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2. — Demeç 
1. — Yozgad Milletvekili Avni Doğan '-

in, geçen oturum tutanağı hakkındaki de-
meei 

3. — Sorular ve cevaplar 
1. — Diyarbakır • Milletvekili Kâmil 

Tayşı'nın, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
yabancıların yapacakları seyahat hakkın
da Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/64) 

2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık 'iri, Zonguldak Limanı hakkında Baş
bakanlıkla işletmeler Bakanlığından sözlü -
sorusu (6/88) 133:134 

3. — Yozgad Milletvekili Faik Er
baş'm, Ankara Gar gazino ve büfesi ile 
Gardaki lojmanlar ve permiler ve Yerköy 
P, T. T. Müdürü hakkında yapılan tahki
kata dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kurtbek'in sözlü cevabı (6/76) 134:137 

4. — Samsun Milletvekili Muhittin öz-
kefeli'nin, Hariciye Köşkü hakkında Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/78) 

5. — Kocaeli Milletvekili . Mümtaz 
Kavaleıoğlu'nun, Amerikan uzmanlarının 
«Türkiye'nin iktisadi bakımından umumi 
bir tetkiki» adlı raporu ile Pakistftı 'da top* 

137 

Sayfa 
lanan İslâm Ekonomik Konferansına katı
lan heyete dair Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığından sözlü sorusu (6/79) 137 :138 

6. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erata-
man'ın, Erzincan'da vukuagelen deprem 
dolayısiyle yapılan yardımlarla Avustur
ya'dan alman kurma evlerin bugünkü fi
yatları hakkında Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/80) 138 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, il, ilce ve bucaklarla köylerimizin 
haritaları ve içme suları hakkında Bayın
dırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/81) 138 

8. — Denizli Milletvekili Hüsnü Ak
t if in, memurların tâyin ve nakil işlerinin 
bir prensipe bağlanması hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/82) 138 

9. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vu
ral'ın, yabancı uyruklu garsonlar hakkın
daki sorusuna Çalışma Bakanı Hasan Po-
latkan ve İçişleri Bakanı Bükneddin Na-
suhioğlu'nun sözlü cevapları (6/84) 138:141 

10. — Konya Milletvekili Himmet ölç
men'in, Karayolları Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkında Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/86) 141 

11. — Gümüşane Milletvekili Kemal 



Sayfa 
Yörükoğlu'nun, Van İlinin 1950 -1951 ders 
yılında ilköğretim durumu için ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/87) 141:142 

12. — Sivas Milletvekili Halil îmre 'nin, 
1951 malî yılı Bütçesinin hazırlama pren
sipleri hakkında Başbakanla Maliye Ba
kanlığından olan sorusuna Maliye Bakanı 
Halil Ayan'm sözlü cevabı (6/83) 143:144 

13. — Eskişehir Milletvekili Abidin 
Potuoğlu'nun Marşal Plânından alman zi
raat aletleri hakkındaki sorusuna Tarım 
Bakanı Nihat îğriboz'un yazılı cevabı 
(6/85) 150:154 

4. — Görüşülen işler 142 
1. — Yozgad Milletvekilliğine seçilen 

Niyazi Ünal Alçılı, Faik Erbaş, Yusuf 
Karslıoğlu, Fuat Nizamoğlu, Hâşim Tat-

Birinci Oturum 
Tekel Genel Müdürlüğü binası yapımı işle

ri dolayısıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Su-
ad Hayrı Ürgüblü hakkındaki ıtezıkere, Başba
kanlığın isteği üzerine, geri verildi. 

Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı'nm, Do
ğu ve Güney - Doğu illerine yabancıların yapa
cakları seyahat hakkındaki sorusu, kendisi ha
zır bulunmadığından, başka birleşime bırakıldı. 

Gümülşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'
nun, mahkeme zabıt kâtipliğinin hususi bir mes
lek haline konulmasına ve işlerin ihtiyaca göre 
ayarlanmasına dair «olan sorusunu, Adalet Ba
kanı cevapladı. 

Çankırı Milletvekili Celâl Otman'm, koruyu
cu tabipler ile bulaşıcı hastalıklara karşı köylü
lerimizin sağlık durumlarının ıslahı için ne dü
şünüldüğü hakkındaki sorusuna, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı; 

Ankara Mezbahasının sıhhi ve teknik ihti
yaçları hakkında alınması gereken tedibirlere 
dair olan sorusuna da İçişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım tjBakanları; I 

Afyon Karahjsar Milletvekili Gazi Tiğitba-
v l 

Sayfa 
lıoğlu ve Hasan Üçöz ile Yozgad Millet
vekilliğine seçilen Avni Doğan'm seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/18, 24) 142 

2. — Türkiye ile Norveç arasındaki Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarına ek olarak 
imzalanan Protokolün onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonları raporları (1/5) 142:143,145,149, 

155:158 
3. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 

Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret ve 
ödeme anlaşmalarında değişiklik yapıl
ması hakkında imzalanan ek protokol ve 
eklerinin onanmasına dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/4) 143,149:150,159:162 

şı'nın, Türk dili namı altında dilimize karıştırı
lan kelimeler hakkındaki sorusuna, Millî Eği-
tim Bakanı; 

Tedavülde 'bulunan nikel ve mağşuş paralar 
hakkındaki sorusuna, Maliye Bakanı; 

Boşanma dâvalarında kolaylık gösterilmesi, 
kız kaçırma vakalarının önlenmesi ve hırsızlık 
suçlarından dolayı verilen cezaların şiddetlendi-
rilmesine dair olan sorusuna da Adalet bakanı 
cevap verdikten sonra 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Afyon KarahiSar Milletvekili G-azi Yiğitba

şı'mn, Türk diline dair olan sorusu münasebe
tiyle kullandığı bâzı sözlerin tutanaktan çıka
rılması, uygun görüldü. 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı 'nm, emir erleri hakkındaki sözlü sorusunu, 
Millî Savunma Bakanı; 

İlk tahsil mecburiyeti yaşının 12 olarak ka
bul edilmesine dair olan sorusunu da Millî Eği
tim Bakanı cevapladı. 

Erzurum Milletvekili Bıza Topçuoğlu'nun, 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Genel Bütçeye alınmış bulunan Hademei Hay
ratın 19*51 yılı Bütçe tasarısında terfihleri dü
şünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna, 
Başbakan Yardımcısı cevap verdi. 

Çankırı Milletvekili Gelâl Boynuk, Millî Ko
runma Kanunu 'hakkındaki sorusunu geri aldı. 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, ilk
okul öğretmenlerinin terfilerine, yapı sandığına 
kayıtlı üyelerin verdikleri aidat miktarı ile kaç 
apartman ve ev yapıldığına ve sandık adına 
toplanan komisyon üyelerinin huzur haklarına 
ve sandıktan ayrılmak istiyenlerin durumlarına 
dair olan sorusunu, Millî Eğitim Bakanı cevap
ladı. 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'in, sorusu-

. 1950 O, : 1 
nun görüşülmesi, kendisi hazır bulunmadığın
dan, başka birleşime bırakıldı. 

Aydın Milletvekili Namık Gedik'in, İşçi Si' 
gortaları Kurumu tarafından tesisi zaruri sağ
lık müesseseleri hakkında ne gibi teşebbüsler 
yapıldığına dair sorusunu, Çalışma Bakanı ce
vapladı. 

17 . XI . 1950 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Çorum Milletvekili 

S. Ytrcalı S. Baran 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
/. Kirazoğlu 

» e « 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KATİPLER : Furuzan Tekil (İstanbul), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. — AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 

2. — DEMEÇ 

1. — Yozgad Milletvekili Avni Doğan'm, ge
çen oturum tutanağı hakkındaki demeci. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar; geçen oturumun tutanağı ile alâkalı 
olmak üzere Meclisi Âlinizin bir uzvu olan gru-
pumuz adına Başkanlık Divanına yazılı bir ma
ruzatta bulunmuştuk. Bu maruzatımızın bir ka

rara iktiran edip etmediğini Başkanlığın tavzih 
buyurmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — C. H. Partisi grupunun neşret
miş olduğu tebliğin bir sureti Riyaset Divanına 
takdim edilmiştir. Tarafımızdan Riyaset Divanı 
ruznamesine konulmak üzere ele alınmış bulun
maktadır. Arzederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı'-
nın Doğu ve Güney - Doğu illerine yabancıların 
yapacakları seyahat hakkında Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/64) i 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kâmil 
Tayşi buradalar mü (Yok sesleri) 

Şu halde ikinci defa kendileri burada hazır 
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bulunmadıkları için sualleri düşmüştür. 

2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'-
m, Zonguldak Limanı hakkında Başbakanlıkla 
İşletmeler Bakanlığından sözlü sorusu (6/88) 

İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 
(Ankara) — Arkadaşlar, ?£6nguldak Limanı 
hakkındaki bu soruyu çok ehemmiyetli addet-
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tiğim için esaslı tetkika başladım. Onun için ! 
cevabımın on beş gün sonraya tehirini rica ede
rim. 

BAŞKAN — önerge sahibi Hüseyin Balık 
da burada yoklar. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Takrir 
müşterek verilmiştir. Mektup yazdım ve cevap 
aldım, kendisi de muvafakat ediyor. I 

BAŞKAN —• 15 gün sonraya bırakılmıştır. | 
Şimdi 3 numaralı soruya geçiyoruz. 

3. — Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm An
kara Gar gazino ve büfesiyle Gardaki Lojmanlar 
ve permiler ve Yerköy P. T. T. Müdürü hak
kında yapılan tahkikata dair sorusuna Ulaştır
ma Bakanı 8 ey fi Kurt o ek'in sözlü cevabı (6/76) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanlığınca 

sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Yozgad Milletvekili 

Faik Erbaş 

1. — Ankara Gar Gazinosunun altındaki ber
ber salonunun ve banyoluğun aylığı kaç liradır, 
kim tutmuştur, ne suretle verilmiştir? 

2. — Gar Gazinosunun aylığı kaç liradır, kim 
tutmuştur, ne suretle verilmiştir? 

3. — Büfe ve büvetin aylığı kaç uradır, kim 
vermiştir, ve ne gibi şartlar altında verilmiştir? 

4. Gardaki lojmanlar faal personellerin 
oturmasına mahsusken kimler oturuyor, ne su
retle ne zamandan beri oturuyorlar ve aylığı 
kaç liradan oturmaktadırlar? 

5. — Meccani seyahatler için verilen permi
lerin miktarı malûm mudur? Millî Emniyet ve 
gümrüklerce verilen hâmiline mahsus kartlar fo
toğraf ve isim olmadığına göre yabancılar kulla
nıyorlar mı? Miktarı ne kadardır? Nerelerde ve 
kimlerdir? 

6. — Yerköy P. T. T. Müdürü Süleyman 
Özerdem hakkında Posta, Telgraf Müfettişi Ah
met Cevdet îmirzalıoğlu'nun tahkik evrakı nere
de kalmıştır? Neden, tahvil ettirilmemiştir? 

Posta ve Telgraf Müfettişi Ekrem 'in, Süley
man Özerdem hakkındaki tahkik evrakı nerede 
kalmıştır? Bu kadar şahadet ve delâile karşı mü
fettiş ne gibi tesir altında vazifesini suiistimal 
ederek hakikat olan hâdiseleri mürettep diye 
yok etmiştir? J 

.1950 0 : 1 
r BAŞKAN — Söz Ulaştırma Bakanmmdır. 
I ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl KURTBEK 

(Ankra) — Sayın arkadaşlar; Faik Erbaş'in su
allerine sırasiyle cevap veriyorum: 

1. — Ankara Gar Gazinosunun altındaki ber
ber salonunun ve banyoluğun aylığı kaç liradır? 

— Aylığı iki liradır. (Gülüşmeler). 1939 
senesinde ayda 25 liradan kiraya verilmiştir. 
Havagazı kiracıya, su, elektrik, sofaj idareye 
aittir. Fakat 1943 senesinde bu aynı şartlarla 
2 liraya indirilmiştir. Esasen mukavele 1949 
tarihlidir ve üç seneliktir. Bugün Millî Ko
runma Kanunu mucibince biz bunu ancak 1952 
senesinde 1939 senesindeki şartlara irca edebi
liriz. 

— Kim tutmuştur ve ne suretle verilmiştir? 
— Atıf bey Mahallesinde Şükrü Ergüler ta

rafından tutulmuştur. 
Veriliş sureti : 2490 sayılı Kanunun 46 ncı 

maddesine dayanılarak kiraya verilmiştir. 
Bu kanun maddesi şudur : « Kullanışlarının 

hususiyetine veya imhali mümkün olmıyan Ha
zine menfaatlerine binaen veyahut müstaceli
yeti hasebiyle artırmaya tahammülü olmıyan 
menkul ve gayrimenkullerini icar muameleleri de 
Maliye Vekâletinin muvafakati ile pazarlık su
retiyle yapılabilir. » O zaman Maliyenin müsaa
desine pazarlıkla verilmiştir. Bu kiranın, mu
kavele sonunda Millî Korunma Kanunu çerçe
vesi dâhilinde artırılmasına teşebbüs edilecek
tir. 

Bunlar demirbaşları idareye aittir. Elektrik, 
kalorifer ve su ücreti idareye aittir. Demiryo
lu mensuplarına kiracı tarafından tenzilât ya
pılır. 

2. — Gar gazinosunun aylığı kaç liradır. 
Gazino ve müştemilâtı için (50) ; lojman için 

(30) lira olmak üzere ceman 80 lira idi. 
— Kim tutmuştur ve ne suretle verilmiştir? 
— Niyazi Orsay adlı bir şahıs tutmuştur ve 

yine 2490 numaralı Kanunun 46 ncı maddesine 
dayanılarak verilmiştir. İdare gazinonun ısıtma 
ve aydınlatma masraflarından bir kısmını üze
rine almış bulunuyordu ki, bunların tutarı yılda 
22157 lira idi. 

Mukavele 31 . X . 1950 de bitince bu zamana 
kadar idarece yüklenilmiş olan masraf ve kül
fetlerin kaldırılmasını istedim ve kirayı da be-

I lediyeee takdir edilen bedel olmak üzere yıllık 
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7200 liradan tesbit ettik. Millî Korunma Kanu- ı 
nu gereğince daha fazla artırmaya imkân bu
lunmamıştır. 

3. — Büfe ve büvetin aylığı kaç liradır, kim 
vermiş ve ne gibi şerait altında verilmiştir? 

— Büfe ve büvetin yıllık kirası 3312 liradır. 
idare burasını da demin arzettiğim kanun hü
kümlerine dayanarak vermiştir. 

Kira şartları: 
Büfe salonu aynı zamanda I. ve II. mevkiler 

bekleme salonlarının bir kısmını teşkil ettiğin
den büfede sarfedilen elektrikten ayda 500 kilo
vata kadar olanı idarece, fazlası kiracı tarafın
dan ödenmektedir. 

4. — Gardaki lojmanlar faal personellerin 
oturmasına mahsus iken kimler oturuyor, ne su
retle ve ne zamandan beri oturuyorlar ve aylığı 
kaç liradan oturmaktadırlar? 

— Gardaki lojmanlar yalnız faal personelin 
oturmasına mahsus değildir. Kimlere lojman 
verileceği Devlet Demiryolları memur ve hiz
metlilerine verilecek harcırah, tazminat ve öde
nekler hakkındaki tüzüğün 22 ve 25. maddeleri 
hükümlerine göre tâyin olunur. Halen 22. mad
de hükümlerine göre 72 ve 25. madde hükümle
rine göre de 40 memur lojman almıştır. 

Yine tüzük hükümlerine göre kendilerine ev 
tahsis edilemiyenlere «ev tahsisatı» verilmekte
dir. 

Tüzüğün 22. maddesine göre «Umum müdür 
ve muavinleri, yol, cer, hareket reisleri ve mu
avinleri ve daha bâzı memurlara da lojman ve
rilir» Fakat bunlardan 25. madde mucibince 
kira alınır. 

Tüzüğün 25. maddesi, 22. maddede kendile
rine lojman tahsis edilenlerden gaynsma da - bi
nalar müsait olduğu takdirde - lojman verilebi
leceğini âmirdir. Yalnız 22. maddenin son fıkra
sı mucibince ancak o maddede yazılı şahıslara 
tamamen ev verilmeden başkalarına ev verme
mek yani 25. maddeyi tatbik etmemek icabeder-
ken buna dikkat edilmemiş ve 22. madde muci
bince lojman hakkı olanlar mevcut iken bunlar
dan gayrısma kira ile lojman tahsis edilmiştir. 

Bu usulsüzlüğün düzeltilmesi için emirler ve
rilmiştir. Yalnız 40 kiracının bir çırpıda evle
rinden çıkarılması da doğru olmıyacağmdan 
bunların mümkün olduğu kadar kısa zamanda 
çıkarılmasına ve yerlerine lojman hakkı olanla
rın yerleştirilmesine çalışmaktayız. | 

. im 0:1 
5. — Meccani seyahatler için verilen permi

lerin mikdarı malûmdur? Millî emniyet ve güm
rüklere verilen hâmiline mahsus kartlarda foto
ğraf ve isim olmadığına göre yabancılar kulla
nıyorlar mı? Miktarı ne kadardır, nerelerde ve 
kimlerdir ? 

— Permilerin mikdarı malûmdur. 1483 nu
maralı Kanunun 8. maddesine göre umumi idare 
encümeni tarafından 1950 için 1000 permi veril
mesi kararlaştırılmıştır. 1 . II . 1950 ye kadar 
894 permi verilmiştir. 

Paso ile seyahatler ise, aynı kanun maddesine 
göre Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunur. 
Yürürlükte bulunan 1 . VI . 1944 tarihli karar
nameye dayanılarak 1950 yılı için kabul edil
miş pasolar şunlardır: 

Gümrük teşkilâtına: 60, Emniyet teşkilâtına: 
72. Bunlar hâmiline mahsustur ve başkalarının 
da kullanabilmesi maalesef mümkün olmakta
dır. 

Permi ve pasoların dağıtmakta fazla geniş 
davranılmış olduğuna kanaat getirdim. Mevcut 
mevzuat ruhuna aykırı birçok şahıslara permi 
verilmiştir. 

önümüzdeki yıldan itibaren paso ve permi
lerin miktarını asgari ve elzem bir hadde indir
mek için şimdiden hazırlık yapılması hakkında 
gerekli talimatlar verilmiştir. Parasız seyahat
lerde aşırı kullanışlara imkân veren bugünkü 
mevzuatın değiştirilmesi için hazırlık yaptır
maktadır. 

Önümüzdeki yıldan itibaren paso ve permile
rin miktarı asgariye ve elzem olan bir hadde 
indirilmiş olacaktır. 

Fotoğraf olmıyan pasolar maalesef çok sui
istimale sebebiyet vermektedir. Ait olduğu 
dairelerle beraber bunları da ya asgari 
hadde indirmek veya tamamen kaldırmak 
düşüncesindeyiz. Permilerin suiistimali çek aşırı 
gitmiştir. Okadar aşırı bir halde gitmiş
tir ki, idare ile hiçbir ilgisi olmıyan in
sanların dahi permi aldıklarına şahit oldum. 
Bütün bu yolsuzlukların 1951 yıl başından iti
baren tamamen kalkmış olacağına arkadaşları
mın itimat buyurmalarını rica ederim. 

6. — Eski Yerköy Müdürü Süleyman Özer-
dem hakkında yapılan şikâyet şu idi: 

J .«istasyondan bir arsaya tanesi 60 kuruştan 
naklettirdiği telgraf direMerinin her biri için. 
100 kuruştan sahte senet yaptırmıştır. Yine di-
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reklerin vagondan tahliyesi işinde de vagon ba
şına 10 lira verdiği halde 25 liradan sahte se
net yaptırmıştır. Daha bu gibi bir kısım yolsuz
luklar yapmıştır. 

Şikâyetler üzerine hakkında soruşturma yap
tırılmış fakat bunlardan hiç birisinin sabit ol-
madığtı neticesine varılarak f ezlekeli soruşturma 
evrakı Yozgad i l îdare Kuruluna tevdi edilmiş 
ve kurulca 28 . X I I . 1948 de men'i muhakeme 
karan verilmiştir. 

30 . III, , . 1949 da Yozgad valiliği, Umum 
Müdürlüğe yazdığı bir yazıda «Süleyman 
özerdem'in yerli olması ve uzun zaman 
Yerköy'de kalması halkla laubali olması, 
siyasi hedefler gütmesi, resmî ve hususi muha
beratı ahar şahıslara ifşa ettiği bildirilmiştir. 
Müfettiş gönderilerek tahkik neticesinde bunla
rın da sabit olmadığı anlaşılmıştır. Fakat bu 
müdürün burada daha fazla bırakılması da ar
tık münasip görülmediğinden bahsedilen fezle-
keli soruşturma evrakı Yozagd î l idare Kuru
luna verilmiştir.» Denilmektedir. 

i l idare Kurulu tekrar men'i muhakeme ka
rarı vermiştir. Umum Müdürlük bu müdürü 
başka yere nakletmek istemişse de 8 . VII . 1949 
da Bakan muvafakat etmemiştir. 

Aynı şahıs hakkında 14 . I . 1950 de Yerköy 
Yargıcı tarafından yeni bir şikâyet yapılmıştır. 
Yeniden bir müfettiş gönderilmiş, bu defa ida
reye ait odun ve kömürü evimde yakması, tanı
dıklarına parasız şehirlerarası görüşme yaptır
ması tahakkuk etmiş ve Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesi gereğince takibatta bulunulma
sı il idare kuruluna tevdi olunmuştur. 

13 . VI . 1950 de Bakan Ibu müdürün der
hal 'başka yere naklini Umum müdüre emretmiş 
ve BıeytüJşşebalb'a.nakli takarrür etmiş idi. 

Süleyman özerıdem 23 . VI . 1950 de bir is
tida ile müracaat ederek Haymana, Sorgun ve 
Yozgad merkezlerinden birine naklini istemiş, 
Ibunun olmadığı takdirde emekliye ayrılmaya 
karar verdiğini Ibildirmişltir. istedikleri yapılma
dığı için de 21 . VII . 1960 de emekliye şevki
ni istemiş ve emekliye ayrılmıştır. 

Görevini kötüye kullanmaktan lüzumu mu
hakeme kararı istenilerek 12 . I V . 1950 tari- • 
Mnde evrakı Yozjgad Valiliğine verilmişse de 
Af Kanunu şümulüne girdiğinden dosyasının ta
kipten kaldırılmasma 20. VII . 1950 de karar 
verilmiştir. 
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'Müfettişin vazifesinin tarafsızca ve mevzuat 

•hükümlerine göre ifa etmiş olduğu tebarüz et
miş ıbulunmaktadır. Arzolunur. (Alkışlar). 

FAÎK ERBAŞ (Yozgad) — Bakana, verdiği 
izahattan dolayı teşekkür ederim. Gar Gazino
su ne demek, ne gibi bir varidat temin edecek 
bir miahal olduğu Heyeti' Muhteremenîzce ma
lûmdur. Burasını evvelce Turan Osman'a ver
mişler. Sonra kendileri işletmişler, ondan sonra 
da YaJtaklı Vagonlara vermişler. Şimdiki müste-
cir Niyazi de idare etmiş ve Yataklı Vagona za
rar göstererek bıraktırmışlar. Şimdiki müıstecir 
Niyazi'ye devredilmiş, arkadaşlar, 94 liraya icar 
edilen bu gazinonun müstecire ait üstünde bir 
de havagazı, elektrik ve kalorifer teşkilâtiyle 
Iberalber bugün ayda 300 lira icar her zamian ge
tirir. Bina dahilindeki mobilya da idareye ait
tir. Bu gazinoya bugün bin liraya talip olanlar 
ve resmen müracaat edenler var. Halk Parti 
İktidarı zamanında bu bina bir atıfet olarak ve
rilmiş ve bu adama 24 bin lira da zarar öden-
mişltir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Bunun par
ti ile alâkası yok, umum müdür yapmış. 

FAlK ERBAŞ (Devamla) — Devlet Demir
yolları Millî Korunma Kanunu vardır diye 
adamları teihdit etmektedirler ve Niyazi'ye bi-
linmiyen bir sebepten dolayı tazminat da ödet
mektedirler. Buraya Zevk Lokantası sahibi ve 
Bomonti Gazinosu mü'steciri bin liraya taliptir. 

Gazinonun altındaki berber salonu ve ban
yonun aylığı üç liradır. Gara ait büfe önündeki 
parmaklıklı mahal, dışardaki salonlar ve dış 
salonun içerisinde aile için oturulacak mahal, 
00 numara tarafındaki personele ait kısım, dı
şarıdaki büvet, gazete satış mahallerine de, mo-
ibilyası dâhil, bu kısımlara 3 'bin liraya talip 
vardır. 

Lojmanlara gelince; küçük personelin istira-
kalti için yapılan binalar olup büyük kodaman
lar oturmaktadır, mohilyası da Devlete aittir. 
Personele 13 lira mesken bedeli verilerek ras
gele yerlerde sürünmektedirler. Bu lojmanların 
içerisinde emsalleri iki yüz lirayı aşmakta oldu
ğu halde bunlar ucuz fiyatla oturmaktadırlar. 
Tekaüde çıkan umum müdür yardımcısı Şaban 
Dağ bendenizin takririnden sonra ancak çak
mıştır. 

Permi meselesine gelince, permi Umum Mü
dürlüğe verilen vâsi salâhiyet sahibi zatın güya 
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beş yüz aded istediğine verebileceğine dair es- I 
ki iktidarın rezaletlerinden biri olan bu yolsuz
luk beş yüz yerine binleri aşmaktadır. Ve bun
lar huzurunuzda hkap duyacağım .şekilde kul
lanılmaktadır. (Söyle söyle sesleri) (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
hatip istediğini söyler istediğini söylemez. Mü
saade edin de konuşsun. 

FAİK ERBAŞ (Devamla) — Hâmiline mah
sus kartlara gelince; Gnimrük ve Millî Emniye
te ait olup bunlarda fotoğraf olmadığı için fev
kalâde suiistimale müsaittir. Bu hususta Sayın 
Bakan izahat verdiler, bendeniz fazla temas et-
miyeoeğim. Yalnız bunların tevzi mahallinde iyî 
kontrole tâbi tutulması lâzımdır. 

Yerköy P. T. T. Müdürüne gelince; bu zat 
îlk mektep taJhsili bile olmıyan müvezzilikten 
şefliğe kadar yükselen bir adamdır. (Tekaüt 
edMi sesleri) 23 sene çalıştı ne ise, Sayın Tev-
fik ileri 'nin zamanında Beytüşşebab'a tâyin 
edildi, oraya gitmeyince tekaüde sevkedildi, 
kurtulduk. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

4. — Samsun Milletvekili Muhittin özkefe-
li'nin, Hariciye Köşkü hakkında Başbakanlık
tan sözlü sorusu (6/78) 

6 . V I I . 1950 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Hükümetten sözlü ola
rak tavzihini saygiyle rica ederim. 

1. — Saraçoğlu, misafirini ecnebiyeye tahsis 
edilen köşkte selefine imtisalen Hariciye Vekili 
olarak oturmakta iken Başvekil oldu. Fakat bu 
köşkü tahliyeden imtina ederek oturmakta ısrar 
etti. Ve Hariciye Vekili iken köşk için yapılan 
bütün masrafları da aynen ipka etti. 

2. — Saraçoğlu'nun, Hariciyeci haleflerinden 
Hasan Saka yukarda mevzuubahs köşke yerleşe-
mediği için kendi mülkü olan evinde oturdu ve 
aynen Devlet bütçesinden misafirini ecnebiye 
köşküne yapılan masrafları aldı. Bu suretle mas
raf ikileşti. Hem Başvekil alıyordu ve hem de 
kendisi almaya başladı. 

3. — Bu suretle ikileşen masraflardan maada 
bir* de Sayın Hasan Saka kendi zatî mülkü ve 
ikâmetgâhı olan evinin bu işlere tamamen elveriş- | 
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li bir hale ifrağı için tadil, tamir ve telvinini 
Devlet Bütçesinden yaptırmıştır. 

Altmış, yetmiş bin liraya baliğ olan bu para
nın emvali miriyeden olmadığı halde bir hususi 
'ikâmetgâha sarfedilmiş olmasını hangi kanuna 
tevfikan yapmışlardır?. 

Eğer kanunsuz ve mesnetsiz yapıldığı vâki ise 
zamini kimdir?. 

Samsun Milletvekili 
Muhittin özkefeli 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanınındır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(istanbul) — Efendim, bu sabah seyahatten dön
düm ve şimdi buraya geldiğim zaman ruznameye 
baktım, böyle bir sual takririnin mevzuubahis ol
duğunu öğrendim. 

Müsaade buyurursanız bir hafta sonra bunun 
cevaplarını vermek üzere tahkik, tetkik ettireyim 
ve ona göre vaziyet, netice ne ise, müspet olarak 
huzurunuzda arzı malûmat ederim. Bir hafta te
hirini rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanının talebi üze
rine sual takriri bir hafta sonraya bırakılmıştır. 

5. — Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcı-
oğlu'nun, Amerikan uzmanlarının «Türkiye'
nin iktisadi takımından umumi bir tetkiki» adlı 
rapora ile Pakistan'da toplanan İslâm Ekono
mik Konferansına katılan heyete dair Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu (6/79) 

BAŞKAN — Sual takririni okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
1. — 1933 senesinde memleketimizin iktisadi, 

malî, sınai ve zirai kalkınmasını temin maksa
dıyla Amerika'dan davet etmiş olduğumuz 10 
kıymetli mütehassıs Türkiye'nin her köşesini bir 
sene müddetle dolaştıktan sonra müştereken 
hazırladıkları ve 1934 senesinde Türkçe'ye ter
cüme edilerek Hükümete verdikleri yedi cilt
lik (Türkiyenin iktisadi bakımdan umumi bir 
tetkiki) ismini taşıyan çok faydalı ve mufassal 
raporla ve yeni Türkiye'nin Maadin, Jeolojik 
sanayi ve zirai mmtaka ve sahalarını gösteren 
haritaların halen nerede bulunduğunun, 

2. — Bu rapor ve haritaların hazırlanması 
için Hükümet tarafından bu heyete ne mikdar 
ücret verildiğinin ve bu raporlardan bugüne 
kadar memleketin kalkınması işin istifade edilip 
edilmediğinin, 
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3. — Bundan sekiz ay mukaddem Pakistan'ın 

Karaşi şehrinde toplanmış bulunan Enternasi-
yonal İslâm Ekonomik Konferansına iştirak et
miş bulunan heyetimizin bu konferansın mukar-
reratı ve ve cereyan tarzı ile iktisadi ve malî 
görüşmeler hakkında Hükümete bir rapor verip 
vermediğinin Ekonomi ve Ticaret Bakanı 'tara
fın dan sözlü olarak açıklanmasını saygılarımla 
rica ederim. 

5.7.1950 
Kocaeli Milletvekili 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

BAŞKAN — Mümtaz Kavalcıoğlu burada 
im' (Yok sesleri) Mütaakıp birleşime bırakıla
caktır. 

(i. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'-
in, Erzincan'da vukuagelen deprem dolayısiyle 
yapılan yardımlarla Avusturya'dan alınan kur
ma evlerin bugünkü fiyatları hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/80) 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Zeki Era
ta IIKUI burada mı? (Burada sesleri) 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzincan zelzelesinin üzerinden yıllar geçti

ği halde bu güzel yurt parçasının hakları veril
memiş, dilek ve istekleri yerine getirilmediği 
gibi bütün memlekette yurt. içi ve yurt dışın
dan yapılan yardımların da yerine sarfedilme-
diğine dair de birçok dedikodular kulaktan ku
lağa dolaşmaktadır. Sorularıma Hükümetin, söz
lü olarak cevap vermesini saygı ile rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Dr. Zeki Erataman. 

1. —• Erzincan ve havalisi zelzele felâketini 
mütaakıp yurt içi ve yurt dışından yapılan nak
di yardım, bina malzemesi ve diğer yardımla
rın. miktarı nedir? 

İÜ. — Yapılan nakdî yardım ve malzemeden 
bugüne kadar Erzincan için ne mikdarı sarfe-
diİm iştir Sarf yeri değiştirilen mikdar var mı
dır? Varsa nerelere ve ne mikdar sarf edilmiştir? 

3. — Bugüne kadar yurt içi ve dışında ya
pılan. yardımlar haricinde Hükümetin Erzincan'
ın, imarı için yaptığı fedakârlık miktarı nedir? 

4. — Erzincan için tütün karşılığı Avustur
ya,'dan alman 670 kurma evin bugünkü fiyatla 
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rı normal midir? Hükümet bu evleri ihtiyaç sa
hiplerine meccanen terketmeyi, yapılan yardım
lara mahsup etmeyi veya fiyatları üzerinde esas
lı bir tenzilât yapmayı düşünmekte midir? 

BAŞKAN —• Söz Başbakanlık namına Çalış
ma Bakanınmdır. 

ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —. Erzincan İlinde vukua gelen yer 
sarsıntısı dolayısiyle yapılan yardımlar hakkında 
Tekirdağ Milletvekili sayın Dr. Zeki Erataman ta
rafından verilmiş olan sözlü soruyu, Başbakan
lık adına cevaplandırmakla tavzif edilmiş bulu
nuyorum. Ancak soru, muhtelif Bakanlık ve mü
esseseleri ilgilendirdiğinden ve bu daire ve mü
esseselerden henüz cevap da alınamadığından 
sorunun 15 Aralık 1950 Cuma günü cevaplan
dırılmasına müsaadenizi rica ederim. (Muvafık 
sesleri) 

7. —• Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
il, ilce ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve 
içme suları hakkında Bayındırlık Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/81) 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Mehmet 
Özbey buradalar mı? (Yok sesleri) Onu da ge
lecek birleşime tehir ediyoruz. 

8. —• Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in, 
memurların tâyin ve nakil işlerinin bir prensipe 
bağlanması hakkında Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/82) 

BAŞKAN — Başbakan ve Başbakan Yardım
cısı bulunmadığı için yedinci soruyu, da tehir 
ediyoruz. 

Efendim, Sivas Milletvekili Halil İmre'nin 
yabancı uyruklu garsunlar hakkındaki sorusu 
vardır. Başbakanlıktan ve Maliye Bakanlığından 
kimse bulunmadığı için bu soruyu tehir ediyoruz. 

9. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, 
yabama uyruklu garsonlar hakkındaki sorusuna 
Çalışma Bakanı Hasan Polatkan ve İçişleri Ba
kanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevapları 
(6/84) 

BAŞKAN — Hasan Alî Vural burada mı? 
(Buradadır sesleri). 

Soruyu okutuyorum : 

T. B. M. Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 
2007 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hakkında 
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Bakanlar Kurulunun 24 . I I . 1949 tarih ve 10174 
sayılı karan ile 

(Türkiye'deki lokanta, birahane, ve kokteyl 
salonları ile benzeri bilûmum içki içilen ve ye
mek yenilen yerlerde yabancı uyruklu garson ve 
başka namlarda erkek ve kadın hizmetçilerin ça-
lıştırılmamaları ve halen çalışmakta olanların da 
beş ay içinde tasfiye edilmeleri) karar altına alın
mıştır. 

Bu kararın tamamen tatbik edilip edilmediği
nin ve mezkûr kararda garson kelimesi yazılı bu
lunduğundan yabancı uyruklu kimselerin çalış
ma sahasının garson kelimesi ile tahdit edildiği 
yolunda bir anlayışla kâtip, kasiyer, aşçı, vesti
yer gibi hizmetlerde kullanılmasına mâni olma
dığı yolunda emir verilip verilmediğinin Çalışma 
ve İçişleri Bakanlarının açıklamasını saygılarımla 
arzederim. 

3 . .VII . 1950 
Çorum Milletvekili 
Hasan Ali Vural 

ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Çorum Milletvekili Sayın Hasan 
Ali Vural'ın ecnebi garsonların Türkiye'de ça
lıştırılmalarını meneden 10174 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının tamamen tatbik edilip edilme
diği ve yabancı uyruklu kimselerin çalışma sa
halarının garson kelimesi ile tahdid olunup olun
madığı hakkında vermiş oldukları sözlü soruya 
cevabımı arzediyorum : 

Garson olarak çalışan vatandaşlarımızdan bir 
kısmının işsiz bulunmalarına mukabil ecnebi uy
ruklu bâzı kimselerin muhtelif iş yerlerinde gar
sonluk yapmaları ve memleketimizde de bu gibi 
işlerde çalışabilecek personelin kâfi miktarda 
bulunduğu nazarı itibara alınarak 2007 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesindeki salâhiyet dâhilinde 
Bakanlar Kurulundan 10174 sayılı karar alın
mıştır. Bilâhara, bu kararnamenin neşrinden 
evvel vatandaşlığımıza alınmaları için müracaatta 
bulunan ve miktarları 30 kadar olan yabancı uy
ruklu garsonun bu müracaatlarının müspet veya 
menfi şekilde neticelendirilmesine kadar işlerine 
devam etmeleri hususunda, Dışişleri Bakanlığı
mızın gösterdiği politik lüzum üzerine 3/11388 

Sayılı Bakanlar Kurulu kardh çıkarılmıştır. 
Memleketimizde garsonluk mesleği 2007 sa

yılı Kanun bükümleri içine girmekte olduğu 
gibi, Çalışma Bakanlığı da bu mesleğin Türk va^ 
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taydaşlarına hasrolunması lüzumuna, yabancı 
uyruklu kimselerin çalışma sahasının garson ge-
liroesi ile tahdit olunmaması gerektiğine, ya
bancı uyruklu olup da her ne nam ile çalışırsa ça
lışsın, yapmakta oldukları işler garsonluk oldu
ğu takdirde bu gibi yabancı müstahdemlerin du
rumunun 2007 sayılı Kanunun ve 10174 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararının hükümleri içine gir
mekte olduğuna kanidir. 

Çalışma Bakanlığı, garsonluk yaptıkları halde 
kâtip, muhasip, metrdotel vesaire gibi unvan
lar taşıyan yabancı uyruklu kimselerin kullanıl
masına mâni olunmaması yolunda yazılı veya 
sözlü herhangi bir emir vermemiştir. 

2007 sayılı Kanunla 10174 ve 3/11388 sayılı 
kararnamelerin tatbiki yabancı uyruklu olduk
ları halde çalışan garsonların işten menedilme-
leri keyfiyeti tamamen içişleri Bakanlığına ait 
bulunmaktadır. 

Kendi bakanlıklarına ait hususları, İçişleri 
Bakanı arkadaşım cevaplandıracaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Çorum Milletvekili sa
yın Hasan Ali Vural'ını, bu takririnde Bakan
lar Kurulunca ittihaz olunan ve Türkiye'deki 
lokanta, birahane ve kokteyl salonlariyle ben

zeri bilûmum içki içilen ve yemek yenilen yer
lerde yabancı garson ve. başka namlarla erkek 
ve kadın hizmetlilerin çalıştınlmamalarına ve 
halen çalıştırılmakta olanların da beş ay içinde 
tasfiye edilmelerine mütedair bulunan 24.11.1949 
tarihli ve 10174 sayılı kararın tamamen tatbik 
edilip edilmediğini ve mezkûr kararda garson 
kelimesi yazılı bulunduğundan yabancı kimsele
rin çalışma sahasının garson kelimesiyle tahdit 
edildiği yolunda bir anlayışla kâtip, kasiyer, 
aşçı, vestiyer gibi hizmetlerde kullanılmasına 
mâni olmadığı hakkında bir emir verilip veril
mediğinin açıklanması istenmektedir. Bu takrir
de temas edilen ve bahis konusu olan Kararna
me aynen ve âzami titizlikle tatbik edilmiştir 
ve edilmektedir. Zikri geçen yerlerde çalışanlar 
da tâyin ve tesbit edilen müddetin hitamında 
tasfiye olunmuşlardır. Yalnız Kararnamenin 
tatbiKi sırasında tereddüde düşen İstanbul Va
liliği aşçı, kâtip, kasadar muhasip ve idare mü-
dürüfefatiyle çJfcştıMmakta olan yabancı eşha
sın mezkûr Kararname hükümlerinin şüntulüne 
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girip girmediğini sormuş, keyfiyet Bakanlıkça ! 
tetkik olunarak bu hizmetlerin kararname şü
mulü dışında kaldığı yolunda cevap verilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere 2007 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin Türk vatandaşlarına hasrı 
tahsis edilen hizmetler tadat edilmiş bulunmak
tadır ve yabancılar kanunun men etmediği işle
ri tutabilirler. Bununla ister menedilmiş bir 
kimsenin aynı yerde memnu olmıyan bir işi ya
par görülerek kanunun menettiği bir işte çalışa
bileceğini ifade etmek istemiyorum. Nitekim İs
tanbul 'da bâzı müesse sahiplerinin evvelce yan
larında garsonlukla çalışan ve kararname gere
ğince işlerine son verilen bâzı garsonları karar
name şümulü dışında kalan bir hizmete alınmışlar 
gibi göstererek yine garsonlukta çalıştıkları ha
ber alındığından bu gibi muvazaaların önlenme
si, işten çıkarılmış olan garsonların tekrar şu 
veya bu nam altında işe alınmalarına meydan 
verilmemesi için alâkalı valiliğe 21 . VI . 1950 
tarihinde talimat verilmiştir. Ayrıca yabancı 
garson çalıştırmayı itiyat edinmiş bâzı müesse
se'erin bu kabîl hilelerine tamamen set çekmiş 
olmak ve Türk garsonlarının daha geniş bir su
rette haklarının korunmasını temin etmek için 
2007 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin verdi
ği salâhiyete dayanılarak mevzu memnuiyetin 
Kararnamede zikredilen yerlerden maada kulüp 
ve pastanelere ve aynı zamanda şef garson, kâ
tip, muhasip, aşçı, yamak, kasiyer, komi metr
dotel, barmen ve pavyon şeflerine de teşmili 
için gerekli teklifi yapmış bulunmaktayız. Ne
tice ona göre tatbik olunacaktır. , j 

HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, memleketimizde garsonluğun da 
diğer meslekler gibi ehemmiyetli ve kıymetli bir 
meslek olduğunu hepimiz takdir ederiz. Çünkü 
bütün günlük hayatımızda garsonlarla daima j 
karşı karşıyayız. Bu meslek sahiplerinin ne ka- i 
dar büyük fedakârlığa katlanarak ve karşısında
ki müşterinin haleti ruhiyesine uygun şekilde 
hizmet ve iltifat ederek mühim bir hizmet ifa et- | 
tiğini şüphesiz hepimiz takdir etmiş bulunuyo- ,' 
ruz. Bu kadar mühim bir vazife ve hizmet ifa 
eden sınıfın yekûnu da muhakkak ki, on binleri j 
aşmaktadır. Bu meslek sahiplerinin haklarına bir 
tevaeüz vâki olduğuna kani bulunduğum için bu 
suali sormuş ^ulunuyorum. 

Türk garsonların lı^kla.rı^ı çiğneyerek, yaban- | 
eı uyruklu şahısların yerlerine geçmesi suretiyle ! 

1950 0 : 1 
vâki tecavüz ve haklarını gaspetmesi bir hukuk 
Devleti olmaklığımız münasebetiyle yerinde olmı-
3'an bir harekettir. Bu hale nihayet verilmesi lâ
zımdır. Esasen Türk garsonlarını kanun himaye 
etmiştir. 2007 sayılı Kanunda her ne kadar ya
bancı uyruklu kimselerin yapamayacakları işler 
tâdât ve tasrih edilmiş ise de bu kanunun üçüncü 
maddesi gereğince icabında Bakanlar Kurulunun 
her hangi bir mesleğin yabancı uyruklu kimseler 
tarafından ifa edilemiyeceğine dair de karar ve
rebileceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bendeniz, Sayın İçişleri ve Çalışma Bakanları 
tarafından verilen izahatı kâfi bulmadım. Bilhas
sa İçişleri Bakanı tarafından kanunda yazılı 
hizmetlerin tâdâdi olduğuna işaret edildi. Gerçi 
tâdâdi olarak şu şu hizmetler yapılamaz denilm iş
se de Bakanlar Kurulunun kararı; her ne nam 
altında olursa olsun yahut başka namlarla kimse 
çalıştırılamaz diye tasrih edilmiştir. 

Keza, İçişleri Bakanlığının İstanbul Vilâye
tine vermiş olduğu cevap ki, 10 . V I I . 1950 tarih 
ve 36412 sayıyı taşımaktadır. Bunda garsonluğun 
haricinde kalan vestiyer, kapıcılık idare memur
luğu ve saire gibi unvanlarla çalıştırılabilir müta
lâasında bulunmuşlardır. Kanunun maddelerini 
tavzih eden bir kararname mevcut iken İçişleri 
Bakanının kendi anlayışına göre bu şekilde cevap 
vermesinin ve bu şekilde yabancı uyruklu kimse
lerin çalışmalarına müsamaha göstermesinin her 
halde doğru olmıyaeağı kanaatindeyim. Her m 
kadar Çalışma Bakam tarafından bu yabancı uy
ruklu kimselerin 30 adet kadar olduğu beyan 
edilmiş ise de bunu da Türk garsonlarının huku
kuna bir tecavüz telâkki ederim. 

Bendeniz bunun iki mahzurunu görüyorum. 
Birisi siyasi bakımdandır, diğeri de Türk garson
larının hukukuna tecavüz bakımından. 

Siyasi bakımdan mahzurlu buluyorum. Çünkü 
böyle garsonluk ve ona benzer hizmetler namı al
tında memleketimizde en mükemmel yerimize, lo
kantalarımıza, otellerimize yerleşerek yabancı 
bir Devlet hesabına iş görenler, çalışanlar az de
ğildir. Bunun emsali daima görülmüştür. Hattâ 
misal de verebilirim. Bir Romen subayının uzun 
zaman İstanbul Belediye Gazinosunda trampet
çilik yapıpta hakiki hüviyeti meydana çıktıktan 
sonra nasıl kaçtığı herhalde hepimizce malûmdur. 
Şu vaziyete göre, bu gibi yabancıların bizim Türk 
garsonlarımızın ve işçilerimizin intifa edeceği 
yerlere gelip yerleşmesi hem kendi maddî var-
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lığımızla geçinmesi, hem de memleketimizin aley- 1 
hine çalışmaları gibi bir fırsat bahşetmek zanne
derim, yerinde olmıyan bir harekettir. 

Yine tekrar ediyorum, İçişleri Bakanlığının 
bu kararı anlama tarzına muarız bulunuyorum. 
Bu ciheti tekrar tasrih etsinler ve bu işe mâni 
olmayı ve Bakanlar 'Kurulu kararının, icabeder-
se yine Bakanlar Kurulu tarafından tavzih edil
mesi ve bu suretle işlerine nihayet verilmesi lâ
zım gelenlerin işlerine derhal nihayet verilmesini 
arzediyorum. 

Yalnız şurasını arzedeyimki muhterem ar
kadaşlar, yabancılar; bu kabîl kimseler başka 
bir tabiye de kullanmaktadırlar. Meselâ bu gibi 
işlerden menedileceklerini anlıyanlar 16 kuruş
luk bir pul yapıştırdıkları istida ile derhal mü 
racaatta bulunarak kendilerinin tâbiiyete geçe
ceklerini beyan ediyorlar. Muamele derdest ol
duğu için, işte bir muamelemizi ikmal ediyoruz, 
Türk tâbiiyetine giriyoruz, gibi bir oyalama si- I 
yaseti takip ederek yerlerinden kımıldamıyorlar. 

Kanaatime göre bunların işlerine muamele
lerini ikmal ettikten sonra devam etmeleri lâzım
dır. İstida ile müracaat etmek tabiyesi işleme-
melidir. Bu gibi yerlerde çalışan kimselerin 
mutlaka kendi tâbiiyetimizden ol::-."1 arı lüzumu
na kani bulunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlar-.nı 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKN .DDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Arka d; av; bendenizin 
noktai nazarımla Sayın arka ti .>:.nın noktai na
zarı arasında hiçbir fark yol; .tv. Bendenizin ve 
arkadaşım Çalışma Bakanım ' ve aynı zamanda 
takrir sahibi arkadaşımın örüş ve anlayışları 
aynı hat üzerinde birleşmiş Jarumdadır. Yalnız 
İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu cevap, Ba
kanlar Kurulu kararı tadadı olduğu ve isimler 
geçtiği için onun sarahati karşısında verilmiş 
bir cevaptır. Fakat deminki mâruzâtımda da 
işaret ettiğim veçhile, bunun birtakım muvaza
alara ve hilelere yol açtığını da bildiğimiz için, 
kanunun üçüncü maddesinin Bakanlar Kurulu
na vermiş olduğu salâhiyetten istifade ederek 
daha geniş ve tadadi olmıyaeak şekilde, tama
men hile ve iştibahları ortadan kaldıracak' ve 
hfti işi cezrî bir şekilde, Türk "Vatandaşına has
redecek şekilde bir teklifimiz yapılmıştır. Ba
kanlar Kurulundan yakında çıktiğı zaman teb
ligat yapılacaktır efendim. "rtt I 

.1950 O : 1 
W. — Konya Milletvekili Himmet ölçmen*in, 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkın
da Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/86) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Bayındırlık Balkanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say-
gılaramfta arz ve rica »ederim. 

Konya Milletvekili 
Himmet ölçmen 

1. — Halen cari olan Karayolları Kanunu 
memleket çapında yol dâvasını Ihalletmiye (kâfi 
mildir? Bu kanunda 'köy yolları ve di yolları için 
kâfi müeyyideler var mıdır? Yapılan sarfiyatın 
kontrol ve murakabesi kanunda teminat altına 
alınmış mıdır? 

2. — 1950 isenesl zarfında muhtelif yollar 
için ne miikltar tahsisat ayrılmış ve bu tahsisat 
ne tarzda itevzi eddlimişıtir. Bu işler için ne mik
tar memur ve müstahdem ücretû ödenmektedir. 
Bu ödenen ücret yapılan işlerle mütenasip mil
dir? Genel müdürlükte lüzumsuz teşkil ve tesis
ler mevcut mudur? 

3. — Teşjkilâtfta çalışan mühendis memur ve 
hizmetliler ilme; tecrübeye, liyakate muayyen 
bir menşe ve ananeye uygun olarak mı vazife
lendirilmiş yoksa gelişigüzel ve (bîr yaruağyar 
kayırma gayretiyle mi, tâyin ve tavzif ediLmiş-
lerdir. Aynı randımanı elde etmek şartiyle Ura 
kadroda, adama iş değil işe adam Ibuİmak şar
tiyle en az % 40 nispetinde bir tensitoat yap
mak mümlktün değil midir? 

4. — Yapılmakta olan «işlerde deyletbçilik imi, 
yoksa hususi teşebbüslere yer vermek usulü mü 
tatbik edilmektedir? 

BAŞKAN — Söz Bayındırlık BaJkanmındır. 
ÇALIŞMA BAKANI VE BAYINDIRLIK 

BAKANI VEKİLİ HASAN POLATKAN (Eski
şehir) — Karyolları Genel Müdürlüğüınün ku
ruluşu ve faaliyeti ha'kkında Konya Milletvekili 
Sayın Himmet ölçmen arkadaşımın sözlü soru
larını, bâzı noktaların tetlkilkına lüzum gördü-
ğfüm için, 11 Aralık 1950 Pazartesi günü cevap
landırmanla müsaadenizi rica edeceğim. 

11. — Gümüşane Milletvekili Kemal Yörük-
oğlu'nun, Yan İlinin 1950-1951 ders1 yılında 
ilköğretim durumu için ne düşünüldüğüne <$ûir 
Mîllî Eğfoim Bâkanl4^İn^sözWs'örusu (6/87) 



B 17 .11.1950 O 
BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu burada mı

dır? (Ydk »esleri). 
Geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yozgad Milletvekilliğine seçilen Niyazi 
Ünal Alçılı, Faik Erbaş, Yusuf Karslıoğlu, Fuat 
Nizamoğlu, Hâşim TatUoğlu ve Hasan Üçöz ile 
Yozgad Milletvekilliğine seçilen Avni Doğanhn 
seçim tutanakları hakkında Tutanakları incele
me Komisyonu raporu (5/18, 24) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

Raporu Yüksek Heyetinizin tasdikma arze-
diyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... it
tifakla kabul edilmiştir. 

Şimdi seçim tutanaklarını birer birer reyi
nize arzedeceğim: 

. Niyazi Ünal Alçılı'nm seçim tutanağını ka
bul edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul 'edil
miştir. 

Avni Doğan'm seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Faik Erbaş'm seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Yusuf Karslıoğlu 'nun seçim tutanağını ka
bul edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edil
miştir. 

Fuat Nizamoğlu hıun seçim tutanağını kabul 
edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiş
tir. 

Hâşim Tatlıoğlu'nun seçim tutanağını kabul 
edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiş
tir. 

Hasan Üçöz'ün seçim tutanağını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye ile Norveç arasındaki Tica
ret ve ödeme Anlaşmalarına ek olarak imzalanan 
Protokolün onanmasına dair Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyoiları raporları 
(1/5) [2] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci konuşulması-
dır, birinci maddeyi okuyacağız; 

[1] 1 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] Birimci görüşülmesi Olağanüstü Toplan

tının 21 nci Birleşim tui&n&ğıhdadır. M< 

Türkiye ile Norveç arasındaki Ödeme Anlaşma
sına ek olarak imzalanan Protokolün onanma

sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Norveç arasında 
mevcut 24 Şubat 1949 tarihli Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarına ek olarak 22 Mart 1950 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Protokol kabul edilmiş ve 
onanmıştır.. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından buna ait 
bir değiştirge verilmiştir, onu da okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin aşağıda yazılı şekilde değiştiril

mesini teklif ederim: 
MADDE 1. — Türkiye ile Norveç arasında 

mevcut 24 Şubat 1949 tarihli Ödeme Anlaşma
sına ek olarak 22 Mart 1950 tarihinde Ankara'
da imzalanan Protokol kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

17 . XI . 1950 
Ticaret Komisyonu Sözcüsü 

Kastamonu Milletvekili 

BAŞKAN — \ udim, bu birinci asıl madde 
«Ticaret» kelim* s vardır, halbuki, asıl «öde
me Anlaşması» o! . %\ı için, değiştirge ile «Ti
caret ve» kelimesin: kaldırılması teklif edil
mektedir. 

Değiştirgeyi oyı.ı. Y;I arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. 1. Lif akla kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi bu şekilde tekrar oyunuza arze
diyorum. 

Türkiye ile Norveç arasında mevcut 24 Şu
bat 1949 tarihli (Ticaret ve) kelimeleri kalka 
cak, ödeme Anlaşmalarına ek olarak 22 Mart 
1950 tarihinde Ankara'da imzalanan protokol ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

Madde bu şekildedir. 
Kaıbul edenler ... Etmiyenler ... İttifakla ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz 

Bu kanun yayımı tarihinde 

istiyen var mı? Maddeyi 
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aynen, kabul edenler ... Etmiyenler ... İttifakla I 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen kabul edenler... 
Etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiştir. 

Şimdi, kanun tasarısının tümünü açık oya 
koyacağım. Oylar, biliyorsunuz beyaz, kırmızı ve 
yeşildir. Tüzük bunu âmir olduğu için arzedi-
yorum. Beyaz kabulü, kırmızı reddi, yeşil de 
müstenkifi ihtiva eder. 

Eğer kabul buyurursanız kutuyu dolaştıra-
^ 1un, lütfen oy puslalarını arkadaşlar bu sepete 

atarlar. 

3. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret ve Ödeme an
laşmalarında değişiklik yapılması hakkında im-

i zalyanan ek protokol ve eklerinin onanmasına 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonları raporları (1/4) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi okutuyorum: 

# Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaşma
sında değişiklik yapılması hakkında imzala

nan Ek Protokolün onanması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasındaki 2 Aralık 1948 
tarihli Ticaret ve ödeme anlaşmalarında değiş
meler yapılması hakkında 25 Şubat 1950 tari
hinde Belçika Elçiliği ile imzalanan Ek Pro
tokol ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

„ BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiş-
.tir. 

MANDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi Olağanüstü toplantı
nın 21 nci Birleşim tutanağındadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

Bunun da tümünü Yüksek Heyetinizin açık 
oyuna arzedeceğim. Yani biraz evvelki izaha
tımı tekrar ediyorum. Beyaz oy kabul, kırmızı 
oy ret, yeşil müstenkiftir. Binaenaleyh ona gö
re reylerinizi, arada dolaştırılacak rey kutula
rına atmanızı rica ediyorum. 

12. — Sivas Milletvekili Halil îmre'nin 1951 
Malî yılı Bütçesinin hazırlama prensipleri hak
kında Başbakanlıkla Maliye Bakanlığından olan 
sorusuna Maliye Bakam Halil Ayan'ın sözlü ce
vabı (6/83) 

BAŞKAN — Deminden Maliye Bakanı olma
dığı için bu soruyu geri bırakmıştık, şimdi gel
diler isterseniz cevap verecekler. 

HALİL İMRE (Sivas) — İstiyorum. 

Ankara : 3 0 . V I . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş

kanlığına 
Hazırlanması umumiyetle Meclisin tatil ay

larına tesadüf edecek olan 1951 malî bütçesinin 
aşağıda arzedeceğim hazırlama prensiplerine 
dair ne düşünüldüğünün Sayın Başbakan ve-Ma
liye Bakanları tarafından sözlü olarak açıklan
masını saygılarımla rica ederim. 

1. — Bütçe içinde veya dışında hizmetlere 
tahsis edilen Marşal Yardımı tatbikatının mev
cut veya ihdas edilecek bir bakanlıkta teksif ve 
temerküzü düşünülüyor mu? 

2. — Devlet bütçelerini umumiyetle millî gelir 
ve hizmetlerin bir tahmin cetveli mahiyetiyle 
malî tarihe intikal edecek vesikalar telâkki edi
yoruz. Bu mülâhaza ile bütçe vuzuhunu ihlâl 
eden bu vahdet prensipinden ayrılarak, Marşal 
Yardım ve hibeleriyle tahsis ve istimallerini ay
rı ve müstakil bir bütçede toplamak faydalı ol
maz mı? 

3. — Marşal Yardımının netice ve tesirlerini 
daha vuzuhla takip edebilmek üzere; 1948,1949, 
1950 yılı bütçe hesabı katilerinin ıbu suretle ih
zarı lüzumlu olarak mütalâa edilmiyor mu? 

4. — Marşal Yardım programının tahakku
kunda cari Devlet muhasebe usullerinden, Ar
tırma - Eksiltme Kanunu Mküırfterinden ayrıl-
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maya ihtiyaç yok mudur? I 

Sivas Milletvekili 
Halil Imre 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınındır. 
MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlar, Sivas Milletvekili Sa
yın arkadaşım Halil îmre'nin sözlü sorularında 
iki noktaya temas olunmaktadır. Birisi 1951 
Bütçesinin hazırlanmasında nazara alman esas
lar meselesi, diğri de mevcut Kanunların tatbi
katı ve bâzı teferruattan ibarettir. Bilmünasebe 
şunu arzetmiş olayım ki, 1951 Bütçesi henüz 
Hükümetiniz tarafından tetkik edilmekte ve ha
zırlanma safhasında bulunmaktadır. Bu hazır
lık safhası bitmeden 1951 Bütçesi üzerinde Yük
sek Huzurunuzda maruzatta bulunmaklığım 
mümkün değildir. Arkadaşımın diğer soruları
na temas eden cevaplarımı aşağıda sırasiyle ar-
zederim. I 

Sual 1. — Bütçe içinde veya dışında hizmet
lere tahsis edilen Marşal Yardımı tatbikatının 
mevcut veya ihdas edilecek bir Bakanlıkta tek
sif ve temerküzü düşünülüyor mu? 

Cevap 1. — 31 . V . 1950 tarihli ve 5412 sa
yılı Kanunla teşkil edilmiş bulunan İktisadi İş 
Birliği İdaresi Marşal Yardımı tatbikatiyle 
meşgul olmakta ve bu idare Başbakanlık toplu
luğu içinde Devlet Bakanının idaresi altında I 
bulunmaktadır. I 

Kanunun birinci maddesi bu idarenin vazife- I 
lerini şöyle tâyin etmiştir «Avrupa İktisadi İş 
Birliği çerçevesi içinde Türkiye'nin ekonomik I 
kalkınmasına ait olarak Bakanlıklar ve daire- I 
lerce hazırlanan iş programlarını Avrupa İkti- 1 
sadi İş Birliği teşkilâtına ve Birleşik Amerika I 
İktisadi İş Birliği İdaresine tevdii ve bu pro- I 
gramları adı geçen idarenin Türkiye içinde ve I 
dışındaki teşkilâtiyle müzakere ve intaç etmek, I 
bu idarenin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
ve Türk İktisari ve malî teşekkülleriyle temas- I 
larma muhatap ve merci olmak, iktisadi ve malî 
meselelerde yabancı memleketlerin resmî veya I 
hususi müessese ve teşekül] eriyle her türlü te
mas ve müzakerelere girişmek, 'bunları tanzim 
ve takip etmek, bu gibi müzakerelere 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili 
müracaatlara muhatap olmak üzere Baş
bakanlığa f̂câğlı Milletlerarası İktisadi İş Bir
liği Teşkilâtı kurulmuşt'ût.^ ' "1 
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Diğr taraftan Başbakanlığın 9 . X . 1950 ta

rihli emirleriyle kanunla verilen ıbu vazifeleri lâ-
yıkiyle yerine getirebilmek ve Paris'teki «Av-
rupalılararası İktisadi İş Birliği» ve Vaşink-
ton'daki «İktisadi İş Birliği» teşkilâtı nezdine 
daha insicamlı ve koordine bir programla çıka
bilmek ve aramızda İş Birliği anlaşmaları çer
çevesi dahilinde alınması gereken Maliye, Eko
nomi ve Ticaret, Bayındırlık, Ulaştırma, İşlet
meler, Gümrük ve Tekel, Tarım, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Dışişleri Bakanlıkları ile İstatistik 
Genel Müdürlüğü, T. C. Merkez Bankası ve İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin tâyin edecekleri 
yetkili temsilcilerden müteşekkil daimî bir Ko
ordinasyon Heyeti kurulmuş bulunmaktadır. 

Sual 2. —• Devlet Bütçeleri umumiyetle millî 
gelir ve hizmetlerin bir tahmin cetveli mahiye
tiyle malî tarihe intikal edecek vesikalar telâk
ki ediyoruz. Bu mülâhaza ile bütçe vuzuhunu 
ihlâl eden bu vahdet prensipinden ayrılarak, 
Marshall yardım ve hibeleriyle tahsis ve isti
mallerini ayrı ve müstakil bir bütçede topla
mak faydalı olmaz mı? 

Cevap 2. — Bütçede vuzuhu sağlamak için 
vahdet prensipini feda etmeyi muvafık bulmu
yoruz. Bizce makbul olan vahdet prensipinden 
ayrlımadan vuzuhu sağlamaktır. Bütçeler bu an
layış ile hazırlanmaktadır. 

Esasen Marshall yardımından sağlanan yar
dım ve kredilerin bütçelere ne suretle intikal 
edeceği (Marshall Plânı dâhilinde elde edilecek 
yardımların bütçe ve Hazine hesaplarına intikal 
şekli hakkındaki 1 . 3 . 1950 tarihli ve 5582 sa
yılı Kanunla tâyin ve tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bu kanuna göre: 

A) Genel bütçeye dâhil dairelerin karşılık
sız olarak veya karşılığı 2 nci madde [*] hük
münce temin edilerek kullandıkları yardımlar 
her malî yıl nihayetinde bütçeye gelir ve gider 
kaydolunur. 

B) Katma ve özel Bütçeli idarelerin kar
şılıksız olarak veya karşılığı ikinci madde hük
münce temin edilerek kullandıkları yardımlar 
her malî yıl nihayetinde genel bütçeye bir taraf
tan gelir, diğer taraftan bu idarelere yardım 
olmak üzere gider ve kendi bütçelerinde gelir 
ve gider kaydolunur. 

[*] 2 nci madde Hazinece verilecek avansa 
dairdir. 
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C) Devlet Ekonomi Kurumlarının karşılık

sız olarak veya karşılığı ikinci madde hükmün
ce temin edilerek kullandıkları yardımlar her 
malî yıl nihayetinde Genel Bütçeye bir taraftan 
gelir, diğer taraftan bu kurumların sermayesi
ne ilâve edilmek üzere gider kaydolunur. 

D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
karşılıksız olarak veya karşılığı ikinci madde 
hükmünce temin edilerek kullandığı yardımlar 
her malî yıl nihayetinde Genel Bütçeye gelir ve 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsüne yardım faslına gider kay
dolunur. 

Kanunun yedinci maddesine göre, yukardaki 
hükümlerin tatbiki dolayısiyle borç olarak tahak
kuk eden mikdarlar Devlet borcu olarak kayde
dilerek borcunun taksit ve faizleri her yıl Devlet 
Borçları Bütçesine konulacak ödenekle tediye edi
lecektir. 

Yapılan itfa plânı gereğince bu nevi borçla
rın faizi 1952 ve resülmali de 1956 senesinden iti
baren tediyeye başlanacağından gerekli ödenek 
bu yıllar Devlet Borçları Bütçelerine konulacak
tır. 

Sual 3. — Marshall yardımının netice ve te
sirlerini daha vuzuhla takip edebilmek üzere 
1948, 1949, 1950 yılı bütçe hesabı katilerinin bu 
suretle ihzarı lüzumlu olarak mütalâa ediliyor 
mu? 

Cevap 3. — Yukarda sözü geçen kanun 1950 
malî yılı başında yürürlüğe girmiş olduğundan 
Marshall yardımlarını hesabı katilerde ancak 
195̂ 0 malî yılından sonra görmek kabil olacaktır. 

Sual 4. — Marshall yardım programının 
tahakkukunda cari Devlet muhasebe usullerinden, 
Artırma - Eksiltme Kanunu hükümlerinden ay
rılmaya ihtiyaç yok mudur? 

Cevap 4. — Bu sualdeki (Cari Devlet muha
sebe usullerinden) maksadın ne olduğu anlaşıl
mamaktadır. Eğer bundan maksat bu bahiste Ar
tırma - Eksiltme Kanunu hükümlerinin tatbik 
edilmemesi ise bu cihet bâzı hallerde mümkündür. 
Filhakika bu mubayaalar yabancı memleketler
den yapılacak olduğuna göre, bunlar hakkında 
4097 sayılı Kanunun tatbiki suretiyle Bakanlar 
Kurulundan karar alınarak artırma;, eksiltme 
hükümlerinden ve Muhasebei Umumiye Kanunu
nun (mal teslim etmeden para verilemiyeceği) 
hakkındaki hükmünden (teminat aramadan avans 
vermek suretiyle) istisna edilmektedir. 
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! BAŞKAN — Arkadaşlar; tasarılara oy ver-

miyen arkadaşlar varsa lütfen oylarını kullansın
lar. Oylar sayılacaktır. 

Birincisi için, oy verme muamelesi bitmiştir. 
Halil îmre buyurun. 

HALİL İMRE (Sivas) — 1. - Bu önergeyi 
niçin verdim. 

Muhterem arkadaşlar; Başbakanın Hükümet 
programını okuduğu sırada, sonra da Bütçe Ko
misyonunda 1950 Bütçesini mütalâa ederken büt
çenin açık olduğunu, açık kısmının, yani vergi 
ile kapatılamamış bulunan 173 939 000 liranın 
18 990 000 lirasının iç istikrazlarla 154 949 000 
lirasını da Marşal yardımından temin edilen mal
ların satışından hâsıl olacak Türk liraları ile 
kapatılacağını öğrendik. 

İktisadi kalkınma ve iş birliği anlayışı içinde 
düşünülen, beklenen yardımın normal bütçe açı
ğını kapamaya tahsis edilemiyeceği aşikâr oldu
ğuna göre, normal dediğimiz yıllık bütçemiz için
den (İktisadi kalkınma ve iş birliği) plân ve pro
gramlarının da sokulmuş olduğu anlaşılıyordu. 
Mevzu üzerinde daha dikkatle tevakkuf ettim. 
İlk merhalede vardığım ve biraz sonra izah ve 
arzedeceğim hususlara bir bütçe tekniği ve pren-
sipi kusuru telâkki ederek noktai nazarımı şimdi 
huzurunuza getirilen bir önerge ile Maliye Ba
kanlığına, idare ve teşkilât bakımından da Başba
kanlığa sundum. Bütçe Komisyonunuzun bir 
üyesi olarak böyle bir önerge ile bilhassa Maliye 
Bakanlığının dikkatini çekmeye vazifeli idim. 
Zira, 30 . VI . 1950 tarihli bu önergemi takip eden 
günlerde Meclis yaz tatiline girecek, ve bu tatil 
devresinde de bütçe bütün bakanlıklarda ihzar ve 
Maliye Bakanlığında telfik edilecekti. Bu su
retle Bütçe Komisyonunda ehemmiyetle mütalâa 
ve belki de tenkid edeceğimiz bir prensipi vaktin
de ilgililere duyurmakta ancak fayda ve bilhassa 
samimiyet buldum. 

Muhterem arkadaşlar; önergemizdeki ımev-
zuumuz ve düşünürümüz, Marshall Yardımının 
noTtmal bütçe içine alınmaması, hususi veya fev
kalâde bir büıtçe ile hattâ ticari usullerle yani 
(bedeli ve fou sermayeye dayanan akıtifli bir bi
lanço ile tedvir ve kontrol edilmesidir. Bu gö
rüşümüzü izah ancak, Marshatl Yardımının ıma-
Ihiyetî ve blitfçe tekniği 9traf^daki.,[t^lgilerimi-
^zin bu vesile ile hatırlananasiyle mümkün ola
caktır. 'Müsaade 'buyurursanız Ibu tahattü-rünüze 
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bendeniz öncülük edeyim, ışık tutayıım. 

Muhterem arkadaşlarım; kolaylıkla ve sür
atle tahattur buyurulaeağı veçhile; harblerin 
peşini bırakımıyan iktisadi buhranlardan !biri de 
ikinci Cihan Harbinden Sonra belirmişti. Bir ta
rafta, harb sanayiinden, sulh sanayiine dönen 
muazzam 'bir 'istihsal dünyası, bir tarafta, yan
mış yıkılmış enkaz arasında istihsal, ımübadele 
takatini kaybetmiş bir dünya vardı. 

Birisi varlıktan, birisi yokluktan 'muztarip-
ti. Dâhiyane fikir ve huluslar, 'ekseriya yokluk
tan ve sıkıntıdan dloğar derler. Fakat Ibu defa 
(bu üstün fikir varlığın sıkıntı ve tazyikından 
doğmuştur. 

5 Haziran 1941 de Amerikan eski Dışişleri 
Bakanı Marshall Horvart Üniversitesinde verdi
ği Ibir konferansla, harbin istihsal ve mübadele 
kabiliyetini yokettiği, Avrupa'nın kalkınmasını, 
dolayıöiyle Amerikan li&tihsaline, istihsal ve mal 
fazlalığı (buhranına uğramadan mübadele saha
mızı temin edecek Ibir program ortaya attı. Bu 
program tatbikatı şüphesiz Avrupa iktisadiya
tını tanzim ve (bilhassa içtimai teşevvüşlerine 
mâni oldu, veya tehir «itti. 19 Avrupa memleketi 
•bu programı tehalükle karşıladılar ve 12 Tem
muz 1947 de Paris'te !bir konferans akdettiler 
ve (Avrupa İktisadi îş Birliği) Söyleşmesini ak
dettiler. Bu sözleşme 18 Temımuz 1948 de 5252 
No. lı Kanunla Meclisçe kabul ve tasdik '©dildi. 
Ve aynı tarihte 18 Temmuz 1948 de 6253 No. lı 
hır Kanun daha kabul edildi ki, hu da (Avrupa 
iktisadi îş Birliği Sözleşmesi) hüküm, ruh ve 
anlayışı içinde Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 4 Temmuz 1948 tarihinde yapılan anlaş
manın kabul ve tasdikma dairdir. 

Bu iki kanunun Meclisten geçişine ait zabıt
lar gösteriyor ki, Meclis ancak kanun madde
lerine ıttıla hâsıl etmiş, bilhassa mühim olan an
laşma metinlerini ihmal etmiştir. Bu iki kanun
la Meclise arzedilen anlaşmalarda, bu işin pren
siplerini ihtiva ve ifade eden fevkalâde şayanı 
dikkat temenni ve tavsiye ımadjdeleri vardır. 

Bu sözleşmeler, Avrupalılararası bir iktisa
di işbirliğinin samimî bütün gerekçelerini ihti
va etmelidir. Bunda istihsali çoğaltmak, ucuz
latmak, gümrük usullerini ve (sistemlerini göz
den (geçirmek ve para ve mal sistemlerini ıslah 
ve müstakar kılmak, ta tavsiye olunmaktadır. 

Bizde Ma«8ıall İTardımı bir'%ütün olarak bu 
sözleşmelerin samimiyetle taitbİkmdadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurur

sanız biraz da Marshall Yardımının tatbikatm-
dan bahsedeyim. 

Bu taitbikat oldukça muğlâktır. Amerikc, 
Birleşik Devletleriyle yapılan anlaşmada ıbu 
yardımın (Mal, hizmet ve saire suretlerle) yapı
lacağı kayıtlıdır. (Ve saire) nin neyi kasdetti-
ğini, sarahatle iddia etmek mülmkün olmamak
la beraber, tatbikat (mal) üzerinde kısmen de 
(Teknik yardım) denilen hizimet suretiyle ifa 
edilmektedir. Yani (Serbest dolar) değildir. Bu 
yardımın bir kısmı borç, bir kısmı hibedir. Ge
rek borç, gerek hibe kısımları ya doğrudan doğ
ruya Amerika'dan mal mubayaası salâhiyeti su
retiyle veya Avrupalılar arasında bir program 
dahilinde cereyan edecek mal mübadelelerinden 
tevellüt edecek tediye açıklarından Amerika 
Birleşik Hükümetlerince tesviyesi suretiyle ifa 
edilmektedir. 

(Doğrudan doğruya yardımı), (Bilvasıta yar
dım), (Meşrut yardım), (Tiraj hakkı) denilen 
usul ve tarzlar bunlardır. Bunların tafsilini 
mevzuumuzun aydınlanması için zaruri görmü
yorum. Dünya iktisat ve maliyesinde ilk defa 
tecrübe edilen bir sistemin tatbikatında her gün 
biraz daha ıslah edilmiş usullerle karşılaşımanın 
zaruretini takdir etmek lâzımdır. 

Nitekim alakalılar 1950 - 1951 yılı için îni-
tial Dispotin denilen yeni bir usul tatbilkma ça
lışın aktadırlar. 

Arkadaşlar; Marshall Yardımını bırakıp 
bütçeye geçmezden şurasını da ilâve edeyim ki, 
Marshall Yaridumımn devletçiliği iktisadi prog
ram olarak kabul «eden bir iktidarla bu yardı
mın Devlet sektörüne daha geniş ölçüde tahsis 
edilmiş olduğunu tabiî telâkki ederim. Ancak 
serbest ve şahsi teşebbüsü öne alacak bir ikti
darın yardım programımda hususi Sektörün de 
ehemmiyetle göz önüne alınacağını Devlet Ba
kanlığından istememiz faydalı olur. 

Bütçeye gelince : 
Muhterem arkadaşlar; yukarıda arzettiğim gi

bi yardım Türk Hükümetinin hazırladığı ve Tür
kiye'de E. C. A. misyonunun tasvip ettiği bir 
kalkınma programı, Pariste'ki Avrupa İktisadi 
İş Birliği İdaresince ve Vaşington'daki İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtınca kabulünden sonra yürür
lüğe girer ve yardım Amerikan Malî yılı başlan
gıcı olan Temmuzda başlar. Biz bugünkü tatbika-
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ta göre bu program kısmen ve iç finansmanları 
karşılığı olarak Devlet hiznıct bütçelerine dağı
tıp bütçe tatbikatına da kendi malî yılımız başın
da başlıyoruz. 

Bütçe ve Maliyede bir kaide vardır. Millî Bütçe
lerde hizmet esastır. Bu hizmete göre varidat, 
vergi ve istikraz voliyle yani âmme iktidarına 
temin edilir, tîalbuki Marşal Programında esas; 
yardımın miktar ve zaminidir. Burada Hükümet 
varidata hâkim olmadığı gibi hattâ kısmen hiz
mete de hâkim değildir. Bütçede aranılan şartlar 
arasında mevzuumuzla ilgili iki mühim şartı ha
tırlarsınız. Biri vahdettir. Yani Devletin irat ve 
masrafının bir bütçede tevhididir. Diğeri ise vu
zuhtur. Yani bütçe iradın da masrafın da mahi
yetini açıkça ifade etmelidir. 

Bendeniz Marşal yardımının vahdet prensi
binden ayrılırsak vuzuh bakımından ayrı hususi 
ve fevkalâde bir bütçe ile Meclisin mütalâa ve 
murakabesine arzını talep ve temenni ediyorum. 

Filhakika hususi ve fevkalâde bütçelerin mah
zurdan salim olmadığını biliyoruz. Fakat Marşal 
Yardımının bir fevkalâde bütçe mevzuu olmasını 
zaruri telâkki ediyoruz. Zira hizmet de varidat 
da fevkalâdedir. Millî gelir ve teklif takatimizin 
fevkinde olduğu aşikâr olan kalkınma eııvestis-
ıilanlarını alelade telâkki etmek mümkün olmadı
ğı gibi, Marşal Yardımını da alelade gelir telâkki 
etmiye imkân yoktur. Fevkalâde hizmet ve fev
kalâde gelirlerin biri de fevkalâde bütçedir. 
Marşal yardımını bu suretle fevkalâde bir büt
çede mütalâa etmek tasvip buyurulursa, bu büt
çeyi şimdilik 1952 Amerikan Malî yılma kadar 
devam edeceğini bildiğimiz yardım müddetiyle 
mütenazır bir envestismaıı bütçesi olarak müta
lâa ve tanzimi de mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle önergem
de de işaret ettiğim millî gelir, millî hizmet ta
katimizin malî tarihimize akis ve intikal edecek 
vesikaları olan bütçelerimizin tarihi seyir ve in
kişafları içinde de normal mukayeseleri temin 
ve muhafaza edilmiş olacaktır. 

Tamamen şahsi kanaatime göre Marshall yar
dımı - tatbikatında kabul ve ittihaz edilen ticari 
usuller gibi - malî usuller dışında ticari usuller
le tedvir ve takibi en doğru usul olacaktır. Zira 
evvelâ yardımı temin etmemiz ve ondan sonra 
hizmet ifasına geçmemiz lâzımdır. Miktarı, de
vam veya ademidevamı katiyen yedi iktidarı
mızda olmıyan bir gelir karşılığında bütçeye hiz-
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metler konmasının doğru olmıyacağı kanaatinde
yim. 

Bu münasebetle bütçe açığının Marshall yar
dımından memlekete ithal edilen malların karşı
lığı Türk liraları ile bütçe açığını kapamak me
selesi ile Marshall yardımının pek alâkalı olmadı
ğını arzedebilirim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 
HALİL IMRE (Devamla) — Parça parça 

birkaç noktaya daha temas edip bitireceğim. 
Yüksek hizmet ve gelir rakamlariyle tanzim edi
len bir bütçenin yardımın kesildiği yılı takip 
eden yıllarda hemen düşüvermesi, bu bütçelerin, 
bundan sonraki bütçelerin seneler arasındaki 
malî mukayesesinde teşevvüş ve yanlışlıklara 
yol açabilir. 

Arkadaşlar, sözlerime nihayet vermeden şu
nu arzedeyim; Marshall Yardımı bundan evvel 
elbette iktisadi programında Devletçiliği esas 
ittihaz etmiş bir iktidarın elinde Devlet sektö
rüne daha büyük kısımlar ayırması pek müm
kün ve tabiî idi. Fakat iktisadi kalkınma işin
de ve meselesinde hususi teşebbüslere de önem 
vermeyi ön plâna almak programı ile, hareket 
eden bir iktidar için, kalkınma programlarının 
ihzarında, bu Marshall Yardımından hususi te
şebbüs sektörlerine eskiden olduğundan daha 
fazla bir hisse vermenin icabettiğine işaret et
mek isterim. 

Arkadaşlar, sayın Bakan; 5582 sayılı Kanun
la bugünkü muhasebe tarzına göre ancak Mars
hall yardımlarının tahakkukundan sonra Mec
lise hesabı katilerle intikal etmekte okluğunu 
ifade etmesi, bizim deminden beri arzetmek is
tediğimiz, içtinap etmek istediğimiz hususu te
yit etmiş oldular. 

Yarım milyona, yakın bir kalkınma progra
mının tahakkuk ve tediyesinden sonra, hesabı 
katilerle Meclise arzını ben şahsan, hoş görmü
yorum. 

Demin de arzettiğiıu gibi Meclis, bütçenin 
izhar ve kabulünde çok daha uyanık ve titizdir, 
vakaa hesabı katiler üzerinde de titizdir, fakat 
ikisi arasındaki farkı bilhassa. Yüksek Heyeti
nizin dikkatine arzetmek isterim. 

Bu itibarla hesabıkatilerle Meclise intikal 
edecek Marshall yardım ve programına nasıl 
Meclisler bu yardımın hudut ve vüsatma ve tat
bikatına ve teferruatına nüfuz ve hattâ ittila 
hâsıl edememişse bugünkü, bütçe tarziyle Marş-
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hail yardımlarının asla tatbikma ve teferruatı- | 
na nüfuz edemiyecektir. Rakamlar ve hizmetler 
üzerinde tenkid değil, müta-âa dahi beyan et- | 
mek imkânını bulamıyacağız. I 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 

— Efendim, muhterem arkadaşım Halil İmre
nin soru mevzuundaki izahlarını dikkatle dinle
dim. Bütçe ve onunla ilgili mevzulara temas eden 
kısımlarına arzı cevap edeceğim. Bugünkü bütçe
de bütçe açığını kapıyan 145 milyon liralık bir 
rakamdan bahsedilmektedir. Bu rakam doğru
dan doğruya Marshall Yardımının Devlet Büt
çesine yardımı ve onun açığını kapamak için koy
duğu bir rakam değildir. Marshall Yardımın
dan istifade suretiyle ithal edilip piyasada satı
lan malların bedelleri buna ait kanunla tasdik 
edilmiş mukaveleler mucibince Merkez Banka- I 
smdaki iki hesaba yatırılır. 

Bu hesaplardan birisine % 95 hesabı, diğeri
ne de % 5 hesabı denir. % 95 hesabında biriken 
paraların yekûnu büyükçedir. 1950 Bütçesini 
tanzim eden bizden evvelki iktidar yüzde doksan 
beşlerden bütçe açığını kapatmak için istifade 
etmek istemiştir. Çünkü Amerika'lılarla ara
mızda teati edilmiş olan mektuplarda, ki bilâha
re bir kanunla tasdik edilmiştir, Türkiye Hü
kümeti zaman zaman mutabık kalınacak esaslar 
dâhilinde bu hesaptan para çekebilir diye kayıt 
vardır. Eski iktidar bu hesaptan, şu hüküm
den istifade etmek istemiştir. İşin mahiyeti bu
dur. Bu rakam Marshall Plânında Türkiye Büt
çesine yardım gibi mütalâa edilmemek lâzım-. 
gelir. 

Arkadaşım Marshall Plânı işlerinin ayrı bir 
bütçe ile, ayrı bir bilanço ile idaresi lüzumun
dan bahsettiler. Bu bizim bütçe işinin tamamen 
haricinde bir keyfiyettir.- Bir sanayi veya ti
caret müessesesinin bilançosu ölür, defteri ke
biri olur, kuyudu olur, muhasebesi olur. Fakat 
devletler hesaplarını bilanço ile kapatmazlar. 
devletlerin senelik hesapları bütçede yazılıdır, 
ona mütenazır' olan hesaplar da yazılıdır ve | 
•meclisler bu hesapları kontrol ederler ve hesabı 
kaitî kanunları île Motüre ederler, kapatırlar. 
Bütçe kanunları ile vermiş oldukları salâhiyet
lerin •tem olarak tatbik edilip edilmediğini kon-
ıtrol ederler ve kapansın, 'derler. Devlet muhase
besinde Ibilânço diye (bir şey yoktur. Okuduğum 
•birçok kitaplarda Devlet ^muhasebesinin Ibilânço I 
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ile klotüre edileceğine dair bir şey göremedim 

Bâzı memleketlerde Devlet emvalinin bilan
çosunu zaman zaman çıkaran hükümler vardır. 
Ezcümle İtalya'da böyle hesaplar çıkarılmıştır. 
Bendeniz Devlet Bütçesinin bilanço ile münase
beti olduğunu zannetmiyorum. 

Amerikan bütçe devresi ile bizim bütçe dev
remiz birbirinin mütenazırı değiİclir. Biliyorsu
nuz ki, Devletin bütçe seneleri daima takvim 
yılı itibariyle tanzim edilememiştir. Ve bunlar 
daima birbirinin aynı da değildir. Bâzı memle
ketlerde bütçe Haziranda başlar, bâzısında 
Mayısta başlar. Bu bizde bile muhtelif tarih
lerde olmuştur. Evvelâ Haziranda idi, Sonra 
Kânunusaniye alındı, daha sonra Marta nak
ledildi. Binaenaleyh muhtelif memleketler bütçesi 
seneleri arasında da zaman itibariyle farklar var
dır. Hattâ şimdi arzettiğim gibi bütçe seneleri de 
bu suretle birbirinden farklıdır. Amerikanın 
bütçe senesiyle, bizimki arasında böylece fark 
vardır. Yardım meselesi Amerikan salahiyetli 
mercilerinin karariyle tekevvün eden bir iştir. Bu 
devre bizimkinden sonradır, bizimki daha evvel 
başlar. Binaenaleyh daha evvel bir bütçe ile daha 
sonra tanzim edilen bir memleket bütçesini tan
zim eden mercilerin ne miktar yardım kabul ede
ceğini tâyin etmek cidden müşküldür. Çünkü 
dünya şartları hergün tahavvül arzetmektedir. 
•Muhtelif sebeplerle bu değişiklikler vücüde gel
mektedir. Bizden evvel kabul olan kanunla Mar-
şal tertibinin bütçelere sureti kaydı tanzim edil
miş olmak dolayısiyfe ancak bi? bunu hesabı kati
lerle kayda almış bulunmaktayız. 

Bu itibarla demin de arzettiğim gibi, Umumi 
Bütçe, Katma Bütçe ve nihayet Devlet İktisadi 
Teşekkülleri, teşkilât itibariyle hususiyet arzeden 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün hususi büt
çesi vardır. Buna göre tertiplenmiştir. Biz bu 
tertibin en mükemmel bir tertip olduğunu da id
dia, etmiyoruz. Ancak bir tetkika tâbi tutarak ve 
bu suretle neticelenmiş olarak ve icabederse yine 
bu iş üzerinde yeniden bir tetkik yaparak ona 
göre hareket tarzı tâyin olunabilir. Fakat bu
güne kadar alınmış ve bugün de mer'i bulunan 
hükümler dâhilinde bütçelere kaydedilmesinde 
zaruret vardır. Biz 1950 yılı Bütçesini tatbi-
ka girdilinden, birkaç av sonra ele aldık ilk 
günlerde daha müstacel işlerle meşgul olduk 
ve azçok nazari olan bilgiyle bir mevzu ile iş
tigalimiz mümkün olmadı. Marşal yardımından 
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gelecek yardım miktarının bidayetten tâyini ve 
baştan bütçeye dahil edilmesi müşkülâtı bugüne 
kadar tatbikatta bu yola gitmeye sebep olmuş
tur. Arkadaşım Marshall yardımının fevkalâde 
bir bütçe ile idare «dilmesi lüzumundan bahis 
buyurdular. Bundan maksadı zannediyorum 
şudur; Devletin bütçesi, biliyoruz ki, bugüne 
kadar bizim mevzuatımızın emreylediği şekil 
allında, bir tek bütçe olarak tanzim edilir. Ve 
bilgelerde vahdet de esaslı prensiplerden biri
sidir. Fevkalâde bütçe demek, normal olmıyan, 
normalin fevkindeki şartlar dâhilinde muayyen 
işleri ayrı bir bütçe ile idare etmek demektir. 
Butce.de normal varidat ve onun karşılığı olan 
normal masrafları; fevkalâde varidat ve onun 
karşılığı olan fevkalâde! masraflardan ayrılarak 
ayn ayrı yerlerde ve kendi karakterleri ile gö
rünecek tarzda kaydelemek gibi bir mülâhaza 
vardır. Bu da büsbütün yabana atılacak bir 
mülâhaza değildir, müdafaa edilebilir. Fakat 
buna mukabil fevkalâde bütçeler, Devlet büt
çesini bölmek ve mukayeseleri müşkülleştirmek 
gibi bâzı mahzurlar da taşımaktadır. Yani, na
zariyatta, maliye edebiyatında fevkalâde büt
çenin lehinde söylenen sözler olduğu gibi 
bütçenin vahdeti lehinde de söylenecek pek 
çok şeyler vardır. Bendenizin bildiğim ekseri 
ulemanın bütçenin vahdeti prensipi lehinde ol
duğudur. Bizde eskiden beri vahdet esası üze
rinden yürünmüş ve bugüne kadar bu esas mu
hafaza edilmiştir. Geçen harb esnasında bâzı 
zaruretlerle fevkalâde tahsisat kanunları kabul 
edilmişse de, bunlar ve karşılığını varidat teş
kil eden bütçelerde ve hesabıkatiler o senenin 
bütçesi için- yer almıştır. Marshall yardımına 
gelince bu muvakkattir, belki bir iki sene son
ra tamamen kaldırılır veya yine bir şekle 
kalbedilir. Bugünden bunu bilmek ve ona göre 
tedbir almak mümkün değildir. Bunun için 
bunu esas alıp bugüne kadar tatbik edilen esas
lardan başka bir yola gitmek bendenizce pek 
muvafık bir usul gibi görülmüyor. Kaldıki 
bütçelerimizde normal masraflardan başka fev
kalâde masraflar da vardır. Türkiyemiz ikti
sadi bakımdan geliştirilmeğe muhtaçtır. Onun 
için geliştirilme sahasında mühim gayretler, 
mühim eforlar sarfetmek mecburiyetindeyiz. 
Bu da bütçelere konulacak fevkalâde mahi
yette tahsisatlarla ve bunun karşılığını teşkil 
edecek fevkalâde gelirlerle olur. 
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Bununla şunu arzetmek istiyorum ki; bu

günkü bütçemiz ve bundan evvelki bütçelerimiz
de de fevkalâde denebilecek mahiyette masraf
lar mevcuttur. Biz bu masrafları, şimdiye ka
dar, fevkalâde bir bütçe ile ayrıp başka bir 
yere koymadık. Bundan sonra da eğer fevkal
âde bir bütçe diye başka yere ayırırsak, bun
dan evvelki bütçelerle bundan sonraki bütçe
ler arasında bir ikilik mevzuubahis olabilir. 
Yarın bütçeler üzerinde yapılacak mukayeseler 
de daha müşkül olur. Fevkalâde bütçe mese
lesinde yalnız Marşal Plânını değil, bu halle
ri de nazarı itibare almak lâzımdır. Binaen
aleyh böyle bundan evvel mevcut olmuş ve bun
dan sonra da mevcut olacak fevkalâde kalkınma 
eforları dururkan bunlar bizi bir fevkalâde büt
çe tanzimine götürmemişken, muvakkat bir ter
tip için fevkalâde bütçe tertibine gitmenin musip 
bir tedbir olacağına bendeniz kani değilim. 

Son bir nokta olarak muhterem arkadaşım 
Marşal Plânı yardımından alman mebaliğin 
umumi bütçelere katılmayıp hesabı katilere ge
tirilmesinin mahzurlarından bahseettiler. Haki
katen hesabı katiler Meclise şimdiye kadar ait 
oldukları hesap yıllarına nazaran uzun zaman 
sonra gelmektedir. Bendenizin şu anda hatırla
dığıma göre 1944 senesi hesabı katisinden sonrası 
Meclise getirilmemiştir. Demek ki, halen 5 sene
lik hesabı katiler Meclise gelmemiş bulunuyor. 
Hesabı katiler, demin de arzettiğim gibi, Yük
sek Meclisin sarf salâhiyetlerinin kotrolüdür. 
Bu bakımdan oldukça mü'him bir mevzu teşkil 
eder. 

Biz besabı katilerin niçin Yüksek Meclise 
vaktinde getirilmemekte olduğu üzerinde ayrı
ca duruyor ve tetkik ediyoruz. Bâzı müşkülle
rin olduğunu gördük. Bu müşkülleri bertaraf 
ederek, hesabı katilerin Büyük Millet Meclisi
ne, Hükümete verilen sarf salâhiyetinin netice
sini kısa bir müddet sonra getirmek için tedbir
lerimizi alacağız ve Yüksek Meclise getireceğiz. 
Mâruzâtım bunlardan ibarettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Oy toplama ameliyesi tamam
lanmıştır. 

Türkiye ile Norveç arasındaki ödeme Anlaş
masına ek olarak imzalanan Protokolün onan
masına dair Kanun tasarısına (246) oy kulla
nılmış, kanun (246) oyla kabul edilmiştir. Ret 
ve çekinser yoktur. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
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Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaşma
larında değişiklik yapılması hakkında imzala
nan Ek Protokolün onanması hakkındaki Kanun 
tasarısına, (248) oy verilmiş, kaun (248) oyla 
kabul edilmiştir. R>ot ve çekinser yoktur. 

Gündemimizde konuşulacak başka madde 
kalmamıştır. 20 . XF . 1950 Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleışime son veriyo
rum. 

Kapanba saati : 17 

13. —• Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nun Marşal Puanından alınan ziraat alet
leri hakkındaki sorusuna Tarım Bakam Nihat ly-
riboz'ım yazılı cevabı (6/85) 

P>. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Marşal Pılânmdan alman ziraat aletleri için 

evvelce tüccarlara, vergi, masraf ve kâr olarak 
% 20 nispetinde bir meblâğ veriliyordu. Tarım 
Bakanı son yaptığı bir beyanda yedek parça 
temini ve tamir işlerinin yapılması gibi bâzı 
sebeplerle bu % 20 lerin % 25 şe çıkarıldığını 
ifade etmiştir. 

1. —• Evvelki anlaşmada da yedek parça ve 
tamir işleri tüccarlar tarafından kabul'edildiği 
halde şimdi bu kâr ve masraf haddinin artırıl
masında sebep ve saik nedir? 

2. — Bu talep kimin tarafından yapılmıştır? 
3. — Bu yolda bir karar verilmiş midir, ve

rilmişse hangi makam tarafından verilmiştir? 
4. — Tüccarlarla evvelce % 20 üzerinden bir 

anlaşma yapılmıştır. Yeniden başka bir anlaş
ma yapılmış mıdır? Yapılmış is-e eski anlaşma 
ile yeni anlaşma arasında bariz ne gibi bir fark 
vardır ? 

Bu anlaşmaların birer suretlerinin ilişik 
olarak ve bu cihetlerin yazılı olarak Tarım Ba
kanlığından sorulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Milletvekili 

Abidin Potuoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
K: 14 . VII . 1950 gün ve 
649/1056 sayılı yazılarına 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu ta
rafından verilen yazılı soru cevabı tarafımdan 
kendisine verilmiştir. 

Bu vesile ile derin hürmetlerimi sunarım. 
Tarım Bakanı 
Nihat lyriboz 

Manshall. Plânından faydalana
rak iıthal edilen ziraat alet ve 
nıalkinelerine tanınan % 20 [kâr 
haddinin % 25 e çıkarılmasına 
dair Eskişehir Milletvekili Abi
din Potu'oğ'lu'nun yazılı sorusu 
hakkında. 

Marsilıall Plânından alman ziraat aletleri için 
evvelce tüccarlara vergi, masraf ve kâr olarak 
% 20 nispetinde bir meblâğ veriliyordu. Tarım 
Bakam son yaptığı bir beyanda yedek parça te
lifini ve 'tamir işlerinin yapılması gibi bâzı sebep
lerle bu c/( 20 lerin c/f 25 e çıkarıldığını ifade 
etmiştir. 

1. — Evvelki anlaşmada yedek parça ve ta
mir işleri tüccarlar tarafından kabul edildiği hal
de şimdi bu kâr ve masraf haddinin artırılmasın
da sebep ve saik nedir? 

— 22 . XI . 1949 gün ve 10138 sayılı Yö
netmelik gereğince (Madde 12) Marshall Plânın
dan faydalanmak ithalâtta bulunan firmalara ge
tirdikleri ziraat alet ve makinelerinin C. F. bede
li üzerinde (Satma! m a -f- dış navlun) % 20 kâr 
haddi tanınmıştı. 

Bu kâr haddine : 
1. Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek 

için yapılan masraflar (% 10 teminat mektubu, 
taahhütname, akreditif açtırma ve dış sigorta 
primi); 

2. Mallar ithal limanına vâsıl olduktan son
ra yapılan masraflar (Boşaltma, antrepo, rıhtım, 
palamar, gümrük komüsyoncu ücreti montaj ve 
depoya nakil); 

3. Bu alet ve makinelerin istihsal bölgelerin
de daimî işler bir halde bulunmalarını temin 
maksadiyle yapılan masraflar (Seyyar ve sabit 
tamirhaneler); 

4. Firmanın merkez aceuta ve muhabirleri
nin alelûmum komüsyon ve idare masrafları ve 
ödiyeceği vergiler ve hizmetleri karşılığı istihkak 
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kesbcdildiği kâr, gibi hususlar' dâhil bulunmak- | 
tadır. 

Yukarda zikredilen bütün bu masraflar kar
şılandıktan sonra firmaya ıkâr ve servis için pek 
cüz'î !bir imüktar kalmakta ve Ibu vaziyette JVlars-
ıhall Plânından gelmiş (bulunan traktör ve diğer 
ziraat alet ve makinelerinin istihsalin artırılma
sında âzami randımanla çalışabilmeleri için ser
vis teşkilâtını kurup işletmeleri ımümkün olama
maktadır. Çünkü büyük şehirlerde kurulacak 
ibüyÜk 'bir servis garajı takriben 200 bin; kü
çük bir garaj 100 İbin liraya, 'bu nispet küçük ! 
şehirlerde ise Ibüyük garaj 100 000 ufak bir 
garaj da 25 000 liraya mal olur. Keza bu işler
de kullanılacak seyyar tamirhanenin bir tanesi 
50 - 80 bin lira arasında oynamakta ve yine 
bu maksat için çalıştırılacak takımlariyle be
raber bir bakım kamyoneti de 12 - 15 bin lira
ya mal olmaktadır. 

Bu sebeple Marshall Plânından ithal edilen 
ziraat alet ve makinelerinin âzami randıman
la istihsalde kullanılmasını temin maksadiyle 
ve sırf bu maksat için evvelce % 20 kâra ba
kım ve servis masrafı karşılığı olarak dâhil 
edilen % 3 ün % 8 e çıkarılması diğer bir ifa
de ile % 20 kâr haddinin % 25 e çıkarılması 
uygun görülmüş ve yönetmeliğin 20 nci mad
desine dayanılarak bu hususla ilgili Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının da müta-
lân ve muvafakatleri alınmıştır. 

2. — Bu talep kimin tarafından yapılmış
tır? 

— Firmalara evvelce tanınan c/r 20 kâr 
haddine dâhil olan % 3 ile bakım ve servis iş
lerinin arzu edildiği şekilde yapamadıkları ge
rek Bakanlığım teşkilâtı ve gerekse iktisadi iş 
birliği Türkiye Misyon Başkanlığı uzmanları 
tarafından tesbit olunmuştur. 

Keza bu husus ithalâtçı firmalarca da mü-
taddit defalar açıklanarak servis ve bakım 

• işlerinin özenildiği şekilde yapılabilmesi için 
kâr haddinin % 35 e çıkarılması talep edilmiş
tir. Bunun üzerine vaziyet Bakanlığın teknik 
komisyonunca ve Marshall Plânından ithalât
ta bulunan bütün firmaların umum müdürleri 
merkeze çağrılarak bu hususa dair yapılan üç 
toplantıda (6 - 7 . VI . 1950 günleri mevzu 
esaslı bir şekilde görüşülmüş ve nihayet çiftçi
lerimizin de satın alma gücü göz önünde tutu-
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larak kâr haddinin % 25 e çıkarılması uygun 
görülmüştür. 

3. — Bu yolda bir karar verilmiş midir? Ve
rilmişse hangi makam tarafından verilmiştir? 

— Firmalara tanınan % 20 kâr haddinin 
% 25 e çıkarılması için Bakanlığım Teknik 
Komisyonunun mütalâası ile ilgili Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının muvafık 
görüşleri de alındıktan sonra karar tatbik 
mevkiine konulmuştur. 

4. — Tüccarlarla evvelce ;% 20 üzerinden 
bir anlaşma yapılmıştır. Yeniden başka bir an
laşma yapılmış mıdır? Yapılmış ise eski anlaş
ma ile yeni anlaşma arasında bariz ne gibi bir 
fark vardır? 

— Firmalar, Marshall Plânından getirtmiş 
oldukları traktör, ziraat alet ve makinaları sa
tışında evvelce tanınan % 20 kâr haddi fir
malarla yapılan bir görüşme sonunda tesbit 
edilmeyip Bakanlar Kurulunun 22 . XI . 1949 
gün ve 10138 sayılı kararı ile tanınmıştır 
ve yönetmeliğin 14 ncü maddesinde (Firmalar 
getirtecekleri ziraat traktör ve diğer alet ve ma-
kinalarmı, istihsal sahalarında işler vaziyette bu-

I lundurmak için gerekli servis teşkilâtını kurmaya 
mecburdurlar.) denilmekte ve firmalar da bu 
kararı lâyıkı veçhile yerine getirmemekte idiler. 
Bu defa kâr haddinin % 20 den % 25 e çıkarıl
ması ile firma lehine tanınan % 5 fazlalık ile : 

I A) Üç sene müddetle traktörlerde senede 
I iki defa, biçer r döğer ve harman makinaları ile 
I diğer ziraat alet ve makinalarmda senede birer 
I defa parasız servis muayenesi yapması; 
I B) Her traktör ve diğer ziraat alet ve ma

kinaları satılırken bunların bakım ve işletme iş
lerinin çiftçiye bizzat göstermek suretiyle öğretil
mesi ve herhangi bir maddenin unutulmaması 
için bunun matbu teslim zaptı ile tesbiti; 

I (J) Traktör ve diğer ziraat alet ve makina-
I larma ait bakım ve kullanma el kitapları bastır

maları ve bunları çiftçilere dağıtmaları; 
D) Traktör ve ziraat alet ve makinaları üze

rinde yazılı İngilizce öğütlerin Türkçelerinin bo
zu Imıyacak şekil ve surette hazırlanarak alıcılara 
makinalarla beraber-verilmesi; 

E) Traktör ve ziraat alet ve makinalarına 
dair bakım afişleri hazırlatarak bunların köyler-

I de ve çiftçinin daimi temasta bulunduğu yerler-

I de astıralmasi; 
F) Traktör ve ziraat alet ve makinalarmın 
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Servis işlerinin öğretmek üzere temsil edilen I 
imalâtçı firmalardan uzmanlar celbi ve kısa 
devrelerle temsil edilen fabrikalara eleman gön
dererek pratiki erinin artırılması; 

G) Servis elemanları için traktör ve diğer 
aletlerin ayar ve tamir işlerini gösteren bol resim
li, aslı İngilizce olan kitapların dilimize tercüme 
ettirilerek bastırılması ve bunlardan diğer tamir
hane sahipleriyle ziraat makin a kurslarına da 
gönderilmesi; 

H) Yedek parçaların sadece memlekete ge
tirtilmiş olması ve bu yedek parçalardan çiftçi
lerin lüzumu halinde ve süratle faydalanmalarını 
temin etmiyeceği için yedek parça servis teşkilâtı 
elemanlarının gerek Türkiye'de ve gerekse ima
lâtçı firmanın bu işleri yapan yerlerinde (Ame
rika, Kanada ve Avrupa'da) süratle yetiştirilme
lerini ve her çeşit yedek parça için raf ve karto
tek tesisatını kurmayı; 

î) Traktör, ziraat alet ve makinalarının 
bulunduğu zirai istihsal bölgelerinde seyyar ve 
sabit tamirhane, bulunduğu gereği zamanında 
lı izm et vermesini; 

K) Satışlar, servis ve yedek parça imkân
larının sağlandığı merkezlerden takriben 150 
km. m < saf e dâhilinde sahalarda yapmasını. 

Temin gibi hususlar şart. koşularak firma
lardan yukarda sayılan maddeleri kabul ettik
lerine dair vesaik alınmaktadır. 

Not: Bu husustaki Bakanlığım Teknik Ko
misyon kararı ile Maliye, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlıklarının muvafık mütalâaları örnekle
ri ilişiktir. 

Marshall Plânından faydalanarak traktör, zi
raat alet ve makinaları ithal eden firmalara 
22 . X I . 1949 tarih ve 10136 sayılı Yönetmeliğin 
(Resmî Gazete 3 . X I I . 1949 gün 7370 sayılı) 
]2 nci maddesi gereğince getirttikleri aletlerin 
C. F . bedeli (satmalma dış navlun) üzerinden 
</o 20 kâr haddi tanınmıştır. Bu kâr haddine : 

1. — Yönetmeliğin hükümlerini yerine getir
mek için yapılan masraflar (% 10 teminat mek
tubu, taahtıütnme, akreditif açtırma ve dış sigor
ta primi); 

2. —.Mallar ithal limanına vâsıl olduktan 
sonra yapılan masraflar (boşltma, antrepo, rıh
tım, palamar, gümrük komisyoncu ücreti, montaj 
ve depoya nakil); 1 
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3. —: Ziraat alet ve makinalarının istihsal böl

gelerinde daimî işler bir halde bulunmalarını 
temin maksadiyle yapılan masraflar ((sabit ve 
seyyar tamirhaneler); 

4. — Firmanın merkez acanta ve muhabir
lerinin alelûmum komisyon ve idare masrafları, 
ödiyeceği vergiler ve hizmetleri karşılığı istihkak 
kesbedeceği kâr; 

Dâhil bulunmaktadır. 
Yukardaki bütün masraflar karşılandıktan 

sonra firmaya net olarak pek cüz'i bir kâr kal
makta ve bu vaziyette Marshall Plânından gel
miş bulunan traktör ve diğer ziraat alet ve maki
nalarının, istihsalin artmasında âzami randu-
manla çalışabilmeleri için firmaların lüzumlu 
servis teşkilâtını kurup işletmeleri mümkün ola
mamaktadır. Bu hususta E. C. A. Türkiye Mis
yon Başkanlığınca da 5 . IV . 1950 tarihinde Ba
kanlığıma müracaatta bulunularak firmaların 
servis ve balcım işlerini gereği gibi yapamadıkları 
belirtilmiştir. Keza firmalar tarafından da, kâr 
haddinin azlığından dolayı servis işlerini arzu et
tikleri gibi yürütemedikleri mütaaddit defalar 
bildirilmiştir. Bunun üzerine vaziyet Bakanlı
ğım Teknik Komisyonunca etraflıca tetkik olun
muş ve 6 - 7 . V I . 195j0 tarihinde Marshall Plânın
dan ithalâtta bulunan bilûmum firmaların umum 
müdürleri merkeze çağırılarak getirttikleri zi
raat alet ve makinalarının âzami randımanla ça
lışabilmeleri için lüzumlu servis teşkilâtının ta
mamlanması imkânları görüşülmüştür. Bu gö
rüşmelerde : 

1. Traktör ve ziraat alet ve makinalarma 
tatbik edilecek servis ve bakımdan ne anlaşıldığı 
etraflıca münakaşa edilmiş ve ilişik listede gös
terilen muayene ve işlerin yapılması gerektiği; 

2. Servis muayenesinin üç sene müddetle, 
traktörlerde senede iki defa, biçer - döğer ve har
man makinalariyle diğer bütün ziraat aletlerinde 
senede birer defa yapılması lüzumu; 

3. Bundan başka firmaların; 
a) Her traktör ve diğer ziraat alet ve maki

naları satılırken bunların bakım ve işletme işleri
nin çiftçiye bizzat göstermek suretiyle öğretilmesi 
ve herhangi bir maddenin unutulmaması için bu-
ftun matbu teslim zaptı ile tesbiti; 

b) Traktör ve diğer ziraat alet ve makinala
rma ait bakım ve kullanma el kitapları bastırma
ları ve bunları çiftçilere dağıtmaları; 
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lıklarının mütalâalarına 
tir. 

Pamuk İşleri Müdürü 
Necati Turgay 

Umumî Ziraat Şubesi 
Müdürü 

Emcet Yektay 
Devlet Üretme Çiftliği 

Atölye Âmiri 
Eeşat Öktem 

arzına karar verilnıiş-

tktisadi îş Birliği Da. 
Başkanı 

Sadi Tanrıkut 
Ankara Tohum Islah 

tstasyonu Müdürü 
Nejat Berkmer 

iktisadi tş* Birliği Da. 
Başkan Yardımcısı 
Dr. -İsmail Şener 
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c) Traktör ve ziraat alet ve makinalan üze

rinde yazılı İngilizce öğütlerin Türkçelerinin bo
zulmayacak şekil ve surette hazırlatarak aynı yer
lere tesbiti; 

d) Traktör ve ziraat alet ve makinelerine 
dair bakım fişleri hazırlatarak bunların köyler
de ve çiftçinin daimî temasta bulunduğu yerler
de astırılmadı,» 

e) Traktör ziraat alet ve makinelerinin 
servis işlerini öğretmek üzere Amerika'da 
imalâtçı firmalardan uzmanlar celbi ve kısa dev
relerle Amerika'ya elaman göndererek pratik
lerinin artırılması, 

f) Servis elamanları için traktör ve diğer 
aletlerin ayar ve tamir işlerini gösteren bol re
simli, aslı İngilizce olan kitapların dilimize ter
cüme ettirilerek bastırılması ve bunlardan di
ğer tamirhane sahipleriyle ziraat makine kurs
larına da gönderilmesi, 

4. — Yedek parçaların sadece memlekete ge
tirilmiş olmasının bu yedek parçalardan çiftçi
lerin lüzumu halinde ve süratle faydalanmaları 
demek olmıyacağı, bundan başka yedek parça 
servis teşkilâtı elamanlarının gerek Türkiye'de 
vo gerekse Amerika ve Kanada'da süratle ye
tiştirilmeleri ve her çeşit yedek parça için raf 
ve Kartotek tesisatının kurulması icabettiği, 

5. — Traktör, ziraat alet ve makinelerinin 
randımanlarını artırmak için zirai istihsal böl
gelerinde firmaların seyyar ve sabit tamirhane 
kurmalarının şart olduğu, 

Hususları üzerinde önemle durulmuş ve bü
tün bu noktalarda firmalarla tam bir mutabaka
ta varılmıştır. Bu vaziyete göre Marshall Plâ
nından getirtilen traktör ve diğer ziraat alet 
ve makinelerinden beklenen faydanın temini ve 
bu suretle zirai istihsalimizi artırarak Avrupa 
iktisadi, is birliğine dâhil memleketlere gereken 
yardımın yapılması ancak yukarda sayılan ser
vis işlerinin iyi bir şekilde kurulması ve işletil
mesiyle mümkün olacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu sebeple Marshall Plânından itha'âtta bu
lunan firmalara 22 . 11 . 1949 gün ve 10138 sa
yılı Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince ta
nınmış bulunan % 20 kâr haddinin, %5 ilâve
siyle % 25 şe çıkarılması uygun görülmüş ve 
bu husus mezkûr yönetmeliğin 20 nci maddesi 
mucibince Ekonomi ve Ticaret ve Maliye Bakan-. 

29 Temmuz 1950 
öz : E. C. A. yardımiyle getir
tilen ziraat malzemesi hak. 

Acele 
Zata mahsus 

Tarım Bakanlığına 
13 Temmuz 1950 tarihli ve 4/5733 sayılı yazı

ya ek. 
E. C. A. yardımiyle ithal edilen zirai alet, ma

kine ve sair hakkındaki 10 . V I I . 19^0 tarihli ve 
4/5643 sayılı cevabi yazımız üzerine, konunun 
bir komisyon tarafından tetkikma imkân vermi-
yen müstaceliyeti karşısında yüksek bakanlıkla
rınca gönderilen ilgili elemanlarla Bakanlığımız
da Vapılan inceleme neticesinde, servis işlerinin 
lâyıkiyle yapılabilmesini teminen, bahis mevzuu 
zirai alet; makina ve sairenin satışlarında mas
raf, hizmet ve kâr karşılığı olarak (satmalına f 
dış navlun) bedeline eklenebilen % 20 haddinin 
% 25 e çıkarılması hakkındaki teklifleri Bakanlı
ğımızca da uygun görülmüştür. 

Bilgi edinilmesini saygı ile rica ederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Sayı : 56811 - 55 A 
28824 

Tarım Bakanlığına 
İktisadi İş Birliği ve Yabancı Memleketler 

Tarım İşleri Dairesi ifadesiyle alınan 15 . VI . 
1950 tarih ve 1468 sayılı tezkereleri K. 

Marshall Yardım Plânından faydalanarak 
yurdumuza traktör ziraat alet ve makinalan it
hal eden firmalara, 10138 sayılı Yönetmeliğim 12 
nci maddesi ile verilmesi kabul edilen % 20 kâr 
haddinin % 25 e çıkarılmasına mütaallik yazıla
rı incelendi. 

Ticaret ve Ekonoıni Bakanlığınca da iştirak 
edilmiş olan mevzubahis kâr tezyidinin Bakan-
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lığımca da müspet mütalâa olunabileceği netice
sine varılmıştır. 

Bu itibarla tezkerelerinin 3 ncü maddesinde 
mevzubahis sabit ve seyyar tamirhanelerin sürat
le tesisi ve faaliyete geçirilmeleri kaydiyle itha

lâtçı firmalar kâr hadlerinin % 20 den 25 e çı
karılması hususundaki Bakanlığımız muvafaka
tini saygılarımla arzederim. 

Maliye Bakanı Y. 
tmza 

DÜZELTÎŞLER 

ğm altına konacak ve 61 ııci sayfadaki 5 numaralı Milletvekili Mehmet Özbey'in soru önergesi, 55 
nei sayfanın ikinci sütunundaki 5 numaralı başlığın altına konacak ve 61 nci sayl'adak 5 numaralı 
başlık kaldırılacaktır. 

Olağanüstü Toplantının 21 ııci Birleşim Tutanak dergisine bağlı 36 sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltisi er yapılacaktır : 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

6 1 Gerekçe w Protokol 
6 11 Belçika - Lüksembı ı rg Birliği Belçika - Lüksımıbıırg E k o n o m i k Bir l iğ i 
(i 28 re ' son re 'sen 

)>&<* 
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Türkiye ile Norveç arasındaki ödeme Anlaşmasına ek olarak imzalanan protokolün onanması hak

kındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali thsan Sâbis 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
^rhane t t in Onat 
,£fcif Sarıoğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

ÜJ re sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
A^ık Milletvekillikleri 

îki yerden geçilenler 

: 487 
246 
246 

0 
0 

224 
15 
2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
KemaL Atakurt 
Kenan Çığman 

Celâl Otman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 1 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kemal Aktuğ' 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabit Sagıroğlu 
Ziya Soylu 

^PURUM 1 
Rıfkı 9 4 im Burçak i | 

Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Hâlis Tokdemir 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltann 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

ÎSPARfA 
Uaidfc l jşç 
^Tahsin Tola 
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İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salajnon Adato 
ihsan Altıner 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahrambayar 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Behzat Bilgin 
Vasfi; Menteş 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Ofetiay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri ' Apaydın 
ismail Berfcok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Küıçkale 
İbrahim Kirazpğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Hamdi Başak 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Saffet Gürol ' 
Muammer Obuz 
[Jmran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyîman, Sururi Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz KÖrez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
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Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbas. 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SHRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Nuri SertOğlu 

Ali Şükrü- Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Salih Esad- Alperen 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açaksöz 
Ali Rıza Ineealemdar-
oğlu 
Cemal Kapçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

îr-ı". :«B« t i l ' " 
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[Oya katılmıy ayılar] 
AFYON KARAHİSAR 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramız Eren 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğla (t.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhatöin inan 

BOLU 
Fahri Belen (î.) 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

Nihat îyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal (I.) 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü (t.) 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekeioğlu 

OÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Mosho« 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözeı-
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhittin Erener 
Sâdık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Suad Hayri tlrgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğhı 
Mümtaz Kavalcıoğhı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ziyad OEbüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen (t. 
Ü.) 

— 157 



B : 7 17.11 .1950 O : 1 
MALATYA j 

Hüseyin Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kartal I 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoglu (Bakan) 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince (Ba
kan) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ | 
Ahmet Bozdağ I 
Salâhattin Hüdayioğlu I 
Ahmet Kadoğlu (t.) ! 
Remzi Öksüz (I.) ı 

MARDİN 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

Aydın 2 
Balıkesir 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Nuri özsan (Bakan) 
MUŞ 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
İstanbul 2 
izmir 1 
Kırşehir 1 

Salim Serçe 
StlRD 

Cemil Yardım 
SİNOB 

Server Sommncuoğlu 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tunta* 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 

Muğla 1 
Sivas 1 
Zonguldak .1 

15 

Tevfik Koral 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık (I.) 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

iki yerden seçilenler 
Aydm 1 
Bilecik 1 

2 

[Açık Milletvekillikleri] 
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Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaşmalarında 
değişiklik yapılması hakkında imzalanan Ek Protokolün onanması hakkındaki kanuna verilen 

oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Ayık Milletvekillikleri 
İki yerden seçilenler 

487 
248 
248 

0 
0 

222 
15 

2 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih TorfilK 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli' 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ismal Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

edenler] 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kemal Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

Ziya Soylu 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal ZeytinoŞlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltann 
Aziz Koksal 
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Şahap Tol 
İSPARTA 

Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salanıon Adato 
îhsan Altıner 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuaıd Keçeci 
Fuad Köprülü 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 
Senihi Yürüte».: 

İZMİR 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coş/kan 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkade 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

B : 7 17. 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz ? 

KONYA 
Rifat Alabây 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Ümran Nazidr Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Besim Besisi 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Nahus-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Südi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ayfeetoiz 
Nedim ökmen' 

allı 

.1960 0 : 1 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıflar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
KemaL Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim: tncedayı 
Nuri Sertoğlu 

Tt 

ıea — 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Bahattin Taner 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa Özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi KU-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid ZamaKgil 

URPA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp. 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak. 
Rifat Sivişoğlu. 
Avni Yurdabayrak 

iT, 
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[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAEtSAB 
Avni Tun 

AÛRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman -Şevki" Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 

A3TTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazüfij Şerif Nabel 
İbrahim Subayı 
Ahmet Tekeliöğlu ( t ) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahdi işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin İnan (t.) 

BOLÜ 
Fahri Belen (I.) 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Beynuk 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
AliÇobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refer Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhjoğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal (I.) 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin tTnlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamıdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur-
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yasman 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhitini Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstün-
dağ (Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantayel 
Fahri Kşçecioğlu 
Ahmet. Keskin 
.Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taffcın 

KAYSERİ 
Emin Develipğlu 
Suad \ Hayri Ürgüsblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut. Erbil (I.) 
Sıtkı'iPefckip 

KIRŞEHİR 
Osman! -B-öljikbıaşı 
Halil Sasai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen (I. Ü.) 
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MALATYA 

Hüseyin Doğan 
îsmet inönü 
Mehmet Kaırtal 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince (Ba
kan) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu (I.) 
Remzi öksüz (I.) 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

Aydın 2 
Balıkesir 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Ferit E cer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 

[Açık Millet 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
istanbul 2 
izmir 1 
Kırşehir 1 

Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SİİRD 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Server Somıuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 

vekillikleri] 
Muğla 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
15 

Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık (I.) 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

I İki yerden seçlienler 
Aydın 1 
Bilecik 1 

— 
2 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: I 
Yozgad Milletvekilliklerine seçilen Niyazi Ünal Alçılı, Faik Erbaş, 
Yusuf Karslıoğlu, Fuat. Nizamoğlu, Hâşim Tatlıoğlu ve Hasan 
Uçoz ile Yozgad Milletvekilliğine seçilen Avni Doğan'ın seçim 

tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5 /18 , 24) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T.B.M. M. 
Tutanakları, İnceleme Komisyonu 13 . XI. Î950 

Esas No. 5/18, 24 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgad Milletvekilliğine seçilen Avni Do
ğan'ın. tutanağına vâki olan itiraz üzerine dosya 
Tutanakları İnceleme Komisyonuna havale edil
miştir. Evrak üzerinde yapılan incelemeler Ko
misyonumuzu tatmin etmediğinden, Avni Do
ğan'm seçimini ve seçilemiyen.D. P. Adayı Ba
ran Baran'in itirazlarını mahallinde tahkik ve 
tetkik etmek üzere 12 . VII . 1950 tarih ve 33 
sayılı karar ile D. P. Milletvekillerinden Remzi 
Koçak (Kütahya) ve Avni Yurdabayrak (Zon
guldak) ile C. H. P. Milletvekillerinden Abbas 
Ali Çetin (Kars) dan müteşekkil bir heyet Yoz-
gada gönderilmiştir. 

Vazifesini bitiren Tahkik Heyetinin Tuta
nakları tneeleme Komisyonunun 9 . XI . 1950 
tarihli toplantısında okunan raporunda : 

Baran Baran'in şikâyetlerinin : 
Baran Baran 27 . V . 1950 ve 20 . V . 1950 

tarihli Yüksek Seçim Kurulu ve Büyük Millet 
Meclisine verdiği iki dilekçede : 

A) Yerköy'de Yozgad merkez ilçesinde oy 
puslalarmda kendi adı yazılı iken Avni Do
ğan'ın okunmuş olduğu; 

B) Yerköy, Yozgad merkez ilçesi Sorgun 
ve Akdağmadeni'ncle D. P. oy pusîaları seçmen
lere dağıtılmadan evvel kendi isminin silinip 
Avni Doğan ve serbest aday Salim Korkmaz'm 
yazılmış olduğu; 

C) Yozgad merkez ilçesinde 35 diğer yer
lerde miktarı malûm olmıyan san ık la r ın saat 
17 den evvel açıldığı ve seçim kurullarınca bun

ların tasnife dâhil edilmek istenilmediği ancak 
Ankara'dan verilen bir emir üzerine kanunsuz 
olarak bu sandıkların tasnife dâhil edildiği; 

D) Yoagad merkez ilcesine bağlı ismi zikre-
dilnıiyen bir köy ile Köçeğin Kömü Köyünde tas
nif başlarken sandıktan çıkan oy puslalarından 
kendi adının silinip Avni Doğan'ın yazıldığı; 

iddialarından ibaret bulunduğu; 
icra kılman tahkikatta: 
1. Seçimlerine şikâyet edilen Yozgad mer

kez ilce, Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni ilçe
lerine ait bütün sandık torbaları açılmış oylar 
yenibaştan tasnif edilmiştir. Bir tek oy pusla-
sında dahi Baran Baran yazılı iken Avni Doğan 
okunduğu keyfiyetine Taşlanmadığı; 

2. Bu dört ilçenin dördünde de her iki parti 
oy pusîaları büyük mikyasta ve teşkilât tarafın
dan olduğu anlaşılır şekilde muayyen ve mah
dut kalemlerle parçalanmış ve ekseriya D. P. 
den Baran Baran silinerek yerine Avni Doğan, 
Akdağmadeni, Sorgun'dan daha ziyade bağım
sız aday Salim Korkmaz ve bir kısmına da Yoz-
gadlı olan diğer C. H. P . adayları yazıldığı; ' 

C. H. P. oy puslalarmda ise ekseriya Hüsnü 
Cengiz ve diğer adaylar silinerek yerine ekseri
yetle Niyazi Ünal ile Faik Erbaş ve diğer D.P . 
adayları ve müstakil adaylar yazıldığı, bu suretle 
Yozgad"'da particilik zihniyetinden ziyade hem
şehrilik gayreti güdüldüğünün anlaşıldığı; 

3. tice seçim kurulları ve partiler teşkilât
larından yapılan soruşturma neticesinde Yerköy 
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ve Akdağmadeni ilçelerinde vaktinden evvel açıl
mış sandık olmadığı, yalnız Sorgun'da seçimden 
üç gün sonra gayrimuayyen bâzı sandıkların 
vaktinden evvel açıldığı hakkında sandık kurul
ları, mücahitler hattâ seçmenler tarafından değil 
C. H. P. teşkilâtı tarafından tbir şikâyet vâki ol
duğu bunun da ilce seçim kurutanca şayanı kabul 
görülmediği keza Yozgad merkez ileesinde 35 
»andığın vaktinden evvel anıldığına dair aynı 
şekilde itiraz vâki olduğu bu itirazların da il 
Seçim Kurulunca örnekleri ilişik kararlarla ve 
(Sandık açıldığı zaman köyde oy kullanacak 
seçmen kalmadığının tesbit edilmiş olduğu, o 
zamana kadar oylarını kullanmamış seçmenlerin 
adedlerinin umumi seçim neticesine müessir ola-
mıyacak miktarda az bulunduğu ve sandık açıl
dıktan sonra oy kullanmak üzere müracaat et
miş bir tek seçmen dahi olmadığı) esbabı mu-
cibesiyle reddedilmiş bulunduğu; 

4. Yozgad merkez ilcesine bağlı her hangi 
bir köyde ve Köçeğin Komü Köyünde sandık 
Akıldıktan sonra Baran Baran'm silinip Avni 
Doğan'in yazılmamış olduğunun yapılan soruş
turma ile tesbit edildiği, 

Netice ve kanaat olarak: 
Yukardan beri safahatı zikredilen tahkikat 

»onııeüna göre Yozgad ilindeki seçimde Seçim 
Kanununa aykırı bir husus olmadığı ve binâen
aleyh «erek mazbatasına itiraz olunan Avni 

Doğan'm ve gerekse bu itiraz dolayısiyle he
nüz tutanakları tasdik edilmemiş olan diğer 
Yozgad Milletvekillerinin tutanaklarının tasdi
ki gerektiği kanaatinde oldukları ve neticenin 
Komisyonun ve Kamutayın yükseek takdirleri
ne ait bulunduğu, 

Beîirtiîmefciedir. 
Komisyonumuz yukardaki Tahkik Heyeti 

raporuna uyarak Yozgad Milletvekilliğine seçi
len Avni Doğanın ve dolayısiyle tutanakları he
nüz tasdik edilmemiş diğer Yozgad Milletvekilleri
nin tutanaklarının tasdiki lâzımgeldiğine oy bir
liğiyle karar vermiştir. 

Kamutayın Yüce tasv'ibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları. İtıcel 
Afyon 

Kemal Ö 
Edirne 

C. Köprülü 
Hatay 

T. Sökmen 
Kırşehir 

/ / . AS\ Erkut 
Manisa 

F. İlker 
Trabzon 
T. Komi 

eni e K. Baş 
K. 

Zçoban 
Erzincan 
C. Gönenç 

İçel 
II. Fvrat 
Konya 

T. Kozbek . 
Niğde 

F. Ecer 
Trabzon 

II. Orhon 

Bu rapor Sözcüsü 
Zonguldak 

Avni Yurddbayrak 
C4ümüşane 

/ / . T akdemir 
Kars 

E. Oktay 
Malatya 

/ / . Doğan 
Ordu 

Z. M. Bezer 
Van 

K. Özalp 
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