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Ülgen'in, kız öğrenci sayısının tahdidi ka
rarı hakkında Ulus Gazetesinde intişar 
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nın açıklanmasına dair Millî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/387) 177 

B-—Yazık soru 
1. -— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, Zonguldak - Filyos 
banliyö trenlerinde yaz aylarına mahsus ol
mak üzere % 50 tenzilâtlı bir tarifenin tesi
sine, yurt içi turizmi teşvik için ucuz biletli 
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İaylt 
trenleri ihdasının düşünülüp düşünülüp dü-
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1. — GEÇEN TUTANAK 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve üç 
arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlanması 
hakkındaki önergesi, Geçici Komisyona verildi. 

Gündemde mevcut sorulardan önce kanun 
teklif ve tasarılarının görüşülmesi hakkındaki 
önergeler, bu birleşime mahsus olmak üzere, 
kabul'edildi. 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik«Mes-
lek Okulu ve kursları hakkındaki 4915 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının birinci görüşül
mesi bitirildi 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile; 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üye
leriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelerine vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesini tadil eden kanun teklifinin ve; 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleriyle 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklen
mesine ; 

Almanya ile harb haline nihayet verilmesine 
dair olan Jsanun tasarılarının birinci görüşülme
leri bitirildi. 

Zonguldak. Milletvekili Abdürrahman Boya
cıgiller'in, ]£ıU.î Savunma ihtiyaçları için ya
pılacak istimlâkler hakkındaki kanuna göre ya-

ÖZETI 

pılan istimlâklerin sayısına ve bu sebepten açı
lan tezjpidi bedel dâvâlariyle neticelerine dair 
sorusuna, Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

BurjJur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm İstan
bul 'da | Paşabahçe İspirto Fabrikasmdaki asit-
karbonik tesisatının kurulmasından niçin vazge
çildiği {hakkındaki sorusu, kendisi bu Birleşim
de de hjazır bulunmadığından düştü. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, 
muhtelif tarihlerde memleketimize iltica edenler 
hakkınca yapılan muamelelere ve memleketi
mizde komünistliğin üreme ve yaşamasına âmil 
olanlardı dair sorusu, Başbakan ve Yardımcısı 
oturumca hazır bulunmadıklarından gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, umu
mi bakamdan harici vaziyet hakkında izahat ve
rilmesine Atlantik Paktına girmek için yapılan 
teşebbüslere, bu pakta dâhil olan veya olmıyan 
devletlerden Kore 'ye, asker gönderenlerle gön-
dermiy 
sorusu, 

16 . 

dair nlerin bulunup bulunmadığına 
10 gün sonraya bırakıldı. 
VII . 1951 Pazartesi günü saat 15 t.e 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
(Başkan Kâtip 

Kayseiji Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Fihri Apayctm Füruzan Tekil 

•> Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

Nazlı Tlabâr 
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Sözlü sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğının yıllık geliri ile gideri miktarına, Sandık 
mensupları için ev inşasının düşünülüp düşü
nülmediğine, Emekli Sandığı ile İşçi Sigortaları
nın tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu konu
da bir kanun tasarısının hazırlanıp hazırlanma
dığına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/347) 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, 
•Karabük Demir ve Çelik fabrikalarında çalışan 
mühendis, memur ve teknisiyenlerden bâzılarının 
işlerinden uzaklaştırılması sebebine, tahsil ve ih
tisas durumları ile sicillerine nazaran gördükleri 

ceza ve taltif işlemlerine ve nakillerin randımana 
yaptığı tesir dereceleriyle yerlerine yapılan V8 
yapılacak tâyinlere dair sözlü soru önergesi, İş
letmeler Bakanlığına gönderilmiştir. (6/397) 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, 
gelirleri mahdut ve bütçeleri dar olan mahallî 
idarelere ait hastane ve sağlık müesseseleriyle 
Kırşehir Hastanesinin umumi muvazeneye alın
masının düşünülüp düşünülmediğine, özel idare 
ve belediye hastaneleri genel giderlerine yardım 
için 1951 yılı Bütçesine konulan paranın ne öl
çüde ve nerelere tevzi edildiğine ve Kırşehir Has
tanesine yapılan yardım miktarına dair sözlü so
ru önergesi, SağLk ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/398) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklif 
1.—• Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/274) 
(Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkereler 
2. — Danıştayda açık bulunan Üçüncü Daire 

Başkanlığı için seçim yapılmasa hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/210) (Adalet ve İçişleri 
Komisyonlarından kurulan Karma Komisyona); 

3. —• Danıştayda açık bulunan Dördüncü 

Daire Başkanlığı için seçim yapılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/211) (Adalet ve İç
işleri Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yona) ; 

4. — Danıştayda açık bulunan beş üyelik 
için seçim yapılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/212) (Adalet ve İçişleri Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyona); 

Rapor 
5. — Hasankale 'nin Sıçanlı Köyünde kayıt

lı Karacaoğlu Hacı Şen'in, ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/204) (Gündeme). 

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

BAŞKAN — Başkaııvekili Sıtkı Yırcah 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğ-lu (Kayseri), Muzaffer Önal (Tokad) 

mmm 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/207) 

12 . VII . 1951 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerin hizala* 

- m -
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i^ında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 12 Temmuz 1951 tarihli toplantısında 
kararlaştıılmiîştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

Refik Koraltan 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyunıeu 1 
ay, hasta olduğu için, 27 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Bitlis Milletvekili, Salâhattin İnan, 35 gün, 
hasta olduğu için 16 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

Çorum Milletvekili Sedat Baran, 25 gün, 
mazeretine binaen, 29 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu, 
1,5 ıay, mazeretline binaen, 29 . VI . 1951 tari
hinden itibaren. 

Kars Milletvekili, Hüseyin Cahit Yalçın, 1 
ay, hasta olduğu için, 5 . VII . 1951 tarihlinden 
itibaren. 

Kars Milletvekili Mehmet Bahadır, 20 gün, 
mazeretine binaen, 12 . VII . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 1 ay, maze
retine binaen, 2 . VII . 1951 tarihinden itibaren. 

Kayseri Milletvekili Emin Develioğlu, 1 ay, 
hasta olduğu için, 27 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 1,5, ay 
hasta olduğu için, 2 . VII . 1951 tarihinden 
baren. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kulu, 20 gün, 
hasta olduğu için, 26 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Maniaa Milletvekili Muzaffer Kurbanoğlu, 
1,5 ay, hasta olduğu için, 27 . VI , 1951 tarihin
den itbaren. 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdaioğlu 2 
ay, hasta olduğu için, 23 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Tokad Milletvekili Fevzi Çubuk 3 ay, hasta 
olduğu için, 3 . VII . 1951 tarihindejn. itibaren. 

Trabzon Milletvekili Naci Altuğ, 20 gün, 
mazeretine binaen, 9 . VII . 1951 tarihinden 
itibaren. 

Van Milletvekili Kâzım Özalp, 1,5, ay hasta 
olduğu için, 27 . VI . 1951 tarihinden itibaren. 

okutup oyunuza BAŞKAN — Birer birer 
arzedeceğim efendim. 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu 1 
ay, hasta olduğu için, 27 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili, Salâhattin inan, 35 gün, 
hasta olduğu için 16 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

BjAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çorum Milletvekili Sedat Baran, 25 gün, 
mazeretine binaen, 29 . VI . 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabml edilmiştir. 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu, 
1,5 aty, mazeretline binaen, <29 . VI . 1951 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabıjıl edilmiştir. 

Kars Milletvekili, Hüseyin Cahit Yalçın, 1 
ay, ihasta olduğu için, 5 . VII . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kfars Milletvekili Mehmet Bahadır, 20 gün, 
ınâzejretine binaen, 12 . VII . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ktars Milletvekili Veyis Koçulu, 1 ay, maze
retinde binaen, 2 . VII . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ktayseri Milletvekili Emin Develioğlu, 1 ay, 
hasta, olduğu için, 27 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BİAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabi l edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 1,5, ay 
hasta olduğu için, 2 . VII . 1951 tarihinden 
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

,Malatya Milletvekili Mehmet Kulu, 20 gün, 
hast$, olduğu için, 26 . VI . 1951 tarihinden 
itibaten. 

172 
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ÖAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Manâsa Milletvekili Muzaffer Kurbanoğlu, 

1,5 ay, hasta olduğu için, 27 . VI , 1951 tarihin
den- itibaen. 

jyUp^AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdaioğlu 2 
ay, hasta alduğu için, 23 . VI . 1951 tarihinden 
İtibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tokad Milletvekili Fevzi Çubuk 3 ay, hasta 
olduğu için, 3 . VII . 1951 tarihinden itibaren. 

# BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Naci Altuğ, 20 gün, 
m&zeretâne binaen, 9 . VII . 1951 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edömîştir. 

Van Milletvekili Kâzım Özalp, 1,5, ay hasta 
olduğu için, 27 . VI . 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
• 2. — Bu toplantı yût içinde iki aydan fazla 
izin alan Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan'-
\n ödeneği hakkmda Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/208) 

Kamutay'a 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Malatya 
Milletvekili Hüseyin Doğan'a ödeneğinin veri
lebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğin
ce, Kamutay'm iznine bağlı olduğundan keyfi
yet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkam 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabtü edilmiştir. 

3..— Bu tapbantı yık içinde iki aydan fasıla 
izin alam, Tokad Müle&vtkİU Fvvzi Çubuk'un j 

.İ95İ 6 : İ 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkankğı tekmesi (3/209) 

Kamutay'a 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Tokad 
Milletvekili Fevzi Çubuk'a ödeneğinin verile
bilmesi, İçtüzüğün 1W nci maddesi gereğince, 
Kântt&ay'm iznine bıağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasvibinize sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Zonguldak Milletvekili AJbdürrahman 
Boyactgilleri'in, Memurin Mühakematı hakkın
daki Kânunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
olan kanun teMifforin geri verilmesi hakkında 
önergesi (4/M8) 

Yüksek Başkanlığa 
Memurin Mühakematı hakkındaki Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi
min geri 'verilmesini saygılarımla riea ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
A. Boyaoıgiller 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; çok mücade-
leli geçen bu kanun, nihayet memleketimizde 
bir reforma yol açacak bir şekilde tadil edil
miş ve daha doğrusu yeniden kaleme alınmak 
suretiyle mamurların işlemiş olduğu suçlardan 
dolayı adlî mercilerce haklarında takibat ve 
kovuşturma yapılması kabul edilmiş bulun
duğundan bendeniz üç maddeden ibaret olan 
kanun teklifimi geri alıyorum. Çünkü yeni 
kanun memleketimizde idari bir kazanın vücu
dunu temin etmiştir. Bu suretle Demokrat Par
ti iktidannea yarınki kaza vahdetinin ilk ala
meti ve müjdecisi olarak ilk defa bu yola gidil
miş bulunuyor. Bundan dolayı Hükümeti teb
rik ederim 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

m -
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SORULAR VE 

A — tfÖ^Lfr SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nut
ku'nun, İstanbul limanının tevsii hususunda 
Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın intihap edilme
sinin hangi sebebe dayandığına, Salıpazarı ve 
$ayda/rppşa limanlarının tevsii sekline ve mu
hammen inşaat ve tesisat bedellerine dair Ba
yındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Bakan burada bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 
muhtelif tarihlerde memleketimize iltica edenler 
hakkında yapılan muamelelere ve memleketimiz-
de komünistliğin üreme ve yaşamasına âmil olan
lara dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/380) 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Efendim, bu sözlü soru
ya Sayın Başbakan adına bendeniz 'cevap vere
ceğim. Fakat yaptığımız tetkikat daha bitme
diğinden bunun gelecek Birleşime talikini rica 
ediyorum. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Üç ay oldu 
vereli Reis Bey, üç ay. Tarihe bakınız. 

BAŞKAN — Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Rize Milletvekili Osman Kavrakoğlu'nun, 
Ticani tarikatına mensubiyetleri söylenen bâzı 
kimselerin çıkarmakta oldukları hâdiseler dolayı-
siyle Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Başbakanlıktan olan sorusuna İçişleri 
Bakanı Halil özyörük'ün sözlü cevabı (6/385) 

BAŞKAN —• Ayni mahiyette diğer bir sora 
daha var, cevapları müşterek olacağı için, ken=-
dilerinin söz hakları mahfuz olmak şartiyle 
ikisini de okutuyorum. 

4. — Amasya Milletvekili Cevdet Topcu'nun, 
Ticani tarikatı mensupları hakkında ne muamele 
yapıldığına ve son zamanlarda Atatürk hey
kellerine vâki tecavüzleri önleyici ne gibi tea\ 
birler düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna İçişleri Bakam Halil özyörük'ün söz
lü cevabı (6/386) 

CEVAPLAR 

6/368 28 Haziran 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Ticani tarikatine mensubiyetleri söylenen 

bâ^ı kimselerin çıkarmakta oldukları hâdiseler 
son zamanlarda artmış görünmektedir. 

Vatandaşları üzen ve endişeye düşüren bu 
müessif vakalar dolayısiyle Hükümetin tedbir 
ve tasavvurlarım öğrenmek ihtiyacını duydu
ğumdan aşağıdaki suallerimin Sayın Başbalıan 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
yüksek delâletinizi dilerim. 

Rize Milletvekili 
Osman Kavrakoğlu 

1. Gazetelerde ve günlük konuşmalarda 
mevcudiyetlerinden bahsolunan Ticani tarikatı 

emsuplarmm Hükümetçe malûm bir dernekle-
mıdır? Bunların reis veya şeyhleri kim

in 
ri 
ler 

var 
dir? 

Tcanilerin siyasi partilerle her hangi bir 
münasebetleri var mıdır, bunların siyasi mak
satlarla tahrik edilmekte olmaları ihtimali Hü
kümetçe derpiş olunmakta mıdır? 

lî. Ticanilerin devam ve temadi eden teca
vüzleri bugünkü mevzuatımızla önlenemediğine 
fför£ Hükümetçe gerek ıslah gerekse menedici 
mahiyette ne gibi tedbirler düşünülmektedir ? 

| T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
pört , beş gündür matbuatı ve bütün efkârı 

meşgul eden bir hâdise karşısındayız. Tevali ede-
gelen bir kısmının faili bulunan ve bir kısmının 
da bulunamıyan heykel, büst kırma işiyle 
beyanname neşri hâdiseleri üzerinde vazife
li emniyet ve adalet teşkilâtının gereken 
hassasiyeti gösterdiklerini görüyoruz. Yine 
anlıyoruz ki, şeyhi Ankara'da oturan Ke
mal Pilâvoğlu adındaki bir şahsın idare 
ettiği 'bir ticani tarikatı vardır. Yukarda bahsi 
gecem olaylarda bu tarikat mün^tesibini tarafın
dan yapılmaktadır.. Bu tarikat mensuplarının 
pervasızca ve devamlı hareketleri efkârı umumi-
yeyi tehyiç ettiği hiç şüphesizdir. Müritlerinin 
rivayetine göre 10 - 40 bin arasında olduğu söyle
nilen bu tarikat mensuplariyle Hükümet şimdi
ye kadar hareket ettiği gibi normal zabıtai mania 

m 
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ve suç işledikten sonra adlî takip suretiyle mi 
iştigal ve iktifa etmektedir, yoksa memlekette 

' ehemmiyetli bir hâdise durumunu arzeden bu iş 
için cezai tedbirler almış veya almakta mıdır?. 
Hâdiseler mahiyetinin ye sureti cereyanının ve 
Hükümetçe alınmış yeni bir hareket tarzı varsa 
bunun neden ibaret olduğunun Türk efkârına 
açıklanması için Başbakan tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Cevdet Topçu 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 
(izmir) — Muhterem arkadaşlarım; gündemin 
3 neü ve 4 ncü maddelerinde yer alan Cevdet 
Topçu ve Oman Kavrakoğlu arkadaşlarımızın 
önergeleri aym mevzua temas ettikleri cihetle, 
mâruzâtım her iki sözlü soruyu da cevaplandır-

. mış olacaktır. 
Her şeyden önce bir noktayı belirtmek iste

rim : Bahis mevzuu olan heykel kırma ve beyan
name dağıtma hâdiseleri adalete intikal etmiş bu
lunmaktadır. îş henüz hazırlık tahkikatı safha
sındadır. Takdir buyurursunuz ki, kanunen gizli 
olan bu tahkikatın mahiyeti ve seyri hakkmda 
burada her hangi bir açıklama yapmak doğru 
değildir. 

Bununla beraber, vakaları ve faillerini mü
şahhas olarak ele almaksızın ve suç unsurlarına ve 
bunların sübut delillerne temas etmeksizin, hâdi
selerin umumiyeti içinde kalarak, bunların arzet-
tikleri mâna ve manzarayı tebarüz ettirmekte ve 
memlekette huzur ve sükûnun ve bizi medeni bir 
cemiyet seviyesine ulaştıran inkilâplarımızm ko
runması bakımından Hükümet olarak ne düşün
düğümüzü açıklamakta fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; hâdiselerin arzetîiği 
manzara şudur : Yurdun muhtelif yerlerinde 
heykel ve büstlere karşı tecavüzlerde bulunulmuş 
ve bu tecavüzlerle ilgisi ilk nazarda anlaşılan 
bir beyannamenin dağıtılmasına teşebbüs edil
miştir. Bu vakaların dikkati çeken hususiyetleri 
şunlardır : 

A) Tecavüzlerin hedefi alelıtlak heykel ve 
büstler değil, bir şahıs olmaktan çıkıp Türk îiki-
lâbımn ye Türk Cumhuriyetinin senbolü haline 
gelmiş olan. Atatürk'ün heykel ve büstleridir. 

B) Dağıtılan beyanname, açıkça Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyet Rejimi aleyhine mütevec
cihtir, 
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C) Gerek beyanname tevzii teşebbüsleri ve 

gerek tecavüz hâdiseleri, bir merkezden ve plânlı 
olarak idare edildiği intibaını uyandıracak şekil
de, yurdun birbirinden oldukça uzak bölgelerin
de birbirine pek yakın zamanlarda vâki olmuş
tur. 

D) önce saklanmaya dikkat ve gayret 
eden mütecavizler, gitgide cüretlerini artırarak, 
bir nevi kahramanlık ve fedailik tezahürü şek
linde işi nümayişkâr bir aleniyete kadar götür
müşlerdir. 

E) Nihayet bütün bu vakıalarla ilgili ola
rak yakalanan şâhıslar ticaniler denilen teşki
lâtlı bir topluluğa mensup kimselerdir. 

Ticanilik nedir? 
Ticani tarikatı, Ahmet Ticani adında biri ta

rafından bir buçuk asır önce Fas ' ta kurulmuş
tur. Bu tarikat, memleketimizde öteden beri 
mevcut ve malûm olan ve her biri muayyen bir 
tasavvuf mesleğini temsil eden doktrin sahibi 
mâruf tarikatlardan değildir ve bunlardan her 
hangi biriyle ilgisi tesbit edilememiştir. Kuru
luşundan itibaren ancak Şimali Afrika'da inki
şaf edebilen Ticani tarikatı, memleketimize, ta
rikatlar kapatıldıktan çok sonra bir Mısırlı va-
sıtasiyle sirayet ettirilmiştir. Abdülkadir Me
deni adındaki bu Mısırlı ile İstanbul'da bir otel
de tesadüfen tanışan Kemal Pilâvoğlu, ondan 
aldığı ilhamla 1936 yılında Ankara'da bu tari
katı kurmuştur. 

Tarikatın bir şeyhi ve mütaaddit halifeleri 
vardır. Tarikata yeni intisap edenler muhip na
mını alarak bir tecrübe devresi geçirdikten son
ra şeyhin itimadını kazanırlarsa müritlik mer
tebesine çıkarlar. Müritler de fedai ve kahra
man unvanlariyle mertebelere ayrılır. 

Tarikatın şeyhi Kemal Pilâvoğlu'dur. Tari
kat mensupları şeyhe kayıtsız şartsız itaatla mü
kelleftirler. Şeyhin izni olmaksızın tarikata ait 
her hangi bir hususun yabancılara bildirilmesi 
katiyetle memnudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu durum karşısın
da ticanilerin, reisleriyle, halife namı altındaki 
kolbaşlariyle, mensupları arasındaki hiyerarşik 
münasebetlerle ve nihayet bunları tarikata bağ-
lıyan sıkı kaidelerle tam bir teşkilâtlı topluluk 
mahiyeti arzettiklerini kabul etmek lâzımdır. 

Zannediyorum ki, muhterem Osman Kav
rakoğlu arkadaşımız, ticanilerin hükümetçe ma
lûm bir dernekleri var mıdır? diye sorarken 
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bunların Cemiyetler Kanunundaki mânasiyle 
bir dernek kurmuş olup olmadıklarını değil, teş
kilâtlı olup olmadıklarını öğrenmek istemiş ol
salar gerektir. Bu maruzatımla sualine müspet 
cevap vermiş oluyorum. 

Tieanilerin siyasi partilerle münasebetlerine 
gelince; mensuplarının ferdî ilgileri haricinde, 
bir teşkilât olarak her hangi bir siyasi parti ile 
münasebetlerinin mevcudiyeti hakkında katı 
beyan ve mâruzâtta bulunmaya imkân verecek 
müspet vakıa ve deliller henüz elde edilmiş de
ğildir. 

Muhterem Osman Kavrakoğlu arkadaşımız 
önergesinde pek önemli bir noktaya, tieanilerin 
siyasi maksatlarla tahrik edilmekte olmaları ih
timaline temas etmektedirler. Muhterem arka
daşlarım, bu bir ihtimal değildir. Hür dünyanın 
her yerinde olduğu gibi, memleketimizde de hu
zur ve sükûnun bozulmasından menfaat uman
ların bu gibi hâdiseleri her vasıta ile ve her şe
kilde taferik ve teşvike çalıştıklarından asla 
şüphe edilemez. Haricî ve dahilî tahrikçilerin bu 
gafiller zümresi içinden şuurlu müttefikler te
darik ettikleri isabit olmasa bile, mevcudiyeti 
muhakkak olan tahrik konusu üzerinde Hükü
metiniz büyük bir hassasiyetle durmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, teşkilâtlı bir topluluk 
olan ticani tarikati tarafından inkılâp ve reji
mimiz aleyhine tevcih edilen faaliyetler karşı
sındayız. Bu faaliyetin şimdiye kadar tezahür 
eden safhaları adalete intikal etmiş bulunmak
tadır. Bundan sonraki tezahürleri önlemenin ka-
tî çaresinin bu faaliyetin mürettibi olan teşki
lâtı kökünden tasfiye etmek olduğuna kaani bu
lunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

1P36 da başlayıp 1943 yılından beri mevcu
diyetini belli ettiği ve mütaddit defalar zabıta 
ve adalete intikâl eden zararlı faaliyetleri gö
rüldüğü halde şimdiye kadar yaşıyan ve hattâ 
gelişen ticaniliği tamamen ortadan kaldırmak 
kararındayız (Alkışlar) Bunu temin edecek ted
birleri almış bulunuyoruz. Adlî tahkikatın vere
ceği neticelere göre gerekirse yeni kanuni ted
birlerle de huzurunuza geleceğiz. (Alkışlar) 

Maruzatım bundan ibarettir. 
OSNAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, memlekette hakikaten iktida
rımızın'daha başlangıcını teşkil eden bu ilk 
senelerde, vatandaşların ve bilhassa büyük in
kılâbın yetiştirdiği biz gençlerin henüz canını 

ile 
bu 
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kaybetmediği bir devrede, bu acı hâdiselerle 

>yüsyüze gelmiş ve maalesef bunu iktidarı
mı? a bir suç olarak affetmek istiyen bir hava 

karşılaşmış bulunuyoruz. Bu yüzdendir ki, 
sözlü soruyu huzurunuza getirmiş bulunu-

yoıfum. 
Hatırlarsınız, Ticani tarikatı, evvelâ Muh

terisin Meclis Huzurunda arapça ezan vermekle 
işe başlamıştır. Çok acı bir hakikattir ki, bu 
mefnleketin mukadderatını elinde tutan ikti
dara rağmen zavallı diyeceğim bu insanlar o 
güpden bugüne bâzı tahriklerle maalesef cesa
retlerini artırmışlardır. Hükümetin bu mevzu
da kendisine düşen vazifeyi, bütün milletin 
kendisinden beklediği derecede basiretle ba
şarmış olmasını şükranla karşılarım. .Burada 
hakikaten milletin geniş bir itimadiyle iş ba
şına gelmiş olan bir hükümetten başka türlü 
bir cevap beklenemezdi. Biz, o cevabı her an 
takviyeye hazır bulundukça bu gibi hâdiselerin 
artlk temadisine imkân verilmiyecektir. Bun-
daitı emin olarak kürsüden ayrılacağım. 

Arkadaşlar, burada bâzı noktaların Hükü
metçe dikkatle üzerinde durulmasını bilhassa 
istirham etmek isterim. 

Bunlardan birisi şudur: Ticaniliğin hakiki 
m afiyeti memleketin büyük ekseriyetini teşkil 
ed^ıı nıüslüman vatandaşlara anlatılmalıdır. 
Onlara anlatılmalıdır ki, ticaniliğin nıüslüman-
l ıklaasla bir alâkası yoktur. Bunlar^, Devletin 
olduğu gibi, nıüslüman türklerin de en büyük 
düşmanlarıdır. 

Saniyen, yine bu millete anlatılmalıdır ki, 
ticanilik kisvesi altında yürütülmek istenen 
tecavüz hareketlerinin tek gayesi, üzerinde 
dalma titrediğimiz inkılabımızı bir anarşiye 
sürüklemekten, bu aziz vatanı icabında düş
manlara peşkeş çekmekten başka bir şey de
ğildir. 

Arkadaşlar, aralarında rütbe farkları ha
vyan, kahramanlık rütbeleri ihdas eden 

kimseler, fırsat bulurlar, vatanı zayıf bu
lurlarsa yarın Fedaiyanı tslâm Cemiyetini de 
kuracaklardır; bundan şüphe etmemek lâzım-

Bunlara, kan pahasına kurulan bu inkılâ-
yine kan pahasına yaşatmakta tereddüt edil-

miyeceğini anlatmak lâzımdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Cevdet Topçu buradalar mı? 
(Yok sesleri). 

zır 
bu 

dır 
bı 

— ITO -T-
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5. — Konya Milletvekili Murad Ali Ülgen'-

inğ, kız öğrenci sayısının tahdidi kararı hak
kında Ulus Gazetesinde inti§ar eden yazının 
hakikata uygun olup olmadığının açıklanma
sına dair Millî Eğitim Bakanlığından sözlü so

rusu (6/387) 
BAŞKAN — Bakan olmadığı için gelecek 

Birleşime bırakılmıştır. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — İsabet ol

muş. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEB 

1. — Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri ser
bestleştirme amaeiyle mezkûr teşkilâta dahil 
memleketler arasında imzalanan (Avrupa Te
diye Birliği Anlaşması) na katılmamız hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları (î/72) 

BAŞKAN — 98 nei Birleşimde bu kanun ta
sarısının görüşülmesine başlanmış ve devamı 
bugüne bırakılmıştı. Komisyon sözcüsü tümü 
hakkında söz istedi, ona söz vereceğim. 

TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadelelerin serbest
leştirilmesi amacı ile mezkûr teşkilâta dâhil 
memleketler arasında imzalanan (Avrupa Te
diye Birliği Anlaşması) na katılmamız hakkın
daki Protokolün onanması hakkındaki tasarının 
müzakeresi sırasında geçen celse bulunamadı
ğım için çok kıymetli Necib Bilge arkadaşımıza 
arzı cevap edemedim, müsaade buyurursanız 
huzurunuzda cevaplandırayım. 

Kıymetli arkadaşımızın tenkidleri üç noktada 
hulâsa edilebilir: 

Birincisi; tasarının Ticaret Komisyonunda 
uzun müddet kaldığı; 

İkincisi, gerekçenin kifayetsiz olduğu; 
Üçüncüsü; tercüme hatalarının bulunması... 
Ticaret Komisyonunda tasarı hakikaten kal

mıştır. Ancak bunun sebeplerini arkadaşım ince
lemiş olsa idi komisyonun bu gecikmede bir ha
tasının bulunmadığını takdir ederdi. 

Tasarı, komisyona bütçe müzakerelerinden 
sonra Meclis'in tatil devresine girdiği bir sırada 
geldi. Binaenaleyh tasarının ele alınması ancak 
Mart sonlarında kabil olmuştur. Gerek gerekçe, 
gerekse metin tetkik edilirse görülecektir ki, bu 
mevzu teknik ve ihtisasa taallûk eden bir mev
zudur. Bu bakımdan Dışişleri Bakanlığı ve Tica
ret Bakanlığı mümessillMriıU». konuşmalara işti

rakleri neticesinde cereyan eden uzun müzakere
ler sonunda tasarı kabul edildi. Gerek Dışişleri 
ve gerekse Ticaret Komisyonunda bâzı hususla
rın gözden kaçmış olmasını Meclis Kavanin Mü
dürlüğünün haklı olarak ikaz etmesi neticesinde 
bu tasarı tekrar geri alındı yeniden tashih edildi 
ve tekrar verildi. 

Biraz evvel Necip Bilge arkadaşımla konuşu
yordum, ismin biraz uzun olduğunu söylediler. 

Evet, Kavanin Müdürlüğü, Protokolde derpiş 
edilmiş bulunan ismin kanun başlığında yer al
masını doğru görerek ona göre fororale etmiş ve 
komisyon da bunu kabul ederek huzurunuza, ge
tirmiştir. Nitekim Ticaret Komisyonunda bu ta
sarının gelmesinden sonra birçok kanun gelmiş
tir ve bunlar bu kanun tasarısından evvel çık
mıştır. Meselâ Türkiye - Yugoslavya'ya ait ka
nun 19 Nisan'da gelmiş 23 . IV . 1951 de çık
mıştır, Türkiye ile Federal Almanya arasındaki 
Anlaşma da aynı vaziyettedir, ödünç verme 
19 . VI . 1951 de gelmiş 23 . VI . 1951 de çık
mıştır. Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satış
ları ve Türkiye ile Belçika arasındaki Tediye An
laşması bu tasarı geldikten sonra Ticaret Komis
yonuna gelmiş ve bu tasarı Ticaret Komisyonun
dan çıkmadan evvel komisyondan çıkmıştır. Şu 
hakikat gösteriyor ki; Ticaret Komisyonunun ih
mal ve terahısi mevzuubahis değildir. Gerekçe
nin kifayetsiz olduğunu iddia ediyorlar. Bu hu
susta kendileriyle tamamen mutabıkım. Ancak 
metin gerekçeye bağlı olduğuna göre bu metni 
tetkik eden arkadaşlar bir kanaata varabilirler. 

Müsaade ederseniz memleket menfaatlerine 
niçin uygun olduğunu arkadaşımın arzusuna it-
tıbaen areedeceğim. 

Arkadaşlarım; Dışticaret; Tediye Birliğinden 
malî anlatmalarla yürütülüyordu/tisi türlü an* 
laşmamız vardı: Birincisi Ticwe£ anjjçpaaları, 
ikincisi tediye anlatmaları. 

Ticaret anlaşmaları: Tediye şart ve imkân
larını biİdirmıyordu. Hangi malların ihraç edile
ceklerini mukabili olarak hangilerinin tthal edi-

— m — 
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leceğittî, menşe şahadetnamesi, gümrük rd6İHÛöri 
Üİfoi türümleri Örtita efden maddeler tfeS^nin 
nasıl yapılacağını gösteren üttolfeâe&erie f̂ak-
vlye "öîâhuyör Hre bîMara Tediye Aaiaşması 
diyorduk. 

Biliyorsunuz ki, Tediye anlaşmalarının yü
rüyebilmesi için devletlerin, miHetteKKi bir 
iştira'kabiliyetinin- bulunması lâzımdır. Bu iş
tira ka t iye t i flktif olarak teiMt ediliyor. Bil
farz üç 3nıl;fön dolarlık bir An^irrtaHaı hudut
ları dâhilinde kalacak mallar karşılıklı müba
delece; ftâbi tutuluyordu. Bu aldaşmalar iki ta-
rkflidır Jyani biz öha bilS ter al diyoruz. Bun
dan üçüncü bir memleketin isltiföde Mmesine 
imkân yoktur. Türkiye ile Frttrisa karşılıklı 
blöriftk 10 milyon lirahk bir. meblâğ üzerinde 
mutabık kaldıkları takdirde şu şu malları Tür
kiye ihî aç edecek ^e şu şu malları da Türkiye 
ithal %c&cfektir. Neticede bakıyei matlubun han
gi pııira ile eda edileceğini gösteren anlaşmalar
dır. Airzettiğim gibi, Türkiye ile Fransa" ara
cında ee'rcyan eden bir Tediye Anlaşması ile, 
^ârlh beni -aldatmıyorsa, zannediyorum 1947 
sonlarında Havana'da toplanan muhtelif millet
lere ^mensup azalar dünyanın bu vaziyetini, 
leâmMyo 'takyidktiyle, lisansla yapılan ticaretin 
Tıa^ât standardını düşürdüğünü, pahalılık ya
rattığını, müstehlikin bundan ezildiğini söyli-
yerek, bu vaziyetlerden şikâyet ederek dünya
yı ̂ tek pazar hâline getirmek için bir anlaşmaya 
varmak istediler. İşte nüvesini buradan alan 
Tedibe Birliği ve iktisadi Anlaşma bu şartlar 
altihda husule 'geldi. Yâni Tediye Birliği 18 
devle&n kendi aralarında bir tek paizar kur
ması ve dovîz tâkyidâtı kabul etmiyen bir pa
zar hâline gelmesi gayesiyle yapılmıştır. MJe-

!s%lâfürMye Fransa'dan mal ithal edebilir, fa-
kat Fransa'ya mal ihraç etmiyebilir. Almanya 
ile mSMsûbu yapılmak suretiyle yani çok taraf
l ı MrfAiüaş^ta tJir İndiye Anlaşmasının esasi
dir. IŞu-hâlde bugün -döviz bafcmından sıkıntı 
çekenP Memleketler ilgin lisans gibi bir müsaa-
dei mütekaddimeye ihtiyaç ciân^bir ̂ tfeapet ye
rini #r%fest ticâret kurmak ve bu 18 memleket 
^ â s M a kolay ihraç şartları ; hasırlamak lâzım
dır. ^Biftf-orsuîıuz, sön zamanda ticaret edebi
yatımız arasına girmiş olan liberasyon da bu-
^üıi iıe^celMir. 

Liberasyon ne demektir? Liberasyon: 1948 
âenösfiidef b i r meöfteketin ithal :€fMği bütöin %i«ti-
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anin muayyen bir nispette hiçbir surette Ksatts ve 
döjHz tahdidatına bağlanmadan kolaykkla it
hâl edil^ilmes^^ Bunun için hazırlanan üste
ye! ii%*î*syon îîsl&si, diyoruz. 

I Ar^daşima istifaden şu ciheti de arzede-
yiıiı ki, Ticaret Komisyonu, gerekçesinde, bu-
nuj a. ancak Ekim ayında başladığına işaret et
miştir. Zabıtlarda öyle gördüm. Biz ancak libe
rasyonu tatbik mevkiine bu ayda koyduk. Yoksa 
esa|s anlaşmamız çok daha evveldir. Bu noktayı 
da bilhassa tasrih etmek isterim. 

Bizim bu anlaşma ile olan hedefimizin birincisi; 
% - 60 •nispetinde ithal mallarına serbesti Vermek, 
bulıu ikinci sene % 75 e çıkarmaktır ve nihayet 
bunu yüzde yüze çıkarmak hedefimizdir. Bu su
reti le lisans kayıtlara giren bütün memleketleri 
tefci pazar haline getirmek gayesi güdülmüştür. 
Bu; anlaşmaya dâhil.memleketler Türkiye'ye yap
tıkları ithalâtın % 60 nı libere etmişler fakat 
Tüjckiye henüz tamamen bu memleketlerle mal 
mübadelesine girişmiş değiliz. Elbetteki elimizde 
heıj şeyden evvel bir iştira kabiliyeti olacaktır. 
Bülrıun için bize, bilhassa pozisyon inisiyal tâbi
rimle, başlangıç meblâğı diye tercüme edebilece-
ğitJLİz 25 Milyon dolar Türkiye envestisman/ı için, 
yajj3 Sümerbank, Etîbank gibi kalkınma işleri ya
tırımlarında kullanılmak üzere, bir para veril
miş bulunmaktadır. Bunu Ticaret Komisyonunuz, 
di|er memleketlerle olan muameleye aykırı gör-
müiji ve bunun üzerine Hükümetin dikkat nazarı
nı raporunda celbetmiştir. 

I Pozisyon insiyal haricinde 50 milyon dolarlık 
birj kota vardır. Bu beş branşdan mürekkeptir : 
10 i milyonu bilâkaydüşart hârcânâbilmektedir. 
îkijıei 10 milyonun kullanılabilmesi, ancak yüzde 
nis setleriyle Türkiye Devletinin! de o şekilde iş
tiraki gerekir, bu suretle 50 milyon dolar kulla
nımlığı vakit 20 milyonu da kendiliğinden katma 
memuriyeti vardır. Bu katılmanın kâfi görüldü
ğü! ÜT^p^rda zikrettik. Nitekim hâdiseler Ticaret 
^Komisyonunuza hak verdi. Bundan 10 - 15 gün 
evvŞel delegemiz bizim borçlu vaziyetinde olduğu
mû  ra,lranfan kapatılmaması yüzünden deklâras
yondan ^kilemiyeeeğhriiz cihette ticâretimize 
seki :evereeeğini belirtmiştir. 

-] Bnşişleri Bakanlığı mümessili arkadaşımız bu-
râdja ise rsöyKyecektir, 12,5 milyon liralık kredi 
sağj akmıştır. Yakında bu husustaki anlaşma im
za jadilecektir. "Ticatbt Komisyonunun Tgayrıkâfi 
görjiüğü «kotaya 12,5 «iilyon liralık kredi bağlan-

—•7118-4 
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nfiştır. Bttnuh kâfi gelip gelmiyeceğini bilemem, 
atteak ithâl ve ihracatımızda ehemmiyetli bir 
krediye ihtiyaelmız aşikârdır. Bundan 15 - 20 
gttn «welki konuşmalarımızda hâsıl olan kanaat, 
liberasyon yerine tek listeye girmek ve liskomün 
hasırlamak bütün devletlerin ithal edecekleri 
maHafm doğrudan doğruya kredilerle ithal ve 
ihraç mı sağlamaktır. Fakat bizim delegasyonu
muz, haklı olarak, burada tütün ve incirin bu 
maddeler arasına alınmasını ileri sürmüştür ve 
müzakerelerde veto hakkını kullanmak zorunda 
kalmıştır. 

Bu liberasyonu baltalayıcı hareketler olur 
mu!. Bunun en büyük baltalama şekli dampigtir. 
İkinci olarak da takas gelir. Çünkü Devletin 
'takas muamelelerine kaçması, liberasyondan bek
lenen faydayı ortadan kaldırır ve tüccarın iste
diği pazardan istediği malı bulmak imkânlarını 
alinden alır. Bütün bunlara rağmen geçen Eylül
den bugüne kadar geçen zaman, liberasyon tatbi
katının iyi neticeler verdiği ve dünya ticareti
nin de bunun daha sağlam bir istikamete» bizi 
götüreceği kanaatini uyandırmış olduğu içindir-
kij komisyonunuz, bu kanun lehine rey vermiştir. 

Tercüme hatalarını söylemeyi unuttum. Tica
ret Kömkyonıı tercüme hakkında muteriz değil-

- ;dir. Dışişleri Bakanlığı yeni metni hazırlamak 
•suretiyle Genel Kâtipliğe verecektir. O vakit mü
zakeresinin yapılması imkânı hâsıl olacaktır. 

BALKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz Arkadaşla

rım. geçen celsede, Necip Bilge arkadaşımızın 
bu tasarıyı baştan aşağı her bakımdan tahlil ve 
tenkid eden sözlerini dikkatle, alâka ile ve bi
raz da eza ile dinlemiş ve hararetle alkışlamış
tık. Arkadaşımızın bu tasarı üzerindeki titizliği 
bu tasarının millî menfaatlerimize uygun olup 
olmadığı noktasındadır. 

Sayın sözcü arkadaşımız da bize bilhassa 
bu anlaşmanın tarihçesi ve liberasyon tarif atı 
üzerinde tenviratta bulundular, teşekkür ederiz. 
Ancak Necip Bilge'yi dinledikten sonra ve her, 
milletvekili gibi bu sahada bâzı malûmata sa
hip olduktan sonra, dinlediğim sayın sözcünün 
beyanı beni tatmin etmedi. Belki bâzı noktaları 
unuttular. Onun için müfekkiremde istifham ha
line gelen bâzı hususları huzurunuzda arzetmek 
ve kendilerinden sormak, istiyorum: 

Birinci olarak arzetmek istediğim şudur: Zi-
-ı?ai ve iktisadi hayatı iptidai olan bir memleket 
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kendisinden iteri teknikli ve ileri istihsalli mem
leketlerle îserbest anlaşmalara girerse bir aç*k 
pazar haline düşmez mi? 

Diğer sormak istediğim nokta şudur: Bu Av
rupa Tediye Anlaşmasına giren memleketler 
liberasyon sistemini kabul ettikten sonra kendi 
Gümrük Kanunlarını, kendi usullerini himaye 
edecek mevzuatı tadil etmişler midir, yani ken
di memleketlerinde bunu yapmışlar mıdır? 

3 ncü olarak öğrenmek istediğim şudur; Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve bir açık 
pazar olmaktan kurtulmak için, inkılâp mevzu 
ve esaslarını muhafazaya arzetmiş bir nesil ve 
millet olarak, bu liberasyon sistemi dolayısiyle, 
gümrük himayesi ile bunu teminat altına almış
lar mıdır? Bunu temin için Gümrük Kanunu 
tadilleri buradan gelip geçmiş midir? 

Ben bu üç nokta üzerindeki hususların ay
dınlatılmasını kendi millî menfaatlerimizle uy
gun ve mutabık gördüğüm için soruyorum ve 
mantıkî delillerini de arzetmiş bulunuyorum. Sa
yın sözcü liberasyon rejimi nispetini yüzde 60 
olarak arzetmişlerdir. Bunun yüzde 75 nispetine 
çıkarılmasına niçin gidilmiyor, neden korkulu
yor? Bundaki tehlikeler arzettiğim hususlardan 
dolayı değil midir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ 
(Balıkesir) — Kabahat bende olduğu için özür 
dilerim, arkadaşımı kürsüye kadar yormuş oldum. 

Efendim, gümrük hadleri liberasyona mâni 
değildir, aksine gümrük varidatımız artacaktır. 
«Speeifiqüe» usulüdür, «Advalorem» değildir. 
Şimdi biz «Ajustement, yapacağız. Saym Cezmi 
Bey endişe etmesinler, bu memlekette kurulmak
ta olan sanayi, bu memlekette inkişaf etmekte 
olan ziraat eğer liberasyondan her hangi bir za
rar görecek olsaydı bu şekilde bu tasarı huzuru
nuza getirilmezdi. Kaldı ki, gümrükte «Ajuste
ment» yapacağız. Mecburi olarak bunlara gide
ceğiz. 

Gümrükler üzerindeki tasarruf hakkimiz için 
bir müdahale var mı sualine, (hayır) cev&bını 
vereceğim. 

Bu şekilde hareket edenler var mı, dediler. 
italya bu sistemi kabul etmiştir. Bugün biz de 
aynı yola gidiyoruz. 

Diğer sualler şudur: % 60 dan % 75 e kadar 
çıkmış mıdır? dediler. Biraz evvel dikkat «tmiş-
lerse, bâzı kısımları bendeniz arzetmiştim ve de
miştim ki; diğer milletler % 75 in tatbikma baş-
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ladılar, % 60 konsolide etmişlerdir, biz hâlâ 
|% 60 ı konsolide edemedik. Nitekim şunu da 
işaret edeyim ki, gerek sanayi bakımından ve 
gerekse ziraat bakımından bizim liberasyon liste
miz millî menfaatimize mâni olacak mahiyette 
değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
CEZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim tasdi 

ediyorum, fakat tatmin olunmak istiyorum. 
Sözcü arkadaşımız demin söyledi; % 60 he

nüz konsolide etmedik dediler, biraz da (edeme
dik) deselerdi daha iyi olacaktı. 

İki nci olarak arzetmek istediğim, teferruatına 
girmek • istemiyorum, Avrupa memleketleri bu 
anlaşmaya girmeden evvel Advalorem gümrük 
sistemini kabul ettiler, etmiyenleri için kendi 
mevzuatlarında tadilât vücuda getirdiler. Biz de 
Advalorem gümrük sistemini kabul ettikten, son
radır ki, bu teknik ileriliğin hizasına erişmiş 
olacağız. 

Sayın sözcü arkadaşım benden iyi bilir; bu
gün gümrükçülük ilminde Advalorem gümrükçü
lük hükümleri ikinci plâna düşmekte, bu hususta 
yeni esaslar konmaktadır. Biz henüz o tekâmül 
safhasına erişmiş değiliz. Bu Advalorem siste
mini ehveni şer olarak bugün de şahsan temenni 
etmekteyiz. Bu takdirde de Advalorem gümrük 
sistemine erişmeden bu liberasyon sistemiyle 
Birliğe girmemizin ve memleketimizin yarı ser
best pazar haline getirilmesinin doğru olmadığı 
kana atilideyim. Bunu sununla teyit ediyor ve 
sayın komisyon sözcüsünün sözlerini bir mü
eyyide olarak alamıyorum. Çünkü gümrük 
varidatımızın artması bizim iktisadi bünyemi
zin kuvvetlendiğini, arttığını göstermez. Hep 
bilirsiniz ki, bir memlekette vergi varidatının 
artması, vergi matrahının her zaman arttığını 
göstermez, ispat etmez. Zira, maliyeci arkadaş
larım çok iyi bilirler, ki bâzan vergiler matra
hım zayıflatarak, eriterek bir zaman için istis
mar eder fakat sonra zayıf düşerler. 

Liberasyon, sisteminin tesirlerini ve fayda
larını mütalâa ederken gümrükteki artışı na
zarı dikkate alarak konuktular. Halbuki bizim 
bu iktisadi pazarlaşma ve anlaşmada, istifade 
ettiğimizi gösterecek başka iktisadi deliller, 
kaynaklar ve müşirler vardır. îzah etmeyi söz
cüye karşı doğru bulmuyorum. Sadece hatır
latıyorum, tekrar hatırlatıyorum ki Necip Bil
ge ve Enver bey arkadaşlarımızın beyanlarm-
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dan sonra ben bu anlaşmanın memleket iktisa
diyatına faydalı olacağına kaani değilim. Bil
hassa liberasyon sisteminin yüzde nispetini 
artırmanın, memleketimiz için tehlikeli olaca
ğına, hayatı pahalandıracağına ve enflâsyon 
doğuracağına kaaniim. Bunu bütün samimiye
timle, bütün samimî kalbimle arzederim arka
daşlar. 

BAŞKAN — Sözcü. 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Sayın ar

kadaşıma, tekraren arzedeyim. Bizim ;% 60 
dan % 75 e çıkamayışımızm en büyük endi
şelerinden birisi, dahilî sanayiimizin, ziraatı
mızın, yani tâbiri diğerle, millî servetimizin 
himayesi gayesidir ve onu çok hassasiyetle, 
en aşağı Cezmi Türk arkadaşım kadar müda
faa etmek için, % 60 dan |% 75 e hâlâ çıka
madık. Hattâ konsolide edemedik. % 60 lardaıı 
bugüne kadar aldığımız neticelerde görüyo
ruz ki, millî sanayi ve ziraat mahsullerimiz 
asla zarar görmemiştir. Komisyon raporunda 
da «ikredildiği gibi bize tahsis edilen 25 milyon 
dolar position inisiyal'le 50 milyon doları kote 
gayrâkâfidir. Bunu yapabilmek için bizim işti
ra kaabiliyetiınizm artmasa lâzımdır. 

Gümrük bakımından da tetkik yapılmakta-
Bımuıı da etüdü yapılmaktadır. Bilmiyo-(111 ' . 

i'mıı, 'Gümrük ve Tekel Bakanı burada olsaydı 
belki daha salâhiyetle söyliyeceklerdi. 

Benim bildiklerim bundan ibarettir. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Ticaret Komis

yonu Muhterem Sözcüsünün vermiş olduğu ce
vaplardan dolayı kendisine bilhassa teşekkür 
ederim. Fakat geçen oturumlardan birinde bu
rada belitmiş olduğum suallerden bâzıları var
dır k i ; onlara bittabi kendileri cevap verecek 
durumda değillerdir. Hükümetin buna cevap 
vermesi icabederdi. Bunları şöyle hulâsa ede
bilirim : 

Birincisi: 50 milyon dolarlık kota ne müddet 
için tahsis edilmiştir. Anlaşmanın içinde her
hangi bir hüküm yoktur. Halbuki gazetelerde 
bunun bir, iki ve hattâ S senelik olduğuna da
ir neşriyat bulunmaktadır. Bunların hangisi 
doğrudur? Bu hususta cevap vermek iyi ola
caktır. 

İkincisi; 1950 için tahsis edilmiş olan 25 
milyon dolarlık alacaklı başlangıç meblâğı her 
hangi bir şarta tâbi olmadan kullanılmış mıdır? 
Çünkü Ticaret Komisyonu bunun şartlara, en-
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bunları cevaplandırmasını bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktayı arze-
deyim: Müzakereye devam ediyoruz, yalnız ar
kadaşlardan bâzıları itiraz ettiler, tabedilip * 
tevzi edilmiş bulunan Andlaşma metninde bâ
zı tercüme hataları bulunmaktadır. Bu tercü
me hataları, kelimelere aittir. Yani mâna iti
bariyle bir şey değiştirmemekle beraber bâzı 
kelimelerin Türkçeye çevrünıeslnde* ve kulla
nılmasında hatalar yapılmış olduğu söylenil
mişti; Bunun üzerine bu metin Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmişti, oradan geldi. Tabedi
lip ikinci bir konuşmada, yahut gelecek BMe-
şimde tevzi edilebilecektir. Yalnız eğer arzu ' 
ederseniz komisyona iade edelim. Bu yapıldık
tan sonra gelsin. Esasen komisyonun sözcüsü 
de isterseniz ifade ederler. Hatalar, kelimelere 
aittir, mânalar değişmemektedir. Doğru metin 
gelecek Birleşimde elimize gelir.. Hangisini 
Yüksek Heyetiniz tasvip ederse... 

NECÎB BÎLGE (Niğde) — Mânalara taal
lûk eden hatalar mevcut olduğunu da söyledim. 

TICARET KOMISYONU SÖZCÜSÜ ENVEB 
GÜRELİ (Balıkesir) — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde yeniden tab ve tevzi 
edilmek üzere bu kanun tasarısının komisyona 
verilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

18. VII. 1951 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 
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Tegtisıaan şarblârana tâbi olduğunu bildirmek
tedir. Bu şekilde şartlı veya şartsız olarak 
tamamen kuUaaaümtş mıdır, kullanılmamış mı-
daı$ 

Üçüncü olarak da soracağım şudur: 1951 yılı 
için tahsis edilin veya edilecek olan alacaklı 
başlangıç miktarı nedir? Çünkü Anlaşmanın 10 

. ncu maddesinin (b) bendinde şöyle bir hüküm 
vardır: b) 1 Temmuz 1951 - 30 Haziran 1952 
devresi için Avrupa Kalkınma Programı gere
ğince, Teşkilâtın mütalâası alındıktan sonra, 
Aroe*rika Birleşik Devletleri Hükümeti tiarafın-
dan borçlu ve alacaklı başlangıç meblağları 
tahsis edilebilir. Bu takdirde bunlar 30 Hazi
ran 1951 den önce Teşkilâta bildirilecektir. 

Şu madde, bilhassa bu maddenin son cümlesi 
gösteriyor ki, 30 Haziran 1951 den önce bu ala
caklı meblâğlarının tahsis edilip edilmiyeceği 
Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtına bildiril
miş olacaktır. Şu halde 1951 - 1952 devresi için 
Türkiye'ye tahsis edilecek alacaklı başlangıç 
meblâğı miktarı nedir? 

Nihayet son olarak da Marshall Yardım 
Programı gereğince Türkiye'ye] doğrudan doğ
ruya veya tiraj yolu ile yardımın başladığı ta
rihten bu yana muhtelif yıllarda ne miktar yar
dım yapılmıştır? Çünkü bu mesele de gazeteler 
neşriyatında muhtelif şekillerde aksetmiş bu
lunmaktadır. Bunun salahiyetli bir ağızdan 
doğru olarak bildirilmesi memleket menfaatine 
uygun olur kanaatiyle sormuştum. Bu sualleri
me henüz cevap almış değilim, ilgili bakanın 

i . — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgüler'in, Zonguldak - Füyos banliyö iren
lerinde yas aylarına mahsus olmak üzere % 50 
tenzilâtlı bir tarifenin tesisine, yurt içi turizmi 
teşvik için ucuz biletli trenler ihdasının düşü^ 
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ulaştırma 
Bakûnı Seyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/391) 

29 . 6 . 195İ 
Yazılı soru -
Ulaştırma Bakanlığı 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
1, Zonguldak'm ağır havası olup halkın 

Kapanma saati : 16,5 _ 4 #11 

sağlığını kazanması için Filyos Nahiyesinde 
bir gazino inşa edilmiş ve mütaaddit otellef 
yaplmıştır. 

Temmuz - Ağustos aylarına inhisar etmek 
üzere cumartesi, pazar ve bayram ve tatil gün
lerine münhasır olmak üzere '% 50 tenzilâtlı 
bir tarifenin tesisi ve banliyö trenlerinin buna 
göre tanzim edilmesi mümkün değilmidir? 

2. Eskiden olduğu üzere halk biletlerinin 
ihdası, yurt içi turizmi bakımından aylık, altı 
aylık veya yaza münhasır olmak üzere memle
ketin tren işliyen yerlerine ucuz trenler ihdası 
düşünülmekte midir? 

B. — YAZILI SOKULAR 
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Yazılı olarak Ulaştırma Bakanlığınca cevap

landırılmasını saygı üe rica ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 9 . VII . 1951 

Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü 
Dairesi: T. ve Hasılat 

Sayı : 328. 8 - 11/01 -1687 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak - Filyos banliyö trenlerinde yaz 

aylarına mahsus olmak üzere % 50 tenzilli bir 
tarifenin tesisine, yurt içi turizmi teşvik için 
ucuz biletli trenler ihdasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevabı bağlı olarak saygı ile 
sunulur. 

Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Kurtbek 

1961 0 : 1 
]L. Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatil 

günlerinde Zonguldak - Filyos ve Karabük -
arasındaki istasyonlardan Filyos'a tenez-

maksadiyle gidip dönecek yolculara esas ta
ler üzerinden % 60 tenzilli ücretle bilet ve

rilmesi kararlaştırılmıştır. Halen işliyen tren-
; maksada elverişli bulunduğu cihetle ayrıca 

ten<İzzüh treni tahrikine lüzum hâsıl olmıyacak-
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Demiryolları ile taşınan yolcu miktarı 
harbden evvelkine nazaran bir mislinden fazla 
artmıştır. (23 milyondan 50 milyona çıkmıştır). 
Yolcu arabası mevcudu bu nispette artırılamadı-

dihetle, bâzı kısımlarda işliyen trenlerdeki iz
diham tamamen zail olmamıştır. Bu durum kar
şısında halk biletlerinin ihyası düşünülmemek-

Bununla beraber 1000 Km. dâhilinde 
tren ücretlerinde bir miktar indirme yapıl-
, bâzı mmtakalarda tenzilli gidiş - dönüş bi

letleri ihdası ve uzak mesafelerde % 50 yi bulan 
res ücret farkının % 20 ye indirilmesi gibi 

yolcular lehine tarifelerde bâzı değişiklikler ya
pılmak üzeredir. İhtiyaç görülen kısımlarda 
mevcut trenlerden faydalanılarak tenzilli tenez-
züh biletleri de ihdas edilmiştir. 
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