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Kırk birinci Birleşim 

4. II .1949 Cuma 

1. —Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 19 
1. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik 

Soyer'in, 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın 5 nci maddesindeki memur kelimesine 
dair olan sorusuna Maliye Bakanı ismail 
Rüştü Aksal'ın sözlü cevabı (6/252) 19:21 

2. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik 
Soyer'in, Memurin Kanunu tasarısına dair 
İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/256) 21 

3. — Antalya Milletvekili Niyazi Ak
su'nun, Antalya İlinde yetiştirilen pamuk. 
nıahulü hakkındaki sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas'ın sözlü 
cevabı (6/257) 21:24 

4. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tuoğlu'nun, Akşehir licesinin Gökpınar 
mevkiine yerleştirilen. göçmen ailelerinin 
durumu hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/258) 24 

5. — Görüşülen işler 24 
1. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 

Kanunun 2 ııci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kamına geçici maddeler eklenmesi 

İçindekiler 
Sayfa 

18 
19 
19 

Sayfa 
hakkında Kanun tasarısı ile Bingöl Mil
letvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Ma
aş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçi
ci maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bo
lu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin kaldırılmasına ve bundan do
ğacak hakların korunmasına, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine ve geçici maddesi
nin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı kü-
hümler eklenmesine dair Kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/460, 2/98, 
131, 137) 24 

2. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika Ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki • 
ay daha uzatılması hakkında Kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1/407) 24:35 

3. — Türkiye üe Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika ödeme 
Anlaşmasınm yürürlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılması hakkında teati olunan 



Sayfa 
mektupların onanmasına dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Tisaret Komisyonla
rı raporları (1/408) 35:36 

4. — Türkiye ie Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasındaki Tica
ret Anlaşması ile Türkiye - Belçika Ödeme 
Anlaşmasının yürürlük sürelerinin bir ay 
daha uzatılması hakkında teati olunan 
.mektupların onanmasına dair Kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1/409) 36 

Sayfa 
5. — Türkiye ile Belçika - Lüksenı-

burg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşması ile Türkiye - Belçika Ödeme 
Anlaşmasının yürürlük sürelerinin bir ay 
.daha uzatılması hakkında Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/438) 36:37 

6. —- Demeçler 37 
1. — Dinleyicilerden arapça ezan oku

yanlara dair, Başkanvekili Feridun Fikri 
Düşünscl'in açıklaması 37:38 

+•*• 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir kâtip
lik için oylar toplandı. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi; 
Bu toplantı yılında iki aydan çok izin alan 

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen'in; 
Kars Milletvekili Mehmet Bahadır 'm; 
Rize Milletvekili Hasan Cavit Belûl'ün öde

nekleri hakkındaki Başkanlık tezkereleri okuna
rak onandı. 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, 
1949 yılı Bütçe Knnunu tasarısının 5 nci madde
sindeki memur kelimesine dair olan sözlü sorusu, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç.'ın, Kars 
İlinin bâzı çevrelerinde başgösteren tohumluk ve 
yiyecek sıkıntısı hakkındaki sözlü sorusuna, Eko
nomi' ve Ticaret B;kaiıi; 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, 
Çanakkale'de yapılacak iskeleye dair olan sözlü 
sorusuna, Bayındırlık Bakanı; yine 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, ye
niden açılan liseler hakkındaki sözlü sorusu ile 

Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'rn, Or
du Hususi Lisesi hakkındaki sözlü sorusuna, Milli 
Eğitim Bakanı cevap verdi. 

Çakmak ve suni çakmak taşının Tekel konu
sundan çıkarılmasına ve bu maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklik yapılmasına dair olan ka
nun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Açık bulunan Başkanlık Divanı Kâtipliğine 
Çorum Milletvekili Naim Atalay'm seçildiği bil
dirildi. 

4 . I I . 1949 Cuma günü saat 15 tc toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. /•'. Düşünsel (J, Aksu 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
8. Pek 

Sorular 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Ankara ve Sivas Çimento Fauıikalariyle bura
larda yapılan tuğla ve kiremit hakkındaki sözlü 
soru önergesi Ekonomi ve Ticaret' Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/260) 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'in, 
Erzurum'un Tebriz Kapısı Karakoluna başvuran 
kadına yapılan muamele ve Hasankale'nin Sür-

belıan köyünde konuta yapılan tecavüz hadise
siyle Doğu illerine gönderilen komiser ve polisle
re dair olan sözlü sora önergesi, İçişleri Bakan-
lığına gönderilmiştir (6/261) 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, İstanbul'da 
yaptırılacak Adalet Sarayı hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/262) 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve 

Çakmak Geçici İşletme İdaresi ve Türk Tütün 
Limitet Ortaklığmnı 1943 yılı bilançolarının 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/315) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

Rapor 
2. — Gümrük Tarifesi* Kanununun 6' ncı 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları 
Taporları (1/436) (Gündeme). 

»•OK< 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl olmuştur. Otu
rumu açıyorum. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'-
in, 1949 yûı Bütçe Kanunu tasarısının 5 nci 
maddesindeki memur kelimesine dair olayı sorusu
na Maliye Bakanı İsmail Şükrü Aksal'm sözlü 
cevabı (6/252) 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Reis Bey, müsaade 
ederseniz, 1949 Bütçesi rHm çıkmadı ki, bir sual 
terettüp etsin. 

Yüksek Başkanlığa 
1949 yılı Bütçe kanun tasarısının 5 nci mad

desinde aylık ücretli memurların yanında bir do 
memur kelimesinin ilâve edildiğini gördüm. 

1. — Bu memur kelimesinin ilâvesi sebebi ne
dir? 

2. — Bu kelimenin mevcut kanunlara tearuz 
ettiği yolunda bir düşünce varit değil midir? 

3. — Bu kelimenin, Devlet Bütçesinin günden 
güne muvazenesizliğe düşmesi yolundaki müta
lâalar nedir? 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; Niğde Milletve

kili arkadaşımızın sorduğu sözlü sorunun geçen 
hafta tehirini istemiştim. Bu suale halen izahat 
verecek vaziyetteyim. Ancak 1949 yılı Bütçe 
Kanun tasarısı henüz kabul edilmiş değildir. 
1949 yılı Bütçe Kanun tasarısı Bütçe komisyo
nunda konuşulmakta olup bahis mevzuu olan 
5 nci madde hakkında da arkadaşlarımız tabiî 
orada mütalâalarını beyan buyuracaklar ve biz
de bu mütalâaları bu suretle öğrenmiş buluna
cağız. vakaa bu, 1948 senesi Bütçesinde de var
dı, ama 1948 senesi Bütçesinin hükmü kalma
mıştır, 1949 Bütçesinde bu yine konuşulabilir. 
(Lüzum yok sesleri). 

Eğer lüzum varsa derhal izahat vermeğe ha
zırım. (Hayır, lüzum yok sesleri). 

Ben, bunun Bütçe Komisyonunda konuşula
cağı ve orada konuşulursa daha yerinde ve fay
dalı olabileceği kanaatindeyim. 

Nasıl tensip buyurursanız o şekilde hareket 
ederim. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, bendenizin sonun; Bütçe Encümeninden 
değildir, Maliye Bakanındandır. Bütçe tasa
rısını getiren Maliye Vekilidir. Ben ondan so
ruyorum, Bütçe Komisyonundan değil. Niçin 
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bu tasarıyı böyle getirmiştir, diye ona soruyo
rum. Benim sorduğum mesele bütçe meselesidir 
ve bütçenin bel kemiğidir. Şimdiye kadar büt
çede muvazenesizliğe sebep olan âmillerden bi
risidir; benim kanaatime göre. 

Muvazenei Umumiye Kanununun 5 nci mad
desine konulan bu (memur) kelimesi 3656 sayı
lı Teadül Kanununa 3888 sayılı, 3968 ve 4644 
sayılı Kanunların hükümlerine tezat teşkil eder, 
caiz değildir. Onun için kendilerinden izahat 
istiyorum. Haklı mı koymuşlar yoksa ben mi 
yanlış düşünüyorum? Bunun için cevap istiyo
rum. Ben Bütçe Komisyonundan bir şey sormu
yorum. Ben Maliye Vekilinin getirdiği tasarı 
üzerinde soru açtım ve bu da zannederim ki 
benim hakkımdır. Müsaade buyurursanız bunu 
izah edeceğim ve sizler de birçok şeyi öğrene
ceksiniz, -anhyacaksınız. Ama dinlemezseniz 
söylemem. 

BAŞKAN — İbrahim bey, Maliye Vekili bir 
kere .bu sualinize cevap verecek zaman değildir, 
diyor. Dinliydim, bakalım bir kere kendisini, 
ondan sonra izahat istiyelim. 

İBRAHİM REFlK SOYER (Niğde) — Efen
dim, ben. Maliye Vekilinin geçen celsede tek
lifini kabul ettim bu celseye bıraktık. Bu de
fa da, konuşmak istemiyorlarsa, konuşmak iste
miyorum desinler. Eğer cevap vereceklerse mu
hakkak bütçe komisyonundan evvel cevap ver
sinler. Ben bunları Bütçe Komisyonunda da 
söyledim, fakat derdimi duyuramadım. Siz de 
dinlemezseniz, bırakıp giderim. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) —Muhterem arkadaşlar; benim 
verdiğim izahat meyanmda, Bütçe Komisyonun
dan sual sorulabilir, diye bir mevzu yoktur. Tak
dir buyurursunuz ki, 1949 Bütçesi Bütçe Komis
yonuna gelmiştir. Bu kanunun, yani Bütçe Ka
nununun masraf ve gelir kısmı komisyonda mad
de madde müzakere edilecektir. Burada muhte
lif arkadaşlar, gerek Bütçe Komisyonu âzası ve 
gerek diğer hariçten gelen arkadaşlar bütçe hak
kında mütalâalarını söyliyeceklerdm Binaen
aleyh 1949 Bütçe Kanunu henüz konuşulmuş de
ğildir. O itibarla konuşulması gayet tabiidir. 
Onun için bütçe hakkında bakan sıfatiyle birçok 
suallerin bana teveccüh edeceği de malumu âli-
nizdir. Bu suallerin her birisine tabiatiyle ce
vap vermek: mevkiinde bulunuyorum. Emreder
seniz simdi de verebilmm. Yalnız takdir büyu-

.1949 O : 1 
I rıırsunuz ki, bu arada Hükümet tebeddülü ol

muştur. Bendeniz de bütçe hazırlığı ile meşgu
lüm. Bu sebepten bu soruya esaslı olarak baka
madım, hâdise budur. Yoksa arkadaşımızın de
dikleri gibi, sorulan bir soruya cevap vermemek 
gibi' bir vaziyet asla mevzuubahis değildir. Ni
çin cevap verilmesin? Yüksek Heyetinizin takdi
rine bırakıyorum. Bütçe henüz kanunlaşmamış-
tır. Sorduğunuz şeyin Bütçe Komisyonunda ko
nuşulması mümkündür. Sualler bana teveccüh 
edecektir. Haklı olarak ben cevap vereceğim. 
Burada sözlü soruya cevap vermeye lüzum var 
mı, yok mu? Bu ciheti yüksek takdirinize bırakı
yorum. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Efendim; 
kanun yok ki, sual olsun. 

BAŞKAN — (Refik Soyer'e hitaben) müta
lâalarınızı Bütçe Komisyonunda serdedebilirsi
niz, Meclise geldiği zaman söylemek imkânına sa
hipsiniz. Şimdiye kadar, Mecliste kabul edilme
miş, komisyonlarda bir karara bağlanmamış, işler 
hakkında soru sorupta külcüden cevap istenmiş 
değildir. Mütalâalarınız mahfuzdur. Bütee Ko
misyonunda ve Mecliste, Bütçe Kanunu huzuru
nuza geldiği zaman konuşursunuz. Heyeti Umu
miye de böyle arzu ediyor. (Dinleyiciler locasın
dan Arapça ezan okunmaya başlandı). 

(Bu.no sesleri?). 
BAŞKAN — Samiindeıı birisi. Çıkarınız onu 

dışarı. 
Müzakereye devam ediyoruz. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) - - Muh

terem arkadaşlar, ben yalnız Hükümet erkânın
dan .birisinden değil hepsinden de ayrı ayrı, 
milletvekili sıf atiyle soru sorabilirim. Benim 
sorduğum soru. Hükümetin getirdiği bir, tasan 
üzerindedir. Bu tasarıyı niçin getirmiştir? diye 
bilhassa onun konpetanı olan Maliye Bakanın
dan soru açtım. Öyle zannederim ki, gerek Ana
yasa, gerek İçtüzük buna müsaittir. Benim sor
duğum bu mesele 1948 senesi Bütçesine kon
muştur ve tatbik görmüştür. Ama yalnız 1948 
senesi Bütçesine konmuştur ondan evvelki .1947, 
1946 ve daha evvelki senelerde konmamıştır. 
Çünkü, 3656, 3888, 3968 ve 4644 sayılı Kanun
lara aykırıdır ve karmniyet iktisap etmiştir. 
Onun için ben bunu sormuyorum, fakat henüz 
kanunlaşmıyan 1949 senesi 'tasarısına niçin ko
nulmuştur diye soruyorum. Buna Maliye Veki-
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İmin. cevap vermesi lâzımdır. Eğer bugün müm
kün değilse bundan sonraki toplantıda cevap ver
mesine razıyım. Ama bu sorunun cevabını bu
rada vermesini isterim. Bundan sonraki celsede 
vermelerini kabul ederim. (Soru bitti, diğer so
ruya sesleri). 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; bu basit mevzu, 
arkadaşımla aramızda âdeta bir düello vaziyetini 
aldı. Yani o soruyor ben cevap vermekten kaçı
nıyorum. Böyle birşey mevzııubahis değildir. 
Yüksek Meclise henüz gelmemiş ve kanuniyet kes-
betmemiş bir mesele Bütçe Encümeninde görüşü
lür ve Meclise pelince Maliye Bakanı da tabiatiyle 
cevabını verir. Bunu bir izzeti nei'is meselesi 
telâkki diniye- mahal yoktur, kanaatimce takdir 
sizindir. 

BAŞKAN - Soru sahibi, Bütçe Komisyonun
da görüşülmesine muvafakat ediyor musunuz? 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ha
yır, Mecliste konuşulmasını isliyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunda konuşul
masını, şimdiden burada müzakere açımlamasını 
kabul edenler... Etuıiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

AHMET TAHTAKIL1Ç (Afyon Karahisar) 
Usul hakkında söz istemiştik. 

2. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik tioy-
er'in, ftlcmvrin Keınunn tasarısına dair içişleri 
'Bakanlığından sözlü snrusu (0/256) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı! (Yok sesleri). 
Efendim; Bakan yoktur. Gelecek Birleşime 

bırakıyoruz. 

0. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 
Antalya İlinde ye-Aiştirilen pamuk mahsulü hak
kında ki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemil Soid Bari as'in sözlü cevabı (6/257) 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Antalya Vilâyeti 1938 den itibaren, 

her sene kaç. kilo pamuk yetiştiriyor? Cinsi nedir? 
seneden seneye artma nispeti nedir? Traktör <jc-
1iril.ir.se rekolte nispeti neye yükselebilir? 

2. — Bu pamuklar nerelere gönderiliyor? Son 
sene mahsulünün (Ambalaj, Antalya'da depola
ma, ha mm aliye, vapur - tren yükleme ve boşalt
maları) fabrikaya' teslime kadar beher tona isa
bet eden masraf yekûnu nedir? 

3. — Bu pamukların gittiği fabrikalarda ip
lik haline getirilmesi için kac ton kömür sarfe-

1949 O : I 
dilmektedir? Kömür nereden ve kaça getirilmek
tedir? 

4. — Antalya'da denize dökülen parasız ener
jiden, mevcut elektrikle,' sarf yeri olmadığın
dan işletilmiyen kuvvetlerden istifade edilirse ne 
tasarruf edilir? 

5. — Ekonomi Bakanlığı aclma alman 80 bin 
iğin depolarda küflenmeye yüz tuttuğu doğru 
mudur? 

6. — Alman.iğlerin nerelere verilmesi düşü
nülüyor? Verileceği yerlerde pamuk yetişir mi? 
Fabrikaları ne ile işler veya işliyecektir? 

. Bu soruların Ekonomi Bakanlığı tarafmdan 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla di
lerim. 

Antalya Milletvekili 
N. Aksu 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANİ CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Birinci soru: 
Antalya Vilâyeti 1938 den itibaren her sene kaç 
kilo pamuk yetiştiriyor? Cinsi nedir? Seneden 
seneye artma nispeti nedir? Traktör getirilirse 
rekolte nispeti ııeyr yükselebilir.? 

Cevap •-- Antalya'nın pamuk istihsaline ait 
rakamlar büyük istihsal bölgelerine ait olanlar 
kadar iyi işlenmiş delildir. Müracaat ettiğim 
muhtelif kaynakları tetkik ve mukayese ettik
ten sonra esasen bu kabil malûmat konusunda 
yetkili Devlet dairemiz olan İstatistik Umum 
Müdürlüğünün rakamlarını aynen vermeyi uy
gun buldum. 

Bu rakamlar ve bunların 1938 yılma nazaran 
ifade etti&i artış; vev;ı eksiliş yüzdeleri şövledir. 

Yıllar 

1938 
1939 
1940 
.1941 
194ü 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

İstihsal mik
tarı ton 

975 
53i 
691 
..I 1 • .ı 

o9G 
179 

1617 
1140 

720 
1223 
2114 

İstihsalin 193S 
yılına nazaran 
artış veya ek* 
siliş yüzdeleri 

— 45 
•-- 29 
— 62 
- - 59 
-- 82 
+ GG 
+ 17 

. — 36 
+ : - 25 
4-117 
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Tarım Bakanlığından aldığım malûmata na

zaran: istihsal olunan pamuğun cinsi, bilhassa 
son 5 yılın istihsal durumuna nazaran, cüzi mik
tarda yerli ve büyük mikyasta akaladır. 

Sorunun traktör getirilirse rekoltenin neye 
yükseleceğine dair olan kısmına gelince : 

Traktör kullanma halinde, zamanında tohum 
atma ve muayyen bir iş saati zarfında daha çok 
ve daha esaslı iş görme gibi kıymetli unsurlar 
elde edilmiş olacağna göre mahsûl ve kalitece 
salâh ve miktarca artış beklenmesi tabiîdir. Bu
nunla beraber, istihsalin sair faktörlerini de 
nazara almak gerekmektedir. Muayyen bir zira
at elverişli ekilmemiş toprakların dar veya ge
niş olması bu ziraatın istilzam ettiği işçiyi bul
mak imkânının ne dereceye kadar mevcut ol
duğu, sair ekimlerin gelir tefavütleri dolayı-
siyle bu ziraatin genişlemesini teşvik veya 
tahdit etmekte bulunması gibi çeşitli faktörler 
göz önüne alınırsa yalnız traktör istimalinden 
tevellüt edebilecek istihsal artışını bir rakam
la ifade etmekteki zorluk takdir buyuiftüur. 
Bu itibarla sayın arkadaşımın tetkik etmekte 
oldukları mevzuu sihatle aydınlatmaya salih 
olamıyacağmı sandığım bir rakamı benden isteme
melerini rica ederim. 

İkinci soru : Bu pamuklar nerelere gönderi
liyor? Son sene mahsûlünün (Ambalaj, Antal
ya 'da depolama, hammaliye, vapur - tren yük
leme ve boşaltmaları) fabrikaya teslime ka
dar tona isabet eden masraf yekûnu nedir? 

Cevap — Antalya'da yetişen pamukların ta-
mama yakın bir miktarı Sümerbank tarafından 
.satın alınmaktadır. Banka bu pamukları vasıfla
rının uygunluğu itibariyle Ereğli boz fabrika
sında kullanılmaktadır. Son sene mahsulünün 
Ereğli bez fabrikasına ambalajlı teslim masrafı 
ton başına 120 lira (kilo başına 12 kuruş) civa
rındadır. 

Üçüncü soru : Bu pamukların gittiği fabrika-h 

larda iplik haline getirilmesi için kaç. ton kömür 
sarf edilmektedir ? Kömür nereden ve kaça geti
rilmektedir. 

Cevap : Ereğli bez fabrikası muhtaç olduğu 
enerjinin 7/9 sini kömürden istihsâl etmektedir. 
Bu maksatla sarf olunan taşkömürünün miktarı 
senede 670 tondur. Zonguldak'tan alınmakta olan 
bu kömürlerin tonu fabrikaya 45 liraya mal ol
maktadır. 

Dördüncü soru : Antalya'da denize dökülen 
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parasız enerjiden mevcut elektrikle sarf yeri 
olmadığından işletilmiyen kuvvetlerden istifade 
edilirse ne tasarruf edilir ? 

Cevap : Antalya şehrinde enerji bakımından 
önemli iki su vardır. Bunlardan birincisi halen 
şehir cereyanını temin eden Düden çayı âzami 
1 500 kilovat verebilir. Bu su üzeridneki kurulu 
takat 1035 kilovattır. Şehir bunun ancak 500 
kilovatını çekebilmektedir. İkinci su Kepez su
yudur. Yapılan tahminlere göre bu sudan da 
1000 kilovatlık enerji alınması mümkün görül
mektedir. Bu iki su kuvvetinin tekabül ettiği kö
mür miktarı senede takriben 10 000 ton civarın
dadır. Bir su kuvvetinden tam şekilde faydalan
manın istihsal olunan enerjinin tamamı veya 
hiç olmazsa tamamma yakın bir kısmı için sarf 
mahalli bulunmasına bağlı olduğuna ve yukarda 
arzettiğim veçhile bugün Antalya'da bu enerjinin 
ancak beşte birinin istihlâkine imkân sağlanmış 
bulunduğuna ve kullanılmayacak bir enerji için 
tesisler vücuda getirilemiyeceğine göre, konuda 
ne gibi fiilî bir tasarrufun mevzubahis olabile
ceğini kestiremiyorum. 

Beşinci soru : Ekonomi Bakanlığı adına alı
nan 80 000 iğin depolarda küflenmeye yüztut-
tuğu doğru mudur ? 

Cevap : Hükümetçe kabul edilmiş olan plân
lar çerçevesi içinde mubayaa edilmiş olan iplik 
makinelerinden ancak inşaatı bitmek üzere olan 
Bakırköy Bez Fabrikasına ait olanları memlekete 
kısmen gelmiş bulunmaktadır. Bunların monta
jına pek yakında başlanacaktır. Mubayaa edilmiş 
olan diğer iplik makineleri henüz memlekete 
dahi gelmemiş olduklarına göre bunlar hakkında 
sayın arkadaşıma verilen malûmatın hakikate 
uymamakta olduğu aşikârdır. 

Altıncı soru : Alınan iğlerin nerelere veril
mesi .düşünülüyor; verileceği yerlerde pamuk ye
tişir mi ? Fabrikalar ne ile işler veya işleyecektir? 

Cevap : Alman iğlerin şu suretle taksim ve 
tevzii düşünülmüştür : 

a) Bakırköy Bez Fabrikasına 
ilâve, 22 926 iğ, 

b) izmir Basma kombinasına 32 644 » 
c) Denizli'de kurulacak iplik 

fabrikasına 15 080 » 
d) Erzincan'da kurulacak ip

lik fabrikasına 15 080 » 

85 7Ş0 » 

—— 29 *-— 
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ii) Fil hal 8 900 iğle çalışan Bakırköy Bez 

fabrikasının muhtaç olduğu pamuğu şimdiye 
kadar olduğu gibi pamuk bölgelerimizden teda
rik etmesi tabiidir. Fabrika İstanbul şehir cere
yanı ile çalışmaktadır. Ve tersiden sonra da aynı 
cereyan ile çalışacaktır. 

b) İzmir Basma Kombinası pamuk istihsal 
bölgesinde bulunmaktadır. Fabrika İzmir şehir 
cereyanı ile çalışacaktır. 

c) Denizli îzinir gibi esasen pamuk istihsal 
•bögesindedir. Fabrika Denizli Hidrolik san
tralinden alacağı cereyanla çalınacaktır. 

d) Erzincan Fabrikası muhtaç olduğu pa
muğu İğdır pamuk istihsal bölgesinden alacak
tır. Bilindiği üzere İğdır nmıtakasında iyi va
sıfta yetiştirilmiş olan pamuğun istihsali bir za
manlar 2000 tonu aşan bir miktara kadar yük
selmişti. Fabrikanın Girlevik'tc kumlacak ve 
aynı zamanda Erzincan şehrinin de elektrik ih
tiyacını karşılıyacak olan hidrolik santralden 
alınacak cereyan ile çalışması düşünülmüştür. 

Eski Hükümet tarafından Girlevik Santrali 
ile işlemek üzere Erzincan'da kurulması düşü
nülmüş olan fabrika şarkın ve hudut halkının 
kalkınması için faydalı olacaktır. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Sayın arkadaş
larım ; Ticaret ve Ekonomi Bakanı Sayın Ce
mil Said Barlas arkadaşımızın, vermiş olduğum 
önergeye bu kadar kısa bir zamanda, velev bi
raz zayıfça da olsun, cevap vermesini, tam za
manında cevaplamasını memnuniyetle teşekkür
le karşılarım. Bundan dolayı kendisine bilhassa 
müteşekkirim. Zaten, önergemde anlatmak iste
diği noktayı, kendileri çok iyi görmüşler ve es
babına tevessül etmişlerdir. Yani biz fabrika is
temiştik. Yalnız, bu bakımla, ilgili olmak üzere 
bir noktayı Yüksek Heyetinize arzetmek iste
rim. Tabiî rakamların belagatı vardır. 

Diyorlar k i ; 1943 senesinde 147 ton pamuk 
istihsal eden Antalya bunu bugün 2 000 tona çı
karmıştır. Bunu ifade etmekte de bir mâna var
dır. 147 tona mukabil 2 000 ton. 

Arkadaşlar bir defa, şunu arzedeyinı İd, An
talya pamukçuluğa henüz başlamış bulunuyor. 
Yani Antalya'nın kazaları olan Manavgat, Se
rik, Finike, Kaş ve diğer kazaları tam mânasiy-
le pamukçuluğa alışmış değildir. Bugün Saym 
Ticaret Bakanına teminat verebilirim k i ; bu 
miktar gelecek sene 4 000 ton olacaktır. Biz bu 
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sene kapı kapı gezerek, Ziraat Bakanlığının do
natımından elde ettiğimiz traktörlerle bunu iki' 
bin tona çıkardık. Nazarı dikkatinizi celbede-
rim. Kendileri çok iyi bilirler ki, Cemil Said 
Barlas; Antalya'da çıkan pamuk hiçbir vakit 
bu memleketin başka taraflarında çıkamamak
tadır. Antalya Akalanın en iyi cinsini yetiştiri
yor. Bununla Ereğli'de kumaş dokunuyor. İp
lik için bile sarf edilmem ektedir. Ekilmemiş 
300 000 dönüm arazi mevcuttur. Yakında Adana'-
nın rekoltesini aşacak bir miktara varacaktır. 
Adana senede 17 bin ton çıkarmaktadır. Beş se
ne zarfında vasıtasız, Hükümetin hiçbir yardı
ma mazhar olmadan iki bin tona çıkarmış bulu
nuyoruz. Demek ki, Ziraat Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığiyle elbirliği yaparsa 20 bin ton akala
nın en iyi cinsi bu memleketin istihsal kaynak
ları arasına karıştıracaktır. Sonra arkadaşlar, 
yine üstadım, zarifçe ifadesiyle beni bir avutu-
verdi: İstikbale muzaaf. 

Arkadaşlar, 2 bin tonu, Antalya'dan alıp, 
ambalaj yapıp, vapura bindirip, hamala vere
ceksiniz, nakledeceksiniz, Ereğli'de indirecek
siniz, oradan trenle sevkedeceksiniz Zongul
dak ' tan kok kömürü getirecek imalât yapacak
sınız. Bu vaziyet karşısında imalâtın pahalı ol
masına hayret etmek doğru mudur? Akar su de
ğil, elektriğin, kilovatını 5 kuruşa satacak yer 
bulamıyoruz. Yani bilfiil kuvvei muharrike 
olarak elektriği kullanacak yerimiz yoktur. Di
ğer taraftan Hükümet Zonguldak'tan kömür 
getirecek. Halk kömürsüz dururken akar su il*.» 
işliyen müesseseler bomboş beklerken. 15u, yal
nız memleketin bir fabrikaya sahip olması dâ
vası değildir, istihsal edilen malın yerinde de-
ğcrlendirilmesi ve ucuza malledilmcsi davasıdır. 
Yani bir lâf olarak, Antalya'nın bir fabrika 
sahibi olması için mütalâa etmiyorum. Dileğim 
memleketin ekonomi noktasından istihsal değer
lerinin, mamul hale getirilmesi temennisinden 
başka bir şey değildir. Sayın Cemil Said Bar
las arkadaşımızdan bir küçük istirhamım daha 
var. 1953 senesine kadar getirecekleri 80 bin 
iğin tevzi ve taksiminden sonra daha 100 milyon 
liralık mal ithal edilecektir. Memleket sanayi
ini teemmül ederken bilmeliyiz ki, memleket 
nüfusu senede % 30, 14 nispetinde artmakta ve 
bu nispet dâhilinde tabiatiyle istihlâk de art
maktadır. İşte buna göre de tedbir alınmak 
mecburiyeti vardır. Binaenaleyh bu tedbiri 
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sunu sağladığı için teşekkür ederim. Bir istih
salin artması keyfiyeti mutlaka orada fabrika 
kurulmasına bağlı değildir. Türkiye'nin pa
muk ekimi % 35 arttığı halde, ihraç, imkânları 
dolayısiylc. müstahsil bu artışa seve seve âmil 
olmakta bulunduğu sırada, Hükümet pamuk 
ihracını serbest bıraktı. Binaenaleyh bizim is
tediğimiz, yalnız • Devlet fabrikasına, Hükümet 
fabrikasına yetecek pamuğu karşılamak değil
dir. İstihsal maddesinin cihan piyasasında da 
geçer olmasını nazarı itibara almak mecburiye
tindeyiz. 

"Üçüncü bir noktaya işaret etmek isterim: 
Biz hakikaten imkânsızlıklar içinde kalkınma 
çarelerini ele almak üzere olduğumuz ve hususi 
teşebbüslere yer ayırdığımız zaman, Devlet baba 
gibi kâr getiren yerlerde fabrika kurmak yo
lunda gideceğimiz gayet tabiidir. 
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alırken dışardan ithal edeceğimiz. 100 milyon 
liralık yırtmı mabnm alınması sırasında An-
talya'da 10 bin tonluk fazla istihsal edilecek 
rekolteyi yerinde imal ve kullanılmasının daha 
ekonomik olacağını zannediyorum. Ben tahkik 
ettim; bu mıntakanın bu istihsalini mamul bir 
hale getirmek için 15 milyon liralık bir tesisata 
ihtiyaç, vardır. Binaenaleyh böyle milyonları 
dışarı vermektense kendi fabrikalarımızda bun
ları kıymetlendirip dışarıya fazla para veraıe -
m ek. daha ekonomik olur. Bu suretle oralarda 
faydalanır. Cemil' Said Barlas arkadaşını bu su
retle realize eder ve bunu vadcdeeek olursa 
biraz teselli bulurum. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BAELAS (Gazianteb) — Efendim, bir 
noktayı açıklamak zaruretini duyuyorum. Bir 
kere Antalya'da, geçmiş yıllara nazaran pamuk 
ziraatinin artışında, Devlet doğrudan doğruya 
âmil olmuştur. Nazilli Fabrikasının Antalya'
dan mubayaa yapmak şuretijde bu hususta âmil 
olunduğu gibi, halen de pamuk arlımı destek
lenmektedir. 

İkincisi de. sayın arkadaşıma, bu vesile ile 
bu meseleyi efkârı umumiyeye arzetmem husıı-

1. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve hu kanu
na geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dil-
şünsel'in, Maa§ Kanun ana ek 4379 sayılı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine ve 
Bulu Millıloulıill LCUj'i Gören'in, Maaş Karımın. 
na ek 1379 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
kaldırılmasına ve bundan doğacak hakların ko
runmasına, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve ge
çici maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair kamın teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/160, 2/98, 131, 137). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maliye Bakanı arkadaşımız Bütçe ile meşgul 
oldukları için, teklif sahipleri ve "Komisyonla 
mutabık olarak, bu teklifin gelecek Cuma gün
deminde yer almasını rica ediyoruz. Bu »şekil 
Yüksek Heyetinizce de kabul buyurulursa daha 
iyi olur. 

i. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lıı'nun, Akşehir İlçesinin Gökpmar mevkiine 
I/ödeştirilen göçmen ailelerinin durumu hakkın
da Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/258) 

Potuoğlu (Hasta seslen). 
BAŞKAN .-- Bu soruyu önümüzdeki "Birleşi

me bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Tasarının bir hafta sonra yani 
gelecek Cuma gündemine bırakılması teklif olun
maktadır. Kabul edenler... Etmiyenlcr.. Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal 
Bölgesi arasında imzalanan anlaşma hakkındaki 
tasarının tevzi tanlrine työre üzerinden icaheden 
vakit geçmemiştir. Bu tasarının görüşmesini te
hir ediyoruz. 

Ondan sonraki tasarının müddeti dolmuştur, 
müzakere edeceğiz. 

2. — Türkiye ile Betçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması üe 
Türkiye-Belçika ödeme Anlaşmalar inin yürürlük 
sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonla
rı raporları (1/407) [1] 

[1] 109•sayılı basmayanı tutanağın sonunda-
dır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 



B : 41 4.Î 
BAŞKAN — Taşanımı tümü hakkında söz 

istiyen var m i l . 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) —Arkadaşlar; 

bugünkü gündemimizde 12 Ticaret anlaşmasına 
ait tasarıların tasdiki teklifleri vardır. 1948 se
nesi ticaret muvazenemizin 219 milyon lira bir 
açıkla kapandığı hepimizin malumudur. Bu açı
ğı telâfi edebilmek ve tediye muvazenemizde en 
mühim vakamı teşkil eden bu açık yüzünden 
memleketimizin muhtelif sahalarda göreceği za
rarları önliyebilmek için birinci derecede ehem
miyet vermemiz icabeden şeylerden birisi de bu 
anlaşmalar ve bu anlaşmalarda takibettiğimiz 
prensipler dahi ispat dereceleri olacağı aşikâr
dır. 

Kendi fikirlerimi mümkün olduğu kadar kı
sa bir halde huzurunuza arzetmeden evvel bu 
nevi anlaşmaların diğer münasebette bulunduğu
muz memleketlerde geçirmiş olduğu safhaları 
kısaca arzetmeyi faydalı görüyorum. Bu tarzda 
anlaşmalar Avrupa memleketlerinde, bilhassa 
harb irinde inkişafa başlamış, altın ihtiyatları
nın azlığı şanj kontrolünü umumiîeştirmiş ve iki 
taraflı anlaşma şist Ninni beslemiştir. llarbdeu 
sonra tediye müşkülatı yalnız en büyük furnisör 
durumunda ulan Amerikaya değil Avrupa mü
nasebetlerini içine almak suretiyle dairesini ge
nişletmiştir. 

. Bu durumda hemen bütün Avrupa memleket
leri, teknik tâbiri ile swing adını verdikleri, açı
ğa karşılıklı mal alıp satmak esasına gittiler. 

Bu sistem 1945 senesinde bütün Avrupa mem
leketlerinde, ve istisnasız hemen hepsinde yeni 
bir iktisadı kalkınmanın mebdei şeklinde karşı
landı. Fakat yine aynı sene sonlarında bu sis
temin. yani s\ving denilen ve bizim anlaşmaları
mızda marj şeklimle tekrar edilmekle olan bu 
sistemin mahzurları kendisini göstermeye başla
dı. Avrupa İktisadi Birliği tarafından 30 Hazi
ran 1947 tarihinde yayınlanmış bir etüd şüphe
siz alâkalı servislerimizin elimle vardır. Bu sis
temin muhtelif memleketlerdeki neticeleri, teza
hürleri uzun uzadıya tahlil edilmektedir. 1946 
da. b'u vaziyeti önlemek için mevcut anlaşma 
tekniğine, sistemlerine yeni bâzı muvazene un
surları ilâve edildi. Bunlar bilhassa sadece dola
ra istinat değil dolar veya diğer sabit bir para 
üzerinden parke tesis etmek ve konsolidasiyon 
denilen bâzı şekillere gitmekti. İkinci safha bu 
oldu. 
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Üçüncü ve son safhası, 20 Ağustos 1947 de 

isterlinin dolara çevrilmesinin talik edildiği ta
rihten başlıyor ve bugüne kadar devam ediyor. 
•Bu devrede müşahede edilen vaziyet bu s\ving 
denilen her iki taraf içhı muteber marjlar ve 
ticari inkişafı asla temin edemediği ve bilhassa 
bizim vaziyetimizde bulunan memleketler içhı 
bu şekil devam ettikçe ihracatı inkişaf ettirmek 
imkânlarını mütemadiyen daralttığı şeklinde 
hulâsa edilebilir. Bu vaziyet dâhilinde, bilhassa 
bir memleketin çalışmaları tahlil edilmek sure
tiyle Paris'te, Avrupa İktisadi İş Birliği tara
fından, Avrupa Tediye Muvazeneleri Tetkik Ko
misyonu namı altında bir komisyon teşkil edildi. 
Bu komisyon muhtelif memleketlerde tediye ve 
ticaret anlaşmalarının neticelerini uzun uzadıya 
tetkik, tahlil ve vardığı neticeleri tesbit ve neş
retti. Bilhassa İngiltere üzerinde duruldu. Ve 
en çok izahat, bu memleketin sistemi üzerinde 
teksif edilmişti. Buna göre ve İngiliz şanj kon
trol ve ticaret politikası esaslarına nazaran 
mevcut memleketler : 

1. — isterlin sahası olan memleketler; 
2. — Dolar grupu ulan memleketler; 
*.î. Transferi kabili hesabı esas almış mem

leketler; 
4. - - İki taraflı anlaşmayı kı.bııl eden memle

ketler; 
r>. Diğer memleketler. 
işte bu beş grup allında tasnif edilmiş mem

leketlerin vaziyetleri, ayrı ayrı tetkik edilerek 
her biriyle ticari mübadele inkişafı için lüzumlu 
şart ve çâreler 1 eskil edilmiş bulunmaktadır. 

Bu komisyon çalışmalarının tevlit ettiği bir 
netice de şu olmuştur : 

1 . — Benolu.v memleketleri dedikleri Belçi
ka, Lüksemburg, ve Ilolânda ile Fransa ve İtal
ya arasında akdedilmiş çok taraflı tediye anlaş
ması şekli. 

2. — Tiraj mekanizması 
isimdi bize geliyorum. 1945 ten itibaren ithalât 

ve ihracatımız tetkik ve tahlil edilirse hakikaten 
bu teknik raporlarda müşahede edilen vaziyetler
den bizim için faydalanılabilecek kısımlar da ol
duğunu görürüz. Memleketimizin ticaret açığının 
kapanması, istihsalin artması ve çeşitlenmesi, 
müstahsilin alın teri değerini alabilmesi için mu
hakkak ki, bu teknik tecrübelerin gösterdiği neti-

I çeleri biz de tetkik ve bünyemize tatbik etmeliyiz. 
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Ticaret Bakanlığının bugün müddeti dolmamış 
olmasından dolayı görüşülemiyecek ve başka gü
ne tehir edilecek bulunan Almanya'nın işgal al
tındaki mıntakalarla anlaşmanın tahakkuk etti-

' rîlmesi hususunda sarfedilen mesaiyi de bilvesile 
burada takdirle zikretmek vazifemdir. Gerek 

* 
merkezde idare eden arkadaşlarımız, gerekse 
orada bizzat çalışan arkadaşlarımız izahı kolay 
olmıyacak bir zahmeti iktiham etmişlerdir. Haki
katen bugün küçük bir başlangıç gibi görülen 
bu anlaşmada tütün, tiftik ve yapağı gibi Alman 
piyasanın tahassür duyduğu maddeler de nazarı 
dikkate aldırılmıştır. Fakat diğer anlaşmalarda 
göreceğiniz veçhile, bakanlığın faaliyeti eski tipte
ki esaslara sadık kalmış aşağı yukarı aynı tip an
laşmaların tekrarına inhisar etmiştir. Kıymetli ar
kadaşım Cemil SaidBarlas'in, haklı olarak övüne
bilecekleri teknik servisindeki, ayrı ayrı herbiri-
nin kabiliyet ve faziletlerini bir çoklarımızın 
bildiği kıymetli arkadaşların yeni bâzı çalışmalar 
içinde bulunduklarını Öğrendiğim için bu husus
t a k i düşünce ve temennilerimi de arzederek mâ
ruzâtımı bitirmek istiyorum. 

Bugünkü anlaşmalarımızın aşağı yukarı mo-
nutip olduğunu hepimiz biliriz umumiyetle do
lar ve sterlin esasına istinat etmektedir. Mem
leketleri gruplara ayırmak lâzımdır. Yani, İn
giltere'nin, arzettiğim komisyon raporunda tak
dirle bahsedilen teknik tecrübelerinden faydalan
malıyız. Bu kabil münasebetlerde bir taraflı 
menfaat mevzuubahs olamaz, kendi iktisadî im
kân ve vaziyetimiz kadar karşi memleketin de 
imkân ve menfaatlerini aynı derecede nazara al
mamız icabeder. 

Bu, memleketleri ayrı ayrı ihtiyaç ve imkân 
bakımından tahlil ederek guruplara ayırmak 
suretiyle mümkündür; Bu guruplar içinde bi
zim ticareti hariciyemizin senelerdenberi, asır-
lardanberi bir nevi anomalisi olan, hem hudut 
memleketlerle ihraç, ithal, transit ticaretimizi 
daha ziyade ehemmiyetle nazarı itibara almamız 
ve memleketimizi ticaret merkezleri haline ge
tirmemiz gerekir. Lozan muahedesinde Eski 
Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış memleket
ler için hususi gümrük tarifeleri tatbiki imkânı 
mevcuttur. Yo onlara en ziyade naili müsaade 
millet muamelesi kaydından ayrı müsaadeler 
imkânını vermiş bulunmaktadır. Bu suretle dış 
ticaretimizi normale doğru ircaı düşünürken 
huçlut memleketlere bu tarzda imkânlar bahse-
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den vaziyetleri tetkik etmeli ve bunları müm
kün mertebe bir grupa almalıyız. Anlaşmaların 
hitam tarihleri umumiyetle bizim ihracat dev
remize takaddüm eden tarihlere rastlamalıdır. 
Çünki bu vaziyetlerdi' ya aynen temdit mecbu
riyetinde kalmaktayız, yahut da yeni anlaşma 
sağlıyamazsak en ziyade mazharı müsaade mil
let muamelesi dununda kalmaktayız. Mutlaka, 
yalnız mübadele hacmim ifade eden para bakı
mından değil, mübadele edilecek malların ne
vileri itibariyle de yjlâfon esasına gitmeliyiz. 
Bunun en güzel teknik yollarını misalini ingil
tere ile Fransa, ingiltere ile Amerika, ingiltere 
ile Rusya arasında akdedilen muahedeler ver
miştir. Yani herhangi bir Devletten alınacak 
malların ithal imkânları sırasında o devletin 
de bizden alması müreccah mallarla bunu kar
şılama vaziyetini kabul ettirmeliyiz. Muayyen 
vaziyetlerde muayyen mallar için muayyen 
gümrük tenzilâtı yoluna da gitmeliyiz. İcabında 
başka memleketleri' şâmil olmıyacak şekilde 
tarife, abatmanı yani karşılıklı gümrük tarife
si tenzilâtı yoluna gitmeliyiz. Meselâ bugünkü 
durum içinde çeşitli sebeplerle bir iki memleket 
bize fazla, binek otomobili göndermek için bir 
biriyle rekabet halindedir. Binek otomobili it
halâtını muayyen yollar normal ithaliyle müte
nasip muayyen bâzı kolaylıklara tâbi tutmak 
her zaman elimizdedir. Yaktiyle Amerika'lılar 
ınaden kömürünü gümrük resmine tâbi tutan 
memleketler ithalâtından gümrük resmi şu ka
dar fazlasiyle alınır diye bâzı kayıtlar koymuş
tu. Bunu Türk tütününe, tiftiğine, halısına tat
bik edebiliriz. 

Demin ana hatiariyle ifade ettiğim, harb 
sonrası tecrübeleri bu imkânı bugün her zaman
dan fazla verir görünmektedir. Parite tesisi yo
luna gitmeliyiz. Sadece dolar esasından vaz 
geçmeliyiz. Karşılığını kendi paraları üzerinden 
hesap imkânı verme daima ithalât ve ihracatı 
kolaylaştıran bir favör olur. Her türlü düşüş 
ihtimallerini önlemek için sağlam sandığımız 
bir para ile, yani üçüncü bir paranın hakemliği 
ile emniyet sağlanabilir. 

Genel olarak konsolidasyon denilen usule 
müracaat etmeliyiz. Tripaktit, yani üç taraflı 
mahsup alış, veriş usulüne ehemmiyet verilme
lidir. Bunun yapılmaması, vaktiyle takas, kli
ring ile alış veriş yaptığımız zaman muayyen 
vatandaşlara yeni ve fevkalâde kazançlar temin 
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etmişti. Ozaman takasa aklı enniyenler bunla-
rm tavassutu ile vâsi takaslar yaptılar. Bunla
rın neticesi gözümüzün önündedir. 

Tripaktit, yani üç taraflı alış verişe imkân 
vermemiş olmamız, bugün Avrupa'da, şurada 
burada münasebet tesis eden veya münasebete 
malik ticarethanelere aynı imkânı vermiş bu
lunmaktadır. İki taraf menfaatlerini, yani biz 
kendimizi muhakkak menfaattar edeceğiz tezini 
takip ettiklerini zaten zannetmiyorum, fakat 
bu asla nazara alınmamalı ve lüzumsuz anlaşma 
şartlarını ortadan kaldırmalıyız ki, vaziyette 
devamlılık olsun. 

En ziyado mazharı müsaade mevzuuna ge
lince ; şüphesiz bu mevzuu teknik servisleri ben
den daha fazla titizlikle incelemişlerdir, bu en 
ziyade mazharı müsaade formülünün, son tat
bik şekillerinden biz de istifade etmeliyiz. Bu
nun için bir malı il^raç veya ithal edeceğim, li
sans alacağım diye Bakanlık veya Bakanlığın 
gösterdiği oda. ve dairelere müracaat şeklini 
mümkün olduğu kadar net hale sokmalıyız. 
Bu vaziyette piyasada, arzumuz haricinde; şüp
hesiz ki, hiç bir memur, hiç bir Bakan arzu et
mez, fakat sistemin hatasından doğma bâzı kö
tülükler doğurmaktadır. Bir ihracat malının fi
yatının başını alıp gittiği ve bir müddet sonra 
da tepetakla düştüğü bizde görülmemiş hâdise 
değildir. 

İthal edenler de aynı vaziyettedirler. Bir 
mal ithal etmek ist iyen bir tüccar muhaberelerle 
isin uzadığını görmekte daha doğrusu muhabe
relerde bir istikrar ve açıklık temin edeme
mektedir. 

Tasavvur buy urunuz- ki, memleketimizin vu. 
önemli döviz kaynaklarımızdan biri olan üzüm 
ve tütün hakkındaki, polemik diyebileceğim, 
bir münakaşa ki, gazetelerde okumuşsunuzdur. 
Evet, müstahsil memlekete döviz getiren bu ma
lını süratle satmaktan memnundur. Fakat aynı 
müstahsilin üzüm için elde ettiği fiyat normal 
olaral: bir "tüccarın elde ettiği fiyatın çok du-
nundadır. Onun memnuniyeti sadece bayram 
üstü parasız kalmamak için, Hükümetin bu hu
sustaki tavassutu ile seri bir satış temin etmiş 
olmasındandır. Yoksa o malının kendisi tara
fından değer fiyatla satılamadığmı bilmektedir. 
Tütün itibariyle yine müstahsil bilmektedir ki ; 

kendisinin 10 milyon lirasını kullanan Tekel 
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îdarerfi bu para ile aldığı tütünlerden o sen o 
içinde 5 milyona yakın temettü elde etmiştir. 
Yani kendisine verilmiş olan fiyat en aşağı % 
25 noksandır. Bunu müstahsil mükemmelen id
rak etmekledir. Bu anlaşmalarımızı şayet ta
mamen ticari tekniğe uygun bir safhaya i sa l ' 
edebilirsek, müstahsil için hakiki' dünya fiya
tını elde etmek kolaylaşacak ve satışları da ko
laylaşacaktır. Pamukta olduğu gibi istihsalin 
miktarı her türlü teşvik teşebbüslerimizin fev
kinde en müessir vasıta olan iyi fiyat bulma su
retiyle ve aldanmadan sattığına kaani olarak 
artırabilecektir. 

Bu mâruzâtımı bu mühim anlaşmalar dola-
yısiyle arzı vazife addederken kemali samimi
yetle ve sözlerimi iyi bir cümle ile bitirmiş ol
mak için değil, bugünkü teknik servisin, dış 
ticaret dairesinin iyi bâzı esaslar bulmak ve es
kimiş olan hakikaten kıymetsiz olan, hakikaten 
teknikten çok uzak olan, hakikaten ihtiyaca 
tevafuk erler vaziyette olmaktan son senelerin 
müdevver sistemine hateme vermek için çalış
tığını yakından öğrendim, muvaffakiyetlerini 
temennj ve teşebbüslerini takdirle karşılarım. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Efendim, şimdi onayımıza arzedilen Belçika an
laşmaları mevcut olan anlaşmaların, bir aylık; 
bir defa 2 aylık, yine bir defa da 2 aylık olmak 
üzere temdidini tasavvur etmektedir. Yaz ay
larında Belçikalılarla bu anlaşmalar müzakere 
ediliyordu. Şimdi bunların temdidi için vâki o-
lan müracaattan anlaşılıyor k i ; o zamanki bu 
müzakereler intaç edilememiştir. Son temdidi 
muntazammın olan tasarıda bu müzakerelerin 
Roma'da yapıldığından bahsediliyordu. Bu mü
zakerelerin neticesine iutizaren, bu anlaşmaların 
temdidi isteniyor. Burada, yani Ankara'da yapı
lan müzakereler acaba niçin bir neticeye iktiran 
etmedi? O zaman mâruz kalman müşküller ne
lerdi? Bu müzakerelerin esasını teşkil etmek 
üzere, bizim tarafımızdan serdedilen prensipler 
nelerdi? 

Bu hususta bâzı müşkütâta mâruz kalmmış-
mıdır ve hangi noktalarda ihtilâflar zuhur et
miştir? Acaba Sayın Dışişleri Bakanı bu husus
ta bize izahat lütfederler mi? 

Ben kindimce bunların aydınlatılmasında bir 
fayda, görüyorum. Bunun Büyük Meclisin tenev
vürüne de medar olacağını zannediyorum; Eğer 
her hangi bir politik bir mahzur yoksa Hüküme-

3 ? -
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tin bu cihetleri aydınlatmasını rica edeceğim. 

Sonra, 1946 senesinde ticaret anlaşmalarımı
zın esasında politik kommersial bir talıavvül ya
pıldı, malûmu âliniz daha ziyade serbest döviz 
esasına gidildi. 

Hulâsa 7 Eylül Kararları alındıktan sonra bu 
prensip dâhilinde yapılmış olan anlaşmalar tev
si edildi. Şimdi, elimizde bulunan tasarının esba
bı mucibesinde zikrediliyor k i ; bunlar iyi neti
celer vermedi. Bizimle bu memleketler arasında
ki ticaret münasebetlerini gereği gibi inkişaf et
tiremedik. Buraya bir kritik yapmak için çık
madım. Bu esbabı mucibede niçin bunlar iyi iş
lenmedi, ticari mübadelelerimizde ne gibi ak-
saklıklar, bataetler tevlit etti? Bunlardan hâsıl 
olan zararları teşhir etmek niyetinde değilim. 
Ancak yeni anlaşmalarda, yeni bâzı esaslara gi
dildiği müşahede edilmektedir. Bu elimizde mev
cut olan tasarıların içinde bâzı memleketlerle 
kliring esasları kabul edildiğini görmekteyiz. 
Lâkin hususi takastan bahis yoktur. Uzun za
man tetkik edemedim ama, hususi takaslardan 
bahsedildiğini görmedim. 

»Şimdi, ticaret politikamızda ve ticaret pren
siplerimiz hakkında yeniden ele alman noktala
rın nelerden ibaret olduğunu âielii anlaşmalar, 
serbest dövize istinat eden anlaşmalar, kliring 
esasına istinat eden anlaşmalar, hususi takasla
ra istinat eden anlaşmalardaki noktai nazarları 
ve prensipleri Hükümetin açıklamasını, bu tasa
rılar hakkında muvafakat veya muhalefet reyi
mizi kullanmadan evel, iyilikleri veya fenalık
ları hakkında mütalâalarımızı bildirmeden ev
vel bunların açıklanmasını bilhassa rica edece
ğim. 

EKONOMİ VE TİCARET KAKAN! CEMİL 
SAİD LAKLAK (Gazianteb) ~- Efendim, Mu
ammer Alakant arkadaşınım sorduğu suallerin 
bir kısmını not edemedim, fakat Faik Kurdoğ-
hı'na vereceğim cevabın kendilerini tatmin ede
ceğini zannederim. 

, İthal ve ihraç, politikamız hakkında daha zi
yade bütçe konuşması münasebetiyle bir açık
lama yapacağımı tahmin ediyordum. Fakat ana 
prensipleri taayyün etmiş bâzı hususlar vardır, 
bu hususların açıklanması Bakanlığını bakımın- • 
dan da faydalı olur. Bizim serbest dövizle an
laşma yaptığımız tek memleket Amerika'dır. 
Aramızda anlaşma bulunmıyan memleketlerle 

de serbest döviz esasına müstenit muameleler 
vardır. Bunlardan gayri isterlin sahasına dâhil 
memleketlerle anlaşmamız ve bir de bu son yap
tığımız anlaşmalar mevcuttur. Bu yeni anlaşma
lar 16 1ar konferansının koyduğu prensiplere 
bağlıdır. Bu, kliring mi diyelim, takas mı diye
lim, ikinci Dünya Harbinin doğurduğu nev'i 
şahsına münhasır bir ticaret anlaşması sistemi
dir. Bugün bahis mevzuu olan Belçika Anlaşma
sı, bu eskiden yapılmıştır, halen mer'i olan bir 
anlaşma değildir. Yapılan temdidin teamül mu
cibince tasdikim istiyoruz. Yeni Belçika Anlaş
masının müzakeresi Tîoma'da yapılmıştır, Pa
ris Anlaşması ruhu dâhilinde yapılmıştır ve 
aramızda bir görüş ayrılığı olmamıştır. 
' Biz ticari anlaşmalarda,, mümkün mertebe is

tihsale yarıyan veyahut memlekette, bulunmıyan 
zaruri ihtiyaç maddelerinin memlekete ithali gi
bi bir gaye gütmekteyiz ve son yaptığımız an
laşmalar da bu mahiyettedir. 

Herkesin zaman zammı söylediği, Muammer 
Alakant arkadaşımızın da ifade ettiği, serbesl 
anlaşma sisteminden lıir dönüş olması hali bü
tün dünyada vardır. Biliyorsunuz ki, l'olsdam 
Anlaşmasından sonra dünyanın büyük bir refa
ha. kavuşacağı sanılıyordu ve bu suretle bütün 
dünya nazari bir ütopiniıı içindeydi: Xe 
alırsak alalım,, ne satarsak satalım bir muvaze
ne teessüs edecek deniyordu. Yalnız biz değil. 
hatırlarsınız, İngilizler o sırada 200 milyon 
İngiliz liralık bir narayı Amerika'dan istikraz 
edip yediler. Ondan mıhladır ki, tedbir almak' 
zaruretini duvdular. Crins. ondan sonra Mali
ye Ba ! l ! İ ' . ' < T ! M P dr r.'nıa.onalevhı dün
yada, harb bittikten sonra, iktisadi anlaşma sis
temleri, hâdiseleri takip etti. Bu değişiklik yal
nız Türkiye'de yapılmış bir anlaşma değişikliği 
değildir. 

•ı Bu anlaşmalardan bahsederken Kurdoğlu ar
kadaşımızın da işaret ettiği noktaya cevap ve
reyim: Diğer memleketlerin anlaşmalarından biz 
de istifade ediyoruz., 

İtalya ile İngiltere arasında teessüs eden 
ticari münasebetin Türkiye'ye kıyas edilmesine 
imkân yoktur. Bilfarz harbden evvel; tamamen 
rakamları hatırımda değil, Almanya'nın Tür
kiye ile ticari münasebatı aşağı yukarı Türkiye 
ticaretinin % 50 sine yakın bir rakam tutuyor
du. Fakat Alman tediye muvazenelinde Türki
ye'ye ya 7c 3 veya % 5 tutuyordu. Binaenaleyh, 
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. karşılıklı anlaşmalar yaparken, "bizim bu anlaş
mayı ya'pan arkadaşların gttikleri memleketlerde, 
satış bahis mevziin olduğu zaman kuvvetti ol
madığını bilmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, sattığımız, ihraç ettiğimiz malları 
dünya piyasasiyle, kalem olarak iki el ile değil, 
bir el ile gösterecek vaziyetteyiz. Nihayet ihraç 
maddelerimiz fındık, pamuk, üzüm, incir gibi sa
yılı, adedleri mahdut mahsullere inhisar etmekte
dir. Karşı \avaf ise bize çok çeşitli mal veren 
memleketlerdir. 

, Tediye muvazenelerinde Türkiye'nin rolü, bi
zim onlarla olan vaziyetimizin tamamen ak
sine'bir vaziyettedir. Bu vaziyet dâhilinde bi
zimle müzakere yapanlar, bizim vaziyetimizi ne 
kadar bilirlerse, bizim de onların vaziyetini bil
memiz lâzımdır. Zaman zaman güçlük görüyor
sak bu vaziyeti .bildikleri için görüyoruz ve 
onlardan anlayış gördüğümüzü şükranla karşı
lıyorsak, vaziyeti anladıkları için karşılıyoruz 
ve bu müzakereler de kolay olmamaktadır. Ya
pılan bu son anlaşmalar Onaltılar Anlaşması 
çerçevesi içinde cereyan el inektedir. P>un]in esa
sı. karşdıVlı listelere dayanan malların mübade
lesinden sonra, neticesinin, muayyen tahvil esa
sı üzerinden, dolarla ifade edilmesi vo karşılıklı 
tiraj hesapları da yapıldıktan son rai dalın geniş 
öb;üde bir hesaplaşmaya varmaktan ibarettir. 

* Yapmakta olduğumuz ticaret, anlaşmalarını 
mümkün okluğu kadar memleket realitelerine 
uygun, bir şekilde tertiplemek istiyoruz, bütün 
hedefimi,-, budur, biliyorsunuz ki, memlekette 
takas u-aılü. diye'birşey vardır. "Memlekette bu ta
kas usulünü kabul edelim, bu .üstem hakikaten 
ihracatçının isine gelir, çünkü malının' fiyatını 
yiUvse.iUıckied'.r. Vaka t hakikatle memleketteki 
büyük müstahsil kütlesinin zararına bir sistem
dir, takası tek başına düşünürsek, bir kısım mal
larımız hakikaten para etmekle üeraber bir çoğu
lum satılamadığım, bir kısım malların maliyet
lerinin yükselmekte olduğunu ve binnetiee bu 
sistemin döviz kaçakçılığına sebep olduğunu gö
rürüz, kliring sisteminin faydaları olmakla be
raber, biz hepsinin fayda ve zararlarım nazarı 
itibara alarak, geçmişteki tecrübelerimizi göz 
önünde tut arak «anlaşmalar yapmak niyetindeyiz. 

Bir de şu noktayı işaret etmek isterim. Arka-
t, daşlarım müzakere yaparlarken güçlüklerle kar

şılaştıkları olur. Şunu kabul etmek lâzımdır ki; 
benim arkadaşlarım nazariyatın teknisyenleridir. 
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Bunun tatbikatı tüccardadır; tüccar gider, alıl", 
satar. Bu, fiilen yanımda çalışan teknisyenler 
için mümkün değildir. Onlar, âzami hüsnüni
yetle tüccarlarla temas ederek, noktai nazarını 
aldıktan sonra, gidiyorlar, gittikleri yerlerde 
memleketin ihtiyacına en uygun şekilde karşı 
memleketlerle anlaşmalar yaparak dönüyorlar. 
Bu anlaşmaların işlememesi' sebepleri arasında 
bizim mahsullerimizin az, sayılı miktarda olma
sının da yeri vardır. Bir sebep de, mallarımızın 
iç. ve dış ihtiyaçlara kâfi olmamasında aramak lâ
zımdır. Bütün mahsullerimizi ihraç edelim der
sek, bir haftada normal şekilde piyasada mal 
kalmaz. Bütün müstehlik zümre kıyameti kopa
rır. Tediye muvazenesini lehimize çevirelim der
ken, bu durumu da göz önünden uzak tutmamamız 
lâzımdır. Bugün pamuk ihracatını serbest bırak
tın, pamuk 125 kuruşa çıktı diye yerli fabrika
törler, kıyameti koparıyorlar. Pamuk müstah
sili olan iller de ihracatı artırın diyorlar. 

Bunun diğer canlı misali, zeytinyağıdır. Yağ
lı tohumlar çerçevesi içinde, o 000 tondan bil
di rh em fazlasının ihracına müsaade vermemiş
ken, - maalesef memleke'ıe harbin doğurduğu 
spekülasyon ruhu geçmi< delildir - bunu istisma 
ra kalkışmışlardır. 

Yaptığımız ticaret r.hVşeialarunn tamamîyle 
yürümeyişindc benim Bakanlığımın belki bâzı in
sani hataları olabilir. Bu gibi hataların yanında, 
bundan daha büyük ve mühim âmil olarak da. 
mallarımızın azlığı, fiyatların yüksekliği ve cin
sinin bozukluğu ile beraber, bilhassa şu noktaya 
işaret etmek mecburiye t indeyim ki, harb esna
sında bir kısım insanların tüccar oluşu ve bun 
larm lüzumsuz hareketlerinin de tesiri vardır. 

Arkadaşlar; Belçika ile İtalya'nın anlaşma
sını mütaakıp, aşağı yukarı bir ay içinde SU 
milyon dolarlık Türkiye'ye ithal talebi olmuş
tur. Bendenizin bu islerden edindiğim intibaa 
göre. bunların ancak 10 - 15 milyon dolarlık 
bir kısmı memleketin hakiki ihtiyacını teşkil eder. 
Tasavvur buyurunuz, busun bunun beş altı misli 
talep ediliyor. Elbette ki bu şekilde bir ticaret 
anlaşmasını yürütmek ^üç olur. Onun îçin> bira'/: 
da bu işte zihniyetle mücadele etmek lâzımdır. 

Bu ticaret anlaşmalarının yürümesi bütün 
ilgililerin el ele vererek beraberce çalışmasjylo 
mümkündür. Müstahsil da, ihracatı da ithalâtçı 
da anlaşmaların yürüyüşünde beraber çalışırlar
sa müspet netice alırız. Aksi halde en pratik ti* 
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earet anlaşmaları bile yürümez. Kurdoğlu arka-
daşam hudut memleketleriyle ticaret anlaşmala
rı yapmamıza bilhassa ehemmiyet vermemiz lâ-
zımgeldiğini söylediler. Bu memleketlerle ticaret 
anlaşmaları yapmak meseleleri üzerinde duru
luyor. Gerek onlar ve gerekse biz aynı mahiyette 
müstahsil memleketler olduğumuz ve mallarımız 
birbirinin aynı olduğu için, evvelâ ihraç bakı
mından birbirimizi tamamlayıcı olduğumuz 
memleketlerle yani evelâ sanayi memleketleriyle 
yapacağımız ticaret anlaşmalarımızdan doğacak 
neticelerdir ki bizim hudut memleketleriyle an
laşma yapmamızı kolaylaştıracaktır. Binaena
leyh evvelâ sanayi memleketleriyle başlamayı, 
sonra komşumuz memleketlerle anlaşma yapıl
masını Bakanlık ve ben daha faydalı buluyoruz. 
Binaenaleyh evvelâ sanayi memleketleriyle, on
dan sonra da bize benziyen memleketlerle, ister 
yakın, ister uzak olsun, anlaşma yapma yoluna 
gideceğiz. 

Bir noktayı arzedeyim, bunun bilinmesinde 
fayda ve zaruret vardır; son satış görüşmeleri 
dolayısiyle müttefiklerimizden bir memleket ü-
zürae az para verdi ve alman fiyattan müst-aliNi-
lın eline az para geçti denildi. Fakat bundan, 
üzümün müstahsil elinden ucuz fiyata alındığı 
mânası çıkmasın. Kayserin hakkını Kayzere ver
mek lâzımdır. Üzümün bu seneki satış fiyatı 
müstahsili memnun etmiştir. Onlara, fazla fiyat 
istemek yolunda değil, istihsali arıtrmak sure
tiyle daha çok kâr etme yolunda tavsiyede bulun
mak daha hayırlı iş yapmış oluruz. Esasen mec
buri salı;; zorundan kurtulduğum uz gün -İngiliz
lerle yapacağımız ticaret mııhakkakki daha kârlı 
olacaktır. Arkadaşıma hilmünnscbe şunu VYZP<]O-
yun, Binek otomobillerini misal olarak arzodi-
yorlar. Bu memlekete halen takas yolundan gay
ri suretle binek otomobili girmemektedir. Takas
la. binek otomobili ithal etmemiz elimizdeki bi
rikmiş bâzı mallarımızı satmak mecburiyetinden 
doğmuştur. Bu da fındığa, 1046 tütününe ve par
makla sayacağım maddelere münhasırdır. Yoksa 
döviz olarak satılması mümkün olan malları ne 
binek otomobiline ve «ne de diğer her hangi lü
zumsuz bir maddeye karşılık veriyor değiliz. Ta
kas Olarak sattığımız malları sürme mecburiyeti • 
dolayısİ3'le bâzı malları memlekete ithal zorunda 
kalıyoruz-.ve Dünya ile münasebetlerde bu mec
buriyetten kurtulamayız. Memlekette otarşi ol
mayınca bir kısım malları takas yolu ile mem-
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lekete sokma.k mecburyetindeyiz. Bu memlekete 
ruj da girecektir, binek otomobili de.. Çünkü bi
zim de başka memleketlerde lüks mahiyetinde 
addedilen fındık, tütün gibi malları satma mec
buriyetimiz vardır. Bu yloda ne söylenirse söy
lensin, ne yazılırsa yazılsm Ticaret Bakanlığı 
bu yoldan dönmiyecektir. Ben "giderim, başkası 
gelir, fakat bu usul yine devam eder. Bu. yolda 
kapılacağımız demagoji memleketin iktisadiyatı
nı felce uğratır. 

Yaptığımız ticaret anlaşmalarının hitam tari
hi meselesi üzerinde bilhassa durmuşuzdur ve 
yaptığımız son ticaret anlaşmaları tarihi de is
tihsal mevsiminden daima iki üç ay evvelinde 
tesbit edilmiştir. Bu yolda yürürken, arkadaşı
mızın işaret ettiği mühim noktayı' göz önüne 
aldık. 

İthal ve ihraç formalitelerinin kolaylaştırıl
masına gelince; bunları imkân nispetinde kolay
laştırdık. Ticaret odalariyle anlaştıktan sonra, 
bu muameleleri haddi asgariye indireceğiz. Ay
rıca; frümrük ve Tekel Bakanlığı ile de anlaştı
ğımız takdirde, bir kısım muameleleri Gümrük 
memurlarına devredeceğiz. Bu suretle ithalât ve 
ihracat, plân dairesinde aşıra ri bir formalite ile 
yapılacaktır. 

Ticaret Bakanlığının vazifesi; memlekette is
tihsali artıracak maddeleri memlekete ithal et-% 

m ek ve ihraç edeceği maddeleri de kıymetlendi
rerek ihraç etmektir. Bakanlık bu yolda dikkatli 
olarak çalışmaktadır. Memleketteki ve dünyada
ki cereyanları gözden kaçımııvarak, Ticaret ve 
Sanayi odalarının düşüncelerini, kendileriyle 
temasla, alıp ona göre çizdiğimiz yolda yürümek 
kararındayız. (Soldan bravo sesleri). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa). 
— Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın verdi
ği cevaplardan şunu anladım, yapılan ticaret 
müzakereleri ve ticaret politikamızın esasları 
memleketimiz ahvalinin ve mahsullerin vaziye
tine göre üç. prensip de icabına göre tatbik edil-
mekttedir ve tatbik edilecektir. 

Bunlardan birisi, serbest döviz, ikincisi, kli
ring, 3 ncüsü de takas suretiyle. Cevaplardan 
böyle anladım. 

Ben Egeli bir Milletvekili olarak ve birçok 
kuru meyvalarımızm, ürünlerimizin mümkün 
olduğu kadar ihracını teşvik ve fiyatlarını tez
yit yolunda taleplerde bulunmuş bir* insan ola-
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rak hususi takasın aleyhinde bulunamam. Fa
kat şunu kabul ve itiraf etmek lâzımdır ki, Şa-

.. yın Cemil Said Barlas'm da ifade ettikleri gibi, 
bu, ihracat mallarımızın ihracını teşvik ve fi
yatlarını tezyit hususunda müessir olmakla be
raber, ithal mallarının fiyatlarını yükseltir. Bu 
bir. Bu hususta Büyük Millet Meclisi kendi za
viyesinden, ekseriyetin menfaati bakımından, 
millî ekonomi yürüyüşü bakımından elbette bir 
fikir ve kanaat edinir. Kendi noktai nazarım
dan mütalâamı ben demin arzettiııı. 

İkincisi, bu hususi takas, bu şekilde memle
ketteki istihlâk mallarının kıymetlerinin yüksel
mesini mucip olmasından başka bir de paranın 
dovalüasyonunu mucip olur. Çok temenni eder
dim ki, Sayın Maliye Bakanımız da burada bu
lunsun. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANİ CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Beiı cevaplandı
rabilirim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Çünkü mesele para politikası meselesiyle 
alâkalıdır. Şimdi hususi takasla ihracat yaptığı
mız zaman, ihraç eden tüccar, ihraç ettiği mal
ların ecnebi döviz bedelini resmî kur üzerinden 
almaz, %20-25, hattâ bir zamanlar %80 e ka
dar çıktı, o nispette takas primi üzerinden alır. 

Meselâ İsviçre Frangının kıymetini 70 ku
ruş farzedersek, 100 İsviçre Franklı hususi' ta
kasla ihraç ettiği zaman, 70 Türk Lirası almaz, 
90 - 100 Türk Lirası alır. Demek ki, bu hususi 
takasla yapılan muamelede İsviçre Frangı res
mî kur üzerinden hesaplanmaz. kBir dolar 28.02 
kuruş esası üzerinden milletlerarası para ile mu
amele görürken, yaptığımız para ayarlaması fi
yatı ile değil, bundan daha yüksek olarak. )vr 
İsviçre Frangı 100 kuruş hesap edilerek mua
mele yapılır. Bir İsviçre Frangında olduğu gi
bi diğer memleket paralariyle de böyle olacağın
dan, 7 Eylül kararlarının alınmasına sebep olan 
âmillerden biri olan tek para ayarı olması pren-
sipini ihlâl eder. Bir müddet ilerledikten sonra 
paramızın tekrar iki kuru olur: Birisi kliring 

•• ile ve serbest dövizle muamele yaptığımız mem
leketlerle olan para kurudur, ikinsici de; husu
si takasla muamele yaptığımız memleketlerle 
olan para kurudur. Binaenaleyh bakarsınız ki, 
Türk parası o memleketlerde şu kıymettedir, di
ğer memleketlerde hu kıymettedir. Bunların 
neticesinde de tekrar parayı dcvalöc etmek ci-
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| hetine gitmek zarureti hâsıl olur. Hususi taka-
I sın ikinci mahzuru da budur. Şimdi gönül ister 
I ki, bilhassa kuru meva, tütün gibi mallarmn-
I zın ihracına müşevvik olacak tedbirlere teves-
I sül ederken, hususi takasın hâsıl ettiği şu malı-
1 zurlarm Önüne de geçilebilsin ve kanaatimce 
1 teknikman buna bâzı imkânlar bulunur veyahut 
I mevcut olan mahzurların-indirilmesi-kısmen ûl-
1 sun temin edilebilir. 

İkinci cihet; demin de arzettiğim gibi, bura-
I ya esaslı tenkit yapmak »münakaşa yapmak fik-
1 riyle asla gelmemişimdir. Fakat sayın Ticaret 
I Bakanı benim sorularımı aşan kanaati içinde 

ifade buyurdukları bir fikir, ki, kendilerinde 5-6 
aydan beri bunu bir fikri sabit olarak görüyo
rum, beni ayrıca bu hususla da söz söylemeye 

I sevk ediyor. 
İfade ettikleri bu fikir; ticaret anlaşmaları

nın iyi olamamasında, ticaret müzakerelerinde 
mâruz kaldığımız güçlüklerde; mahsullerimizi 
dar, kalite itibariyle düşük ve şimdi burada ifa
de ettikleri gibi, fındık, üzüm, tütün gibi mad
delerin lüks olduğu mahiyetindeki fikridir. Ev
velâ bu mahsullerimizin kaliteleri düşük değil
dir, bilâkis tabiat bu memlekete dünyada bu 

I mahsulleri en iyi kalite ve vasıfta yetiştirmek 
hususunda bir mümtaziyet bahsetmiştir ki, asıl 
biz bu mümtaziyete dayanarak mallarımızı bey-

I nelmilel piyasalarda, her günkü rekabetle ıığra-
I şarak ihraç etmek ve satmak imkânlarına malik 

bulunmuş olmamızdır. 
Meselâ bizdeki incir, başka memleketlerde 

I de çıkar. Fakat Türk inciri herkesçe mücerrep 
ve müsellemdir. Bu, kimyagerlerin raporlariyle 

j *>abittir ve bu ilgililerin tecrübeleriyle meydana 
j çıkmıştır. Sonra bizdeki üzüm bütün dünyada 

rakip memeketlerden çıkan üzümlerin hepsinden 
kalite itibariyle çok yüksektir. 

İ Fındık ve tütün de böyledir. Bunların haiz 
olduğu yüksek kalite ve üstünlüktür ki, ticaret 
politikamıza ittihaz olunan tedbirlerin, aksi te
sirler vermesi, bunların ihracını ve satılmasını 
ve hariçten taleplerin gelmesini kolaylaştırmış
tır. Binaenaleyh bunlar, ticaret müzakerelerimi
ze esas olan maddelerin kalite itibariyle düşük 

i olduğunu ileriye sürmesi, Türkiye Ticaret Bakanı
nın bir fikri olmaması lâzımdır. Belki kasıtları ve 
'"aksalları başkadır. Çok temenni ederim ki, bu 

1 kasıt v-e maksatlarının iyi anlaşılmamış, oldu-
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ğunu burada ifade etsinler. Bir Ticaret Bakanı
nın bu şekilde beyanatta bulunması, bizim Türk 
Millî ticaretimiz, Türk Millî ekonomimiz için 
çok faydalı olacaktır. Aksi takdirde Ticaret Ba
kanının buradaki beyanatına icabettiği zaman 
rakiplerimiz, icabettiği zaman kendileriyle mü
zakerelerde bulunduğumuz müşterilerimiz, birer 
arjuman olarak, birer delil olarak bize karşı 
göstereceklerdir. 

' ikincisi; bunların lüks olduğu meselesidir. 
Hakikat Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, 
bilhassa İkinci Hasan Saka Hükümeti ki Sayın 
Cemil Said Barlas arkadaşımız da o Hükümetin 
bir uzvi idi, lüksün mânasını tefsirde, anlayış
ta, memleketin ve dünyanın zevklerini, mânevi 
ihtiyaçlarını, insani ihtiyaçlarını takdir edeuıi-
yeeek ölçülerle hareket ediyorlardı. Nitekim 
•Şemsettin Günaltay Kabinesinin geri almak lü
zumunu duyduğu Lüks Vergisi tasarısının müza
kere edildiği Komisyonda hazır bulunan arkadaş
lar müşahade ettiler ve o maddelerin birçokla
rını, lüks çerçevesi içerisinden çıkarmak mecbu
riyetinde kaldılar, içte Lüks Kanunu bu şekil
de bir anlayıştan ileri gelmiş bir teklifti \ o 
Meclisi Âliye sevkedilmişti. 

Şu cihet tarihen sabittir ki; Büyük harb-
lerden sonra, gıda. maddeleri ve bu gıda mad
delerinin biraz zevke, taama taallûk eden kı
sımları, daima büyük revaç, bulmuştur, daima 
en yüksek fiyatlarla satılmak imkânlarını elde 
etmişlerdir. İste İDİ8 Harbi. İ!)1S den 19oU u 
kadar memlekette ve dünyada tam bir serbest 
rejim cari olduğu halele, devletçilikle ihracatı | 
iinzı himaye etmek zarureti olmadığı halde, bu 
gıda maddeleri bugün, Sayın Cemil Said Bar-, 
las'm da lüks diye Meclisimizde ifade ettiği, ini 
maddeler yüksek fiyatlarla satılmak imkânla
rına nıazhar oldular. Nitekim bu harbdeıı 
sonra dahi bu maddelere karşı dünyanın her 
tarafında büyük talepler vardır. 

İBRAHİM AKYAS (Yan) — Uzaman alıcı 
olarak Almanya' vardı. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Evet ozaman Almanya alıcı idi fakat dünya
daki memleketler yalnız Almanya'dan ibaret 
değildir. Memleketimizin ticaretini bir memle
kete bağlamak kadar tehlikeli ve hatalı bir şey 
yoktur. Kaldı ki, bugün'de Almanya, bizim alı
cı saflarımızdan- hariçte, bulunmuyor. Bahusus j 
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! tütünlerimizin geçen sene satılmaması neticesin

de .hâsıl olan intibakla ve yine Büyük % Millet 
Meclisinde bendenizin ve tütün kongresinde de
legelerin yarattıkları intibah ile, bu memleket
lerle temas vâki olduktan sonra, Almanya'nın 
saflarımız haricinde kalmadığı, bugün huzuru
nuza sevkedilen lâyihalarla da anlaşılmıştır. Fa
kat bu lüzum daha evvel de idrak edilmemiş, 
tütünler müstahsil tarafından idrak edildikteu 
sonra beklemiş ve nihayet harekete geçilerek 
temaslar yapılmış ve bu temaslar neticesinde, 

| müttefik ve" dostlarımız Amerika ve ingiltere 
I ile bir anlaşma yolu bulunup, bu meselelerin 

halli cihetine gidilmiştir. Bunlardan bahsedi-
i şim, karşımda bulunan bâzı arkadaşlarımın; Al

manya vardı filân gibi, müdahale etmiş 'olma
larındandır; bunu istitraden arzetmiş oluyorum. 

Şimdi Cemil Said Barlas diyorlar ki, bu» mal
lar lüks mallardır. Bunlar lüks değildir arka
daşlar, ihtiyaç maddeleridir. Fındık da, incir 
de, üzüm de... Bilhassa dünyanın bugünkü va
ziyeti karşısında, hem gıda maddesi olarak, 
hem senelerce ıstırap içinde zevklerini tatmin 
edecek en küçük vasıtalardan mahrum kaldık
tan sonra insanların bu durumdan çıkmaları 
sırasında büyük arzu ve istek duydukları bu 
türlü maddelerin lüksle alâkası yoktur. 

Sayın Cemil Said Barlas, Gazianteb seyahat
lerinde bizim bu ihraç mallarımızın lüks madde
si olduğundan bahsettiler. O sırada İzmir'de 
İngilizlerle üzüm içiu müzakereler yapılıyordu. 
Bu arada izmir İhracat Birliği o(J - oâ milyon 
liralık üzümü satmak mecburiyetinde idi. İngi
lizlerin. bizim üzümleri pazarlık mevzuunda kul
landıkları en büyük argüman da, işte Cemil,Sa
id Barlas arkadaşımızın Gazianteb'de kullan
dığı cümle idi: «Niye ısrar ediyorsunuz, en. 
ziyade sahibi salâhiyet olan Ticaret Bakanı da
hi sizin bu mallarınızın lüks madde olduğunu 
söylüyor, bundan daha kuvvetli ne gibi bir de
lil istiyorsunuz?» Darıîmasmlar, ben de bir re
alite söyliyeceğiın: Aman Ticaret Bakanı bu
günlerde konuşmasınlar. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bunu sen iste-
mişsindir. (Soldan, müstahsil memnun sesleri). 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 
Üzüm müstahsili memnundur dediler. Üzüm 
müstahsili memnundur ne demek? Üzümün satış 
zamanı öyle bir dar zamana getirildi ki* öyle bir 
panik yaratıldı ki, bunun karsısında yangından 
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bir adam mallarını nasıl kurtarmak suretiyle 
bir memnunluk duyarsa belki onun duyduğu 
memnunluğu duydu. Buna memnunluk mu de
nir efendim? 

Ağustos ayı gelmiş, Hâlâ ne" şekilde ihraç 
edileceği malûm değil. İngiliz Lirası ile yapı
lacak ihracat üzerine % 20 fon var. Bakliyat 
üzerine yapılacak ihracat için % 20 fon var. Ha
ziran ayında, Temmuz ayında teraküm etmi$, 
geçen seneden kalmış, bunların ingiliz lirası 
ile ihracı menedilmiş olduğu için fiyatlarda ya
rı yarıya düşüklük hâsıl olmuştur. İzmir Millet
vekilleri arkadaşlar, Sait Oydak ve daha bir 
kaç arkadaş, ben de beraber olduğum halde, Ti
caret Bakanlığına gidiyoruz, şunu tavzih edin, 
fon kalacak mı, kalmıyacak mı? Kaldırın şu 
fonu. 

Aradan zaman geçmiş, Ağustos ayı gelmiş, 
üzüm Manisa piyasasına gelmiş, fakat tüccar 
daha bir kilo üzüm dahi satmamış. Mütemadi
yen Bakanlığa müracaatlar vâki oluyor, Mani
sa'dan. Vilâyetimizin ^politik meselesi, siyasi 
meselesi budur, bütün millet her yerde mahsul
lerini satmak imkânını temin için meşgul ol
maktadır, bunları bir an evei halledin, bizim 
yüzümüz kalmamıştır. Aylar geçiyor, Ağustos 
ayı geliyor, ondan sonra deniyor ki; üzüm İn
giliz lirası üzerinden de ihraç edilebilir ve mev
cut olan % 20 fon kalkınıştır. Bu vaziyet kar
şısında, karşınızdaki alıcılara ne kadar muka
vemet gösterebilirsiniz? Artık üzüm satmaya da 
büsbütün memlekette bir fiyat paniği yaratma
ya kim cesaret edebilir İşte bu panik ve korku 
karşısında geçen seııeki fiyatlarda, zannederim 
şimdi 20 - 15 kuruş mu, bu kadar noksan bir 
fiyatla yapılını!;, satış karşısında, bütün fiyat
lar yükselirken, haricî konjonktür % 20 - 30 
nispetinde yükselirken, haricî fiyatlar mütema
diyen yükselirken, Türkiye içinde her madde
nin fiyatı yükselirken, geçen senenin fiyatları
na nazaran % 20 kadar düşük bir fiyatla üzüm 
satmaya memnuniyet mi denir? 

Bu iki nokta üzerinde hassasiyetle duraca
ğız, durmamız lâzımdır. Ticaret müşavere he
yetlerimiz, hariçte ve dâhilde ecnebi memleket
lerle konuşan ticaret heyetlerimiz bu maddele
rin kalitelerinin düşük olduğunu ifade ederler
se, bunların böyle bir zamanda lüks olduğunu 
iddia ederlerse elbette iyi bir netice elde ede
meyiz ve elde etmek de müyesser olmaz. 
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Sayın Cemil Said Barlas'ın beyan ettiği mü

talâalar karşısında, fikirler karşısında ben de 
bu mütalâaları ileri süre.rek kendilerini cevap
sız bırakmak durumunda kalmak istemedim. 
Maksadım da, evvelce arzettiğinı gibi, bunun 
münakaşasını burada yapmak değildir. 

Mevcılt olan Ticaret anlaşmaları zaten ev-
elden yapılmış, meriyette kalmış ve tatbik 
edilmiş bir anlaşmadır, bu hususta buna muha
lefetim olnayacaktır ve kırmızı reyimi beyaz 
ray olarak vereceğim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, Ala-
kant arkadaşıma bilhassa teşekkür ederim. Bir 
iki noktayı iyi anlatamadığım için açıklamama 
sebebiyet vermişlerdir. Evvelâ, söze başlarken, 
şunu söylemek isterim: Bir ticaret politikası ne
ticeleriyle ölçülür. Üzüm meselesinde aldığım 
kararda taıuamiyle memleket realitesine uyarak 
hareket etmişimdir, o kadar uyarak hareket 
etmişimdir ki, fiyat tesbiti hususunda İzmir De
mokrat Parti Başkanı Haydar Dündar'ı çağır
mışındır, hususi olarak •konuşnıuşumdur ve ge
çen yılların fiyat münakaşasını yapmışımdır. 
Keza Halk Partisi mümessileıini ayn ayrı çağı
rıp onlarla konuşmuşumdur., ayn ayrı münaka
şalar yapmışımdır, ondan sonra hepsini bir ara
ya getirmişimin*. Bu suretle tesbit ettiğim fi
yat müstahsili memnun etmiştir. Bu işten mem
nun olmıyaıı tüccar, komisyon az olduğu içm 
memnun olmamıştır. Bunu size Bakanlık sıfatiy-
le söylemiyorum. Tesbit edilmiş üzüm fiyatı hu
susunda Eğenin her köyünde, her şehrinde, ora
larla beraber giderek , vaziyeti yerinde müna
kaşa etmeye hazırım. 

Arkadaşım iki mühim noktaya işaret ettiler, 
Sayın Manisa Milletvekili Muammer Alakat'a 
soruyorum; hususi takas sistemini ben tatbik 
etmemiş olsaydım, Ege'deki incir fiyatı bugün
kü seviyesini bulur mu idi? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Hayır, ben onu söyledim mi? 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Devamla) — Kaldırmak yo
lunu arayın, dediniz. Ticaret anlaşmaları meta
fizik mefhumlar değildir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Söylemedim. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Devamla) — Söylediniz, W 
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tün Meclis şahittir. İki şeye temas ettiniz. ̂  Bi
risi müstehlikin eline geçecek maddelerin fiyatı
nı artırır dediniz. Takasa tabi tuttuğum madde
leri lüks maddeler telâkki ettiğimiz için ve mu
kabilinde ithal ettiğimiz mallar da lüks olduğu 
için fiyata fazlasının kısmen müstehlike intikali, 
zararlı bir intikal değildir; bu bir; 

ikinci noktaya gelince; bu çeşit muayyen mad
delere inhisar ettiği için ve memleketin hakiki ih
tiyacına taallûk eden hususlardan olmadığı için, 
sizin zannettiğiniz korkunç neticeleri doğurmaz. 
Biz ticaret anlaşmaları yaparken, bir Ticaret 
Bakanı olarak şunu arzedeyinı ki, bizimle bu gi
bi ticaret anlaşmaları yapmak üzere gelen dev
letlerin mümessilleri en az bizim kadar, bizim 
memleketi bilen adamlardır. Binaenaleyh bu 
gibi müzakerelerde bulunurken, onlar da vazi
yeti yakından biliyorlar. Ticaret anlaşmaları 
pazarlıkla değil, inceden inceye tetkikle yapılır. 
Zaten o çeşit ticaret anlaşmaları memleket aley
hinedir. 

Bir de mallarımızın bit kısmi lükstür, dedim. 
Devlet lüks malsatılmıyan mal demek değildir. 
Bu, iktisadi kaidelere dayanır. Tütün, incir, 
üzüm de lükstür; fakat cinsleri güzeldir, dünya
nın en güzel malıdır. Lüks mal da satılır. Ruj 
da lüks değil midir? Kadınlar ihtiyaç telâkki edi
yor, satılıyor. Lüks mal satılmaz demek değil
dir. Fakat lüks mallar satmak isteyince, ben 
müstahsıla hakikati söyliyeyim ki, fiyatı ucuz 
cirosu çok olmak lâzımdır. -Müstahsıla senin ma
lın satılır diye yalan söylemeye imkân yoktur. 
Bunu küi'sidcn söylemek mecburiyeti vicdaniyc-
sindeyim. îzmir tüccarları geldiler, müsaade 
relin de/buğday, pirinç ihraç edelim dediler. Hal
buki başka vakit bana geliyor ve incirimi üzümü
mü sat diyorlar. Şayet bu maddeler lüks değilse 
niçin geliyorlar. Lüks olınıyarı maddelerin kali
teleri de düşüktür. Memleketimizin en iyi addedi
len Polatlı buğdayı yeryüzünün ikinci sınıf buğ
dayıdır. Ondan gayrî yetiştirdiğimiz buğdayları 
smıtlâmıya imkân yoktur. Cenup vilayetleri mil
letvekilleri arkadaşlarımız çok iyi bilirler. İçin
de- karışık maddeler, olduğu için buğdaylarını ni
sanlara yediremiyoruz. Ben bunları millete bu 
kürsüden söylemek suretiyle memlekete karşı 
mesul olduğum siyasi vazifenin .icabı nı yap
maktayım. Ben, malımız güzeldir, iyidir di
yerek sîzi, milleti aldatamam arkadaşlar. Mille 
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tin hakiki vaziyeti görerek mallarını ona göre 
ayarlaması lâzımdır. 

, Bugün tütün yerine pamuk ekin diyorum. 
Sebebi aşikâr, pamuğun satılmak imkânı var
dır. Gerçi bugün tütünümüz satılıyor ama iki 
faktörü unutıryoruz; Bulgaristan bugün dünya 
piyasasından çekilmiştir, Yunanistan da 70 bin 
yerine yalnız 20 bin ton tütün istihsal etmiştir. 
Bu 20 bin ton da Almanlar kısmen alabilecekle
rinden şüphe etmektedirler. "Bütün bu faktörleri 
bildikten sonra avukatlık yapar gibi değil, reali
teleri bilerek, Türk mallarını, memleket ihti
yaçlarım göz önüne getiriyorum ve hayatın do
ğurduğu kararlar veriyorum. Aldığımız kararlar 
müstahsilin lehine olmuştur. Memleketin istihsal 
bölgelerinden aldığımız teşekkür telgraflarını ga
zetelere vermek mûtadımız değildir. 

YUNUS MUAMMEK ALAKANT ^Manisa) 
— Efendim, Sayıı Cemil Said Barlas'm yanlış 
anladıkları bir noktan m burada ve tekrar tekrar 
üzerinde .durduğum halde, hâlâ anlaşılmadığmı 
görüyorum. Ben hususi takasuı aleyhinde bulun
madım. Bulunmuş olsaydım burada söylemek 
cesaretini gösterirdim. Bilâkis bir Ege Bölgesi 
Milletvekili olarak hususi takasın üzüm fındık, 
ve saire gibi maddelerimize temin ettiği faydaları 
müdrikim. Bu hususta mütaaddit teşebbüste 
bulunmuş bir adam -olarak bunun aleyhinde bu. 
lunmam mümkün değildir; hattâ 1015 senesinde 
İstanbul'da çıkan (Gürscs) Gazetesinde Hükü
met hususi takasları kaldırıyor mu, kaldırma bile 
bunu yeniden ihdas etmek lüzum ve zaruretinde 
kalacaktır diye makalem vardır. 

Burada bizim Ticaret Komisyonumla '/Yuıı.vr 
Anlaşması müzakere edilirken Eransa ve Türki
ye arasındaki Ticaret Anlaşmasına hususi taka
sın da ithali lüzum ve zoruretini ileri sürdüm 
ve Ticaret Komisyonu bunu kabul etmek lûtfun-
da bulundu. Esbabı mucibede yazılıdır. Binaen
aleyh muarızımın söylemediği bir sözü ve fikri 
ona izafe ederek onun arkasından cerh etmeye 
kalkışmak, mantığın muayyen bir kaidesidir ki, 
arkasından daima hakikat meydana çıkarılır. 
Ancak dediğim gibi, hususi .takas şu iki mah
zuru da camidir. Fakat üçlü, dörtlü anlaşmalar 
yapmak suretiyle hususi takas esası mahfuz bı
rakılarak dahi bu para devalüasyonuna mâni ol
mak ve aradan bir iki'sene geçtikten sonra tek- ' 
rar 7 Eylül ..kararlarında-.olduğu gibi, ildnci-
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bir. para ayarlaması zaruretini duymamak, bun
dan tevakki etmek lâzımdır. 

Biz mallarımızın lüks olduğunu Milkt huzu
runda açıkça söylemekten -çekinmeyiz diyorlar. 
Biz mallarımızın lüks olduğuna kani değiliz ki, 
Millet huzurunda açıkça tebarüz ettirmekten 
çekmelini. Bir rujla üzüm kabili kıyas mıdır, 

' bir yanak boyası ile üzüm. incir kıyas edilebilir 
mi? 

Hakikaten Cemil Said Barlas'ia bâzı hususla
rı.münakaşa etmek zor oluyor, Çünkü kendileri 
bu meslekte henüz yeni bulunuyorlar. 

TİCARET A*E EKONOMİ BAKANİ CE
MİL SAİD BAELAS (Gaziauteb) — Eskiyim bu 
meslekte, eski. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Herkes taralından malûm olan esasları izah 
etmeye mecbur kalıyorum. Diyorlar ki; buğdayın 
ihracını temin etmeye kimse gelmiyor. Fakat 
üzüm ve incirin ihracını temin etmiye geliyorlar. 

Efendiler; bunların ihracı mcnedümiştir. İn
giliz lirası ile ihraç edilemez denmiştir. Yüzde 
şu kadar fon konacak denmiştir. 

TİCARET YE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Ga/.ianteb) — Buğdayda yok 
öyle bir şey. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Onun için ihraç edilmiyor. Fakat diğer mad
delerde olduğu için müstahsil diyor ki, gölge et-
me başka ihsan istemem, bizi serbest bırakın, 
müdahale etmeyin, her sene fiyat tesbiti ne de
mektir'! Beni azat et allah aşkına. Sen diyorsun 
ki, müstahsili himaye ediyorum. Müstahsıla da
yanan bir milletvekili olarak söylüyorum ve 
bundan evvel bâzı vesilelerle yirmi defa ela söy
ledim, himaye istemiyorum, yalnız bana mâni 
olma, engel olma, dış pazarlarla temasıma mâni 
olma, Vâki olan talepler budur. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyeıı yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksembur Ekonomik Bir
liği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türlüye 
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süreleri

nin iki ay daha uzatılması hakkında Kanun 

'MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lükse m -
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burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 
tarihinde, imzalanan ve süresi 26 Mayıs 1948 ta
rihine kadar iki ay uzatılmış olan Ticaret An
laşması ile aynı târihte Türkiye ile Belçika ara
sında imzalanan Ödeme Anlaşmasının süreleri-
ııiu 26 Temıiıuz 1948 tarihine kadar,iki ay daha 
uzatılması Hakkında Ankara'daki Belçika Elçi
liği ile 22 Mayıs 1948 tarihinde, mektup, teatisi 
suretiyle yapılan geçici Anlaşma kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Dr. 
ABDtjlUiAHMAN MELEK (Gaziauteb) — 
Kanun tasarısının sonunda kabul edilmiştir ve 
onanmıştır) deniyor. Dışişleri Komisyonunuz 
«Kabul edilmiş» kelimesini fazla buldu ve 
«onanmış» kelimesiyle iktifa olunmasının daha 
münasip olacağını düşündü. Çünkü «onama» ke
limesi «kabul etme» yi de tazammuu eder. Bu 
itibarla «kabul» kelimesinin kaldırılarak yalım 
«onanmış» şeklinde kalmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN -~ Ticaret Komisyonu muvafakat 
ediyor mu? 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI ARİF 
ÇUBUKÇU (Ankara) —Muvafıktır. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunun teklifi
ni Ticaret Komisyonu da kabul ediyor. Madde
yi kabul edenler... Etmiyenler... Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN— Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... İkinci madde kabul edilmişi ir. 

MADDE '•-'>. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN •— Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmienler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

3. — Türkiye ile Belçika - Lüksevıburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika Ödımı Avlanmasının yürür
lük sürelerinin, iki ay dalın uzatılması hakkında 
teali olunan mektupların onanmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret- Komisyonları .ra
porları (1/408) \1] 

|1] 108 sayılı basmayazı tutanağın sonundei-
dır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is

tiyen var mı? maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye • Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin iki ay daha uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 12" Mart 1947 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı 
tarihte Türkiye ile Belçika arasında bağıtlanan 
ödeme Anlaşmasının 26 Temmuz 1948 tarihinden 
itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılması hak
kında Dışişleri Bakanlığı ile Ankara'daki Belçi
ka Elçiliği arasında 24 Temmuz 1948 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Geçici Anlaşma 
kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Bu maddenin sonundaki «Kabul 
edilmiş ve» kelimelerinin kaldırılmasında bir 
mahzur görüyor musunuz Ticaret Komisyonu? 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI ARİF 
ÇUBUKÇU (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadille kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayına tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

4. ~~ Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika ödeme Anlatmasınnı yürürlük 
sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında teati 
olunan •mektupların onanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/409) [1] 

.1 . 

[1] 107 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

I 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi tasvibinize ar/ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 'S. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Taşanımı birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Türkiye ile Belçika JÂitoembvg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sürelerinin bir ay daha- uzatılması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1/438) fil 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta
lâa var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

[1] 113 sayılı basmayazı tutanağın sonun/la
dır. 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 ta
rihinde imzalanan ve süresi 26 Eylül 1948 tari
hine kadar uzatılmış olan Ticaret Anlaşması ile 
aynı tarihte Türkiye ile Belçika arasında imza
lanan ödeme Anlaşmasının sürelerinin 26 Ekim 
194S tarihine kadar bir ay daha uzatılması hak
kında Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 20 Eylül 
1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşma onanmıştır. 
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Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile,Türki
ye - Belçika Ûdeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. -—Türkiye ile Belçika-. Lükseni' 
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 ta
rihinde imzalanan ve süresi. 26 Ekim. 1948 ta
rihine kadar uzatılmış olan Ticaret Anlaşması ile 
aynı tarihte" Türkiye ile Belçika arasında imza
lanan ödeme Anlaşmasının sürelerinin 26 Kasım 
1948 tarihine kadar birer ay daha uzatılması 
hakkında Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 25 
Ekim 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. "*' 

BAŞKAN — Bu maddedeki «Kabul edilmiş 
ve» tâbirini çıkarmak suretiyle maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE. 2. ;~r- Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN •-^-•ikinci maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. : 

.MADDE ?>.— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. \ ; : 

BAŞKAN — Üçüncü; Tnaddeyi kabul-eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Efendim, bu tasarıdan sonraki maddelerin 

tevzi tarihlerinden itibaren henüz 48 saat geçme
diği için bugün müzakere edemiyeceğiz. 

Yalnız içinde bir tanesi vardır. Tevzi tarihin
den itibaren lâzımgelen müddet bitmişsede, diğer 
maddelerdeki tasarılarla ilgisi olduğundan onu da 
onlarla beraber tehir etmek mecburiyetindeyim. 

a — DBMEÇLSB 

i . — Dinleyicüerden araçça emn okuyanlara 
dair, Başkanvelctii Feridun Fikri DiişünscVin 
açıklaması, 

BAŞKAN — Arkadaşlar; demin müzakere 
sırasında, samiin locasını işgal edenler arasından 
iki arkadaş arapça ezan okumuşlardır. Bunun , 
üzerine İçtüzük hükümlerine göre, İdare Âmir- j 
1 erince hâdiseye vaziyet edilmiş, tahkikat yapıl- j 
mıştır. Bunların sabıkalı olduğu anlaşılmıştır, i 
Bu iki arkadaş alâkalı makamlara tevdi olun- i 
muştur. 

i 

Şimdi Feridun Fikri arkadaşımız bu tahki
kat hakkında Yüksek Heyetinize malumat arze-
deçoktj?, ] • ^ 

BAŞKANVEKİLÎ FERİDUN FİKRİ DÜ
ŞÜNSEL (Bingöl) — Başkanın Yüksek Heye
tinize arzettiği gibi; bugünkü içtimain başında, 
alt kat samiin locaBinda Muhittin Ertuğml is
minde biri tarafından arapça ezan okunmaya 
başlandığını mütaakıp emniyet memurları ken» 
dişini dışarı çıkarırlarken Osman Yaz isminde 
diğer biri tarafından da gene arapça ezan okun
maya başlanmıştır. Bunlar Karakola götürülmüşe 
ler, ifadeleri alınmıştır. Bunlardan Muhittin Er-
tuğrul, Devlet Demiryollarında ki vazifesinden 
üç dört ay evvel ayrılarak tarikat işleriyle uğ
raşmakta devam etmiş bir adamdır. 

Osman Yaz'a gelince] Ticanî tarfkatınm mü

ritlerinden biridir. Aslen Çubuk İTİ olup Solfasol 
Köyünde oturur, tarikat propagandası yapmak
la meşguldür. Bunlar, muhtelif zamanlarda, 
Eskişehir ve Ankara'nın kaza ve köylerindeki 
camilerde arapça ezan okuduklarından dolayı 
adalete verilmiş ve mahkûm olmuşlardır. 

Bunlar şimdi Ankara Emniyetine tealim edil
mişlerdir ve haklarında kanuni takibat yapıl
maktadır. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — Şu
urlarında bir halel var mı? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Şuurlarında bir ihtilâl asarı olduğu meşhut 
değildir. 

FERİT ECER (Nizde) — İkisinin birden bu
lunuşu bir tesadüf eseri midir? 

F. F. DÜŞNSEL (Devamla) -~ O tahkikatla 
hallolunacak bir meseledir. (Kartı kim vermiş 
sesleri) 

Bunlara iki kart aynı arkadaş tarafından ve
rilmiştir, bu kartlar elimdedir. Kütahya Millet* 
vekili. İhsan Şerif özgen tarafından verilmiştir. 
Kartlardan birisi doğrudan doğruya, Kütahya'-
lı olduğu için birisine isim yazılarak verilmiş di
ğeri de boş olarak verilmiştir. 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Demok* 
ra i . 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — BSyîe şeyler 
kanştırmıyalun. 

*=rr& 
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E&REM ORAN (İzmir) — Ben de olsam ve

rirdim. 
FERÎDUNFtKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Hayır, böyle bir şeyi mevzuubahis etmiyelim. 
Yalnız şunu tebarüz ettireyim ki, bu kartlardan 
ikisi de aynı zata verilmiştir: Birisi doldurul
muş, birisi ise imzalanıp isim yeri boş bırakıla
rak verilmiş ve bu adam taraf nidan arkadaşının 
ismi yazılarak bu adama verilmiştir. Bu vesile 

1M$ Ö ; 1 
ile şunu huzurunuzda tebarüz ettirmek icabedi-
yor ki; isimlerin daima arkadaşlarla kendileri 
tarafından doldurulması ve tesadüfe bırakılma
ması icabı mantık olur. Maruzatım budur. 

BAŞKAN — Gündemde görüşülecek başka 
bir şey yoktur. Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,06 

»>m« 

T. B, M, # . Bştmm 



S.Sayısı: |Û7 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ti
caret Anlaşması ile Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürür* 
lük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında teati olunan mek
tupların onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Ko

misyonları raporları (1/409) 

T. C. 
Başbakanlık 18 X . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-383,6-3451 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye 
- Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25. IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı kanunla süresi uzatüan 
4582 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 25 . IX . 1948 tarihli ve 
sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 tarihinde imzalanan 
Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte Belçika ile Türkiye arasında imzalanan Ödeme Anlaşmasının yü
rürlük süreleri 26 Temmuz 1948 tarihinde sona ereceğinden bu anlaşmalar Ankara'daki * Belçika 
Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle iki ay süre ile 26 Eylül 1948 tarihine kadar uzatılmış ve bu 
suretle, yeni anlaşmaların akdine kadar iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin aralıksız iş
lemesi sağlanmıştı. 

Ancak, bu iki aylık süre içinde de yeni ticaret ve ödeme anlaşmalarının müzakerelerine başla
nılamamış ve bu bakımdan 26 Eylül 1948 tarihin kadar yeni anlaşmaların akdinin mümkün olamı-
yacağı anlaşılmıştır. 

Kısa bir zaman içinde Ankara'da başlaması mukarrer bu müzakerelere intizaren iki devlet tica
ri münasebetlerinin anlaşmasız cereyanı uygun olamıyacağmdan mevcut anlaşmalarm yeniden ve 
bir ay süre ile uzatılması uygun görülmüş ve keyfiyet Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 20 Eylül 
1948 tarihinde teati edilen mektuplarla sağlanmıştır. 

Bu mektuplarla varılan ve menfaatlerimize uygun görülen anlaşmanın kabulü ve onanması için 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. , 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/409 
Karar No. 5 

17 . XI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile-Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika ve ödeme Anlaşmasının yü
rürlük sürelerinin bir ay daha uzatılması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 25 . IX . 1948 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılıp 
18 . X . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunu
lan ve Komisyonumuza havale edilen kanun ta
sarısı ile gerekçesi ve ilişikleri Hükümet 
Temsilcisi de hazır olduğu halde Komisyonu
muzda incelendi. 

Hükümet gerekçesinde tebarüz ettirildiği 
veçhile Ankara'da başlaması mukarrer müzake
relere intizaren iki' Devlet ticari münasebetleri
nin anlaşmasız cereyanı muvafık olamıyaeağm-
dan mevcut anlaşmaların yeniden bir ay süre ile 

uzatılması muvafık görülmüş ve Hükümet tasa
rısının birinci maddesinin son satırındaki «Ka
bul edilmiş ve onanmıştır» ibaresi yerine yalnız 
«Onanmıştır» kelimesinin maksadı ifade edeceği 
düşüncesiyle tasarı aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Bilecik Gaziantep Malatya 

M. Ş. Esen-dal Dr. A. Melek A. Esenoel 
Afyon K. Aydın Diyarbakır 

Dr. C. Tunca Dr. M. Germen F. A. Aykaç 
îzmir Kütahya Manisa 
Yücel Ojgl. A. Gündüz A. R. Artunkal 

Samsun Sivas 
C. Misel K. 8. Sirer 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/409 
Karar No. 16 

31.1.1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye-Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin bir ay daha uzatılması hakkında Dışiş
leri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulun
ca 18 . X . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması karalattırı larak havalesi gereğince Komis
yonumuza gönderilen Kanun tasarısı Ticaret 
Bakanlığı mümessilinin de iştiraki ile incelendi. 

Yeni bir Anlaşma için yapılan temaslar he
nüz bir neticeye varmamış olduğundan, yeni bir 
Anlaşmanın akdine imkân vermek üzere, yürür
lükte bulunan işbu Anlaşmanın bir ay daha ııza,-
tılması uygun görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesinin son satırındaki 
« Kabul edilmiş ve onanmıştır » ibaresinin, yal
nız « onanmıştır » şeklinde ifadesinde Komisyo

numuz Dışişleri Komisyonu kararına katılır. 
Kamutay'm tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Bşk. 

Ankara 
A. Çubukçu 

Kâtip 
Niğde 

II. Ulusoy 
Kayseri 

H. Ürkün 
Trabzon 

A. R. Işıl 

Sözcü 
Gazianteb 

C. Alevli 

Aydın 
Dr. 8. Akın 
Kırklareli 

8. Ödül 

Van 
M. Koçak 

İmzada bulunamadı 

Kars 
A. Sürmen 

Tokad 
R. Önder 

Trabzon 
M. Yarımbıyık 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

Z. Arkant 
îmzada bulunamadı 

.(S. Sayısı; 107). 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika - Lüksemb-urg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin bir ay daha 'uzatılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tütkiye ile Belçika - L.ük*em-
burg Ekonemik Biriip aranında 12 Mart 1947 ta
rihinde arızalanan; ve süresi 26 Eylül 1948 tari
kine: kadar uzatılmış olan Ticaret Anlaşmam ile 
aynı tarihte Türkiye ile Belçika arasında imzala
nan ödeme, Anlnşmasanm sürelerinin 26 Ekini 
1948 tarihine kadar bir ay daha uzatılması hak
kında Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 20 Eylül 
1948 tarihînde mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 
Başbakan 
H. Saka 

Bu kanun yayımı tarihinde 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı Devlet Bafcam 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adilet Bakaaı 
J?uad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
M. B, Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakam 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakan* 
Dr. K. Bapizit 

Tanm Bakanı 
GavidOral 

Ticaret Bakanı 
C.&.BvrlU 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. BÛU» 

Millî Eğitim Bakamı 
T. Btmguoğht 

Ekonomi Bakanı 
C Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
B. Eriprgü 

Ulcştırraa Bakanı 
Gutek 

Çalışma Bakanı 
S. B. Butta, 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNU» DBĞ^p îa lŞ l 

Türkiye üe Belçika - Lüteemburg Ekonomik Bir* 
ligi arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye -
Belçika, Ödeme Anlaşmasının yürürlük süreleri
nin bir ay daha uzatılması hakkında kanun 

fasdruL 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksenv 
burg EköBSomik Birliği arasında-12 Mart 1947 ta 
rihinde imzalanan, ve süresi 26 Eylül 1948 tari
hine kadar uzatılmış olan Ticaret Andaşması ile 
aynı tarihte Türkiye ile Belçika arasında imza
lanan- Öttttîıc Anla^masmm sürelerinin 26 Ekim 
1948 tarihîne kadar bir ay daha uzatılma»* hak
kında Ankara'daki Beiçika Elçiliği ile 20 Eylül 
1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — HükÜBRfltjn 3 ncü maddesi ay. 
nen kabul edilmiştir. 

2*. &m--:;W.Î 



Belçika EtçÜigi 
No; 766 Ankara, W. Eylül. 1948. 

Bay Bakan, 

Yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının akdi için pek yakında bağlıyacak olan müzakereleri ve Bel
çika - Lüksenburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 . Mart . 1947 tarihinde An
kara'da imzalanan Ticaret Anlaşmesı ile, yine Belçika Hükümetiyle Türkiye Hükümeti arasında ay
nı tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 . Eylül. 1948 tarihinde sona ere
ceğini nazara alan Belçika. Hükümetinin, bu müddetleri, iki Hükümete yeni anlaşmalar akdi imkânı
nı vermek üzere, bir ay daha,yani 26. Ekim .1948 tarihine kadar, temdidini teklif eylediğini Ekse
lansınıza bildirnrekle şeref kazanırım. Ancak, yeni anlaşmalann akdinden itibaren eski anlaşmalar 
yürürlükten kalkmış olacaklardır. f^^* *' 

Yukardaki husus hakmda Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınızdan ri
ca ederim. • 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans tf. ffdot 
Bay Fuad Carmı, 
Dışişleri Bakanlığı 

Umumi Kâtibi 
Ankara 

2\ C. 
iksirleri Bakmthfr Ankara, 20 EyVöl Î948 

Bay Elçi, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü atrihlî mektubunu aldığımı bildirmekle şeref 
kazanırım. 

«Yeni Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının akdi için pek yakında başlayacak olan müzakereleri 
ve Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Mart 1947 tari
hinde Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle, yine Belçika Hükümetiyle Türkiye Hükümeti 
arasında aynı tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Eylül 1948 tari
hinde sona ereceğini naazra alan Belçika Hükümetinin bu müddetleri, iki Hükümete yeni Anlaş
malar akdi imkânını vermek üzere, bir ay daha yani 26 Ekim 1948 tarihine kadar, temdidini tek
lif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. Ancak, yeni Anlaşmaların akdinden iti
baren eski Anlaşmalar yürürlükten kalkmış olacaklardır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatım teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim.» 

Yukardaki husus hakkmda Cumhuriyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza 
bildirmeğe müsaraat eylerim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Elçi, 

Ekselans Dışişleri Bakam Y. 
Key Stephan Halot Fuad Carım 

Belçika Elçisi 
Ankara 

£&;S*pp;:.tOn 



S. Sayısı: 108 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ti
caret Anlaşması ile Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan mek
tupların onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 

Komisyonları raporları (1 /408) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . IX . 1948 

Mtıamelût Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 71/783, 6 - 3288 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında Dışiş
leri Bakanlığmac hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
.sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 
4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 6 . IX . 1948 tarih ve 3/8000 
sayılı Kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasmda 12 Mart 1947 tarihinde imzala
nan Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte Belçika ile Türkiye arasında bağıtlanan ödeme Anlaş
masının yürürlük süresi 26 Mayıs 1948 tarihinde sona ereceğinden bu Anlaşmalar Dışişleri Bakan
lığı ile Ankara'daki Belçika Elçiliği arasmda mektup teatisi suretiyle iki ay müddetle 26 
Temmuz 1948 tarihine kadar uzatılmış ve bu suretle yeni Anlaşmaların akdine kadar iki mem
leket arasındaki ticari mübadelelerin aralıksız işlemesi sağlanmıştır. 

Ancak, bu iki aylık süre içinde yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmaları müzakerelerine, Belçika 
Hükümeti müzakere heyetlerinin fazla meşgul bulunması yüzünden Ankara'ya bir heyet gön
derememiş olması hasebiyle, başlanılamamış ve 26 Temmuz 1948 tarihine kadar yeni Anlasmalarm 
akdinin mümkün olamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla yeni Anlaşmaların akdine imkân verilebilmek üzere, yürürlükte bulunan Anlaş
maların yeniden iki ay müddetle ve yenileri buiki aylık devre içinde akdedilecek olursa eski 
Anlaşmaların hükümsüz kalacağı kaydiyle uzatılması menfaatlerimize uygun görülmüş ve key
fiyet Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 24 Temmuz 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle tahak
kuk ettirilmiştir. 

işbu mektupla varılan Anlaşma menfaatlerimize uygun olduğundan onanması Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzoluttiur. 
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Dt$işleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/408 
Karar No. 4 

17 . XI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Belçika - Lüksenbury Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin iki ay daha uzatılması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca: hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
6 . IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi Ko
misyonumuza havale olunmakla Hükümet temsil
cisi de hazır olduğu halde incelendi. 

Yeni Anlaşmaların akdine kadar yürürlükte 
bulunan Anlaşmaların yeniden iki ay süre ile 
uzatılması, ancak bu süre içinde yeni anlaşmalar 
aktedilecek olursa eskilerinin hükümsüz kalacağı 
kaydiyle tasarının Komisyonumuzca kabule uy
gun görüldü. Bu itibarla Hükümet tasarısının 

birinci maddesinin son satırındaki « Anlaşma ka
bul edilmiş ve onanmıştır > ibaresinin başına 
« Geçici » kelimesi ilâve edilmek suretiyle tasarı 
aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile Ticaret Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Bilecik 
M. Ş. Esendal 
Afyon K. 

Dr. C. Tunca 
İzmir 
Yücel 

Samsun 
C. Büsel 

öazianteb Malatya 
Dr. A. Melek A. Escnbel 
Aydın Diyarbakır 

Dr. M. Germem F. A. Ay kaç 
Kütahya Manisa 

.4. Gündüz A. R. Artunkal 
Sivas 

Reşat Ş. Sirer 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/408 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

31 . / . 1949 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye -Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin iki ay daha uzatılması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca 6 . IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı hava
lesi gereğince Komisyonumuza goderilmekle Ti
caret Bakanlığı Temsilcisinin de iştirakiyle in
celendi. 

Yeni bir anlaşma için yapılan temaslar he
nüz bir neticeye varmamış olduğundan, yeni an
laşmaların akdine imkân vermek üzere, yürür
lükte bulunan işbu anlaşmanın yeniden iki ay 
daha uzatılması muvafık görülmüştür. 

Tasarının birinei maddesinin son satırındaki 
anlaşma kelimesinin «geçici anlaşma» şeklinde 

ifadesi hususunda Komisyonumuz Dışişleri Ko
misyonu kararına katılır. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkam 
Ankara 

A. Çubukcv 
Aydın 

Dr. S. Akın 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Trabzon 

M. Yarımbıyık 
İmzada 

bulunamadı 

Sözcü 
Gazianteh 
C. Alevli 

Kars 
A. Sürmen 

Tokad 
R. önder 

Van 
M. Koçak 
İmzada 

bulunamadı 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
Kayseri 
H. Ürkün 
Trabzon 

A. R. İ$ü 
Yozgad 

Z. Arkant 
îmzada 

bulunamadı 

( S. Sayısı • 108 ) 



3 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye üe Belçika • Lvksemburg Ekonomik Bir-
ligi arasındaki Ticaret Anlaşması üe Türkiye -
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süreleri
nin iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan 
mektupların inanmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı 
tarihte Türkiye ile Belçika arasında bağıtlanan 
ödeme Anlaşmasının 26 Temmnz 1948 tarihin
den itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılması 
hakkında Dışişleri Bakanlığı ile Ankara 'daki 
Belçika Elçiliği arasında 24 Temmuz 1948 tari
hinde mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma 
kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütüp. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H Saha Basb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
FuadSirmen 

içişleri Bakanı 
M. E. Oö2e 

Maliye Bakanı 
Ş.Adokm 

Bayındırlık Bakam 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayâit 
Taran Bakanı 

Cavid Oral 
Ticaret Bakam 

C. S. Barlas 

Milli Savunma Bakımı 
ff. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Mü)! Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C.EUn 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erisirgü 
Ulaştırma Bakam 

Oülek 
Çalışma Bakanı 

T\ B. Balta 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞiŞTİBİŞl 

Türkiye ile Belçika • Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasındaki Ticaret Anlaşması üe Türkiye -
Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük süreleri
nin iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ite Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı 
tarihte Türkiye ile Belçika arasında bağıtlanan 
öd«me Anlaşmasının 26 Temmuz 1948 tarihinden 
itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılması hak
kında Dışişleri Bakanlığı ile Anteara'dıafci Belçi
ka Eiçiliği arasında 24 Temmuz 1948 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Geçici Anlaşma 
kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay 
nen fcaibul edilmiştir, 

f S. Sayısı : 108) 



4 
Belçika Elçiliği Ankara, ü4 Temmuz 1948 

No. 669 

Bay Bakan, 

Yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmalarıma akdi iğin pek yakında başlıyaeak olan müzakereleri 
ve Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Mart 1947 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşması ile, yine Belçika Hükümetiyle Türkiye Hükümeti arasında 
aynı tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Temmuz 1948 tarihinde sona 
ereceğini nazara alan Belçika Hüküm«ftinin, bu (müddetleri, iki Hükümete yeni Anlaşmalar akdi 
imkânını vermek üzere, iki ay daha, yani 26 Eylül 1948 tarihine kadar, temdidini teklif eylediğini 
Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. Ancak, yeni Anlaşmalarm akdinden itibaren eski Anlaş 
malar yürürlükten kalkmış olacaklardır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutafaafcatmı beyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans S. Halot 
Bay Neemeddm Sadak 
Dışişleri Bakanı 

Ankara 

T. C. Ankara, 24 Temmuz 1948 
Dışişleri Bakanlığı 

Bay Elçi 

Ek&elânsınızm metöadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka
zanırım. 

«Yeni Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının akdi için pek yakında bağlıyacak olan müzakereleri ve 
Belçika • Lüfeemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mart 1947 
tarihiude Ankara'da (imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle, yine Belçika Hükümetiyle Türkiye Hükü
meti arasında aynı tarihte imzalanan Ödeme Anlatmasının meriyet müddetlerinin 26 Temmuz 1948 
tarihinde sona ereceğini nazara alan Belçika Hükümetinin bu müddetleri, iki Hükümete yeai Anlaş
malar akdi imkânını vermek üzere, iki ay daha, yani 26 Eylül 1948 tarihiıi'e kadar, temdidini tek
lif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. Ancak, yeni Anlaşmaların akdinden i/tibarer; 
esiri Anlaşmalar yürürlükten ikalfemış olacaklardır. 

«Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mırtalbakatmı teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim.» 

Yukardaki husus hakkında Cumhuriyet Hükümetimin muta/bık bulunduğunu Ekselânsınuaa bil
dirmeye müsaraaıt eylerim, 

Derin saygılaranı kabul buyurunuz Bay Elçi. 

Ekselans Dışişleri Bakanı V. 
Bay Steephan Halot, ftuad Carım 
Belçika Elçisi 

Arikara 

( S. Sayısı : 108 j 



S.Sayısı: |Û9 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ti
caret Anlaşması ile Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/407) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 22. VII. 1948 
Sayı : 71/783, 6/2543 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye -
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28. VI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 
4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 10. VII . 1948 tarihli ve 3/77Îİ8 
sayılı Kararla onanmış olduğunu saygılarımla grzederim. 

Başbakan 
Hatan Saka 

Gerekçe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 tarihinde imzalanan 
Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte Belçika ile Türkiye arasında imzalanan ödeme Anlaşmasının yü
rürlük süreleri 26 Mart 1948 tarihinde sona ereceğinden bu Anlaşmalar Ankara'daki Belçika El
çiliği ile 25 Mart 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle iki ay süre ile 26 Mayıs 1948 tarihine ka
dar uzatılmış ve bu suretle yeni Anlaşmaların akdine kadar iki memleket arasındaki ticari müba
delelerin sekteye uğratılmadan işlemesi imkânları sağlanmıştır. 

Ancak, akdi mutasavver yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmaları hakkında Belçika görüşü ile tara
fımızdan tevdi olunan projeler arasında bâzı farklar bulunduğu görülmüş ve yapılan ilk temaslardc 
prensip anlaşması hâsıl olamadığından bu görüşmeler müzakere safhasına intikal edememiş ve yeni 
Anlaşmaların da 26 Mayıs 1948 tarihine kadar akdinin mümkün olamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, yeni anlaşmaların akdine imkân verebilmek üzere, yürürlükteki anlaşmaların yeni
den iki ay süre ile uzatılması menfaatierimize uygun görülmüş ve keyfiyet Ankara'daki Belçika El
çiliği ile 22 Mayıs 1948 tarihinde mektup teatimi suretiyle tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu mektuplarla varılan Anlaşmaların kabul ve onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/407 
Kurar No. 3 

17. XI. ÎM8 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin iki ay daha uzatılması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 28 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve 
gerekçesi ile ilişikleri Komisyonumuza havale 
olunmakla Hükümet temsilcisi de hazır olduğu 
halde incelendi. 

Yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmaları için ha
zırlanan projeler arasında karşılıklı mutabakat 
hâsıl olmadığından yeni Anlaşmaların akdine 
imkân verebilmek üzere, yürürlükteki Anlaş
maların yeniden iki ay süre ile uzatılması men
faatlerimize uygun görüldü. Hükümet tasarısı

nın birinci maddesinin son satırındaki anlaşma 
kelimesinin «Geçici Anlaşma» şeklinde ifadesi 
daha münasip görülerek tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Bilecik 
i¥. S. Esendal 

Kâtip 
Malatya 

A. Esenbel 
Diyarbakır 

F. A. Aykaç 
Manisa 

Afyon K. 
Dr. Cemal Tunca 

îzmü* 
Yücel 

Samsun 
A. R. Artunkal C. Büsel 

Sözcü 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 

Aydın 
Dr. M. Germen 

Kütahya 
Asım Gündüz 

Sivas 
Reşat Ş. fi. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/407 
Karar No. 14 

31 . VII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ite Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin iki ay daha uzatılması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
28 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan ve havalesi gereğince Komisyo
numuza gönderilen kanun tasarısı, Ticaret Ba
kanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde ince
lendi. 

Yeni bir anlaşma için yapılan temaslar he
nüz bir neticeye varmamış olduğundan, yeni an
laşmaların akdine imkân vermek üzere, yürür
lükte bulunan işbu Anlaşmalım yeniden iki ay 
temdidi Komisyonumuzca muvafık görülmüş ve 
kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesinin son satırındaki 
anlaşma? kelimesinin «Geçici Anlaşma» şeklinde 
ifadesinde Komisyonumuz Dışişleri Komisyonu 

kararına katılır. 
Kamutayın tasvibin*; arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde 

//. Jflusoy D 
Kayseri 

II. Ürkim 

Başkanı Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Aydın Kars 
r. S. Akan A. Sümnen 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

tmzada bulunamadı 
Tokad Trabzon Trabzon 

R. önder 

Van 
M. Koçak 

A. R. Işıl M. Yarımbıyık 
îmzada bulunamadı 

Yozgad 
Z. Arkant 

tmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 109 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 
— â— 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DgĞl$TÜ|tŞİ 

Türkiye üe Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir-
ligi arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türkiye -
Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin 
iki ay daha uzatılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 12. Mart. 1947 
tarihinde imzalanan ve süresi 26 . Mayıs . 1948 
tarihine kadar iki ay uzatılmış olan Ticaret An
laşması ile ayni tarihte Türkiye ile Belçika ara
sında imzalanan ödeme Anlaşmasının sürelerinin 
26 . Temmuz . 1948 tarihine kadar iki ay daha 
uzatılması hakkında Ankara'daki Belçika Elçi
liği ile 22 . Mayıs . 1948 tarihinde mektup teatisi 
suretiyle yapılan anlaşma kabul edilmiş ve onan
mıştı?. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
//. Saka Başb. Yardımeıeı 

Adalet Bakanı 

içişleri Bakam 
M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
Ş. A daimi 

BayındiTİık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid OraZ 
Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakan} 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

mm Eğitim Bakanı 
T. Banfpuoğht 
Bkünomi Bakanı 

C. Ekin 
(fönu-ük -ve Tekel Bakanı 

E. Erisirgü 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Babanı 

T. B. Halta 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasındaki Ticaret Anlaşması üe Türkiye 
Belçika ödeme Anlaşamsının yürürlük süreleri
nin iki ay daha uzatılması hakkında kamm tasa

rısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 
tarihinde imzalanan ve süresi 2$ Mayıs 1948 

. tarihine kadar iki ay uzatılmış olan. Ticaret 
Anlaşması ile aynı tarihte Türkiye üe Belçika 
arasında imzalalan ödeme Anlaşşoa^nın. sürele
rinin 26 Temmuz 1948 tarihine kadar iki ay 
daha uzatılması hakkında Ankara'daki Belçika 
Elçiliği ile 22 Mayıs 1948 tarihinde mehtap te
atisi suretiyle yapılan geçici anlaşma kaul edil
miş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. S*)0» : 199 ) 



Belçika Elçiliği 
No. 476 

Ankara, 22 Mayıs 1948 

Bay Bakan, 

Belçika Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Mart 1947 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşması ile, yine Belçika Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasın
da aynı tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Mayıs 1948 tarihinde 
sona ereceğini nazara alan Belçika Hükümetinin, bu müddetleri, iki Hükümete yeni anlaşmalar 
akdi için müzakerelere başlamaya imkân vermek üzere, İM ay daha, yani 26 Temmuz 1948 tarihine 
kadar, temdidini teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Yakardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınız
dan rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Bakan. 

Ekselans S. Halot 
Bay Necmettin Sadak 

Dışişleri Bakanı 
Ankara. 

T. C. 
Jhfişleri Bakankğt 

No : 11933/22 Ankara, 22 Mayıs 1948 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı Ekselansınıza bildirmekle şeref 
kazanırım : 

«Belçika Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Mart 1947 tarihin
de Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşması ile, yine Belçika Hükümeti ile Türkiye Hükümeti ara
sında aynı tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Mayıs 1948 tarihinde 
sona ereceğini nazara alan Belçika Hükümetinin, bu müddetleri iki Hükümete yeni anlaşmalar ak
di için müzakerelere başlamaya imkân vermek üzere, iki ay daha, yani 26 Temmuz 1948 tarihine ka
dar, temdidini teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Yakardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını Ekselansınıza teyide mü-
saraat eylerim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Elçi. 

Son Ekselans Dışişleri Bakanı Y. 
Bay St£phane Halot Fuat Cartm 

Belçika Elçisi 
Ankara 

npı ı ı 

< a Sayısı r 109) 



S. Sayısı: 113 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ti
caret Anlaşması ile Türkiye • Belçika ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı (1/438) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüyü 26 . XI . 19-18 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-783, 6-3873 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanım tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı kanunla süresi uzatılan 
4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 9 . XI . 1948 tarihli ve 
3/8174 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
E asam Saka 

Gerekçe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 tarihinde imzala
nan Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte Belçika ile Türkiye arasında imzalanan Ödeme Anlaşması
nın yürürlük süreleri 26 Eylül 1948 tarihinde sona ereceğinden bu anlaşmalar Ankara'daki Bel
çika Elçiliği arasında mektup teatisi suretiyle birer ay süre ile 26 Ekim 1948 tarihine kadar 
uzatılmış ve bu suretle yeni anlaşmaların akdine kadar iki memleket arasındaki ticari münase
betlerin aralıksız işlemesi sağlanmıştır. 

Ancak, Roma'da akdi mukarrer, yeni anlaşmaların müzakerelerine henüz başlanmış olup bun
ların daha bir müddet süreceği anlaşıldığından, bu süre içinde iki devlet arasındaki ticari müba
delelerin anlaşmasız cereyanı uygun görülmemiştir. Bu itibarla anlaşmaların yeniden ve bir ay 
süre ile uzatılması uygun görülerek keyfiyet Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 25 Ekim 1948 tari
hinde teati edilen mektuplarla sağlanmıştır. j r ^ ' 

Bu mektuplarla varılan ve menfaatlerimize uygun görülen anlaşmanın kabul ve onanması için 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. î/438 
Karar No. 20 

10 . XII . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin bir ay daha uzatılması hakkında Dışiş
leri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 9 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılıp, Yüksek Başkanlığı
nızdan Komisyonumuza havale buyurulmuş olan 
kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri 
28 . XII . 1948 tarihinde Komisyonumuzda 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu hal
de incelendi. 

5217 sayılı Kanımla süresi uzatılan 4582 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Hükü
metimizin Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği ile 12 Mart 1947 talihinde yapmış olduğu 
Ticaret Anlaşması ve Belçika ile aynı tarihte im
zalamış olduğu ödeme Anlaşması süreleri 26 
Eylül 1948 tarihinde sona ereceğinden bu anlaş
maların bir ay süre ile 26 Ekim 1948 tarihine 
kadar uzatılması iki memleket arasındaki Tica
ri münasebetlerin yeni Anlaşmalar akdine inti-

zaren fasılasız devamı bakımından memleketi
miz menfaatlerine uygun görühnüş ve bu mak
satla hazırlanmış olan kanun tasarısı ilişikleriy-
le birlikte Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Kom. Başkanı Y. 

Sözcü 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kâtip 

Malatya 
A. Esenbel 

Burdur 
Orgl. F. Altay 

îzmir 
Yücel 
Manisa 

Korgl. A. Artunkal 

Sözcü 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 

Bolu 
E. C. Çambel 

Diyarbakır 
F. A. Aykaç 

Kütahya 
Orgl. A. Gündüz 

Sinob 
Y. K. Tengirşenk 

Sivas 
R. Ş. Sirer 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyanu 

Esas No. 1/438 
Karar No. 25 

31 I . 1949 

Yüksek Başkanlıla 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika - Ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin bir ay daha uzatılması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca 9 . XI . 1948 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ve hava
lesi gereğince Komisyonumuza gönderilen Ka
nun tasarısı, Ticaret Bakanlığı temsilcisi de 

hazır bulunduğu halde, incelendi. 
12 Mart 1947 tarihinde Belçika - Lüksem

burg Ekonomik Birliği ile memleketimiz arasın
da serbeset döviz esasına istinat eden işbu 
Anlaşmanın bir müddet işlemesinden sonra, kar
şı taraf, dövizlerini daha idareli kullanmak 
maksadiyle mubayaatı azaltmış ve bu suretle 
1948 nihayetinde ithalâtımız ihracatımıza naza
ran fazlalaşmıştır. 

(S. Sayısı: 113) 
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Şöyle k i : Bu müddet zarfında 36 133 639 

T. L. ithalâtımıza mukabil 33 905 105 T. L. ih
racat yapmak suretiyle 2 228 534 T. L. fazla 
ödemiş bulunuyoruz. 

Bu netice göz önünde tutularak, Belçika 
frankı üzerinden listeli, kontonjanh ve daha 
muvazeneli yeni bir Anlaşma yapılmıştır. 

Bu yeni Anlaşmanın yürürlüğe girmesine 
kadar geçecek zaman zarfında Belçika - Lük-
semburg Ekonomik Birliği ile olan ticari nıü-
naspbeticı.'mizin devamı lüzumunu tabiî gören 
Kuüiiayouıımuz bu maksatla hazırlanan Kanun 
tasarısını aynen kabul etmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Arif Çubukçu 
Kâtip 
Niğde Aydın 

Hüseyin Ulusoy Dr. Sabrı Akın 
Kayseri Kırklareli 
H. Ürkün Şevket ödül. 

Trabzon 
Ali Rıza Işü 

Sözcü 
Gazianteb 
Cemü Alevli 

Van 
Muzaffer Koçak 

İmzada bnlunamad] 

Kars 
A. Sürmen 

Tokad 
Reşit önder 

Trabzon 
Muammer Yarımbıyık 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

Ziya Arkant. 
İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika - Lüksemhmg Ekonomik Bir
liği arasındaki Ticaret Anlaşması üe Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin bir ay daha uzattknast hakkında kamım 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye üe Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 ta
rihinde imzalanan ve süresi 26 Ekim 1948 ta
rihine kadar uzatılmış olan Tiearet Anlaşması ile 
aynı tarihte Türkiye ile Belçika arasında imza
lanan ödeme Anlaşmasının sürelerinin 26 Kasım 
1948 tarihine kadar birer ay daha uzatılması 
hakkında Ankara'daki Belçika Elçiliği ile 25 
Ekim 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 
Başbakan 
H. Saka 

Bu kanun yayımı tarihinde 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcıcı 

Barutçu 

Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. B. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakam 
C. Ekhı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erisirgü 

Ulaştırma Bakanı 
OüHek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

(S. Sayınc 13) 



Belçika Elçüigİ Ankara, 25 Ekim 1948 
No.820 

Bay Bakan 

Yeni Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarmm akdi için müzakerelerin cereyan etmekte olduğunu ve 
Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Mart 1947 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşması ile, yine Belçika Hükümetiyle Türkiye Hükümeti arasm-
da aynı tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Ekim 1948 tarihinde 
sona ereceğini nazara alan Belçika Hükümetinin, bu müddetleri, iki Hükümete yeni anlaşmalar ak
di imkânını vermek üzere, bir ay daha, yani 26 Kasım 1948 tarihine kadar, temdidi teklif eylediği
ni Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. Ancak, yeni anlaşmaların akdinden itibaren eski an
laşmalar yürürlükten kalkmış olacaklardır. 

Yakardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatini teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans Belçika Elçisi 
Bay Tahsin Bekir Balta 8. Halot 

Dışişleri Bakanı Vekili 
Ankara 

T. C. Ankara, 25 Ekim 1948 
Dışişleri Bakanlığı 

Bay Elçi, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka
zanırım : 

«Yeni Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarmm akdi için müzakerelerin eereyan etmekte olduğunu ve 
Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuıiyeti arasında 12 Mart 1948 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşması ile, yine Belçika Hükümetiyle Türkiye Hükümeti arasında 
ayni tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 26 Ekim 1948 tarihinde sona 
ereceğini nazara alan Belçika Hükümetinin, bu müddetleri, iki Hükümete yeni Anlaşmalar akdi 
imkânım vermek üzere, bir ay daha, yani 26 Kasını 1948 tarihine kadar, temdidi teklif eylediğini 
Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. Ancak, yeni Anlaşmaların akdinden itibaren eski Anlaş
malar yürürlükten kalkmış olacaklardır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi rica ederim.» 
Yukardaki husus hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bil

dirmeye müsaraat eylerim. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Elçi. 

Ekselans Dışişleri Bakanı Y. 
Bay Ste>han Halot Fuad Carım 

Belçika Elçisi 
Ankara 

(•M. Sayısı :11S) 


