin ektikleri mahdut miktardaki 
toprak kalitesini yükseltecek yegâne şey suni 
gübredir. 

Tabiî gübre membaları, at ve diğer canlı 
hayvanların gübreleri kâfi olsa başka gübreyi 
köylümüz esasen kullanmazdı. Nitekim Keşan'
da Paşayiğıit köyü tütüncülerinin yaptığı gibi. 
Onlar suni 'gübre kullanmazlar. Çünkü köylü 
suni gübre fiyatından memnun değildir. Beher 
kilogramı 35 - 40 kuruşa suni gübre allıp da ki
losunu 38 'kuruşa sattığı buğdaya nasıl kulla
nır* Hattâ tütüne de koymuyor. Sebep, bir de
kara 30 kilo gübre gittiği için. Bugün verilenle 
verilebilmesi gereken miktar bire karşı on ile 
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yüz arasında tehalüf ediyor. Yani Edirne suni 
gübre ihtiyacına karşılık temin ettiği miktar ih
tiyacım onda biri ile yüzde biri arasında değiş
mektedir. İhtiyaç yüz kilo ise, şimdi biz ancak 
bir kilo vermekteyiz. Düşününüz, ihtiyaç 100 ki
lo, biz bir kilo veriyoruz. Misallerini arz ede
ceğim. 

Edirne merkezinde değil, Karaağaç 6 bin de
kar araziye malik bir nahiye merkezidir. Bu na
hiyedeki 2 bin dekarı seylâp ihtimali olan Me
riç vadisinde kaldığı için, çıkarırsanız geriye 
4 000 dekar kalır. 4 000 nüfusu olduğuna göre, 
nüfus başına bir dekar kabili zeri arazi kalmış 
olur. Buralarda sebzecilik ve çeltikçilik yapar
lar. Bu araziden bir senelik geçimini temin ede
cek-, bu da tabiî gübre ile 'gübrelenirse emeğini 
çıkarır, gülbrelenmezse çıkarmaz. Her dekarına 
îâakail 30 ton gübre koymak iktiza 'edeceğine 
göre... (Soldan, gülüşmeler, «aaaab sesleri) 

Affedersiniz, 30 kilo diyecektim, tekrar af-
fıruzı rica ederim, çok müdahale ettiğiniz için 
mesuliyeti sizin!.. 

Dekar başına 30 kilo olduğuna göre 4 000 
dekarda 120 ton eder. Buna mukabil Karaağaç 'a 
bu sene sadece 30 ton verilmektedir. 

Keşan'da pirinç ekimi yapılmakta, senede 
250 bin dekar pirinç mahsulü ıalınmatktadır. 
7 500 ton ihtiyaca mukabil 30 ton suni gübre 
verilmiştir. 

İpsala'da çeltik mahsulü vardır. Bunların 
da yetmiş bin dekar tutan arazıisine mukabil 
2 100 ton ısuni gübre verilmesi lâzımgeldiği 
halde 30 ton verilmiştir.. 

Çok muhterem arkadaşlarım, gördünüz ki, 
verilenler yetersizdir. Ucuz ve bol suni gübre lâ
zımdır. Ucuz diyorum, çünkü ucuz olmadığı tak
dirde vatandaş (için arzu edilen gelir sağlanma
mış olur. Esasen bu takdirde vatandaş acından 
Ölecek ve fakat bu gübreyi kullanmak imkânını 
bulamıyacaktır. 

Azot sanayiinin de inkişaf ettirilmesi lâ
zımdır. 

REİS — Asım Bey, bir dakikanız kaldı. 
ASIM EREN (Devamla) — Çünkü Kütahya 

fabrikasının istihsali kendi etrafındaki sahaya 
bile kâfi gelmiyecektir. Bu sebeple Hükümetin 
Trakya'da meselâ Edirne vilâyeti dâhilinde bir 
suni 'gübre fabrikası açmasını ve bunu mahallen 
mütehassıslara tesbit ettirerek bu mıntakanın 
ihtiyacını sağlamasını temenni ederim. 
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REİS ~r- Asım Bey, cümlenizi tamamlayınız. 
ASIM EBEN (Devamla) — Bunun daha 

ucuza mal olmasını ve tevzi usulünün de daha 
salim bir şekle raptedilmesin!! ve böylece bu ih
tiyaç ve tahsis nispetlerinin daha âdil bir şekle 
ircamı rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, «fendim. 

4. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Uzunköp
rü kaza merkezinde seylâpzedeler için inşa edilen 
evlere ait arsaların istimlâk muamelesinin intac-
edilip edilmediğine dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Oedik'in şifahi cevabı (6/105) 

REÎS — Sual sahibi buradalar. (Burada ses
leri) Dahiliye Vekili de buradalar. Suali okuyo
ruz, efendim. 

4 Nisan 1958 

T. B. M. M. Sayın Riyasetine 

Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Dahiliye Ve
kili tarafından Büyük Millet Meclisi Umumi 
Heyetinde lütfen cevaplandırılmasına delâletle
rini arz ve rica ederim. 

Niğde Mlletve'kili 
Asım Eren 

Sözlü soru : 
Edirne ilinin Uzunköprü ilce merkezinde sey

lâpzedeler için inşa edilen 150 evin arsalarının 
istimlâk .işlemi intacedillmiş değilse, sebeplerinin 
ve ne zaman intacedileceğinin Sayın Vekil tara
fından lütfen izah buyurulması. 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) —- Niğde Mebusu Sayın Asım Erenin 
Uzunköprü ilce merkezinde seylâpzedeler için 
inşa edilen 150 'evin arsalarının istimlâk işlemi 
intacedilmiş d!eğiise sebeplerinin ve ne zaman 
intacedileceğine dair sorularına cevabımı arz 
ediyorum. 

2.X.İ956 tarihinde başlıyan arsa istimlâk iş
lerinin bu işe memur komisyonun 6746 »ayılı 
Kanunun 6 ncı maddesindeki; «İstimlâk bedelleri 
vergi kıymetlerinin 15 mislini geçemez.» suretin
deki hükmü muvacehesinde takdir edilecek kıy
metin düşük 'olacağından bahsile üç defa vazife
den affedilmiş olmaları dolayısiyle istimlâk işi 
16.IV.1958 tarihinde ikmal edilmiştir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 
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REİS — Asım Eren, 
ASIM EREN (Niğde) — Muterem arkadaş

lar, Muhterem Dahiliye Vekilinin beyanlarını 
dikkatle dinledim. Kendilerine bu defa ikmal 
edilmiş olan istimlâk muamelesi dolayısiyle 
teşekkür ederim. 

Yalnız mevzuubahsolan kanundan sonra 
6830 numaralı ve 31 Ağustos 1956 tarihli bir 
Kanun çıkmıştır. Kaldı ki ondan evvel buyur
dukları 6146 sayılı Kanunda da esas teşkil 
eden bir hüküm vardır. Bu hüküm, mutlak gay
rimenkul sahiplerinin rızalarının alınması şar-
tiyle, teşkil edilecek bir komisyonun - ki mal 
sahiplerinden, belediyeden ve saireden muay
yen adedde âza alınacağı esas kanunda yazı
lıdır - işte bunların mahallinde yapacakları 
takdiri kıymette esas olacak kıstasın, o anda 
o memleketteki alım - satım rayiçleriyle bun
ların emsalinin, istimlâk arifesindeki alım -sa
tım rayicinde esas olması icabeder. Fakat eski 
bir kanunun; «Vergi miktarının 15 mislini teca
vüz etmeme.» kaydı şüphesiz ki, vatandaşı mağ
dur etmiştir. Esasen istimlâkin uzun zaman 
yapılamamasının sebebi da bu hususlarda mal 
sahipleri ile idare arasında çıkan bu ihtilâf
lardır. Gerek 6146 sayılı Kanunun, gerekse 
1956 senesinde çıkan 6830 sayılı Kanunun em
rettiği (Komisyonca takdiri kıymet) gibi bir 
hükmün yerine getirilmemesi bu ihtilâfın en 
mühim sebeplerindendir. İstimlâk ilânı veya 
tebligatı kanunun 13 ncü maddesinde mufassal 
olarak zikredilmiştir, bu tebligatın yapılmaması 
veya usuli muamelenin yapılmamış olması bir, 

İkincisi de; istimlâk muamelesi yapılmadan 
arazi üzerinde seylâpzedelere ev inşasına baş
lanmış olması gibi, âdeta zorla araziye el koy
mak gibi bir vaziyet hâsıl olduğu nazarı dik
kati celbediyor. 

Mal sahiplerinin ademimemnuniyet izhar et
melerinin başlıca sebebi zannederim ki, istim
lâk bedelinin azlığından daha ziyade, bu tebli
gat muamelelerinin yapılmamış olması olsa ge-
ektir. Mahallî halkla yaptığım temasta hiset-
tiğim vaziyet budur. Diyorlar ki, istimlâk 
Kanununun eskisi de, yenisi de şahsan veya 
gazetelerle ilân yapılmasını âmirdir; formalite
si kanunda yazılıdır. 

Tebligat yapılmadan ve bu tebligat üzerine 
mal sahiplerinin itiraz ve Şûrayı Devlete veya 
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mahallî asliye hukuk mahkemesine müracaat et
melerine meydan verilmeden ve arazi sahibi va
tandaşların bu arazileri üzerinde zer'iyat yap
malarına mâni olunmaması yolunda Anayasanın 
sarih hükümlerine rağmen, eski Belediye Kanu
nuna göre ve Vekil Beyefendinin de buyurduğu 
gibi, yapılan istimlâk işlemi biraz evvel numara
sını arz ettiğim kanunun sarih hükümlerine 
uymamaktadır. Mülkiyet hakkına, idarenin bu 
şekilde el uzatması karşısında bugünkü kanu
nun müştaeelen istimlâk usulü namı altında yi
ne bu mevzuda usuli tebligat sonunda ve itiraz 
hakkının da yani muayyen bir müddet zarfında 
mahallî asliye hukuk mahkemesine ve Şûrayı 
Devlete müracaat hakkı mahfuz tutulmak par
tiyle mevcut bu imkânların verilmediği yolunda 
gayrimenkul sahibi vatandaşların şikâyetleri te
vali etmiş ve fakat mesele yalnız bununla kal
mamış, ayrıca Hükümetin göndermiş olduğu 2,5 
milyon liralık tahsisatın birtakım suiistimallere 
mevzu teşkil ettiği şayiası da orada yayılmıştır. 
Bunların doğru olup olmadığını tahkik buyur
malarını Sayın Vekil Beyefendiden rica ederim. 
Mahallî vilâyet vasıtasiyle veya müfettişleriyle, 
bilhassa muhalefet partileri mensuplarının ifa
delerine müracaat edilmek suretiyle tesbit bu-
yurulmasma delâletlerini istirham ederim. 

RBÎS — Yarım dakikanız kaldı, Asım Bey, 
cümlenizi bitiriniz. 

ASIM EREN (Devamla) — B u g ü n esas iti
bariyle bu istimlâk şeklinde yolsuzluk olmuş
tur. Buna ilâveten bir noktası daha vardır ki, 
o da artık istimlâk maksadını kaybetmiştir. Bi
naların inşası uzun sürdüğü için seylâpzedeJer 
kendi hasarzede evlerini bu arada tamir etmiş
lerdir. Bugün seylâpzede bir tek insan, bir tek 
aile tamir edilen evlere girmemiş, kendi evlerine 
girmişlerdir. O halde evlerin kanuni maksadı 
tahsisi kaybolmuştur. Mevcut İstimlâk Kanu
nunda ise, (Tesisat yapılmazsa, arazinin maksadı 
tahsisi kaybolduğu zaman, gayrimenkuller ken
dilerine geriverilir) diye bir hüküm vardır. Sa
yın Vekilden istirham ederim, maksadı tahsis 
kaybolmuştur, bu arazinin üzerinde yapılan bi
naların seylâpzedelere faizsiz 20 sene taksitli 
borçla temliki gibi bir atıfet veya istimlâk sa
hiplerine arazinin iade edilmesi suretiyle kendi
leri borçlandırılmak, meselâ % 5 faizle borçlan
dırılmak suretiyle kanunda mevcut hükümler 
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dairesinde bir kanun lâyihası hazırlıyarak bun
ların kendilerine verilmesini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Şayi olan meseleler de tahkik edilsin, yayıl
mış olan bu şayialar mahallinde söndürülmüş 
olacaktır. 

RElS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMHC GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşımızın, vekâletime 
tevcih buyurduğu sual takririni müsaadenizle 
bir defa daha okuyacağım : 

«Edirne ilinin Uzunköprü ilçesinde seylâp-
zedeler için inşa edilen 150 evin arsalarının is
timlâk işlemi intacedilmiş değilse, sebeplerinin 
ve ne zaman intacedileceğinin lütfen izahı.» 

Sual, sadece istimlâk işleminin intacedilip 
edilmediğini izah etmemi, edilmemişse, ne za
man intacedileceğinin tarafımdan izahını istih
daf eden bir sualdir. 

Muhterem arkadaşım, istimlâk meselesine te
mas ettikten sonra istimlâk için gönderilen 2,5 
milyonluk işte yolsuzlukların olduğunu, bunla
ra sebebiyet verildiğini Yüksek Heyetiniz huzu
runda ifade ettiler. Eğer bu yolda bir bilgileri 
mevcut ise, yine bir sualle Yüksek Heyetinize, 
vekâletime bildirilirse, bu hususu da vekâletim 
veya Nafıa Vekâleti, bu suale muhatabolan yer 
mahiyetini tahkik eder. Bu mevzuda, istimlâk 
işlerinde yolsuzluk yapılmış olduğuna dair bize 
malûmat ve şikâyet gelmemiştir. 

İkinci mesele, ciheti tahsis mevzuudur, Tak
dir edersiniz k i ; sualin içinde bu, mevcut değil
dir. Mamafih arkadaşımın beyanatını yalnız ve
kâletim noktasından tetkik etmeye ve şifahi 
olarak malûmat vermeye gayret edeceğim. 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Njğde) — Muhterem arka

daşlarım; huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. 
Filhakika bu yolsuzluklar üzerinde bendenizin 
elimde vesika yoktur. Bendeniz sadece şayi olan 
bir hususu arz ettim. Yalnız şu nokta mühim
dir; maksadım partizanca bir harekette bulu
nup da bütün infiali üzerime çekmek değildir. 
Sadece şunu arz etmek isterim ki; istimlâki 
yapılmış olan arazinin sahipleri Bemokrat Par
tili olanlardan seçilmemişlerdir, D. P. li olmı-
yanların arazisine bu şekilde el konulmuştur. 
Belediye, kanunun bugünkü hükümlerine rağ
men, eski 6142 sayılı Kanuna sığınmıştır. Yani 
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bedel meselesinde kanuni takdiri kıymet ko
misyonu metre kareye 125 kuruş takdir ettiği 
ve bu,keyfiyet, sonunda halka da ilân edildiği 
halde belediyenin «15 mislinden fazla veremem» 
diyerek ancak metre kareye 70 - 80 kuruş ka
bul ettiği, ve fakat 125 kuruş üzerinden mer
kezden talepte bulunduğu, aradaki farkın mev-
zuundan başka yerlere sarf edildiği şayiası 
vardır. Bu, açık tâbiri ile ideresizlik demek
tir. Bu hususta kendilerinin kuvvet ve kudret
leri vardır. Teftiş ve tetkik heyetleri vardır. 
Bunu araştırsınlar, doğru mudur, değil midir 
tahkik buyursunlar. 

Bu 80 - 125 kuruş arasındaki farka gelince; 
vatandaşa bugün mahallinde, beher metre karesi 
8 -10 Mraya satılmakta olan arsalarına, komisyon 
tarafından 125 kuruş tesbit edildiği halde kendi
lerine bu bedeli vermeyip de belediyenin 75-80 
kuruş üzerinden ısrar etmesi, valinin ikazına 
rağmen de yine bu şekilde bir tasarrufta bu
lunmak hususunda gayret ve taannüt göster
mesi hiçbir şekilde tecviz edilemez. Buna esa
sen belediyenin de hakkı yoktur. 

Demokrat Partili arkadaşlardan, her hangi 
bir vatandaşın arazisi istimlâk edilmeyip de, 
Demokrat Partiye mensubolmıyan bir vatanda
şın arsası hususunda bu gibi mağduriyeti mucip 
bir hareket yapılmışsa, bunun da vicdanları
nızda elbet bir mâkes bulacağını huzurunuzda 
arz «derim efendim. 

REİS — Dahiliye Vekili 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Üçüncü defa yüksek huzurunuzu işgal 
ediyorum, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; bir mesele hakkında 
temenni mahiyetinde izhar edilen hususlara de
min arzı cevap etmiştim. Soru ile doğrudan doğ
ruya alâkası olmamakla beraber burada görüşül
müş bir mesele olarak bu konu üzerinde duraca
ğımı beyan ettim. Yalnız burada bir nokta üze
rinde duracağım. Kendileri ifade buyurdular; 
her hangi partizan görüşle bu suali getirmedim, 
diyorlar. Bu teminatı vermeye lüzum yoktu. 
Ama arkasından istimlâk edilen yerler yalnız 
muhalefete mensubolanlarındır, bunların arasın
da demokratların bulunmadığı yolundaki beyan
larını dinleyince partizan bir zihniyetle verme
dim yolundaki teminatları muvacehesinde insan 
hayrette kalıyor. 
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İstimlâk muamelesi nihayet 150 ev içindir. 

Bunların içinde oturanlann hangi partiye men-
subolduklarım ne ben, ne de mesai arkadaşlarım 
bilmektedir. Binaenaleyh ifadelerini kabul ede-
miyeceğim. 

Yine bu istikametle yapılmış bir tercih mua^ 
! melesi varsa tahkik edeceğim, alâkalıların nazarı 
I dikkatlerini celbedeeeğim. (Soldan bravo sesle

ri) Yalnız bu zihniyete ne bizim ne de arkadaş
larımızın zihniyetleri müsait değildir. 

REİS — Asım Eren. (Gürültüler) 
Sual dâhilinde kalmanızı rica ederim, Asım 

Bey. 
ASIM EREN (Niğde) — Efendim; özür dile

rim, inşaat Uzunköprü kasabasında üç ayrı ma
hallede yapılmıştır. -Bunlar Atatürk mahallesi, 
Mescit mahallesi ve Kavak - Muradiye mahalle-
sidir. 

i Eğer aynı yerde yapılmış olsaydı muhtelif 
'- vatandaşların mülkleri karışık olabilirdi. Bu iti-
; barla tümünün Demokrat Partili olmıyanların 

tasarruf larmdaki arazi olması tesadüfi değildir. 
Üç ayrı yerdedir: 

Diğer hususlara teşekkür ederim. 
REİS— Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Mardin Mebusu Vahap Dizdar oğlu'mm, 
Mardin vilâyeti Memleket Hastanesinde ve ka
zalarında münhal doktor kadrâla-nnın bulunup 
bulunmadığına dair sualine Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Lûtfi Kirdar'ın şifahi cevabı 
(6/124) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız buradalar 
i mı? Burada. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 

burada, Suali okuyoruz, efendim. 

9 . IV . 1958 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Riyasetine 
i Aşağıdaki sorumun Sayın Sıhhat ve İçtimai 
j Muavenet Vekili tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 
i Saygılarımla. 

Mardin Milletvekili 
Vahap Dizdaroğlu 

i Mardin vilâyeti Memleket Hastanesinin mü
tehassıs kadrosunda eksik var mıdır? Kaç kaza
sında doktor yoktur. Kapanmış ve müstahdem
lerinin işine son verilmiş sağlık merkezi var 
mıdır? 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kili. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE-
KlLl LÛTFl KIRDAR (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, arkadaşımız Vahap Dizdaroğlu, 
Mardin Devlet Hastanesinin mütahassıs kad
rolarında eksik olup olmadığını, Mardin'in 
kaç kazasında tabip bulunmadığını ve kapan
mış ve müstahdemlerinin işine son verilmiş 
sağlık merkezinin bulunup bulunmadığını sor
maktadır. 

Mardin Devlet Hastanesi 80 yataklıdır. Has
tanede dahiliye, hariciye, kadın, doğum ve 
bölge için çok ehemmiyetli bulunan göz ser
visi bir de röntgen bulunmaktadır. 

Halen bunlardan dahiliye, hariciye ve göz 
hastalıkları kadroları doludur. Yalnız ni-
saniye ve radyoloji kadroları boştur. Talip 
zuhurunda bu kadrolara tâyin yapılacaktır. 

Mardin vilâyetinin on bir kazasından do
kuzunda Hükümet tabibi mevcuttur. İkisinde 
Hükümet tabibi kadrosu münhaldir B|u iki 
münhal kadroyu mecburi hizmetli tabiplerle 
doldurmayı göz önünde tutmaktayız. 

Mardin vilâyetinde kapanmış sağlık mer
kezi yoktur. Yalnız Derik kazası Sağlık Mer
kezi müstahdemlerinin işlerine Vekâletçe gö
rülen lüzum üzerine son verilmiştir. Bu gibi 
muameleleri tatbika vilâyet salahiyetlidir. 

Hürmetlerimle. 
REÎS— Soru sahibi, buyurun. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, memlekete salgın hastalık
ların bir giriş kapısı olan Mardin vilâyetin
de tabip kadrosunun, üzerinde durulması ge
reken ehemmiyetli bir mevzu olduğunu tak
dir edersiniz. Mardin vilâyetinin 10 kazasın
dan beşinde, sözlü sorumu verdiğim zaman, 
maalesef doktor yoktu, Şimdi Vekil Beyin 
izahlarından anlıyoruz ki, bu tâyinler yapıl
mıştır veya yapılacaktır. 

Geçenlerde burada konuşan Sayın Nafıa 
Vekilinin bir sözüne de temas edeceğim. Nafıa 
Vekili 30 milyon harcamasına rağmen Mar
din'in 10 kazasından yedisinin yollarında yağ
mur yağar yağmaz nakil vasıtaları işlemez. 
(Soldan; gürültüler) 

RElS — Rica ederim dinleyiniz arkadaşlar. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Hiç

bir kazada eczane mevcut değildir, ilâç yok-
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tur, yol yoktur. Eğer biz bu kazalarımızda dok
tor da bulundurmazsak müsaadenizle arz ede
yim, vatandaş, eski skolastik, metafizik dev
rinde olduğu gibi yine ağaçlara ip bağlamak, 
muska yazdırmak cihetine gidecektir .ilâç 
yokluğundan eli kolu bağlı, hastasına hiçbir 
yardımda bulunamıyan doktorlarımızı, hasta
ları teselli bakımından olsun, kazalarda bulun
durmak mecburiyetindeyiz. 

Bundan başka vatandaşın Devletin resmî 
muameleleriyle olan münasebetlerinde; resmî 
raporlar almak için keşifler v. s. de doktorun 
yine ehemmiyeti büyüktür. Çok zamanlar bir 
katil hâdisesinde keşif için cenaze günlerce 
doktor beklemektedir. 

Vekil Beyin ifadelerinden de anlıyoruz ki; 
doktor kadro ve münhalâtı üzerinde durmamız 
icabetmektedir. Araştıracak olursak bunda ikti
sadi sebebin çok büyük rolü olduğunu kabul et
mek lâzımdır. Bugün bir doktor ayda iki yüz 
lira ile çalışamaz. Hekimin de cemiyet içerisin
de yaşayabilmesi için hayat seviyesini ayarla
mamız lâzımdır. 

ikincisi; ömrünün 17 - 23 senesini tıp tah
siliyle geçiren hekimlerimizi partizan zihniyet
ler tesirlerinden kurtarmak lâzımdır. 

Şimdi Mardin Sağlık müesseselerine gelince: 
Mardin Memleket Hastanesinde kadın, doğum 
doktoru yoktur. Burada röntgen mütehassısı da 
mevcut değildir. 20 seneden beri memlekette 
röntgen cihazı olmasına rağmen buraya bir rönt
gen mütehassısı yollanmamıştır. Bu durumda 
Türkiyede zannetmem ki, başka bir vilâyet da
ha bulunsun. 

Mardin'de bir Verem Savaş Dispanseri var
dır. Teşkilâtı ve vasıtaları mükemmeldir. Fakat 
bu teşkilâtın başında kompetan bir doktor mev
cut değildir. Bunun başındaki doktoru Mardin 
Sağlık Müdürü tâyin etmek suretiyle bu arka 
daş kırtasiye işleriyle uğraştırılmakta ve 
kendisinden beklenen istifade temin edilememek
tedir. 

Mardin.sağlık merkezlerine gelince: MardİB 
vilâyeti dâhilinde üç sağlık merkezi vardır. 

Midyat Sağlık Merkezi çalışmaktadır. Fa
kat Nusaybin Sağlık Merkezi için vekâletten 
bir ricamız olacaktır. Nusaybin hudut bölgesi 
olduğu için askerlerimizle kaçakçılar arasında 
birçok müsademeler olmakta ve bu arada as
kerlerimiz arasında da sık sık yaralanmalar vu« 
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kubnlmaktadır. Yaralılan ise Diyarbakır ve- I 
ya Mardin'e nakledilmek mecburiyeti vardır. 
Bu itibârla Nuseybin sağlık merkezinin bir ope
ratörle takviye edilmesi muvafık olacağı kana
atindeyim. Çünkü kış mevsiminde yaralıları na
kil imkânı dahi bulunmamaktadır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
VAHAP DlZDAROĞLU (Devamla) — De

rik Sağlık Merkezine gelince: Bu ibret verici 
meseleyi huzurunuzda arz etmek istiyorum. De
rik parti başkanı sağlık merkezi müstahdemle
rinin işlerine son verilmesini, doktordan taleb-
ediyor; «Bu müstahdemlerin vazifelerine son 
veriniz», diyor. Doktorun, «Hiç bir suiistimali 
bulunmıyan ve hiçbir şekilde suiistimal yapma
mış olan bu memurların kanun muvacehesinde 
vazifelerine son vermenin hak ve yetkisinden 
olmadığını», söylemesi üzerine, tehdidediliyor, 
seni kısa zamanda tâyin ettireceğiz, deniliyor. 
Ve hakikaten kısa bir zaman sonra başka yere 
tâyin edilmek suretiyle dediklerini yapıyorlar. 
Bu particilik zihniyeti yüzünden âmme hizmet
leri aksıyor. 5 aydan beri gayrifaal olan bu mü
essese yalnız particilik zihniyeti için kapatılmış 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; ben burada bu me
seleyi, mesuliyetini Demokrat Partiye malet-
mek için değil, fakat Demokrat Partiye men-. 
subiyeti dolayısiyle, şahsi menfaatleri için sağ
lık müesseselerimizi dahi kendi hizmetine kur
ban edenlere yüksek nazarlarınızı celbetmek 
için'söylüyorum. Bunlar hakkında tahkikat 
açılmasını istirham ederim. 

REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE-

KÎLÎ LÛTFÎ KIRDAR (İstanbul) — Efendim, 
Dizdaroğlu arkadaşımız oradaki memurun de
ğiştirilmesinden bahsetti. Vilâyet kendi salâhi
yeti dâhilinde değiştirmiştir. Bunu mühim bir 
mesele addederek burada partizanlık, diye bah
setmek bence doğru değildir. Sağlık merkezi
nin de kapandığı vâki değildir. 

Sonra, Mardin vilâyetinde doktor azlığın
dan bahsettiler. Bunda müttefikiz, buna hiç 
şüphemiz yoktur. Bunun içindir ki, Demokrat 
Parti İktidarı, iktidara geldiği günden beri.... 
(Sağdan, gülüşmeler), (Sağdan ve soldan, alkış
lar) Alkışlayın, hakikaten alkışlanmaya değer 
bir vaziyet vardır. Yalnız lütfen dinleyiniz. Boş | 
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lâf etmiyoruz. Rakamlarla konuşmak Öteden 
beri âdetimdir. 

Benim kanaatime göre arkadaşlar, bir mem
lekette bir sene evvelkine nazaran bir değişme 
ve ilerleme varsa o memlekette yükselme var
dır. Aynı yerde durmuşsa o memlekette terakki 
yoktur. Bu itibarla ben öteden beri hâdiseleri 
evvelkilerle mukayese ederim. Hattâ İstanbul'
da bulunduğum zamanlarda gazeteci arkadaş
larıma memleket meselelerinde cevap verirken 
daima bir sene, beş sene evvelkilerle veya işe 
başladığım zamanla mukayeseler yapardım. Bu
gün de aynı mukayeseyi yapacağım. 

1949 senesinde bütün memlekette 6899 ya
tak vardı. Bugün 15695 e çıkarılmıştır. (Sol
dan, şiddetli alkışlar) Şimdi Türkiye, Türkiye 
olalıdan beri, Devleti Aliye-i Osmaniye'den beri 
yapılan hastaneler de dâhil olduğu halde, bü
tün memlekette 6 899 yatak varken bu rakamı 
15 bine çıkarmak elbette bir meseledir, bir gay
rettir, bir memleket sevgisidir ve bir vatan sev-
gisidir. (Soldan, alkışlar) İster muvafık olsun, 
ister muhalif olsun, bu adedin bu kadar çıkma
sına ancak, memnun olmak lâzımgelir. (Soldan, 
alkışlar) 

Sonra yine mazur görsünler, aynı şeye geli
yorum, verem hastalığından falan bahsettiler. 
Bütün Türkiye'de 1 097 verem yatağı vardı, bu 
yataklar da yalnız İstanbul'da idi. Bugün bu 
miktar 9 000 rakamına çıkmıştır. Türkiye, Tür
kiye olalı böyle ufak bir rakamı 1 097 rakamını 
9 000 e bu yedi sene içinde çıkarmıştır. Az mı
dır, arkadaşlar? (Soldan, alkışlar) 

REİS — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; sözlü sorumla ilgili olmasına 
rağmen Vekil Beye şu noktayı hatırlatmak iste
rim. Bir defa, yatak mevzuunda Osmanlı Devle
tine kadar yatak adedini mukayese edeceklerine, 
geçen sene ile bu seneyi mukaysee etmiş olsalardı 
ne kadar yatak ilâve edilmiş olduğunu görecek
lerdi. (Soldan, gürültüler) 2 nci husus: Hususi 
Muhasebenin de ne kadar yatağı olduğunu söyle
miş olsalardı o zaman hakiki yatak adedi ortaya 
çıkmış olacaktı. (Sağdan, bravo sesleri) 

Şimdi asıl mevzua geliyorum, muhterem arka
daşlarım.-Ben burada konuşurken arz ettim: Bir 
âmme müessesesinin, zamanımızda açılmış bir 
sağlık merkezinin tek bir şahsın zihniyeti için, 
bütün bir kasaba halkı bu müesseseden mahrum 
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edilmiştir, dedin. (Soldan «böyle bir şey yok» 
sseleri) Arkadaşlar, sizin böyle demeniz bir' şey 
ifade etmez. Dispanserin kapısı 5 aydır kilitli
dir. Bütün bu zaman zarfında bir tek hasta dahi 
muayene edilmiş değildir. Doktor yok ki, kim 
muayene edecek? 

Meselenin esası şudur : Vekâletten habersiz 
bir tasarrufa cesaret eden bu vali hakkında Da
hiliye Vekâletince tahkikat açılmasını talebedi-
yorum. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS— Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

6. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'-
un, İzmit körfezindeki kazadan evvel Deniz Bin
başısı İhsan Metiner'in, Denizcilik Bankasının 
dikkatini çektiği hakkındaki iddiaların doğru 
olup olmadığına, (6/129) 

7. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'-
un, Üsküdar vapuru kaptanına hareket etmemesi 
hakkında Liman Reisliğince emir verildiğinin 
doğru olup olmadığına dair suallerine Münakalât 
Vekili Fevzi Uçaner'in şifahi cevabı (6/130) 

REİS — Nusret Safa Coşkun burada mı?... 
Burada. 

Suali okuyoruz, efendim. 

10 . IV . 1958 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezinde «Üs

küdar» Vapurunun batması suretiyle vukubulan 
hâdise dolayısiyle; 

Aşağıdaki sorumun Sayın Münakalât Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan Milletvekili 
Nusret Safa Coşkun 

Gölcükte Deniz Binbaşısı İhsan Metiner'in 
mütaaddit defalar Denizcilik Bankasının dikka
tini çektiği, hattâ kaza günü dahi bu hususta 
harekete geçtiği hakkındaki iddialar varit midir? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ FEYZİ UÇANER 
(İzmir) — Efendim, Nusret Safa Coşkun'un bu 
mevzuda bir suali daha var, o da okunsun, iki
sine birden cevap vereyim. 

NUSRET SAPA COŞKUN (Erzincan) —' 
Hayır, olmaz. 

REİS —• Müsaade buyurun, ikinci sual için 
de söz hakkınız mahfuz, söz vereceğim. 
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NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 

Pekâlâ. 
REİS — İkinci suali okuyoruz, efendim. 

10. IV. 1958 
T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezinde «Üs
küdar» vapurunun batması suretiyle vukubulan 
hâdise dolayısiyle, 

Aşağıdaki sorumun Sayın Münakalât Veki
li tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica ederim. 

» Saygılarımla. 
Erzincan Milletvekili 
Nusret Safa Coşkun 

Kocaeli Liman Riyasetine yine aynı mevzu
da müracaatlerde bulunulduğu, Reisin kazadan 
bir müddet evvel kaptana meteoroloji raporla
rına istinaden, hareket etmemesi gerektiği hak
kında »emir verdiği iddiaları doğru mudur? Ve 
Liman Reisi vâki şikâyetler üzerine veya şah
si endişesiyle «Üsküdar» m değiştirilmesini ida
reden istemiş midir? 

SABATİ ATAMAN (Zonguldak) — Sualin-
de Mebus dememiş, kabul etnremek lâzımdır. 

REİS — Riyaset takdir eder. 

Münakalât Vekili buyurun. 
MÜNAKALAT VEKİLİ FEVZİ UÇANER 

(izmir) — Arkadaşlarım; Erzincan Mebusu 
sayın Nusret Safa Coşkun sorduğu birinci sua
linde; Gölcük'te Deniz Binbaşısı ihsan Metin
er'in, hâdise tarihinden evvel mütaaddit defa
lar Denizcilik Bankasının dikkatini çektiği, 
hattâ kaza günü dahi bu hususta harekete geç
tiği hakkındaki iddialar varit midir diye sor
maktadır. 

Nusret Safa Coşkun ikinci bir sualinde; Ko
caeli Liman Riyasetine yine aynı mevzuda mü
racaatlerde bulunulduğu ve reisin kazadan bir 
müddet evvel kaptana meteoroloji raporlarına 
istinaden, hareket etmemesi gerektiği hakkın
da emir verdiği iddiaları doğru mudur? Ve 
liman reisi vâki şikâyetler üzerine veya şahsi 
endişesiyle «Üsküdar» m değiştirilmesini idare
den istemiş midir? Diye Sormaktadır. 

Şimdi kendilerine cevaplarımı arz ediyorum. 
Vekâlet müfettişlerine yaptırdığım tahkikatta 
Deniz Binbaşısı İhsan Metiner'in yazılı olarak 
verdiği ifadesinde*: Mütaaddit defalar Denizci-
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lik Bankasının dikkatini çektj^ine dair |>ir §ey 
yoktur. Yalnız 1957 senesi içinde Denizcilik 
Bankası Şehir Hatları işletme Müdürlüğüne 7 
maddelik bir mektup yazdığını mektubunda - is
kelelerde vapurlara iskele tahtası verilmediğini -
izmit iskelesine yanaşan vapurlara yerilen is
kele tahtalarının meyilli konması yüzünden go
cuk ve ihtiyarların müşkülâta mânız kaldığım 
- gemilerin istiap haddinden fazla yolcu taşıdığını 
- vapur hareket şatlerinin talebelerin mektebe git
me ve mektepten çıkma saatlerine göre tadil edjl-
mesini rica ettiğini söylemekte ise de böyle bir 
müracaatın gerek Denizcilik Bankasına ve ge
rekse Şehir Hatları işletmesinde tesbiti müm
kün olamamıştır. Kaldı ki: 

Bu mektubun Denizcilik Bankasına vâsıl ol
muş olduğu tesbit edilmiş olsa dahi ismi geçen 
binbaşının mektup muhtevası hakkında maz
but ifadesine göre mektubunda Üsküdar vapu
runun veya aynı tarihte körfezde çalışan diğer 
vapurların çalıştırılmalarında her hangi bir 
mahzur olduğunu veya olabileceğini yazma
mış ve bu hususta en ufak bir endişe bile izhar 
etmemiştir. Yalnız mektubunda mevzuubahset-
tiği ve en mühim olan istiap haddinden fazla 
yolcu alınıp alınmamasının daha evvel ve bilve
sile izah ettiğim gibi Üsküdar kazasiyle bir müna
sebeti yoktur. Çünkü vapur battığında içinde is
tiap haddinden çok az yolcu bulunduğu her 
bakımdan yapılan tetkik.at ve tahkikat netice
sinde sabit olmuştur. 

Djğer mevzu; hâdise günü, deniz ^binba
şısı îhşan Metiner'in harekete keçtiği ve Li
man Reisinin kazadan bir müddet evvel kapta
na Meteoroloji raporlarına itinaden hareket 
etmemesi gerektiği hakkında emir yerdiği iddi
alarının doğru olup olmadığına gelince; 

Deniz Binbaşısı İhsan Metiner'in yine maz
but ifadesine göre hâdise günü Gölcükten as
kerî telefonla izmit jandarmasını aradığını ve 
kışa zamanda jandarma ile mulmbere temin 
ettiğini Gölcük'te denizin çok fazla olduğu ve 
içinde kendi kızının da bulunduğu 12,30 vapu
runa talebelerin bindirilmemeli için bir erle is
keleye haber gönderilmesini rica ettiği ve fa
kat karşısındakinin yanlış anlayıp vapur kalk
masın mı? dediğini ye telefonun kapandığnı 
ifade^ etmektedir^ Bu, haber liman reisine ulaş
mamıştır. Ancak yine yanlan tahkikat ye. tet-
jrikat neticesinde hâdise giinü. ve vapur kalk-
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njaxUn Ityvjel bir nnlvezzi in Liman Reisliğine ge
lerek Karamursal'den bir telefon geldiğini ve 
havann sertleşmekte olduğunun limana haber 
verilmesinin kendisine söylendiğini bildirmiştir. 

Liman Reisi bu haberi kömür iskelesinde 
kömür almakta bulunan Üsküdar vapuru kap
tanı ile Kars motoru kaptanına bizzat iskeleye 
kadar giderek bildirdiği tesbit edilmiştir. 

Meteoroloji raporuna gelince : 
Hâdiseden bir gün evvel Liman Reisliğine 

gelen meteoroloji raporunda Batı Akdeniz, Eğe 
ve Marmara'da lodos fırtınasının baslıyaeagı 
bildirilmiş ve bu rapor 1 . III . 1958 sabahı li
manda bulunan motÖrlere ve gemi kaptanlarına 
tebliğ edilmiştir. 

Ancak havanın muhtemel muhalefetine da
yanarak liman reislerinin gemilerin hareketle
rine müdahale edebileceklerine dair mevzuatta 
bir hüküm mevcut değildir. Bu kararı vermek 
doğrudan doğruya gemi kaptanlarına ait ka
nuni bir vazife ve salâhiyet meselesidir. 

Üskaidar vapurunun körfezden değiştiril
mesi mevzuunda ise: 

Bu vapurun körfezde çlışmaya başladığı ta
rihten hâdise gününe kadar geminin değiştiril
mesi için nû liman reisi ve ne de başka bir ta
raftan her hangi bir müracaat vâki olmamıştır. 
Bilâkis Üsküdar vapuriyle aynı tarihte körfez
de çalışan Sarıyer vapurunun körfezde çalıştı
rılmalarından şikâyet değil, körfez halkının 
memnuniyet izhar ettiği Yrüksek Mecliste bulu
nan Kocaeli mebuslarının şahadetleriyle de cerh 
edilmez bir hakikattir. Arz ederim. (Alkışlar) 

RBlS — Sual sahibi buyurun. 
NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan müsaade 
ederlerse önergem okunurken altına milletvekili 
diye. imza koymamdan dolayı itirazda bulunan 
Sebati Beye şunu arz etmek isterim... 

RElS — Safa Bey, zaten müddetiniz az, lüt
fen sorunuz, hakkında konuşun. 

NUSRET SAFA COŞKUN (Devamla) — 
10 dakika içinde ve sorum hakkında konuşurum 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar, Sebati Beyin Meclis
te mebusluk mazbatalarının reddedildiği bir de
virde adımızın milletvekili.olduğu... (Soldan, gü
rültüler) Eyvejâ da, saylavdı. 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Saylav 
de öyleyse. -
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REÎSU—Beyefendi, başka bir konuya cevap 

vermeye mecbur değilsiniz. 

NUSRET SAPA COŞKUN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Vekilin izahatını 
dinledim. îhsan Metiner'in mütaaddit defalar De
nizcilik Bankasına müracaatı doğrudur. Bunun 
en büyük şahidi de, lütfeder söylerlerse, Dahiliye 
Vekili Beyefendidir. 

Muhterem Dahiliye Vekilinin Deniz Binbaşı
sı îhsan Metiner ile görüşürken yüzündeki ıstı
raplarım ifade eden resimleri ve binbaşının kaç 
defa Denizcilik Bankasına müracaat ettiğine dair 
izahlarını gazete sütunlarında görmüş bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, beş Mart tarihli Mil
liyet Gazetesini beraberce bir gözden geçirelim: 

«Binbaşı ihsan Metiner'in anlattıkları: 
Halkı ihmal fikri etrafında birleştiren Binba

şı îhsan Metiner şunları söyledi: 
Söylenen rakamların hiçbirine inanmıyorum. 

Acı ve kayıp sahipleri kayıplarını açıkça gazete
lere bildirecek olurlarsa ölü miktarı kolaylıkla 
anlaşılabilir. 

Ben Cuma günü saat 20 de Jandarma Komu
tanlığını aradım. Komutan yoktu, Karşıma çıkan 
jandarma nöbetçisi ile aramda şöyle bir muhave
re geçti: 

— Oğlum, ben Gölcük Üs Kumandanlığı Per
sonel Şubesi Şefi Binbaşı îhsan Metiner'im. Fır
tına çıkıyor. Haber ver, talebeler vapura binme
sin. 

— Vapur kalkmasın mı efendim! 
Jandarma ile anlaşmamıza imkân olmadığı 

için fazla ısrar etmiyerek, aynı şeyi tekrarladım. 
— Evet oğlum, alâkalılara haber ver, fırtına 

yaklaşıyor, vapuru kaldırmasınlar. 
— Baş üstüne efendim. Şimdi haber veririm. 
Bundan sonra telefon kapandı. Ben eminim 

ki, bu asker istenilen şeyi yapmıştı. Nitekim da
ha önce gazetelerimizde de yazıldığı gibi Liman 
idaresi gemi kaptanlarına fırtına ihbarını yap
mışlardır. Ama yine de iş bununla bitmez. Çün
kü ben bu hâdiseden üç ay evvel Denizcilik Ban
kasına bir şikâyet mektubu göndererek gemileri
nin köhne, yolcularının çok olduğunu bildirmiş 
ve burada her an bir kaza olabileceğine dair on
ları ikaz etmiştim. Fakat benim ve benim gibi 
evlâtları bulunan daha birçok denizcilerin bu 
ikazlarına hiç aldırış eden olmadı. Şimdi kalk- I 
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mışlar kabahati denize ve fırtınaya yükletmeye 
çalışıyorlar. Halbuki kabahat bu hâdisede ih
malleri görülenlerdedir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta Denizci
lik Baıikasma müracaat eden yalnız Binbaşı îh
san Metiner değildir. Geçen înikatta Sayın Ve
kilden sormuştum. Sayın Dahiliye ve Münakalât 
vekilleri tetkik buyururlarsa göreceklerdir ki, bir 
vali ikazda bulunmuştur. O da eski Vali Cemal 
Beydir, her iki Vekile de ikazda bulunmuşlar
dır... 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Bu tamamen 
yanlıştır Beyefendi... (Sağdan, «Dosyalar sende 
mi?» sesleri.) 

NUSRET SEFA COŞKUN (Devamla) — 
Cemal Bey zatıâliniz misiniz? O hald« idarede
ki dosyayı tetkik buyurursanız imzanız ve ih
barınızı görebilirsiniz. Dosya Suat Tahsin Bey
dedir, orada bulacaksınız. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) —-O, bu vapur
lardan evveldir. 

REÎS — Lütfen bu şekilde konuşmayı ke
siniz. Nusret Bey siz de Heyeti Umumiyeye hi-
tabediniz. 

NUSRET SEFA COŞKUN (Devamla) ~ 
Muhterem arkadaşlar, ikinci mesele Liman Rei
sine aittir. Bu zat, ikaz üzerine geminin kaldı
rılmaması için haber gönderiyor. Fakat asıl 
mesuliyet Üsküdar vapurunun izmit Körfezin
de çalıştırılması olmakla beraber ikinci mesu
liyet te fırtınanın çıkacağını kaptana bildir
mekle kalmak suretiyle tedbir almıyan Liman 
Reisindedir. Gemi kaktıktan sonra melhuz bir 
hâdiseye karşı tedbir almamış bulunmaktadır. 
Fak ut maalesef öğreniyoruz ki, liman riyaseti
nin emrinde bir tahlisiye vasıtası dahi yokmuş. 
Arkadaşlar, bir otobüse biniyorsunuz, içinde 
saatli bomba olduğu haber veriliyor. Ben ha
ber verdim deyip işi bırakır mısınız, yoksa bom
banla patlaması ihtimaline karşı tedbir mi dü
şünürsünüz? Burada da büyük bir fırtınanın 
geleceği haber veriliyor. Kaptan bu emri din
lemeden 10 dakika evvel kalkıyor. Bunun se
bebi nedir? Denizcilik Bankasının bir tamimi 
vardır, fırtına vukuunda gemi iskelede bulu
nurca derhal açılması gerektir, yoksa gemi ha
sara uğrarsa kaptan mesul olur. Bu sebeple 
kaptanın açılması lâzımdır, çünkü kendisini 
mesuliyetten kurtarmak ister. Amma içindeki 
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yolcularım boşalttıktan sonra açılması lâzımdı. 
Kaptanın kendisi maalesef ölmüştür, hayır ile 
yâdetmek mecburiyetindeyiz. îzmit Körfezinde 
çalışacak kaptanların teknik bilgileri' haiz şa
hıslardan olması icabederken, maalesef alaydan 
yetişme bir kaptan verilmiştir. Bu en büyük 
bir suç olarak kabul edilmelidir. 

CEMAL TÜZÜN (Kacaeli) — Kanun var. 
(Soldan, «Mahkeme devam ediyor» sesleri) 

NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 
Muhterem arkadaşlar, faciaya sebebolan vapu
run önü gayrinizami olarak 3 metre uzatılmış, 
sonra güverteye camekân çekilmek suretiyle ha
valesi arttırılarak îzmit Körfezinde asla çalı-
şamıyacak bir gemi haline getirilmiştir. Buna 
rağmen kontrol ve muayenesi Liman Reisi ta
rafından yapılmamış ve bütün şikâyetlere rağ
men bu- gemi burada çalıştırılmıştır. Böylece 
200 vatandaşın ölümüne sebebiyet verilmiştir. 
Bununla da yetinmemiş ilk yardım hâdiseler an
cak iki saat sonra yapılmıştır. Liman Reisi ge
reken tedbiri asla almamıştır. Muhterem arka
daşlar, gariptir, kader bizi Sayın Münakalât 
Vekili ile burada tartışmaya ve birbirimizi kır
maya sevk ediyor. Bizim istediğimiz hakiki me
sullerin meydana çıkmasıdır. («Mahkemeye ve
rildi» sesleri) Evet, mahkemeye verildi, onu 
da arz edeyim : iki hâdise mahkemeye intikal 
etmiştir : Birisi yardıma koşmıyan iki kaptan, 
diğeri de ölen 17 vatandaşın aileleri tarafından 
şirket aleyhine açılan dâva. Fakat asıl mesul 
olan Denizcilik Bankası hakkında ne tahkikat 
yapılmıştır? Biz bugün bu hâdiseyi Vekille mü-

* nakaşa ederken asıl mesuller gemi almak baha
nesiyle Avrupa plajlarında zevk ve safalarına 
bakmaktadırlar. (Sağdan, bravo vsesleri, alkış
lar) (Soldan, gürültüler) 

REİS — Sözlerinizi tamamlayınız ve sual 
hududu dâhilinde kalmanızı rica ederim. 

NUSRET SAFA COŞKUN (Devamla) — 
Saym arkadaşlar, biz mesulleri arıyoruz, başka 
bir maksadımız yoktur. Şimdi kendilerine me
sullerin ismıilermi vermemi isterler mi? Mesul
lerin listesini verdiğim zaman arkadaşlarım hay
ret etmiyeceklerdir. Arkadaşlar muhatapları
mız kimlerdir? 

REÎŞ — Nıısret Safa Bey, mahkemeye inti
kal eden hususa temas etmeden lütfen sualiniz 
içinde devam buyurun. 
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NUSRET SAFA COŞKUN (Devaiâa) — 

Arkadaşlarım, mahkemeye intikal etmiş mevzu
lar içinde hiçbir şey söylemedim. Ben idari ba
kımdan meseleyi huzurunuzda tebarüz ettiriyo
rum. Arkadaşllar bu vapur elbette batacaktı, 
elbette birtakım vatandaşlarımızın ıstırapları 
buraya ıgelecek ve biz Meclis olarak bunlara el 
koyacaktık. 

REİS — Nusret Safa Bey, vaktiniz dolmak
tadır, ilütfetn sözünüzü ikmal edin. 

NUSRET SAFA COŞKUN (Devamla) — 
Bakınız arkadaşlarım, içki düşmanı bir padişa
hın şerrinden kurtulmak için havuza atlıyan 
Bekri Mustafa bile; «Bu işe kaptan paşa karışır.» 
demişti. Halbuki tetkik ediniz, göreceksiniz ki, 
bu müessesede işleri yürüten adamların denizle 
ve denizcilikle zerre kadar alâkaları yoktur. 

Saym Vekilden de sorduğum şudur : Bu hâ
diseyi önceden ihbar edenlerin, böyle bir hâdi-

• senin vukua geleceğini haber verenlerin müra:-
caatleri neden nazarı itibara alınmamıştır? 

REÎS -r— Vaktiniz tamamdır, efendim. 
Münakalât Vekili, buyurunuz. 
MÜNAKALÂT VEKÎLÎ FEYZÎ UÇANER 

(îzmir) — Muhterem arkadaşlar; Saym Safa 
Coşkun'un huzurunuzdaki beyanatı, ele geçirdi
ği bir gazete havadisidir. Bendenizin vermiş 
olduğum malûmat ise Binbaşı İhsan Metiner'in 
alınmış olan ifadesidir, ve bu hususu da ceva
bımda sarih olarak arz ettim. Bizzat heyetin al
mış olduğu ifadesi elimde olup kendi imzası al
tındadır. Arzu ederse Nusret Safa Bey teşrif et
sinler, heyetin ve bizzat İhsan Metiner'in imza
larını taşıyan dosyayı kendilerine takdim ede
yim. 

Arkadaşlarım, gemilerin köhne olduğuna 
dair ve Jbu tgazetede de bunu ifade eden tek bir 
kelime mevcut değildir. Bu şekilde bir müra
caat hiçbir yere vâki olmuş değildir. Ayrıca 
Cemal Beyin Münakalât Vekâletine gelmiş olan 
bir ikazı da yoktur. Dosya 'hakikaten adliyede
dir, ben de bunun içine girmek istemedim. 
Çünkü adliyede bulunan bir tahkikata müessir 
olur noktai nazarına takılarak buna hiç temas 
etmek istemedim, 

Allah rahmet eylesin, kaptana hürmet etmek 
lâzım, kendisi diplomalı, 22 senelik kaptandır 
ve 12 isene müstemirren bu hatta çalışmıştır. 
(«Alah rahmet eylesin» sesleri) 
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Gemi uzatılmıştır, diyorlar. Arkadag'lar, in

saf buyursunlar, bunun için de sual takriri var. 
Bunu burada ifade etmemek lâzımdı. Bu sualin 
de sırası geldiğinde gereken cevabı alacaklar
dır. Bunu kendileri de biliyorlar. 

Bir de «Denizyolları İdaresinde denizcilikten 
anlıyan 'adam var mı?» diye sordular. Bunun 
için de bir takrir verilmiş bulunuyor. Binaen
aleyh, bunu da mevzuubahsolan sual içinde ifa
de etmek lâzımdır, niçin burada ifade buyuru
yorsunuz? Müsaade buyurun da zamanı geldi
ğinde bunları kanuşaılım. (Soldan, ^bravo ses
leri) 

Şuna sayın arkadaşımın muhakkak surette 
kaani olmasını rica ederim ki, kendilerinin bu
yurdukları gibi dosya mahkemededir, mesuller 
varsa ben de başta olmak üzere hiçbirimizin 
adaletin elinden kurtulmasına bugünkü Demok
rat Hükümet de, adalet de müsaade etmez. (Sağ
dan, soldan, alkışlar) 

BEİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım, soru sahibi 
muhterem arkadaşımız Nusret Safa Coşkun Bey, 
felâkete uğramış bir deniz binbaşısı ile benim 
aramda geçmiş olan, kendi ifadelerine göre, bir 
konuşmayı ileri sürerek bendenizin konuşmamı 
şahidi âdil olarak gösterdiler. Bu hususu kısaca 
arz edeyim. 

Biz Hükümet olarak felâketten haberdar 
olur olmaz, İzmit'e gittik. İzmit'te alınmış olan 
ilk tedbirleri tesbit ettikten sonra gece Gölcük'e 
gittim. Gölcük hastanesinde bir deniz binbaşı
sının, 17 yaşında kaybetmiş olduğu bir evlâdı
nın başında ağlamakta olduğunu söylediler. Bu 
binbaşıyı ziyaret ettim; binbir emek ile, ümitle 
yetiştirdiği evlâdını kaza münasebetiyle kaybet
miş olan bu betbehat babanın bu andaki ruh ha
letini takdir edersiniz.. Elbette son derece mü
teessir ve müteellimdi. Kendisine :" «Metin ol 
binbaşım. Bu bir kazadır, bütün memleket mü-
teellimdir, müteessirdir,» dedim, teselli ettim. 

Teessür içinde, «elbetteki bu kadar küçük 
bir vapuran içine bu kadar adam doldurulursa, 
bu felâket bir gün başa gelecekti.» demekten 
başka bir şey ifade etmedi. Bunu söylemesi ga
yet tabiîdir; En büyük kıymetini, ümidini kay
betmiş olan insanın, böyle bir şikâyettte bulun
ması gayet tabiîdir. Bu demek değildir ki, ifade 
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ettikleri gibi, birtakım mercilere mektuplarla, 
şikâyetlerde bulunmuştur. 

Bendenizi şahidi âdil gösterdiler, yalnız bu 
hususu işaret etmek için söz aldım. 

REÎS — İçtüzük mucibince muayyen olan 
bir saatlik müddet dolmuştur. Bu müddetin so
ruların hitamına kadar temdidi hakkında bir 
takrir vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemdeki diğer sözlü soruların da görü

şülmesi ve soruların cevaplandırılmasına devam 
olunması için İçtüzüğün 153 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre keyfiyetin Umumi Heyete 
arzını teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

REİS — Sözlü sorular bitinceye kadar mü
zakerelerin devamı hakkındaki takriri reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Nusret Safa Bey; bir noktayı tavzih etme
nizi rica edeceğim. Burada Cemal Beyden bah
settiniz. Bu Cemal Bey Mebus Cemal Bey midir, 
yoksa vali olan Cemal Bey midir? 

NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 
Vali Cemal Bey. 

REİS — Kocaeli Mebusu Cemal Beye vâki 
bir sataşma olmadığından kendilerine söz vermi
yorum. Buyuran, Nusret Safa Bey. 

Nusret Bey, mevzu ve sual dâhilinde konuş
manızı rica ederim. 

NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 
Muhterem arkadaşlar; Münakalât Vekili arka- „ 
daşımıza cevaplarını Sayın Dahiliye Vekili ver
miş bulunuyorlar. Demek ki, 17 yaşındaki ev
lâdını kaybeden deniz binbaşısı, Sayın Dahiliye 
Vekiline teessür içinde ifade ettikleri sözlerini, 
daha evvel de matbuata bildirmişti ve ben de si
zin huzurunuzda okumuş bulunuyorum. 

DAHİLİYE VEKlLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Nusret Safa Bey, müsaade ederseniz, 
matbuata bildirmek başka, alâkalı merciine bil
dirmek başka. 

NUSRET SAFA COŞKUN (Devamla) — 
Ben de ilâve ettim : Yalnız matbuata değil alâ
kalılara da bildirmişti. (Soldan, gürültüler). 

Sayın Münakalât Vekilinin ifadelerine ge
lince : Söz sırası geldiği için bu cümleler de. 
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geçti. Haddizatında, sayın arkadaşlar, geçen 
Cuma günkü İnikatta da arz ettim; bendeniz 
bir tek sözlü soru vermiştim. Ancak geçen defa 
Sayın Başkan takıldılar, en munis kelime ile 
«azizlik oldu» demiştim, sorum on iki parçaya 
bölündü. O itibarla teker teker hüviyetini gaip 
ederek parça parça üniteler haline gelen soru
mu esas mesele haline koymak için bir evvelkin
den, bahsetmek zarureti hâsıl oldu. Bunun için 
Sayın Münakalât Vekili niçin şaşıyorlar? 

Vapurun uzatılması mevzuunda ayrı bir so
ru vardır. Vapur, kendisine eklenen bu parça 
için itiraz edemez ki.. Sonra; «ey ahali bana bin
meyin, ben bu kadar yükü kaldıramam, kaldı
rın bunu sırtımdan» diyebilir mi? Muhterem Se-
bati Ataman müsterih olsunlar; bunları ben ge
çen celsede uzun uzun izah ettim. Bu hususta asıl 
mesullerin muhatap tutulmaları icabettiğini söyle
dim. Sebati Ataman arkadaşımız da pekâlâ bili
yorlar ki, burada iki "dâva vardır; biri beynel
milel konvansiyon dâhilinde denizde can ve mal 
kurtarmayı göstermektedir. Diğeri 17 vatanda
şın ailesi bir dâva açmıştır. Ama bu mevzu ile 
ilgili hangi dâvadan bahsetmektedirler ki, bura
da mevzuubahsedilmesinden çekinsiııler. Bence 
bir alâkası yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yolda sorulmuş 
diğer suallerim geldiğinde mevzuu daha etraflı 
konuşmak mümkün olacağından sizleri daha 
fazla işgal etmeden huzurunuzdan ayrılıyorum. 

REİS — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Yeşil
ova kazasının Sultanpman mevkiinde inşasına 
teşebbüs edilen verem,hastanesine dair sualine 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'-
ın, şifahi cevabı (6/136) 

REÎS — Âlim Sipahi!.. Buradalar. Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekili de buradalar. Suali 
okuyoruz. 

12 . IV . 1958 
Yüksek Riyasete 

Aşağıdaki sualimin Sayın Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına tavassutunuzu saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Dr. Âlim Sipahi 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafın

dan bütçesinin 426 ncı bölümünden 1954 yılınr 

da otuz beş bin, 1955 yılında beş bin ve 1956 
yılında dört bin lira olmak üzere ceman 44 bin 
lira yardım tahsisi yapılan ve Yeşilova kazası
nın Sultanpman mevkiinde inşasına teşebbüs 
edilen verem hastanesinin : 

1. İnşaatı halen hangi safhadadır? 
2. Vekâletçe veya mahallî idare amirlerince 

mezkûr hastanenin hesapları bugüne kadar kont
rol edilmiş midir? Kontrol edilmiş ise 1954 -
1955 - 1956 - 1957 yıllarına ait hesapları nasıl
dır? 

3. Vekâletçe yapılan yardımlar nerede ve 
nasıl bir hesapla tutulmaktadır? 

4. Halen bu cemiyetin kaç lirası vardır? 
Hangi kasada muhafaza edilmektedir? 

5. Verem hastanesi ne zaman halk hizmeti
ne açılacaktır? 

6. 1957 - 1958 yılları bütçelerinden verem 
hastanesi için kaç lira yardım edilmiştir 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ KIRDAR (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; sayın Âlim Sipahi arkadaşımı
zın suallerine cevabımı arz ediyorum. 

Yeşilova kazasının Sultanpman mevkiinde 
bahis mevzuu edilen hastanenin inşasına mez
kûr kazanın (Verem Savaş ve Hastane Yaptır
ma Derneği) tarafından başlanmıştır. Dernek, 
kazada evvelâ bir sağlık merkezi inşası ile işe 
başlamış ve 5368 sayılı Verem Savaş hakkında
ki Kanun gereğince Vekâletimizden kendisine 
yardım yapılmıştır. Bu yardım 1954 senesinde 
35 000 ve 1955 yılında 5 000 lira, 1956 yılında 
4 000 lira olmak üzere ceman 44 000 liradır. 

Bu tarihten itibaren 1957 ve 1958 bütçelerin
de derneğe yardım yapılmamıştır. Vekâletimiz-
ce yapılan yardımlar, Dernek adına Ziraat Ban
kasında açılan 54 numaralı hesaba yatırılmak
tadır. 

Sağlık merkezinin inşası bitirildikten sonra 
Dernek bir de verem pavyonu yaptırmaya teşeb
büs etmiş ise de buna gerekli mahallî yardımla
rı sağlıyamadığmdan inşaat durmuştur. 

Burdur Valiliğinin 15 Mayıs 1958 tarihinde 
verdiği malûmata göre inşaat yerinde temeller 
kazılmış ve bir miktar taş, söndürülmüş kireç ve 
kum getirilmiştir. 

Derneğin hesapları 1952 yılından itibaren 
valilikçe tetkik ettirilmiş olup 1956 yılı Ağus-
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tosundaki vaziyet 126 525 lira 05 kuruş varidat ı 
olup, bunun 117 909 lira 33 kuruşu sağlık mer
kezi inşaatında; 4 603 lira 98 kuruşu da verem 
paviyonu inşasında harcanmıştır. Halen Ziraat I 
Bankasında Derneğin 4 011 lira 28 kuruş para
sı mevcuttur. Kendi veznesinde bulunan 46 ku- | 
ruş ile birlikte bu miktarların yekûnu yukarda 
arz olunan varidata tevafuk etmektedir. ' 

Ağustos 1956 yılından sonra Dernek varidat 
temin edemediği için bugünkü malî durumu da 
o tarihtekinin aynıdır. Dernek mahallen yardım 
temin edebilirse verem paviyonunun 1959 yılın
da tamamlanmasının mümkün olacağı valilikçe 
bildirilmiştir. Malûmaten arz ederim. 

REİS — Âlim Sipahi. 
ALÎM SİPAHİ (Burdur) —.Muhterem ar

kadaşlarım, mevzuubahis Yeşilova kazasının Sul-
tanpmarı mevkiinde açılmasına teşebbüs edilen 
verem hastanesine ait suallerim gayet açık ve 
sarihtir. Bu, verem hastanesi için tahsis edilen 
44 bin liranın hesabından başıka bir şey değildir. 

Sayın Vekil Bey burada Yeşilova kazasında 
açılmış olan sağlık merkezi ve inşasına teşebbüs 
edilen verem hastanesini birbirine karıştırmak 
suretiyle bu hesabın içinden çıkar gibi göründü-
ler. Ama hakikat hiç de böyle değildir. Verem 
hastanesine yapılan yardım 1954, 1955 ve 1956 
yıllarına aittir. Halbuki sağlık merkezi, verem 
hastanesine yapılan yardımdan evvel bitmiş ve 
halk hizmetine girmiştir. Bu hakikattir. Onun 
için Vekil Beyin burada vermiş oldukları 44 bin 
liranın hesabı bendenizi değil, aynı zamanda ma
hallî vatandaşları da tatmin etmiş değildir, arka
daşlar. 

Vaziyet Vekil Beyin burada beyan ettikleri 
gibi değildir. Bunun için 44 bin lira sarf ettik
leri halde bu verem hastanesinin inşaatının ne 
safhada olduğunu, eğer arkadaşlarım merak eder
lerse (Elindeki fotoğrafları göstererek) burada 
fotoğraflar vardır, yerini, temel hafriyatını, 
taş ve kum miktarlarını göstermektedir, arzu 
ederlerse kendilerine veririm. Bendeniz Vekil 
Beyi ikaz etmek istiyorum. Verdikleri hesap, 
sağlık merkezi ile verem hastanesini birbirine 
karıştırmak suretiyle yapılan hesaptır. Bugün 
verem hastanesine sarf edilen paranın miktarı 
44 bin liradır. Hastanenin yeri soğan ve fasulya 
tarlasından başka bir şey değildir. Ben eminim 
ki, Vekil Beye yanlış malûmat vermişlerdir. 1954 
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. senesinde Hastane Yaptırma Cemiyeti kuruluyor, 
bu cemiyetin başına da kaza Demokrat Parti 
İdare Heyeti Başkanı geçiyor. 

İBRAHİM SEVAL (İstanbul) — Cemiyetin 
başına geçmekle kötü mü etmiştir?... 

ÂLİM! SİPAHİ ((Devamla) — Her vatandaş 
geçebilir, bunun hesabını sormak lâzımdır. Bura
da suiistimal yapıldığı kendiliğinden anlaşılmak
tadır. Ben Vekil Beyden istirham ediyorum, 
sağlık merkezi ne zaman açılmıştır, bu yardımlar 
ne zaman yapılmıştır? Suiistimalden başka bir 
şey yok. Vekil Beyden rica ediyorum; bu sağ
lık merkezi ne zaman yapılmıştır, halk hiz
metine ne zaman girmiştir? Bunu tesbit etsin
ler. 

Bu sual 1956 da da sorulmuş, fakat Demok
rat Parti Başkanı orada ve işin başında bu
lunduğu için muvafık bir cevap alınamamış
tır. («Siz girin, o cemiyete, doğru çalışırsınız» 
sesleri) Çalışmışlar, iyi çalışmışlar. 

Muhterem arkadaşlar, Vekil Beyden istir
hamım, mahallen tetkikat yapmak üzere bu
radan bir müfettiş göndersin ve bu gidecek 
arkadaşın orada lâalettayin bir vatandaşı ya 
kalıyarak mevzu hakkında malûmat talebet-
mesi suretiyle hâdisenin halledileceğine 
kaaniim. Burada verilen hesap bendenizi kati
yen tatmin etmiş değildir. Mânevi mesuliyet
ten kurtulmak ancak millet huzurunda açık 
hesap vermekle mümkün olur. Kendilerinden 
tekrar istirham ediyorum; merkezden mahal
line bir kimse göndermek suretiyle ve ora
daki her hangi bir vatandaştan sual sormak 
suretiyle bu hastanenin hesabını tahkik et
tirsinler. Bu, bugünkü iktidar için çok hayır
lı olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü iktidarın 
bu ve bunun gibi hâdiselerle, ve suiistimalerle 
mücadele etmemesi vatandaşı hakikaten üzün
tü içinde bırakmaktadır. Kızgın güneşe bel 
vererek kara toprakla mücadele eden vatan
daşın hakkının ayaklar altına alındığının bu 
hastane tipik bir misalidir. Şahısları nimet-
lendirmek ve bilhassa millet parasiyle meıı-
faa'tlendirmek, hakikaten huzur verici bir şey 
değildir. 

EEİS —• Âlim Bey, bir dakikanız kaldı. 
ÂLİM SİPAPII (Devamla) — Hükümetin 

suiistimallere karşı lakayt davranışı fertlerin 
| Devlete karşı olan güvenini sarsmaktadır. Bu-
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nn yapmıya Hükümetin hiçbir hakkı yoktur. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

REÎS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-
kiH. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE-
KlLÎ LÛTFİ KIRDAR (İstanbul) — Efendim 
her şeyden evvel şunu arz edeyim ki, yuvar
lak konuşmayı ve yuvarlak kelimeleri sev
mem. Kitap, nizam, kanun, rakam., öteden 
beri yetişme tarzım bu şekildedir. Binaenaleyh 
arkadaşıma bu şekilde jsevap vereceğim. 

Burdur'da bir cemiyet teşekkül etmiş. (Sağ
dan «suiistimal cemiyeti» sesleri) Bu cemiyetin 
ismi Verem Savaş ve Hastane Yaptırma Der
neğidir. Mesele budur. Bunlar Sağlık Bakan
lığından yardım istemişler. Hastane yap
tırmak için Sağlık Bakanlığı yardım etmeye 
•salahiyetli değildir. Elimizde ki, 5368 numaralı 
Kanun, sağlık merkezleri yaptırmak için an
cak yardım salâhiyetini vermiştir. Bu yönden 
buraya demin arz ettiğim miktarda yardım 
yapılmış ve bugün sağlık merkezi de bitmiş
tir. Oradaki arkadaşların ellerinde biraz para 
kalmış, mahallen para toplıyarak bir de has
tane yapmak istemişler. Bu da şayanı arzu 
bir teşebbüstür. Fakat onu başaramamışlar ve 
ellerinde 4 bin lira kadar da bir paraları kal
mış. Bu para bankada duruyormuş, Hesap
lan, da vilâyetçe görülmüştür. Aynı zamanda 
demin de arz ettiğim gibi, hesabı katileri bit
miştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Yoksa bu par
ti, şu parti yapmış. Bunlara cevap vermek va
ziyetinde değilim arkadaşlar. (Soldan, alkış
lar)! 

REİS — Âlim1 Sipahi. 
ÂLİM SİPAHİ (Burdur) — Muhterem ar

kadaşlar, hakikaten yine mesele karışıyor. 
Bendeniz sağlık merkezinin baştabipliğini 
yaptım, aynı zamanda burası benim kendi 
memleketim. 

Sağlık merkezi yapıldıktan sonra bu ce
miyet kuruldu ve Sağlık Vekâleti bütçesinin 
426 ncı bölümünden, veremle savaş umumi 
masraflarından olmak üzere, bu verem has
tanesi için para tahsis edildi. (Soldan «sen 
de karıştırdın» sesleri) Ben karıştırmadım. 
Müsaade buyurursanız Vekil Beyi atlatmışlar. 
Ben bu 44 bin liranın hesabını soruyorum. 
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Daha evvel Behçet Kayaalp arkadaşımız bu

nu yazılı olarak sormuşlar. Cevap şu : «Burdur 
vilâyetinin Yeşilova kazasında mahallî der
nekçe yaptırılmakta olan Verem Hastanesine 
1954 yılında 35 bin ve müteakip yıllarda 5 bin 
ve 4 bin lira olmak üzere şimdiye kadar 44 bin 
lira yardım yapılmıştır.» Bu Sayın Nafiz Kö-
rez'in Vekilliği zamanında verdiği cevap. Der
neğin hesapları 13 . VII . 1953 de kontrol edil
miş. Halbuki yardım 1954 de başlıyor. Vekil 
Beyin meseleyi karıştırdığı buradan belli. O za-

vman Cevdet adındaki bir zat bu kontrolü yap
mış. 13 . II . 1956 tarihinde başka bir şikâyet 
üzerine mahallî hastane baştabibi, malmüdürü 
ve özel idare memurundan müteşekkil bir ihe-
yet tarafından hesabı tetkik edilmiş ve tetkik 
neticesi rapora bağlanmıştır. Netice nedir? Ne
tice belli değil. 

Yeşilova Verem Hastanesi için 7 718 metre 
murabbaı arsaya 1 500 lira verilmiş, 140 metre 
küb taş dökülmüş, bunun 91 metre kübü 
kara ve çürük taştır. Ben mimar değilim ama, 
bu taş işe yaramaz. 5 ton kireç alınmış ise de 
eseri yoktur. 9 metre küb kum var diyorlar, an
cak 5 metre küb kum vardır. 

Muhterem arkadaşlar, sabık vekil tarafın
dan «Sağlık hastanesine yapılan yardımlar büt
çenin 426 ncı (Veremle savaş umumi masraf
ları) bölümünden yapılmakta ve hususi dosya
sında saklanmaktadır.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer Veremle Savaş 
umumi masraflarından sağlık merkezleri yapı
lıyorsa ona bir diyeceğim yoktur. «Hastaneye 
daha evvel şikâyet vâki olmuş ve bunlarda 
daha evvel izah edildiği veçhile tahkikat ya
pılmıştır» denip işin içinden çıkılıyor. Muhte
rem arkadaşlar, hangi sebepten dolayı tahkikat 
yapıldığını bu suiistimallerin niçin meydana 
çıkarılmadığını tetkik ettim, çok iyi tetkik et
tim. Ama vekil bey mesuldür. Mânevi mesuli
yetten kurtulmanın tek çaresi millet huzurun
da hesap vermektir. Hesabını açık, açık isti
yorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 

buyurun. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ LÜTFİ KIRDAR (istanbul) — Efendim, 
arkadaşa nasıl anlatayım bilmiyorum. (Gülüş-
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meler) Tekrar ediyorum, orada bir cemiyet var. 
Bu cemiyetin esası Veremle Savaş Cemiyetidir 
ve gayesi sağlık merkezi ve hastane yaptırmak
tır. Para bu cemiyet namına Sıhhat Vekâletin
den verilmiştir. Bu para 40 kusur bin liradır. 
Bu cemiyet valinin murakabesi altındadır. Mura
kabe eden valinin bildirdiğine göre 1956 hesabı 
katisi yapılmış, (126 125) lira mevcut paraları 
var, bunun 117 bin lirasının sağlık merkezine 
harcanmış ve 4 bin lirasının verem paviyonunun 
temeline atılmış, kum, çakıl v. s. filân geti
rilmiş. Halen 4 bin lira parası bankada mevcut. 

Şimdi, bu cemiyette suiistimal varsa - ki var 
dediler - madde zikrederek, şahıs zikrederek, söy
lesinler. Müfettiş göndeririz, tahkikat yaptırı
rız. Mesele bu kadar basit! 

RElS — Âlim Sipahi. 
ÂLÎM SİPAHİ (Burdur) — Muhterem ar

kadaşlarım, sık sık sizleri meşgul ettiğim için 
özür dilerim. 

Bu cemiyette suiistimal vardır... 
HAKKI KURMEL (Kayseri) — Suiistimal 

varsa ihbar yap, deınogojiden ne çıkar. 
ÂLÎM SİPAHİ (Devamla) — Bu cemiyetin 

başkanı bu seçimde Demokrat Partiden adaylığını 
koymuştur. Suiistimal vardır. Yalnız sayın 
Vekile çok teşekkür ederim, tahkikat yaptırırım 
dediler. Bir an evvel bu tahkikatı yaptırmalarını 
istirham edeceğim. 

REİS — Âlim Bey, rica ederini, sualinizde 
bu mevzu yok. Lütfen sualiniz dâhilinde konu
şun. 

ÂLİM SİPAHİ (Devamla) — Müfettiş gön
dersin. 

ÂLİM SİPAHİ (Devamla) — Göndersin, bu 
güzel, yalnız Vekil Beyden istirham ediyorum, 
Yeşilova Sağlık Merkezi ile Verem hastanesini 
birbirine karıştırmasınlar. Kendilerine pek çok 
karışık malûmat verilmiştir. İnşallah tahkikat 
sonunda vatandaş da bu dertten kurtulmuş olur, 
muhterem arkadaşlar. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

9. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
antibiyotiklerle diğer bâzı ilâçların temin ve 
tevzii hususunda ne gibi tedbir alındığına dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi 
Kırdar'ın, §ifahi cevabı (6/137) 

REİS — Dursun Akçaoğlu, (Burada sesleri) 
Suali okuyoruz, efendim. 
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4 . IV . 1058 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekili tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Dr. Dursun Akçaoğlu 

Memleketimizin sağlığı bakımından şiddetle 
ihtiyaç duyulan antipiyotiklerle halk psikoloji
sine mal olmuş lüzumlu ilâçların temin ve tevzii 
hususunda vekâletinizce ne gibi tedbir alınmıştır? 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ KIRDAR (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; Dursun Akçaoğlu arkadaşımız 
antibiyotiklerle halk psikolojisine mal olmuş lü
zumlu ilâçların temin ve tevzii hususunda Vekâ-
letimizce ne tedbir alındığını sormaktadır. Anti
biyotik ve hayati ehemmiyeti haiz ilâçları temin 
için gerekli döviz tahsisleri yapılmakta ve bu 
maddeler memleketimize ithal edilmektedir. Ni
tekim bu'yılın ilk beş ayında bu maksatla 30 mil
yon liralık tahsis yapılmıştır. 

Bir sual takriri dolayısiyle evvelce arz etti
ğim gibi bu senenin ilk beş ayında 10 milyon şi
şeden fazla antibiyotik tevzi etmiş bulunuyoruz. 

Antibiyotikleri ve hayati ehemmiyeti haiz 
ilâçları yurdun her tarafına dağıtmak üzere İs
tanbul Sıhhat Müdürü Başkanlığında Türk Ta
bipler Birliği Merkez Konseyinden, Türk Ecza
cılar Birliği Merkez Heyetinden, Türk Eczane 
Sahipleri, Türkiye Tıbbi Müstahzar Sanayi ve 
Lâboratuvarları, Türkiye Ecza Depocuları, Tür
kiye Tıbbi Müstahzar İthalâtçıları Cemiyetlerin
den birer temsilcinin iştirakiyle bir Komisyon teş
kil edilmiştir. 

Bu Komisyon ihtiyaçları ve tevzi esaslarını 
tesbit etmekte, tevziat buna göre yapılmaktadır. 
Halk pisikolojisine mal olan lüzumlu ilâçların 
yerlisi ve muadili memlekette yapılamıyorsa ithal 
etmekteyiz. Yerlisi mevcut müstahzarların hariç
ten getirtilmesine en zengin memleketlerde bile 
müsaade olunmamaktadır. Malûmaten arz ede
rim. 

REİS — Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlar; Sağlık Vekili, her zaman gazete
lere yaptığı beyanlarda olduğu gibi, şimdi de 
memlekette antibiyotikler olsun, havati ehemmi-
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yeti haiz diğer ilâçlar olsun ve halk psikolojisine 
intikal etmiş ilâçlar olsun, bol bol vardır, demek
tedir. Biraz evvel, ben yuvarlak lâflardan hoş
lanmam, diye söylediği halde, maalesef beş daki
ka sonra evvelki beyanını unutup, milyonlarca 
liralık tahsis yaptım, diyerek bu muhterem kür
süde yuvarlak lâflar ederek övünmüştür. 

Arkadaşlar, ortada bir hakikat vardır; bugün 
birçok lüzumlu ilâçlar memleketimizde yoktur. 
Vekil Beye soruyorum: Memlekette lânolin var 
mıdır? (Soldan, var, sesleri) Vazelin var mıdır? 
(Soldan, var, sesleri) Kodein, diyonin var mıdır? 
(Soldan, var, sesleri) Kinin var mıdır? 

Arkadaşlar, bu kış öksürük ilâcının maddei 
asliyesi olan kodein ve diyonini ele geçiremedik. 
Kışı öksürük ilâçsız geçirdik. (Soldan, yuvarlak 
lâf etme,, sesleri.) Ben yuvarlak lâf etmem. Arka
daşlar elimde çeşitli reçeteler var. Penisilin, 
stroptomisin, Teramisin, ve saire gibi hayati ilâç
lar, eczanelerde yoktur. Reçetelerin arkasında ec
zanelerin damgaları yok, yok, yok... Demektedir. 
(Sağdan, gülüşmeler), (Soldan, var, var) Gazete
lerde bir sürü resimler, yine reçeteler... Yok... 
Yok... Ytok... Diyor. Şimdi bir gazete de; İlâçlar 
da karaborsaya düştü, diye yazıyor. (Soldan, 
Ulus mu, sesleri.) Hayır Hürriyet gazetesi. 

Arkadaşlarım, eğer benden evvelki arkadaşı
ma olduğu gibi tekrar kürsüye çıkarak bana da 
beş dakika daha müddet verirse daha pekçok 
misaller arz edebilirim. Bunu bir misalle arz ede 
yim: Meselâ bir pirinç pilâvı yapmak icabetse 
bunun için ne lâzımdır? Evvelâ pirinç lâzımdır 
Başka?. Su lâzımdır, yağ lâzımdır. Daha ne lâ 
zımdır? Bir fiske tuz lâzımdır. Eğer salçalı ola 
caksa biraz da salça lâzımdır. îşte arkadaşlar 
ilâç ithali yapılırken pirinci de suyu da aynı mik
tarda, bir fiske tuzu da aynı miktarda salçasını 
da aynı miktarda ithal ettiklerinden memlekette 
sürümü çok ilâçlar çarçabuk tükenirken, bir sü
rü sürümü az ilâçlar maalesef eczanelerin came-
kânlarını doldurup taşırmaktadır. Bugün ecza-
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nelerde bir anket yapsınlar göreceklerdir ki, şu 
sırada hiç işe yaramıyacak veya çok az ihtiyaç du
yulan birçok ilâç mevcuttur. Memlekette beş se
ne yetecek Laneclarin doludur. Meterjin doludur. 
Buna mukabil Penicilin yoktur; Streptomicin 
yoktur. Anket yapsınlar göreceklerdir. (Soldan, 
doğru söyle, sesleri) Ben daima doğru söylerim. 
1957 de muhalefete giren doğru söyler. Cumhu
riyet Halk Partililer yalan söylemez. 

Hulâsa şunu söylemek istiyorum ki, bâzı ilâç
lar vardır ki, sürümü fazladır. Mutlak surette 
bunların ithal edilmesi lâzımdır. Bâzı ilâçlar var
dır ki... 

REİS — Dursun Bey, daha sakin konuşabi
lirsiniz. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, Vekâlette 
bu işi idare eden insanlar maalesef doğru dürüst 
etüd etmeden ilâç ithal ettirmektedirler. Ne der
se densin ithal işi ilmî ve iyice tetkika müstenid-
olmamaktadır. Kontrol yoktur ve firmalar han
gi ilâç daha fazla kâr getiriyorsa onu ithal et
mektedirler. Vekil Beyden soruyorum, kodein 
var mıdır? (Soldan var, var sesleri) 

REİS — Dursun Bey, sorunuz dâhilinde ko
nuşun. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Neti
ce olarak arkadaşlar; Vekil Bey ne derse desin 
birçok hayati ilâçlar yoktur. Hastanıza strop
tomisin buluyor musunuz? Hanımlarınıza opto-
lidon bulabiliyor musunuz? (Soldan hepsi var 
sesleri) Bunlar hakikat efendim. Böyle konuşa
cak yerde Vekil Bey her zaman yaptığınız gibi, 
şöyte dese daha hakikata uygun olurdu. Memle
ket kalkınma halindedir, binaenaleyh ilâçları 
bu yüzden kâfi miktarda getirtemiyoruz. (Sağ
dan alkışlar) 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ KIRDAR (İstanbul) — TekraT 
konuşmaya lüzum görmüyorum, efendim. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Bankalar kanunu lâyihası ve Muvak

kat Encümen mazbatası (1/70) 

REİS — Altıncı madde üzerinde müzakere
lere devam etmiş ve bu madde hakkındaki mü
zakerelerin kifayeti karara bağlamıştık. Şimdi 
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bu maddeye dair takrirleri okutup reyi âlinize 
arz edeceğim, efendim. 

T. B. M. M. Sayın Riyasetine 

Şifahen arz edeceğim sebeplerle, 6. maddenin 
en az sermave hadlerinin tashihi ve merci Vekâ-



î : 80 13.6 
letin tasrih ve vahide ircaı için encümene iadesi
ni arz ve teklif ederim. 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümete ait 6 ncı maddenin oya konmasını 

arz ve teklif ederim. 
Van Mebusu 
Ferid Melen 

Yüksek Başkanlığa 
Altıncı maddenin beşinci bendinin aşağıdaki 

şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 
Ankara Mebusu 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Yukardaki hadlerin hesabında bir bankanın 
aynı şehir ve kasaba hudutları içindeki şubele
rinden beş şubeye kadarı bir şube itibar olunur. 

Yüksek Reisliğe 
Küçük şehir ve kasabalarda açılmış olan şu

belerin kapanmaması ve bu gibi yerlerde şube 
açılması imkânının sağlanması ve orada yaşıyan 
vatandaşlarımızın bankalarımızın kıymetli hiz
metlerinden mahrum edilmemesini teminen şu
belere ayrılması şart olarak kabul edilen 250 bin 
liranın 150 bin haddine indirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Siird Mebusu 
Mehmet Daim Süalp 

REİS — Takrirleri aykırılık derecelerine göre 
reyi âlinize arz edeceğim. Bunlardan encümene 
iadesini tazammun eden Asım Eren arkadaşı
mızı! takririni reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Ferid Melen arkadaşımızın, Hükümet lâyi-
hasındaki 6 ncı maddenin oya vaz'mı teklif eden 
takririni reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş, reddedil
miştir. 

Altıncı maddenin beşinci bendinin tadili hak
kındaki Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın tak
ririni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın, küçük 
şehir ve kasabalarda açılmış olan şubelerin ka
panmaması ve bu gibi yerlerde şube açılması 
imkânının sağlanması ve maddedeki 250 bin 
liralık haddin 150 bine indirilmesi hakkındaki 
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takririni reyi âlinize arz ediyorum. Encümen 
iştirak etmemektedir. Kabul edenler... Etmi
yenler... Bu takrir de kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... 6 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Mezuniyet istihsali 
MADDE 7. — Banka muameleleri yapmak 

üzere teşekkül edecek anonim şirketlerin mües-
sisleri Maliye ve Ticaret Vekâletlerinin müşte
rek teklifleri ile îcra Vekilleri Heyetinden me
zuniyet istihsal etmeye mecburdurlar. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ku
rulmuş bir anonim şirketin sonradan banka 
statülünü iktisap ve banka muameleleri yapı
labilmesi îcra Vekilleri Heyetinden yukardaki 
fıkra hükümlerine göre ayrıca mezuniyet istih
saline bağlıdır. 

Bir bankanın teşekkülüne mezuniyet verile
bilmesi için, yapılacak tetkikat ve tahkikat so
nunda şirket statüsünün bu kanun hükümleri
ne uygun olduğunun ve müessislerin muhilli 
haysiyet ve namus bir cürümden dolayı mah
kûmiyetleri bulunmadığının tesbit edilmiş ol
ması lâzımdır. 

Bankalar, statülerinde yapacakları tadilât 
için Ticaret Vekâletinden mezuniyet istihsal et
meye mecburdurlar. 

Ticaret Vekâleti mezkûr mezuniyeti verme
den önce Maliye Vekâletinin muvafakatini alır. 

BEİS — Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTÎNOÖLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlar, yeni Bankalar Kanunu 
lâyihasının 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında 
bir müphemiyet mevcuttur. Bu müphemiyeti 
filhakika Ticaret Kanununun anonim şirketlere 
ait kısmında da görmekteyiz. Burada denili
yor ki, bankalar statülerinde yapacakları tadi
lât için Ticaret Vekâletinden müsaade istihsal 
etmeğe mecburdur. 

Burada iki durum vardır: Bankaların sta-
tülerindeki tadilât anonim şirketlerin yapaca
ğı tadilâta benzer. Bankalar statüsünde yapı
lacak olan tadilât önceden vekâlete bildirilecek, 
vekâlet bu tadilâtı yapabilirsin diyecek ve on
dan sonra umumi heyet buna karar verecek. 

Burada bir karışık durum vardır. Hâdise 
şudur. Bir banka idare heyeti statüsü değişik-
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lik yapmak istiyor. Bunu vekâlete bildiriyor. 
Vekâlet kabul ediyor. Vekâletle idare heyeti 
arasında mutabakata varılması, umumi heyete 
bir nevi empoze etmek vaziyeti husule getiriyor. 
Halbuki umumi heyetler böyle empoze edilen 
vaziyetlerde karar vermemelidir. Eğer durum 
böyle değilse, umumi heyet ka,rarmı vekâletin 
tasdikine vabeste bir tasarruf mahiyetinde alır
sak o takdirde şöyle bir durum hâsıl oluyor. 
Acaba idare heyetlerinin vermiş oldukları statü
deki değişiklik kararı kanunlara, örflere, tea
müllere veya o günkü durumuna uygun olmadığı 
için vekâlet bunu evvelden tetkik eder. Bunun 
umumi heyete şevkini doğru bulacak bir mezu
niyet vermediği takdirde bir anonim şirketin, 
umumi heyetin toplanması için yapacağı mas
raflardan vikaye mi etmek istiyor? Bu iki du
rum üzerinde tedahül vardır. 

Birincisi, idare heyetine empoze etmek duru
mu. İkincisi de umumi heyet vekâletin verdiği 
tadilâtı kabul etmezse idare heyetinin durumu
nun vekâlet nezdinde rencide olması gibi ağır 
bir vaziyet ihdas edecektir. Onun için encümen, 
lütfen bizi bu maddenin bu fıkrası üzerinde ten
vir etsin. Ve bu da zabıtlara geçsin. Ticaret Ka
nununun anonim şirketlere taallûk eden madde
sinin bu fıkrası da bu suretle tavazzuh etmiş 
olur. Bunu bilhassa rica ederim. 

EEÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, 6 ncı maddede arz ettiğim nokta 7 nci 
maddede göze çarpacak şekilde yine mevcut bu
lunduğu için söz almış bulunuyorum. Filhakika 
bankalara merci tâyini hususunun bu kanunda 
bir balans şeklinde olduğunu arz etmiştim. Bun
dan evvelki maddede, «Ticaret Vekâletinin mü
talâası alındıktan sonra Maliye Vekâletince izin 
verilebilir.» denmektedir. Burada ise, benim ka
naatime göre, aksi ileri sürülmüştür. Bundan 
başka bu maddeyle ilgili olmak üzere 10 ncu 
maddenin nihayetinde]*! cümlesi bu gibi mercie 
olması, zikredilmektedir. O halde bunlardan 
hangisi kanun vâzıımn esas prensibidir? Maliye 
Vekâleti mi, paraya mütaalliktir diye; yoksa 
Ticaret Vekâleti mi, anonim şirkettir diye? 

Benden evvel konuşan arkadaşımın fikrine 
bendeniz iştirak etmiyorum. Zira Türk Ticaret 
Kanununun 387 nci maddesinden başlıyan esas 
mukavelenin, statünün, değişmesi yalnız Ticaret 
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• Vekâletinden mukaddem bir izinle olacağını bi
liyoruz. 

Yani T. T. K. nun 385 nci maddesindeki hük
mü böyledir, orada bir tenakuz yoktur. Uymı-
yan mesele bu maddede ikinci defa tekerrür 
eden ve mütaakıp diğer maddelerde de balans 
halinde gâh Ticaret Vekâleti Maliye Vekâletine 
yazar, muvafakat alır, gâh Maliye Vekâleti Ti
caret Vekâletinden muvafakat alır; gâh bunla
rın ikisi müştereken İcra Vekilleri Heyetine mü
racaat ederler diyor ve karar alırlar.. Bakınız 
bu maddeyi ilgilendiren mesele 10 ncu maddede 
son cümlede zıt bir hükümle karşımıza çıkmak
tadır. 

«T. C. Merkez Bankası müstesna olmak üze
re, hususi kanunla kurulmuş bankalar da bu 
madde hükümlerine tabidirler.» 

Şimdi, misâl olarak İmar ve İskân Vekâle
tini ele alalım, kendisine yeni bağlanmış iki tane 
millî bankamız var. Bu hükme göre, meselâ bun
lardan Emlâk Kredi Bankası bir yerde şube aç
mak istediği zaman, İmar ve İskân Vekâleti Ma
liye ve Ticaret vekâletlerine müracaat edecek ve 
müsaade istiyecektir. Yani bir vekâlet diğer bir 
vekâletten müsaade istiyecek; veyahut her iki 
vekâlet icra Vekilleri Heyetine gideceklerdir. 
Şimdi okuduğum madde ile İmar ve İskân Ve
kâleti Ticaret Vekâletine müracaat edecek ve 
Ticaret Vekâleti de izin verecektir. Bu şekil ic-
rai hayatta ne dereceye kadar bu ilgili vekilleri 
memnun eder bilmem ama teşriî organ olarak 
böyle sapa hükümler çıkarmak doğru değildir. 
Nazarı dikkatinize arz ederim. 

REİS — Buyurun, Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞ-LU (Sinob) — Muhterem arka
daşlar, Reşat Akşemsettinoğlu arkadaşımızın 
tereddütlerini izale etmek istiyorum. Encümen 
de tamamen düşündükleri istikamette düşün
mektedir. Esasen bankaların statülerinde yapa
cakları tadilât için kararın, bankaların idare 
meclislerinin değil, bankaların statülerin tadili
ne taallûk etmesi itibariyle umumi heyet tara
fından alınması gerekir. Binaenaleyh, bir kere 
bankalar anonim şirket hüviyetinde oldukları
na göre bunların statüleri hakkında karar ve
recek makam, yani, organları heyeti umumiye-
leridir. O itibarla heyeti umumiye tadilâtı mu
vafık görür fakat onu karara bağlamak, statü-

— 459 — 



î : 80 13.6 
nün bu şekilde kesbi katiyet etmesi için kâfi 
değildir. Onu, Ticaret Vekâletinin tetkikine arz 
etmeleri'gerekir. Bu vekâletçe tadilâtın kanun
lara uygunluğu tesbit olunduktan sonra tasdiki 
yapılır.. Madde hükmü bu mânayı ifade etmek
tedir. Ve bunun böyle anlaşılması gerekir. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 
Ve bunun böyle zapta geçmesi lâzımdır 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Evet, efendim, 
bunun bu şekilde zapta geçmesini temin için 
söylüyorum. 

Muhterem Asım Eren Beyefendinin mütalâ
alarına gelince : 

Merci meselesi bakımından hakikaten bâzı 
tefavütler vardır. Ama bunlar gözden. kaçırıl
mış bir ihmalin mahsulü değil, bilâkis bir kas
tı mahsusla böylece tâyin edilmiştir. Sebebi şu
dur : iktisadi hayatı tanzim vazifesini üzerine 
almış olan vekâletler muhteliftir. Bunlar muh
telif cephelerden tanzim kudretlerini bir ta
sarrufla beyan ederler ve tasarruflarında diğer 
vekâletlerin de tâli derecedeki salâhiyetleriyle 
beslenirler. Burada bilfarz, bankanın teşekkü
lünde Ticaret Vekâletinin ve Maliye Vekâleti
nin müşterek teklifleriyle Hükümetin bankanın 
teşekkülüne karar vermesi şartını koşarken bir 
taraftan bankaları re'sen murakabe eden ve 
para politikasını idare eden Maliye Vekâletinin 
bu işi birinci derecede üzerinde tuttuğunu ve 
fakat ticari hayatın, ekonomik hayatın en mü
him kısmı üzerinde çalışan Ticaret Vekâletinin 
de söz sahibi olduğu aşikârdır. O itibarla, Ma
liye Vekâletinin sadece para politikası cephe
sinden işi ele alması ve Ticaret Vekâletinin iş
tigal sahasına giren ekonomik cepheden de ' 
ieabeden noktalar varsa bunları tamamlıyarak 
Heyeti Vekileye arz için ikisi müştereken ka
râr alması esası kabul edilmiştir. Bu maddede, 
bundan evvelki maddede ve bundan sonraki 
maddelerde vekâletlerin muvafakati veya ve
kâletlerin mütalâası gibi vaz'edilmiş olan hü
kümler hakikaten bu mütalâanın katî bir mıı-
vafâkata bağlanması, gerektiği yerde muvafa
katin alınması lüzumuna işaret etmiş, istişari 
mahiyet taşıyacak ise mütalâa alınması keyfi
yeti tasrih edilmiştir. Bu itibarla hükümler ih
mali olarak değil, kasden, istiyerek vaz'edilmiş 
ve tasarrufun nevine göre ayarlanmıştır. I 
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Emlâk Bankası hakkındaki mütalâalarına 

gelince; gerçi maddenin yeri burası değildir 
ama buyurdukları için temas edeceğim. Emlâk 
Bankası ticari muamelât için şube açacak ise bu 
kanun hükümlerine bağlı kalacaktır. Onun dı
şında kendi kanunu mahsusuna bağlı buluna
caktır. Ve Emlâk Bankasının ticari muamelâtı 
yapmak üzere diğer ibir yerde şube açması için 
İmar ve îskân Vekâleti değil, sadece Emlâk 
Bankası müracaatını yapacaktır. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Tadilna-
me de yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul 'edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Türkiye'de şube açmak istiyen yabancı 
bankalar 

MADDE 8. — Türkiye'de şube açacak ya
bancı bankalar, teessüslerinden evvel, Malliye ve 
Ticaret Vekâletlerinin müşterek teklifleri üze
rine îcra Vekilleri Heyetinden 'mezuniyet istih
saline mecburdurlar. 

Bu mezuniyetin verilebilmesi için, îcra Ve
killeri Heyetince lüzum görülecek hususi şart
lardan başka yabancı bankanın statüsünün hu 
kanuna aykırı hükümler ihtiva etmemesi ve ban
kanın müesses bulunduğu memlekette mer'i 
mevzuata aykırı hareketlerden dolayı mevduat 
kabul veya bankacılık muameleleri ile iştigal
den menedillmemiş olması şarttır. 

REÎS — Maddeyi ka'bul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Verilen mezuniyetin iptali veya mezuniyet al
mamış olanların 'banka ve benzeri kelimeleri 

kullanmaları memnuiyeti 
MADDE 9. — Kuruluşu için mezuniyet veri

len bankalarla, Türkiye'de şube açmak üzere 
mezuniyet istihsal eden yabancı bankalardan, 
mezuniyet itası tarihinden itibaren bir ısene için
de faaliyete geçmiyen veya her hangi bir şekil
de faaliyetlerine fasılasız olarak en az bir sene 
müddetle ara veren baAalar ın bu mezuniyet
leri, Maliye Vekâletinin teklifi üzerine îcra Ve
killeri Heyetince iptal 'olunur. 

7 ve 8 nci maddelerde yazılı mezuniyeti al
mamış olanlarıla yukardaki fıkra mucibince 
•mezuniyeti 'iptal edilmiş bulunanlar, banka 
muameleleri yapamıyacakları, ticaret unvanla
rında veya ilân ve reklâmlarında banka keli
mesini kuıllanamıyacakları gibi; -ticari unvan-
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larmda banka muameleleri ile iştigal ettikleri I 
intibaını yaratacak 'hiçbir kelime veya tâibiri de 
kullanamazlar. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şubeler için mezuniyet istihsali ve faaliyetleri 
tatil edilen şubeler hakkında malûmat verme 

mükellefiyeti 
MADDE 10. — Türkiye'de kurulmuş veya 

kurulacak bankalarla yabancı memleketlerde 
teşekkül edip Türkiye'de şube açmak suretiyle 
faaliyette bulunan 've bulunacak olan bankala
rın, bu kanunun neşrinden sonra 'açacakları her 
şube için Maliye Vekâletinden müsaade almaları 
mecburidir. 

Bu müsaade Ticaret Vekâletinin muvafakati 
alındıktan sonra veriliri 

Şubelilerden bir veya birkaçının faaliyetini ta
til veya tasfiye etmek istiyen (bankalar, keyfi
yeti bu husustaki kararın alındığı tarihten iti
baren en geç 15 gün içinde Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerine bildirmeye mecburdurlar. 

T.C. Merkez Bankası müstesna olmak üzere, 
hususi kanunla kurulmuş bankallar da bu madde 
hükümlerine tabidirler. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım; müzakere edilen kanun lâyihası
nın mühim maddelerinden biri de 10 ve 11 nci 
maddelerde mevzuubahsedilen şube açma keyfi- ı 
yetidir. Hakikaten, modern bankacılıkta mev- ı 
duat sahiplerinin ayağına kadar gitmek başlıca 
prensiptir. Ve bu mevduatın, mahallin imkânla
rına ve bankanın umumi sevk ve idaresine göre 
kullanılmasında muayyen prensipler hâkim rol 
oynar. Türkiye'de son senelerde mevduatın ge
lişmesiyle muvazi olarak şube açmak keyfiyeti 
çok vüsat kazanmıştır. Bu bir vakıadır. Bunun 
müspet tarafları olabileceği gibi menfi tarafla- | 
rı da vardır ki, lâyihada bu maksatla bir mu
rakabe müessesesi mevzuubahsedilmiştir. Mev
duat bankalarını sevk ve idare eden insanla
rın sahibolmaları lâzımgelen vasıfları lâyıkı ti- j 
tizlikle tesbit etmiş, bu yerindedir. îdare 
meclisi azaları, umum müdürler ve diğer zevat 
titiz bir murakabeye tâbi olan bu bankaların 
bütün muamelâtı yeminli murakıpler vasıta- | 
siyle murakabe edilmekte bulunan bir muhit 
içinde şube açmanın bankaların kendi yed - i 
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ihtiyarlarından olup ayrıca Hükümet muraka
besine tâbi tutulmasmdaki mânayı iyi anlıya-
mıyorum. Şayet tatbikatta tesadüf olunan teh
likeli vaziyetler varsa bunları bilelim. Buna göre 
bu maddeler üzerinde mâruzâtım olacaktır. Çün
kü idare meclislerinin bankaların sevk ve ida
resindeki prestij kabiliyet ve kudretlerini bir 
yana atıp mevduatı korumak maksadiyle bir
takım setler meydana getirmek bankacılıkla 
beraber kredi ve umumi iktisat hayatı bakımın
dan gelişmeye mâni olacak mahzurlar tevlit 
edebilir. Bu maksatla, bu mevzuda müzakere 
açılmadan evvel ben komisyon sözcüsünden şu
be açmanın, 10 ncu madde ile alâkalı olarak, 
mahzurları nedir, raslanmış hâdiseler var mı
dır? Ve bunlar nelerdir? Bu mahzurlar resmî 
bankalardan mı yoksa hususi bankardan mı 
gelmektedir? Bu da mühimdir. Mesuliyet taşı
mış bir arkadaşınız olarak ben maalesef bunun 
daha çok resmî sektörden geldiğini görmüş ve 
Maliye Vekiliyle müzakere etmişimdir. 

Bu itibarla bu madde üzerinde biraz ko
misyon sözcüsünün izahat vermesinde ve umumi 
iktisadi gelişmede bankaların oynıyacağı müs
pet roller bakımından fayda mütalâa etmekte
yim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, bu hü
küm lâyihaya yeni olarak getirilmiş değil
dir. Halen mer'i olan hüküm de böyledir. Ya
ni bankalar şube açmak için Maliye Vekâle
tinden mezuniyet istihsal ederler. 

Bankanın ash kurulurken; yani ana banka ku
rulurken nasıl mezuniyet alması, anonim şir
ketlerden kendisinin bünyesi ve mahiyeti ayrı 
tutularak nasıl şart koşulmuş ise şubelerin 
açılışında da mezuniyet ve bunun için Maliye 
Vekâletinin hayırhâne bir görüşle tetkiki ve 
neticeye bağlanması elbette istenecektir. 

îşte bu arzuya ve " bu kaziyeye uyularak 
madde bu şekilde kaleme alınmıştır. 

Muhterem Çelikbaş'm itirazı olsa olsa 2 nci 
madde için yapılacak bir izahla karşılaşmak
tadır. Çünkü muhterem arkadaşım der ki, biz 
bu inisiyatifi idare heyetlerine bırakıp ban
kaları istedikleri yerlerde şube açmak husu
sunda serbest tutsak ve bir suiistimal olursa 
murakabe etsek olmaz mı? Bunu bankaların 
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şubeleri için böyle ele alırsanız onu banka için j 
de tatbik etmek gerekir. 

Fakat vâzıı kanun olarak bankaların tesi
sini mezuniyet esasına bağlamak kararını ver
diğimize göre buna mütenazır olarak şube
leri de bu esasa irca etmek lâzımgelnıektedir. 
Diğer taraftan muhterem arkadaşımın ileri 
sürdüğü mahzurları bu kanun lâyihasının hal
ledeceğine kaaniiz. Şöyle ki ; 11 nei madde di
yor ki : 

«Bir veya mütaaddit bankanın şubesi bu
lunan yerde yeniden banka şubesi açacaklar 
hakkında şu, şu muamele cereyan eder..» 

Yani, Türkiye'de öyle bir yer tasavvur edi
niz ki, hiç olmazsa bir bankanın şubesi, bir 
banka, veya birkaç banka vardır. Orası bir
takım nimetler getiriyor diye her banka ta
rafından değilse bile, birtakım bankalar ta
rafından arzu edilen bir yer haline gelmekte
dir. Behemehal oraya gitmek isterler. Oranın 
gerek mevduat bakımından, gerek plasman
ları bel'etmek bakımından kabiliyeti vardır. 
Banka şubelerinin oraya gitmesi rekabeti do
ğuracağı için 11 nei madde geldiği vakit gö
rüleceği veçhile, mahallin ihtiyacı tetkik edi
lerek ona göre bir karar istihsali hükmü lâ
yihada yer almıştır. Bunun dışında muhterem 
arkadaşımın istediği gibi hiç banka şubesi açıl-
mıyan yerlere serbestçe gidilsin, diye liberal hü
küm sevk edilmiştir. Kasaba ve şehirlerimizin 
muhtaç olduğu krediyi elde edebilmek için orada 
şube açılması istendiği zaman Maliye Vekâleti 
hiç banka bulunmıyan yerde banka şubesi açıl
masına müsaade edecektir. Banka şubesinin açıl
ması müsaadeye bağlandığına göre, formalitenin 
azaltılması yönünden İcra Vekilleri Heyeti yeri
ne Maliye Vekâletince bu müsaadenin verilmesi- | 
ni kâfi görmek icabeder. Oelikbaş arkadaşım şu
be açılması- meselesinin mevzun bahsolduğn yer
de müşkilâtm resmî sektörden geldiği şikâyetin
de bulundular. Bu husus encümende de derme-
yan edildiği için, şube açmak istiyen harikalar 
kanunla kurulmuş olsalar dahi, bu taleplerinin 
tetkik edilmesi salâhiyetini Maliye Vekâleti ile 
Ticaret Vekâletine bırakmış bulunuyoruz. Bina
enaleyh icap yokken ve başka yerlerde daha faz
la faydalı olmaları bahis konusu-iken şube açma 
arzu ve hevesleri is'af edilemez. 

Tahmin ediyorum ki, hem bankanın idare he
yetinin inisiyatifi yönünden hem de bütün mem- i 
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leket sathına yayılmış iktisadi faaliyetleri nazari 
olarak dahi olsa, aynı imkândan faydalandırmayı 
temin bakımından vâzıı kanunun para ve ticaret 
politikasını idare eden iki mercie, Maliye ve Ti
caret Vekâletlerine bu salâhiyeti bırakması ve 
bunlara bir takdir hakkı tanınması elbette yerin
de olacaktır. Bu itibarla maddenin bu şekilde 
kabulünü istirham ediyoruz. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Banka veya banka şubelerinin açılması şartları 
MADDE 11. — Bir veya mütaaddit banka

nın veya banka şubesinin müesses bulunduğu bir 
şehir veya kasabada yeniden banka veya banka 
şubesi açmak talebinde bulunanlar, o mahaldeki 
iktisadi faaliyetlerin veya o mahalle olan mu
amele ve münasebetlerinin yeni bir banka veya 
banka şubesi açılmasına ihtiyaç göstermesi sebep
lerini etraflı bir şekilde izah eden rapor ve vesi
kaları müracaat evrakı meyamna raptetmekle 
mükelleftirler. 

Maliye Vekâletince; o mahalde yeni bir ban
ka veya banka şubesi açılmasında bir mahzur bu-

| lunup bulunmadığı hususunda, lüzum görüldüğü 
takdirde, bankalar yeminli murakıpleri veya va-

j zifelendirilecek diğer uzuvlar vasıtasiyle mahal
linde gereken tetkikat yaptırıldıktan sonra bu 
mevzuda tanzim edilecek raporlar ile alâkalı ban
kanın müracaatine mesnet teşkil eden vesaik, Ti
caret Vekâleti ile Bankalar Birliğine gönderile
rek mütalâaları alınır. 

îera kılman tetkikat ve alman mütalâalar ne
ticesinde bahis mevzuu mahalde yeni bir banka 
veya banka şubesi açılmasının mahzurlu olduğu 
neticesine varıldığı takdirde, keyfiyet Maliye Ve
kâletince İcra Vekilleri Heyetine arz olunur. 

İcra Vekilleri Heyetince de aynı mahzur va
rit görüldüğü takdirde bir sene müddetle o ma
halde banka veya banka şubesi açılmak üzere ye
ni talepler kabul edilmez. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Mâruzâ

tım usule mütaallik olacaktır. Bu maddede Tür
kiye mevduat bankaları politikasından muayyen 
ölçüde vazifelendirilen Bankalar Birliği diye bir 
müesseseden bahsedilmektedir. Bankalar Birliği
nin, kuruluşu ile alâkalı madde ileride geliyor, 

I 57 nei maddedir. Şimdi bu Birliği evvelâ 57 nei 
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madde ile kurmalıyız, ondan sonra Birliğin vazi
fesiyle alâkalı olan bu maddeyi müzakere etme
liyiz. 

Bu bakımdan maddenin, 57 nci maddeden 
sonraya talikini Riyasetten rica ediyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Encümen olarak 
bu fikirde mutabıkız. 

REİS — 11 nci madde, Fethi Çelikbaş'm 
teklifi ve Encümenin de mutabakatı ile 57 nci 
maddeden sonra müzakere edilecektir. 

Teessüsten sonra verilecek beyannameler 
MADDE 12. — icra Vekilleri Heyetinden 

mezuniyet alındıktan ve Türk Ticaret Kanunu 
hükümleirne uygun şekilde Ticaret Mahkemesin
ce kuruluşu tasdik ve ticaret siciline tescil ve 
ilân edildikten sonra bankalar, Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerine birer beyanname vererek bankacılık 
muamelelerine ve mevduat kabulüne başlamak 
üzere ayrıca müsaade talebetmeye mecburdurlar. 

Bunlardan : 
A) Türk kanunlarına göre kurulan Banka

ların beyannamelerinde; 
1. Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi, 
2. Türkiye ve yabancı memleketlerdeki mer

kez ve şubelerinin bulundukları mahallerin isim
leri, 

3. Sermayesi miktariyle bunun ne kadarının 
tediye edilmiş ve ne kadarının henüz tediye edil
memiş bulunduğu, 

4. Varsa muhtelif nevi ihtiyat akçelerinin 
miktarları, 

5. tştigal edecekleri muamele nevileri, 
gösterilir. 

Bu beyannameye bankanın teşekkülüne ait 
vesikaların musaddak suretleri ile tesis bilançosu 
bağlmır. 

B) Yabancı memleketlerde teşekkül etmiş 
olup da Türkiye'de şube açarak faaliyete geçe
cek olan bankalar da beyannamelerinde; 

1. Bankanın unvanı ile hangi memleket ka
nunlarına göre teşekkül ettiğini ve merkezin 
bulunduğu mahalli, 

2. Türkiye dahilindeki şubeleirnin bulun
dukları mahallerle bunların açılma tarihlerini, 

3. Türkiye'deki şubelerine bu kanun muci
bince fiilen tahsis ettikleri tediye edilmiş sermaye 
ve varsa ihtiyat akçesi miktarlarını, 

4. İştigal ettikleri muamele nevilerini, 
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5. Bankanın hangi tarihte teessüs ettiğini, 
6. Sarmaye miktarı ile ne kadarının tediye 

edilmiş ve ne kadarının henüz tediye edilmemiş 
bulunduğunu, 

7. Muhtelif ihtiyat akçelerinin miktarlarını, 
8. Merkezinin bulunduğu memleketle diğer 

memleketlerdeki şubelerinin bulundukları mahal
lerin isimlerini, • • 

Gösterirler ve şubelerin açılmasma mütaallik 
vesikaların ve son bilançoların musaddak suret
lerini bu beyannameye eklerler. 

Yabancı bankaların (3) numaralı bent muci
bince Türkiye'deki şubelerine tahsis ettikleri 
tediye olunmuş sermaye ve varsa ihtiyat akçeleri
nin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi ve Mer
kez Bankasına satıldıktan sonra aidolduğu he
saplara ithal edilmesi mecburidir. 

Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette 
bulunan yabancı bankalar ikinci şubelerini aç
tıkları tarihten itibaren iki ay içinde Maliye Ve
kâletine ayrıca bir beyanname vererek Türkiye'
deki şubelerinden birini diğer şubeleri temsile 
mezun ve salâhiyettar idare merkezi olmak üzere 
tâyine mecburdurlar. 

REİS — Asım Eren. 
ASİM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bu maddenin iki noktası üzerine temas 
edeceğim. 

Bunlardan birincisi bu madde bize müteal
lik olduğu yeni Türk Ticaret Kanununun izin 
formalitesini değiştirecek mahiyette taze bir 
hüküm getirmiştir. O da teşekkül için 6 neı 
madde mucibince beyaftmame verilip izin alın
dıktan sonra tekrar bu madde gereğince ve 
mhakemeye tescil edildikten sonra, yani şah* 
siy eti hükmiye iktisabettikten sonra ikinci bir 
izin formalitesini önümüze çıkarmaktadır. İkin
ci bir beyanname, ikinci bir izin. Halen cari 
olan banka kanununun 5 nci maddesindeki be
yanname de şimdi 12 nci maddede gördüğümüz 
beyannamenin muhtevasında idi. Yani câri 
bankalar kanununun şimdi 12 nci maddesin
de istediğimiz teknik malûmatı 5 nci maddede 
bir defa beyanname istenmek suretiyle alıp bu
günkü Türk Ticaret Kanununun prensiplerine 
uygun olarak intacedilnıekte idi. Şimdi bu ka
nunda 6 neı maddede bu aynen yer aldığı hal
de 12 nci maddede ikinci bir beyannamenin is
tenmesi Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle 
kabili telif değildir. 
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Kaldı ki ecnebi bankaların ikinci bir şube 

açması meselesi. Bunun için de ikinci bendinde 
üçüncü bir beyanname mecburiyeti daha var. 
Hakikaten bir ecnebi banka merkezinden başka 
bir şube açmak isterse üçüncü bir beyanname 
verecek. Halbuki bu hüküm biraz evvel 
kabul buyurduğunuz 10 ncu maddenin son
dan üçüncü fıkrası hükmü ile tezat ha
lindedir; Orada diyor ki, «Bu kanunun neş
rinden sonra açacakları her şube için İMaliye 
Vekâletinden müsaade almaları mecburidir. 
ama bir beyanname vermeye mecbur değildir. 
Yani 10 ncu maddede bir beyanname meselesi 
yok. O halde burada, 10 ncu .maddede beyanna
me istemiyor. Fakat tekrar ecnebi bir (banka 
2 ncd bir şube açmak istediği zaman 12 nci mad
de tekrar bir beyanname istiyor. Bu üçüncü be
yannameye ne lüzum var? Hattâ ikinci beyan
namenin bite muhtevası 6 nci maddede var. Ti
caret Kanununda yalnız bir defa izin var. Ve 
'bu izin 273 ve 280 nci maddelerde tasrih edil
miştir. Ticaret Vekâleti izin verir diyor. Aynı 
kanunda Ticaret Vekâletine izin almak için ve
rilen vesikaları da saymıştır. Bu vesikalar; ban
kanın müessiflerinin «ilk teminat olarak yatır
dıkları miktarı 'gösteren vesika ve esas 'mukave
lename v.s. dir. Şimdi 12 nci maddeye göre 
bu vesikalar esasen Ticaret Mahkemesine ibraz 
edilmiş ve banka tescil de edilmiştir. İkinci, 
üçüncü beyanna.meler lüzumsuzdur, fuzulidir. 
Binaenaleyh bunun bir bürokrasi olduğu 'kanaa
tindeyim. Bu (balkımdan encümenin bu maddeyi 
geri -almasını ve yeniden bunun üzerinde çalış
masını istirham 'etmekteyim. 

REİS — Encümenin noktai nazarı var mı 
'efendim? Encümenin noktai nazarı yok, iştirak 
'etmiyor. Maddeyi reyinize arz «diyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Bankacılık mııara-elelerine ve mevduat kabulüne 
müsaade ve mevduat kabul salâhiyetinin iptali 

MADDE 13. — 12 nci madde mucibince ve
rilecek beyannameler üzerine Maliye Vekâleti, 
alâkalıların işbu kanunda yazılı şartları yerine 
'getirip getirmediklerini bankacılık muameleleri
ne ve mevduat 'kabulüne başlamak üzere kanu
nun lüzumlu kıldığı vasıfları haiz bulunup bu
lunmadıklarını tetkik ve Ticaret Vekâletinin 
mütalâasını aldıktan sonra durumları uygun 
bulunanlara beyannamenin tevdi tarihinden iti-
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baren en ıgeç ilki ay zarfında gerekli müsaadeyi 
verir. 

Yapılan tetkikat neticesinde durumları uy
gun bulunmıyanlara ıslah ve noksanlarını ik
mal için münasip ibir müddet verilir. Bu müd
det zarfında yeniden müracaat edenler hakkın
da birinci fıkra hükümlerine göre tekrar yapı
lan tetkikat sonunda durumları uygun bulun
mıyanlara keyfiyet tebliğ ve 9 ncu maddenin 
birinci fıkrası hükmüne göre muamele .olunur. 

Yu'kardaki hükümlere göre müsaade almış 
bankaların 'tevdiat kabul etmelerinde bilâhara 
mahzur görülmesi halinde, Maliye Vekâletinin 
talebi üzerine icra Vekilleri Heyetince Banka 
Kredilerini Tanzim Komitesinin mütalâası alın
dıktan sonra mevduat kabul salâhiyeti daimî ve
ya muvakkat olarak alâkalı bankanın ıbütün teş
kilâtına veya mütaaddit şubelerine şâmil olmak 
üzere ref '»edilebilir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 'edilmiş
tir. 

I II - Teşkilât ve Organlar 
Hissederların reye iştiraki 

MADDE 14. — Bankalar, umumi heyetlerin
de, reye iştirak edebilme'k için her hissedarın sa-
hibolması icabeden asgari hisse miktarı hiçbiir 
suretle '20 hisse senedinden daha fazla olarak 
tesbit edilemez. 

REİS — Fethi Çelibbaş. 

FETHİ ÇEIJİKBAŞ (Burdur) — 'Efendim, 
bu madde fevkalâde mühim bir maddedir. Ge
çen gün Sayın Maliye Vekillinin izah ettiği gibi 
bankacılık modern ekonominin, kapitalist eko
nominin ilk önce gelişmiş ve zamanımızda en 
ileri hatta bulunan, bir sektörü, bir şubesidir. 
Bu artık 'klasikleşmiş, kitaplara igirmiş .bir ger
çektir. Büyük bankalarda hisse senetleri çok da
ğınıktır. Bankaların hissesini teşkil eden gay-
rimenkuller ve menkuller, her türlü kıymetler 
yani bankaların mamelekleri, patrimuaınları çok 
bölünmüş olduğundan bu demokratik bir geliş
medir; ancak bankaların sevk ve idaresi mer-
kezileşmiştir. 

Şimdi, buna göre 20 bin lira hisse senedine 
sahibolan her hissedar umumi idare heyetinde 
500 bin lira, bir milyon lira koyup, varını yoğu
nu bu işe bağlamış bir hissedar gibi, onun mcr-
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tebesinde reye sahibolacak, reye iştirak edecek , 
demektir. 

Arkadaşlar, bankaların meşgul oldukları sa
halar itibariyle 20 bin lira ile iştirak eden kim
se ile 500 bin, bir milyon lira ile iştirak eden 
kimsenin kabiliyetleri, iktisadi kudretleri aynı 
değildir. Birinciler, ikinciler gibi finans alemini 
ne takibeder ve ne de buna lüzum vardır. îstese 
takibedebiİir. Bir misal vereyim; memleketimiz
deki kooperatiflerde, Anadolu'da bulundukları 
mmtakalarda, arkadaşlarca müşahede edilmiştir 
ki, kooperatiflerin hissedarları, umumi heyetle
rinde ehliyetli hissedarlar, idare meclisine geti
recek şekilde hareket etmezler. Bin kişi topla
nır, propagandalar yapılır, şuna rey verin denir, 
bu suretle de üç beş yıl içinde paralarını kay
betmiş olurlar ve işleri bozulur, hissedarlar bir
birine müsavi şekilde ehliyetli değildir, işleri 
takibe zamanları yoktur, ekseriya buna da lü
zum yoktur. 

Şimdi modern ekonominin en karışık oldu
ğu, en nazik olduğu bankacılık mevzuunda mu
rat hisse senetlerinin parçalanması suretiyle her
kesi, yirmi bin lirası olanları da temettüden fay
dalandırmak bankanın bilânçosiyle ortaya çıkan 
kârdan herkese mümkün olduğu kadar menfaat 
sağlamak iken sanki bankanın politikasının yü
rütülmesinde geniş bir hissedar kütlesini artık 
demokrasi bunu gerektiriyor diyerekten rey sa
hibi yapmak, korkakım bu kanun lâyihasının 
şevkinde hâkim olan prensipleri zedeliyecektir. 
Yani idare meclislerince bu sahalarda kudretleri 
müsellem olan, kabiliyetleri belli olan bilgili, 
hükümetle istişare ederken hakikaten muayyen 
yollarda bilittifak karar alabilecek olgunlukta 
olan şahıslar yerine bir de bakacaksınız bilgisi 
yok olan, vukufu az bulunan tecrübe kazanmak 
için çalışan insanlar bankanın sevk ve idaresini 
eline geçirecektir. Bu arkadaşlar fevkalâde teh
likeli bir şeydir. 

Bir teklif yapmıyacağım. Fakat rica edece
ğim. Tetkik etsinler. Modern ekonominin temeli, 
sevk ve idarenin parçalanması değildir. Sevk ve 
idare temerküz edecektir. Ama, onun, o sevk ve 
idarenin taallûk ettiği mamelek parçalanacaktır. 
Dâvanın bütün ruhu, esprisi, mühim noktası bu. 
Benim endişem, Hükümetin görüşünün zıddına 
bir netice hâsıl olmasıdır. 20 milyonluk bir şir
kette iki kişi 300 bin lira, diğerleri 30 - 40 biner 
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lira koymuşsa bu şirket kaç kişi ile toplanacak
tır. Bilhassa kooperatifler, tecrübe ettiğimiz sa
halar olduğu için, üzerinde titizlik gösteriyo
rum. Bunların muvaffak olamamalarının mühim 
sebebi, muhtelif sebepler olmakla beraber, his
sedarlar umumi heyetinin, kalabalık heyetler ha
linde toplanıp müzakerelerde bulunması, karar
lar almasıdır. Almanya'da vaktiyle 1920 den 
sonra yazılmış kitaplarda belirtildiğine göre bâ
zı bankalar sermayenin % 12,5 uğunu elinde bu
lunduran insanlar tarafından idare edilirmiş. 
Muvaffakiyetin sırrı budur. Bu bakımdan ano
nim şirketlerin mümeyyiz vasfı olarak kitaplar
da gösterilen hususata riayetkar olarak, diye
lim ki, hisse senetleri bölünmek suretiyle mülki
yet parçalansın. Doğrudur. Ama sevk ve idarede 
de buna muvazi olarak reyler bütün hissedarlar 
arasında parçalansın diye, düşünülürse, bu, teh
likelidir. Onun için encümen bu maddeyi geri 
alsın. Bu mevzuda, Meclis içinde veya dışında 
nazari tetkikat yapmış olanlar meşgul olsunlar. 
Bugün iki kere iki dört eder gibi tebellür et
miş bir hakikat vardır. Ben öyle zannediyorum 
ki, istihdaf edilen gayenin tam zıddı bir karar 
alıyoruz. Bunu çok tehlikeli gördüğüm için işa
ret etmekte fayda gördüm. Kendimi mânevi me
suliyetten tebriye etmek için, lâyihanın iyi bir 
şekilde kanunlaşması için vazifemi yapıyorum. 
Sizleri yalnız ikaz etmekle iktifa ediyorum, bir 
teklif yapmıyorum arkadaşlar. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; ben bu hususta Çelikbaş'ın tam zıddı fi
kirdeyim. 6 ncı maddenin müzakeresi dolayısiy-
>le arz etmiştim. Bankaların anonim şirket şek
linde kurulmasını zaruri kılmamızın sebebi kü
çük tasarruf erbabının elindeki tasarruflarını 
bir araya toplayıp bunlardan faydalanmak mak-
vsadma dayanır. 

Bu sebeple Ticaret Kanunumuzun küçük ta
sarruf erbabının anonim şirketlere rağbet gös
termesi ve tasarruflarını oraya tevcih etmesi için 
birçok avantajlar göstermiştir. Ticaret Kanunu
muz her hisse sahibine bir rey »ağlamıştır. İki 
sene evvel toptan kabul ettiğiniz Ticaret Kanu
nu bir maddesiyle, her hisse sahibi behemahal 
bir rey vermek hakkını haizdir, demiştir. Komis
yon ise aksi istikamete gitmiş ve statülerle 20 
hisseden aşağı hisse sahibi olanların rey sahibi 
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olmaları imkânının ortadan kaldırılmasına cevaz 
verilmiştir. 

Sayın Çelikbaş sevk ve idarede bilgiyi hâkim 
kılmak için mümkün olduğu kadar fazla hisseye 
sahiborması şartını ileri sürdü, bir insanın para
sının çok olması, bilgisinin çok olmasını icabet-
tirmez. Paranın azlığı da bilginin azlığını ilti
zam: etmez. Çok para kazanan insanlar belki çok 
bilen insanlardır. Fakat her vakit öyle olmaz. 
Hiç bilgisi olmıyanların da çok para kazandık
ları vâkıdır. Binaenaleyh küçük sermayelere rey 
hakkı verilmemesi iddia olunduğu gibi sevk ve 
idarenin bilgili insanlara verilmesini sağlıyamaz.. 
Sonra sevk ve idareyi parçalama mevzuunun da 
bana göre bununla alâkası yoktur. Bilâkis his
sedarların daha çok miktarda reye iştiraki sevk ve 
idareyi daha anonim hale getirir ve tecrübeler 
göstermiştir ki, daha faal kılar. Bu sebeple ben 
Ticaret Kanunundaki hükmü yeter görüyor ve 
ve bu madde hükmünün tâyymı bir takrir ile 
rica ediyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, muh
terem Çelikbaş arkadaşımızla encümen aynı is
tikamette düşünmektedir. Ve banka heyeti unra-
miyelerini bir kooperatif umumi heyetine çe
virmemek için sermaye sahiplerinin sermaye 
hisseleriyle mütenasibolarak reye iştirakleri 
bir hüküm halinde yüksek huzurunuza sevk 
edilmiştir. 

Hükümet tasarısı tetkik buyurulacak olursa 
orada Ticaret Kanununun hükümlerine uygun 
şekilde muayyen hisseler, muayyen rey hakla-
riyle ifade ve ondan fazla hisse sahibi olan
lara umumi heyette rey hakkının bulunmaması 
esasını vaz'etmiş ve bu esası da nama ve hâ
miline muharrer hisseler arasında bir tefrik 
yapmak suretiyle bir hükme bağlamıştır. Bu 
hükmü iyice tetkik ettik ve gayet garip neti
celerle karşılaştık. 

Bilfarz, 2,5 milyon lira sermayeye sahibolan 
hissedarların arz edilen madde hükmünden 
faydalanarak "500 rey hakkına sahiboldukları 
onun yanıbaşında on milyon lira sermayeye sa
hibolan diğer hissedarların 100 den fazla rey 
hakkına sahibolmıyaeakları neticesine vardık. 

Bu ise menfaati az küçük sermayedar gru-
punun, menfaati büyük sermayedar grupuna 
yersiz tahakkümünü ifade etmektedir. 
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Bu sebepledir ki, Ticaret Kanununun ruh ve 

maksadına uygun bulunmak, şartiyle yeni bir 
hüküm sevk etmek ihtiyacında olduğumuzu 
idrak eyledik. Bizim sevk ettiğimiz lâyihada 
hisseler bin liradan fazla olmıyacağına göre 
bankalar statülerinde umumi heyete iştiraki 
âzami yirmi bin lira kabul edebileceklerdir. Ti
caret Kanunu hükümlerine göre hisseler tesbit 
edilmiş ise asgari 500 lira olacak bu takdirde 
iştirak 10 000 lira ile kabil olacaktır. 

Bu suretle Çelikbaş ve Ferid Melen taraflı
dan iki ayrı kutupta müdafaa edilen görüşten 
bir sentez mahiyetinde olan madde hükmü en
cümen tarafından tercih edilmiştir. 

Demek oluyor ki ; yirmi hisse umumi heyete 
katılma şartıdır. Fakat rey hakkı Ticaret Ka
nununa uyularak tesbit edilecektir. O da her 
hissenin bir rey hakkı olması şeklinde tecelli 
edecektir. 

Rey hakları böylece tesbit edildikten sonra, 
asgari iki milyon gibi bir sermayenin içinde 
20 hisseye sahibolmıyanları da toplamak Çelik
baş arkadaşımızın da ifade ettikleri mahzur
ları ortaya koyacak ve tecanüsü bozacak bir 
şey olabilir. Bankalar da anonim şirkettir ve 
vasfı esasisi sermaye şirketidir. Sermaye şir
ketlerine hâkim olan prensibi buraya da tat
bik etmek ve oraya iştirak eden sermaye ile 
mütenasibolarak rey hakkını vermek, ve umumi 
heyete katılmayı da asgari bir hadle bağlamak 
doğru olurdu. 

O itibarla 20 hisse koyduk. Bu 20 hisse Ti
caret Kanununa göre, 500 lira bir hisse ol
duğuna göre, 10 bin lirası olan iştirak ede
bilir. Eğer Statüde bir hisse bin lira kabul 
edilirse, bu nevi bankalar umumi heyetlerine 
girmek için asgari 20 bin liraya sahibolmak 
lâzımgelir. Bugünkü tatbikat göstermiştir 
ki, bu nevi bankalar ve anonim şirketler haki
katen ahenkli bir idare kurması, ortak adedi
nin çoğalarak demokratik nizamın teessü
sünde değil, bilâkis şahsi menfaatleri hakika
ten ağırlık çeken ortakları hâkim kılmakla 
mümkündür. 

Biz bir taraftan Ferid Melen arkadaşımı
zın görüşünü ele alarak, fakat her halükârda 
Fethi Çelikbaş'm söylediği bütün mahzurları 
Önlemek için sermaye sahiplerinin sermayele
ri nispetinde reye iştirak etmelerini sağla-
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mak suretiyle küçük büyük sermayenin hisse 
sahiplerinin tahakkümü altına girmemesini 
sağlıyacak şekilde hüküm sevk etmiş bulu
nuyoruz. Yani müşahhas olarak düşünceyi şöy
lece hulâsa edeyim : 

20 hisseye sahibolan hissedarlar umumi he
yete gelecekler onun yanında 500 000 liraya 
sahip hissedar varsa onlar geldiği zaman du
rum şu olacaktır; 500 000 liralık sermaye sa
hibinin rey adedi hisseler bin lira ise 500 dür; 
ve 20 bin liralık sermaye sahibinin de reyi 20 
di*. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Komisyon 

sözcüsü arkadaşıma teşekkür ederim. Hakika
ten mahzurlar kısmen bertaraf edilmiştir. Ban
kacılıkta 20 bin lira büyük bir para değildir. 
Bendeniz bu parayı henüz koyacak durumda 
olmamakla beraber bunu büyük bir şeymiş gibi 
kabul etmek bankacılıkla kabili telif değildir. 
Diğer taraftan küçük tasarruf erbabı da hisse
dar olarak reye iştirak etsin deniyor. Küçük 
tasarruf erbabı aksiyondan ziyade obligasyoıı 
alır. Aksiyon aldığınız andan itibaren riske 
girersiniz. Bu itibarla hakikaten bankaların 
şevki idaresinde bilgi sahibi insanların iş başı
na gelmesi lâzımdır. Bunun böyle olmasının 
iktiza ettiğini kooperatiflerden verdiğim misal
le arz etmiştim. Mahzurları kısmen bertaraf 
etmişler, 20 bin lira az para olmadığı gibi çok 
para da değildir. Binaenaleyh bunu daha da 
yükseltebilirlerdi. Bunun üzerinde daha fazla 
durmıyacağım. Yanlız şunu arz edeyim ki, ta
sarruf erbabımızın bu obligasyon, tasarruf er
babının müracaat edeceği aksiyon veya daha 
ziyade obligasyon keyfiyetinde memleketin bir 
de sermaye piyasasını organize etmek zarureti 
kendiliğinden ortaya çıkıyor. Türkiye'de ma
alesef sermaye piyasası organize edilmemiştir. 
işte küçük sermaye erbabının müracaat edece
ği yer olan sermaye piyasasını kurmuş olsaydık 
memleket için çok da,ha iyi olurdu, ve hakika
ten bugünkünden daha çok ölçüde, malûmuâli-
niz iş aleminde sermayeye talep çoktur, kü
çük tasarruf erbabını da müstefit kılmak imkâ
nı olurdu. Tasarruf erbabının çalışacağı yer 
bankalarda aksiyonla çalışmak değil, onların 
sahası daha çok obligasyon sahasında çalışmak
tır arkadaşlar. 
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REÎS-—Ferid Melen, 

FERlD MELEN (Van) — Muhterem ar
kadaşlarım; sayın sözcünün verdiği izahtan 
anlaşılmaktadır ki, banka kuranların statü
lerinde 20 hisseden daha az hisseye sahibolan-
ların rey hakkı ortadan kaldırılmakta yani 
bertaraf edilmesine müsaade olunmaktadır. 
Yani bunu hedef tutan bir hüküm sevk edil
miş bulunmaktadır. Daha evvel arz ettiğim gibi, 
Ticaret Kanunu her hissenin rey hakkını mahfuz 
tutarken, hisse sayısının tahdidine cevaz ve
riyor. Fakat burada ise tamamen aksine. His
se miktarı ne olursa olsun, bu hisse miktarla
rına göre rey vermek imkânı verilirken asga
ri had tâyin ediliyor. Bu hüküm korkarım ki; 
küçük sermayedarları yani tasarrufu küçük 
olanları, büyük sermayedarların tahakkümü
ne ve istismarına tâbi kılsın. Tahmin ediyo-
yorum, Ticaret Kanunu, bu hükmü tesis eder
ken daha çok bu nokta üzerinde durmuştur. 
Anonim şirketlerin küçük sermayelerin, bü
yük sermayeler tarafından istismar edilmeme
si için her hisseye hak tanınmıştır. Burada 
tam tersine bankacılığın zaruretinden doğduğu 
iddiasına dayanılmakta. Bu zaruret vazıhan 
ortaya konmuş değildir. Fethi Çelikbaş arka
daşımız diyorlar ki, sevk ve idarede ileri gö
rüş veyahut bilgi hâkim olsun. Ben de aksi
ni iddia ediyorum. Bir insanın parasının çok 
olmasiyle bilgisinin çok olması icabetmez. 
Belki paranın çokluğu mesuliyet ve karar 
sırasında insanı daha çok titiz davranmaya 
sevk eder ama daha fazla bilgili olmasını 
icabettirmez, böyle bir kaide , de mevcut de
ğildir. Eğer bunu yaparken komisyon, büyük 
sermayedarlar için de âzami haddi kabul et
seydi insaflı bir iş yapmış olurdu. Büyük ser
mayedarların rey sayısı sermaye nispetinde 
artmayıp , muayyen bir ölçüye girseydi iş bir 
dereceye kadar hafiflerdi. Aksine bir taraf 
tamamen açık bırakılırken küçük tasarruf 
erbabının banka idaresindeki tesiri tamamen 
bertaraf ediliyor. 5 milyonluk bir banka ta
savvur edin, 3 milyonu 20 bin liradan aşağı 
hisselere bölünmüştür. Şu halde, bu bankanın 
idaresi diğer iki milyona sahip üç beş kişi
nin eline geçecektir. Bence bu demokratik de
ğildir, iktisadi değildir. Takririmde ısrar edi
yorum, kabulünü rica ederim. 
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REİS — Fethi Çelikbaş. I 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

bir hususa vuzuh vermek için söz aldım. Mister 
Randal Türkiye'ye geldiğinde bir konuşmasında 
şöyle ifade etmiştir. Ferit Melen arkadaşımıza 
güzel bir cevap teşkil edecektir. 

«Ben zengin bir adam değilim, 40 - 50 bin do
larım var. Ama, 100 milyonlar dolara hükmede
rim, bunları binlerce sahipleri bize emanet et
miştir.» demişti. 

Çok parası olan, çok akıllı adanı mânasına 
değildir, sözüm. Bu itibarla, komisyon sözcüsü
nün de izah ettiği gibi tecrübesi geniş, müteşeb
bis vasfında olan insanlar riske girer, aksiyonun 
riski vardır. Risksiz para kazanmak istiyenlerin 
yapacağı tahvilât, obligasyon satmalmaktadır. 
Ben burada çok parası olanın çok aklı vardır de
medim. Katiyen bu kanaatte de değilim. Bâzısı
nın hiç parası yoktur fakat aklı vardır. Ama 
imkânlar bulup da para sahibi olamamıştır. îşte 
bankacılık bu imkânları hazırlıyacaktır. Dört 
başı mamur bir proje hazırlarsanız, Sanayi Kre
di Bankasından kredi alabilirsiniz. Akıllı adanı 
onu yapar. Bu bakımdan arkadaşımız da ısrar 
etmesin. Az kâfi olmakla beraber, madem ko
misyon az hisse senedi sahibi olanların da rey 
sahibi olmaları hususunu derpiş etmiştir ama 
büyük sermaye sahiplerinin de idaredeki rolü 
kabul edilmiştir, bu doğru bir yoldur. Endişeye 
mahal yoktur. 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplere binaen 14 ncü madde

nin tayyını arz ve teklif ederim. 
Van Mebusu 
Ferid Melen 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îdare meclisi, murakıpler ve birinci derecede 
imza yetkisini haiz diğer uzuvlar 

MADDE 15. — Bankaların idare meclisleri 
beş kişiden ve murakıpler de iki kişiden az ola
maz. I 
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Banka umum müdürü, idare meclisinin tabiî 

âzasıdır. 
Bu kanun hükümlerine aykırı hareketlerin

den dolayı hapis cezası ile cezalandırılan kimse
ler ile muhilli haysiyet ve namus bir cürümden 
dolayı mahkûmiyeti bulunanlar, banka idare 
meclisi reis ve âzalıkları ile, murakiplik, veya 
umum müdürlük veya umum müdür muavinliği 
vazifelerinde veya birinci derecede imza yetki
sini haiz diğer vazifelerde istihdam olunamaz
lar. 

REİS - - Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Burada, 

sevk ve idareden mesul olanlarda aranan vasıflar 
mevzuunda, şöyle denilmektedir : «Bu kanun 
hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı ha
pis cezası ile cezalandırılan kimseler ile muhilli 
haysiyet ve namus bir cürümden dolayı mahkû
miyeti bulunanlar...» 

Arkadaşlarım; banka bir kredi, itibar mües
sesesidir. Bir kimse ticari hayatta iflâs etmiş ise, 
o, katiyen bankanın sevk ve idaresinde rey sahi
bi olmamalıdır. Bu itibarla komisyondan rica 
edeceğim. Böyle bir kredi müessesesinin başına 
ticari hayatta iflâs etmiş olan kimselerin gelme
si gülünç bir durum olur. Esasen bu, başka 
memleketlerde görülmüş şeylerden değildir. Bir 
sanayi şirketinde olur. Mesele yoktur. Bir tica
ret şirketinde olur; mesele yoktur. Ama bankada 
olmaz. Çünkü banka itibar müessesesidir. 

Arkadaşlar; niçin bankalar hakkında hususi 
kanun sevk ediyoruz da, sanayi şirketleri hak
kında, ticaret şirketleri hakkında hususi kanun
lar sevk etmiyoruz? Çünkü bankalar itibar mü
esseseleridir. Bu gibi müesseselerin muamelâtı
nın inikasları geniş olur. Bu bakımdan hususi 
kanun sevk ediyoruz. Onun için, hususi kanun
lar sevk ettiğimiz andan itibaren de hususi şart
ları göz önünde bulunduracağız. 

Ticari hayatta iflâs etmiş, fakat mahkûm ol
mamış kimseler bankaların idare meclislerinde 
vazife almamalıdırlar. Bunu bilhassa dikkatini-

•ze arz etmek için söz aldım. 
REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim; bu cü
rümlerin nev'ini tâyin ederken encümende tar
tışmalar oldu. Nihayet 12 Mayıs 1937 tarihli 99 
sayılı Büyük Millet Meclisinin ittihaz etmiş ol-
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duğu bir karar vardır. Oradaki hükümlerden 
faydalanmak suretiyle muhilli haysiyet ve na
mus kelimelerini koymak suretiyle mevcut tema
yül ve anlayışlara uygun hale getirmek istedik. 
Büyük Millet Meclisi bu kararında diyor ki; bir
takım esbabı mucibe serd ettikten sonra : «Buna 
binaen muhilli haysiyet ve namus tâbirinin tef
sir mevzuu olamıyacağma ve bu mefhumun ka
nunu tatbik ile mükellef olan salahiyetli merci
lerin takdir ve içtihatlarına bırakılması muva
fık olacağına karar verilmiştir.» 

2071 sayılı Kanunda ise : 
«Alelıtlak ağır hapis cezası ile veyahut hır

sızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandı
rıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, 
cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa ve ihtilas 
suçlarının birinden dolayı altı ay veya daha zi
yade hapis cezasiyle veyahut alelıtlak beş sene
den ziyade hapis cezası ile veya asgari haddi bir 
seneden aşağı olmamak üzere mükerrer hapis ce
zalarını müstelzim suçlarla mahkûm olanlar ve 
Türk vatandaşlığını terk eden veya vatandaş
lıktan iskat olunanlar yukarda bahis mevzuu 
edilen tâbirin şümulü içine girmektedir.» Böyle 
bir kararda iflâs hâli - hiyleli ve taksirath iflâs 
evleviyetle girecektir - iflâs hileli ve taksirath 
değilse müflis, Çelikbaş'ın dediği gibi, dışarda 
kalmaktadır. Müflis tâbirini ilâve etmek sure
tiyle maddenin kabulünde encümenimiz mütte
fiktir. 

REÎS — Şu halde Fethi Çelikbaş da iltihak 
etmek suretiyle maddej^e muhilli haysiyet ve na
mus bir cürümden dolayı mahkûmiyeti bulunan
lar ibaresinden sonra «müflis» kelimesinin ilâve
sini reyinize arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

idare meclisi reis ve âzalarının hisseleri 
MADDE 16. — Banka idare meclisi reis ve 

azalarından her birinin şirket sermayesinin as
gari % 1 sini temsil eden hisse senedine sahib-
olmaları ve idare meclisine seçilmelerini mütaa-
kıp bu hisse senetlerini Merkez Bankasına ve 
mümkün olmadığı hallerde Maliye Vekâletinin 
göstereceği bankalardan birine makbuz mukabi
linde yatırmaları mecburidir. Ancak, şirket ser
mayesinin % 2 si 20 bin lirayı mütecaviz ise 
fazlası aranmaz. 

Devlet daire ve müesseseleri ile bankalar ve 
diğer teşekküllerin ve şirketlerin memurları bu 

3.1958 0 : 1 
• daire ve müesseselerle bankalar, teşekküller ve 
j şirketleri temsilen idare meclisine seçildikleri 
| takdirde, bunlara terettübeden hisse senedi tevdi 
I mükellefiyeti alâkaiı daire, müessese, banka, te-
| şekkül veya şirketler tarafından yerine getirile-
i bilir. 
] Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı ban-
I kaların idare komitesi reis ve azaları da Türki-
j ye Cumhuriyeti Merkez Bankası veya mümkün 
i olmadığı takdirde Maliye Vekâletinin gösterece-
j ği bankalardan birine, bu maddenin birinci fık-
i rasmda yazılı meblâğı yatırmakla mükelleftirler. 
i Yukardaki hükümler gereğince tevdi olunan 
ı hisse senetleri veya teminat akçeleri bir borca 
\ karşılık gösterilemez, terhin ve haczedilemez. 
; EEİS — Madde hakkında söz istiyen var 
j mı efendim1?.. Buyurun. 
J FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 
I arkadaşlar, burada idare meclisine girmek için 
| banka sermayesinin % 2 kadar (bir teminatın 
j Merkez Bankasına yatırılması lâzımdır. >(% bir 
j olacak sesleri) Ya % bir olacak, yahut da 40 
i bin lira. 
| Sonra ikinci bir mesele var; «Türkiye'de faa-
! liyette bulunan yabancı bankaların idare komi-
| tesi reis ve azaları da Türkiye Cumhuriyeti Mer-
| kez Bankası veya mümkün* olmadığı takdirde 
i Maliye Vekâletinin göstereceği harikalardan bi-
ı rine bu maddenin birinci fıkrasında yazılı meb-
i lâğı yatırmakla mükellef tir.» Şimdi burada ser-
i mayeye esas olarak bankanın esas sermayesi mi 
I nazarı itibara alınacak, yoksa Türkiye'ye tahsis 

ettiği sermaye mi? Bunu tasrih etmek lâzımdır. 
Türkiye 'ye tahsis edilen sermaye yukardaki nis
pet dahilindeki tutarının yatırılması icabedece-
ği şeklinde olması lâzımgeliyor, kanaatindeyim. 

REÎS — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Vazgeçtim. 
REİS — Encümen buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. iSERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Tabı hatası var
dır. Muhterem arkadaşımın hakları vardır. % 2, 
% 1 olacaktır. 

! Ecnebi barikalara gelince : Bunlar Türkiye'-
i ye fiilen tahsis etmiş oldukları sermayenin 
i % 1 ini.. % 1 'olması lâzımdır. Türkiye'ye tah

sis ettikleri sermaye mevzuubabistir. O itibar-
[ la 20 bin lira alarak anlaşılması lâzımdır. 
| REÎS — Ferhan Beyin sualleri encümenin 
; bu cevabı ile tebellür ediyor. Birinci fıkranın 
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sonunda bulunan yüzde ikinin yüzde bir olarak 
maddeyi tavzih edilmiş şekli ile reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Mentol kıymetler ve kambi
yo borsaları aeentaları ile esham ve tahvilâtın 
alım ve satımı ve piyasaya ihracı işleriyle uğ
raşanlar veya devamlı olarak bu işlerle müştagil 
şirketlerin (ıBankalar hariç) idaresinden mesul 
olan ortakları veya idare meclisli reis ve aza
ları ile müdürleri hiçbir bankada idare meclisi 
reis ve âzası, murakıp; umum müdür, umum 
müdür muavini veya birinci derecede imza salâ
hiyetini haiz müdür, memur veya müstahdem 
olarak vazife deruhde edemezler. 

Bankalar, teşkilâtlarında vazife almış olan 
bu gibi kimselerin işlerine derhal son vermeye 
mecburdurlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyeniîer.. Kabul edilmiştir. 

Y'em'in 
MADDE 18. — Banka idare meclisi reis ve 

azaları ile banka umum müdürleri ve umum 
müdür muavinleri veya yabancı bankaların ida
re komitesi reis ve azaları intihap veya tâyinlle-
rini takib'eden bir hafta içinde mahallî ticaret 
mahkemesine müracaatle tâyin edilecek 'günde 
mezkûr mahkeme huzurunda; vazifelerinin de
vamı müddetince, bankanın işlerini tam îb'ir dik
kat ve dürüstlük ile idare 'edeceklerine, bilerek 
ve istiyerek kanun hükümlerine aykırı hare
ket etmiyeceklerine ve ettirmiyecıe'klerme dair 
yemin etmekle mükelleftirler. 

Bankaların bu husustaki müracaatleri mah
kemelerce müstacel mevattan addolunur. 

Yemin zabıtlarının mahkemece tasdikli birer 
sureti Maliye Vekâletine gönderilir. 

İdare Meclisi reis ve azaları ile umum müdür 
ve umum müdür muavinleri ve yabancı Ibanka-
ların İdare Komitesi reis ve azaları usulü daire
sinde yemin etmedikleri takdirde, vazife göre
mezler. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinoh) —' Yine bir tahı ha
tasına işaret edeceğim. Banka İdare Meclisi reis 
ve azaları, banka umum müdür ve umum mü-
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dür muavini ve yabancı bankalarda'ki ve kelime
si (veya) olacaktır. 

REİS — Encümenin işaret ettiği ş'e'kilde 
maddenin birinci fıkrasında «Müdür muavinleri 
cümlesinden sonraki veya kelimesinin (ve) ola
rak tashih edilmek suretiyle maddeyi reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İdare Komitesi 
MADDE 19. — Anonim şirket şeklinde ku

rulan bankalarda Türk Ticaret Kanununda gös
terilen idare uzuvlarından başka bu kanunda 
yazılı vazifeleri ifa etmek üzere İdare Meclisi 
tarafından, İdare Meclisi azaları arasından se
çilen iki âza ile umum müdür veya vekilinden 
mürekkep üç kişilik bir İdare Komitesi kurulur. 

Bu kanunun meriyete girmesinlen önce li
mitet ve hisseli şirket şeklinde kurulmuş ban
kalarda İdare Komitesi, Türk Ticaret Kanunu 
ve esas mukavelenameleri hükümlerine göre 
umumi heyetleri veya şerikleri tarafından se
çilecek iki âza ile şirketin müdüründen terek-
•kübeder. 

Yabancı bankaların, 12 nci madde mucibin
ce belli edilecek, Türkiye'deki idare merkezle
rinde İdare Meclisi ve İdare Komitesi salâhi
yet ve mesuliyetini haiz olmak üzere bankanın 
merkez müdürünün de dâhil bulunduğu üç kişi
lik bir idare uzvu tesis olunur. 

Her hangi bir içtimaa iştirak edemiyeeek su
rette mazereti zuhur eden l'dare Komitesi âzası 
yerine vazife görmek üzere iki yedek âza se
çilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdare Komitesi kararları 
MADDE 20. -— İdare Komitesinin ittifakla 

verdiği kararlar doğrudan doğruya, ekseri
yetle verdiği kararlar İdare Meclisinin, tasvi
binden sonra infaz olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyetıler... Kabul edilmiştir. 

İdare Komitesi karar defteri 
MADDE 21. — İdare Komitesi kararları, ara

larında açık bırakılmamak ve satır aralarında 
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çıkıntı olmamak şartiyle, tarih ve numara sı-
rasiyle Türk Ticaret Kanununun defterlere 
mütaallik hükmü mucibince tasdik edilmiş mü
teselsil sayfa numaralı bir deftere metnin sıh
hatinden hiçbir veçhile şüpheyi davet etmiye-
cek şekilde günü gününe kaydedilir ve her ka
rarın altı komite azaları tarafından imza olunur. 

Ancak, iş hacmi kesif olan bankalarda, Ma
liye Vekâletinin müsaadesi ile ve yıl sonlarında 
ciltlettirilmek kaydiyle yukarıda yazılı defter 
yerine yaprakları tasdikli ve müteselsil sıra nu
maralı kalamoza kullanılması caizdir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdare Komitesinin murakabe edilmesi 
MADDE 22. — İdare Meclisi, idare Komite

sinin faaliyetini murakabe etmekle mükelleftir. 
îdare Meclisi azalarından her biri İdare Ko

mitesinden, bu komitenin faaliyeti hakkında ̂  
her türlü malûmatı istemeye ve lüzumlu göre
ceği her çeşit kontrolü yapmaya salahiyetlidir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Murakıplerin vazifeleri 
MADDE 23. — Murakıpler, banka idare 

meclisi reis ve azaları, idare komitesi azaları ile 
müdür ve memurlarının bu kanun hükümlerine 
ve bankanın esas mukavelenamesine aykırı ha
reketlerini gördükleri takdirde bunları vesika
lara dayanarak şirket umumi heyetine hitaben 
tanzim edecekleri raporda zikretmeye mecbur
durlar. 

Murakıpler raporlarının birer suretini tan
zim tarihinden itibaren bir hafta içinde Maliye 
Vekâletine göndermekle mükelleftirler. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Bu kanuna veya hususi ka
nunlarına göre mevduat kabulüne mezun olan
lardan başka hiçbir hakiki veya hükmi şahıs, 
aslan veya fer'an meslek edinerek mevduat ka
bul eyliyemez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

6.1958 C : 1 
i Hususi teşekküller 

MADDE 25. — Resmî ve hususi idare, mü
essese ve şirketler ile meslekî teşekküller yal
nız kendi memur ve müstahdemlerine aidolmak 
üzere sıhhi ve içtimai yardım, ihtiyat ve tasar
ruf temini maksatları ile teşkil ettikleri sandık
larda kendi azalarına münhasır olmak üzere 
mevduat kabul edebilirler. 

Bu kabîl sandıklar statüleri dâhilinde faali
yette bulunmakla beraber nakit mevcutlarının 
5 000 liradan fazlasını millî bankalara mevdu
at olarak yatırmaya veya Devlet tahvili almaya 
mecburdurlar. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, halen birçok daire ve müesseselerde 
memurların kendi aralarında kurmuş oldukları 
tasarruf sandıklan vardır. Bu metin bu şekilde 
çıktığı takdirde bunların hepsini bir anda tas
fiye etmek icabedecektir. Çünkü, maddede : 
resmî ve hususi idare, müessese ve şirketlerle 
meslekî teşekküller yalnız kendi memur ve 
müstahdemlerine aidolmak üzere sıhhi ve içtimai 
yardım, ihtiyat ve tasarruf temini maksatla-
riyle teşkil ettikleri sandıklarda kendi azala
rına münhasır olmak üzere mevduat kabul ede
bilir. 

Bu maddeye göre bu teşekküllerin kendi 
sandıkları ancak yaşıyacak, buna mukabil bu 
müesseselerin memurlarının kendi aralarında 
teşkil ettikleri sandıklar bunlar meyanma gir-
miyeeektir. 

Eğer encümen bu metinde birkaç kelime de
ğişikliğine rıza gösterirse bu mahzur ortadan 
kaldırılmış olur. O da şudur : İkinci satırda; 
«Şirketlerle meslekî teşekküller de», 3 ncü satır
da ; «Teşkil edilen sandıklar» şekline sokulursa, 
bir iki kelime değişikliği ile arz ettiğim gibi 
müessesede çalışan memurların kurmuş olduk
ları sandıklar da yaşamalarına devam edecek
tir. Aksi takdirde buna paydos demek lâzımge-
lir. 

REÎS — Necmeddin Önder. 
NECMETTİN ÖNDER (Nevşehir) - Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Ferid Melen arkadaşı
mız zannedersem tasarruf sandıkları ile, resmî 
teşekküller tarafından meydana getirilmiş olan 
yardım sandıklarım biribirine karıştırıyorlar. Ta-

1 sarruf sandığı, kanunu mahsusla idarei hususiye 
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ve belediyeler tarafından kurulabilir. Resmî te
şekküllerde çalışan memurların kurdukları yar
dım sandıkları, eğer burada ifade ettikleri gibi 
tasarruf sandıkları ise, bu maddenin şümulüne 
girmez. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lâyihada 

para piyasasını açık muamelelerle tanzim etmekle 
mükellef Amortisman ve Kredi Sandığı gösteril
diği halde burada; «Devlet tahvili almaya mec
burdur.» diyor. Mademki, bu çeşit muameleler 
artık para piyasasını tanzim maksadiyle Amortis
man ve Kredi Sandığı tarafından yürütülecektir. 
Devlet tahvili almaya mecbur olacaklarsa onun 
yanında Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri
ni de almaya imkân verecek bir salâhiyetin ta
nınması lâzımdır. Devlet tahvili azaldığı zaman 
kıymeti muazzam yükselir. Amortisman ve Kre
di Sandığı da, ilerdeki maddelerde, tahvil çıkar
maya mecbur addediliyor. Bu bakımdan; «Dev
let tahvili veya Amortisman ve Kredi Sandığı 
tahvili almaya mecburdur.» diye sarahat vermek 
lâzımdır. 

MUVAKKAT 'ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLÜ (Sinob) — Efendim, Ferid 
Melen arkadaşımızın mülâhazasını, biz, maddenin 
yazılış tarzında yerinde görmedik. x\ma başka 
türlü anlaşılmasına mahal vermemek için ve aynı 
zamanda aynı sarahati verdiği için; «Teşkil ettik
leri» ibaresi yerine, «Teşkil edilen» kelimesinin 
kullanılmasında mutabıkız. 

Şimdi, Fethi Çelikbaş arkadaşımızın Amor
tisman ve Kredi Sandığı tahvilleri hakkındaki 
mülâhazalarına gelince; malûmu âliniz olduğu 
veçhile bu husus kanımla teşekkül etmiş bir mües
sesedir. Aynı kanunun 10 ncu maddesinde... 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 
Cümlede «... müessese ve şirketlerde de» deniyor. 
Buradaki «de» ile birlikte mi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLÜ (Devamla) — Evet «Şirketler
de de» oradaki «de» ile birlikte. 

Amortisman ve Kredi Sandığının çıkardığı 
tahviller esasen yine kendisini tesis eden kanu
nun 10 ncu maddesindeki hükme göre bunun çı
karacağı tahvilât Devlet tahvilâtıdır. Burada da 
Devlet tahvilâtı denildiğine göre Amortisman ve 
Kredi Sandığının çıkaracağı tahvillere de şâmil 
olacağı tabiî ve açıktır. 

1968 C : 1 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 

söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şimdi 

Sözcü arkadaşımın mütalâaları bir bakıma cevap 
teşkil eder. Fakat bu Bankalar Kanunu muayyen 
maksatları istihdaf eden ve bunun için muayyen 
müesseseler tesis eden, vazife veren bir kanun 
olarak çıkıyor. Bugün Türkiye'de açık piyasa 
muamelelerini tedvir ve tanzime mezun bir heyet 
Amortisman ve Kredi Sandığı mânası anlaşıla
caktır. Yarın bu Sandık ve teşekküllerden bir 
şey almak isterlerse, herkes 10 neu maddeyi bit
mez, Amortisman ve Kredi Sandığı yapıyor, ora
da yapmak ve satmak iktiza eder diye... Yarın 
bunların tercümesi yapılacaktır arkadaşlar'. Dört 
başı mamur, daha insicamlı bir kanun çıkarmak 
varken, ondan ona atıf yapmak suretiyle endi-
rekt yola niçin gidiyoruz? Amortisman ve Kredi 
Sandığı deyince daha doğrudur ve üslûp bakı
mından da bunda daha selâmet vardır. Bu çeşit 
muameleleri yapmakla mükellef Amortisman ve 
Kredi Sandığı vazife!endirilmiştir. Ve bir vazi
fenin görülmesi mevzuubahistir. Arkadaşım ısrar 
etmesinler. Hattâ bendeniz Devlet tahvili ibaresi 
yerine, Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri 
ibaresinin konmasını Amortisman ve Kredi San
dığı Kanununun 10 ncu maddesi gereğince ka
nunun insicamı bakımından daha uygun görü
rüm. 

REİS — Mahmut Güçbilmez, buyurun. 

MAMHUD GÜÇBİLMEZ (Bolu) Arka
daşlarım, sayın sözcünün verdiği izahatta Amor
tisman ve Kredi Sandığı tahvillerinin Devlet tah
villeri gibi kaydının bulunduğu malv-us maddede 
zikredildiği görülmektedir. Buradaki (gibi). 
bendenizin anladığıma nazaran Devlet tahvilleri
nin mazIıar olduğu imtiyazlara mazhariyet mâ
nasında veya özelliğinde işaret etmiş olmak gere
kir zannımca. Bu bakımdan mücerret (gibi) ta
biri, durumu temin ve tavzihe kâfi gelmese ge
rektir. 

Bu itibarladır ki, Devlet tahvilleirnin piya
sada darlığı halinde Amortisman ve Kredi San
dığının tahvillerinin de alınmasını teminen, hat
tâ darlığına, genişliğine lüzum yok, yani tanzim 
müessesesi olmak bakımından onun tahvillerinin 
de mubayaasını teminen burada bir vuzuh ver
mek yerinde olur. «Gibi» ile iktifa etmek başka 
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bakımdan yerinde, fakat bu yönden zannımea isa
betli değildir. Eğer iyi aıılamamışsam rica edi
yorum, şahsan tatmin edilmem için daha vazıh 
malûmat lütfetsinler... 

REİS — Eneümne. 
""MUVAKKAT ENCÜMEN M. M.SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, Mahmut 
Güçbilmez arkadaşımızın beyanatı bizi tatmin 
etmiştir. Paidei zaide olsa da kabul ediyoruz. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın yaptığı teklifi 
biz de tekabbül ediyoruz. O itibarla maddenin 
son fıkrasının, «Bu kabîl sandıklar statüleri dâhi
linde faaliyette bulunmakla beraber nakit mev
cutlarının 5 bin liradan fazlasını millî bankalara 
mevduat olarak yatırmaya yahut Devlet tahvili -
veya Amortisman ve Kredi Sandığı tahvillerini 
almaya mecburdurlar.» şeklinde tashihini rica 
ediyoruz efendim. 

RElS — Maddeyi yeni şekli ile okuyacağız, 
efendim. 

Hususi teşekküller 
MADDE 25. —r- Resmî ve hususi idare, 

müessese ve şirketler ile meslekî teşekküller 
yalnız kendi memur ve müstahdemlerine aidol-
mak üzere sıhhi ve içtimai yardım, ihtiyat ve 
tasarruf temini maksatları ile teşkil edilen 
sandıklarda kendi azalarına münhasır olmak 
üzere mevduat kabul edebilirler. 

Bu kabîl sandıklar statüleri dâhilinde faa
liyette bulunmakla beraber nakit mevcutları
nın 5 000 liradan fazlasını millî bankalara 
mevduat olarak yatırmaya yahut Devlet tah
vili veya amortisman ve Kredi Sandığı tahvil
lerini almaya mecburdurlar. 

REİS —• Maddeyi «Amortisman ve Kredi 
Sandığı tahvillerinin» ilâvesi suretiyle reyi
nize arz ediyorum. 

Kabul edenler, etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Mevduat nevileri 
MADDE 26. — Bankalar hesaplarında res

mî mevduatla ticari mevduatı, bankalar mev
duatını ve tasarruf mevduatını yekdiğerinden 
ayırmaya ve bunları vadeli ve vadesiz olarak 
bir tasnife tâbi tutmaya mecburdurlar. 

Bir sene ve daha fazla vadeli mevduat, va
deli mevduat addolunur. 

1958 0 : 1 
(1. Resmî mevduat : Genel ve katma büt

çeli daire ve müesseselere, mahallî idarelere, 
kanunla kurulmuş mütedavil sermayeli te
şekküllere,) mahkemelere, icra ve iflâs daire
lerine, tereke hâkimliklerine ve kanunla ku
rulmuş içtimai sigorta müesseselerine ait 
mevduat, resmî mevduat sayılır. 

2. Ticari mevduat : Her nevi ortaklık
lara tüccarların ticarethanelerine ve firma
larına, cemiyet, kooperatif ve birliklerin ti
cari işletmelerine, iktisadi Devlet Teşekkülü 
halindeki işletmelerle Devlet veya mahallî 
idarelerin vaz'et'tikleri sermaye ile kurulmuş 
şirketlere ve bunlara bağlı teşebbüs ve mües
seselere ait mevduat ticari mevduattır. 

3. Bankalar mevduatı : Bankaların (ikti
sadi Devlet Teşekkülü halindeki bankalar dâ
hil) yekdiğerine yaptıkları mevduat bu grupa 
dâhildir. 

4. Tasarruf mevduatı : Resmî ve ticari 
mevduatla bankalar mevduatı dışında kalan 
bilcümle mevduat tasarruf mevduatı ad ve iti
bar olunur. 

RElS — Söz isteyen.. Fethi Çelikbaş, bu
yurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
mühim telâkki ettiğim bir noktaya temas 
edeceğim. Kanun tekniği bakımından, bilmi
yorum, komisyon nasıl karşılar. 

Resmî mevduattan, Halk Bankası, Halk San
dıklan bulundukları şehirlerde bugün bele
diyeler ve hususi idareler muayyen nispet
lerde para koydukları halde Halk Bankası 
ve Halk sandığındaki bu mevduat başka ban
kalara da pekâlâ konabiliyor. Acaba komis
yon, esnafın kredi ihtiyacını takviye etmek 
bakımından' kredi ihtiyacını hesliyen ana ban
kalar Halk Bankasını ve Halk Sandıklarını des
teklediklerine göre, resmî mevduat Halk Ban
kası ve Halk Sandığı şubeleri olan yerler
de «belediyeler ve hususi idareler mevduatla
rını bu bankaya yatırırlar» diye bir hüküm 
konulamaz mı? Sırf esnafın kredi ihtiyacını 
takviye etmek için. Kanun tekniği bakımın
dan pek isabetli olmadığını ben de pekâlâ 
biliyorum. Ama bu imkânı sağlamak da esnaf 
için çok faydalı olur. 

REİS — Encümen. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCIJOĞLU (Sinob) — B u n u n kanun 
tekniğine uygun olmadığı, teklif sahibi ar
kadaşımız tarafından da belirtildiği gibi bu 
hükmü buraya alacak icabı bulmak mümkün 
değildir. Çünkü görüştüğümüz iş Bankalar 
Kanunudur. Halbuki arkadaşımızın teklifi 
muayyen daire ve teşekküllerin mevduatının 
nereye verileceğidir Bu bir kararname mese
lesidir Bunun ısdarına mesnedolan kanunla
rın tadilini teklif ederlerse arkadaşımız çok 
daha sarih bir hükümle ortaya çıkmış olur. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Sual soraca
ğım. 

REİS — Buyurunuz. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Efendim, mad

dede genel ve katma bütçeli... Diye başlıyor ve 
devam ediyor. Mahallî idarelerin birçok yer
lerde çok büyük ve vâsi ölçüde kurdukları işlet
meler var. Meselâ İstanbul'da, Elektrik, Tünel, 
Tramvay, Otobüs idaresi, Ankara'da Elektrik, 
O az ve Otobüs îdaresi, Sular İdaresi gibi. Bun
lar acaba bu katagoriden resmî mevduat adde
dilecek midir, edilmiyecek midir? Bunu öğren
mek istiyorum. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

1958 C : 1 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Maddede ancak 
daire ve müesseseler diye tasrih edildiğine gö
re iştiraklerine kabili tatbik değildir. Yaıılız 
sermayelerinin tamamı daire ve müesseselere ait 
ise o zaman onları da buraya dâhil addetmek 
lâzımdır. 

REİS -— Madde hakkında başka söz iste
yen... Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul -edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarruf mevduatının imtiyazları 
MADDE 27. — Tasarruf mevduatı sahipleri, 

mevduatlarının % 50 sine müsavi bir miktar 
için bu mevduatı kabul etmiş olan bankanın ak
tifinde mevcut bütün kıymetler üzerinde imti
yazlı alacaklıdırlar. 

İflâs vukuunda tasarruf mevduatının imti
yazlı kısmı tasfiye neticesinde beklenmeksizin 
sahiplerine tediye olunur. 

REİS — Söz isteyen? Yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenl-er... 
Madde kabul edilmiştir. 

16 Haziran Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,24 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Bülent Ecevifin, Kre
di Anlaşmaları için 1957 yılında Sovyetler Bir
liğini giden heyetlerimize ve sağlanan kredi 
miktarına, (7/68) 

2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevifin, Sov
yetler Birliği ile yapılan ticari temasların neti
celerine, kredi ve teknik yardımla kurulacak 
fabrikalara, (7/69) 

3. — Ankara Mebusu Bülent Ecevifin, Sov
yet yar dimiyle kurulması tasarlanan fabrika
ların dolar veya EPJJ bölgelerinden sağlanabi
lecek kredilerle yapılması için teşebbüste bu
lunulup-•bulunulmadığına, (7/70) 

4. — Ankara Mebusu Bülent Ecevifin, Tür
kiye ile Sovyet Rusya arasındaki kredi ve tek

nik yardım anlaşmalarının iptaline ve yeni yar
dımlar için yapılan müzakerelerin durdurul
masına karar verilip verilmediğine, (7/71) 

5. — Ankara Mebusu Bülent Ecevifin, ku
rulacak fabrikalar için memleketimize gelmiş 
veya gelecek olan Sovyet teknisyenlerinin mik
tarına dair sualine Hariciye Vekili Fatin Rüştü 
Zorlu'nun tahrirî cevabı (7/72) 

10 . II . 1958 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için tavassutunuzu 
saygılarımla rica ederim. 

1957 yılında kredi anlaşmaları müzakere et
mek üzere Sovyetler Birliğine hangi Türk heyet-

ili 
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leri gitmiş, ve nasıl şartlarla, hangi maksatlarla, 
ne miktarlarda kredi sağlanmıştır? 

Ankara Milletvekili 
Bülent Eeevit 

10 . II . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya-
zıh olarak cevaplandırılması hususunda tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. • 

Halen Sovyetler Birliğinde ticari temaslar 
için hangi Türk heyetleri bulunmaktadır ve te
masları ne safhadadır? Ticari temaslar için bu yıl 
gidecek başka heyetler de var mıdır? Sovyet kre
di ve teknik yardımiyle kurulacak fabrikaların 
sayısı kaçtır, mahiyetleri nedir ve bunlar için 
sağlanan kredilerin ve teknik yardımların mahi
yetleri, şartları, miktarları nelerdir? 

Ankara Milletvekili 
Bülent Eeevit 

10 . II . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. 

Sovyet yardımiyle kurulması tasarlanan fab
rikaların dolar veya EPU bölgelerinden sağlanabi
lecek kredilerle kurulması için daha önce teşeb
büsler yapılmış mı idi? Yapılmışsa bu teşebbüs
lerden müspet sonuçlar alınmaması sebepleri ne
lerdir? Dış ticaretimizin daha geniş ölçüde dolar 
ve EPU bölgelerine yönelmesi imkânlarında bir 
daralma varsa, bu daralmanın sebepleri nelerdir. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Eeevit 

0 

10 . I I . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. 

9 Şubat 1958 günü Başbakanın Bursa'da, Cum
huriyet Halk Partisi için, 

«Açık söylesinler, Rusya'dan yardım gören 
memleketler arasına mı girmemizi istiyorlar?» 
diye bir soru sorması, Türkiye'ye Sovyet kredi 
ve teknik yardımları için yapılan anlaşmaların 
Türk Hükümetince iptaline ve yine Sovyet kredi 
ve teknik yardımları sağlamak için yapılan müza

kerelerin durdurulmasına karar verildiğine mi işa
rettir?. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Eeevit 

10 . II . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. 

Soyvet kredi ve teknik yardımiyle kurulacak 
fabrikalar için Türkiye'ye ne kadar Sovyet tek-
nisiyeni gelmiş veya gelecektir- Bu teknisiyenler 
yurdun hangi bölgelerinde ne kadar ikamet ede
ceklerdir?. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Eeevit 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 
102 901-Tic. 3/30 

12 . V I . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Memleketimizle Sovyet Rusya arasında mev

cut kredi anlaşmaları ile memleketimizin dolar, 
EPU sahaları ve Sovyet Rusya ile olan ticari 
mübadeleleri mevzuunda Ankara Milletvekili 
Bülent Eeevit tarafından verilen metinleri mel-
fuf beş tahrirî sual takririnin Sayın Başvekil 
adına tarafımdan cevaplandırılması Başvekâlet
ten emir buyurulduğundan, mevzu ve mahiyet
leri itibariyle bir vahdet gösteren bu sual tak
rirlerinin cevaplarının bir arada hazırlanarak 
leffen takdim kılındığını saygılarımla arz ede
rim. 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Memleketimizle Sovyet Rusya arasında mü-
nakit yegâne kredi anlaşması «24 Kânunusani 
1934 tarihinde Ankara'da imzalanan 8 milyon 
dolarlık Protokol» dür. 

Kayseri Mensucat Fabrikası ile Nazilli kom
binalarının kurulmasına sarf olunan bu Rus kre
disi haricinde memleketimizle Sovyet Rusya ara
sında her hangi bir kredi veya teknik yardım 
anlaşması imzalanmadığı ve bu maksatla Mos
kova'ya hiçbir resmî Türk heyeti gitmediği ci
hetle ahdî hükümler icabı memleketimize Sov
yet teknisiyenlerinin gelmesi bahis mevzuu de
ğildir. 

4 7 5 -
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İki memleket arasındaki ticari mübadeleler 

halen mer'i bulunan 8 Ekim 1937 tarihli Türk -
Rus Kliring Anlaşması çerçevesinde cereyan et
mektedir. Bu anlaşma dâhilinde mubayaa olu
nabilecek komple sınai tesislerin montajı için, 
işin mahiyetine göre, diğer memleketlerden ya
pılan mümasil mubayaatta olduğu gibi Sovyet 
teknisyenlerinin de memleketimize gelmeleri ve 
montaj ameliyelerinin ikmaline kadar, yaban
cılara tatbik olunan kanuni ve idari hükümler 
dâhilinde, kalmaları mümkün ise de halen mem
leketimizde bu kabîl Sovyet teknisyenleri bu
lunmamaktadır. 

Mevzuubahis Kliring Anlaşması hükümlerine 
göre Sovyet Rusya tarafından memleketimizden 
yapılacak mubayaata mukabil memleketimizin 
de Rusya'dan mubayaata tevessül eylemesi ta
biîdir. Hakiki ve hükmi şahıslar ve icabettiği za
man Devlet iktisadi Teşekkülleri tarafından 
yapılmakta olan mubayaat ahdî hükümler dâhi
linde Sovyet Rusya'da tekevvün etmiş ve edecek 
iştira gücümüze göre taayyün etmektedir. Tür
kiye iş Bankasının memleketimizde senelik is
tihsal kapasitesi 37 500 ton olacak bir cam fab
rikası kurulması için Sovyet Rusya'dan yapaca
ğı mubayaat Kliring Anlaşması çerçevesinde ta-
mamiyle hususi bir mukavele mevzuunu teşkil 
etmiş bulunmaktadır. Sümerbank da aynı şekil
de Sovyet Rusya'dan 1 018 525 dolarlık dokuma 
tezgâhı malzemesi temini için bu senenin Mart 
aymda bir mukavele imzalamıştır. Bu gibi komp
le tesisat mubayaatmın EPU ve dolar sahasın
dan olduğu gibi, siyasi ve ticari münasebetleri
miz bulunan diğer her hangi bir memleketten de 
mubayaasına mâni bir hüküm yoktur. 

Eşhası hususiye ve hükmiyelerin mubayaatı-
na Hükümetin müdahalesi ancak dış ticaret reji
mi çerçevesinde yapılmaktadır. Bu da mühim 
miktarda iştira gücümüzün tevezzüüne bağlı bu
lunmaktadır. Türk dış ticaret rejiminin gayesi 
ise mübadelelerin mümkün olduğu kadar mülti-
lateral tediye sistemleri dâhilinde icrasını sağla
maktadır. 

Bu politika neticesinde 1955 te ihracatımı
zın % 49,3 EPU ya, % 17 si dolar sahasına ol
mak üzere ceman % 66,3 ü EPU memleketleriy
le dolar sahasına, % 21,9 Şarki - Avrupa mem
leketlerine, % 11,8 anlaşmalı memleketlere ya
pılmıştır. 

.1958 0 : 1 
1956 da umumi ihracatımızın, % 50,4 EPU 

ya, % 21,6 si dolar sahasına olmak üzere ceman 
%72 si EPU memleketleriyle dolar sahasına 
% 19,6 Şarki - Avrupa memleketlerine, % 8,4 
anlaşmalı memleketlere teveccüh etmiştir. 

1957 de ise umumi ihracatımızın, % 47,6 sı 
EPU ya % 28,4 ü dolar sahasına olmak üzere 
ceman % 76 sı EPU memleketleriyle dolar sa
hasına, % 18,3 Şarki Avrupa memleketlerine, 
% 7 si anlaşmalı memleketlere yapılmıştır. 

i thalâta gelince, 
1955 te umumi ithalâtımızın, % 43,4 ü EPU 

dan, % 29,2 si dolar sahasından olmak üzere 
ceman % 72,6 sı EPU memleketleriyle dolar 
sahasından % 15,7 si Şarki Avrupa memleket
lerinden, % 11,7 si anlaşmalı memleketlerden 
vukubulmuştur. 

1956 da umumi ithalâtımızın, % 51,7 si 
EPU dan, % 24,5 i dolar sahasından olmak 
üzere ceman % 76,2 si EPU memleketleriyle 
dolar sahasından, % 14,6 sı Şarki Avrupa mem
leketlerinden, % 9,2 anlaşmalı memleketlerden 
yapılmıştır. 

1957 de umumi ithalâtımızın, % 40,4 ü EPU 
dan, % 36,5 i dolar sahasından olmak üzere 
ceman % 76,9 u EPU memleketleriyle dolar sa
hasından, % 16,8 i Şarki Avrupa memleketle
rinden, % 6,3 ü anlaşmalı memleketlerden vu
kubulmuştur. 

Bu devreler zarfında Sovyet Rusya ile olan 
ticaretimiz ise umumi ithalât ve ihracatımızın 
ancak % 1 ilâ 2 1/2 sine tekabül etmektedir. 

Görülüyor ki, EPU ve dolar sahası memle
ketleri ile olan dış ticaretimizde bir daralma 
değil, bilâkis bir artış husule gelmiştir. 

6. —• Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, 
Malatya'nın Yeşilyurt kazası Ortaokulunun ne 
zaman açılacağına dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımct'nm tahrirî cevabı (7/76) 

17 .11.1958 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususun Maarif Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nurettin Akyurt 

Birkaç seneden beri vadedilip geçen sene de 
1957 - 1958 ders yılı programında faaliyete ge-

m 
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çeceği bildirilen Malatya'nın Yeşilyurt kabası 
Ortaokulu bugüne kadar faaliyete geçmemiştir. 
Eski ilkokul binasında bu ortaokulun ne için fa
aliyete geçmediğinin sebebi? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 1220 

9 . VI . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 
çıkan 19 Şubat 1958 tarih ve 776-837/2816 sa
yılı yazı cevabıdır: 

Malatya'nın Yeşilyurt kazasında mevcut ilko
kul binasında ortaokul açılmaması sebebine mü-
taallik Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un tah
rirî sual takririne verilen cevap leffen takdim 
kılınmıştır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Malatya vilâyetine bağlı Yeşilyurt kazasında 
mevcut dört sınıflı ilkokul adiyle anılan bina, 
küçük bir ortaokulun öğrenci mevcudunu barın
dırmaya elverişli olmadığından burada bir orta
okul açılamamıştır. 

7. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, Ak
çadağ kazası sulama suyu işinin ne safhada ol
duğuna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik Heri
nin tahrirî cevabı (7/84) 

5 .III. 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara

fından zaman tâyini suretiyle yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Malatya Milletvekili 

Ahmet Fırat 

Her seçim arifesinde yapılacağı Hükümet er
kânı tarafından mahallinde kuvvetle vadedilen 
Akçadağ kazasının sulama' suyu işi ne safhada
dır ve ihalesi ne zaman yapılabilecektir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı: 715 

10 . VI . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

7 . I I I . 1958 gün ve 7 - 84/932 - 3317 sayılı 
yazınız karşılığıdır : 

Malatya Mebusu Ahmet Fırat tarafından ve
rilen 5 . I I I . 1958 tarihli tahrirî sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır: 

Akçadağ ovası sulama işi tetkik safhasında
dır. Ovadaki sular sulamaya yeter miktarda ol
madığından suların artırılması çareleri üzerinde 
çalışılmakta ve bu meyanda ovada hidrolojik ça
lışmalar yapılmaktadır. 

iki baraj yerinin tetkiki da hidrolojik çalış
malar meyanmda bulunmakta olup önümüzdeki 
mevsimde yapılacak sondajlar neticesinde bu yer
lerin baraj yapılmasına müsait olup olmadığı an
laşılacaktır. 

Diğer taraftan ovanın toprak tasnifleri yapıl
makta olup ancak bu çalışmaların neticesinde 
sulanacak yerlerin tesbiti mümkün olabilecektir. 

Bütün bu çalışmalar Ağustos içinde neticele
necek ve ondan sonra projelerin yapılmasına 
başlanacaktır. 

Projeler meydana çıkmadan evvel ihale za
manını tâyin etmeye imkân bulunmamaktadır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

8. — Ankara Mebusu Selim Soley'in,, 1956 
ve 1957 senelerinde tevzie tâbi tutulan her nevi 
mal ve vasıtanın Ankara kazalaıına tahsis olu
nan miktarı ile ne şekilde dağıtıldığına dair su
aline Ticaret Vekili Abdullah Aker'in, tahrirî 
cevabı (7/90) 

8 . III . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yükseke Reisliğin»; 
Aşağıd&ki sorumun Sayın Ticaret Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Selim Soley 

1956 ve 1957 senelerinde bakanlıkça tov/.ie 
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tâbi tutulan (kalay, cam, çivi, çimento, otomobil 
lâstiği, jeep, traktör ve saire gibi) her nevi mal 
ve vasıtadan Ankara kazalarına tahsis olunanla
rın ayrı ayrı miktarı ile, kazalara miktar ayır
madaki ölçünün esası ve kazalarda bu malların 
köylere ve halka dağıtımının tarzı nedir, şim
diye kadar bakanlığa bu gibi malların dağıtımı 
ile alâkalı bir şikâyet veya yolsuzluk iddiası 
intikal etmiş midir? Etmiş ise, ne muamele ya
pılmıştır? 

T. O. 
Ticaret Vekâleti 11.VI.1958 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Özel No. 1/496 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 14 . III . 195S 

tarihli ve 7/90 - 3379 sayılı yazıya C : 
1956 ve 1957 senelerinde Ankara kazalarına 

tevzie tabi maddelerden verilen miktarlar hak
kında Ankara Mebusu Selim Soley tarafından 
verilen tahrirî sual takririne ait cevap ilişik ola
rak takdim kılınmıştır. 

Kazalara mütealilk olmak üzere istenen ma
lûmat henüz vilâyetçe tesbit edilmekte olduğun
dan alındığında ayrıca arz edilecektir! 

Saygılarımla. 
Ticaret Vekili 

A. Aker 

.1968 0 : 1 
1. 1956 ve 1957 yıllarında Ankara vilâyeti

ne tahsis edilmiş bulunan muhtelif tevzie tabi 
maddelerin isim ve miktarlarını gösterir liste 
ilişiktir. 

Vekâletimizce yapılan tahsisler, doğrudan 
doğruya vilâyetler emrine inhisar etmekte oldu
ğundan, Ankara vilâyetince kazalara tefrik edi
lenlerin listesi alınacak malûmata göre ayrıca 
takdim kılınacaktır. 

2. Tevziat, K/982 sayılı Karara müsteniden 
17 . VII . 1956 tarihli ve 9360 sayılı iResmî 
Gazetede neşredilen 21 sayılı Sirküler hükümle
rine göre ve mezkûr Sirkülerin 5 nci maddesini ta
dil eden 25 sayılı Sirküler ahkâmına tevfikan 
kurulmuş bulunan vilâyet Tevzi Heyetlerince 
yapılmaktadır. 

Vilâyetlerde teşkil olunan Tevzi Komisyonları 
ihtiyaç mahal ve miktarlarını tesbit etmekte ve 
her tevziat sonunda tanzim ettikleri kararları 
dosyalarında muhafaza eylemektedirler. 

3. Tevzie tabi maddelerin dağıtımı ile ilgili 
olarak vekâletimize münferit bâzı şikâyetler vu
ku bulmuş ise de, keyfiyet vekâletimizce tetkik 
ettirilmek suretiyle ve 21 sayılı Sirküler hüküm
leri dairesinde alâkalılara gerekli tebligat yapıl
mıştır. 

4. Listemizin not kısmında da belirtildiği 
üzere çimento tevziatı Nafıa Vekâletince, trak
tör tevziatı da Ziraat Vekâletince yapılmaktadır. 

— «8 
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Ankara vilâyetine 1956 - 1957 yıllarında tahsis olunan ıtevzie tâbi 

maddelerin Mm ve mi'ktarlarmı gösterir liste 

Maddenin ismi 

Vasıtalar : 
Jeep 
Kamyon 
Kamyonet 
Pick - Up 
Lâstik 

Çiviler : 
Nal mıihı 
İnşaat Ç. 
Kundura Ç. 
Ambalaj Ç. 
Döşeme Ç. 
Demir 
Çuıvall 
Sud - Kostik 
Kalay 
Teneke 
Cam 
Suni ipfek 
Kanaveçe 
Kahve 

Hassas kâğıt ve kartlar 
» » » 

Kauçuk : 
Ham 
Hamur 
Rejenere 

» 
Plâstik 
Karpit 
Nisadır 

Pil : 
Anot 
Katot 
Kombina 
Deri 

Not : Okmento Nafı 

1956 
Miktarı 

12 
36 
13 
29 

26 385 

28 711 
418 100 
11 191 
97 585 

938 021 
20 000 

124 120 
34 000 

201 049 

120 552 
295 

21 336 
3.658 

110 193 

ta Vekâleti 

Birim 

Aded 
» 
» 
» 
» 

Kg. 
» 
» 
» 

» 
Aded 
Kg. 
» 
> 

Metre 
Ton 
Kutu 
Paket 

Kg. 

nee, trakt 

1957 
Miktarı 

20 
39 
1 

15 771 

20 507 
243 200 

7 736 
6 000 
4 065 

1 472 573 
85 000 
51 588 
13 334 
92 579 
7 430 

33 673 
45 

15 266 

14 398 
9 000 

39 331 

341 
46 050 

600 

6 720 
11 547 
3 100 

346 

Birim 

Aded 
» 
» 

» 

Kg. 
• » 

» 
» 
» 
» 

Aded 
Kg. 
» 
» 

Sandık 

Metre 
Ton 
Kutu 

Kg. 
» 
» 

» 
» 
» 

Aded 
» 
» 
» 

ör Ziraat Vekâletince 
tevzi olunmaktadır. 
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9. — Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök'ün, 

Darende kazasına bağlı Kulancak nahiye ı^erke- i 
zindeki bölge okuluna ait araziye"dair adaline ' 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın, tahrirî cevabı j 
(7/105) \ 

26.111.1958 j 
" ! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek j 
Başkanlığına i 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili ta- ] 
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ- S 
1 eti erinizi rica ederim. 

Saygılarımla.' 

Malatya Mebusu j 
Kâmil Sürenkök 

Malatya ilinin Darende ilcesine bağlı Kulan
cak bucak merkezinde vaktiyle yapılmış bölge 
okuluna ait kaç parça arazi mevcuttur. Bu ara
zilerin tapusu alman ve almmıyanlarm dönüm, 
hudut ve mevkileri nelerdir, halen mezkûr ara
zilerden kimler faydalanıyor! 

T. C. 
Maarif Vekâleti . 9 . V I . 1958 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 1219 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine ; 
Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden ; 

1958 C : 1 
çıkan 29 Mart 1958 tarih ve 7 -105/995 3730 
sayılı yazı cevabıdır : 

Darende kazasına bağlı Kıüuncak nahiye 
merkezindeki bölge okuluna ait araziye dair 
Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök tarafından 
verilen tahrirî sual takririnin cevabı ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
O. Yardımcı 

1. - - Malatya'nın Darande kazasına bağlı 
Kıüuncak nahiyesine 2 kilometre mesafede, 1947 
yılında yapılmış bulunan bölge ilkokuluna ait 
iki parça tapulu arazinin mevcudolduğu, ilişik 
tapu kayıt suretlerinde görüldüğü üzere, hudut 
ve mevkileri yazılı olan bu araziden birinin 
8185, diğerinin 6785 metre kare olduğu, bunlar
dan başka bu okula ait tapusuz arazinin bulun
madığı, 

2. —- Uygulama bahçesine tahsis edilen bu 
arazinin, 1947 den 1957 ders yılı sonuna kadar 
5129 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre öğ
retmen ve öğrenciler tarafından işlendiği ve el
de edilen hâsılattan okulun ve öğretmenlerin 
müstefidolduğu, 

3. — Okulun tahliyesi üzerine 1958 yılı ilk
baharında köy muhtarı Hacı Poyraz tarafından 
bu okul bahçesine köy şahsiyeti mâneviyesi 
adına ve köy bütçesine gelir temini maksadiy-
le arpa ve saire ektiril di ği tesbit edilmiştir. 
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Çıkarılacak kayıt suretine mahsustur 
Eski mikyas 

itibariyle miktarı 
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Sarkan Mehmet Poyraz, şimalen yol. 
garben sahibi senet, cenuben ark üe 
çevrili 
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Sarkan ve şimalen yol, garben Hac i 
Bayram, cenuben ark ile çevrili 

Suretinin aynıdır. 
3/5/1958 

Maarif Müdürü 
îmza/ 
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Şube No. 

İktisap sebebi Sahibi o 
EH 

işbu tarla tapu ile Boyrazoğlu 
Hacı Bay mm'a uhdesinde iken 
işbu tarla üzerinde yatılı böl
ge okulu ve öğretmen evi ya
pılmak üzere 2/5/1945 tarihin
de Kuluncak köyü şahsiyeti mâ-
neviyesi adına tescil edilmek 
üzere istimlâkine karar veril
miş ve kararı mezkûrde vilâ
yet makamınca 

Kuluncak köyü 
şahsiyeti mâne-
viyesi namına. 

ydm 
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um
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Geldiği 
defterin 

N
o.
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ar
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Gittiği 
defterin 

N
o.
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16 947 

Kasım 

36 

37 

11/1/1946 tarihinde tasdik edil
miş olduğundan makamın 
12/8/1946 tarihli yazısı ile tes
cili talebedildiğinden ber talep 
ve karar tescil olunmuştur. 

İşbu Mehmet Poyraz'a ait tar
lanın iktisabı da 16 numarada
ki iktisabın aynıdır. 

Kuluncak köyü 
şahsiyeti mâne-
viyesi namına. 17 947 

Kasım 

36 

37 

işbu iki parça kayıt sureti aslının aynı olarak çıkarıldığı tasdik olunur. 

23/1/1958 
(R. Mühür ve imza) 

Suretinin aynıdır. 

— 482 — 



î : 80 13. 
İÖJ — Malatya Mebusu Kâmil Siireııkök'ihı, 

Darende kazasına bağlı Kulancak nahiye mer
kezindeki bölge okulu binasının durumuna dair 
suâline Maarif Vekili Celâl Yardımcının tahri
rî cevabı (7/106) 

26 . III . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun sayın Maarif Yekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Malatya Mebusu 
Kâmil Sürenkök 

Malatya ilinin Darende ilcesine bağlı Kulan
cak bucak merkezindeki bölge okulunun maili in
hidam raporu ve mezkûr okulun şimdiki duru
munun ne olduğu ve okulun kapı, pencere, tavan 
ve taban tahtalariyle, bahçesinde bulunan akasya 
ağaçlarının sökülerek nerelere sarf edildiği ve bu 
okulun ağıl haline getirildiği doğru mudur? 

T. O. 
Maarif Vekâleti 9 . Yi . 1958 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1222 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 
çııkan 29 Mart 1958 tarih ve 7-10-996-3731 sayılı 
yazı cevabıdır : 

Darende kazasına bağlı Kulancak nahiye mer
kezindeki bölge okulu binasının durumuna dair 
Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök tarafından 
verilen tahrirî sual takririnin cevabı leffen tak
dim kılınmıştır. 

' Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 

Celâl Yardımcı 

1. 1947 yılında Darende'ye bağlı Kulancak 
nahiye merkezinden 2 kilometre uzakta kurul
muş bulunan bölge okulunun, Vilâyet Maarif 
Müdürlüğü Teknikerliğinin 27 . IV . 1957 gün 
ve 17 sayılı raporundan anlaşıldığına göre : 
Yer yer beden ve iç duvarlarında şişkinlikler 
hâsıl olduğu, sınıf tavanının tamamen bel ver
diği ve bu haliyle istifade edilemiyecek durum-
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I da bulunduğu, tamiri cihetine gidilmesinin ise 

iktisadi olmadığı bu itibarla terk edildiği, 

2. Okul ve bahçesinin 20 . XI . 1957 tari
hinde muhtar ve ihtiyar heyetine teslim edil
diği, bunu takiben okulun tavan ve taban tah
talariyle kapı ve pencerelerinin söküldüğü ve 

j ayrıca pencere camlarının zıyaa uğratıldığı ve 
I bu sebeple, Kaymakamlığın 3 . II . 1958 gün Ve 

715/114 sayılı yazısı üzerine, müsebbiplerinin 
| tecziyesi maksadiyle, hâdisenin Cumhuriyet 
i Müddeiumumiliğine intikal ettirildiği, 

3. Bahçesinde bulunan ağaçlardan 40 ade
dinin söküldüğü, 20 tanesinin köy ihtiyar he-

! yeti karariyle nahiyenin telefon tesisatında di
rek olarak kullanıldığı öğrenildiğinden 2 1 . I I , 
1958 gün ve 715/162 sayılı kaymakamlık yazısı 
üzerine emniyeti suiistimal etmelerinden dolayı 
ilgililer hakkında gerekli kanuni işlem yapıl
mak üzere, hâdisenin ikinci defa Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine intikal ettirildiği, 

4. Köy Muhtarı Hacı Poyraz'm «Ağaçları 
keserek evinde kullandığı, kapı ve pencere cam
larını sökerek evine götürdüğü ve okulda dava
rını yatırdığı» Kulancak köyünden İbrahimoğlu 
Mehmet Nacar'm ihbarı üzerine anlaşılır anlaşıl
maz muhtar hakkında yeniden tahkikat açıl
dığı, 

Adlî ve idari tahkikatın henüz neticelenme
diği tesbit edilmiştir. 

11. — Kars Mebusu Behram öcal'ın, İğdır 
kazası ova hışmının Araş nehri taşkınından ko
runması için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik tleri'nin tahrirî ce
vabı (7/120) 

8 . IV . 1958 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
.. Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle-
letini saygılarımla rica ederim. , 

Kars Milletvekili 
Behram öcal 

İğdır kazası ova kısmını Araş nehri taşkının
dan korumak için nehir kenannda yaptırılmata 
olan şedde inşasının bugünkü durumu nedir ve 
elan taşkına mâruz Başköy nahiyesi merkez ve köy
lerinin bu yıl taşkından korunması için ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 
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T. C. 

Nafıa Vekâleti .10 . VI . 1958 
Hususi Kaleni 

Sayı : 714 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Reisliğine 
Ankara 

11 . IV . 1958 gün ve 7-120/1081-4050 sayılı 
yazınız karşılığıdır : 

Kars Mebusu Behranı öcal tarafından verilen 
Başköy nahiyesi merkez ve köylerinin Araş nehri 
taşkınlarından korunması için ne gibi tedbirler 
alındığı hakkındaki 8 . IV . 1958 tarihli takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

İğdır ovasının Taşburun ve Başköy civarında 
Araş nehri, nispeten muvazeneli bir yatağa ma
lik olup, ancak feyezan zamanlarında yataktan 
taşan sular civar araziye yayılmakta ve bilhassa 
Dil mmtakası denilen sahada hasar ve ziyanlara 
sebebolmakta idi. 

1952 yılında Sovyetlerle müştereken tanzim 
edilen protokolde bu kısmın şeddelerle müda
faası derpiş edilmiş ve 11 . VIII . 1952 tarihli 
ihalenin içinde (400) bin lira bedel ile bu şedde
lerin bir kısmının inşası ele alınmıştır. 

Şeddelerin ikinci kısmı 27 . VIII . 1955 tari
hinde 1 100 000 lira bedelle ikinci bir mütaahinde 
ihale edilmiştir. Bu mütaahhit taahhüdünü ifa
da aciz gösterdiğinden 150 000 liralık bir iş yap
tıktan sonra mukavelesi 9 . XII . 1957 tarihinde 
feshedilmiştir. 

1957 - 1958 feyezan mevsimi dolayısiyle işbu 
şedde projesinde acele yapılması lüzumlu ve za
ruri görülen kısımlar, takriben 100 000 liralık 
bir emanet kararı alınmak suretiyle, derhal ele 
alınmış ve faaliyete geçilmiştir. 

Mukavelesi feshedilen işin aynı şartlarla de
vamına talip zuhur etmediğinden mütebaki iş 
yeniden eksiltmeye konulmak üzere ele alınmış 
ve önümüzdeki ay içinde ihalesi kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. 

İşbu ihale yapıldığı takdirde 1959 senesi so
nuna doğru tamamiyle ikmal edilmiş ve bu civar 
köylülerin arazi, bağ ve bahçe emniyetleri sağ
lanmış olacaktır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
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12. — Kars Mebusu Behram Öcal'tn, Araş 

nehri tahribatım önlemek için yaptırılmakta olan 
mahmuzların biran vevvel ikmali hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Teufik 
îleri'nin tahrirî cevabı (7/121) 

8 . IV . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Behram öcal 

İğdır ovasının Kiti, Arapkir, Ağaver ve Sa-
rcçoban köyleri kısmını Araş nehrinin tahriba
tından korumak için yaptırılmakta olan mah
muzların bugünkü durumu nedir? ve mevzu-

| bahis köyler için hayati bir önemi haiz bu mah
muzların bir an evvel ikmali hususunda ne dü
şünülmektedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 10 . VI . 1958 
Hususi Kalem 

Sayı : 716 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

11 . IV . 1958 gün ve 7 - 121/1082 - 4051 sa
yılı yazınız karşılığıdır : 

Kars Mebusu Behram öcal tarafından veri
len İğdır ovasının Araş nehri tahribatından ko
rumak için yapılmakta olan mahmuzlar hakkın
daki 8 . IV . 1958 tarihli tahrirî sual takriri aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

Araş nehri, İğdır ovasına girdiği Kiti köyü 
civarından başlıyarak bilhassa Arapkir köyleri 
hizasında yıllardan beri kıyılarını tahrip «etmek 
suretiyle büyük ölçüde zarar ve ziyan yapmakta 
idi. Bunu önlemek üzere 1952 yılında Sovyet
lerle müştereken tanzim edilen bir protokol hü
kümlerine uyularak bu civarda mahmuz ve kıyı 
tahkimatı inşaatına başlanmış ve 1 1 . V I I I . 1952 
tarihinde 200 000 lirası mahmuzlara ait olmak 
üzere 600 000 liralık bir ihale yapılmıştır. 
26 . I . 1954 tarihinde 700 000 liralık ikinci bir 

j kısım ve 1957 yılında da 350 000 liralık üçüncü 
bir kısım ele alınmak suretiyle projenin tama-

I m mm meydana getirilmesi mümkün olmuştur. 
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*Bu yılın inşaat mevsimi sonunda proje tamamiy-
le tatbik edilmiş ve beklenen gaye ve maksat 
gerçekleşmiş bulunacaktır. Şimdiye kadar ya
pılan mahmuzlarla tahkimat çok iyi hizmet et
miş ve arazimizi tahribten korumuştur. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

*^ Tevfik ileri 

13. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
1950 - 1958 yılları arsında Tokad vilâyeti dâ
hilinde hangi köylere içme suyu getirildiğine 
ve bunun için kaç lira sarf edildiğine dair sua
line Nafıa Vekili Tevfik tleri'nin, tahrirî ceva
bı (7/123) 

9 . IV . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Dr. Faruk Ayanoğlu 

1950 - 1958 yılları arasında Tokad vilâyeti 
dâöıilinde hangi köylere içme suyu getirilmiş 
ve bu faaliyet için kaç lira sarf edilmiştir. Kö
ye içme suyu getirilmesinde hangi usul kıstas 
olarak alınmıştır, 1958 senesinde hangi köylere 
su getirilmesi düşünülmektedir? 

% T. C. 
Na*fıa Vekâleti 
Hususi Kalem 10 . VI . 1958 

Sayı : 712 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

12 . IV . 1958 gün ve 7.123 -1100/4106 sa
yılı yazınıza karşılıktır : 

Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu tarafından 
verilen 5 . III . 1958 tarihli ve Tokad vilâyeti 
köy içme suları hakkındaki yazılı sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1950 yılında, Tokad vilâyetinde 20 köy ve 
ayrıca 3 mahalleye, 1951 yılında 29 koy, 8 ma
halleye, 1952 yılında 93 köy, 15 mahalleye, 1953 
yılında 73 köy ve 26 mahalleye, 1954 yılında 
116 köy ve 55 mahalleye, 1955 yılında 82 köy ve 
29 mahalleye, 1956 yılında 48 köy ve 39 mahal
leye, 1957 yılında 49 köy ve 20 mahalleye su 
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getirilmiş, 1950 - 1957 yılları arasında ceman 
510 köy ve 195 mahalleye su getirilmiş bulun
maktadır. 

Bu faaliyetler için sarf edilen para yekûnu 
1 155 bin liradır. 

Köylere içme suyu getirilmesinde tatbik 
edilen programda emekleri, vasıtaları ve para
ları ile iştirak eden köyler ve bunların içinden 
nüfusu çok olanlar ön plâna alınmak suretiyle 
sıraya konulur. 

1958 senesinde içme suyu getirilecek köyler, 
köylerde (halkın yapacağı içme su işlerine yar
dım maksadiyle vilâyetlere gönderilen tahsis
lerin kullanılmasına ait idari yönetmelik gere
ğince vilâyette teşkil edilen merkez komisyo
nunca tesbit edilmektedir. 

Tokad vilâyetinde; halen su getirilmemiş 
köy adedi 99, mahalle, oba ve mezraa adedi ise 
339 dur. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili. 

T. îleri 

14. — Kayseri Mebusu Ali Rıza Kılıçkale'nin, 
elektrolit bakır sanayii hakkındaki sualine Sana
yi Vekâleti Vekili fiıtkı Yırcalı'nın, tahrirî ce
vabı (7/130) 

14 . IV . 1958 

T. B. M. M. Reisliğine 
Memleketimizde elektrolit bakır sanayii ku

rumakta mıdır? 
Nereden alınmakta, nerede kurulmakta ve 

kapasitesi nedir? 
Maliyet ne kadardır ve bunun ne miktarı 

döviz tediyesini icabettirmektedir? Şimdiye ka
dar ne miktar döviz tahsisi yapılmıştır? Bu (hu
susun yazılı olarak Sanayi Vekili tarafından 
cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Kayseri Mebusu 
Ali Rıza Kılıçkale 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 10 . VI . 1958 

Sanayi Dairesi Reisliği 
özel : 4/9434 

özü : Elektrolitik bakır sanayii 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 
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16 . IV . 1958 ve T/130-1128-4238 sayılı yazıya c. : I 

Memleketimizde kurulacak elektrolitik ba
kır sanayii konusunda Kayseri Mebusu Ali Rıza 
Kılıçkale tarafından verilen tahrirî sual vara
kası ile istenilen bilgi ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile bilgilerine arz ederim. 
Sanayi Vekâleti Vekili 

S. Yırcalı | 

Kayseri Mebusu Ali Rıza Kılıçkale'nin yazılı | 
sual takririne cevabi nottur : 

Sual 1 : Memleketimizde elektrolitik bakır 
sanayii kurulmaktamıdır? 

Cevap 1 : Memleketimizde elektrolitik bakır 
sanayiini (Rabak) Elektrolitik Bakır ve Mamul
leri A. Ş. ile Alman siparişleri dolayısiyle Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumu kurmaktadır- j 
lar. I 

Sual 2 : Nereden alınmakta, nerede kurul
makta ve kapasitesi nedir? 

Cevap 2 : Her iki teşekkül tesislerini Batı -
Almanya'dan getirtmektedirler. Rabak istan
bul'da Kâğıthane'de senede 4 - 6 bin ton blister 
bakırı işliyecek kapasitede bir fabrika kuracak- \ 
tır. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
Kırıkkale'de kuracağı tesisin kapasitesi 3 000 i 
ton olacaktır. 

Sual 3 : Maliyeti ne kadardır ve bunun ne 
miktarı döviz tediyesini icabettirmektedir ? 

Cevap 3 : Rabak'm arsa, inşaat ve makinala-
ra ait masraflarla tesisat ve işletme sermayesi 
tutarı 20 500 000 TL. dır. Sermayenin % 49,5 u 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından, 
% 50,5 u hususi müteşebbisler tarafından temin 
edilmiştir. Makinalar için 2 282 000 Amerikan ı 
dolan lâzımgelmektedir. ı 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun ku- | 
racağı tesislerin plânları henüz Almanya'dan j 
gönderilmediği için umumi masraf yekûnu belli 
değildir. Makinalar için 1 925 000 Alman mark
lık döviz lâzımdır. 

Sual 4 : Şimdiye kadar ne miktar döviz tah-
sisi yapılmıştır? 

Cevap 4 . Rabak için lüzumlu 2 282 000 Ame- | 
rikan dolarlık döviz Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası vasıtasiyle temin edilmiştir. ! 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna lü- i 
zumlu 1 925 000 Alman marklık dövizin tamamı ! 
tahsis edilmiştir. 
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15. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın Pü

türge kazası merkezinin sulama suyu ihtiyacının 
temini hususunda yapılan tetkikatın neticesine 
dair sualine, Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin, tahrirî 
cevabı (7/141) 

3 . V . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun İçtüzük hükümlerine gö

re Sayın Nafıa Vekili tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını say
gı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kartal 

Pütürge kazası merkezinin sulama .suyunun 
ihtiyacı karşılıyabilmesi için alınacak tedbiri 
tetkik maksadiyle 1957 yılında Malatya Su İş
leri Müdürlüğünün yerinde yaptırmış olduğu 
tetkikatın neticesi ne olmuştur? Halen mezkûr 
araziyi sulamakta olan suyun gece bir havuzda 
toplattırılıp daha ekonomik bir surette -halkın 
istifadesini temin etmek mümkün müdür ve 
böyle bir projenin tatbikinde fayda mütalâa 
edildiği takdirde mahallî halkın maddi ve mâ
nevi yardımı da mümkün olacağından bu sene 
yaptırılması hususunda ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 10 . VI . 1958 
Hususi Kalem 

Sayı : 717 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Ankara 
6 . V . 1958 gün ve 7 - 141/1233 - 4580 sayılı 

"yazınıza karşılıktır : 
Malatya Mebusu Mehmet Kartal tarafından 

verilen Pütürge kaza merkezinin sulama suyu 
hakkındaki 3 . V . 1958 tarihli tahrirî sual tak
riri aşağıda cevaplandırılmıştır : 
- Pütürge kaza merkezinin sulama suyunu temin 

eden Deregözü çayı suyunun biriktirilerek daha 
fazla bir arazi sulanması hususu tetkik edilmiştir. 
Bu derenin çok dik meyilli olması, arkasında ihti
yaca kâfi su toplıyacak bir bent yapılmasına im
kân vermemektedir. 

Derenin mühim miktarda rüsubat getirmesi 
de barajın çok az ömürlü olmasına sebebolacak-
tır. 
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Bu itibarla dere sularının her hangi bir baraj

da toplanması mevzuubahis değildir. 
Halen belediye elinde bulunan sulama işletme

sinin biraz daha organize edilmek suretiyle sula
ma sıkıntısının önlenmesi şayanı tavsiyedir. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. ileri 

16. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van vilâ
yetine bağlı Muradiye kazasındaki ortaokulda 
önümüzdeki yıl tedrisata başlanıp başlanmıyaca-
ğına dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'-
nın, tahrirî cevabı (7/152) 

13 . V . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

Van Milletvekili 
Sait Erdinç 

Soru : Van iline bağlı Muradiye ilçesindeki or
taokul 1958 - 1959 ders yılında faaliyete geçecek 
midir?. 

T. C. 
Maarif Vekâleti 9 . VI . 1958 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1223 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 15 Mayıs 1958 tarih ve 7 - 152 - 1295 - 4835 
sayılı yazıları cevabıdır : 

Muradiye kazası merkezinde bir ortaokul açı
lıp açılmıyacağı hususunda Van Mebusu Sait Er
dinç tarafından tevcih olunan tahrirî sual takri
rine verilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Muradiye kazası merkezinde bir ortaokul 
açılabilmesi, eski halkevi binasının hiç olmazsa 
küçük bir ortaokulun ihtiyacını karşılıyacak* 
şekilde mahallen tadil ve tamir ettirilmesine, 
lüzumlu okul eşyasının hazırlanmasına ve bu ha
zırlıkların ikmali tarihinde öğretmen temini im
kânlarımızın müsaadesine bağlıdır. 
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17. — Gazianteb Mebusu Süleyman RuramsV-

in, Gazianteb - Karkamış demiryoluna dair suali
ne Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin, tahrirî cevabı 
(7/162) 

16 . V . 1958 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Aşağıda yazılı sorularımın yazılı olarak Na

fıa Vekili tarafından cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

1. Gazianteb - Karkamış tem hattı yoluna 
ne zaman başlanmış ve şimdiye kadar- ne mik
tarı ikmal edilmiştir. 

2. Narlı - Gazianteb - Karkamış hattına ne 
miktar para sarf edilmiştir? 

3. Gazianteb - Karkamış hattına yetecek 
ray temin edilmiş midir? Bu raylar için ne mik
tar para lâzımdır? 

4. Hat ne zaman işletmeye açılacaktır? 
5. Suriye'den geçen katarlar dolayısiyle 

Suriye'ye her yıl ne miktar para verilmektedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 10 . VI. 1958 
Hususi Kalem 

Sayı : 713 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

20 . V . 1958 gün ve 7 -162 -1315 - 49 - 5 sa
yılı yazıları karşılığıdır : 

Gazianteb - Karkamış demiryoluna dair Ga
zianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in tahrirî 
sual takriri aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Gazianteb - Karkamış hattına 17 . V . 1954 
tarihinde başlanmıştır. 96 kilometre tulündeki 
bu kısmın alt yapı inşaatının % 85 i ikmal edil
miştir. Bakiye işlerin ikmaline çalışılmaktadır. 
Heıiüz ikmal edilmemiş bulunan üst yapıdaki 
istasyon bina ve tesisleri işlerine devam edil
mektedir. 

2. Narlı - Gazianteb - Karkamış hattına 
1957 yılı sonuna kadar 57 milyon lira sarf edil
miştir. 

3. Gazianteb - Karkamış hattına yetecek 
rayın siparişlerine girişebilmek üzere Maliye 
Vekâletinin mütalâası . sorulmuştur. Hariçten 
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tedarik edildiğine göre 11 milyon Türk Liralık 
dış finansmana ihtiyaç vardır. 

4. 3 ncü maddede yazılı dış menşeli malze
menin sağlanması ve memlekete getirilmesini 
mütaakıp 6 ay zarfında ferşiyat tamamlanarak 
hat işletmeye açılabilecektir. 

5. Suriye'den geçmekte olan hat dolayısiy-
le Suriye'ye verilmekte olan paraların muhtelif 
senelere ait tediye plânı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

1 436 343 
1 349 703 
2 941 224 
1 779 869 
2 163 439 

9 670 578 
Saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
T. îleri 

18. — Niğde Mebusu Rifat Gürsoy'un, Aksa
ray kazası Ortaokulunun lise haline kalbedilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcının, tahrirî cevabı (7/173) 

22 .V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Niğde Mebusu 
Rifat Gürsoy 

Niğde vilâyetine bağlı Aksaray kazası merke
zindeki Ortaokulun lise haline kalbedilmesi için 
ne düşünülmektedir, bu hususun bu sene temini 
mümkün olacak mıdır? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 9 . VI . 1958 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 1221 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 
çıkan 23 Mayıs 1958 tarih ve 7 -173/1344 - 5057 
sayılı yazı karşılığıdır: 

Niğde vilâyetine bağlı Aksaray kazasında bu 
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yıl bir lise açılıp açılamıyacağı hususunda Niğde 
Mebusu Rifat Gürsoy tarafından tevcih edilen 
tahrirî sual takririne verilen cevap ilişikte su
nulmuştur. Keyfiyeti en derin saygılarımla arz 
ederim. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Aksaray Kazası Ortaokulunun bu yıl lise ha
line getirilmesi mümkün görülmemektedir. 

19. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara ve Kırşehir'in bâzı köylerindeki 
koyun ve keçilerde görülen çiçek ve ağrı hastalık
larının önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tah
rirî cevabı (7/194) 

3 .VI. 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Kırşehir vilâyetine bağlı Çiçekdağ ve Kaman 
köyleriyle Ankara iline bağlı Şereflikoçhisar, 
Haymana, Bâlâ, Keskin ve Kırıkkale köylerinde 
keçi ve koyun hayvanlarında çiçek ve ağrı has
talığı görülmüştür. Mevzuubahsolan bu yerler
de esaslı bir mücadele yapılması düşünülmekte 
midir? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 13 . VI . 1958 

Vet. tş. II. Müdürlüğü 
Umumi No: S. 2 

Hususi No: D. 600,271 

Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 
6 . V . 1958 gün ve 7-194-1434-5400 S. 

Y. K.: 
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun 

Ankara ve Kırşehir'in bâzı köylerindeki koyun ve 
keçilerde görülen hastalıklara dair olan sorusu 
tetkik edildi: 

1. 1 Mart 1958 den beri Ankara'nın Şeref
likoçhisar, Haymana, Keskin ve Kırıkkale kazala
rında 10 mihrakta koyun çiçek hastalığı, Hay
mana'da ayrıca 1 mihrakta keçi ciğer ağrısı has-
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talığı görülmüş ve bu hastalıklara zamanında 
veteriner teşkilâtı tarafından el konmuş, 11 
hastalık mihrakında çiçekten 10 baş koyun, keçi 
ciğerağrısından da 3 baş keçinin öldüğü 19 662 
baş koyun ve keçinin de aşılanmak suretiyle kur
tarıldığını, 

2. Keza Kırşehir'in Çiçekdağ ve Kaman ka
zalarında 2 mihrakta koyun çiçeği, 2 mihrakta 
da keçi ciğerağrısı hastalığı tesbit ve zamanında 
el konmuş, bu 4 hastalık mihrakında ciğerağrı
sı hastalığından 3 keçinin öldüğü, koyunlarda 

. 1958 C : 1 
telefat olmadığı ve 11 035 baş koyun ve keçinin 
aşılanarak kurtarıldığını. 

3. Bulaşık hayvan hastalıklarına karşı her 
yıl Nisan iptidasından Haziran sonlarına kadar 
koruyucu mücadele yapılmakta ve bu mücadele
nin halen devam etmekte olduğunu ve soruda 
adı geçen veya geçmiyen hayvan hastalıkları yö
nünden bir tehlikenin vâridolmadığım saygıla
rımla arz ederim. 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 
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T. B. M. M. Matbaa* 


