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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Avrupa tstişari Meclisi içtimama iştirak 
eden Türk Heyeti Başkanı Kayseri Milletvekili 
Suad Hayri Ürgüblü, Meclis çalışmalarına dair 
açıklamada bulundu. 

İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun îs-
tişari Asamblede verilen karar ve varılan neti
celer tetkik edilmek ve haklarında gereken mu
ameleler icra edilmek üzere bu karar ve neti
celerin Dışişleri Komisyonuna havale edilmesi 
hakkındaki önergesi, kabul olundu. 

Açık bulunan Başkanvekilîiği için oy top
landı. 

izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, Devlet 
Demiryolları hareket kısmındaki memur, hiz
metli ve işçilerin yıpranma zammından niçin 
faydalanmadıklarına ve cer atelyeleriyle depo
larda §alışan işajilere tatbik edilen ücret ve ter
fi baremi üe İzmir - Kasaba ve Temdidi Demir
yolları İdaresinde çalışmış olan memur ve hiz
metlilerin ikramiyelerine dair olan sözlü so
rusu, kendisi iki Birleşimde de hazır bulunma
dığından, düştü. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankası arasında akdedilmiş olan 

! Garanti Anlaşmasının enanmaaı haktadaki l£a-
nun, kabul edildi. 

Lübnan'ın fırank sahasından çıkarılması 
] maksadiyle Türkiye ile Fransa arasında 20 Tem-
i muz 1950 tarihinde teati olunan mektupların 

onanması hakkındaki Kanun tasarı ile, 
Tttkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 

5 nei maddesinin değiştirilmesi için yapılan 
Anlaşmanın onanması ve, 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile 14 Mayıs 1949 %«rflıli Ek Protokolün 
yürürlük sürelerinin uzatılması hususunda ya
pılan Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanun 
tasarılarının birinci görüşülmeleri bitirildi 

Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğine Er
zurum Milletvekili Mustafa Zer en'in seçildiği 
bildirildi. 

15 . I . 1951, Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

S. YıreaU N. TWUr 
Kâtip 

Çorum MiltetveMli 
ifif: Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/126) (Bütçe 
Komisyonuna); 

2. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
aynı Kaauna bâzı maddeler eklenmesi İmkkmda 
kanan teklifi-(2/127) (Sayıştay ve Bütçe Ko
misyonum)-; 

'Rctpofhtr 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh

san Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi azasının tah
sisat ve harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Ka
nuna ek 3050 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/11) (Gündeme); 

4. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu 
ile Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Adliye Harç 
Tarifesi Kanununun 98 nei ve 99 neu maddeleri

nin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (2/44) 
(Gündeme); 

5. — Damga Resmi Kanununun 32 nei mad
desine 3765 sayılı Kanunun 5 nei maddesiyle ek
lenen 79 neu numaranın değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/73) (Gündeme); 

6. — Erzincan Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları incekme Kömis-
ytmu raporu (5/20) (öteden»); 

7. — Eskişehir Milletvekili Muhlar Başkurt 
ve 6 arkadaşının, Çifteler Çiftliği arazisinin şa-
gilleri adına bedelsiz olarak tapuya bağlanması 
hskkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/1) (Gündeme); 

8. — İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve 
7 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti emekli San
dığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna ek Kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor-
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lan (2/27) (Gündeme); 

9. — Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'-
nun, Milletvekilliği ödenek ve yolluklarına mü
tedair olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı ka

nunların kaldırılmasına ve 3050 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/16) 
(Gündeme); 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

mm* 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade 'nin, Tütün ve Müskirattan alınacak Müdafaa 
Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (4/97) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Şaraptan alınmakta olan Millî Savunma Ver

gisinin kaldırılmasına dair tevdi etmiş olduğum 

ve halen Geçici Komisyonda görüşülmekte olan 
kanun teklifimin, bugünkü ahval ve şartlar mu
vacehesinde gerekli tadilâtı yapmak ve münasip 
zamana talik etmek üzere tarafıma iadesine mü
saadelerini saygılarımla rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Şükrü Kerimzade 

BAŞKAN — îade edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nun, Gelir ve Kurumlar vergileri mükellefleri 
tarafından (Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yar
dım Birliği) ne yapılacak yardımların vergi mat
rahına ithal edilmemesi hakkında kânun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/115) 
[!]• 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle müzakere edilmesi Komisyon raporunda 
yazılı olarak zikredilmekte olduğuna göre evvelâ 
öncelik teklifinin yüksek tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... öncelikle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arzedi-

[1] 57 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

«Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Bir
liği» ne yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kuv 
rumlar vergileri matrahlarından indirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gelir veya Kurumlar vergisi 
mükellefleri tarafından 1.1.1951 tarihinden 
31. XII . 1953 tarihine kadar makbuz mukabi
linde «Göçmen: ve Mültecilere Türkiye Yardım 
Birliği» ne yapılacak nakdî bağışlar, yıllık be
yanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum 
kazançlarından indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
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Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen- I 
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir; | 

5. — SORULAR 

1, — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, I 
umumi ve katma bütçelerle İktisadi Devlet Teşek
küllerinden maaş, ücret ve yevmiye alarak çalı
şanlardan aynı müessese ve teşekkül erde başka 
nam %%e hizmet kabul edenlerin mevcut olup olma
dığına dair Başbakanlıktan olan sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı (6/121) 

2. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'-
nun, bir kısım Devlet memurlarından bâzı mües
seselerde ek vazife alarak ayrı ayrı ücret veya 
maaş alanlar hakkında Hükümetin ne düşündü-
güne dair Başbakanlıktan olan sorusuna Malay e I 
Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı (6/160) 

BAŞKAN — Soruların bu iki maddesi ara
sında mevzu itibariyle benzerlik bulunduğundan | 
Hükümet tarafından ikisi birden cevaplandırıla- I 
çaktır. 

Soru sahipleri Feyzi Boztepe, buradalar mı? I 
efendim... (Burada sesleri). I 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu, bura
dalar mı efendim? (Burada sesleri). 

önergeler teker teker okunduktan sonra Ma
liye Bakanı tarafından ikisi birden cevaplandırı
lacaktır. 

T. B. M .M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorulara Hükümetin sözlü 

olarak, cevap vermesini hürmetlerimle arz ve rica 
ederim. 

1 . X I I . 1950 
Ordu Milletvekili 
Feyzi Boztepe 

Umumi ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
muhtar bütçelerden maaş ücret, aidat ve yev
miye almak suretiyle çalışanlardan şu veya bu 
nam ile müessese ve teşekküllerde birden fazla 
maaş, ücret, aidat ve yevmiye ile hizmet kabul 
edenler var mıdır? Varsa kimlerdir ve haklarında 
ne düşünülmektedir?. | 

1951 Û : 1 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini açık oyunuza 
sunuyorum. 

VE CEVAPLAR 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Bâzı bakanlıklardaki bir kısım Devlet Me

murlarının bâzı müesseselerden ek - ilâvei vazife 
alarak her ek - ilâvei vazifeden ayrı, ayrı ücret 
veya maaş aldıkları müşahede edilmektedir. 

Böylece muayyen zevatın birçok vazife gör
melerine ve müteaddit karpuzu bir koltuğa sığ
dırarak âzami fayda ve refah sağlamalarına 
mukabil öte tarafta muazzam bir kütlei münev 
verenin işsiz ve perişan dolaştıkları görülmek
tedir. 

Haklı sızlanmaları mucip olan bu mevzu 
hakkında Hükümetin ne düşündüğünün Başba
kanlık Yüksek Makamınca sözlü olarak açıklan
masını saygılarnnla arz ve rica ederiz. 13.11.1950 

Zonguldak Milletvekili 
Rifat Sivişoğlu 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Ordu Milletvekili sayın Feyzi 
Boztepe ile Zonguldak Milletvekili Sayın Rifat 
Sivişoğlu arkadaşımızın umumi muvazeneye 
dâhil dairelerle Katma bütçeli dairelerde ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde ek görev almak 
suretiyle vazife ifa edenler bulunup bulunma
dığını, bu şekilde ilâve vazife kabul edenler 
varsa miktarları ile bu memurların kimler oldu 
ğunu ve bu mevzu hakkında ne düşünüldüğünü 
sormaktadırlar. 

Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ek görev şeklinde vazife 
görenler vardır. Halen yürürlükte bulunan mev
zuat meyanında bâzı hükümler, bir kısım görev
lerin esasen uhdelerinde bir vazife bulunan 
kimseler tarafından ilâve vazife olarak yapıla
bileceği esasını koymuş bulunmaktadır. Yahut 
bir başka ifade ile bâzı kanunlar, uhdelerinde 
esasen aslî bir vazife bulunan memur veya hiz
metlilerin ikinci veya üçüncü diğer bir vazife 
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daha alabileceklerini kabul etmişlerdir. j 

Bu hükümlere misal olarak, Devlet Memur- ; 
lan Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkında
ki 3656 sayılı Kanunun, muallimlerin, doktor
ların, mühendis, mimar ve veterinerlerin ilâve ; 
vazife alabileceklerine dair olan 18 nci madde- j 
si, askerî okullar öğretmenleri hakkındaki 5044 
sayılı Kanunun, asken memur öğretmen, veya ; 

subay öğretmenlerin ilâve öğretmenlik alabile
ceklerine dair olan hükümleri, iktisadi Devle! j 
Teşekküllerinin idare ve murakabesi hakkında
ki 3460 sayılı Kanunun, Bu teşekküller memul
larının yüksek okul ve kurslarda öğretmenlik 
veya bâzı müesseselerde idare meclisi üyeliği ve 
denetçilik vazifeleri alabilecekleri hakkındaki i 
45. maddesi zikrolunabilir. Bunlardan başka çe- j 
şitli kanunlarda müteferrik hükümler de mev- ; 
cut bulunmaktadır, işte bu hükümlere istinaden 
umumi muvazeneye dâhil dairelerle katma büt
çeli dairelerde, iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışan bir kısım memurlar evvelce ilâve vazi
feler almışlardır. i 

Ek görev olarak vazife görenlerin miktarına ! 
gelince: Soru üzerine dairelerle müesseselerden 
topladığımız malûmata nazaran umumi muvaze- j 
neye dâhil olan dairelerde 18017 kişi ek görev j 
almış bulunmaktadır. Bu miktarın meslek grup- \ 
lan itibariyle keyfiyeti şu şekildedir: 

212 Doktorluk veya başhekimlik 
179 Veterinerlik 
212 Mühendislik ve mimarlık I 
391 öğretmenlik 

14 500 ilkokul başöğretmenliği ı 
2 312 Okullarda müdürlük veya müdür yar

dımcılığı 
114 imam ve hatiplik 
97 Muhtelif vazifeler 

Ek görev şeklinde idare edilmektedir. 

Katma Bütçeli dairelerde de 494 kişinin ek ı 
görev aldığı anlaşılmıştır. Bunlardan 54 dok- I 
torluk, 278 mühendislik, 42 öğretmenlik, 120 ı 
rektörlük, dekanlık ve profesörlük ek görev 
olarak idare edilmektedir. i 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin merkezlerin- j 
de de 51 kişi ek görev almış bulunmaktadır. Bu | 
ek görev daha ziyade muhtelif müesseselerin 
yönetim kurulları üyelikleriyle mürakiplikle-
rine inhisar etmektedir. 

Umumi muvazeneye dâhil dairelerle, mülhak | 
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bütçeli idarelerde ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin merkezlerinde bulunan ceman 18562 ek 
görevin daireler ve müesseseler itibariyle tasni
fi ,şu şekildedir. 
Başbakanlıta 1, Diyanet işlerinde 114, Danış-

tayda2, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 2, Ba
sın Yayın Genel Müdürlüğünde 80, Adalet Ba
kanlığında 8, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünde 19, Millî Savunma Bakanlığında 244, 
içişleri Bakanlığında 5, Emniyet G. Müdürlü
ğünde 19, Jandarma G. Komutanlığında 14, Ma
liye Bakanlığında 29, Millî Eğitim Bakanlığın
da 16 857, Bayındırlık Bakanlığında 208, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 179, Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığında 3, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığında 11, Gümrük Muhafaza G. Komu
tanlığında 11, Tarım Bakanlığında 196, Ulaştır
ma Bakanlığında 13, Çalışma Bakanlığında 1, 
işletmeler Bakanlığında 1, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünde 2, Karayolları Genel Müdürlüğün
de 130, Tekel Genel Müdürlüğünde 73, Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğünde 141, Devlet 
Denizyolları Genel Müdürlüğünde 11, L\ T. T. 
Genel Müdürlüğünde 16, Havayolları Genel Mü
dürlüğünde 1, İstanbul ve Ankara Üniversite
lerinde 120, Ziraat Bankası Genel Müdürlük 
merkezinde 24, Halk Bankası merkezinde 2, 
Toprak Mahsulleri Ofisi merkezinde 6, îşçi Si
gortaları Kurumu merkezinde 4, iş ve îşçi Bul
ma Kurumu merkezinde 1, Türkiye Şeker Fab
rikaları merkezinde 2, Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü merkezinde 3, Etibank Merkezin
de 2, Sümerbank Merkezinde 7 kişi ek görev 
almış bulunmaktadır. 

Ek görev alanları rakam olarak böylece ar-
zetmiş bulunuyorum. Bunların kimler olluğu-
nu, 18 000 şahıs ismi saymak sureliyle arzet-
menin Yüksek Kamutayın vaktini &imış olmak
tan başka bir faydası olacağını zannetmiyorum. 
Nihayet say:n soru saribi muayyen bir şah
sın durumunu öğrenmek istiyorlarsa, isimleri 
lütfettikleri takdirde, kemlisine geıekli izahatı 
arzedebilirim. 

Bu hususta ne düşündüğümüze gelince; ilâve 
görevlerin müfredatı hakkında verdiğim izahat
tan da anlaşılacağı üzere bu görevlerin siklet 
merkezini, doktorluk, mühendislik ve öğret
menlik teşkil etmekte bunların hrricinde ka
lan hizmetlerin miktarı cüzi bulur maktadır. 

Bâzı vazifelerin, mahiyeti itibariyle, müs-
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takilen bir kimsenin bir günlük mesaisini dol- I 
duracak -durumda, olmaması, böyle bir vazifenin 
müstakilen bir kimseye tevdii halinde daha 
fazla aylık veya üeret vermek mecburiyetinde 
kalınması, bir şahsın bilgisinden aynı zaman
da birkaç yerde birden faydalanma zarureti ek 
görev usulünün ihdasına sebep olmuş ve bu 
noktai nazarların içinde bâzı vazifeler için 
hakikat hissesi bulunmakta ise de bu usulün 
bir kısım şair si ara ilâve aylık vermek suretiyle 
çek suiistimale uğramış olluğu da -yn- hakikattir. 

Binaenaleyh bu mevzuun hassasiyetle ele alı
narak incelenmesi bâzı kanunların değiştiril
mesi ve hakikaten ilâve vazife <>ia?ak işin gör-
dürülmesinde hem hizmetin mahiyeti ve hem de 
mali faydası bakımından lüzumlu ve yerinde 
görülenlerle, hizmet icabettirmediği halde sırf 
bir k:sım kimseleri tatmin etmek maksadiyle 
ihdas edilmiş olanların ayıklanarak bu mev
zuun bir esasa bağlanması lâzmıgelmektedir. 
Esasen rasyonel çalışma ieabatı da budur. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh ras
yonel çalışma konusunda halan yapılmakta 
olan tetkikat ile birlikte ve o tetkıkattan alı
nacak neticelere göre Hükümet l»ıı mevzuu hal
letmek kararındadır. (Soldan; bıavo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Feyzi Boztepe. 

FEYZt BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, Maliye Bakanı arkadaşımız Çalış
ma Bakanlığında iken de verimli, çalışmaları 
ile kendisini hepimize sevdirmiş bulunuyordu 
Maliye Bakanı olduktan sonra da, daha çok 
külfetli olan bu vazifeyi de hakikaten memle
kete ve Meclise lâyik bir şekilde başardığını 
isabet etmiş ve isabet etmekte bulunmuştur. 

Bilhassa, bu sorum münasebetiyle yorulmuş
lar, çeşitli müesseselerde, dairelerde ciddi bir 
araştırma yapmışlar ve memleketin hayrine olmı-
yan, bu konuyu bizim yönümüzden tetkik ederek 
arzuya uygun bir şekilde düzeltme kararını al
mış bulunduklarını söylemeleri bendenizi, umu
yorum ki Büyük Meclisi ve hattâ milleti tat
min etmişlerdir. Kendilerine huzurunuzda te
şekkür ederim. 

Eskiden kalma, müdevver kötülükler, yol
suzluklar tekerrür etmiyecektir, yapmıyacağız 
ve yaptırmıyacağız. Kıymetli arkadaşlarım he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alto&lar).. | 
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BAŞKAN — Bifat Sivisoğhı, buyuran. 
RIFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım, sanki Fevzi Boztepe arkadaşı
mızla konuşmuşuz, görüşmüşüz, ittifak etmişiz 
de aynı mealde takrir vermişiz. Verilen her 
iki takrir de ayni meali taşıyor, bunun için 
Feyzi Boztepe arkadaşımız fazla konuşmadılar 
ben de uzun söyliyecek, vaktinizi suiistimal 
edecek değilim. Vazife denilince, bunun aynı 
daire içinde vukua geldiği zan ve zehabı hâsıl 
olmamalıdır, öyle memurlar biliyorum ki, öyle 
hastane başhekimleri ve mütahassısları biliyo
rum ki, dairesinde muayyen saatler, muayyen 
vakitlerde bulunması, ve muayyen zamanlarda 
ayrılması mecburi olduğu halde ayni daireden 
saatlerce uzak mesafelerde sekiz ek vazife al
mışlardır. Bunların hepsi de ayrı ayrı yerler
dedir. Hastanede, hastasının başında bulunması 
lâzımolan doktorun aynı zamanda şu şu şu yer
lere yetişebilmesi için kuvvei kudsiye sahibi 
olması lâzımgelir. Düşünelim ki insanlar her 
an rahatsız olabilir. Aynı zamanda sekiz vazife 
alan bir doktorun, sekiz yerde de hastası bulu
nabileceğini kabul edersek, buralara nasıl ye
tişebileceğini düşünmek hakikaten güç oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Bakanımız 
bunları önleyici tedbirler alacaklarını ifade bu
yurdular. Kendisine teşekkür ederim. Hakika
ten kanunda kendilerine bu salâhiyet verilmiş
tir. Fakat bunun verdiği bu salâhiyet istimal 
edilürken çok geniş mâna ile ele alınmıştır. 
Hattâ suiistimal derecesine vardırılmıştır. Bir 
memura 8 - 10 vazife verilmiştir. Inşaallâh 
bunlara son verildiğini görmekle müsterih olu
ruz. 

Bir de kadro, kıdem tazminatı, diye ifade 
edilebilecek birşey vardır. Bir dairede 40 lira 
asli maaşlı 8 - 10 memur bulunmaktadır. Bu 
memurlardan birinin terfih ve terfii matlup, ama 
kadro gayrimüsait, Bakan veya müsteşarın, ya
hut o memuru kaldırabilecek her hangi bir salâ
hiyet sahibi bir .memurun bunlar arasında göz
desi, dostu, akrabası var, bunun terfii matlup 
oldu mu 1, 2, 3 derece yüksekte bir kadroya vekil 
olarak çıkarabilir. Halbuki ehliyet, liyakat, vu-
kufiyet itibariyle aynı derecede bulunan diğer 
arkadaşları bundan daimî surette müteessir ve 
müteezzi oluyorlar.. 

Ümit ederim ki, bütün bakanlarımız ve bu 
arada Sayın Maliye Bakanımız bunları da enliye-
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cek tedbirlere baş vururlar. (Bravo sesleri; alkış- I 
lar). 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Tarım aletleri fabrikaları ve or
man sanayii kurulması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Devlet Bakanlığı ile Tarım ve 
İşletmeler Bakanlıklarından olan sorusuna Tarım 
Bakanı Nihat îyriboz ve İşletmeler Bakanı Muh
lis Ete'nin sözlü cevabı. (6/146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara 

Sözlü soru konusu : 
Tarım aletleri fabri
kalarının, orman sa
nayiinin kurulması h. j 

1. Memleketimiz ekonomik bünyesi bakımın
dan daha çok zirai karakteri haizdir. Nüfusu
muzun yüzde sekseni köyde yaşar, çalışır ve ha
yatını zirai alandan sağlar. Köylünün kalkınma
sını sağlamak üzere Marshall Yardımından mem
lekete binlerce traktör ve tarım aleti girmekte ve 
bunlar zirai istihsali artırmaya ve ziraat tekni
ğimizin ilerlemesine hadim olmaktadır. Ancak, 
kanaatimizce, devamlı zirai alet ve vasıtalara 
muhtaç olan bir ziraat memleketinin, tayyare 
fabrikasından önce, ziraat aletleri yapan fabrika- I 
i ara ihtiyacı vardır. Bugüne kadar bu ihtiyacı 
gidermek için girişilen teşebbüsler kısır neticeler 
vermekten ileri gitmemiştir. 

Gazi Çiftliği, Adapazarı Araba Fabrikası gi
bi . 

2. Memeleketimizin muhtaç olduğu ve dai
ma muhtaç olacağı, traktör, mibzer, harman, pa- I 
muk toplama, diskharo.... gibi zirai aletleri yapa- I 
cak küçük ölçüde ziraat aleti yapan fabrikalara 
olan ihtiyacımız meydandadır. Sanat okulu ile j 
sanat enstitülerimizden yetişen personelin hergün 
biraz daha çoğalmakta olduğu nazara alınırsa, bu 
kabil küçük fabrikaların Marshall Yardımından 
istifade ederek memleketimize ithali, Türk Zira- j 
at ve Sanayiinin istikbali bakımından elzemdir j 
kanaatindeyim. 

3. öteyandan köylümüzün büyük bir ço
ğunluğu orman köyleri içinde yaşar. Kısır top
raklar üzerinde yetişen ormanlarımızın açılması 
ve yakılması ile köylü kendisine geçinme tarlala
rı ihzar etmekte ve ormanlarımız bu tarik ile azal
maktadır. Bunu önlemek için de, köylümüzün ge
çimini sağlamak üzere ormanlarımızda orman sa- { 
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nayiine tesis etmek âcil bir dâva haline gelmiştir. 

Bu hususta ne gibi tedbirlerin alındığı ve 
alınmakta olduğunun Devlet Bakanlığı, Tarım ve 
İşletmeler Bakanlıklarınca sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

ı 22 . X I I . 1950 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

TARIM BAKANI NÎHAT IYRÎBOZ (Ça
nakkale) — Memleketimigin bir ziraat memleketi 
olduğunu burada tekrar etmeyi lüzumsuz görü
yorum. Ancak, Boyacıgiller arkadaşımın vermiş 
olduğu sözlü sorunun ehemmiyetini bir kat daha 
belirtmek için bâzı rakamlar okumama müsaade 
buyurmanızı rica ederim. 

1950 nihayetine kadar Türkiye'ye girmiş olan 
makineler bedeli yekûnu 268,5 milyon liradır. 
1951 de 52 milyon liralık makineye daha ihtiya
cımız vardır. 1952 de 56 milyon liralık, 1953 te 
58 milyon liralık. Bu hesapça önümüzdeki üç 
sene zarfında 167,5 milyon lira makine parasına 
ihtiyaç vardır. Bunlara takriben % 20 si hesa
biyle, 87 milyon liralık yedek parça ilâve eder
seniz, bu yekûnun ne kadar ileri olduğunu ve 
memlekette baş iş olarak ele alınması lâzımgeldi-
ğini takdir buyurursunuz. Şu halde arkadaşı
mızın verdiği takrir, hakikaten ehemmiyetle ele 
alınması lâzımgelen bir işe taallûk etmektedir. 
Bu rakamlar gösteriyor ki her sene 50 - 60 mil
yonluk bir iş karşısındayız. Bunun memleket 
dahilinde temini en başta gelen çalışmalarımız 
arasında bulunması lâzımgelmektedir. Bu maki
ne aletlerini tamir veya yenilerini yapmak için 
Marşal yardımından küçük fabrikalar tesisini 
düşünmemiş değiliz. Fakat işletmeler Bakanı 
arkadaşımın, askeriyeden devraldıkları Devlet 
fabrikaları ve şahıslara ait bâzı fabrikalar hak
kında dikkat nazarımı çekmesi üzerine derhal 
harekete geçtik. Ankara'daki Silâh Fabrikası, 
Marangoz Fabrikası, Mamak'taki Maske ve Maki
ne Fabrikası, Kırıkkale 'deki Çelik ve Hadde Fab
rikası, Hava Kurumu fabrikaları; Adapazarın-
daki Donatım Fabrikası ve Gazi Çiftliğindeki 
atelyemiz mutahassıslarını ve fakülte profesör
lerini bir araya toplıyarak bu meselenin hallini 
kendilerinden rica ettim. Memleket dahilindeki 
bu işi başarabilmek için müzakereler ve tetkikler 
başlamış bulunmaktadır. Esasta işletmeler Ba-
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kanlığı ile sıkı bir iş birliği'halindeyiz. Bu ma- I 
kine ve aletleri ve senelik ihtiyaçlarımızı tetkik 
etmekle beraber muhtelif fabrikalarda da dene 
me mahiyetindeki çalışmalara başlamış bulun 
maktayız, önümüzdeki hafta içinde bütün fab
rikaların, hangi işleri başarabilecekleri anlaşı
lacaktır. Fabrikalararası işlerin başarılabilmesi I 
için bir koordinasyon, fabrikaların kapasiteleri 
ve bu kapasite] erin arttırılması için lüzumlu 
işletme sermayesinin tesbiti işinden başka hususi 
şirketler ve şahıslara ait fabrikalarla atelyelerin 
de bu işe yardımlarını temin etmek üzere gere
ken plân hazırlanacaktır. Fakat takdir buyu
rursunuz ki, bütün bunlar zaman meselesidir 
Bu müesseselerimiz bu işleri başaracak bir duru
ma gelinceye kadar biz, daha birkaç sene gittikçe 
azaltmak şartiyle, makine ithaline mecburuz. 

Sanat okulları ve sanat enstitüleri meselesine 
gelince; iş başına geldiğimiz günden beri biz, 
bu memleketteki sanat okullarının memleket ka
rakterine göre işlemediğini gördük. Hattâ kuru
luşları dahi bu memleketin karakterine göre de
ğildir. Filvaki sanayi mektepleri, çok güzel çalı
şıyorlar. Ama karakterimize uygun değildirler. 
Faraza güzel piyano ve güzel möbleler yapıyor
lar. Ama ziraat aletleri hakkında hiçbir mesai 
mevcut değildir. Faraza Adana ovasında zirai 
mouvement için muazzam bir sanayi mektebi 
kurulmuştur. Fakat maalesef o, ovanın karak
terine uygun olmadığı gibi ziraat atelyeleriyle 
de hiç iştigal etmezler. Hattâ en hareketli mev
sim olan yaz ve bahar aylarında bu mektep ka- I 
pılarmı kapatır, hocaları da tebdili havaya gi- I 
derler. 

Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı ile sıkı 
bir iş birliği yaptık. Sanayi mekteplerinin 
ders programlarına bir de ziraat aletleri dersi 
koyduk. Müfredat programlarını ona göre çiz
miş bulunuyoruz. Bu suretle önümüzdeki ders 
yılından itibaren bu mekteplerde bir de zirâat 
aletleri dersi de okutulacaktır. Mekteplerin 
atelyeleri de o muhitin ziraat aletlerini tamir 
ile mükellef tutulacaklardır. 

Orman hakkındaki soruya gelince; köyleri
mizin büyük çoğunluğu ormanlar içinde yaşar
lar. Açılması güç, verimsiz topraklar, köylüle
rimizin geçim ihtiyacını karşılamamaktadır. 
Günkü bilirsiniz ki, bu ormanların toprakları 
kısırdır. Bir iki sene mahsul verdikten sonra 
tamamen kısırlaşır. Bu memlekette öteden beri I 
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iç muhaceret, Devletçe yapılmış kötü iskânlar, 
orman içinde yaşıyan köylüleri zor duruma 
sokmuştur. Bu kısır topraklar içinde yaşıyan 
birçok halk cardır. Bu halk geçim ıstırabı için
de kıvranır durur1 ar. Esasen memlekette nis
petsiz bir nüfus dağılışı vardır. Bunu göz önün
de tutan Hükümetiniz memleket içi iç iskân po
litikasını ele almış bulunmaktadır. Başımıza Bul
gar hâdisesi çıktı, Bulgarlar ırktaşlarımızı kit
le halinde göndermek suretiyle iç iskân politi
kamızı ikinci plâna terketmek mecburiyetinde 
bıraktılar. Ormanlarımızın tahrip edilmemesi 
için 3116 sayılı Kanunumuz vardır. Var ama bu 
kanuna bu işin önüne geçmenin imkânsız oldu
ğu sabit olmuştur. Bir insanın önüne ekmek 
korsanız o insan da aç ise bunu yeme diye ka
nun, çıkarnvamn ve bu kanuna göre emir ihdas 
etmenin bir faydası olamaz. O aç insan o ekme
ği yiyeeektir. 

Son defa hazırladığımız Orman Kanununda 
bu arman içindeki köylerin gelirini artırmak 
için bâzı teşebbüslere geçmiş bulunmaktayız. 
Bunlar da; açılmış olan arazide meyva bahçe
leri veya bağlar tesis etmektir. Bursa Milletve
kili arkadaşlarımızın yardımiyle Bursa'da bu 
hareket .başlamıştır. Bursa dağlık köylerinde 
bağ veya meyva bahçesi kurulmak üzeredir. 
Eğer bunda verimli bir netice görürsek bütün 
memlekete teşmil etmek niyetindeyiz. 

Orman sanayii meselesine gelince; ormanla
rımızın artık büyük sanayie tahammülü yoktur. 
Yani büyük ahyap sanayi işlemesine tahammülü 
kalmamıştır. Bâzı müstesna vaziyette sıkı bir 
murakabe altında bu orman sanayiinin, müte
şebbisleri tarafından işletilmesi, belki ele alına
caktır. 

Yalnız bizim yeni bir teşebbüsümüz vardır, 
o da memlekette bir kovancılık sanayiinin tesi
sidir. Bu hususta Ankara Arıcılık kooperatifi
ne müteşekkiriz, çünkü ilk teşebbüs onlar tara
fından vâki olmuştur. Ormanda artık kereste
lerden istifade edilerek bu kovancılık sanayii
nin inkişafına çalışılacaktır. 

Diğer bir teşebbüsümüz de yine orman ar
tıklarından o civar köylerde oyuncak sanayiini 
kurmaktır. Avrupa'da bu gibi ormanlara yakın 
köylerde bu sanayi teşvik edilmiş ve yerleştiril
miş ve onların yaptığı oyuncaVar dünyanın 
her tarafmo sevkedilmiş ve köylülerin geçimi 
sağlanmıştır. Biz de bu şekilde ormana yakın 

— m -



B : 30 15.1 
köylerde bu sanayii yaratmak istiyoruz. Ümit ı 
ediyoruz ki bu sanayi de ormanlarımıza zarar 
vermeden inkişaf edecektir. 

İŞLETMELER BAKANİ MUHLİS ETE 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, sualin İş
letmeler Bakanlığına taallûk eden kısmı hak
kında ben de kısaca mâruzâtta bulunayım. Za
ten esasını arkadaşım söylemiş bulunuyor. Ye
ni adı makine ve kimya sanayii olan eski As
kerî Fabrikaların çok büyük ve mühim vazifesi 
vardır. Fakat maalesef bu fabrikaların şimdiye 
kadar kapasitelerinin 1/3 i çalışmakta idi. Biz 
şimdi 3/2 sini çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu iti
barla muhtelif bakanlıklara ve bu meyanda Ta
rım Bakanlığına ait olmak üzere birçok işleri 
bu müessesede yapmaya başladık. Bu suretle 
hem dövizden tasarruf etmiş olacağız, hem de 
bu fabrikalarda çalışan işçilerimize daha fazla 
iş temin etmiş olacağız. Mesele bundan ibarettir. 
Fazla rahatsız etmiyeyim. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; bendeniz da
ima huzurunuza memleketin ana dâvalariyle 
çıkıyorum. (Memnunuz, aferin sesleri) Hiçbir 
zaman zamanınızı bir saniye dahi israf etmedi
ğime kaniim. Çünkü benim kanaatime göre 
memleketin kaybedecek zamanı yoktur, memle
ketimizin millî kalkınma dâvasına dört elle sarıl
mak mecburiyetindeyiz. Bu da ancak memleke
timizin ihtiyaçlarına uygun plân ve programlar
la mümkün. Daha önceki bir sorumda bu mev
zua dokundum. Mevzuuma verilen cevap beni 
tatmin etmediği içindir ki her gün o mevzua 
temas ediyor ve ona ait yeni bir konuyu ele ala
rak huzurunuza getiriyorum. 

Muhterem arkadaşlar; ziraat memleketi olan 
Türkiye'de ziraat âletlerini memleket içinde 
yapmak için birçok teşebbüsler yapılmıştır. Fa
kat esefle söylemeliyim ki bu teşebbüsler lâyı-
kı veçhile ilmî bir şekilde etüd edilmediği, mü-
tahassıslarm mütalâaları alınmadığı ve memle
ket içindeki bu kabîl sanayii inkişaf ettirecek 
bölyeler. tesbit ve buna göre ayarlanmadığı için 
muvaffak olamamıştır. 

Bu cümleden olmak üzere Halk Partisi ikti
darı zamanında Rahmetli Atatürk 'ün teşebbü
sü ile, Gazi Çiftliğinde kurulan fabrikada ufak | 
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tefek zirai aletler yapılmaya başlanmıştı. Bunu 
takiben Adapazar'mda, köylüyü araba sahibi 
yapmak için ufak bir atelye kurulmuş ve araba 
yapılmıştır. Bundan başka esaslı bir teşebbüse 
geçildiği görülmemiştir. Zirai sahada ilerlemek 
ve memleketin kalkınmasını temin etmek için 
büyük bir hizmetin ifasiyle karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

Bu şerait altında iş başına gelmiş bulunan 
Hükümetimiz iş başına geldiği günden beri zû 
rai aletleri Marshall Yardımından istifade et
mek suretiyle memlekete ithalden başka bir şey 
düşünmemişti. Şimdi minnetle görüyoruz ki, 
sorumdan sonra Ziraat Vekâleti Kimya ve Ma
kine Endüstrisi Kurumuna dokuz milyon lira 
tutarında bir sipariş vermek suretiyle bu konu
yu ele almıştır. Kendilerine arzı teşekkür ede
rim. 

Munterem arkadaşlar; benim asıl dokunmak 
istediğim; ziraat aletleri yapacak fabrika1 veya 
atelyelerinin Marshall Yardımından istifade ede
rek memlekete ithalidir. 

Demek oluyor ki, memleketimizde Ziraat âlet
lerini yapacak geniş imkânlar vardır, Fakat 
memleketimizde mevcut sınai müesseselerin geniş 
ölçüde ihtiyaçlarını karşılamak ve takviye et
mek icabeder. 

Binaenaleyh, memleketimizde imali mümkün 
olan bâzı ziraat âletlerini Marshall Yardımın
dan istifade ederek ziraat aletleri fabrikalarını 
ithal etmek suretiyle bunu yapmak mümkündür. 
Bizim de arzumuz budur. Sayın Ziraat Bakanı 
bu yolda bir teşebbüse geçilmediğinden bahsetti
ler. Çak üzüldüm. Devlet Bakanı burada olma
dığı için cevap veremediler. Bununla alâkalı bir 
Banka da burada yoktur. Hükümet hiç olmazsa bu 
sorumuzla ilgilenmek suretiyle Marshall Yardımın
dan ithal edilen binlerce traktörün, memleketi
mizde imaline geçilmesini biran evvel görmek is-
rim. 

Muhterem arkadaşlar; traktörün dahi mem
leketimizde imali mümkün mü? Bu mevzuu etüd 
ettim. Biliyorsunuz ki, Karabük Demir, Çelik 
"Fabrikamızın mamulâtı harice satılmamaktadır. 
Binlerce ton pik stoku yapılmıştır. Çeliğimizin 
mühim bir kısmı Millî Sanayide kullanılmakta
dır. Arkadaşlar bilirsiniz piklerimizi İsveç'e sat
mıştık. Bugün. Amerika almaktadır. Demek olu
yor ki, bizim ihtiyacımızdan fazla istihsal ettiği
miz pik demirimiz ve hattâ çeliğimiz mevcuttur. 
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Buna mukabil aynı bölge dâhilinde bol ener

jimiz vardır. Çatalağzında 60 bin kilovat kapasi
teli bir Elektrik Fabrikası yaptık. Bu fabrika
nın Çatalağzı'nda bulunması maden ocaklarının 
elektro mekanizasyona tâbi tutarak insan eme
ğinden istifade etmek içindir. Halen bu fabri
kanın istihsalâtı 8 500 kilovattır, Bunun mühim 
kısmı madenlerde istihlâk edilmektedir, 1500 ki
lovatı yere aktarılmaktadır.. Buna mukabil 40 
bin kilovatlık iki türbin henüz çalıştırılmamakta
dır. Çatalağzı'ndan İstanbul'a elektrik hattı dö
şedikten sonra bu enerji İstanbul'a aktarılacak 
ve İstanbul sanayiinin inkişafına yardım edile
cektir. 

Kanaatimizce enerjisi bol oîan Zonguldak 
Vilâyetinin meselâ Ereğli Kazasındu hattâ Ka
rabük'te Marshall yardımından temin edilecek 
ziraat aleti yapan fabrikalar kur:?masiyle çok 
ehemmiyetli ve mühim bir mevzu jcni işletme
ler sayesinde binlerce vatandaşa da yeni yeni 
iş sahaları açılmış olacaktır. Hükümetten rica 
ediyorum, snai kalkrnma plânları hazırlanırken 
bu ihtiyacı da göz önünde bulundursunlar. 

Karadeniz sahillerinde çok insan vardır ve 
işsizlik genişlemektedir, bu hal «ioıadenizli va
tandaşların bu sahalardan göç ekmesine ve or
manlarımızı tahrip etmesine yol açmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde zira
at aletleri yapacak bâzı müesseseler mevcuttur. 
Türk Hava Kurumunun Motor Fabrikası, Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri aletyeleri, hususi müessese
ler, sanat enstitüleri sanat okulları ve Yüksek 
Sanat öğretmen Okulu. Burada en önemli yeri 
biraz evvel arzettiğim gibi, Ankara'da Gazi Çift
liğinde kurulmuş olan motor fabrikası işgal 
eder. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — T erinde yel
ler esiyor. 

ABDURRAHMAN BOYACIGİT LER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, yerinde yel
ler esmiyor. Fabrika, Türkiyenm en modern 
fabrikasıdır. Halen çalışmakta«Lı\ Biliyorsu
nuz bu fabrikanın iki kısmı vardır. Birisi tay
yare, öteki motor fabrikasıd:r. Tayyare fabri
kası, eski rayiçle, paranın eski sUinalma kud
reti ile 7,5 milyon liraya mal olmuştur. Ve bu 
fabrika Türkiye'nin en modern ıu-lör fabrika
sıdır. Bugünkü değer ile bu 15 20 milyon li
radan aşağı değildir. 
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I Sayın Devlet Bakanı Fevzi Lfitfi Karaos-

manoğlu'na bir rapor verilmiştir, hu rapor fab
rika mühendisleri ve teknisiyenler tarafından 
hazırlanmıştır. Bendeniz bu mezun açılınca ken
disinden rica ettim, bana da bir s uı etini lütfet
tiler. Bunda çok enteresan notlar vardır. 

Arkadaşlar, bu fabrika bugün j^siz vaziyet
tedir. Fabrikanın müdürünün verdi g-i malûma
ta göre, bu fabrikada bugünkü dorumu ile se
nede 600 motopomp imali mümkündür. Ziraat 
Vekâletimizin güzel bir teştbbÜ3Ü daha vardır, 
biliyorsunuz, küçük su işleriyle ilgilenecek bir 
teşekkül vücuda getirecekler. Bayındırlık Ba
kanlığı da bu hususta ayrıca çalışmaktadır. 
Çiftçilerimizin bilirsiniz ki, en çok ihtiyaç gör
dükleri şey bu motopomplardır. Çünkü bur
nunun dibinde çaylar, nehirler aLaı gider ve 
istifade edemez. Binaenaleyh ziraatimizin bu 
ana ihtiyacı için Tayyare Cemiyetine bağlı 
motor fabrikamız senede 600 motopomp imal 
edebilir. Bu imkâna maliktir. Seacc'e 100 selek
tör imali mümkündür ve 500 ade~. de traktör 
motörü yapılablir. Bunlar benlenuia değil, bana 
gönderilmiş olan bir raporun dayandığı esas-

I lardır. 
Sayın bakanlar bu millî irücs&eseden hiç 

bahsetmiyorlar. Böyle büyük kapasitede iş im
kânı olan fabrikaların Devlete mal edilme
sini, kimya ve makine endüstrisi kurumuna bağ
lanmasını bu fabrikanın istikbali bakımından lü
zumlu görmekteyim. Hükümetten rica ediyorum, 
bu f abrikanın mukadderatı ile alâkadar olsunlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu fabrikada yapıl-
mıyacak şey yoktur. Vaktinizi israf etmezsem 
birkaç misal vermiş olmak için kısaca arzede-
yim; bu teşekkülün esas kısımları şunlardır: 
Makine atelyeleri de, her türlü kesici kalemler, 
tornaları, frezeler ve saire yapılmaktadır. Ha-
ruri muamele atelyesi, Galvano plâsti atelyesi, 
dökümhane ve sair lâboratuvarlar vardır. 

Sayın arkadaşlarım, bizim memleketimizde 
bu kadar muazzam lâboratuvarlardan Teknik 
üniversiteler pek âlâ istifade edebilirler onlar da 
bundan istifade ederek birçok Türk buluşları ile 
yeni yeni icatlarda bulunurlar. 

Arkadaşlarım, çeşitli taşıt vasıtaları ile muh
telif takatlerde motor imal edilmektedir. Ba
yındırlık Bakanlığı da, yol yapımında lüzumlu 

I olan bâzı makinaları bu müesseseye sipariş et-
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miş bulunuyor. Traktör ve motopomp ve tulum- J 
balar ile birçok ziraat aletleri ve ziraat cihaz
larını bu fabrika ve bu millî müessese en güzel 
bir şekilde pek âlâ yapabilecek durumdadır. Bu 
işleri yapabilecek modern tesisler mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, bu müessese yalnız 
ziraat aletlerini yapmakla iktifa etmiyecek, ay
ni zamanda hastanelerimiz için alet imali müm
kündür. Hastanelerimiz var aletsizdir. Bilhassa 
taşra hastaneleri için başka bir mevzula huzu
runuza geleceğim. Onları da pek âlâ yapabiliriz. 
Bu konuşmamla şunu tebarüz ettirmek istiyo
rum ki öte yandan memlekette yüzbinden fazla 
şoför vardır. Zirai plânlar yaparsak memleketimi
zin şartlarına uygun bir şekilde yüzbinden fazla 
şoförü ziraat aletleri yapan makinelerde çalış
tırmak mümkündür. Arkadaşlar pek âlâ bilir
ler ve görmüşlerdir ki memleketin birçok yer
lerinde traktörler ortada kalmışlardır. Çünki 
tamir atelyelerinden çok uzak yerlerdedir. Ame
rika'da bu işleri yapan şirketler ve koopera
tifler vardır. Bir köylü tarlasını nadas yaptı
racağı veya harmanını kaldıracağı zaman bu 
şirketlere telefon ediyor, traktör geliyor, nada
sını yapıyor, ekinini kaldırıyor, her işini gör
dürüyor. Rica ediyorum, Tarım Bakanından 
bu işi de etüd ettirsinler. Bizim memleketimiz 
için en kabule şayan, en güzel tatbik şekli ola
cak şekil budur. Bugünkü şekliyle ziraat alet
lerimiz çürümeye mahkûmdur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Müddet dolmuştur efendim. 
ABDÜRRAHMAN BUYACIĞÎLLER (De

vamla) — Peki efendim. Muhterem arkadaşlar 
orman sanayii üzerinde sözlerim vardı, Kara
deniz sahillerindeki uüfus kesafetinin oradan 
kaldırılmasını istiyecektim fakat vaktim doldu. 
Bakanlar cevap verir de, son söz Milletvekili-
nindir kaidesinden tekrar konuşmama imkân 
hazırlanırsa teşekkür ederim. 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Ça
nakkale) — Efendim, evvelâ şunu arzedeyim ki, 
herhangi bir sorudan sonra bu işi ele almış de
ğiliz. Hükümetiniz daha ilk vazife başına geldi
ği dakikadan itibaren, evvelce de arzettiğim gi
bi bu makinelerin yerli olarak imal edilmeleri 
çarelerini araştırmıştır. Fakat insaf buyurunuz, 
yüz milyon liralık işler bir iki senelik tetkikle 
dahî elde edilemez. Bereket versin ki elimizde fab
rika mevcuttu, mütehassısları toplıyarak biz bu 
neticeye daha »üratle varmış. bulunduk. Arka- J 
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daşımızm mütalâasından şu anlaşılıyor, diyorlar 
ki: Marshall yardımından ecnebi fabrikaları bu
raya getirelim, yani o fabrikaların birer şube
lerini buraya kurduralım, dedikleri anlaşılıyor, 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Burada makine yapacak fabrikalar 
kuralım, dedim. 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (De
vamla) — Burada makine yapacak fabrika kura
lım demek, hariçten ve Marshall yardımından 
burada yeni fabrika kuralım, demektir. Biz 
buna ihtiyaç hissetmiyoruz. Elimizde, evvelce 
isimlerini söylediğim fabrikalar mevcuttur, bun
lar boş durmaktadır, bunlar ziraat âletlerini ya
pacak durumdadır, bunları boş bırakmıyacak, 
işleteceğiz. Bu iki noktadan bizim için fayda
lıdır. Biz bu fabrikaları işleteceğiz, kendimiz 
istihsal edeceğiz, ikincisi de; bu fabrikaların 
işçileri boş bırakılmıyacak, çalışacaklardır. Bi
zim Marshall yardımından istifade ederek fab
rika kurmaya ihtiyacımız yoktur. Yerli fabrika
larımız arasında taksimi amal yaparak, hangi 
fabrikanın hangi parçayı yapacağını tesbit ede
rek, ona o işi vermeye ve bunları boş durmaktan 
kurtarmaya çalışıyoruz. 

Arkadaşımız, Hava Fabrikasından bahsetti
ler. Halbuki bu fabrikadan ehemmiyetle ve bil-
hassi üzerinde durarak bahsetmiştim. Hava 
Fabrikasının iki kısmından da bahsettim. Halen 
komisyonda Hava Fabrikalarının uzmanları da 
bulunmakta ve onlar da plânları yapmakta rey 
sahibidirler. O da kendisine ait olan vazifeyi 
üzerine alacaktır. 

Yalnız son kelime olarak, memlekette maki
nelerin çürümekte olduğundan bahsettiler. Hak
lıdırlar. Bu memlekete birçok defalar sürüler 
halinde makine gelmiştir. Her vakit söylediğim 
gibi, bu memleket makine mezarlığı olmuştur. 
Hükümetiniz iş başına gelir gelmez bu meseleyi 
eline almıştır. Türkiye'yi on dört mmtakaya 
ayırdık. Bu mmtakalarda bulunan ecnebi fir
maların makinelerini, Zirai Donatımın sattığı 
makineleri ve halkın elinde bulunan makineleri 
devamlı olarak bir murakabeye tâbi bulundur
maktayız. Acaba bu firmalar vazifelerini yapı
yorlar mı, diye. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Nerede? 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (De
vamla) — Bu on dört mmtakada. Teşrif ederse-

— 20O — 
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niz Bakanlığa, yapılan faaliyetleri görebilirsiniz 

Belki, yakın zamanda başladığımız için, ya- i 
pılan faaliyeti görmemiş olabilirsiniz. Fakat iki 
aydır çalışıyoruz. Bu iki aydır muntazaman 
çalışmaktayız. Bunların vazifeleri şunlardır : ı 
Hangi makine işlemiyor, hangileri tamire muh
taçtır. Bunlar tesbit ettiriliyor. Bu makineleri ! 
kim satmışsa onu mecbur etmek, hattâ Dona
tımı mecbur etmek için bunları tesbit ettiriyo
ruz. Icabederse o makineleri tamir atelyesine 
göndereceğiz. 

Tamir atelyelerini her tarafta açmak kolay 
bir iş değildir. Bununla beraber 1951 de seyyar 
ve sabit atelyeler memleketin her tarafında ku
rulmuş olacaktır. Binaenaleyh bu memleket es
kisi gibi makine mezarlığı halinde olmıyacaktır. 
(Soldan; bravo sesleri, inşallah sesleri). 

İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 
(Ankara) — Boyacıgiller arkadaşım bilhassa 
memlekette bol miktarda makine yapılmasını ve 
bilhassa ziraat aletleri ve makineleri yapılma
sını ve bunun i,çin de mevcut imkânlardan fay
dalanılmasını ifade ve arzu ettiler. Bu arzula
rında şüphesiz ki, haklıdırlar. 

Yalnız şunu da arzedeyim, evvelâ Karabük'
ten ve sonra da Zonguldak'tan bahsettiler. Ka-
rabükte demir ve çelik fabrikamız .vardır. Bu 
fabrika üçte bir nispetinde memleketin hitiya-
cını karşılamaktadır. Bugünkü ithal güçlüğü 
karşısında bu üçtee bir nispeti artmıştır. Derhal 
şunu da söyliyeyim ki, bu fabrika tam mânasiy-
le iktisadi bir şekilde kurulmamış olması dola-
yısiyle fabrikada istediğimiz tenevvüü yaptır
mak mümkün değildir. Hakikaten bu fabrikayı 
iktisadi bir şekilde çalıştırmak için en ziyade 
kendi yapacağı işler üzerinde teksifi faaliyet 
ettirmek daha doğru olur. Nitekim biz de bu 
yolda yürümekteyiz. 

Zonguldak'ta Çatalgazı santrali, arkadaşı
mızın söylediği gibi noksan kapasite ile çalış
maktadır. İstanbul hattı kurulduktan sonra 
kapasitenin artması ihtimali vardır. Fakat bu 
demek değildir ki, Zonguldak'ta derhal makine 
fabrikası kurakm, derhal ziraat aletleri, maki
neleri istihsal edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurursu
nuz ki, fabrika için ve bilhassa makine fabrika
larını ortaya çıkarabilmek için ve rasyonel 
istihsalini satabilmek için her şeyden evvel 

. 1951 Û : 1 
bunun istihsali için kalifiye işçiye ihtiyaç var
dır ve makine fabrikaları aşağı yukarı yüzde 
elli kalifiye işçi ister ve yüzde yirmi de yarı ka
lifiye işçi ister. 

Şu halde makine işinde istihsalin % 70 i ka
lifiye işçi ister ve makine fabrikasının tesisi 
için de yine büyük tesis sermayesi ve aynı za
manda bu tesis sermayesinin % 50 sine yakm 
bir işletme sermayesi lâzımdır. Bunun çiin de 
para lâzımdır. 

Bütün bunları bulduğumuz takdirde dahi, 
seri imalât yapabilmek için, büyük mahreçler 
lâzımdır. Maalesef istediğimiz mahreçler memle
ketimizde yoktur. O itibarla, makina yapabiliriz, 
fakat istediğimiz ucuzlukta satamayız. Bunu da 
göz Önüne almak lâzımdır. 

Hava Kurumu fabrikalarına gelince, bu fab
rikalar Devletin değildir.. Hükmi şahsiyeti haiz 
bir derneğe, Türk Hava Kurumuna bağlıdır. 
Kanaatimce bu bir felâkettir. Bunlar boş durmak
tadır. ikisi dokuz milyon beş yüz bin liraya mal 
olmuştur. Mütaaddit defa gidip bu müesseseleri 
gezdim. Bunlar ziraat makineleri ve aletlerini ko
layca imal edemezler. Bunlar hakikaten modern 
presizyon makineleriyle teçhiz edilmiş bulunmak
tadırlar. Bu makinelerle kaba ziraat makineleri 
yapılamaz. Ayni zamanda bu fabrikalar sermaye 
bulamamıştır. Bugün veya yarın kapanmak du
rumundadırlar. Devlete müracaat etmişlerdir ve 
Sayın Başbakanın emriyle bunu tetkik etmek üze
re Bakanlığımızda bir komisyon teşkil edilmiştir. 
Acaba bu fabrikalardan faydalanmak için ne şe
kilde bir tedbir alnabilir diye komisyonun yap
tığı mesai bitmiştir ve neticede bir kısım fabrika
nın Münakalât Bakanlığına, bir kısmının İş
letmeler Bakanlığına bağlanmak suretiyse bel
ki kendilerinden biraz daha fazla istifade 
mümkün olur neticesine varılmıştır. Fakat bu 
takdirde dâhi altışar milyon liralık sermayeye ih
tiyaç vardır. Yani işletme sermayesi tedarik et
meden istifade mümkün değildir. Tabiî bu fab
rikalar birer Devlet işletmesi olarak memlekete 
hizmet edecektir, öyle lalettayin, perşembe paza
rında yapılabilen şeyleri Devlet fabrikasında 
yapmıyacaktır, eğer bunları da yapacak olursa 
memleketin bütün küçük müstahsil ve sanatkâ
rını baltalamış olur ki, bunu doğru bulmazsınız. 
(Bravo sesleri). 

Bugün memleketin muhtelif yerlerinde ve bil
hassa Ankara'da büyük fabrikalar yardır. Mese-

— m — 
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lâ : Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sanat ensti
tüleri atelye değil, büyük fabrikadır. Hattâ oka-
dar büyük bir fabrikadır ki, Askerî Fabrikaları 
aşmaktadır. Bu itibarla noksan kapasite mevcut
tur. Fakat kısa bir müddet zarfında istismar et
mek arzuladığımız şeyleri imal etmek bu fabri
kalarda birçok şeyler yapmak mümkün, fakat 
mesele yapmak değil, ucuza maletmek, yapılanı 
satmaktır. O itibarla çok dikkat ediyoruz ve 
memleketin kapasitesinin âzami derecesinden is
tifadeyi düşünüyoruz. Şunu itiraf edeyim ki; Ha
va Kurumu fabrikalarından uzun zaman istifade 
edilemiyecektir. Çünkü bu şekilde kurulmamış
lardır, tayyare yapmak için kurulmuşlardır, ya
pılan tayyareleri Millî Savunma Bakanlığı al
mamaktadır. Bunları uzun zaman sürüklemek 
mecburiyetindeyiz. 

Hükümetimiz bu meseleyi ele almış bulunu
yor, mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Efendim, görüyorum ki iki Bakan 

tezat halindedir maalesef. 
Muhterem arkadaşlar, ben mevzuu çok ge

niş bir şekilde huzurunuza getirdim. Diyorum 
ki Marshall Yardımından yani hariçten para ile 
makine getirtiyoruz. Bunların parasını ödiye-
ceğiz. Amerikalılar bedava vermiyorlar. Sayın 
Ziraat Bakanı, 200 milyondan daha fazla para 
vereceğiz, yedek parçalar için 67,5 milyon, ge
nel ziraat aletleri için 167 milyon lira ödiyerek 
makine alacağız diyor. Bunları nereden verece
ğiz? Ziraat Bakanlığı Bütçesinden mi verilecek
tir? Parasızlıktan bahsettiler. Eğer bir iş yap
mak istiyorsak para mevzuubahis değildir. Bu 
memlekette para çoktur arkadaşlar. Bir misal 
vereyim. Eğer bankalar arasında bir koordinas
yon yapılabilirse, Ziraat Bankası, iller Bankası, 
Eti Bankası, Sümer Bankası ve nihayet Devlet 
Bütçesi vardır. 

Arkadaşlar, Sayın İşletmeler Bakanı muh
telif mevzular arasında öyle gezdiler ki, bir 
mevzuu toplıyacak durumda değilim. Şunu ar-
zetmek istiyorum. 

Arkadaşlar ben demedim ki memlekette mil
lî fabrikalar çalışmasın, işsizliğe sebebiyet ve
rilsin. Bilâkis ben işsizliği izale için bir tedbir 
gösteriyorum. Hüsnüniyetle kabul etsinler. Ka
rabük Fabrikası bugün muattal bir vaziyettedir. 
Boru fabrikası çalışmamaktadır. Çünkü tiler 
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I Bankası boruları harice sipariş etmektedir. 

Mevzuyla alâkası yoktur. Fakat mevcut zihni
yeti tebarüz ettirmek bakımından arzediyorum. 
itimat etmiyen arkadaşlar varsa, dosyamdadır, 
yeni geldi. Karabük'te muazzam bir eser var. 
çalıştıramıyoruz. 

Marshall Yardımından traktör getiriyoruz. 
Ben demiyorum ki gelmesin. Binlerce gelsin. 
1953 senesine kadar memlekete binlerce traktör 
gelecekler. Bu gibi ziraat aletlerini memleke
timizde yapabiliriz. Motor fabrikası kaba kı
sımlarını yapacak değildir. Raporda okuduğum 
gibi motörleri yapacaktır, ve bugün de birçok 
motörler esasen yapılmaktadır. Buna mukabil 
Kimya ve Makine Endüstrisi Kurumumuz var. 
Bu da ziraat aletlerinin kaba kısımlarını yapa
caktır. 

Görülüyor ki ; koordinasyon memleketin bu 
hayati mevzuunu işlemeye kâfidir, ileriye sü
rülen sebepler gayrikâfidir, yerinde değildir. 
Çok rica ediyorum, bu mevzu lâyık olduğu şe
kilde ele alsınlar. Memlekette işsiz var, diyo
rum. Bu mevzuu tevsi edersek, ziraat makine
lerimizi memleket dâhilinde yaparsak binlerce 
sanat enstitüsü, sanat okulu mezunu işsiz genç 
iş bulacaktır. Sanayi okullarımız eğer memleke
tin ihtiyacına göre ayarlanmamışsa, bu eski ik
tidarın kusurudur. Biz de o kusuru tekrar et-
miyelim. Yapacağımız iş; bu sanat müessesele
rine kalifiye usta yetiştiren elemanları ana ih
tiyaçlara bağlıyarak plân ve programlarını ya
parak tanzim ettikten sonra bunlara pekâlâ iş 
bulabilirler. Bununla Millî Eğitim Baknlığı va
zifelidir. Tarım Bakanlığı, İşletmeler Bakan
lığı vazifelidir. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan, Karabük Fabrika
sı, kalifiye işçi tevsii bakımından birtakım müta
lâalar yürüttüler. 

Arkadaşlar, bugün ziraat aletleri deyince, mut
laka ince ve hassas âletler yapmaya ihtiyaç yoktur. 
Bunlar nihayet demirden, ve tahtadan yapılacak 
kaba aletlerdir. Harman makinesi de tamamen 
kaba mamulâttan olup hassas birtakım âletler 
ihtiyaç yoktur. Eğer biz bütün bu müesseseleri 
iyice koordine edersek ve ona göre programla 
çalıştırırsak 200 milyon liralık bir dövizi kazan
mış ve bu para memlekete kalmış olur. Bu zi
raat aletlerinin birçok kısmı ahşaptır. Sa
yın Ziraat Bakaıa ormanlarımız orman sanayii 

I kurulmasına müsait değildir, dediler. Halbuki 
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arkadaşlar; bizim büyük Karadere ormanları I 
en ziyade orman sanayii kurulmasına müsait 
olan bir yerdir. 

Tarım Bakanı arkadaşımız orman sanayii 
kurmak kâfi değildir, buyurdular. Bizim en 
büyük Karadere diye bir ormanımız vardır. 
Bir ucu Karadeniz Ereğli'sinde, bir ucu da 
Bolu'dadır. Türkiye'nin en büyük ormanıdır. 
Ormancı arkadaşlar ve o havalide oturan arka
daşlar pek iyi bilirler. Bu orman işlenmemiştir, 
çünkü yolları yapılmamıştır. Birçok fabrikalar 
ve orman sanayiini kurmak ve bu ormandan is
tifade etmek mümkündür. Biliyorsunuz ki, Nü
fus Karadeniz sahillerinde fazlalaşmaktadır, 
her sene nüfus artıyor. Ona mukabil arazi yok, 
çalışacak saha yok. Ben demir âletler yapalım 
diye bir mevzu ile gelmiş değilim. Ben büyük 
işlerden bahsediyorum, israil ' i gözönüne ge
tirsinler. Bunlar her şeyi yapıyorlar. Orta 
Şark ve Arab memleektleri bizden silâh ve mal
zeme alıyorlar. Biz de seri halinde imalâta ge
çersek zannediyorlar mı ki bu ziraat âletleri 
elde kalacaktır. Kaldı ki, % 80 i ziraatle iştigal 
etmekte olan bir memlekette, eski iktidarın ih
mali müstakar bir politikasının olmayışı, hata
lar, kötü zihniyetler, zirai reformun dahi yapıl
masına mâni olmuştur. Bugün her şeyi yeni 
baştan kurmaya mecburuz, bu ihtiyaçtan dola
yı huzurunuza geliyorum, heyecanımı mazur 
görünüz. (Alkışlar). 

4. — Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, 
Turhal Şeker Fabrikasının tevsii hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan sorusu
na İşletmeler Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü ce
vabı (6/148) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına I 
Turhal'da kurulmuş olan Şeker Fabrikası 

Amasya, Tokad ve kısmen Samsun îlleri müs-
tahsıllar için bir kalkınma vesilesi olmuş bu su
retle bu mmtakalarda ekilen pancar mahsulü köy
lüye, ozamana kadar ancak karnını doyurmaktan 
başka bir kâr temin etmiyen hububat ziraatine 
mukabil kazanç temin eden kârlı ve garantili bir 
mahsul olmuştu; Ancak son .senelerde fabri- | 
kanın çalışma imkânlarının âzami haddine çık
ması hasebiyle fabrika ve istasyonlara uzaklık ve 
sair sebepler yüzünden evvelce pancar ekmiyen 
bîr kısım köylerin kendilerine de pancar ekimi 
için müsaade edilmesi hakkındaki müracaatları ! 
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fabrikaca kbaul edilmemekte ve böylece aynı mın-
takanm bir kısım köyleri bu ekimden istifade 
ettikleri halde diğer bir kısmı istifade edeme
mektedirler. 

Yeniden pancar ekimi için müracaat eden 
köylülerin bu dileklerinin yerine getirilmesi ancak 
fabrikanın tevsi edilmesi veyahut bu mmtakaya 
ikinci bir fabrikanın kurulmasiyle mümkün ola
bilecektir. 

Halen mevcut şeker fabrikalarımız bir ano
nim şirket halinde idare edilmekte ise de bu şir
ketin büyük hissesi Devlete ait bulunmakta ve 
fabrikaların umumi istihsalleriyle memleketin 
ihtiyacını henüz karşılıyamamaktadır. 

Bundan böyle bu kabil müesseselerin, hususi te
şebbüsler tarafından kurulması Hükümetin umumi 
prensibi icabından bulunmakla beraber bu teşeb
büslerin faaliyete geçmesine kadar mevcut fab
rikaların tevsii suretiyle bir taraftan memleket 
ihtiyacının karşılanması diğer taraftan müstah
silin korunma ve kalkındırması Devlete düşen bir 
vazifedir. 

Bu maksadı sağlamak için Turhal Fabrikası
nın tevsii hususunda Hükümetin ne düşündü
ğünün sözlü olarak bildirilmesine delâletlerini 
saygı ile arzeylerim. 

18. X I I . 1950 
Amasya Milletvekili 

Kemal Eren 

İŞLETMELER BAKANI MUHLÎS ETE 
(Ankara) — Memleketin şeker ihtiyacını âzami 
imkânlar dahilinde Mîllî istihsal ile karşılamak 
için şeker fabrikalarımız bilhassa 1939 dan beri 
forse çalıştırılmaktadırlar. Bu sebeple pancar 
ekim sahaları 1939 dan evvel her dört fabrikada 
30 bin hektarı nadiren geçmiş iken bu tarihten 
sonra tedricen genişletilmiş ve son senelerde 50 
bin hektarı aşmıştır. Bu arada Turhal Fabrika
mızın ekim sahaları 1939 da 9 bin hektar iken 
son yıllarda 14 bin hektara varmıştır. Turhal 
Fabrikası başlangıçta günde bin ton pancar iş
lemek üzere tesis edilmiş sonradan pancar eki
mine karşı talep arttıkça tedricen yapılan ilâvelerle 
1500 ton, 1800 ton ve son yıllarda da 2000 ton 
işleme kapasitelerine yükseltilmiştir. Böyle ol
makla beraber fabrika ekim sahalarından elde 
edilen pancarların tamamını işlîyebilmek için 
1949 yılında günde vasati 2110 ton 1950 yılında 
da her türlü tevsi imkânlarından faydalanmak 
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suretiyle 2300 ton işliyebilecek bir duruma geti
rilmiştir. Bu tevsiler fabrika tesislerindeki ci
haz ve makinalar cüzütamlarma yapılabilecek 
âzami ilâvelerle meydana getirilmiştir. Bundan 
sonra herhangi bir tevsi teşebbüsüne geçilmesi 
ancak mevcut tesis ve tertiplerin değiştirilerek 
yerlerine daha büyük cüzütamlar ikame etmek 
suretiyle tahakkuk ettirilebilir ki, bu yeni bir 
fabrika kurmaktan başka birşey değildir. Diğer 
taraftan tek hatll demiryolu üzerinden muayyen 
istikamete yapılabilecek günlük âzami sevkiyat 
haddi bakımından da fabrikanın yeniden tevsii 
halinde, işlenecek günlük pancarın nakli prob
lemi* üzerinde de ehemmiyetle durmak mecburi
yeti vardır ki bu da bu fabrikanın tevsiini ayrıca 
tahdit eden bir âmil mahiyetindedir. 

Bugünkü yayılmış olduğu pancar sahaların
dan elde edilen ve toprak bakımı, gübreleme ve 
sulama sayesinde gittikçe artma istidadında bu
lunan 300 bin ton kadar pancarı işliyebilmek için 
forse ve tehlikeli şartlarla çalışmakta olan Turhal 
Fabrikasının yeni pancar sahalarına açılabilmek 
maksadiyle tevsi edilebilmesi ancak yeniden tesi
siyle mümkündür. Bunun tahakkuk ettirilmesi 
ise, önerge sahibi tarafından bahsedildiği gibi, 
Hükümetçe kabul edilen umumi prensip dâhilin
de hususi teşebbüse bırakılmış bulunmaktadır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Amasya Milletvekili Kemal 

Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Sayın arka

daşlarım, sayın işletmeler Bakanının verdiği iza
hata teşekkür ederim. 

Kötü ziraata dayanan bir memlekette şüp
hesiz ki, ziraat sanayii diğerlerine nazaran da
ha kolaylıkla inkişaf eder. Ve memleket için 
daha verimli olur. Bu bakımdan gerek Turhal'
da ve gerek Uşak ve diğer yerlerde kurulmuş 
olan şeker fabrikaları memleketin hem umumi 
ziraat sahasında hem de iktisadi sahalarında 
büyük birer varlık yaratmıştır. Bilhassa köylü
yü kalkındırmak bakımından kendi bölgemizde 
sağladığı faydaları rakamlara istinat ederek 
arzedersem bu mesele kendiliğinden daha iyi 
ortaya çıkar. 

Sayın arkadaşlar, mmtakamızda bir dönüm 
tarlaya buğday ekildiği takdirde âzami 25 lira 
veriyor. Pancar ekildiği takdirde 140 lira ve 
hattâ 200 liraya kadar çıktığı vâkıdır. 
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j Binaenaleyh pek tabiîdir ki, önergemde de 

arzettiğim veçhile birçok tabiî felâketler yüzün-
[ den de ekseriya köylümüzün istihsalâtı heba 

olmaktadır. Çok zamanlar dolu, yağmursuzluk 
gibi tabiî âfetler köylümüzü mağdur etmekte
dir. Halbuki pancar ziraati bir yeraltı mahsu
lü olduğu için bu gibi tehlikelerden azadedir 
ve aynı zamanda verimi hububata nazaran çok 
daha fazladır. Ve pancar zeriyatı köylünün kal
kınması hususunda daha faydalı olmaktadır. 
Meselâ 50 dönüm bir tarlaya köylü pancar ek
tiği takdirde yedi bin ve hattâ on bin lira gibi 
bir para sağlamaktadır. 

Yedi bin, on bin liranın bizim köylülerimiz 
için ne kadar mühim bir miktar olduğunu tak
dir buyurursunuz. Maksat şudur: Bugün mem-

I leketimizin umumi şeker istihlâki tahminen 140 
bin ton kadardır. İstihsal 100 bin ile 110 bin 
ton arasında dolaşmaktadır. Binaenaleyh 30-40 
bin ton açık vardır. Bu 30-40 bin tonu hariçten 
getiriyoruz. Mevcut fabrikalarımızı tevsi etmek 
suretiyle muayyen miktarda ve istenilen evsafta 
makine ilâvesiyle, ki daima böyle yapılmıştır, 
ihtiyaçlarımızın hepsini kendimiz karşılamış 
oluruz. Esasen dünya vaziyeti bizim her zaman 
hariçten şeker ithal etmemizi mümkün kılmaya
bilir. Şimdi şu açık fırsat varken köylümüzün 
cebine biraz daha fazla para dolduralım ve 
kendilerini biraz daha fazla kalkındırmak im
kânlarım arayalım. Bu bakımdan Devletin 
bundan sonra iktisadi sahadaki siyasetinin bu 
gibi teşebbüsleri hususi fertlere bırakmak ol
duğunu biliyorum. Ancak bir mesele daha var 
arkadaşlar: Şeker Şirketi, her sene pancar be
deli olarak Ödediği paradan başka, her yüz kilo 
pancar için bir kilo şeker, ya aynen veya bede-
len vermek suretiyle, prim ödemektedir. Mese
lâ Turhal bölgesinde müstahsıla son senelerde 
19 milyon lira pancar parası ödenmiştir. Bunun 
15 milyon lirası pancar bedeli, 4 milyon liraşı-
da primdir. 

Arkadaşlar, bu gibi müesseselere sermaye 
bulmak hususunda hatırımıza geldi, arzediyo-
ruz. Vakaa Marshall Plânından istafade edil
mektedir, şimdiye kadar bilmiyorum nereden 
temin ediliyordu. Kendi mmtakamızda temas et
tiğimiz müstahsil; alacakları primleri şirket 
hisse senedi olarak kendilerine verirse bu şirkete 

j hissedar olmayı kabul edeceklerini söylemekte-
i dirler. Burada arzettiğim gibiı dört milyon lira 
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prim olarak verileceği yerde hisse senedi olarak 
köylüye verildiği takdirde, müstahsil hissedar 
olur ve hem de şirket bu hususta tam mânasiyle 
bir anonim şirket mahiyetini iktisap eder. öğ
rendiğimize göre bu dört milyon lira olarak fab
rikadan prim şeklinde ödenen paranın yekûnu, 
diğer fabrikalarla birlikte 13 - 14 milyon lirayı 
buluyor. 

Bunun üzerinde hükümetimizin durmuş ola
cağını tahmin ederiz, önergemizde arzettiğimk 
gibi, pancar ekiminde her sene yapılan tahdit 
ler yüzünden, bugünkü fabrikalar âzami kapa
site ile çalıştığı halde, daha fazlası yapılamıyor. 
Halbuki arzettiğim gibi, verimli bir mahsul 
olan pancarı köylü daha fazla ekmek istiyor. Bu 
bakımdan halen Şirketle müstahsil arasında 
âdeta bir çarpışma devam etmektedir. Biz, her 
gün bu türlü şikâyetleri alıyoruz. Hattâ bugün 
de bir hemşehrimiz gelmiştir. 

Eskiden üç senede bir pancar ekilirdi, fab
rika bu müddeti 4 seneye çıkarmıştır. Son sene
lerde de üç senenin vasatisi alınmak gibi bir 
usul takibedilmektedir. Köylünün her gün biraz 

• daha istihsalini arttırmaya yardım edilmesi 
lâzımgeldiği halde, aksi istikamet takip ediliyor. 

Pancar mevzuu işte şu arzettiğim sebeplerle 
memleketin zirai, iktisadi kalkınması ile yakın
dan ilgili bir mevzudur. Bu mesele de pancar 
ekiminde şikâyet mevzuu olan cihetlerden birisi 
de, büyük müstahsilin himaye edilmesi keyfiye
tidir. Bir köyde 700 - 800 dönüm araziye pancar 
ekildiği takdirde, bunun kısmı âzami mütegalli-
beliğe varan büyük müstahsıla veriliyor, küçük 
müstahsil mahrum ediliyor ve bu hal onların 
şikâyetini mucip oluyor. Maalesef Şeker Şirketi 
de bu gibi şikâyetler üzerinde lâzımgelen ehem
miyetle durmadı. Kendileriyle temas ettik, müs
pet bir netice alamadık. Yine de temaslarımıza 
devam ediyoruz. Mademki bu Devlet eliyle olur, 
hem istihsali artırmtk ve hem de mevcut şikâyet 
ve haksızlıkları ortadan kaldırmak için Hükü
metimizin daha yakın bir alâka göstermesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, arkadaşımı 
daha fazla tatmin etmek için şu mütemmim iza
hatı da vereyim: Malûmu âliniz şeker fabrika
larının ekim sahasını namütenahi tevsi edeme
yiz. Bunun için muayyen şartlara dayanıyoruz. 
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Aksi takdirde bütün memleketin şeker ihtiyacı
nı bir fabrikadan ve bir yerden istihsal etmek 
zaruretindeyiz. İstihsal muhtelif sahalara ka
dar gidiyor. Nakil güçlükleri ve saire gibi se
beplerle bunu muayyen mıntakalara inhisar et
tirmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşımın da söy
lediği gibi, 100 bin tondan sonraki şeker istih
salimizi hariçten ithal etmek suretiyle memle
ketin şeker ihtiyacını karşılıyabiliyorduk. Bu
gün huzurunuzda şükranla arzetmek isterim ki ; 
bu sene şeker fabrikalarında çalışan arkadaşla
rın gayretiyle istihsal edilen şeker 100 bin ton 
yerine 130 bin tona çıkmıştır. Binaenaleyh ha
riçten şeker getirtmedik. Buna mukabil memle
ketin hakiki normal ihtiyacı 140 - 150 bin tonu 
geçecektir. Bunu da memnuniyetle müşahede et
mek lâzımdır. Çünkü, şeker sarfiyatının artması 
refahın da artmasına âmil oFabilir. Bugünlerde 
Hükümetiniz, daha iki fabrika kurulması için 
hususi teşebbüs sahipleriyle temasa geçmiş bu 
fabrikalardan birisinin Adapazar'mda, diğeri de 
Adana'da olmak üzere tesisi kararlaştırılmıştır. 
Adapazar 'ındaki fabrika pancardan şeker istih
sal edecek, Adana'daki de şekerkamışından şe
ker istihsal etmiş olacaktır. Şüphesiz bu hususi 
teşebbüse Hükümetiniz Marşal Yardımından 
faydalanmalarını temin etmiş bulunmaktadır. 
Bu suretle bu iki fabrika da önümüzdeki mev
simde kurulduktan sonra, aşağı yukarı 15 - 20 
bin ton civarında kapasiteye malik oldukların
dan ve memleketin son ihtiyacını da karşılıya-
bilecek durumda olacağından hariçten hiç de 
şeker getirmeye lüzum ve ihtiyaç kalmıyacaktır. 
Bununla ümit ederiz ki, şeker fiyatları da düş
müş olsun. Bu fabrikalar inşa edildikten sonra, 
arzettiğim gibi, memleketin şekere olan ihtiyacı 
tamamen dâhilden karşılanmış olacaktır. 

Bundan maada arkadaşımız enteresan bir 
noktaya daha temas buyurdular, O da şudur: 
Müstahsıla verdiğimiz primleri, müstahsili his
sedar yapmak suretiyle memnun edemez miyiz? 
Hükümetinizin iktidara geldiğinden beri düşün
düğü bir şey de budur. Ve iktidara geldiğimiz 
günden beri de bu iş üzerinde durmaktayız. Bu 
hususta Şeker Şirketi mensuplariyle konuştuk. 
Birçok memleketlerde olduğu gibi bizde de asıl 
sahipleri olan işi pancar müstahsılma devret
meyi düşünüyoruz. Bunun için bir vazife aldık, 
Komisyon mesaisini bitirmiş, etüdler yapmıştır. 
Yeni bir teklifle huzurunuza geleceğiz. Pancar 
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ekicisini müstahsil bir hale getirmek ve hem de I 
şirkete hissedar yapmak için bu husustaki Ka
nunla Yüksek Huzurunuza geleceğiz. 

Arkadaşlar, her hangi bir işletme yoktur ki, 
orada şikâyet olmasın. Devlet İşletmesinin sa
hibi herkes ve hepimizdir. Mümkün olduğu ka
dar şikâyetleri önlemiye ve yerinde halletmiye 
çalışıyoruz. Inşaallah ümit ediyorum ki, iyi bir 
hale gelsin. Arkadaşıma teşekkür ederim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen istimal etsinler. 

5. — Kars Milletvekili Esat Oktay'm, mem
leketimizde ne kadar cüzamlı bulunduğuna, bu 
hastalıkla, mücadele için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne ve akıl hastalıkları da dâhil olmak 
üzere cüzamlılara *| tedavisi fatbikına dair soru
suna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem 
Hayri Üstündağ'ın sözlü cevabı (6/157) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizin muhtelif bölgelerinde: Bâzı 

yerlerde kesif; bâzı yerlerde de seyrek ve dağınık 
bir şekilde cüzam hastalığı mevcuttur. Bu has
talar için Elâzığ'da 225 yataklı Cüzam Hasta
nesi mevcut olduğu gibi İstanbul Akliye Hasta-
hanesinde de ek olarak tesis edilen 100 yataklı 
cüzamlılar paviyonu mevcuttur. 

Memleketimizdeki cüzamlı hastaların adedi, 
yapılan işlerin ve ileride de alınacak tedbirler 
hakkında aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla rica ederim. 

5 .1 .1951 
Kars Milletvekili 
Dr. Esat Oktay 

1. Memleketimizde ne kadar cüzamlı var
dır. Ne kadarı müesseselerdedir ve ne kadarı 
serbest hayattadırlar? 

2. İleride bu hastalıkla mücadele için ne 
gibi tedbirler düşünülüyor? 

3. îleri memleketlerdeki (benzer Leprozo-
rıum tesisi düşünülüyor mu? 

4. Cüzamlılar için yeni modern tesisler kur- | 
mak ve bu hususta bilgi edinmek için yabancı 
memleketlere doktor göndermek tasavvuru mev
cut mudur? 

5. Gerek cüzamlılar için gerekse akıl has
taları için iş tedavisi tatbik edilmesi hakkında 
ne düşünülüyor? I 
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BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaşlar var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. Söz Sağlık 

Bakanınındır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Kars 
Milletvekili Dr. Esat Oktay arkadaşımızın soru
larına aşağıda sırasiyle arzı cevap ediyorum : 
, 1. Cüzam ihbarı mecburi hastalıklardandır. 

Bu itibarla 1941 - 1950 kayıtlarından - ihbar ve 
cüzam hastanelerine sevkedilenler - elde edilen 
malûmata göre yurttaki nispeti . 

Kars, Ağrı, Van, Tunceli, Bingöl ve Maraş 
tilerinde yüzde 0.02 yani 2/10 000 den fazla; 

Erzurum, Bitlis, Elâzığ ve Malatya ve Ha
tay'da yüzde 0.01 yani 1/10 000 den fazla; 

Çoruh, Muş, Hakkâri, Siird, Mardin Diyar
bakır, Erzincan, Amasya, Sivas,-Kayseri, Gazi-
anteb, Seyhan, içel ve Afyon'da yüzde 0.001 yani 
1/100 000 den fazla; 

Diğer illerde ise 1/100 000 den az olarak 
görülmektedir. 

Yine 1941 - 1950 nihayetine kadar 10 sene 
zarfında Elâzığ ve İstanbul Cüzam hastanele
rinde tedaviye tabi tutulan hasta miktarı 1506 
dır. Bunlardan 429 u vefat etmiş, 1157 si tedavi 
görerek bir kısım sâri devir tezahürleri kaybol
dukça taburcu edilmiştir. Halen yüz yataklı 
istanbul Hastanesinde 75 - 225 yataklı Elâzığ 
Hastanesinde ise 221 cüzzamlı tedavi edilmekte
dir. Bu rakamların zamanla değişeceği tabiîdir. 

Memleketimizde bir cüzam taramasiyle katî 
neticeye varılamadığından, gözden kaçmış va
kalar hariç, serbest cüzamlı bırakmamak faa
liyetimizde esastır. 1950 yılı başlarında illere 
bu hususta bir anket yapılmışsa da henüz ne
tice alınmamıştır, takip edilmektedir. 

2. Malûm bulunduğu veçhile cüzamla mü
cadele, vakaların meydana çıkarılmasiyle müm
kün olacağından devam ettiğini arzettiğim an
ketin neticesine göre bir cüzam taraması şık
kı üzerinde durmaktayız. Tespit edilecek cü
zamlıların evvelâ tecridi, sirayet ihtimallerinin 
hali hazır durumdan daha asgariye düşürülmesi 
- tamamiyle yoketmek idealimiz olmakla bera
ber - musapların hastanelere sevkı hususunda 
pratik imkânlar bularak tedavilerinin temini 
üzerinde hassasiyetle durulacaktır. Diğer taraf
tan tedavide klâsik usullere bağlı kalmak ar
zusunda değiliz. Hastanelerde kullanılan Ghaul-

— 206 — 



B : 30 16-. 1 
moogra yağı ve Metilen mavisinden başka I 
(Antileprol), Rubrofen gibi ilâçlar da kulla
nılmış, Dünya yayınlarını takip ile edinilen 
yeni malûmat ve ilâçlar üzerinde alâka ile du
rulmakta ve fbu 'hususta daha fazla ehemmiyet 
verilecektir. Ezcümle (Sulfona) grupundan 
promin tecrübe edilmiş, bugün Amerika'dan 
getirtilen (Diazon) ile daha iyi neticeler sağ
landığından bu ilâcın bol miktarda tedariki yo
luna gidilerek tedaviye arzedilmiştir. Bu sualin 
cevabını ayrıca aşağıda arzedeceğim. 

Dördüncü sual : Cüzamlılar için yeni mo
dern tesisler kurmak ve bu hususda bilgi edin
mek için yabancı memleketlere doktor gönder
mek tasavvuru mevcut mudur? 

ileri memleketlerdekine benzer Leprozoryum 
tesislerinin kurulması bizim için bir gaye
dir. Bu memleketlerde her sahada görülen te
sislerde olduğu gibi... Ancak, sağlık dâvamızda 
Leprnin ehemmiyeti hiçbir zaman yabana atıl-
mamakla beraber daha önemli ve halli gereken 
sağlık meselelerini ve bunun yanında iktisadi 
imkânlarımızı da asla hatırdan çıkarmamakta
yız. Dolayısiyle malî imkânlar nispetinde yur
dumuzun her türlü şerait ve zaruretlerine uy
gun, bünyemize elverişli, bilhassa cüzamlıların 
fazla bulundukları mıntakalara yakın faydalı 
ve iktisadi tesisler kurmak tasav vurandayız. 
Son iki yılda Doğu illerinde yapılan senelik 
taramalardan edilen netice ve kanaatler, bu 

'gibi tedbirler üzerindeki tasavvurlarımızı tak
viye etmektedir. 

Yukarda arzettiğim veçhile modern tesisler 
kurmak zaman ve malî imkân meselesidir. Hü
kümetçe üzerinde durduğumuz nokta, en kısa 
zamanda cüzamı yurdumuzda zararsız hale ge
tirmek ve sirayetini önlemektir. Daha pratik 
ve seri çareler üzerinde duracağız. 

Lepr bulaşıcı hastalıklar meyanmdadır. İh
tiyaç, üzerine bulaşıcı hastalıklar branşında ye
tiştirmek ve ihtisasını olgunlaştırmak için ya
bancı memleketlere gönderilen tabipler pek ta
biidir ki lepr üzerinde de çalışıp bilgi ve tec
rübe edinmektedirler. Bu gibi mütehassıslar
dan istifade ile müstakillen lepr üzerinde ih
tisas yapmak ve bu hususla alâkalı modern te
sis ve sair cihetlerde bilgi edinmek üzere ayrı
ca tabip gönderme keyfiyeti henüz mutasav
ver bulunmamaktadır. I 
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Sual 5. Gerek cüzamlılar için gerekse akıl 

hastaaları için iş tedavisi tatbik edilmesi hak
kında ne düşünülüyor? 

mevcut akıl hastanelerimizde bu hususa el
verişli hastaların çalıştırılarak tedavileri üze
rinde durulmaktadır. 

Lepr'nin tedavisinde ise muntazam itiyat
lar ve bedenî mümareselerin rolü mühimdir. 
Hastaları yormıyaeak şekilde atelye; bahçe ve 
ziraat işleri beden mümareseleri meyanmdadır. 
Hali hazır şartlara daha elverişli görülen bah
çe ve zirai faaliyetler, iş tedavisi tatbiki düşün
celerimizde hâkimdir. Bu bakımdan müstakbele 
ait tasavvurlarımızda arazi ve iklim durumunu 
nazarı itibare almak zorunda bulunduğumuzu ha
tırdan çıkarmamaktayız. 

Leprozoryumlar: Bunların en başında geleni 
ve en moderni Amerika'da Luiziana'daki mües
sesedir. Bu müessese 25 sene kadar evvel tesis 
edilmiş ve 1940 da iki buçuk milyon dolar sar-
fiyle tevsi ve pek güzel bir hale konulmuş ve 
bu suretle dünyanın en mükemmel bir müesse
sesi halini almıştır. Burada her hastanın ayrı 
bir odası vardır ve her hasta kendi odasını ken
di zevkine göre tanzim eder ve hastalar bura
da kendi meslek ve sanatlarını mükemmelen ta
kip edebilirler. Bu müessesede hastaların ra
hat edebilmeleri için hemen hemen herşay ya
pılmış, her türlü eğlence yerleri, sınaması spor 
sahası hattâ matbaası ve gazetesi bulunmakta
dır. Bilhassa matbaası gayet iyidir. Zira iyi 
tagaddi tedaviye yardım etmektedir. Ve Lep-
re ait her çıkan yeni ilâç burada kontrol edil
mektedir. Yurdumuzda da bilhassa cüzamın 
kesif bulunduğu Şark bölgesinin münasip bir 
yerinde böyle fakat tabiî mütevazı bir1 müessese 
kurulması hedefimizdir.. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Esat Oktay, 
buyurun. 

ESAT OKTAY (Kars) — Sayın arkadaşla
rım; cüzam hastalığı oldukça mühim millî bir 
âfettir. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Ekrem Hayri 
Üstündağ arkadaşımızın vermiş oldukları izahat
tan dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. 

Blihassa sayın Bakanın gerek Meclisteki so
rular münasebetiyle yapmış oldukları konuşma
lar ve gerekse hariçte gazetelere aksedön demeç
leri cidden memnuniyet vericidir, kendilerinden 
çok istifade edeceğimize inanıyoruz. 

Sağlık Bakanı arkadaşımız sağlık dâvalarını 
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esaslı noktalarda ele almış bulunuyor ve bilhas
sa sağlık dâvasında şayanı memnuniyet olan 
koruyucu hekimliğe lâyık olduğu şekilde ehem
miyet vermiş bulunmaktadır. Cüzam hastalığı da 
koruyucu hekimlik kısmına girdiği için müsaa
denizle bu kısım hakkında biraz vaktinizi alaca
ğım ve sayın Bakanın verdikleri izahata ilâve
ten kısaca mâruzâtta bulunacağım. Aramızda ta
biî doktor arkadaşlar çoktur. Doktor arkadaş
lar Litterature'ü takip ediyorlar, bu hastalık 
hakkında ve takip edilen usulleri biliyorlar. 
Aranızda bu işle iştigal etmiyen arkadaşlarımız 
vardır. Yarın belki sayın Sıhhat Bakanı bir 
tahsisat meselesiyle huzurunuza gelecektir. 0-
nun için meseleyi bir parça aydınlanmak, bir 
parça tetkik etmek yernide olur kanaatindeyim. 
Bunun için kısaca, bilhassa evvelâ hastalık hak
kında, sonra da sayın Bakanın buyurduğu 
Amerika'da Luisiana'daki Corville Leprosorium 
çalışmaları hakkındaki malûmatın faydalı ola
cağı kanaatmdayım. 

Arkadaşlarım, cüzam menşei ilk çağlarda 
kaybolan en eski hastalıklardan biridir. Cüzam 
müzmin, mikroplu, sâri bir hastalıktır. Âmili 
Hansen basilidir, 1875 senesinde bir Norveç âli
mi bu mikrobu keşfetmiştir. Bu hastalık mik
roplu ve sâri olduğundan hastadan sağlam in
sanlara sirayet eder. Fakat ne şekilde sirayet 
ettiği henüz katiyetle tesbit edilememiştir. Bu 
hastalık halk arasında yüzyıllarca korkunç ad
dedilmiş ve bugün bile halk arasında bu hasta
lığa karşı büyük bir korku vardır. 

Arkadaşlar, Sağlık Bakanı buyurdu, haki
katen bu hastalıkla mücadele edilecektir, muhte
lif yerlerde buna ait müesseseler kurulacaktır. 
Fakat geç kalmak da doğru değildir arkadaşlar. 
Bu neye benzer? Bir çatının bir kiremidi kop
muştur. Fakat vaktinde az bir masrafla bu ça
tı tamir edilmezse tabii bütün binayı harap eder 
ve ilerde daha büyük masraflara yol açar. Bu
nun içindir ki ileri memleketler bunu düşünmüş
ler ve bu hastalıkla mücadeleyi ön plâna almış
lardır. 

Cüzam bilhassa 19 ncu yüzyıl ortalarında sık 
görülmeğe başlanmıştır ve bu tarihten itibaren 
bilgimiz daha fazla vuzuh peydah ediyor. 
Halihazırda bu hastalık, Norveç, îzlânda, Baltık 
sahilleri, Finlandiya, Kus, isveç kıyılarında, 
Hindistan'da, Çin'de, Afrika'da, Mısır'da, Ma-
rokko'da, bilhassa Cenubî Amerika'da görülmek-
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| tedir ve bu memleketler mücadelesini kanunlaş-

tırmış bulunmaktadır. 
Cüzamla mücadelede başvurulacak meseleler 

şunlardır: 
1. Lepzalılarm ve bilhassa açık bulaşma 

tehlikesi fazla olan vakaların tecritleri. 
2. Cüzamlıların mecburi tedaviye tâbi tutul

maları. 
Hâdisenin önemini vaktiyle takdir ederek 

ciddî tedbirler almış olan memleketler çektikleri 
sıkıntıların meyvalarmı toplıyacak duruma gir
mişlerdir. 

Memleketimizde maalesef bugüne kadar 
Lepraprofilâksisi bakımından ilmî ve esaslı ted
birler alınmamıştır. Bilindiği gibi, Elâzığ'da 
225 yataklı bir hastane mevcuttur, istanbul Ak
liye hastanesinde ek olarak yüz yatak istiap 
edecek bir müessese vardır. Yurdumuzun muh
telif yerlerinde bu hastalık musaplarına rasge-
linmektedir. Meselâ uzun seneler tabipliğini 
yaptığım Kars ilinde cüzzamlı sayısı yüzden 
fazladır. Orta Anadolu illeri ile, Batı ve Güney 
Anadolu illerinde cüzam mihrakları mevcut 
olduğu bilinen bir hakikattir. Bunu da zikret
mek gerektir. Son umumi harblerde mobilizas-
yonlarm, memlekette geniş ölçüde yol faaliye
tinin başlamasının, ticaret maksadiyle insanla
rın daha geniş hareketlerinin bulaşma üzerinde 
mühim tesirleri olmuştur. Eğer şimdiden ciddî 
ve esaslı tedbirler alınmazda Lepre mücadelesi 
bütün ağırlığiyle gayrikâfi olan iki müessesenin. 
omuzlarına terkedilirse ilerde daha büyük mas
raflara kapı açılacağı muhakkaktır. 

Hastalığın hususiyetlerinden biri de mikrop
la bulaştıktan sonra insanda ilk arazın husule 
gelmesine kadar olan zamanın yani kuluçka dev
rinin iki sene ile 20 sene arasında olmasıdır. 
Bugün hastalık bulaşır, fakat tezahüratı 15 -

20 sene sonra görülür. Bu da doktorlarea bilinen 
bir hakikattir. Hastalarla bir arada bulunan
ların yüzde onunun cüzzama yakalanması muh
temeldir. 

Cüzamla savaşta en müessir çare hastaları 
tecrit etmektir. Mecburi tecrit insan hürriyetine 
taarruz teşkil etmektedir. Bunun içindir ki en 
iyi çare modern leprozoryumlar kurmaktır. 
bunların bilhassa cazip olmalarına dikkat etme
li, hastaların konfor ve rahatarı için masraftan 
kaçınmamalıdır. Leporozoryumlar herşeyden, ön-

I ce darülaceze değil, bir hastahane ve bir yuva 
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olmalıdır. Bu önemli meseleyi en iyi anlıyan ve 
en iyi şekilde çare bulan Birleşik Amerikadır. 
Sayın Bakan Amerika'daki leprozoryum hakkın
da kısa malûmat verdiler. Fakat müsaade eder
seniz bilhassa bu hastanenin teşkilâtı ve çalışmas-
ları hakkında da geniş izahat vereyim. Bilmem 
vaktinizi alır mıyım? 

BAŞKAN — Dört dakikanız kaldı efendim, 
devam buyurunuz. 

Dr. ESAT OKTAY (Kars) — Vakit az kal
dığı için teferruata geçmiyeeeğim. 

Arkadaşlar; bu hastane hakikaten iftihar edi
lecek bir hastanedir. Bizim için böyle bir mü
esseseye sahip olmak bir bahtiyarlık olur. Hasta
lar burada bütün rahatlığı buluyorlar. Sinema
lara kadar, normal çalışma faaliyetlerine kadar, 
eğlencelere kadar, hattâ atel yelere kadar her şey
leri vardır. Burada balolar tertip ediyorlar, 
konserler veriyolar. Ne bileyim, hatıra gelen her 
şey burada mevcuttur. Bilhassa bu hastanenin 
hususiyetlerinden birisi de hastalığın etrafa 
sirayet etmemesi meseleleri katiyetle halledilmiş
tir. Meselâ oraya fennî surette sular getirilmiş, 
Misisipi Nehrinden alman kum süzgeçlerinden 
geçirilmek suretiyle bu sular klorlaıımıştır. Bu 
su evlere ve odalara kadar veriliyor. Daima 
musluklarda sıcak ve soğuk su mevcuttur. Bu 
hastanelerde hastalar âdeta kendi evlerinde ya-
şıyorlarmış gibi, yaşıyorlar. Yani gündelik ha
yatta nasıl çalışıyorsalar ise burada da aynen 
böyle iştigal ediyorlar. Bütün konfor en fennî 
şekilde tesisat mevcuttur. Bu müessesede ayrıca 
yatacak ve tedavi görecek hastalar için 65 yatak 
vardır. 44 ü erkek için, 21 i de kadın hastalar 
için. 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Nerede bu 
hastane. 

ESAT OKTAY (Devamla) — Bu hastane Şi
mali Amerika'da, Lüiziyana'da, Karville hasta
nesidir. Bunu arzetmekteki maksadım; bizde de 
tabiî bu yola gitmemiz lâzımdır. Elimizde Di
lekle Komisyonunun bir raporu vardır. Elâzığ 
İlinde 11 mahalle muhtarı ve 176 vatandaşın şi
kâyetleri vardır. Elâzığ hastanesi şehrin orta-
sındadır. Hastabakıcılar, hastalar halkla daima te
mas etmektedir. Esasen de haklıdırlar. Fennî lep
rozoryum gibi su, septik çukurlar, lâğım ve ça
maşırhane fennî şekilde yapılmalıdır. Bunun 
için sayın Bakandan rica ediyorum, biran evvel 
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i bu işi de alsınlar memlekette tahminime göre 

1000 - 1500 ve bâzı arkadaşlarımın söyledikle-
j rine göre iki binden fazla cüzamlı vardır. Bu-
! günkü mobilizasyon yani hareketli bir hayatta, 
| gerek askerlik gerekse ticaret, tren yollarımız 
! yapılıyor, bu vaziyette bu hastalığın her tarafa 
i yayılması muhtemeldir ve daha fazla masraf-
| lara yol açar. 

tş tedavisi hakikaten ele alınacak bir mese
ledir; yalnız cüzamlılar için değil, akıl hasta
lıkları için de. Sayın Bakan bundan bahsettiler, 
akliye hastanesinde üç bine yakın mevcut var
dır, orada ziraatte çalıştırılan hastalar var, ha-

j kikaten bu iyi netice vermektedir. Fakat orada 
bundan başka sanatkârlar var, münevverler var 
temas edilince bunların hasta olduğunun farkına 
varamazsınız. Fakat 3 - 4 ayda bir kriz geliyor 
o zaman tehlike teşkil ediyorlar. Eğer bunların 

I başında çok iyi yetiştirilmiş hastabakıcı olursa 
verimli işlerde de çalışabilirler ve hastanenin 

I büyük masrafının bir kısmını veya kendi ihti
yaçlarının bir kısmını temin edebilirler. Onun 

I için Sayın Bakandan son ricam, gerek cüzamlı
lar, gerek akıl hastaları için iş tedavisi ele alın-

{ malıdır. Hiç olmazsa arkadaşlar bunlara çiçek 
yetiştirmek, şeker kutusu ve kese kâğıdı yaptır
mak mümkün değil midir? Her halde son za
manlarda gazetelerde okuyorsunuz bunların te-

. davisi hususunda en müessir tedavi usulü mü
ziktir. Kurulmasını istediğimiz leprozoryum 
da hastaların müzikle tedavisi cihetine de gidil
melidir. înşaallah istikbalde Sayın Bakanın him-

I meti ve Yüksek Heyetinizin kabul edeceğimiz 
I tahsisatla bu iş tahakkuk eder ve memleketin bu 
I derdi de halledilmiş olur. Vakit bittiği için 
i mâruzâtımı bununla bitiriyorum. 

BAŞKAN — «Göçmen ve mültecilere Türki-
/ ye Yardım Birliği» ne yapılacak nakdî bağışla

rın Gelir ve kurumlar vergileri matrahlarından 
indirilmesi hakkındaki tasarıya (302) oy veril
miş ve tasarı (302) oyla kabul edilmiştir. Mua-

I mele tamamdır. Tasarı kanuniyet iktisap et
miştir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, şu kısa fasıladan istifade ederek bir 
mâruzâtta bulunacağım. (Hoparlöre sesleri) Za
ten benim de mâruzâtım hoparlör hakkında ola
caktır. 

Birkaç yıldan beri burada konuşurken zor-
I luk çekiyoruz. Soldaki hoparlör işlemiyor. Eski 
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idareden rica ettiğim halde bir türlü yapama
dılar. Bendeniz tekrar rica ediyorum. Bu solda
ki hoparlörü düzeltsinler. Hem hatipler zorluk 
çekiyor, hem de samiin söylenilenleri işitmiyor. 
Bunun için bir de takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız idareci 
arkadaşlarla temas edip bunu halleder, burada 
konuşulacak şeylerden değildir. 

6. —• İzmir Milletvekili Abidin Tekö?ı, izmir 
Halkapınar mevkiinde kurulmakta olan Sümer-
bank Mensucat Fabrikasının hudutları dâhilinde 
bulunan şahıslara ait arazi üe sabun imalâtha
nesinin muhtevi bulunduğu arazinin ne suretle 
satın alındığına dair İşletmeler Bakanlığından 
sözlü sorusu (5/158) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız burada-
mı? (Yok sesleri) 

Geeleeek Birleşime kalmıştır. 

7. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Anıt - Kabir inşaaPı hakkındaki Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/159) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arzederim. 5 . 1 . 1951 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

1. Anıt - Kabir inşaatının mütaahhidi kim
dir? 

2. İnşaatın taş ve beton kısımlarının, keşif 
plânına göre, metre mikâbı olarak ayrı ayrı 
miktarı nedir? 

° T.>« m beton kısımların metrf* mikâbı 
başına keşif bedeli nedir? İhalede mütaahhit 
tarafından bu keşif bedelleri üzerinden ayrı ay
rı indirilen miktar nedir? 

4; Projesinin tatbikma başJanmasından son
ra temellerin takviyesi zaruretiyle artırılan be
ton kısmın miktarı ne kadardır? 

5. Bu artırma karşısında Bayındırlık Ba
kanlığı ile mütaahhit arasında bir ihtilâf çık
mış mıdır? Çıkmış ve mütaahhit bâzı talepler
de bulunmuşsa bu ihtilâf ve taleplerin mahiye
ti nedir? Hükümetçe verilmiş olan karar nedir? 

6. Bugün piyasada cari fiyatlara göre be-
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ton inşaatın metre mikâbı basma vasati mali
yet fiyatı ne olabilir? 

7. Anıt - Kabrin üstünün açık olarak inşa
sına son defa karar verilmiş olduğuna göre, tat
biki kararlaştırılmış olan projenin bu son ka
rarla değiştirilmiş olan kısmının taş ve beton 
olarak miktarı nedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Erzurum Milletveki
li muhterem Bahadır Dülger'in Anıt - Kabir 
inşaatı hakkındaki sorularına cevaplarımı arze-
diyorum. 

Sual 1. Anıt - Kabir inşaatının mütaahhi
di kimdir? 

Cevap: Anıt - Kabir inşaatında bugüne ka
dar üç ihale yapılmıştır. Birinci ihale bir kısım 
toprak işleri ile istinat duvarlarını ihtiva eden 
bir milyon liralık taahhüttür. Mütaahhidi Nur 
Hayır Şirketidir. Mukavele tarihi 9 . II . 1944 
tür. 

İkinci ihale, mozule ve müştemilât binaları
nı ihtiva eden on milyon liralık kısımdır. Mü
taahhidi Bor Şirketidir. Mukavele tarihi 
29 . IX . 1945 tir. Üçüncü ihale, yollar, taş dö
şeme tesisat işlerini ihtiva eden iki buçuk mil
yon liralık kısımlar, ki mütaahhidi Amaç Şirke
tidir. Mukavele tarihi 12 . X . 1950 dir. 

Sual 2. İnşaatın taş ve beton kısımlarının 
keşif plânına göre, metre mikabı olarak ayrı 
ayrı miktarı nedir? 

Cevap: İkinci kısım inşaat, ki sorulan sual
ler, meseleler bu ikinci kısmı inşaata dâhildir. 
İkinci kısım inşaatın keşif cetveline nazaran 
kagir ve beton miktarları şudur; 

Moloz, kaba yonu, hatıl taş inşaatı 42 984 
metre mikâbı ve ince yonu ve kesme taşlar in
şaatı 10 757 metre mikâbı olmak üzere ceman 
yekûn 53 741 metre mikabıdır. 

Keza demirsiz betonlar 11 170:00 metre mi
kâp ve demirli betonlar 11 193.00 metre mikâp 
olmak üzere ceman yekûn 22 363.00 tür. 

Sual 3. Taş ve beton kısımların metre mi
kâp başına keşif bedeli nedir? İhalede mütaah
hit tarafından bu keşif bedelleri üzerinden ay
rı ayrı indirilen miktar nedir? 

Cevap: Keşif evrakmdaki beton ve taş du
var fiyatları şunlardır; moloz duvar metre mi
kâbı 43.62 lira, kaba yonu duvar metre mikâbı 
105.29 lira, ince yonu (muhtelif) metre mikâbı 
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195.97 - 298.91 lira, betonlarda dozajına göre 
metre mikâbı 34.96 - 61.85 liradır. 

Mütaahhit bu fiyatların her birinde % 21.66 
tenzilât yapmıştır. 

Sual 4. Projenin tatbikına başlanmasından 
sonra temellerin takviyesi suretiyle artırılan 
beton kısmın miktarı nedir? 

Cevap: îlk proje ile tatbik edilen temel pro
jesi arasındaki beton farkı (12 000) metre mi
kâptır. 

Sual 5. Bu artırma karşısında Bayındırlık 
Bakanlığı ile mütaahhit arasında bir ihtilâf 
çıkmış mıdır? Çıkmış ise ve mütaahhit bâzı ta
leplerde bulunmuşsa, bu ihtilâf ve tekliflerin 
mahiyeti nedir? Hükümetçe verilmiş olan karar 
nedir? 

Cevap: Filhakika 1946 taririlide proje
nin tadili üzerine beton miktarı artmış ve ka
gir miktarı azalmıştır. Bu yüzden mütaahhit 
ile idare arasında bir ihtilâf vâki olmuştur. Bu 
ihtilâf Anıt - Kabir projesinin *, evvelce som 
kagirden yapılacağı düşünülmüş iken bunun 
temel zemini ve zelzele tesirleri dclayısiyle be
ton arma iskeletin etrafının taşla kaplı olarak 
ve kombine bir sistemin yap ılın e sı şeklinde 
projede yapılan tadilâttan doğrruştur. Müta-
ahhdin talepleri başlıca, ilk projede az olan 
beton ve demir miktarının mühim miktarda art
masından dolayı zarara duçar olduğu şekilde 
olmuştur. 

Bu ihtilâf projenin ^adili tarihi olan 1 Şu
bat 1946 tarihinde başlamıştır. Bakanlıkça, ta
ahhüt mevzuunun esaslı bir şekilde değişmiş ol
masından dolayı 240 bin lira kadar bir farkı 
fiyat verilmesi o zaman düşünülmüş ise de, iki 
defa Danıştayca tetkik edilen bu talep son defa 
Danıştayın 7 . VII . 1947 tarihli (.Hu Sözleşme
ye merbut olan Bayındırlık işleri genel şartna
mesine göre idarenin proje üzerinde her türlü 
tadilât yapmak yetkisi bulunması dolayısiyle 
mütaahhit tarafından talep edilen fiyat farkla
rının verilmesine imkân olmadığı) karariyle ka
bul edilmemiş ve keyfiyet mütaahhide tebliğ 
edilmiştir. 

Müteahhitlik bir yandan Sözıetme hükümle
rine göre işe devam etmiş ve diğer yandan 1949 
yılmda, yukarla yazılı ilıtilâflı işlerle, Sözleş
me hükümlerine göre ödenmesine imkân olmı-
yan diğer bâzı taleplerine ait Bayındırlık Bakan
lığı aleyhine iki milyon küsur liralık bir tazmi-
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: nat dâvası açmış bulunmakta ve bu dâva ha

len Hazinece takip olunmaktadır. 
I Sual — 6 - Bugün piyasa ea:-i fiyatlara gö

re beton inşaatın metre mikobı başına vasati 
| maliyet fiyatı ne olabilir? 

Cevap : Mütaahhit kârı ve idari masraf
ları vergi ve saire dâhil olmaksızın betonun va
sati maliyeti Ankara'da, dozajına göre (30-50) 
lira arasındadır. Taş fiyatına gelince: Bu inşa
atta kullanılan taş umumiyetle Eskipazar'dan 
geldiği cihetle Ankara piyasasında müteamil 

| bir rayici yoktur. Moloz kagirin iıyatı (25-35) 
liradır. 

7. Sorunun son maddesinde üstü açık ola
rak tatbiki kararlaştırılan projede değiştirilmiş 

• olan kısmın taş- ve beton miktar ı sorulmakta
dır. 

Evvelce tatbiki mukarrer bulunan üstü 
i kapalı Anıtın, şeref holü döşemesinden tavana 

kadar olan kısmnda (7000) metre mikâbı kagir 
(6000) metre mikâbı beton vardı. Bu son tadi
lâta ait proje hazırlanmaktadır. Henüz şimdi
den kati bir rakam vermeğe imkân olmamakla 
beraber yapılan tahminlere göre yeni vaziyette 
taş miktarı takriben (4000) mikâbı ve beton 
miktarı (2000) metre mikâbı olaeaktır. Yani 

I aradaki fark (3000) metre mikâl ' taş (4000) 
metre mikâbı betondan ibarettir. 

Fark eden diğer inşaat nevilerini soruya dâ
hil olmadığı cihetle arzetmiyorum. 

I Mâruzâtım bundan ibarettir. 
| BAŞKAN — Bahadır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; Anıt-Kabir inşaatında bilhas
sa son günlerde bir plân değişikliği yapılması 

i münasebetiyle bu mevzu üzerinde bilhassa mu
halefet çevrelerinin, bu inşaatta, yapılan son 
tadilâta bir takım esrarlı hüviyet verme temayü
lünde olduklarını ve bu esrarlı hüviyeti yine 
esrarlı bip takım iğnelemelerle efkârı umumiye-

I de şüphe uyandıracak şekilde istismar etmeye ' 
çalıştıklarını müşahede ettim. Onun için bu so
ruyu B. M. Meclisinin huzuruna getirdim. Daha 
başlangıçta hesaplarımızın »açık olduğunu, şüphe 
götürmez olduğunu, her türlü kontrolün yapıl
masına müsait olduğunu göstermek ve sahip 
olduğumuz zihniyeti bu kürsüden açıklamak ve 

1 sayın muhaliflerimize düşünce ve temayülleri-
I mizin açık bir hesabını vermek için. 
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Deniliyordu ki, son defa Anıt-Kabrin üstü- [ 

nün açık olarak yapılmasının sebebi, vaktiyle 
temellere fazla beton takviyesi konulmasından 
zarara uğrıyan iktidar gözdesi bâzı müteahhitle
rin korunmasıdır. Ben bunun hesabını vermek 
için kürsüye bu hesabı getirdim. Şimdi şahsi 
tetkikatım ve sayın Bayındırlık Bakanının bu
rada verdiği izahat, gösteriyor ki arada bir ih
tilâf vardır, ve bu ihtilâf mahkemeye intikal 
etmiştir. Mahkeme de halledecektir. Binaenaleyh 
mahkemenin işine bizim buradan müdahale et
memiz ve mânalandırmamız imkânı da asla yok
tur. 

Bundan sonra temellere 12 000 metre mikâbı 
fazla beton konulduğu halde Anıt-Kabrin üstü
nün açık yapılmasına karar verilmesi maksadiyle 
asıl projeden indirilen beton miktarı dört bin 
metre mikâbı raddesindedir. 

Fiyatları sordum. Fiyatlar 39 lira ile 61,50 
lira arasında tahalüf ediyor. Piyasadaki tehalüf 
ise 30 la 50 arasındadır. Bunların üzerinde de 
metre mikâbında 21,66 nispetinde bir tenzilât 
yapılmıştır. Açık olarak görüyoruz. 

Yalnız burada ufak bir noktaya ben işaret 
etmek istiyorum. O da son proje tadilâtında, 
Anıt - kabir inşaatının üstü açık olarak inşasına 
karar verilmesinin esbabı mucibesi nedir?. Niçin 
buna lüzum görülmüştür?. Bu hususu Bayındır
lık Bakanı biraz açıklıyacak olursa bu kürsüden, 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz bu mevzu et
rafında hesapların tamamiyle açık olduğu ka
naatini bütün Türk milletine vermiş olacaklar
dır. Ve karşı taraftaki arkadaşlarımızın da bu 
hassas mevzuu bir politika oyunu yapmalarının, 
bizim idarecilerimize bu mevzuda şüpheli bir na
zar atfetmelerine - eğer insafları varsa - mâni 
olacaktır. 

Benim söyliyeceklerim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

' TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim; Anıt - Ka
bir Projesinde yapılan tadilâtın ne gibi tetkiklere ı 
ve etüdlere istinat ettiğini, hepinizin, malûmu 
olduğu üzere, gazetelere beyanat vermek suretiy
le açıklamıştım. Fakat, belki bâzı noktalarının 
iyice aydmlatılamamış olması karşısında, bu hu
susta, soru sahibi arkadaşımın da arzuları üzeri
ne, kısaca izahatta bulunayım : 

Hükümetiniz iş başına geldiği zaman uzun I 
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yıllardan beri pürüzlü ve sürüncemede kalmış bu
lunan bilhassa bu kabîl büyük inşaatın artık te
mizlenmesi ve bir neticeye bağlanması için tet
kikler yapmayı, Bayındırlık Bakanlığına bir va
zife olarak tevdi etmiştir. Bakanlığımız, bu hu
sustaki mütalâalarını Hükümete bildirdi. Anıt -
Kabir İnşaatının karakterine, vasfına, asaletine 
ve azametine halel gelmemesi şartiyle bir tadil 
projesinin kabul edilebileceği kararlaştı. Bunun 
üzerine mevzu gerek mimari zevki, gerekse bu 
inşaat üzerinde hassasiyetle duran efkârı umuıni-
yemizi tatmin edebilmek için projeyi yapan jü
ri heyetinin, tetkikma tevdi edildi. Anıt -
kabir Projesini yapan jüri heyeti, yani he
pinizin malumu bulunduğu üzere Teknik Üni
versite profesör ve doçentleriyle, Güzel Sa
natlar Akademisi profesörlerinden müteşek
kil böyle yüksek bir ihtisas Komisyonu proje
yi tadil imkânı olup olmadığını araştırdı. Bu he
yet çalışmaları sonunda Anıt - Kabir inşaatının 
karakterine, güzelliğine, azametine ve asaletine 
her hangi bir şekilde halel getirilmiyeceği hak
kındaki kararın malî cihetini de tetkik ettik. Bu
nun neticesinde de bugün içi hiç de küçümsenmi-
yecek bir miktarda, 6 - 7 milyon lira arasında bir 
tasarruf sağlanabileceğini gördük. Hepiniz bilir
siniz ki, Türk milleti yeni Türkiye'nin banisi bu
lunan Aziz Ata uğrunda yapacağı her hangi bir 
masrafı esirgemez. Fakat bunun yanında tasar
rufu kabil olan işleri ihmal ederek israfil bir şe
kilde inşaat yapmak da. Aziz Ata'nm ruhunu 
herhalde muazzep edeceği cihetle hiçbirinizin ter
viç edeceğine kani değiliz, işte bu esaslar göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, bâzı muhalif
lerimizin polemik hareketleri ve tahrikleri karşı
sında dâhi kararımızı bozmadık. 7 milyon liralık 
tasarrufu sağlamak ve zamandan da iki yıl ka
zanmak suretiyle âbide eskisinden daha güzel bir 
şekilde tamamlanacaktır. Verdiğimiz bu karar 
dairesinde inşaata devam edeceğimizi arzederim. 
(Alkışlar). 

Bundan başka, bu tadil neticesinde, yani kub
benin hazfedilmesi neticesinde tasarruf edilen taş 
duvar ve beton aksanımdan dolayı bugün ihalesi 
yapılmış bulunan işlerden mütaahhitlerinin her 
hangi bir şekilde menfaatleri yoktur. Yani bâzı 
çevrelerde söylendiği ye yazıldığı şekilde himaye 
edilen her hangi bir şahıs veya mütaahhitlik yok
tur. Himaye sistemi, muhatap her kim olursa 
olsun, bizim icraatımızda hiçbir zaman yer bu-
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lamıyacaktır. Müsterih olabilirsiniz. (Bravo ses
leri)). 

BAŞKAN — Tensip buyurursanız 17,30 da 

toplanılmak üzere oturuma 15 dakikalık bir ara 
verelim. (Muvafık sesleri) Oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

mmm 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

8. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 
Türk - Fransız Komitesinin Louvre Salonunda 
tertiplediği Konferansta cereyan ettiği bildiri
len hâdiselere dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/161) 

BAŞKAN — Başbakan ve Başbakan Yardım
cısının Mecliste olmadığı anlaşıldı. Bu itibar
la bu soruyu gelecek birleşime bırakıyoruz. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Demin bu
rada idiler, celbediniz. 

BAŞKAN — Daha evvel gündem kendilerine 
bildirilmişti. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Burada 
idiler, Heyeti Aliye bekliyor. 

9. — Yozgad Milletvekili Avni Doğan'ın, eski 
Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili İsmet in
önü'nün deprem dolayısiyle Erzincan'a ve İkin
ci Dünya Harbi sırasında da Kahire 'ye yaptığı 
seyahatlerde harcırah aldığına dair olan iddiala
rın mahiyetinin açıklanması hakkında Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/162) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
• Aşağıdaki sorularımın Büyük Millet Meclisi 

sayın Başkanı ite sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını hürmetle rica 
ederim. 

1. — On bir yıl önce vukua gelen deprem mü
nasebetiyle Erzincan'a giden eski Cumhurbaş
kanı Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün Mec

lis bütçesinden yetmişbin lira harcırah aldığı, 
Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik tarafın
dan Meclis müzakeresi sırasında ifade olunmuş 
ve ayrıca Kudret Gazetesine verilen beyanat ile 
iddia üzerinde ısrar olunarak bu hususa ait ve
saikin Hükümetin elinde bulunduğu ifade olun
muştur. Doğru mudur? 

2. — İkinci Dünya Habi sırrasmda Kahire'-
ye giden eski Cumhurbaşkanı Malatya Millet
vekili İsmet İnönü'nün bu seyahat münasebetiy
le 150 bin lira harcırah aldığına dair serdolunan 
iddiaların mahiyeti nedir ve Hükümetin elinde 
bulunduğu beyan olunan vesikalar nelerdir. 

5 .1 .1951 
Yozgad Milletvekili 

Avni Doğan 

BAŞKAN — İhsan Şerif Özgen. 

İDARECİ ÜYE İHSAN ŞERİF ÖZGEN 
(Kütahya) — Henüz tetkikatımızı bitiremediği
mizden, ayın 22 nci Pazartesi oturumunda cevap 
vermejs üzere, talikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — O güne bırakıyoruz. 

10. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erata-
man'ın, 14 Mayıstan evvel ve sonra yurdumuza 
gelen göçmenlerin sayısı ile nerelerde iskân 
edildiklerine ve biran evvel müstahsil hale ge
tirilmeleri için alınması düşünülen tedbirlere 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/163) 

BAŞKAN — Bu soru da Başbakan veya Yar
dımcısının burada bulunmamasından gelecek 
Birleşime bırakılmıştır, 
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2. — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkan- I 

lığı ve Sayıştay 1949 yılı Kesinhesapları hak
kında Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu 
raporları (5/26) [1] 

BAŞKAN — Cetveller, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 127 nci maddesi gereğince, Hazine 
umumi hesabına kaydedilmek üzere Hükümete 
tevdi edilmiştir. Yüksek Meclisin ıttılaına ar-
zederim. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yı
lı Eylül, Ekim ve Kasım ayları hesabı hakkında 
Meclis hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/28) [2] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

4. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-
ren'in, Dilekçe Komisyonunun 14 . VII . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 102 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve dilekçe Komisyonu raporu (4/71) [3] 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı bu hususta 
izahatta bulunacaktır. Buyurun, Bahadır Bey. 

DİLEKÇE Ko. BAŞKANI BAHADIR DÜL
GER (Erzurum) — Efendim, bu mesele Komis
yonda müzakere edilirken bendeniz müzakerele
re iştirak edemedim. O sırada Komisyona, Bursa 
Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Raif Aybar 
muvakaten riyaset etmiş ve verilen bu karara 
muhalif kalmıştır. Kâtiplik yapmakta olan Şa
hap Tol arkadaşımız da yine verilen karara mu
halif kalmıştır. Bu sebeple, sırf bu meseleyi Mec
lis huzurunda müdafaa etmek üzere arkadaşımız 
Talât Oran muvakkat Sözcü seçilmiştir. O arka
daşımız bu meseleye muhalif idi. incelikleri bili
yordu, bu işi Mecliste kendisi müdafaa edecekti. 
Halbuki Talât Oran arkadaşımız hastadır, yatı
yor. Onun için bu oturumda bu raporun konu
şulmaması, eğer tasvibinize iktiran ederse, mu
vafık olur. Arkadaşımızın bulunduğu bir cel-

[1] 42 sayılı basmayazı tutanak sonundadır. 
[2] 47 sayılı basmayazı tutanak sonundadır. 
[3] 56 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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sede konuşulmasını, binaenaleyh, talikini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Ne kadar mühlet teklif ediyor
sunuz efendim? 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Bir 
hafta sonraya talikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon namına konuşan ar
kadaşımız, Komisyon Başkanı sıfatiyle, mukabil 
tezi karşılamak zaruretinde bulunduklarından 
mehil rica ediyorlar. Tensip buyurursanız bir 
hafta sonraya talik edelim. Oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler işaret buyursunlar... Etmi-
yenler... Bu maddenin bir hafta sonraya taliki 
kabul edilmiştir. 

5. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hak
kındaki 3005 sayılı Kânunun 6 ncı ve 13 ncü 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/97) [1]. 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir, maddelere geçiyoruz. 

Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 3005 sayılı Meşhut Suçların 
Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun 6 ncı ve 
13 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3, — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kumlu yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler...'Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının heyeti umumiyesini oyunuza arze-
diyoıum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın kanunluğu onanmıştır. 

[ j | Birinci görüşme tarihi 28 nci Birleşim 
I tutanağmdadır. 
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6. — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

emrindeki deniz teşkilâtının askerleştirümesi hak
kındaki 3015 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun tasarnsı ve Millî Sa
vunma ve Gümrük ve Tekel Komisyonları rapor
ları (1/75) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı emrindeki 
deniz teşkilâtının askerleştirümesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

BÎRlNCÎ MADDE — 3015 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Deniz bölge komutanları doğrudan 
doğruya Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
emrinde olarak vazife görürler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Millî Sa
vunana ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini yüksek oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Tasarının kanunluğu onanmıştır. 

7. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süre
sinin uzatılmasına dair olan mektupların onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 

Komisyonları raporları (1/65) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmiştir. 

[1] Birinci görüşme tarihi 28 nci Birleşim tu-
tanağındadır. 

[2] 48 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süresinin 
uzatılmasına dair teati edilen mektupların onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında münakit 2 Ara
lık 1948' tarihli ödeme Anlaşmasının, 25 Şubat 
1950 Protokolündeki değişiklikle birlikte ve 1 
Temmuz 1950 tarihinden geçerli olmak üzere bir 
yıl süre ile uzatılması hususunda Belçika Elçiliği 
ile teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasında imzalanan Modüs vi-
vendi ile Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/68) [1] 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz is
tiyen? Yok. Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Dev
leti Hükümeti arasında imzalanan Modüs viven-
di ile Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 4 Tem
muz 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Modüs 
vivendi ile Ticaret ve ödeme Anlaşmaları kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

[II 4.9 sayılı basmaya&ı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul buyuranlar... Etmiyenler.:. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Al
manya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birle
şik Kırattık, Fransa İşgal Bölgeleri Askeri Hü
kümetleri arasındaki ödeme Anlaşmasına bâzı 
cari tediyelerin ilâvesine dair olan mektupların 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/64) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakknda söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere gedilmesine karar ve
rilmiştir. 

Türkiye ile Almanya'daki Amerika Birleşik Dev
letleri, Birleşik Kırallık ve Fransa İşgal Bölge
leri Askerî Hükümetleri arasındaki Ödeme An
laşmasına bâzı tediyelerin ilâvesine dair» olan 
mektupların onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Almanya'daki Amerika Birleşik Dev
letleri, Birleşik Kırallık ve Fransa îşgal Bölge
leri Askerî Hükümetleri arasındaki 15 Ocak 
1949 tarihli ödeme Anlaşmasının üçüncü mad
desi ekinde tasrih olunan câri tediyelere diğer 
bâzı tediyelerin ilâvesine dair 23 Haziran 1950 
de Frankfurt ' ta imza ve teati olunan mektup
lar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 
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j Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi sona ermiştir. 

10. — Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 
9 ncu maddesinin değiştirilmesi için teati olu
nan mektupların onanması hakkında Kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/66) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
j yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği 
ile teati olunan mektupların onanması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — 2 Aralık 1948 tarihli Türki
ye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 9 ncu madde
sinin değiştirilmesi için Ankara'daki Belçika 
Elçiliği ile teati olunan mektuplar kabul edil
miş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok. Maddeyi kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

[1] 54 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [1] 55 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi hitama ermiş
tir. 

1951 Ö : â 
Gündemde görüşülecek başka madde olma

dığından 17 . I . 1951 Çarşamba günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,50 

« • » i 

DÜZELTİŞLER 

Olağanüstü Toplantının 30. VI. 1950 tarihindeki 15 ve 12 . VII . 1950 tarihindeki 21 nci Birleşim 
Tutanaklarında aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Birleşim Sahife Sütun Satır Y a n l ı ş 

15 

15 
15 

15 
21 
21 

322 

322 
322 

322 
565 
565 

0 

0 
0 

0 
1 
1 

2 

3 
4 

6 
20 
23 

Urgancıyan Andonun 

bunun ölümü ile 
Mevcut olanlardan bir kısmı bu 
arazideki 20 
1341 
parselleri ve 
Urgancıyan Andon'un 

21 565 1 24 iken bunun ölümü ile 

21 565 1 26 1341 
21 565 1 26 bu arazideki 20 his 
21 565 1 38 76 455 lira 
21 565 2 17 13 146 m2 
21 565 2 21 76 455 lirasının 
21 565 2 24 217 380 liraya 
21 565 2 42 Kadastronun 1151 
21 565 2 45-46 13164 m2 si 
21 565 2 47 1938 senesinde 

D o ğ r u 

Urgancıyan Andon ve Sıvacı 
Ösep 'in 
Bunlardan Andon'un ölümü ile 
mevcut olanlardan Andon'un ka
rısı ile üç kızının bu arazideki 40 
1340 
parselleri, 1150 ada ve 1151 
Urgancıyan Andon ve Sıvacı 
ösep 'in 
iken bunlardan Andon'uru ölümü 
ile 
1340 
bu arazideki 40 his 
764 lira 55 kuruş 
20 826 m2 
268 lirasının 
141 183 liraya 
Kadastronun 1150 ve 1151 
20 826 m2 si 
1933 senesinde 
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sĞöçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği» ne yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurum

lar vergileri matrahlarından indirilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 302 

Kabul edenler 302 
Reddedenler o 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 168 

A,çık Milletvekillikleri 17 

[Kabul edenler] 
AFYON KABAHİAB 

Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlû 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali CanibYöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya -Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlıı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Hâlis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
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Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhittin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Çoşkan 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Bırand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gdrsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoglu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ayteıniz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Mamdi Şarlan 

RİZE 
Tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Ahmet Mor eril 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Naci Berkman 

Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nazım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Er ataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topçuoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
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Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 

Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

Kâzım Özalp 
YOZGAD 

Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-

kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Oya 'katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Yahya Selvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Başkan 
V.) 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nihat tyriboz (Bakan) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigu.. (î.) 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci. 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoglu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mithat Sözer 
Füruzn Tekil 
Ahmet Topçu 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten (1.) 

İZMİR , 
Cihad Baban 
Tarık Gürerk* 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

- KARS 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş (1. Ü.) 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan (1.) 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
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KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Remzi Koçak 
îhsau Şerif özgen (î. Ü.) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet inönü 
Nuri Oc&kçıoğlu 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket ince (Ba
kan) 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (î.) 

MARAŞ 
Ahmed Kadoğlu 
Remzi öksüz 

B : 30 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet Öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (I.) 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Spofel 

SAMSUN 
Tevfik îleri (Bakan) 
İsmail Işın 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İbrahim Duygun 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 

Mahmut Goloğlu (I.) 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

UEFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıb 
Avni Doğan 
Yusuf Karshoğlu (I.) 
Hâşhn Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (1) 
Cemal Kıpçak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

17 

[Açik Milletvekillikleri] 
Aydın 3 I Çanakkale 1 I İstanbul 2 
Balıkesir 1 Denizli 1 İzmir 1 
Bilecik 1 Eskişehir 1 Kırşehir 1 
Bursa 1 Gümüşane 1 { Afcilk 1 

>+< 



T, B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 42 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 1949 yılı Ke-

sinhesapları hakkında Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu 
raporları (5 /26) 





Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 1949 yılı 
kesinhesapları hakkında Meclis Raporlarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/26) taranamamıştır. 

Çizelgenin aslı cilt nüshasında mevcuttur. 





S. Sayısı: 47 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay

ları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5 /28) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 10 . I . 1951 

Esas No. 5/28 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

1 982 667 84 1950 Eylül başında Ziraat Bankasında kalan para. 
735 766 16 1950 Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

2 718 434 00 Toplam 
1 022 187 17 1950 Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

v 
1 696 246 83 1950 Aralık başında Ziraat Bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1950 Eylül, Ekim ve Kasım ayları gider kâğıtları incelen
di. 1950 Eylül ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Ziraat 
Bankasınca alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harca
nan para çıkarıldıktan sonra 1950 Aralık ayı başında Ziraat Bankasında 1 696 246 lira 83 kuruş 
kaldığı görülmüş ve Bankanm her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun bulun
muştur. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı yerine Sözcü 
Çorum 

H. A. Vural 

Bilecik Çoruh 
t. Aşkın A. Gigin H. 

îmzada bulunamadı 

Sözcü 
Çorum 

H. A. Vural 

Çorum 
Yemeniciler 

Kâtip Denetçi 
Giresun Zonguldak 

A. Tufekçioğlu A. R. Incealemdaroğlu 
îmzada bulunamadı 

Denizli Mardin Kars 
E. Şahin M. K. Boran A. Çetin 

. 





S. Sayısı:48 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Öde
me Anlaşması süresinin uzatılmasına dair olan mektupların onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 

raporları (1 /65) _ 

. - • • • j , ^ . . . . . ' . - . - , • - ' • • • • : . - • : . - . • • . - . . . • 

"; Başbakanlık 27 . IX. 1950 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü v _• 
Sayıı 71 - 1236, 6 - 3516 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tijrkiye ile Belçika -Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasi «üresinin 
uzatriması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . VIII .1950 
tarnöade Yüksek Meclise sunulması Kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı 
ölarafeı^^ıîmuştur. 

Ö4epwAşlaşması süresinin uzatılmasnıa dair olan mektupların, 5589 saydı Kanunla süresi 
uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulmaca 28 . VIII . 1950 
tarihli ve 3/Î1771 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımlaarzederim. 

••"•*•• Başbakan 
: .••'•' i *: A. Menderes 

GEREKÇE 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında münakit»2 Aralık 1948 tarihli 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük süreleri 30.Hairan 1950 tarihinde sona ermiş bulun
maktadır. 

Adı geçen Ekonomik Birlik ile aramızdaki ticari münasebetleri, Avrupa Tediye Birliğinin tat
bikatı içinde alacağı istikamete göre ve sona ermiş bulunan anlaşmaların şimdiye kadarki, tatbikatı 
neticelerinden de faydalanarak yeniden tanzime imkân vermek üzere, aramızdaki Ticaret Anlaşma
sının şimdilik temdit edilmemesi hususunda Belçika Elçiliği ile mutabık kalınmıştır. 

Ancak, yeni anlaşmanın akdine kadar iki memleke* arasındaki ticari mübadeleleri haleldar etme-
mek-için, ödeme Anlaşmasının bir sene müddetle temdicB uygun g^rülmüf ve bu maksatla 29 Ha
ziran 1950 tarihinde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı île Ankara'daki Belçika Elçiliği arasında mek
tup* teatisi yapılmıştır. Böylece yeni bir ticaret anlaşmasının akdine değin, ticari mübadeleler her 
iki memlekette cari, ünıümi ve ithalât ve ihracat rejimleri dahilinde yapılacak, bunlarla ilgili öde
meler ise eski usule göre devam edecektir. 

Bahis konusu mektuplarla varılan anlaşma menfaatlerimize uygun ve Belç*ka ile aramızdaki ticari 
münasebetlerin devamını saglıyacak mahiyette görülmüş olmakla, ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Dı^şleri Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 

. Karar fio. 9 

j*vi mvmmö 

-tffcttk fcaşk&ıfîîga 

Türkiye ile Belçjka-Lüksemburg* 15koB0raik Kantin tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
Birliği arasındaki öleme Anlaşması sürisiain olduğu neticesine varmış ve tasarıyı aynen ka

bul etmiştir. 
Adı geçen tasarı ile ilişikleri t icaret Komis

yonuna havale buyurulm ak- üzere TŞiksek Baş
kanlığınıza sunulur, 

mmMm, Kâtip 

A, Çobanoğlu 

uzatılmtjsa hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan! ve Bakanlar Kurulunca 28, VIII . Ît50 
tarihin^ İpksek Meclise sunulması kararlaştı-.-
lilaıı JKİnun tasarısı ile gerekmesi ve ilişikleri 
Yüksek; Başkanlığınızdan Dışişleri •Komisyonu
na havajle edilmiş olmakla, Komisyonumuzun 
5 . XII . 19S0 tarihli toplantısında Dışişleri $îa-
kanlığı jtemsüeîlerinin huzttr^f^lîfteftnoy: 

--WasııM ^air :^a»,ıa<ittıı |tan^ ^ a » »ayık Kft-
ît^^puHfeiijbHh «sız fitiı HM i ıfw 111 ü nyı iı^ Ma ıı m mu ŜÖP-» 

dîği yeetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 

Komisyonumuz, ynglıjli gftttjfrffİMl »•»•?> d fr 

Dışişleri Ko. Baş. 
ÎŞmir 

Bepırum 
# . '$.•• Burçak 

Kütakya 
A. Gündüz 

... Hatay 
A.JteleJç 

:, Sataştın 
F. Kesim 

c i ^gaka 

Ticaret-Komteyonu raporu 

Ticar6% Komisyonu 
Esas ko. 1/65 

11 . / i 1931 

YttkSefc Bfeşk^tıîığa 

* am&f8 İhr3^±* ^*\i#mfr*ıfmEkbmmik 
m*H& &mfa&tâ?%4ma* Atfayınm «talimin 

-fi tfKtğfâfa1^&B&MK&&BTthlftŞ lOPtu? AMfeglfiVMMfl; ***** 
zırlanan. ve Büjumllr ltei»lmı«fr 3» *h1g& • 

. , , ^ ^ «çfcifi^Vttfc«k,>I#ei*ft 6**«Mit&Ka>. 
^ ^ ^ r ^ ^ t e d S ^ ı ^ f t a f e » ^ - ^ . ^ ! ^ ^ ^ **$i#k-

4>riwjfiWPfl8lnflwTn»™ŞBpM^ .Vftr'i MB#^^^^pa9MHNMpari 

temsilcilerinin huzurları ile incelendi: 
B a M U k i k laaa* 1ı Mlıı ı ^ mfcliı lı ınııı--—--•- • • l i f t i Ml^ılı i 

tarihli oturumunda 3/11771 sayı ile onanmış ol
duğu görülmüştür. 

Komisyonumuz, yaptığı görüşmeler sonunda 
tasarının uygun olduğu neticesine varmış ve 

^wifctebw!-eWHİ#to\. 
':$w«fes*^«*$i&efe- *Y,txwâ*y* *m uluttuk 

^«M^e a4l<eeçeı«;feN»aı% gaeehgi w i i ^ l m i >fte 

•7 feüAakyh 
* •Uır&ttm-
.rMym K-
S. #eww*n 
E H * « ^ » 

•JB*f&H*k 
rt^üta^ya 

A. Kavuncu 

Sivas 
H. Yüksel 

^•Smâmtiomı r, Mt&mkr 
.^MemmecOt^ im$3m& 

t̂afcasya - ,jte»l»r& 
Hu&omy :ı İ(«flm}i 
^K*aaeli ,B«tal^e 
• &. aWfedw v ^ - Mi-Mkin 

«m**>,-u.-* 
Server Somuniuoğhı 

Tmzada bulunamadı 
Trabzon 

C. Zarnmgü 

(S. Sayısı: 48) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
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MADDE 1. — Türkiye üe Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasında münakit 2 Ara
lık 194& tarihli Ödeme AnJaşjnasının, 25 Şubat 
1950 protokolündeki değişiklikle birlikte've 1 
Temmuz 1950 tarihinden geçerli olmak üzere bir 
yıl süre ile uzatılması hususunda Belçika Elçili
ği üe teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Ba§man 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibe§e 

G. ve Tekel Bakanı 
İV. özsan 

Ufeştırma Bakanı 
'T.-thri 

İşletmeler 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

t<3şleri BafcAaı 
R. Namk-ioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

F. Belen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

iVv*LİWger 
Tarım Bakanı 

N. t&riboz 
Çalışma Bakanı 

Mh'rûlarhan 
Bakanı 
Ete 
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Türkiye ile Belçika arasondakimübadelelerin inkitaa uğramamasını teminen ve Hükümetimden 
aldığım emir üzerine 25 Şubat 1950 Protokolü ile tadil edilmiş bulunan 2 Aralık 1948 tarihli 
ödeme Anlaşmasının bir sene müddette, temdidini Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım. 

Ekselansınız bana bu hususta Cumhuriyet. Hükümetinin» mutabakatını bildirmekle beni minnet* 
dar kılacaktır. s . . . . „ , " . , . . . , . . . . . , , . . 

Bit Vesile ile Ekselnsınıâza en derin saygılarımı tekrarlarım. 

Ekselans Fuad Köprülü ' • ' " . ' . Ankara, 29 Haziran 1950 . ' 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı S. Halot \ \ 

' ':- _ A n k a r a ..'.-••-' . '" ' T . T T , . . - • " . " • • . " • T l 

Nor 72585/40 VT Ankara, 29 HazirmlMO -

B a V ' E İ C İ • • • • . . • • - • • • . • / ' ' - : . - r • - . . . : • , . - • . > . ; 

, ; - . * : . • ; ; ' ' " . - . ' - . - • • : . ; ; . . . • ; - • - • • • , # • • • - - • ' ' " ' 

Mefadı aşağıda yazılı 29 Haziran .1950 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanı
rım: ;•.,:-•' :•••-=•;•;:•- .'" '• . • • \ ; , ı - ' .---r :•••':-• -•.••-"•..'•.' "•'. 

«Türkiye ile Belçika arasındaki mübadelelerin inkitaa liğramamasını teminen ve Hükümetimden 
aldığım emir üzerine, 25 Şubat 1950 Protokolü ile tadil edilmiş bulunan 2 Aralık 1948 tarihli 
Ödeme Anlaşmasının bir sene müddete temdidini Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım. 

Ekselansınız bana bu hususta Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını bildirmekle beni minnet-
dar kılacaktır.» 

Yukardaki hususlar üzerinde Türk Hükümetinin mutabık bulunduğunu size teyit ile şeref 
kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Elçi. 

Ekselans Stephane Halot t Dışişleri Bakanı Y. 
Belçika Elçisi Fotin Rüştü Zorlu 

Ankara 

(8> Say ısı: 4g) 
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î s rşü Devleti Hükümeti ile 4 Temmuz 1950 de imzalanan vesikalar üç tanedir: 
1. — ÎCodüs Viveııdi : 
iki Hükümetin seyrisefain ve gümrük mevzuatı konusunda birbirlerine karşılıklı olarak bir

erlerine k a ^ j l ş l ı o l a » ^ m mmfe ıslippa&ye m a z j ^ mi\l& mvm&$4m Wf&lw&eddmw dair 
olan bu Modüs vivendi, imzası tarihinde y ü k l ü ğ e giçip iki memleket aıasınd^, bfr Ticaret ¥e 
seyrisefain anlaşması imzalanıncaya kadar mer'iyette kalacaktır. Bununla beraber âkıd taraflar 
itteelerse altı ay evvelden haber vermek §artiyle btt A»laş»*ayi feshedebiMriei1. 

2. Ticaret Anlaşması: 
îki memleket arasında yapılacak mal mübadelelerinin her iki memlekette yürürlükte bulunan 

genel ithalât ve ihracat rejimlerine göre yapılmasını âmir olan bu Anlaşma kliring esasına müste
nit olup hususi takas işlerine yer verilmemiş ve her hangi bir liste eklenmemiştir. 

Ticaret Anlaşması imzası gününde yürürlüğe girip 4 Mayıs 1951 tarihine kadar muteber ola
caktır. Bu tarihten iki ay önce âkıdlardan biri tarafından feshi ihbar edilmediği takdirde birer se
nelik müddetler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

3. ödeme Anlaşması: 
* Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra iki memleket arasında yapılacak ticari mü

badelelere mütaallik ödemelerin tesy^ftBİai litolayiaştırniak maksadiyle imzalanmış olan ödeme An
laşması Ticaret Anlaşmasiyle aynı yürürlük süresini haizdir. Bu Anlaşmaya göre mal bedelleriyle 
iki memleketin yetkili makamlarınca müsaade edilen diğer bilcümle ödemeler Tüplüye Cumhuri
yet Merkez Bankasında açılan ve A. B.-D. dolan ile tutulan bir hesap kanalından yapılacaktır. $.u 
hesapta her iki taraf için de karşılıklı olarak 840 000 dolarlık bir borçlanma haddi derpiş 
olunmuştur. - • • ; 

Ahdi hesabın alacaklı veya borçlu bakiyesi bu miktarı aştığı takdirde bu aşan miktar borçlu 
tarafça muvakkat veya katı mahiyette döviz terki suretiyle ödenecektir. Anlaşma süresjUıin hita
mında hesapta bir bakiye kaldığı takdirde, bu bakiye borçlu tarafça altı ay zarfında mal ihracı 
suretiyle tesviye olunacaktır. Bu müddetin sonunda kalacak bakiye ise dolar olarak ödenecektir. 

Yukarda aşaşları arzolunan bu Anlaşmalar memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edil
diğinden, onanmaları için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Köm»yonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 15 . XII. 1950 

Esas No. 1/68 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasında 4 . VII .1950 tarihin
de imzalanan Modüs Vivendi ile Ticaret ve öde
me anlaşmalarının onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 4 . VIII .1950 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırman 'Kanun tasarısı üe gerekçesi 
ve ilişikleri Yüksek Başkanlığınızdan Dışişleri Ko
misyonuna havale edilmiş olmakla, Komisyonu
muzun 5 . X I I . 1950 tarihli toplantısında Dış
işleri Bakanlığı temsilcilerinin huzuru ile inee-

( S . Sayısı : 49) 

lendi. 
Esasen, bu anlaşmaların 5589 sayılı Kanunla 

süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 4 . V I I I . 
1950 tarihli ve 3/11669 sayılı kararla onanmış 
olduğu görülmüştür. 

Komisyonumuz, yaptığı görüşmeler sonunda, 
kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
olduğu neticesine varmış ve tasarıyı aynen kabul . 
etmiştir. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri Ticaret Komis-
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yonuna havale buyurulmak üzere Yüksek' Baş
kanlığınıza sunulur. 

.Dışişleri Komisyonu • 
Başkanı 
îzmir 

Erzurum 

Burapoıjun sözcüsü 

Denizli 
* \ l . (Jobanogtû 

Sfeyhttt 
B. O. infc 

İJ--İ1 - •* - - f -

Hatay îzmir 
)*& #e&e& A. Başman 

Samsun 
F. Kesim 

Trabzon 
H, Sak|t 

mzacja buliHin^ı^ "M 

ticâret komisyonu rapora 

Ticareİ Kornişonu 
Esas No. 1/68 
Kafar tfo. 15 

ti .l,Mt. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiy* Cumhuriyeti Htikümkti il?? laretil 
Devleti. H«*«ftıcti arasmda 4 VII'.. 1960 tari
hinde imzalanan Modös 'Vİtemb ile Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarıma ©fldn$ası İtakkmda Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 4 . VIII . 1950 tarihinde Yüksek Mee-
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile 
gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Balkanlınızdan Ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla, Komisyo
numuzun 22 . XII . 1950 tarihli toplantısında 
Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin 
huzurlariyle incelendi : 

Adı geçen bu Anlaşmaların 5589 sayılı Ka
nunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun ver
diği j etkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
4. VI I I . 1950 tarihli ve 3/11669 sayılı kararla 
onanmış olduğu görülmüştür. 

Komisyonumuz, gerekçenin tetkiki, Bakanlık
lar temsilcilerinin izahatı ve yaptığı görüşmeler 
sonunda Kanun tasarısının uygun olduğu neti

cesine vörftriş- Ve tas$aWyı aynen kabul etmiştir-, 
Havakaâ gfcrâğince Kamutaya arzedilmek üze

re Y#»^-;Blf5kiörtığa saygı ile mfthriâr." 
Ticaret ^oti^syörta Başkanı '" "ÎHİ ' ' 

Kütahya 
//. Gedik 

Kâtip 
Balıkesir 
E. Güreli 
Amasya 
H. Karay 
Erzurum 

8. Ba§ak 
Kütaliya 
M, Aîkin 

Smob 
Serrer "Somuneuoğlu 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 

Kastamonu 
Ş. Kerinısade 

Afyon K. 
tf. Kerman 

Ankara 
Sr Benli 
Kocaeli 

E. Alkan 
Kütahya 

A, 'Kavuncu 
Sivas 

H. Yüksel 

C. Zamangil 

(S. SayısU'49) 



HÜKÜÜÇBTİN' TEKLÎFÎ 
1: Türkiye CwnhufyytâiMükimeti üe İsrail Devleti 

Hûkümeti&tmvfcda 4 Temmuz 1950 tarihinde im
zalanan Mûâms-vivendi üe Ticaret ve] ödeme An-
laşmalamnm^namması hakkında Umun tasarısı 

MADÖE 1.'— Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile'îdraîlÖeVîiâti Hükümeti arasında 4 Tem
muz 1950:tarihinde Ankara'da imzalanan Modüs 
vivendi ile Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları kabul 
edilmiş veı onanmıştır. 

MADlfE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe; girer. 

MÂÖDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. [ • . . • 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı Ve ' 

-. , , Millî S. Bakanı Vv 
. . i . . . ....... •:- • & ÂğaoğlU ..-.--•.; V 
Devlet: Bakanı .<;.•-.• Adalet îBafe&Ki 

F. L. Karaosmanoğlu : ff. özyfif&k : 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Mip E^tim Bakam 

Eko. ve Ticaret Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı V. 
Z. H. Velibeşe 

CJ. ve Tekel Bakam ve 
Millî Eğitjm Bakanı V. 

N. ûzsan 
: Ulaştırma Bakanı: 
• :, • TXÎleH ı {-

îgletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

F. Belen 
Sa. ve;So, Y. Bakanı 

N.fi.Belğer 

Tarım Bakam 
N. tyrjboz 

Çalışma Bakanı 
S. PoTatkan 

Bakanı 
Ete 

(S; Sayısı : 49) 
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MTüj^iye Cumhuriyeti Hükümetimle İseail J>»yleti Htikiüateti ağadak i imgtakrt k^arlafttrmıg-
lardir : ^ . - / }:u--Jt^<- *?*.-•'/•: •• - ^ I \ ; H ^ 'U-- - ^— /. ' -

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti; ' • . ' ? ' * ; •• .'"* ' ' ** ' ""* • . * " 
a ) Ş e y m e f a i n k o n u s u n d a , •% 
>b) İthalât ve ihracattaki <>^rük resimleri, bu «esimlerintahsil şekli, gümrükleomeye mütşaL 

lik :k!aMelef; muameleler;Ve m^eöe^jfe^r bususuada, ^ 
bfi^îrlerİiie k^rş/iAkft 'ölarak'eri zfyadi mftsaadeye mâ^ar mfllet muamelesini uygü&yaeafelardır. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet.muamelesi; * 
1. Hudut ticaretini kolaylaştırmak mafcsadiyle, yüksek âkıd taraflardan biri tarafından, hudut 

memleketlerine bahşedilmiş veya edilebilecek imtiyazlara, 
, .2, TT^eJsâkidv taraf lardan Mri tarafından akdedilmiş veya eâöecek bir gümrak b i t l i d e n 

mü^ve})ü^f^i|a^jelere,:iî. ;•• , v<r: - ; ^ -::?*-.--•-
uygutenmıyaçaktır. . . : •• •;,•••,- ' ^ > ,K -.-; 

İş bu Modüs vivendi imzası gününde hüküm ifade etmeye başhyaeak ye Türkiye ile israil Devleti 
arasında bir Ticaret ve Seyrisefain Andlaşması y ü r ü r c e girinceye kadar meriyette kalacaktır. 

Bununla beraber, âkıd taraflar işbu Modüs vivendiyi altı ay evvel haber vermek suretiyle her 
zamto feshedebilirler. l '"*'.' ' * 

Ankara'da 4. Temmuz $950 tarihinde Fransızca^M nüı^a ola^iyapıtonjşlır; -^ r ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İsrail Devleti Hüfeümçti adına 
Fatin Muştu Zorlu Eliahu Sasson 

,-ŞV; 4 

TÜRKİYE İLE İSRAİL DEVLETİ ABASINDATİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile İsrail Devleti Hüküm eti, iki memleket arasındaki Ticari Münasebetleri 
geliştirmek arzusiyle, aşağıdaki hususlarda mutabık kâlmıştlardır.-

Madde— h ' i . ^ 

Türkiye ile İsrail Devleti arasındaki Ticari mübâdefeler her iki memlekette yürürlükte b>Üı& ^ 
nan genel ithalât ve ihracat reltolerîne uygun olarak yapı&eaktır. •,- ' ^ i v \ ; ;'.^^v',*'''\-

- :-• ' Hadde — 2. >" ' "'; 

Türkiye Hükümeti üe İsrail Devleti Hükümeti, işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında, geaefcr 
rejimlerinin çerçevesi içinde birbirlerine ithal ve ihraç lisansları vermek hususunda her türlü ko-
layUğı göstermeyi taahhüt ederler. 
. • . ' • . - : , - . • - . - , ; . . ' _ ' • : • _ ' ? . . . ' - ; ; . - ; ^ : ^ . - • • • , • • • : • • * ' 

Anlaşmahın yürürlük ' süresi zarfmda yapüaeak1 Ticari Mübadelelere ait ödemeler, bu
günkü tarihte imzalanan ödeme i Anlaşması hükümlerine göre tesviye olunacaktır. : 

;-.!.• Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe? İkomÜmasından sonra- ioer iki taraftan seykedilen mallar !*çint 

( S, Sayısı 149^ _ '' _ : :\ - ;/' 

m 



— .£ — 
ÂkKtUrff&n ^ e r k*ri> ihraç eden t&rafm^«ft&K& foâİMfefcltİşHncâ verilmiş ve ilişik örneğe uygun 
bir ntetöje şahadetnamesi istiyebileoeklei'dir. 
•>,&«&&&&) ?fmi*Mcm*v**& b*fr*m psi**Hfe b# me&fig» fit ini aşaitfâtt' gmttemhler 

için merişe şahadetnamesi aranılmıyacaktu*. ,! 

' ! ' ' '• ' - ı- « f : . _ , ' . , ' 

] Madde — 5. ' 

Tştiu Aklaşmanın yürürlüğe konulmasından .ev vel başlamış,-slan ticari işlemler,, bunların iki-tat-
raf ^yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memlekette yürürlükte, buiunau.geael 
rejim 'hukümîörine' göre tasfiye olunacaktır. r 

Madde, —• 6. 

•. İstife skıûfafmmm f&vürti&tte btümcltı^itâ&&a h*fr iki m&ftlek«tin y t̂kİM^ ıırefcamiarınca 
onanmış olup Anlaşmanın sona ecdiği tarihte henüz bitirilememiş olan ticari-' nşlfcttkfer; itfbfa. üîi* 
laşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. 

îşBu 'Anlaşma \ Temmuz 1950 tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 Mayıs 1953, tarihine kadar 
muteber; olacaktır. 

Süre sonu tarihinden ikk&y SnGfc&fcfeeı tcetiLcNfrk, feshedilmediği?. takdirde s«neîîk «Üf«tw fşin 
kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankajr^^^feMm^l^Öfrtarihitiae oransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

T. C. Hükümeti adına israil Devleti Hükümeti adma 
Fatin Rüştü Zorlu ^ ~ Eliahu Sasson 

Göndereâ : Alan : 
îsîm -: . İsifaı- . , . . 

Malın cinsi 
Ambalaj, tarzı t, .. ı - ̂  
Koli adejii 

\ ' '' K i l o . . . . . • . ' . ' • . . .-'•:-»'.•"? . ' - . ' " . 

Malın glönderileceği yol' . Kıymet Fob/Cif 
".' ,Tfirkiy» ite îsîşil Dev&tî-jg,ra»İ*8â6 4 Temmuz 1950 tarihli Ticaret Anlaşma

sı j^M^ggŞg? u^arfk^ y-atıflş^- n ^ k ^ ^ ^ ^ a s ^ İmt^n^k Türk/frrail menşeji, plguğgpp |a*Şik 
eder. •..îî jüi. ' :.*"•.*>- i,-? *»;•*•• " ı . i ' ' . . - ı si 

i 

Tarih 

î t i ; » ; J^i t ' *-"J-' r,*iJ'f-> J ' M : , ' i * ' t/J o m u » >*<»>.• . 

i ' (S. l'İSa^v:-491 
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Bununla beraber şurası da mukarrerdir ki,söz konusu muameleler yalnız ABD doları, İngiliz 
lirası veya yukarda mezkûr iki müessesenin önceden mutabık kalacakları diğer bir para ile yapıla
bilecektir. -•• r 

Madde — 6. 

İşbu Anlaşmanın sona .erdiği tarihte, birinci maddede derpiş olunan hesap bir alacaklı veya borçlu 
bakiyesi-; gösterdiği takdirde, borglu taraf bu bakiyeyi altı ay zarfında alacaklı memlekete ihraeı su 
retiyle tesviye edecektir. - ''••* •'.*• -

Bu altı ayJtîk sürenin sonunda da mezkûr hesapta bir bakiye kalacak olursa, bu bakiye alacaklı 
memleket lehine ABD doları yahutdingiliz Brası veya yukarda sözü geçen iki bankanın mutabık ka
lacakları diğer bir paranın transferi suretiyle tasfiye olunacaktır. 

Madde — 7. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Anglo - Palestine Bank Ltd., işbu Anlaşmanın uygulan
masını mütaallik teknik hususlar üzerinde anlaşacaklardır. 

: ^ : : i - - . . . d : * . : • • • • - . . :•' M a d d e — 8 . 

IşbürAnlatma bugünkü tarihteimzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı günde yürürlüğe girecek 
ve ayîft müddetle vürüîiükte kalacaktır. 

Ankara'da, 4 Temmuz 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
âdmia 

Fatiıi Ttüştü Zorlu • 

İsrail Devleti Hükümeti 
adına 

Eliahu Sdsson 

(•& kıyısı 4i)) 
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Bay Başkan, 

ve ikinci nıadde1#rind*â&jit ^m^m^f^ 

1. Mal bedetai, : : . . ^ u. , 
2. îkâ memleket arasında denk veya kara yoliyle yapılan her nevi &**%?« ^ a i ^ ^ y t t i i i 

masrafları müstesna olmak üzere, liman masrafları, antrepo, gümriü^m^ aktarma 
v e ^ ® £ a ^ m | i s d ^ ^ ^i .„ \ , E 

4. Mallara mttalallîk sigorta ve reasüraıyı tazminat ve prjmjari^ A..^. v j - , , : , ; ; 
5. BJOB®aqnoıOaT, tellaliye mvBşfifirh temşfl: maarafları ile l » ı ^ ^ « i ^ Ü i » , 
6. Tahvü, i c ş j ^ Y ^ ^ fr-,;'..':.:vı î = 

7. Maaşlar, üsreder ve sair becİefier. •--..**.'•-.-, „ . 
8. Transit tîearetinden snttteveUit kâr ve masraflı^ : 
9. İdare ve yaşama masrafları, 

10. Seyahat, ikamet, mektep ve hastane masrafları, ^ : — ^ 
11. İmme Ihiametlerînin gelir ve m a s r ^ ö f ^ ^ T ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ı ^ ^ ^ =< 
12. AMat, aJbonmaıüar, ihtira ^ ^ 

13. FfHm ^eıtme hakları, ^ ^;, , > ^ 
14. Eonsoksİ^ nasıktı, 
15. M memleketm yetkili m^kamlarinea kabul edilen diğer 
Yukardaki hususlar bıkkında HtiMmelmizin «t^^akatjnı £ajtf| ^ıÖjrs | f |»^ve derjbt sa£gıla> 

r ^ kaimi, bsy^^^ 5: 
-.'-•İfs : c F ' ü t - : , i-?'- i*.'.".-.AV* -,û ...ı 

Monsieur HHahu Sasson 
İsrail Elçisi 

İ|.&y^:i6) 

İ Ü 



4i r \ ••-'•h>- Ankara 4 Temmuz 195Ö 

Bay Başkan, 

^ Memadı aşağıda yaz^ı bug^feü-'tariHK mektubunuzu aldığımı bildirnîekle şeref kazanırım. 
«Türkiye ile Is&fll Devleri-abındabugün imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr Anlaş

manın birinci ve ikinci maddelerinde derpiş olunan ödemelerin aşağıdakiler olduğunu size bildir
mekle şeref kazanırım: 

İ . Mal bedelîerir 
2. iki memleket arasında deniz veya kara voliyle yapılan her nevi insan ve mal na^Myatma mtt̂  

taallîk matiraifer 
% 3f. Yakıt masrafları müstesna olmak üzere, liman masrafları, antrepo, gümrükleme, aktarma 

ve acenta masraflariyle iskele masrafları 
4. Mâllara mtoâllffc1®^!^ ve reaMir^ns tazminat ve p^Mileri 
5. Komisyonlar, tellaliye masraflan, temsil masraf teriyle'banka fcömüsyonları 
6. Tahvdl, imal ve tamir masrafları, 
7. Maaşlar, ücretler ve sair bedeller, 
8. Transit ticaretinden mütevellit kâr ve masraflar, , 
9. İdare ve yaşama masrafları, 

10. 'Seyahat, ikamet, mekl^p ve hastane mas rAfları 
11. İmmfe h^e i ie rh ıö r gelir ve mâ^âflari^vergifer, cezalar). 
12. Aidat, abonmanlar, ihtira beratları, imalât markaları, telif hakları ve diğer fikrî hak

larla neşriyata mütaallik borçlar, 
13. Film işletme hakları, 
14. Konsolosluk hasılatı, 
15. to memleket 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını1 bana bildirmenizi vederin saygı

larımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan. 
Ytffiifdaki Iraîuslar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanır ve de

rin say^Öariinin kabulünü rica ederim. Bay Başkan. 

Ekselans İsrail Heyeti Başkanı 
Bay Fatin Büstü Zorlu 

• Dışişleri Bakanlığı 
Umumi Kâtip İktisadi 

İşler Muavini 
Ankara 

Eliahu Sasson 

(& ÖayısıU§) 
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Türfar* ü*ıhuriyeti Hükümeti üe Akoanya'd^ki Am«rU«. Birleşik 
Devletleri, fcirleşik Kırattık, Fr&ıtia^^ 
metleri arasındaki Ödeıne Anlaşma^na bâzı cari tediyelerin ilâ
vesine dair olçı mektupların onanması hakkında Kantin tasarısı 

ve Dt^feri ve Ticaret Komiiy^riİan raporları (1 64) 

î \ (7. 

^ Î*V Büyük Mület MecHai Yükaek Beşkanlıgia* 

Uuuıhuriye^i ükümeti ile Almanya'd a ki Amerika Birteşik Devletleri, Birjsşik Kıralhk 
!^ftgal Bölgeleri Askerî Hükümetleri ar asında imzalanan ödeme, Anlaşmasına hâsı cari 

ilâvesi hakkındaki mektubun onanmasına-dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan.-ise 
Bakanlar Kurulunca 4 . V1I1 . 1950 tarihinde Yü ksek Meclise sunulması Kara^ûyjtırılmif olan Ka
nun t i t t m ı île gerekçesi ve ilişikleri bağlı olar ak sunulmuştur. - . 

Meİkûr mektupların 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 &&£, Kjj^imin verclifp yetkiye 
d a y a m a k Bakanlar Kurulunea 4 . VIII . 1950 tarihli ve 3/U6-71 ı^^ytofMfc^nanm^ oldı^t-
nu »yifjlaMmla arzederim. * .^tvn** ± . . " -

Başbakan. 
A* Menderes 

GEREKÇE 

Kırallık 
maâ-

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'daki Amerika Bkle§ik Deyig^et^ 
ve Fransa askerî idareleri arasında 15 Ocak 1949 da imzalanan ödeme A 
deshıe nazaran tarafeyn bankalarında^ a l̂lafeale *îeâirî^ka%â^îfliü^lunaeak cart 
^mektupta tasrih edll|tti§th\ f ; 

Sofradan, Almanya Federal Cumhuriyeti Bandırasını taşıyan gemilerin>. Türk limanlarında ve 
Tü%^fc^iuınmiriyeti Bandıra!^gemilerin Federal Cumhuriyet limamlasm^fcaö. ziya^ m^ma^ye 
maiîhar viüiUet muamelesi görmeleri hususunda 14 Kasım 1949 tarihinde teati ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisince 6 Şubat 1950 de 5627 sayılı Kanunla kabul olunan mektup hükmü jig^sande iki mem* 
leket arasında deniz tkareti de başlamış bulunmaktadır. 

Ştt-,surette, ç^»^r^UjftL^üe ilgili Masrafların dahi:tjeari hesaptan tcşviyesif y# binnetice ek 
mektupta tasrik folunaçf^aç jteg^eUrin, ge^i§ktUmeşhJftsaıau hidk, olmag^p?. '-">..:^A.} . 

jÖjf-. maksatla, JBonn'fİaki Türfaye Siyasi Mümessili ife AJmanya JgejcU âi Ouıaikuriyjeti ISgBijoBö 
Bakanl^ı arasın^ *pçktup teşii olunarak mal n ^ b a d e l e ^ ^ ^ J û A ^ ^ i t lâli ms«ıö$«a ait ç$& 
meler» meselâ nakHyat .masjraİifai ta^şisen deniz yolu f jjte ,esyft;a£^atı için g ^ İ ö ı afsunlar M 
gemviiraİaii, umumi deniz se&§3eı?i ^asrafiajaye gem^^^r^ar^ teans i t .»jBa^lunJa^ı.gibi maş^af̂  
farın da Öç mektupta tasrih olunan eiari tediyelere ilâvesi mütefcabilen kabul ohramuştur. 



feü jg£$fep; i İ | ^ » | ^ | l a ı Î E ^ ^ i ^ ^ l m e k istenen gaye, Türkiye Büyük Millet Meclisince tasvip 
edilmiş «tufjyürürîükte^ulunan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinde yer alan esaslara üygurı 
olup Garbî Almanya ile Türkiye arasında tieari münasebetleri kolaylaştıracak mahiyette ve bu iti-_ 

k a b u j ş ^ . t a s d i ^ ^ î z o l u ^ , . _ 

^iıhfiysp^^^^^^-v 
T.B.M. M. 

t)%sişleri\ Komisyonu. 
Esas-No. 1/64 
Karar No. 8 

5 .XII .m<) 

Yüksek Başkanlığa 

Türkyie Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman
ya 'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
Kıralhk ve Fransa fşgal B ö l g ^ ^ a ^ ş k e r î j ^ t ^ 
kümetleri ibrasında imzalanan ödeme Anlaşması
na bâzı êctrt tedryeîeriu ilâvesl/lıakfcnTdaki ̂ mek
tubun tmanntasma v dair- Dişileri ; BakaTÜî aK*» 
hazırlanan! ve Bakaaöar 'Kurulunca 4 , -VflPr 
1956 tarih|hde Yüteek Meclîse-sunulması karar
laştırılan jsanun tasarısı ile gerekçesi; ve ilişik
leri Ylfrae^Baıka^bgnTRBdan l î ış iş^i Komfe-
yonuna^hivale e^n^ttf'iâmaMa, KkmiisycıttuBra-
zun 5 . XJI . 1950 taaşîditoplantısında Dışişleri 
Bakanla 4tem*öleilerisfft huzuru ile incelendi: 

Esasen! mezkûr mektupların 5589 sayıl* ka
nunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak Bakanlar burulunca 
4 . VIII . İ1950 tarihli ve 3/U771 sayılı Kararla 
ouanmış olduğu görülmüştür. 

M&memm-Komisyonumuz, yaptık 
da, Kanun tasarılarımn^mHU 
u y g u ^ o l j p ^ ^ ^ ^ m e varmış ve tasanrı -ay
nen kabul ;etmi$tir. 

Adı geşen taşarı ile ilişikleri Ticâr«^fe*ös-
yonuna hayale buyurûlmaküzere Y p İ J ^ ^ ş ş -
kianlığmıza sunulur. _ ' " ' '•''." 

P^i^fİtfeglfeşfean^^ , £ u rapor 
î z m ^ t fij 

Y<t&fşı^nt$§m 

Erzurum 
R. 8. Burçak 
Kütahya 

A. Gündüz 

u.. 
Hata^?*?** ;.-• 

A. Melek 
Samsun 

F. Kesim 
Trabzon 
H. Saka 

İmzada bulunamadı 

^ e i i g y p t j i r i i 
DenMfeM 

4 . OfikmsâbiFMii 
İzmiro^î 

A. Başman 
Seyhan 

B. 0. Ank 

T.B.M.M.. , 

Esas^a.J/64^,^, 
KararJifpf 12. J 

Türkiye Cttfiıteiyeti Hükümeti ile Alman
ya 'da^ Amtrİİfi BirleşSkHDe^letİerl, - Birleşik 
Kırallık r̂e Fransa İşgal Bolgsieri Askerî Ht-
kümeUtfri aMManda imaralanaîi Ödemeh Anlaşata-
sina bst tear i tediyelerin ilavesi hakkındaki 

ca hazırlanan ve Bakanlar Kartüjuıefl 4. Vftf. 
1950 tarihinde Yöte** Mecîfeesunu^ûsı kttjg-
laştırılan Kanun tasarısı ile^rek?W* ve iÜfjÜ-, 
leri Y üksek^Bsskanlığı^cteR' JJlâi^lMU&uza 
havale edilmiş almakla, 2& . S&fv^fltğ tarihli 

mektüb^ıı onanmasum<fe«r^şişleri;B«kınlı^--;- toplantımızda DışişlerJ Vt Wtü\ et Ba)tâ&Uklfth 

(S. Sayısı: 54) 
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—&.. 
Türkiye Delegasyonu 

Başkanlığı, • 
..tfrankfuft, $3,Ifmra$ Î95Ç, 

iy-r->(rr: Sayın Bay Bakanlık Müşaviri* 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-İle l&lıhanya Fedeıal Clımhuriyyeti Hükümeti arasriıclâ şu hu

susta mutabakat hâsıl olduğunu teyıt ;üV şeref kazanırım. *' } k' 
Türkiye Cumhuriyeti HükümetfıîFAlmanya'dakt Amerikan, ingiliz-ve Fransız Askerî <Mver-

nörleri arâsnda Î5 Ocak 1949 tariîfin'Se' •"imaalanan Tediye Anlaşmasının ekinde, işbu Anlaşma
nın III. ncii maddesi mucibince tasrih edilmiş olan cari tediyeler şu suretle tevsi edilecektir: ' 

«Mal mübadelesinden mütevellit olup da ticaret usullerine uyftuıı bulunan bütün tâli masraf
lara ait ödemeler, meselâ nakliyat masarifi, betahsis deniz yolu ile eşya nakliyatı için verilen un
vanlar ile gemi kiraları, umumi deniz seferleri masarifi ve gemi ihtiyaçları, transit navlunları.» 

Yüksek saygılarımı teyit ederim. 

Sayın Dr. Kurt Sohöne 
Federal Ekonomi Bakanlığı Müşaviri 

Alman Delegasyonu Başkanı . 
Feankfurt/M. fîs"" 

NizaaneMm Ayaşlı 
Örfe ^ ş i 

Türk Delegasyonu Başkanı 

Alman Delegasyonu Başkanı Frankfurt, 23 Haziran 1930 

Sayın Başkan, 
' ~ * ' • . • . • ' ' ' . . i • . 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ar<v?ııda şu hu
susta mcU^abakatJıâsıl olduğunu teyit ile şeref kazanırım: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ;le Almanya'daki Amerikan, İngiliz ve Fransız Askerî Chı-
vernörleri amsında'15 Oeak 1949 tarihinde imzalanan Tediye Anlaşmasının ekinde, işbu Anlaş
manın III ncü maddesi mucibince tasrih edilmiş olan cari tediyeler şu suretle tevsi edilecektir: 

«Mal mübadelesinden mütevellit oiup da tieavet usullerine uygun buhman bütün talî masraf
lara ait ödemeler, meselâ nakliyat masarifi, betahsis deniz yolu ile eşya nakliyatı için verilen nav
lunlar ile gemi kiraları, umumi deniz seferleri masarifi ve gemi ihtiyaçları, transit navlunları.» 

Yüksek saygılarımı teyit ederim. 

Sayın Bay Nizamettin A yaşlı 
Orta JpUçi 

Türk Delegasyonu Başkanı 
Frankfurt--Main 

Dr. Schöne 
Federal Ekonomi Bakanlığı Müşaviri 

Alman Delegasyonu Başkanı 

( & iSayısı : 54 ) 



S. Sayısı: 55 
Ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesinin değifti-

rÜtnesi için teati olunan mektupların onanması hakkında Kanun ta
a m ı ve Dı*i|Uri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/66) 

Mumttöt oma tyw&w§% M.Z.IMO 

Şüyu 71-im, 6/3853 > : y 

Büyük MiDet Meclisi Yükıek Başkanlığına 

Türkiye • B«lçika ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği 
"* "irrrf ıtlnustı »efctuplann onanmak uakkmda E ^ 
lar Ktmfrm& & > X . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaşünlan kamın tasarısı 
ve $e$efegggyie iUşH^eri bağlı olarak sunulmuştur. 

^ ^ J M | ^ & ^ ^ & r m ' 5 5 8 9 sayılı Kanunla süresi a zat ilan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
i c e $$3$M§t& Siftüılar kurulunca 10 . X . 1950 tarihli ve 3/11954 sayılı Kararla onamnışiol-
dı^ımu saygtlanmla arâederim. 

/Başbakan 

GEREKÇE 

2 Arahk 1948 tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesi Belçika frangın
dan başk» bir para ile muharrer borçların Belçika fragma tahvilinde Milletlerarası para fonu 
twftîm&& kabul olunan resmî parite esasının veya böyle bir parite mevcut olmadığı takdirde Bel
çika Mîtît Pankası tarafından tJahirtonusu paralar işin tevdiat günü tatbik olunan kur esasının 
uygulaıiJİşfesn «mir bulunmakta idi. 

Aneak İsviçre frangı kotasyonunun son zamanlarda Brüksel borsasında serbest bırakılmasını 
mütaakrp, mezkûr 9 ncu maddenin tatbikinin bâzı müşkülâta sebep olduğunun görülmesi üzerine 
ve t&vîe>e fr&ngından başka paralann Brüksel borsasında serbest bırakılması hallerinde de bu nevi
den y»ii müşkülâtın. meyılana çıkabileeeği düşünülerek bu maddenin tadiUmn.lgöektJ^ıe- kanaat 

1950 tarihinde Dıgişleri Bakanlığı ile Ankara'daki Belçika Elejli^ arasındateati tdu-
mektuglarla değiştirilmiş bulunan 9 ncu madde bu son şekli ile müşkülâtı ortadan kaldıracak 

mahiyette ^.ütalâa edildiğinden, mektupların onanması için ilişik kamın tasarısı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu raporu 

Z\B. M. M. m.zmim® 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği 
ile teati olunan mektupların onanması hakkın
da Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 10 . X . 1950 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarı
sı, gerekçesi ve ilişikleri Yfiksek Ü&şk&nteğim*!.-
4 a n s I ^ ş ş l ^ g^is^onuna kpale g $ l n M f # 
m a ^ a ^ ^ b ^ y o ^ ü p ı p n §•-.'. 2CH . JRŞO |afîhji: 
toplantaş^nda B-ışİşjfsrir Ba^|n}ı|î |emşilcit|er|nji 
huzuriyle incelendi: 

l^aşen, smü gşgen me^glar ın , 5̂ŞSŞ şşplı 
K^wnİa;sftres| ^a t ^an 4^2 sayılı |Canunu,n 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar. Kurulun
ca 1Q .\ X . 1950 tarihli ve 3/11954 sayılı karar
la o^anm^ş olduğu görülmüştür. 

Komisyonumuz, yaptığı görüşmeler sonunda 

Kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
olduğu neticesine varmış ve tasarıyı aynen ka
bul etmiştir. '•"* * 

Adı geçen tasarı ile ilişikleri *Etea*et Komis
yonuna havale buyurulmajE: aıİTO^rfâjöiK Baş -
kanlığınıza sunulur. ."'"•" 

Dışişleri Ko. Baş. 
İzsair 

Bu rapor Sözcüsü, Kâtip 

' Â. 
Erzurum 

t:•'&. Burçak 
Kütajı^av ' 

A. GÜhduz 

Htay 
A. Metek 

. , . " . . . r . . • -

Samsun / 
F. Kesim 
Trabzon 
H. Saka 

imzada bulunmadı 

İzmir 
A! Başman 

Seyhan 
R.V.W%k 

Ticaret ^ Î P P 1 

Ticaret İfömisyönu 
' ^$âsNo.i:i/66 -\ 

Karar Nö. 1£ 
Yüksek 

Türkiye - Belçika ödelüe-Anlaşmasının 9 ncu 
mackiesssm de îşticÖBftesi için Belçika Elçiliği 
ile teati olunan mektupların onanması hakkında 
Bilişleri ttek«nlığjiB>ea hazırlanan ve Bakanlar 
K«r t toca4# . X .^İI^^tariMnde- Yüksek Mec
lise ^sa ikas ı ktFM^aştoılari "kmun ta$£rssır 
gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkanlığınızdan 
Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Komis-
y^umuzun 22 . XII . 1950 tarihli toplantısın
da alâkalı Bakanlıkların temsilcileri huzuriyle 
incelendi: 

Sözü geçen mektupların, kanunun verdiği 
yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun 10 , 

11,1,1951 

X . Iâ50 ta*ihli oturumu&cia â/^I954*isâyı Üe 
Onana t̂ş olduğu görüln*üştür. 

Komisyonumuz, gerekçenin tetkiki, Bakan
lıklar |emsîîelîel,itıin^îzaluftı ye y&piİjgı görüş
meler soriüridfâ' kanunidarisinin uygün olduğu 
neticesine varmış ve tasarıyı ! aynen kabul it
miştir. 

Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Kütahya Kastamonu Balıkesir 

H. Gedik Ş. Kerimzade E, Güreli 

(S, Sayısı ; 55 ) 



Afyon K; 
8, kerman 

Erzurum 
8, Bıyık 

Amasya 
H.Koray 

Kocaeli 
E. Alic&n 

—%^ 

Ankara 
8, A. A<MtfflU> 

Kütahya 
M. Alkm 

Slnob 
Şejrw 

imzada bulunamadı. 
Trateen 

Brüksel 

cjı js-; ::-.-<> V-^"î"" 
^ K - ;.r 

rürfctye - Belçika öâeme 4»6 
maMfavnvri ti4âtşiintii*6$i ' (8h^ 
üe,'teati olunan meki^pktrm amim 

Banun tasarm 

MA^|&. 1. v - 2 Aralık 1948 tarihli Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının 9 ncu madd€-
sû&n değiştirilmesi için Ankaru'daki Belçika 
Elçiliği île teati olunan mektuplar kabul edil
miş ve onanmıştır. 

MADI>E 2. — Bu kanun yayımı tarihinde. 
yürürlüğe $rer. 

MAPTO^ — §ft 1»®»™ B* banlar Kurulu 
yürütür. 

Barbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
"Devfet Bakam Adalet" tiSfem 

F, L. Karaosmtmoşlu B, (hyörük 

Millî Savunma Bakam, 
ILg.înce 

Dışişleri Bakanı 
P^Kopfulil 

Millî Eğitim Bakanı 
T:tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

N. öztan 
Ulaştırma Bakam 

8. KutUk 

Muhlis EU 

•A, 

— - .>>&7 <*£&*•* 

^ . m> mm 



- * -
Bakanlığı Ankara, 28 Eyhtt 1950 

'797M/$X ' . , . - , . • . : • 

Bay EJçij 

Türijjgjfe HüküflÜfei ile Belçika Hükümeti arasındaki 2 Aralık 1948 tarihli Ödeme Anlaşmasının 
9 ncu N m s i n i n aşağıdaki metinle değiştirilmesini ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım : 

(B^Şöca irangıtfiİMi başka bir para ile muharrer borçlar için Belçika frangına tahvil, Milletler
arası 1*ara Fonu tİMtöadan kabul olunan resmî parite esası, veya böyle bir parite mevcut olmadığı 
takdirde, tediyatm iift edildiği memleket merkez üankası tarafından tevdiat gününde tatbik edilen 
kur «sası üzerinden ifa otaaeaktır.) 

Husûmetinin b» Ş&sifâĞMıkutabakatmı bana teyit etmekle ekselansınız beni minnettar kıîiıgafctır. 
Derin saygılarımı lutfenT^kbul buyurunuz Bay Elçi. 

Ekselans! Dışişleri Bakanı adına 
Bay Step^şş Halot ; Z.Ak&tir ' 

B e l ç i k a E l ç i s i ' _ ' - • • * 
; > A n k a r a . • -" • • •" • 

BeJgika ElçiMği 
Di?420_.«•: Ankara, 28 Eytâl 19$0 

Bay Bakan, 

EkselânsmızmvJBa«ali aşağıda yazılı 28 Eylül: 1950 tarihi^mektubunu aldığımı bildirmekle şeref 
kazanırım: .-, _-\ v^.'-r 

Türkiye Hükümeti ile Belçika Hükümeti arasındaki 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması
nın 9 ncu maddesinin aşağıdaki metinle değiştirilmesini ekselansınıza teklif etmekle şeref kaza
nırım : 

(Belçika frangından başka bir para ile muharrer borçlar için Belçika frangına tahvil, Millet
lerarası Para Fonu taraf mdan kabul olunan resmî parite esası, veya böyle bir parite mevcut olma
dığı takdirde, tevdiatın ifa edildiği memleket merkez bankası tarafından tevdiat gününde tat
bik edilen kur esası üzerinden ifa olunacaktır.) 

Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bana teyid etmekle ekselansınız beni minnettar kı
lacaktır. 

9 ncu; maddenin mezkûr tadilinde Belçika Hükümetinin mutabakatını ekselansınıza teyit et
mekle şeref kazanırım. 

Bilvesile ekselansınıza en derin saygılarımı teyit ederim. 

Ekselans Bay Fuad Köprülü 8. Halot 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 

(S. S$y»ı : 55) 
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h a | l f c j b ü l ı i h < & ^ ^ f o ^ ^ â t t ş A s ü l eylemiş ve 
yapMatl muamele sicil talimatnamesine aykırı gö
rülmüş olduğundan emeklilik işleminin kaldırıl-
T^bm^v>i«^-^üîtte^5tt^evsî« toMÜtofm-'-

. gtlee«jğin« 7 . V I Î . î â ^ t ^ ç i k ^ e ^ k a r a r ^«ç^şiş 
ve bu karar 14. Vir.*19"5Û tarihli ve 3 sayılı 
H « f # * 1 l f t k V C r e f v e î f i â f ^ ^ n e ^ ş M î l m ^ r ' 

Komisyonumuzun verdiği; ^ yul«Wla i KSâB&m7 

yazılı 102 sayılı Kararımıza Trabzon Milietveki-
ii Salih Esad Alperen'in itiraz önergesi Kjgmisyo-
numuza havale edilmekle iş üzerinde yapılan mü
zâkere sonunda aşağıda yazılı kanaat ve netice
ye, vak'ilmlş ve işbu rapor hazırlanmıştır. 

İçişleri Bakanlığı Genel Jandarma Komutan
lığının 29 . X I . 1949 taritı ve 18025/7016 ve 
X4. V I . 1950 tarih ve 18522" sayılı -esvaplarında : 
Yüzbaşı Heşit Sümer'in Suruç'ta Jandarma Ko-
muföiıı bulunduğu sırada zabıta ântirliğhie yakı-
şaıag^açak hareketlerde bulunduğu cihetle salâ
hiyetti üst merciinin verdiği sicil üzerine 3360 
sâyW. ü&n^nlâ değiştirilen 1683 sayılı Kanunun 
3 nciT rfıadctesinin (H) fıkrasına göre emekliye 
sevkedilmiş ve yüksek tasdikten geçirilmek sure
tiyle emekli işleminin neticelendiği gibi Askerî 
Yargıtaydâ açtığı dâvanın da reddine karar ve
rilmiş bulunduğu bildirilmiştir. *'.'-;'•;. J 

Emekliye esas ittihaz edilen ve Urfa Valisi 
taraf mdan* verilen sicilin indî bir mahiyet taşı
dığı; görülmüştür. Askerî Yargıtay câ verilen 
red kararının mahiyeti ise 3410 sayılı Kanunun 
ikinci madesini tadil eden 42*59 sayılı Kanunun. 
da saİi&hiyetli üstlerin sicillerde yazılı firüln^ 
ha^a fve kanaatleri-Seferi dâvaya konu olamıyaca-

fljgım, ûJMfoŞŞpty^ tQ}94i h$kme istinat,edilmiş ve 
eşassı tetkik; edilmeden dâvanın reddi cihetine gi
dilmiş- bulunduğunu luuiazammm bulunmuştur. 

Kojnişyonmnuzun; asıLüzerinde tevakkuf ettiği 
cihet, iki olup, bunlardan bibisi jandarma Jçomu-
tanlapmn vazife itibâriyte Orduya, İçişleri Ba
kanlığına ve Adliyeye, bağlı bulunması gibi is
tisnai bir, çiurumlarv ikincisi ise Askerî Yargı-
tayca. tetkik ve karara bağlanmasına yetkili ol
madığı dâvanın reddine ait kararın Anayasa'nm 
34 noü madedsinde dokuraılmıyacağı yazılı olan 
kararlardan bulunup bulunmadığı keyfiyetleri
dir. 

Komisyonumuzca pek ehemmiyetli hak ve 
adalet dairesinde halledilmesi lüzumlu gördüğü 
bu İM cihet .hakkında düşünülmüş ve şu karara 
varmıştır.: Evvelâ, jandarma komutanları as

kerî vazifeleri itibariyle ordudan ve idari gö
revi hasebiyle de idari makamlardan sicil almak
ta oldukları gibi adlî vazifelerinden dolayı ^ g ta-

- mamiyfe ,Cümhıu4y^t sâvteİM$na: Hftğtr»aİ^§eza 
Mufea^mele^i: Usulü Kanonunun 154 ııcü jsjtâd-
desinih hükmü dairesinde., adlî vazifelerinden 
ha^fe'm&t re^sen fâ&bİSr1 nıtiru¥ Ve* adlî vazife-
le«n#eki Muvaffakiyet veya ademimuvaffaki-
yetleri de bittabi sicillerine müessir bulunmak
tadır. Bu istisnai ve ağır vazifelerden dolayı 
jandarma komutanlarının durumunun nezaket 
ve inceliği insafla tetkika değerli görülmüş ve 
jandarma komutanlarının böyle vazifeleri ve 
disiplinleri ayrı ayn mevzulara müstenit ve üç 
ınerciden yâlnız birisinin verdiği sieil ile emek
liye sfeyki ha^afetle kabili telif bulunmaTuış ve 
emeklilik gibi ağır bir muameleyi varmak' için 
her üç makamın jandarma komutanları hakkın
daki sicil mülâhazalarının birbirine tevafuk* ey
lemesi icabetmekte ve yalnız Hîek bîr makamın 
bu işte olduğu gibi yalnız valinin (o da müs-
tenidatsız) verdiği sicilden dolayı emekliye sev
kı hakkaniyet kaidelerine uygun görülmemiştir. 
Kaldı ki edinilen tetkikata ve askerî makamla
rın verdiği sicillere ve dilekçinin komisyonumu-
z&.¥$$%i şifahi izahata ve Urfa ve İsparta 
Milletvekillerinin hüsnü şahadetlerine göre 
emekliliğe esas ittihaz edileft vilinîn verdiği si
cilin hakikata uyguri 'öftoM^ıM kanaat geti
rilmiştir. t .. ^ 

Üzerinde durulması lâzıhıgelen ıkîttci cihet 
de Askerî Yargıtaym bu iş hakkında verdiği 
karardır. Yukarda . arzedildiği yeçhile Askerî 
Yargıtayea yerilen Bu. karar, zikri geçen 3410 
savjb İCanunun ikinci maddesini tadil eden 4259 
sayılı, rtakunla sicillerde yazüı hususları idari 
dâva kontta» «4waaıyaeağına.. müstenit ve bu se-
bepje reddi mutazammindır. ^etkiişpljk, ve va-
,zife#izlikten dolayı recjtdirieT îçaf ar yerjîmçsi lâ-
zımğelen bir dâvanın kararı esastan reddedil
miş şneklmde yazılması da vazifesizîik ve yetki
sizlik- mahiyetini, değiştirmez. J^anaatîmizce bıı 
karar Teşkilâtı 1&asiyerItanununun S4 Wüinad-
desjnde, do^umlmaz; tebdil ve tağyir edftemez 
diye yazılı jkararlardan madütdegÇldir, Bu 54 
nçü n iaö^de yazıl* kararlaaj, ^m najkkında ve
rilen veya zaman aşımından reddelilenj.yahut 
esas hakkında verilen kararların tabi olduk
ları kanun yollarına mahsus..müddetlerin ,geç
mesinden dolayı ittihaz edilen /kararlar olup 

<». S*yTMi » ! ) 
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bu işte olduğu gibi kanunen bakmak memnu-
iyeti- olan vey bakmaya yetkesi bulunmıyaa dâ
valar hakkındaki ret kararları mezfeâf 54 neü 
raddesinde yazılı kararlardan sayılmamıştır. 
Aksi takdirde her vatandaşa şikiyet hakkını ve
ren Anayasanın 82 ei maddesi hükmünün mefluç 
kalmasına sebebiyet vermiş ©laeağımız gibi gö
revsizlik ve yetkisizliğe mebni verilen ret ka-
farlariHdan dolayı da mağdur bir vatasdaşm 
yüzÜB« de kanun ve adalet kapılarının kapanma
sı gibi çok acıklı bir duruma meydan vermiş 
oluruz. Bu izahata göre müşteki Reşit Sümer'in 
açtığı dâvânn Askerî Yargıtayea reddine dair 
verilen karar, bianetice yetkîîsi^liğe müstenit 
bulunmuş olduğundan Yüksek Büyük Millet 
Meclisine müracaata 'mâni mukarrerattan bulun-
mam^ıtır. -

Arz ve izah edilen bu iki mühim mesele hak
kında komisyonumuzun düşünce ve kanaati te
bellür ettikten sonra iddianın delilleri tetkik 
edildi: 

1. Valinin verdiği Cicilin bir esasa ve ve
sikaya -müstenit bulunmamış olduğu gibi vilâ
yet jandarma komutanı ile ciheti askeriyenin 
verdiği siciller de uygun bulunmamış olmasına, 

2. Valinin verdiği sicil ile askerî makamların 
verdiği sicillerin birbirine uygun olmadığı ci
hetle birbirine mübayin olan sicillerin telifi 
için ait olduğu merefiden ve ezcümle jandarma 
müfettişliğinden bir mütalâa alınmamış ve ka
naatine müracaat edilmemiş bulunmasına ve bu-. 
mm temini işin de bir müddet bitaraf ve si--
eil vermeye salahiyetli âmirleri:! emrine veril
mesi lâzım iken bunda da zühul edilmiş bulun
duğuna, 

3. Komisyonumuz huzurunda şifahi izahatta 
bulunan Reşit Sümer'in kanaat verici beyanı
nın tsparta ve Urfa Milletvekilleri Sayın İrfan 

Aksu ye Feridun Ayalp'm şok mükni ve bitaraf 
beyaniariyle teeyyüt etmiş ve müştekinin mağ
dur edildiği ve emekliye sevkı için katî bjff se
bep mevcut olmadığı netice ve kanaate vatahaa-
sına, 

4. Ordu, idari ve adlî makamlara bağlı ol
mak gibi çok istisnai ve ağır işlerle vazifeli bu
lunan ve adlî ve idari vazifeleri itibariyle âaima 
temasta bulundukları kaza veya vilâyet halkı
nın hepimi ve idari r e adlî âmirlerini memnun 
etmek imkânsızlığının nazara alınmamış bulun
duğuna ;i4 valinin verdiği sieilden sonra da terJŞ 
etmiş olduğu tahakkuk eylemesine göre müşteki 
Iteşit Sftttir%ı emekliye şevki, mevzuata, adalet 
ve nasaf«t esaslarına muvafık bulunmamış ve 
memurlara verilmiş olan kanuni bir teminata 
da münafi bulunmuş ve bu itibarla da muma-
ileyhîn emeklilik hakkındaki k*wwm iptaline 
dair 7 , V I I . İ950 tarih ve lOt 
lea Mâjranh değiştirilmesini mueip 
rülmemiş olduğundan vâki itirazın reddine v e 
keyfiyetin Yüksek Meclisin tasvibine arzına oy 
çokteğiyle karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı Y. 
Bursa . 

Muhalifim 
B. Ayhar 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Bilecik tçel 

T. Omn Muhalifim 
Ş. Tol 

Balıkesir Balıkesir Bingöl 
A. F. İşeri A. Kahpsızoğlu M. N, Ökçuoğlu 

Bolu Malatya 
/ . Gülez M. Kartal 

Malatya Sivas 
A. özbay , ." M- Eriürk 

( & Sayısı; 56) 
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Potuoğlu'mın, Gelir ve Ktırülnlar Ver-
«Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yar-

vergi matrahına ithal edfl-
ve Bütçe Komisyonları 

raporları (2 115) 

^ a r Vergfei mükellefleri tarafından,.Göçmen ve mültecilere Türkiye Yarâini 
bajNuyg yajeclpü|tfin bu mükeUefierfn ^İMerinden MfriİîİMSİtte mütş&aç 

karma komisyonda işin ehemmiyetine binaen yeğlik ve ivedilikle incelen
işte müz^ere edilerek, biran evreİfk^uM^t t ^ ^ ^ ^ t e L m temmine mü-

•uJ|na«Btt gf^lar iaSa rîea, ederim, .'""".'.'. 
5.;r:ıs5i 

::.'^Sfe"^e Kurumlar Vergisi mükellefleri taraf ındanr Göçmen ^ 
Birliğine yapılacak yardımların vergi matrahına ithaL eîdflraemesl h^kkın^, kinûa teklifi 

V L .,. ,. .:.•• M g e r e k ç e s i ..__" • r -^ . .'' '̂ ." . .'.":_ V _• . '"' •"."• 
Gökmenlerin yurtta yferfeştrrfknesi ve sn kısa bir zAaâMdaiendtiîıkânJarı üe k^dtee j«tebi--

lee^k ntü^ahsıl bir duruma geeiri lebîls^iie^ 
lâfa ?jf&H& %-arlanmif bulanmaktadır. İkin hâdiseler nöolfiyis^e b ^ ü k ' bir #©^ı&n kitlesini ba-
-fl^fttöak dûfumunda ft&Iân memlek^inîüîöt, mahdut okm bu kaynaklarla ıpofmm işini geseg+ 
^gibiyümteıesinin müşkülâtı mucip olacağı aşikârdır. Esasen mfclfîitt fartlsr1 dö^pöyü , göç* 
men işi mevaa olnrtten çıkmış, şümullü bîr mesele^ve mütt Bir dâvff halini almıştm:_" Hayırsever 
ve hamiyetli vataridaşlarmıızm bu millî dâvada Hükümetin yapında yer almak istiyeeekleri ve 
ırkdaflarına h e r t ü r ü yardımı yapmaya koşacakları pek tabiîdir. 

GelfrVergfei ile Kurumlar^^ maddeleri hükümleri ile 
mükellefler tarafından ancak kamu ntenfaatferİBe yararlr derneklere yapılan bağı^ ve yardım
lardan, beyannamelerinde gösterşökleri gelirlere nazaran muayyen bir miktarının (Gelir Vergi
sinde % 5, Kurumlar VergigindeTS CKK) lirayı aşmamak üzere '%!) vergi matrahı «faşında bırakıl
ması kabul eâfimiştir. 

Bu millî Mva için yfpıİaeak .yardımların hiçbir suretle tahdide tâbi tutulmamağının bir zaru
ret olduğu düf^ülmektedir. v 

TekMf bu; maksat üe yapılmijfttr. 

:y":i *•:•'.-: 



. Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 10.1.1951 

Esas No. 2/115 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nuh 
Gelir ve Kurumlar vergileri mükellefleri tarafın
dan «Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Bir
liği» ne yapılacak yardımların vergi matrahına 
ithal edilmemesi hakkındaki Kanun teklifi, Ko
misyonumuza havale Duyurulmakla teklif sahibi 
ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır bulundukları 
halde incelendi. 

Memleketimize gelmekte bulunan ve gelecek 
olan göçmen ve mültecilerin kısa zamanda yurdu
muza yerleştirilmeleri ve müstahsil durumuna 
geçirilebilmeleri için hamiyetli vatandaş ve ku
rumlarımızın yardımlarına da ihtiyaç bulunmak
tadır. Fakat Gelir ve Kurumlar vergilerine tâbi 
olanların, yaptıkları bağışların yürürlükte olan 
mevzuata göre vergi matrahına dâhil edilmesi ica-
betmekte olduğundan hem bağışta bulunmak ve 
hem de vergisini vermek gibi bir durum hâsıl ol
maktadır. Gerçi bağışları vergi matrahı dışında 
bırakmak yüksek vergi vermek yerine bağışta bu
lunmak yolunu açarak Devlet gelirim azalta bilir
se de göçmenlerin ve mültecilerin iskân ve müs
tahsil hale getirilmeleri gibi istisnai ve Hükümet
çe ele alınıp vazife haline gelen bu mevzuda Hü
kümetin de bir miktar vergiden feragat etmesi 
icabetmektedir ki, Maliye Bakanlığı temsilcisi 

bakanlığı adına bu hususa muvafakat etmiştir. 
Diğer yönden bağışta bulunacakların verecekleri 
bağışın da vergilerini vermek gibi bir durumdan 
kurtarılması suretiyle kolaylık gösterilmesi gerek
mektedir. 

Yukarda yazılı sebeplerle kanun teklifi esas 
itibariyle yerinde görülmüş olup şekil bakımın
dan bâzı değişikliklerle ve oy birliğiyle kabul 
edildi. 

Teklifin yeğlik ve ivedilikle görüşülmesi hak
kındaki teklif sahibinin talebi Komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanı 
Rize 

1. Akçal 
Kırşehir 

/ / . S. ErJmt 
Muş 

F. Kılıçlar 
Sivas 

Ş. Ecevit 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 
Malatya 
E. Doğan 
Niğde 

N. Bilge 
Trabzon 
T. Koral 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Kâtip 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

Mardin 
A. Kalav 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

(S. Sayısı: 57) 



Bütçe Komisyonu raporu 
T,B. MM, 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/115 
Karar No. 17 

12 .1,1951 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuojfclu'nun, 
geür ve kurumlar vergileri mükellefleri tarafın
dan ^Göçmen ve mültecilere Türkiye Yardım 
Birliği) ne yapılacak yardımların vergi matra
hına ithal edilmemesi hakkındaki kanun tekli
fi Maliye Komisyonu^rfş^r^le birlikte KOHÛS-
yonumuza havale buynılmakla Maliye Bakan
lığı adma Gelirler 0enel Müdürü h«sr olduğu 
4«tlde incelenip ̂ fşr&füldü.v J. 

Memleketimize göç ettirilen ve adedieri mü
him yekftrütak varan Türklerin yurtta perişan 
bir duruma düzmemeleri ve biran evvel yerleş
tirilerek müstahsil bir hale getirilmelerinin te
mini maksadiyle yapılan çalışmalar her tarafta 
ilerlemiş ve bu maksatla kurulan (Göçmen ve 
Mültecilere Türkiye Yardim Birliği) bu çok 
önemli dâvanın hafiî yolunda gerekli teşkilâtı 
hemen hemen tanıamlamak üzere bulunmuş lo-
dugu halde muhtelif kurunla ^müessese ve kişi
ler tarafından bu derneğe yapılacak nakit yar-
dîmİarinm bir taraftan da Gelir Vergisine mat
rah oldukları görülerek, bu büyük göçmen dâ
vasına katılacak vatandaşîpın şevklerini kıra
cak mahiyette-gedilen vergi mevzuundan bu 
bakışları muaf tutmanın doğru olacağı maksa
diyle tasarının hazırlandığı alınan izahlardan 
ve yapiten tetkiklerden anlaşılmıştır. 

Gelir Vergisi Kanununun tedvini * sırasinda 
hayır müesseselerine yapılacak yardımların ver
gi matrahından indirilmesi esası kabul edilmiş 
ise de bu miktarlar Gelir Vergisi Kanununun 
14 ncü maddesinin ikinci bendinde (yıllık geli
rinin % 5 ni> a#^mıy,şçat*$re Kurumlar Vergisi 
Kanununun 14 ncü maddesinin 6 neı bendinde 
ise (Kurum ka^öi^arffiHi % birini ve her halde 
(5 000) orayı geçemiyeceği suretiyle de kayde. 
dönaşMr. 
- Halbuki bu mevzuda yapılacak bağışların bu 

miktarların çok üstünde olacağı ve yüz binleri 
dahi aşacağı düşünülürse bunlara ayrıca bir de 
vergiye matrah tutulmalarının .hakikaten bağış 

Komisyonumu* esas itilâHyle tasarıyı ka-
bul etmekle beraber bunun kabulü ile bütçe üze
rindeki tesirleri üzsrîn^^eydarulmuf ^>hman 
izahlara göre mühim i^mik ta r j t baliğ. ^Imıya-
cak bir yergi kay^ummuelp ^ tda jb î^b t t bü> 

>yufc dâvanın halli j u g ^ n ^ ^ ^ f te^fe^ârlı-
ğa Hükümetin de katlanacağı anlaşılmıştır. 

MömJekete gdecek göçmen ve mültecüeerin 
genia bic himayece mâ^kr -^Böialsrı -snre^iyie 
bunların hiçbir sefalete düşmeden gelişmelerini 
temin etmek maksadiyle Gelir Vergisi Kanunu 
dahi bunlara imtîyâiâı b#r |aüamele tatbikim 
^düfinmüşf ve Kanıittutf Vf nei ^aöBdesinde m& 
ayyenîtir süre içntde «İde ettikleri kazanç v*-
iratîaiiınn($ 000) lirasının^Gelir Vergisinden 
iıtisnasınJ kabul etmiştir. Bu cihet de komisyo
numuzca göm önünde hnlttuMrıüarak'teklıf eö* 
îen.W muafiyet yerinde g&rülmüş ve tasalı aşa
ğ ı d a derişikliklerle kabuledilmiştir. 

Maliye Komisyonumetni esas tutularak ^ ^ 
rinei maddede yazılış itilıariyle hir" değişiklik 
yapılmış otoakUberi^r jbutmuafiy^b y a t a r 
nakdî bağışlara inhissmmileride her türlü he
sabi teşevvüşlere mâni olmak bakımından fay^ 
dalı olacağı düşünülerek yaşdaa k e l e ş i kal-
dırilmış bulunmaktadır. İkinci madde ayniyle 
kabul edilmiş ve üçüneü maddede bir yazı de
ğişikliği yapılmıştu*. 

Bu suretle hazırlanan tasarı yeğlikle ve ive
dilikle görüşülmek düeğiyle Kamutayın tasvibi
ne araedilmek üzere Yüksek Başkanbğa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Ifts^al 

A. H. Bojar 

Başkan V. Bu Rapor sözcüsü 
Burdur Osdjı 

F. Çğ&Şaş &. Aksoy 

ÂiymK. Bolu 
A. Ves&oğfa M. CHiçbüme* 

Giresun İstanbul 
M.msnM U:Şe^r 

' ' İstanbul İ s t i r 
Ç. Türktgldi Muhalifim 

B.M&* 
(%;âîğm-:git 
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Kastamonu 
T. Coşkan 

Malatya 
İV. 8. Eti 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Maraş 
N. ökmen 

Konya 
M. A. Ûlgen 

Mardin 
R. Erten 

Mardin Seyhan 
K. Türkoğlu S. Barı 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Trabzon 
C. E. Eyüboğlu 

F. Melen 

ESKİŞEHİR. MİLLETVEKİ
Lİ ABÎDÎN POTUOĞLU'NIJN 

KANUN TEKLÎFÎ 

Gelir ve KWrwriÜar Yergisi mü
kellefleri tapaffhdün göçmen ve 
mültecilere Türkiye Yardım Bir
liğine yapılacak yâffâmlûrın ver
gi matrahına itkûl erUPrnerrve'si 

hakkindd, Kânun tekWfi 

MADDE 1. — Gelir ve Ku
rumlar Vergisi mükellefleri ta
rafından «Göçmen ve mülteci
lere Türkiye Yardım Birliği» rie 
1.. 1.1951 tarihinden 3 1 . ^ 1 1 . 
1953 tarihine kadar makbuz mu
kabilinde yapılacak bağış ve yar
dımlar, anılan mükelleflerin -yıl- -
İlk beyanname ile bildirecekleri 
gelirlerinden indirilebilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun neş-
redildiği tarihte yürürîftğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hük-r 

münü Maliye Bakanı yürütür. 

MALÎYE KOŞJfcŞYONU DE-

«Göçmen ve Mültecilere Türkiye 
Yardim Birliği» ne yapılacak 
yardımların gelir ve kurumlar 
"vergileri matrahlarından iridi-

Mmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gelir ve Ku
rumlar Vergisi mükellefleri, 
(Göçmen ve mültecilere.Türkiye 
Yardım Birliği) n e Y . 1 . 1 9 5 1 
tarihinden 3 1 . XI I .1953 tarihi
ne kadar makbuz karşılığında 
yapacakları bağış ve yardımları 
yıllık beyannameler ile bildire
cekleri gelirlerinden indirebilir-. 
ler. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

. MADDE 3. — Bu Kanun hük
münü Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

• 

« Göçmen ve-Mültecilere Tür
kiye Yardım Birliği » rie yapı
lacak yardımların Gelir ve Ku
rumlar Vergileri matrahların
dan indirilmesi hakkında Ka

nun teklifi 

MADDE 1. — Gelir veya Ku
rumlar Vergisi mükellefleri ta
rafından 1 . I . 1951 tarihinden 
31 . XII . 1953 tarihine kadar 
makbuz mukabilinde « Göçmen 
ve Mültecilere Türkiye Yardim 
Birliği » ne yapılacak nakdî 
bağışlar yıllık beyanname ile 
bildirilecek gelirlerden ve ku
rum kazançlarından indirilir. 

MADDE 2. — Maliye Ko
misyonunun ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 
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