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nin şefi olup sevk ve idareden dolayı idare
kuruluna karşı mesul'dür.
Tesis idare organlarının vazife ve yetkile
ri ve kararlarının Ticaret Bakanı taraf nidan
murakabesi usulü bir nizamname ile tâyin olu
nur.
BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz istiyen?
ER AHMET — Meselâ Ticaret Bakanlığı
mümessilleri kimler olabilir?
BAŞKAN — Buyurun mümessil bey...
NECATİ OKTAY — Bu heyetler vekâletle
rin mütehassıs elemanlarından mürekkep ola
caktır.
E R AHMET — Meselâ Ziraat Vekâletinin
mümessili!...
NECATİ OKTAY — Ziraat umum müdürü,
müsteşar olabilir. Nihayet bu mahsulleriimizin
istihsali ile ilgili mütehassıslar olacaktır. Bulu
lar velkâ'letlerin tamamen takdirine (bırakılmış
tır.
BAŞKAN — Efendim, başka soru soracak
var mı?
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Tica
ret Bakanlığı teşkilâtlandırma memurlarını lüt
fen sayabilir misiniz?
NECATİ OKTAY — Efendim, mazur görün
lütfen.
J G Ü R S O Y T R A K SUPHİ — Zannedersem bir
•kooperatifçilik müessesesi vardır Ticaret Bakanlı
ğında. Ve buradan bir temsilcinin de 'heyete ka
tılmasında, fayda vardır.
NECATİ OKTAY — Efendim, aşağıda mad
desi gelecek. Ticaret Bakanlığında ihracaatla il
gili bütün servisler İhracatı Geliştirme Merkezi
ne bağlıdır. Çünkü İhracatı geliştirmek Ticaret
Bakanlığının normal hizmetleri meyanındadır.
Bugüne kadar kurulması lâzım gelen bir teşek
küldür bu teşekkül. Fakat memleketimizde bu
aşırı ve kötü bir itiyat haline gelmiştir. Şimdiye
kadar Ticaret Vekâletinin normal hizmetleri için
kadroları mevcut iken yeni yeni kadrolar ihdas
edilerek ekonomimiz için bunlar zararlı hir hal
almıştır.
Bunun için biz burada yeni bir usulle bir fon
tesis ediyoruz, vazife ve kadrolarda bir genişlik
yoktur. Yani Ticaret Vekâleti elemanları, Vekilin
veya müsteşarın başkanlığında toplanıp bir or
gan teşkil edeceklerdir. Bu bir hükmi şahıs ol-
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" mamaktadır. Bu Ticaret Vekâletinin yaptığı
bir organizasyon mahiyetindedir, personel mas
rafları da zaten umumi muvazeneden ödenmekte
dir. Mesele, memleketimizin bâzı mahsulleri için
'hariçte piyasa aramak ve ihracata daha geniş im
kânlar vermektir.
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Tica
ret Bakanlığın bünyesinde bir de Teşkilâtlandır
ma Umum Müdürlüğü mevcuttur. Bu Umum
'Müdürlük mevcut satış kooperatiflerini teşkilât
landırır, onların faaliyetiyle yakından ilgilenir.
Bunlardan Tarım Satış Kooperatifleri de ihra
catla ilgilidir. Bu bünyeye |hu Umum Müdürlük
alınamaz mı?
TAŞAR
DÜNDAR — Teşkilâtlandırma
Umum Müdürlüğü yalnız teşkilâtı kurar ve mu
rakabe eder. Onların alış verişiyle ilgilenmez.
Kuruluşlarını yapar, hukuki işleriyle ilgilenir.
NECATİ OKTAY — Efendim, memleketimiz
de bu konuda bütün sevku idare hakikaten kusur
ludur. Ticaret Bakanlığı, çevresinde sahıbolduğu temsilcileri bünyesine alarak bir koordinasyon
teşkili çok yerindedir. Yalnız ihracat mevzuun
da değil, gönül ister ki, bütün sahalarda, bütün
konularda bir koordinasyon sağlansın.
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, idare reisini
de buraya dâhil etsek.
NECATİ OKTAY — Efendim, daha evvelki
tasarıda bu j olmadığı için üzerinde durulmadı.
KARAVEIiIOĞIiU KÂMİL — Efendim, ben
de bu temsilcinin katılmasını lüzumsuz görüyo
rum. Ancak 'bu kanun tasarısiyle kurulacak olan
müessesede bâzı fonksiyon aksaklıklarım gideren
müessese oraya alınmalı idi. Ve orada ihtiyaçlara
göre nazara alınıp bu kanun tasarısını öyle getir
mek lâzımdı. Fakat maalesef şu tasarı iktisat
Komisyoriunda bir müddet muallâkta kaldı. Son
ra ele alındı ve kusursuz bir hale getirmek arka
daşların mesaisiyle mümkün oldu.
ER AHMET — Efendim şu kanun tasarısı
nın ruhuna uygun olarak Buraya bir ilâve müm
kün değil midir? Şimdiye kadar memleketimiz
de Tarım Satış kooperatifleri bunun küçük bir
numunesini vermiştir. Müstahsilin malını alarak
piyasaya arz eder. Acaba müstahsılla karşı karşı
ya olan bu kooperatiflerin idare heyetlerinden
birisi buraya katılamaz mı?
NECATİ OKTAY — İhracatçı birliklerini
almış bulunuyoruz. Evvelce yoktu biz ilave et-
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