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batını önlemek gayesi ile sacla örtebil
mek için Ziraat Bankasınca açılacak kre
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suna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Gü
reli ve Tarım Vekili Nedim ökmen'in 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla

rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
Önerge kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun tadiline dair ka
nun tekliflerinin maddeleri üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çokluk olmadığı anlaşıldığından 20 IV 

1953 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğkı 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin, 

Samsun Belediyesinin Belediye Gelirleri Kanu
nunun bahşettiği haklara dayanarak Denizci
lik Bankasından haciz yolu ile tahsilini istediği 
para dolayısiyle çıkan ihtilâfın halli hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Ulaştırma Vekâletine gönderilmiştir (6/1032) 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Denizcilik Bankasının gemi tamir işleriyle meş
gul iş yerleriyle rekabet ettiği hakkındaki iddi
aların doğru olup olmadığına ve mezkûr ban
kaya ait tamir işlerinin hususi teşebbüse bıra
kılması hususunda ne düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi, Ulaştırma Vekâletine gönde
rilmiştir (6/1033) 

Yazık sorular 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Amerikalı

ların Doğu - Anadolu için teklif etmiş olduğu 3,5 
milyon Dolarlık yardımla Kars'ta ne gibi tesisler 
yapılacağına ve hayvancılığın ıslah ve inkişafı 
için bir tarım endüstrisinin kurulması hususun
da hazırlık yapılıp yapılmadığına dair yazılı 
soru önergesi. Tarım Vekâletine gönderilmiştir 
(6/1030) 

2. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm. 
Tekirdağ Vilâyeti ihtiyaçlarının gözden geçiril
mesine, Mürefte elektrik tesisatı için satmalınan 
dizel motorunun mahalline ne suretle sevkedile-
ceğine, Tekirdağ Tüberküloz hastanesi inşaatmnı 
betonarme işlerine, Tekirdağ - Hayrabolu yolu 
inşaatına, köy içme suları için alınan su borula
rına ve 142 bin liralık munzam tahsisatın nereye 
sarfediidiğine dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Vekâletine gönderilmiştir (6/1031) 
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2. _ HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Aydın Mebusu Şevki Hasırcı'ııin, teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/473) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

2. — Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yalçın'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/474) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

3. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/475) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyo
na) 

REİS — Yojdama yapacağız. 
'(Hatay seçirjı çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldi) 

1. — Sivas Mebusu Nâzım Ağacıkoğlu'nun, 
ekalliyet ve ecnebi mekteplerinde çalışmakta 
olan Türkçe, Türkçe - kültür muallimlerinin 
resmî kadroya \ alınmalan hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (4/341, 
2/493) 

REÎS — Teskereyi okutuyorum. 

17. IV. 1953 
Yüksek Reisliğe 

Ekalliyet \|e ecnebi mekteplerinde çalış
makta olan Tüıjkçe, Türkçe - kültür muallimle
rinin resmî 'kadroya alınmaları hakkındaki 
kanun tekliîimi (memlekette mevcut veya ye
niden' jtesis edilecek bilûmum özel okulları da 
ihtiva etmek üzere) geri alıyorum. 

4.'— Maraş Mebusları Ahmet Kadoğlu ve 
Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyetlerinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/476) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyona) 

5. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/477) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

önerge 
6. — Rize Mebusu İzzet Akçal'ın, Hâkimler 

Kanununun 62 nci maddesinin tefsiri hakkında 
önergesi (4/342) (Adalet Komisyonuna) 

REİS — Çoğunluğumuz vardır. Oturumu 
açıyorum. 

Gereken muamelenin ifasına müsaadelerini 
arzederim. 

Sivas Mebusu 
Nâzım Ağacıkoğlu 

REİS — Geri verilmiştir. 

2. — Avrupa Konseyi tstişari Meclisinin 7 
Mayıs 1953 tarihinde Strazburg'da başlıyacak 
Beşinci Devre îçtimafaıa memleketimizi temsil 
etmek üzere katılacak üyeler hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/471) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

15 . IV .1953 
Umumi Heyete 

Avrupa Konseyi Istişari Meclisinin 7 Mayıs 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — ReisveMli Fikri Apaydın 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Rize) 

« • » 

3—YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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1953 tarihinde Strazburg'da başhyaeak bc§iıxcî 
devre içtimaına memleketimizi temsil etmek 
üzere katılacak sayın üyelerin ilişik iki misli 
aday listesi, 1953 yılı bütçesi Büyük Millet 
Meclisi kısmının 453 ncü faslının 21 nci mad
desi R formülü gereğince, Riyaset Divanınca 
tesbit edilmiştir. 

Arzohmur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Avrupa Konseyi Istişarî Meclisinin 7 Mayıs 
1953 tarihinde Strazburg "da bağlıyacak Beşin
ci devre içtimaına memleketimizi temsil etmek 
üzere katılacak sayın üyelerin Riyaset Diva
nınca tesbit edilen iki misli aday listesi. 

l—Muhlis Ete 
2—Ömer Mart 
8—Bahadır Dülger 
+—Nihad Reşad Bel ger 
5—Fürazan Tekil 
6—Cihad Baban 
7—Sadık Giz 
8—Osman Kapani 
9—Şefik Bakay 

10—Ziyad Ebüzziya 
11—Adnan Karaosmanoğl ü 
12—Zeyyad Mandalinci 
.13—Naci Berkman 
14—Baki Erden 
15—Tezer Taşkıran 
16—Nadir Nadi 

Ankara 
Çanakkale 
Erzurum 
istanbul 
istanbul 
izmir 
izmir 
izmir 
Kırklareli 
Konya 
Manisa 
Muğla 
Samsun 
Siird 
Kars (Bağımsız) 
Muğla (Bağımsız) 

RElS — Efendim heyetin on kişiden ibaret 
olması icabediyor. C. H. Partisi Meclis Grupu 
aday göstermediği için, Demokrat Parti Meclis 
Grııpunun aday olarak gösterdiği yedi arkadaşla 
beraber Riyaset Divanı bağımsızlardan iki aday 
göstermek suretiyle bu heyeti seçeceğiz. 

Şimdi, üçer kişiden iki tasnif heyeti seçece
ğiz. Birinci Komisyon için ad çekiyorum. Saip 
özer (Çorum), Buradalar mı? (Burada sesleri). 
Reşit Turgut (İsparta), Muhittin özkefeli (Sam
sun). Bu suretle birinci tasnif heyeti seçilmiş 
oluyor. 

ikinci Tasnif Heyeti iğin ad çekiyorum. Ba-
hattin Taner (Sivas), Akif Sarıoğlu (Antalya), 
Remzi öksüz (Maraş). 

ikinci Tasnif Heyeti de seçilmiştir efendim. 
Şimdi reylerin toplanması için seçim çevresi

n i tâyin humusunda kur'a çekeceğiz: (Zonguldak) 
Zonguldak'tan başlıyoruz efendim. Bir yan

lışlık olmaması için aday listesini bir daha 
okuyoruz. 

1—Muhlis Ete 
2—Ömer Mart 
3—Bahadır Dülger 
4—Nihad Reşad Belger 
5—Püruzan Tekil 
6—Cihad Baharı 
7—Sadık Giz 
8—Osman Kapanı 
9—Şefik Bakay 

10—Ziyad Ebüzziyt» 
11—Adnan Karaosmanoğl u 
12—Zeyyad Mandalinci 
13—Naci Berkman 
14—Baki Erden 
15—Tezer Taşkıran 
16—Nadir Nadi 

Ankara 
Çanakkale 
Erzurum 
istanbul 
İstanbul 
izmir 
izmir 
İzmir 
Kırklareli 
Konya 
Manisa 
Muğla 
Sanısını 
Siird 
Kars (Bağımsız 
Muğla (Bağımsız 

RElS — R formülü mucibince liste bundan 
ibarettir efendim. Bu suretle Riyaset Divanınız 
Tezer Taşkıran ve Nadir- Nadi'yi bağımsız aday 
olarak göstermiş bulunuyor. 

Şimdi Zonguldak seçim çevresinden reylerin 
toplanma muamelesine başlıyoruz efendim. 
(Zonguldak seçim çevresi itibariyle oyların top

lanmasına başlandı) 
RElS — Reylerini kullannııyanlar lütfen 

kullansınlar.. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. Gündem hakkında bir 

önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunların sözlü sorulardan önce görüşülme

sini arz ve teklif eyleriz. 
Çoruh Çankırı 

Ali Rıza Sağlar Dr. Celâl Otman 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Önerge hakkın
da söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 
CEZMI TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, dik

kat buyurduğunuz veçhile gündemimiz gittikçe 
daha dolgun bir şekle girmektedir. Bugünkü 
gündemde 73-74 kadar madde vardır. Bunlar
dan 52 tanesi sözlü sorulara taallûk etmektedir. 
Geçende bir münasebetle Sayın Fevzi T^tfi K&-
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raosmanoğlu'nun buyurdukları gibi Mecliste mu- . 
rakabe metodu olarak yalnız sözlü sorular mü
essesesi vardır. 

Her ne kadar Sayın Başbakanın geçen gün- | 
kü beyanatlarında memleketimizde murakabenin 
mükemmel olduğu ifade edilmiş ise de biz bir 
muhalefet olarak murakabenin kâfi derecede 
mevcut olmadığına, Meclis murakabesinin daha 
müsmir bir hale ifrağı gerektiğine, bilhassa de
mokrasinin başlangıcında olan memleketimiz için 
bunun çok mühim olduğuna kaaniiz. Bilhassa I 
Sayın Başbakanın beyanatı radyolarla ilân edil
di ve açıkça beyan edildi. Meclis sözlü soruları 
bisut meselelere taallûk etmektedir, dendi. Fay-
dasızlığı söylendi. 

Halbuki, gündemin birçok maddeleri arasın
da çok mühim soruların yer almış olduğunu gör
mekteyiz. 

Ezcümle, gündemin ikinci maddesinde, altın 
stokunun durumu ve ithâl tahdidi, başka bir 
maddesindo dilenciliği menedecek tedbirler; baş
ka bir maddesinde küçük sanatların yayılması, 
gelişmesi bugünkü içtimai ve iktisadi şartlara 
uygun bir şekle getirilmesi, başka bir maddesin
de Tunus meselesi; başka bir maddesinde mem
leket bütünlüğünü parçalayıcı neşriyat, başka 
bir maddesinde Hıdırhk Köyü halkının nereye 
nakil ve iskân olunacağına ve istimlâk edilecek 
arazi miktarına, başka bir maddede Milliyetçi
lerin 1944 te mâruz kaldıkları işkenceler, başka 
bir maddede Millî Talebe Federasyonlarına ya
pılan yardımlar hakkında, başka bir maddede 
«Büyük Doğu» Gazetesine Hükümetçe verilen 
paralar, başka bir maddede İstanbul Verem Sa
vaş Derneğine yapılan müdahale, başka bir 
maddede Antidemokratik kanunlar hakkında, 

# başka bir maddede köy muhtarını döven vali 
hakkında, başka bir maddede Çanakkale ve Ba
lıkesir zelzelesi hakkında, başka bir maddede 
Çankaya'ya yakın bir köyde ırz, can ve mal em
niyeti hakkında, gene başka bir maddede Ça
nakkale zelzelesi felâketzedelerine vaktinde yar
dım yapılıp yapılmadığına dair, başka bir mad
dede Kore'ye asker gönderme mecburiyetine ve 
masraflanna dair, başka bir maddede Traktör 
fiyatlarının fahiş bir surette yükselişi hakkın
da, başka bir maddede askere verilen koyun etle
rinde suiistimal yapıldığına dair, başka bir mad
dede merkez valiliği kadrosunun sayıları, başka 
b'ir maddede vazifesini suiistimal eden bir alay | 
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komutanı hakkında, başka bir maddede Bandır
ma'da asker ve siviller arasında çıkan müsademe 
hakkında, ve nihayet başka bir maddede Kars'lı 
bir vatandaşın İskenderun'da polisler tarafından 
öldürüldüğüne dair ve ilâh... 

Kaldı ki, bendeniz geçen sene bahar ayla
rında yüksek huzurunuza birkaç sözlü soru 
takdim etmiştim. Bu sözlü sorular aylarca son
ra, Meclisin kış devresi başladı, bendeniz şu kö
şede haftalarca bugün sözlü sorulara sıra gele
cek, yarın sıra gelecek diye intizar içinde bekle
dikten sonra, bir daha sözlü soru vermekte te
reddüde düştüğümü ve tevehhuş etmekte oldu
ğumu arzederim. Belki bâzı arkadaşlarımız da 
benim durumumdadırlar. 

Hattâ Hükümetin behemehal ehemmiyetle ele 
alması lâzımgelen birkaç sözlü sorum vardır ki, 
bu endişe ile beklemektedir. Gerek muvafakat
te, gerek muhalefette bulunan arkadaşların ga
yet mühim meselelere ait mevzuları sözlü soru 
voliyle Meclise getirmişler veya getireceklerdir. 

Bunlar üzerinde hazırlanabilmek için, sizden 
istirhamım şudur : Kanun tasarıları zaten gün
demin iyi tanzim edilmemesinden takip edile
mez birhale gelmiştir. Bugün bir milletvekili 
olarak her hangi bir kanun tasarı veya teklifine 
karşı ne vakit hazırlanmak lâzımgeldiğini birçok 
arkadaşlar gibi bilmemekteyim, o tasarının 
Meelise ne vakit geldiğini ve o tasarının gün
demde ne vakit çıkacağını bilememekteyim. Bir
çok arkadaşlar gibi hangi kanunun hangi gün 
müzakere edileceğini tahmin etmek dahi imkân
sızdır. Kanunlar bir piyango mevzuu gibi ne 
gün çıkacağı belli olmadan ele alınmaktadır. 
Böyle bir vaziyette teşriî vazifemizi ifa etmemi
ze de imkân olmadığı bedihidir. Onun için ge
rek sözlü sorularla murakabeyi müessir bir hale 
getirmek, kalitesini yükselterek daha iyi bir mu
rakabe temin etmek, gerekse kanunlarımızı ted
vin ederken ihtisas erbabımızın hazırlıklı ola
rak müdahalesini temin etmek suretiyle Meclis 
çalışmalarını alâkalı ve müessir bir eşkle getir
mek zarureti hâsıl olmuştur. Dikkat ediyorum; 
birkaç celseden beri arkadaşlar kısa zamanda 
Meclisi terkederek çıkmaktadırlar. Bu yüzden 
ekseriyet de temin edilememektedir. Meclis gün
deminin tertip ve tanzimi ve kanunların tedvin 
şekli, arkadaşları da haklı .olarak alâkasız bir 
duruma getirmiştir. Onun için son zamanlarda 
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saat beşte paydos yapmak zarureti hâsıl ol- I 
maktadır. 

Başkanlık, Divanından bu itibarla istirhamım 
şudur : Gündemin bilhassa kanun teklif ve ta
sarılarına ait kısmını daha müessir ve kısa par
çalar halinde Meclise sunarlarsa ayrıca sözlü 
sorulara da haftada bir gün tahsis ederlerse 
biz de ona göre gündemi takip imkânına mâlik 
oluruz.'Bu suretle hem Sayın Bakanlar sözlü 
sorulara ne gün cevap verebileceklerini bilmiş 
olurlar ve hazırlıklarını ona göre yaparak bura
da hazır bulunurlar, hem de milletvekili arka
daşlarımız sözlü sorularının ne gün görüşüle
ceğini ve hazırlıklarını ona. göre yapmış olur
lar. Bâzı Batı Avrupa Parlâmentoları sözlü so
rular için haftada muayyen bir gün tahsis et
mişler ve gündemlerim buna göre tanzim ede
rek pratik bir hale getirmişlerdir. Bizim de 
gündemler kısaltılmak suretiyle Kanunların ve 
soruların hangi gün görüşüleceği tahmin edile
rek üzerlerinde ciddî ve tetkika müstenit müta
lâalar serdetmek imkânına elverir. Bu maksat
lardır ki, bugün için. bir şey demiyorum, yük
sek Meclisinizce karini kabul olur-ümidi, te
mennisi ve tesellisi ile bir takrir sunuyorum, 
eğer yüksek tasvibinize mazhar olursa> bundan 
sonra her Perşembe günlerini şu yaz çalışmaları
nın sonuna kadar sözlü'sorulara tahsis edelim; 
diğer günler kanun teklif ve tasarılarını görü
şelim. Bu demokratik anlayışın anane haline 
gelmesi, Meclis çalışmalarının: faydalı olması, 
murakabenin müessir olması bakımından çok 
iyi olacağı kanaatindeyim. 

REİS — önerge aleyhinde konuşurken Cez- I 
mi Türk arkadaşımız gündemin iyi tertip edil
mediğinden bahsettiler. Malûmu âliniz gündem • 
Meclis nizamnamesine göre tertip ve tanzim 
olunur, kanun teklif ve tasarıları komisyondan 
geliş tarihleri nazarı itibara alınmak suretiyle 
sırasiyle gündeme konur. Meclis nizamnamesi
ne bu suretle riayet edilerek gündemin tertip ı 
ve tanzim edilmekte olduğunu tavzih etmeye lü- | 
zum gördüm. | 

.1953 O : 1 
Verilen önerge, kanun tasarı ve tekliflerinin 

sözlü sorulardan evvel görüşülmesine dairdir. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Teklifim aynı 
»mevzua aittir. 

REÎS — Kabul etmiyenler ... 
Affmizı dileriz, arkadaşlarımla beraber te

reddüde duçar olduk, önergeyi tekrar reyi âli
nize arzediyorum. Yanli bu günkü gündemde 
kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorulardan 
evvel görüşülmesini kabul edenler... lütfen aya
ğa kalksınlar... Kabul etmiyenler ... önerge ka
bul edilmiştir. 

Cezmi Türk arkadaşımızın tekliflerini okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen, de arzettiğim üzere gündemin dol

gunluğu dolayısiyle çalışma günlerinde hangi 
kanunların görüşülmeye başlanacağının bilin
memesi ayrıca sık sık verilen takrirlerle gün
demdeki sözlü soruların geri bırakılması, Meclis 
mesaisini müşkül bir duruma getirmiştir. 

Vekiller gibi mebuslar da hangi gün, hangi 
işlerin görüşüleceğini bilemiyorlar. Bu yüzden 
müzakereler ciddî tetkiklere ve ihtisas erbabının 
mütalâa beyan etmelerine imkân bırakmadığı 
için umumi bir isteksizliğe sîebep olarak ekseri
yet-temin edilemediğinden pek erken saatlerde 
tatil-zarureti hâsıl oluyor. 

Bu düzensizliği önlemek için, yaz tatiline 
kadar" perşembe günleri sözlü soruların, diğer 
günlerde kanun teklif ve tasarılarının müzakere. 
mevzuu olmasına Yüksek Meclisin karar verme*:., 
sini arz ve teklif ederim. 

- ' Seyhan Mebusu 
Cezmi Türk 

RElS — itilamıza arzettiğim arkadaşımızın 
teklifleri nizamnamenin tadili mahiyetinde telâk
ki edilmektedir. Bir takrirle Nizamnamenin ta
dili mümkün olamıyacağına binaen reye arzet-
mekte Riyaset Divanı mazurdur. Bunu ifade 
ediyorum. . .'. . 

-m-
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5. — GÖRÜŞ 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu İs
met Olgaç'm, MiUî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu 
Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
Mebusu Abdullah Aytemiz'in, MiUî Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 
30 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu 
raporlariyle Maliye ve Bütçe komisyonları dü
şünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/59, 102, 223, 373). 

REİS — Tasarının muvakkat 7 nci madde
den itibaren görüşülmesine devam ediyorduk. 

Muvakkat madde 7. — Bu kanuna göre ya
pılan zamlar Bina Vergisi Kanunu mucibince 
tadile esas olamaz. İradı gayrisafi ve kira üze
rinden alınmakta olan her türlü özel idare ve 
belediye vergi ve resimlerine ve bunların zam 
kesirlerine bu kanunun tatbik olunduğu müd
detçe a'kse'ttirilemez. 5421 sayılı Gelir Vegisi 
Kanununun geçici 6 nci ve 5423 sayılı Esnaf 
Vergisi Kanununun geçici 3 ncü maddelerinin 
«a» fıkralarındaki nispetler, bu kanunla kira
lar için kabul edilmiş olan zamlara göre, mes
kenlerden gayrı yerlerde yüzde yüz elliye, mes
kenlerde ilk yılda % 50 ye, ikinci ve mütaakıp 
yılda da % 100 e yükseltilir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDÎ HÜS-
MAN (İstanbul) — Yüksek Heyetinizce nazarı 
dikkate alınması kabul edilerek Bütçe Encüme
nine ha/vale edilen bir takrirle ikinci maddenin 
(a) fıkrasındaki yüzde elli, yüzde yüze iblâğ 
edilmiş bulunuyor. Binaenaleyh şayet komis
yonca bu takrir nazarı dikkate alınır ve Heyeti 

'Celileoe de kabul olunursa o takdirde buradaki 
yüzde ellinin de yüzde yüze iblâğ edilmesi ica-
bedecektir. Bu itibarla her iki mevzuun birlik
te mütalâa edilmesi için 7 nci muvakkat mad
denin komisyonumuza geri verilmesine müsaade 
buyurulmasını rica ediyorum. 

FERÎD MELEN (Van) — Tasarının umu
mi müzakeresi sırasında da arzetmiştim. Bu 
'kanun bir taraftan esnafın kirası ile birlikte 
verigisini de artırmaktadır, diğer taraftan bâ-

LEN İŞLER 

zı esnaf, karalarıniM artmış olması sebebiyle oto
matikman Gelir Vergisine girmektedir. Yüksek 
Heyetinizin tenevvür etmesi için, esnafın ver
gisi ne vakit artmaktadır ve kaç mükellef bu 
kanun sebebiyle otomatikman Gelir Vergisine 
girecektir, bunlar hakkında komisyonun He
yeti Umumiyeyi tenvir etmesini ;rica ediyorum. 

BEİS — Efendim, muvakkat ikinci madde 
değiştirgelerle birlikte komisyondadır. Halen 
komisyon 7 nci maddenin de 2 nci madde ile 
ilgili olduğundan bahisle bu maddenin de ko
misyona verilmesini istemektedir. Nizamname 
müsaittir, bu itibarla 7 nci maddeyi komisyona 
veriyoruz. 

Muvakkat madde 8. — Kira akitlerindeki 
başkasına kiralama veya devretme yetkilerine 
dayanarak kiracıların kiracı olarak işgal ettik
leri gayrimenkulu 5020 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel kısmen veya tama
men başkalarına kiralamış veya devretmiş ol
dukları hallerde kiracıların ikinci kiracılar ve
ya devralanlarla yapmış oldukları akitler ilk 
kiracı ile ıkiralıyaıı arasındaki akdin bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz sona erme
mesi hasebiyle, devam ediyor ve bu süre için
de ilk kiracı ile kiralıyana karşı kiracılık duru
munu muhafaza ediyorsa kira bedeline mesken
lerde % 200, meskenlerden gayra yerlerde % 300 
zam yapılır. Birinci kiracı ile ilk kiralıyan ara
sındaki akdin sona ermesi halinde birinci ki
racı ile akit yapmış olanlardan ıgayrimenkulde 
oturmakta bulunanlar, o tarihe kadar cari ak-
d'e, eğer yazılı akit yoksa bu kanunun muvak
kat ikinci maddesinin (b) fıkrasına göre tâyin 
edilıfliş ve edilecek olan kira miktarları ile, ilk 
kiralıyanm kiracısı sıfatını kazanırlar. Birin-
oi kiracı da gayrimenkulun bir kısmını işgal 
etmekte ise sadece oranın kiracısı olarak, aynı 
esaslar dairesinde kalabilir. 

REİS — Muvakkat sekizinci madde hakkın
da söz istiyen yoktur. Maddeyi reylerinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya muvakkat madde eklenmesi hak
kında teklifler vardır: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda yazılı metnin muvakkat 9 ncu mad« 



de olarak tasarıya dercini teklif ederim. 
Bina Vergisi Kanunu mucibince tahsil edi

len vergiler 1947 senesi nihayetdne kadar inşa 
edilmiş olan meskenler için 1953 senesinde yüz
de elli ve 1954 senesinde de yine yüzde elli nis
petinde ve meskenden gayrı olan gayrimenkul-
ler için 1953 senesinden itibaren yüzde yüz elli 
nispetinde artırılmıştır. 

İstanbul 'Milletvekili 
S. Adato 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda yazılı metnin muvakkat 10 ncu 

madde olarak tasarıya dercini teklif ederim. 
Muvakkat madde 10. — Kira zamlarının tat

bik edileceği tarihten itibaren Devlet memurla-
riyle Devlete ve İktisadi Teşekküllere mensup 
müesseselerde ücretle çalışan kimselerden ken
disinin veya eşinin veya kendileriyle birlikte 
yaşıyan çocuklarının memlekette irat getiren 
evi olmıyan ve kira ile oturanlara maaş veya 
ücretlerinin yüzde on beşi nispetinde mesken 
tazminat bedeli verilir. 

Bu mesken tazminat bedelinden vergi ve sa
ire namına hiçbir meblâğ tevkif edilmez. 

İstanbul Milletvekili 
S. Adato 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda yazılı metnin muvakkat 11 nci mad

de olarak tasarıya dercini teklif ederim. 
Muvakkat madde 11. — Işlbu kanunun hü

kümlerine tâbi gayrimenkullerin sahiplerinden 
gayrimenkul]erini tevsi veya tecdit etmek isti-
yenler mahkemece tâyin edilecek bir tazminat 
bedeli mukabilinde ve tevsi veya tecdidin ikma
linde kendilerine asgari evvelce işgal ettikleri 
gayrimenkullerin evsafını haiz bir yer icar edil
mek kaydiyle altı ay evvel yazılı olarak vâ^ı 
olacak bir ihbar üzerine gayrimenkullerin tah
liyesini istiyebilirler. 

îstaribul Milletvekili 
S. Adato 

REİS — Tekliflere komisyon iltihak ediyor 
mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Hayır, etmiyoruz. (Re
ye sesleri). 

(Salamon Adato'nun 9 ncu madde teklifi 
tekrar okundu). 

* . JLVVO \J '. X 

I FERiD MELEN (Van) — Reye koyamazsı
nız, bir zammı tazammun etmektedir. 

REİS — Bir tekliftir, komisyon da iltihak 
etmemiştir. 
V KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Müza
kere edilmekte olan kanunla alâkası yoktur. 

FERİD MELEN (Van) — Efendim, teklifin 
bu kanunla alâkası yoktur. Teklif 1947 senesine 
kadar inşa edilmiş olan binalara bir misli zam 
yapılmasına aittir. Binaenaleyh usulen reye 
konmaması lâzımdır. 

REİS — Efendim; Ferid Melen arkadaşımı
zın fikirlerine iştirak ederek değiştirgeleri, di
ğer ikinci ve sekizinci madde ile beraber komis
yona iade ediyoruz. Reye arzetmiyoruz efendim. 

Bir de muvakkat 10 ncu madde olarak bir 
ilâve teklifi mevcuttur. Muvakkat 10 ncu mad
de hakkındaki teklifleri, bir de zam teklifine 
mütedair teklifi komisyona veriyoruz efendim. 

Muvakkat 11 nci madde olarak tasarıya ek
lenmesi istenen bir teklif vardır, okutuyorum. 

(İstanbul Mebusu Salamon Adato'nun bu 
husustaki teklifi tekrar okundu) 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işa
ret versinler... Dikkate almıyanlar... Teklif red
dedilmiştir efendim. 

MADDE 2. — 5020 sayılı Kanun ve Millî 
Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 56 nci maddesinin VIII nci bendi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Cahid Zamangil. 
CAHlD ZAMANGİL (Trabzon) — Bundan 

evvelki Birleşimde arzettiğim gibi, kanunun 
bu sonuncu maddesine kadarki maddelerinin 
bir kısmı Millî 'Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin yürürlükte kalacağı esasına göre, 
diğer bir kısmı ise bu 30 ncu maddenin yürür
lükten kaldırılacağı esasına ^göre tanzim edil
miştir. 

Böylece metinde bir sistem teşevvüşü mev
cuttur. Böyle bir metin kanuniyet iktisap ede
mez. Arzetmiş olduğum veçhile Adalet Komis
yonunun metninde ve onu ele almış olan Bütçe 

i Komisyonunun' metninde sistem kusuru evvel
ce yoktu. Fakat burada kabul edilen önergeler 
üzerine Bütçe Komisyonunun ilk metninin sa
ğına, soluna, arasına maddeler eklemesi yüzün
den kanunun sistemi bozulmuş ve bir ya.rısı 30 

j ncu maddesinin yaşadığına ve diğer bdir yarısı 
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yaşamadığına göre hükümler taşımakta bulun
muştur. Bunu arzetmemin sebebi, bir çıkacak 
yol teklif etmek içindir. Şu önümüzde bulunan 
ikinci madde 30 ncu maddeyi ilga etmektedir. 
30 ncu maddenin ilgası kabul edildiği andan 
itibaren kanunun bir yarısı haklı kılınmış, fa
kat öteki yarısının tezadı ipka edilmiş olacak
tır. İsteğim; ikinci maddenin ıkabulü ile metin
de teşevvüş son mertebesine gelmiş olacağın
dan, bir daha geri dönülemiyecek olan bu nok
tada müdahaleye çalışmaktır. 

Büyük Meclisten bu maddenin müzakere ve 
kabul mevzuu ittihaz .edilmemesini rica edece
ğim. Bu maddeye geldik, madde kabul edil
meden metnin tümünü Bütçe Komisyonuna iade 
edelim ve komisyondan yeniden bir tahrir âsti-
yeli'm. Teklifimin hususiyetine dikkat nazarı
nızı çekmek isterim: Teklifimin kabulü ile, ko
misyon şimdiye kadar kabul buyurduğunuz 
hükümlere sadık kalmak şartiyle maddelerin 
yerlerini ve numaralarını değiştirmek yetkisini 
haiz olacaktır. Böylece malûmatınız tahtında 
metnin yeniden tertiplenmek üzere komisyona 
iadesini teklif etmiş bulunuyorum. Arzettiğim 
gibi) iade mevzuu, yeniden tahrir ve tertitptir. 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. 
<NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Efen

dim, 2 nci maddede 5020 sayılı Kanun mül
gadır, deniyor. Kanunun başlığı ile bu kayıt 
birbirine uymuyor. 5020 sayılı Kanun mülga 
demek karışıklık doğuracaktır. (Birinci mad
de de buna uymamaktadır. 2 nci madde, (5020 
sayılı Kanun mülgadır) dedikten sonra çıkar
dığımız bu kanun yeni bir kanun oluyor. Fa
kat içerisinde 30 ncu maddeden bahsediyor. 
Hangi 30 ncu maddedir? İntikal devresi deni
yor. Mer'i müddet doluncaya kadar mesken 
tedariki nasıl mümkün olabilir! Filân zaman 
müddet bitiyor hemen o tarihte gireceğim ev 
hazır olsun, diyemez. Metni tertip ve tanzim 
için, Cahid Beyin dediği gibi ben de bunun ko
misyona gitmesini »t i^rum. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKEÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, kanunun tanziminde Cahit Beyin te
vakkuf ettiği nokta tamamen varittir. 

Malûmu âliniz iiabul edilen birinci madde, 
Millî Korunma Kaâununuun 30 ncu maddesi, 
meskenlerden gayrı*yerlerde 1 . 1 . 1955, mesken
lerde 1 . VI . 1955 târihinden itibaren yürürlük

ten kaldırılmıştır. O halde o tarihlere kadar Mil
lî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi bakidir. 

Şimdi, 5020 sayılı Kanuunla bundan evvelki 
maddelerinin heyeti umumiyesini ortadan kal
dırmakta olduğumuzdan Millî Korunma Kanu
nunun elyevm ıheVi olan 30 ncu maddesini 
bulmak için nereye gitmek lâzımdır, bilmem. 

Onun için, istirham ederim, komisyon bunu 
alsın, hakkıdır, Tüzük müsaittir, umumi tanzim 
bakımından, hangi madde meri'dir ve hâkim 
nereye bakacaktır, tertiplesinler. Zaten iki fıkra 
halen komisyondadır, beraber getirirler. 

REİS — Bütçe Komisyonu Başkanı Kenan 
yılmaz. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; Bütçe 
Komisyonu prensip olarak; Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesinin, meskenler için filân 
tarihten, onun gayrı olanlar için falan tarihten 
itibaren meriyetten k$J^ümış olduğunu sarih 
bir hükümle söylenjfŞİlfe böylece - mal sahibi 
olsun, kiracı olsun, - bütün vatandaşların muay
yen bir tarihten itibaren bu kanun hükmünün 
meriyetten kalkacağı hakkında bir kanaat edin
melerini temin eylemek üzere birinci maddeyi 
tedvin etmiştir. 

5020 numaralı Kanun Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesini tadil eden bir kanundur. 
5020 sayılı Kanunun içerisindeki hükümlerden 
bir kısmı muvakkat maddeler halinde bu kanu
nun 2 nci ve mütaakıp maddelerine alınmıştır. 
Sonra 5020 sayılı Kanun meriyetten kaldırılmış 
denmekle Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin iadei meriyet etmesi temin edilmek 
istenmiştir. Nitekim; Anaasanın tadili hakkın
daki kanunu geçenlerde ilga etmek suretiyle 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun meriyeti temin 
edilmiş oluyor. Bu itibarla Cahid Zamangil ar
kadaşımızın dediği gibi madde ortadan kalkıp 
hükümsüz bir vasiyet tahaddüs etmiyor. Bunun
la beraber daha vazıh bir.hükmü ihtiva etmek 
ve esaslar mahfuz kalmak üzere tertibi bakı-
muıdan komisyon bfc maddenin de geri verilme 
sini rica ediyor efendim. 

REîa — Gam 2aa*ii«il. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Aramızda 

ufak bir fark hâiıl oldu. Muhterem komisyon 
başkanı yâlnıs Ikfiföi maddenin komisyona iade; 
sini istedi Bw; kahttri metnine muayyen bir 

— 440 — 
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esâsa göre yeniden tahrir ve tertip etmek yet- I 
kişini ihtiva etmez. Binaenaleyh vazıh olalım. 
önergem buradadır. Eğer Muhterem Başkanımız 
sadece ikinci maddeyi geri almakta ısrar edi
yorlarsa bu gayrikâfidir.: Birbirimizden sakla
nacak bir şey yoktur. îadeten maksat, bütün 
kanun metninin yeniden tahrir ve tertibidir. 
Bu ihtiyaç hâsıl olmuştur. Yoksa bir maddecik 
veya bir fıkracıkla bu iş halledilmiş olmaz. Bu 
itibarla bendeniz yalnız ikinci maddenin iade
sini değil, kanun metninin yeniden tahrire tâbi 
tutulması maksadiyle komisyona iadesini tek
lif ediyorum. Buna mutlaka lüzum ve ihtiyaç 
hâsal olmuştur. 

BElS — Efendim; komisyon ikinci madde
nin daha vüzuhlandırmak üzere iadesini istiyor. 
Halil özyörük ve Cahid Zamangil arkadaşları
mızın da teklif ve değiştirgeleri mevcuttur. 
Bunları da dikkate almak üzere maddeyi komis
yona vereceğiz. 

CAHtD ZAMANGİL (Trabzon) — Bendeni
zin teklifim farklı olduğu için ayrıca... 

REÎS — Güzel, biz de dikkate alınmak kay-
diyle komisyona veriyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
5020 sayılı Kanunun taallûk ettiği 30 ncu 

madde 1 nci madde ile 1955 senesinde yürür
lükten kaldırılması Yüksek Meclisçe kabul 'edil
miş bulunmasına göre bir taraftan yaşıyan bir 
maddenin diğer taraftan bu kanunun yürürlüğe 
girmesini mütaakıp kaldırılması suretiyle bir 
tezat ve tenakus husule gelmiş olacağından 
5020 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki 
kısmın kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Halil özyörük 

.1903 0 : 1 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Cahid Zamangil 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu önergeler hakkında söz istiyorum. 

Efendim, bendeniz gerek Halil Beyden, ge
rekse Cahid Beyden takrirlerini geri almalarını 
istirham ediyorum. Çünkü maksatları İçtüzük '-
ün 109 ncu maddesinde hâsıldır. Okuyayım, zan
nederim iltihak edeceklerdir. 

«109 ncu madde - Kesin olarak kabulü oya 
konmadan önce bir tasarı veya teklifte cümle, 
üslûp ve sıralanış bakımından eksiklik veya 
andırışma bulunduğu üyeler yahut komisyon 
tarafından ileri sürülürce metin ilgili komisyo
na gönderilir. 

Yapılan düzeltmelerin yeniden oylanması 
gerektir.» 

Komisyon tetkiki sırasında böyle bir şeyi 
varit görürse onu Yüksek Heyete arzeder ve bu 
bunu menetmez. Bendeniz bu takrirlerin reye 
konması halinde reddedilmesi ihtimaline bina
en, bu kapının kapanmasından endişe ediyorum. 
(Komisyon istemedi sesleri). 

1İEÎS — İstedi. Daha vüzuhlandırmak için 
maddeyi geri alıyoruz, dediler. Bendeniz de 
önergeleri d'e komisyona iade taraftarıyız di
ye arzettim. Arkadaşlar söz istedi, söz verdim. 

HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Başkanı arka
daşımızın izahı bu ikinci maddenin geri alı
narak redaksiyonunun yeniden yapılması mer
kezindedir. Halbuki ikinci maddenin ilk kısmı 
birinci madde hükmüne tamamen aykırıdır. 
Bendeniz bu 'kısmın kaldırılması hakkında bir-
takrir takdim ettim. 

Esasen birinci maddede 30 ncu maddenin 
.1955 senesinde kaldırılacağı tesbit edilmiş ve 
bu esas kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1955 se
nesinde kaldırılması ıkabul^dilmiş olan 30 ncu 
maddenin, şimdi ikinci madde ile «bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırı
lır» demek suretiyle şimdi ilga edilmesi ara
sında bir tenakuz, bir tezat hâsıl oluyor. Bu
nun yeniden tanzim edilecek bir şekli yoktur. 
5020 sayılı Kanun yalnız 30 ncu maddeye ta
allûk ettiği için bundan bu ikinci maddede 
bahsetmiye lüzum ve zaruret olmadığı 'kanaa
tindeyim. Çünkü birinci madde 1955 senesin-

Yüksek Başkanlığa 
Bu metnin bir kısmı Millî Korunma Kanu

nunun 30 ncu maddesi yürürlükte kaldığına 
göre ve bir kısım maddeleri ise 30. madde ilga 
edileceğine göre tanzim «edilmiştir. Binaenaleyh, 
Meclisçe kabul buyrulan hükümler dairesinde 
olmak üzere, metnin yenklen tertip ve tanzimi 
gerekmektedir. 

Madde 2 nin kabulü halinde buna imkân 
kalmıyacağından, metnin 30. madde muayyen 
bir tarihte yürürlükten kalkacağı esasına göre 
yeniden tanzimi için ilgili komisyona iadesini J 
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de yürürlükten kaldırılacağını tesbit ediyor, 
(yürürlükten (kaldırılacaktır) diyor. Ayrıca 
burada da bu şekli ile veya bir başka şekle if
rağı suretiyle bahsedilmesine lüzum yoktur. 
Çünikü i'kinci madde diyor ki; (5020 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır). Bu, kaldırılamaz, zira bi
rinci madde ile 1955 senesinde kaldırılacağı ka
bul edilmiştir. O'halde bu kanun yürürlüğe gir
diği zaman1 5020 sayılı Kanun nasıl kalkar 
efendim? O kalktığı gibi, birinci madde de 
tabiıatiyle ortadan (kalkmış oluyor demektir. 

Yeniden redaksiyon meselesi yoktur. Bu
rada yapılacak şey, (madde 2, 5020 sayılı Ka
nun) kelime ve rakamının buradan 'kaldırılıp 
ondan sonra (Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanununla değiştirilen 56 ncı maddesinin 
8 nci bendi yürürlükten kaldırılmıştır) demek 
kâfidir. Üst taraffma mahal ve lüzum yo'ktur. 
Tenakuza düşüyoruz, onun için istirham edi
yorum. 

REİS — Cahid Zamangil, buyurun. 
CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Efen

dim, benim isteğim bir suretle yerine gelmekte 
olduğu için daha ısrar etmiyeceğim. Komisyon 
Başkanı maddeyi geri istemektedir. Bendeniz 
ise metnin geri verilmesini talep etmekteyim. 
Aramızdaki fark bendenizin lehine halledilmek
tedir. Zira üyelerden birisi tarafından madde
ler arasında tenakuz ileri sürülürse metin ilgili 
komisyona gönderilir. Yani tasarının tümü il
gili komisyona gönderilir. Sadece madde gönde
rilecek olursa komisyon öteki maddelerin terti
bini değiştirmek yetkisini haiz olamazsınız. 109 
ncu madde mucibince tümünün geri verileceği 
beyan edilmektedir. Komisyon Başkanı hangi 
mânada alırsa alsın 109 ncu madde mucibince 
benim anladığım mânada, iade olunacaktır. 

BEÎS ~ Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; 30 

ncu maddenin hükmünün kaldırılmasiyle istih
daf ettiğimiz gaye nedir? Efkârı umumiyenin 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi üze
rinde göstermiş olduğu hassasiyetti. 

Binaenaleyh, , efkârı umumiyeyi bu sahada 
tatmin etmek için, bu tadili yaparken, demin 
sayın Bütçe Komisyonu Başkanının izah ettiği 
veçhile, birinci maddede mutlak olarak bunu 
tesbit ettik. Şimdi, 5020 sayılı Kamınla istihdaf 
edilen'gaye nedir? 5020 sayılı Kanun, Millî Ko
runma Kanununun 30 ncu maddesini tadil et-
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I mekle beraber yeni birtakım muvakkat madde* 

ler komuştur ki, o muvakkat maddelerle şimdi 
teklif ettiğimiz bu kanunu daha vuzuhla yeni
den tesbit ederek, bugünün 'ihtiyaçlarına cevap 
vermiş olacağız. 

Yalnız, kanunun birinci maddesinde, şu ta
rihten itibaren kaldırılacaktır dedikten sonra, 
ikinci maddede, 5020 sayılı Kanun kaldırılmış 
deyince, hakikaten ortada bir tenakuz husule 
gel'iyor. Cahid Zamangilin fikri de budur, Halil 
özyörük arkadaşımızın fikri de budur. Komis
yona iade edildiği takdirde bu teşevvüş ortadan 
kaldırılarak tam mânasiyle bir vuzuh yerilmiş 
olur. İçtüzüğümüz icabı olarak, komisyona iade 
edildiği takdirde bunu esaslı şekilde tesbit edile
ceğine şüphe yoktur. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, bu 5020 sayılı Kanun hükmü
nün yürürlükten kaldırıldığı hakkındaki fıkra 
doğru değildir. Çünkü kanun meriyetten kaldı
ramamaktadır. Bu kanunun birinci maddesinde 
tâyin edilen müddetten sonra meriyetten kalka
caktır. Komisyonun yapacağı redaksiyonda bu
nu nazara alması lâzımdır. (Doğru sesleri) 

5020 sayılı Kanunun meriyetten kalkması 
1954 ve 1955 senelerinde vâki olacaktır. Fıkra
nın bu şekilde muhafazası doğru değildir. 

REİS — Halil özyörük . 
HALİL ÖZYÜRÜK (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar; affınıza mağruren arzedeyim. Sa
yın Refet Aksoy arkadaşımız daima yanlış nok
tadan hareketle diyorlar ki; bu madde 90 ncu 
maddenin tadili şeklindedir. 

Hayır efendim, tadil şekli yoktur, bu, 30 ncu 
maddeyi tadil etmiyor. 30 ncu madde bütün ah
kâmı ile bugün yürürlüiktedir. 1955 ^»nesine ka
dar muvakkaten yürürlükten kalkacak ve mev
cudiyetini muhafaza edecektir. Ancak bunun 
yerine muvakkat maddelerdeki hükümler kaim 
olacaktır. 

Arkadaşımız yanlış noktadan hareket ediyor
lar ve her defasında kürsüye çıktıklıan zaman 
daima 30 ncu maddenin tadil edilmiş olduğun
dan bahsediyorlar. .Şayet tadil olmuş olsa idi 
mesele çoktan kolaylaşırdı. Tadil edilmemek 
şeklidir ki, bugün bir çok ihtilâtlara sebebiyet 
veriyor. Bunu teessürle arzederim. 

REFET AKSOY (Ordu) — 30 ncu madde
nin tadili vardır. Onıin tadilidir. 

451 — 
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REİS — İçtüzüğün 109 neu maddesi gereğin- [ 

ce maddede yapılan düzeltmeleri komiısyon-
datrı geddikten sonra yeğniden oylamak ge
rekmektedir. Madde katî hükmü ihtiva etmekte 
bulunmasına ve mebusların her türlü teklif ve 
değiştirge haklan mahfuz olmasına binaen, birin
ci fıkrayı değiştirge ile birlikte komisyona iade 
ediyoruz. 

CAHlD ZAMANGlL (Trabzon) — 109 ncu 
madde « metin ilgili komisyona gönderilir » di
yor. Madde değil. 

REÎS — Müteakip 3, 4 ncü maddeleri diğer 
bâzı maddeler komisyonda olduğu için, okumak- l 
tan şimdilik sarfı nazar ediyorum efendim. 

2. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 
lâyihası ile Antalya Mebusu Burhanettin Onat 
ve 122 arkadaşının Turizm Endüdrisini Teş
vik kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ile 
Çalışma Komisyonu raporları (1/341, 2/342) 

REİS — Bu tasarı üzerindeki görüşmeler 
ivedilikle cereyan etmektedir, üçüncü maddeyi 
okuyoruz efendim. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanmak için 14 ncü maddede zikredi
len esaslar dâhilinde yapılacak müracaatlarla, j 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğün
den bir «Turizm müessesesi belgesi» alınması 
şarttır. | 

Yerli ve yabancı hükmi ve hakiki şahıslar I 
tarafından kurulmuş veya kurulacak mües- j 
seselerden ikinci maddede yazılı vasıfları haiz 
oldukları veya bu vasıflan haiz olacakları di
lekçelerinde belirtilenlerin talepleri Merkez 
Turizm Komitesince uygun görüldüğü takdir-
de, bunlara Basın - Yaym ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün teklifi ile Başvekâletçe «Turizm 
müessesesi belgesi» verilir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti-
yen var mı? . 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) j 
— Efendim, hatırladığımıza göre, bu kanunun 
birinci görüşülmesi bir ay kadar evvel oldu, o j 
zaman bu maddeye «Turizm vesikası Başvekâlet 
tarafından verilsin, Umum Müdürlük bunu ver
mesin.» diye bir itiraz vâki olmuştu. Bendenize 
ilk anda bu mülk im geldi, hattâ bu maksatla 
söz almıştım. Fakat, samimî arzedeyim, söz | 
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sırası bana gelinceye kadar Mecliste cereyan 
eden müzakere beni uyandırdı. Ben bunun, hat
tâ Başvekâletçe değil, Bakanlar Kurulu tara
fından verilmesi noktasına kadar gittim. Çün
kü bu, mühim birtakım salâhiyetler veriyor. 
Maliye Vekili buradalar, kendileri de takdir 
ederler, bunun birçok malî hükümleri var. Ya
ni birçok müessese tatbikatta birtakım, malî 
imtiyaz demeyim de, malî muafiyetlere varı
yor. Onun için takrirler okunmadan evvel ben
deniz şu mütalâayı arz ederim ki, Başbakan
lıkça bunun yapılması hiç. olmazsa vasati bir 
formüldür. Yani ta Bakanlar Kuruluna kadar 
gitmesi yolunda mukni, bir mütalâa zuhur 
ederse ben taraftar olurum. Çünkü malûmu
nuzdur ki; Anayasanın 26 ncı maddesinde im
tiyaz mukaveleleri falan filân Meclisten geçer, 
diye imtiyazı tazammun eden hususlar hakkın
da öteden beri bir fikir vardır. Yani bunu ko
laylıkla yapmak mümkün değildir. Turizmi he
pimiz isteriz ama turizm diye birtakım nahoş 
vaziyetlerin hâsıl olması noktasından Hükümet 
murakabesi mefhumunu mahzurlu olarak mü
talâa etmiyorum. Başvekile bu salâhiyet veri
lirse, Başvekil bütün sijmsi mesuliyetini der
piş ederek, Maliye Vekilinin de mütalâasını 
alarak bu hususta bir karara varabilir. Dene
bilecek ki ; «Turizm Müdürlüğünün de istişari 
mahiyette ayrı bir komisyonu vardır. Bu ko
misyonda Maliyenin de mümessili vardır.» 
evet, vardır ama Maliyenin mümessilinin 
bu komisyonda bulunması kâfi değildir. Ni
hayet bu mümessil bir mütalâada bulunabilir, 
katî beyan Maliye Vekiline aittir. Bu itibar
la bu kararı Başbakan imzalarken, bu husus
ta ileride her hangi bir vaziyete meydan ver
memek için Maliyeinin mütalâasını alabilir. 

Binaenaleyh mâruzâtım şudur : Bu kadar 
ince birtakım muafiyetlere kadar giden bir iş
te Umum Müdürlüğün her ne kadar vazifesi 
çok mühim ve büyük ise de bunun Başvekâ
lette kalması uygundur mülâhazasındaymı. Es
babını arzettim. 

REİS — Efendim, esasa taallûk eden bir 
teklif vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının heyeti umumiyece Çalışma Komis

yonuna gönderilmesini icabettüren maddeleri 
haricindeki maddeleri için Geçici Komisyon 
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metninin müzakereye esas tutulmasını arz ve . 
teklif ederim. 

İstanbul 
Hadi Hüsman 

REİS — Evvelce İhsan Altınel arkadaşımız 
tarafından yapılan teklif üzerine bu tasarının 
11, 12, 13 ve 29 ncu maddelerinin Çalışma Ko
misyonuna, alâkası dolayısiyle, iadesi istenmiş 
ve heyeti celile tarafından bu talep kabul edil
mişti. Bu maddeler Çalışma Komisyonuna tevdi 
edildiği zaman Çalışma Komisyonu tasarının 
heyite umumiyesi üzerinde müzakere yapmak 
suretiyle diğer maddeler üzerinde de yeni bir 
metin hazırlanmıştır. Bu sebeple Çalışma Ko-
yonunun değiştirgesi üzerine görüşmeleri de
vam ettirmekteyiz. 

Şimdi Hadi Hüsman arkadaşımız bu sebep
ten bir önerge vermiş bulunuyorlar, önergele
rini izah için, kendilerinin de istemelerine bina
en, söz veriyorum. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Turizm Ka~ 
nunu Tasarısının geçici bir komisyonda tetkik 
ve müzakere edildikten sonra, yüksek huzuru
nuza geldiği1 malûmdur. Bu tasarı müzakere 
edilirken bâzı arkadaşlar tarafından bir takını 
hususlar hakkında Çalışma Komisyonunundj; 
mütalâasının alınması ve bir kaç maddenin Ça
lışma Komisyonunda tetkik edilmesi lüzumu
nun yüksek heyete arzedilmesi ileri sürüldü. Ve 
yüksek heyette bu mütalâaları tasvip etti, tasarı 
bu şekilde Çalışma Komisyonuna gitti. Tasarı 
Maliye, Adalet, Bütçe ve sair alâkalı komis
yonlardan müteşekkil bir geçici komisyonda 
tetkik edilmiştir. Binaenaleyh asıl bu mazba
tanın yüksek heyetçe müzakereye mevzu olması 
icabeder. 

Halbuki birkaç maddesi hakkında mütalâ
asını bildirmek üzere Çalışma Komisyonuna 
gönderilmiş olan tasarıya komisyon tamamiyle 
tesahup ederek yeni bâzı metinler, bâzı hüküm
ler koymuştur. Hattâ vergi mevzuuna taallûk 
eden, Gelir Vergisinden, şu vergisinden, bu 
vergisinden istisnaları tazammun eden bâzı 
hükümler de ilâve etmiştir. İhtisas komisyon
ları böyle bir şey düşünmemişken, Çalışma 
Komisyonunun, kendi ihtisas sahasına taallûk 
etmiyen mevzularda da hükümler ilâve etme
sini zannederim ki; yüksek heyetiniz de tas
vip etmez, Binaenaleyh Geçici Komisyonca ha- I 
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zırlanan tasarının yüksek heyetinizde müza
kere mevzuu edilmesi dalıa doğru olur. Yalnız, 
Çalışma Komisyonunun ihtisasına taallûk eden 
ve Yüksek Heyetinizce de o maksatla gönderi
len maddeler üzerinde Çalışma Komisyonunun 
hazırladığı metinler müzakere edilirse daha isa
betli netice alınır ve böylece birtakım vergi 
muafiyetleri ve saire gibi ihtisasa tallûk eden 
birtakım hükümlerin, Çalışma Komisyonunun tes-
bit ettiği gibi müzakere edilmesi tehlikesi (böyle 
söyliyeyim) bertaraf edilmiş olur. Onun için, 
bendenizin teklifim, asıl mutahassıs komisyon
ların müşterek mesaisi ile hazırlanan tasarının 
müzakere mevzuu edilmesi, çalışmaya taallûk 
eden mahdut birkaç madde için Çalışma Ko
misyonunun tesbit ettiği metinler göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, müzakere mevzuu 
edilmesi daha isabetli olacaktır. Bu husus için 
bir takrir verdim, yüksek heyetinizin kabul et
mesini rica ederim. 

REİS — Nafiz Körez. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 

KÖREZ (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
Hadi Hüsman arkadaşımız buyurdular ki, «bu 
Turizm Teşvik Kanunu tasarısı ve teklifi daha 
evvel burada konuşulurken bir takrir üzerine 
muayyen maddeler konuşulmak şartiyle Çalış
ma Komisyonuna gönderdik, halbuki Çalışma 
Komisyonu bütün metinler üzerinde tasarruf 
yapmıştır». Misal gösterirken bir tek maddeyi 
sekizinci maddeyi aldı, sekizinci madde Turizm 
Teşvik Kanununun Gelir Vergisi muvacehesin
de dahi mütalâa edilmesinin doğru olduğu ka
naatiyle ve yalnız Yüksek Meclisi bu hususta, 
bu mânada mütalâaya sevketmek bakımından 
bir hüküm koyduk, diğer maddeler üzerinde 
tasarruf etmemize imkân yoktu. Yalnız ıttıla 
kesbetmek üzere okuduk. Bir iki kelime hata
sından başka bir şey düzeltilmedi. Endişe bun
dan ibaret ise çalışma komisyonunuz kendi 
raporu üzerinde konuşulmasında hiçbir mah
zur görmemektedir. 

REİS — Efendim mesele anlaşıldı. Hadi 
Hüsman arkadaşımızın teklifleri, Geçici Komis
yon metni üzerinde görüşmelere devam olunma
sı mahiyetindedir. 

Çalışma Komisyonu Başkanının verdiği im-
hattan da anlaşıldığı üzere, komisyon maddeler
de bir tasarruf yapmış değildir. Bu itibarla hal 
line mecbur olduğumuz husus; Geçici komisyon 
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metfti üaerinde mi görüşmelere devam edelim, 
yoksa, Çalışma Kornişonunun son tertip ettiği 
metin üzerinde mi görüşmelere devam edelim 
meselesidir. Bu ohieti reyleriniz halledecektir. 

Bu itibarla Hadi Hüstman arkadaşınızın tek
liflerini reyinize arzediyorum. Geçici Komisyo
nun tanzim ettiği metin üzerinde görüşmelere 
devam olunmasını kabul buyuranlar lütfen işa
ret versinler... Kabul etmiyenler lütfen işaret 
versinler ... Takrir kabul edilmemiştir. 

Çalışma Komisyonunun metni üzerinde mü
zakereye devam edeceğiz. 

Üçüncü madde hakkmda söz istiyen var mı? 
Yok, ' 

Değiştirgeler var okuyacağız efendim. 
• > . . . • • . -

' T. &.W. Meclisi Başkanlığına 
3 ncü maddenin Geçici Komisyon tarafından 

tesblt edilmiş olan metinle kabulünü arz ve tek
lif ederim 

Bursa 
Halûk Şaman 

Yüksek Başkanlığa 
Grötüşülen 3 ncü maddenin, şifahen arzetti-

ğiin mühim sebep dolayısiyle aynen kabul 
%uyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ziya Termen 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm Kanununun 3 ncü maddesinin ikinci 

fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederimi. 

Vilâyetlerden vâki olacak müracaatlar vilâ
yetçe tetkik olunarak madde hükmüne uygun 
görüldüğü takdirde «Turizm müessesesi belge
si » verilir. 

Ordu 
Befet Aikdjoy 

REİS — Halûk Şaman'm teklifi en aykırı
dır. Onun, için evvelâ bu teklif i tekrar okutup re
yinize RTzedeceğim. 

(Halûk Şaman'm teklifi tekrar okundu). 
REÎS — Arkadaşımız, Geçici Komisyon ta

rafından tertiplenen metnin müzakereye esas 
tutulmasını istiyor. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, Halûk Şaman arkadaşımız Geçici 
Komisyon tarafından tertiplenen üçüncü mad
denin müzakereye esas olmasını teklif ediyor 
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(FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Müsaade buyurursanız bu teklif edilen madde
nin ne olduğunun farkında değiliz. Bunun iza
hı icabeder, Heyeti Umumiye ya bunu dikkate 
alır veya reddeder. Takrir sahibi ne istiyor? 
Çalışma Komisyonu ikisi arasındaki fark ne 
ise arzetsin. 

REÎS — Şunu arzedeyim ki kanun tasarı
ları daha evvel arkadaşlara tevzi ediliyor. Oku
malarına vakit bırakılıyor. 

Şimdi, zatı âlilerinin de arzusu yerine gel
sin için, teklif sahibi arkadaşımıza söz veri
yorum. Buyurun Halûk Şaman... Binmazariye 
Riyaset bütün matbu metinleri biliyor olduğu
nuzu kabul etmek mevkiindedir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bilfiil bilmemekte olduğunu da kabul etmek lâ
zımdır. 

REİS — Halûk Şaman, buyurun. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Turizm En

düstrisini Teşvik kanunu lâyihası aylardır ko-
• misyonlardadır. Evvelâ geçici bir komisyona 
havale edilmiş, orada tetkik edildikten sonra 
ayrıca Çalışma Komisyonuna havale edilmişti. 
Orada da aylarca tetkik edilmiştir. Riyaset
ten rica ediyorum, Çalışma Komisyonunun ka
bul buyurduğu metin yerine teklif ettiğim 
Geçici Komisyonun metnini lütfen okusunlar, 
efkârın aydınlanması için bu lâzımdır. 

Teklifi yapmaktan maksadım şudur : Geçici 
Komisyonun vaz'ettiği üçüncü madde daha va
zıh, daha kolay anlaşılır mahiyettedir. Şimdi 
lütfen metinler okunsun, aradaki fark müşa
hede edilmiş olacaktır ve buna göre arkadaşla
rımız reylerini istimal buyuracaklardır. 

REİS — Yani, bu okuma zaruretini araya 
zaman girmiş olmasına bağlıyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Evet evet, başka ne olur1? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 
KÖREZ (Manisa) — Çalışma Komisyonu ile, 
Geçici Komisyon metinleri arasında büyük 
fark yoktur. Geçici Komisyon metni bu belge
nin Turizm Müdürlüğünce verilmesini âmirdir, 
Çalışma Komisyonunki Başbakanlıkça verilme
sini âmirdir. Fark budur. 

REİS -— Hadi Hüsman. . 
HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

komisyon başkam arkadaşımız bu farkı gayet 
küçümsedi. Eğer biraz evvelki ifadelerinde de, 
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komisyonumuz, aşağı yukarı hiç tadil yapma
mış demek suretiyle bu kabîl farkları kastetmiş
l e r e ben, bu farkların çok ehemmiyetli olduğuna 
şimdiden inanıyorum. 

Şimdi, fark gayet büyüktür. Birincisinde 
bu belge, doğrudan doğruya Genel Müdürlük ta
rafından verilir der. İkincisinde Başvekâletçe 
verilir der. 

Hepimiz biliyoruz ki, arkadaşlar realiteyi 
göz önünde bulundurmak lâzımdır, Başvekâlet 
Teşkilât, Kanununu biliyoruz. Başvekâlet Teşki
lât Kanununda bu işlerle meşgul olacak bir ser
vis yoktur. Başvekâletin Kalemi mahsusu vardır, 
Müsteşarı vardır, Kararlar Müdürü vardır, İcra 
Vekillerinin mukarreratma bakar, Yazı İşleri 
Müdürü vardır, yazılara ve tâyin işlerine bakar. 
Şimdi buna hangi servis bakacaktır? Bu belge 
Başvekâletçe verilecek demek, Başvekâlette bir 
heyet tarafından bu, tetkik edilecek verifiye 
edecek ve Başvekile imza ettirecek demektir. 
Halbuki böyle bir servis yoktur. Başvekile bu
nun imza ettirilmesi, sadece bir formaliteden 
ibaret kalaeağma göre, acaba bununla mânevi 
bir tesir mi yapmak istiyorlar? Anhyamadım. 
Tani bu belgenin Başvekâlet tarafından veril
mesi suretiyle Başvekâletin mânevi tesirinden 
'istifade mi edelim diyorlar? Yoksa Basın ve Ya
yın Genel Müdürlüğünü serbest bırakmıyalım-
mı demek istiyorlar? Bunu anbyamadım. îfade 
etsinler, izah etsinler. Başbakanlıkta bunu tet
kik edecek, bunun künhüne vakıf olacak hiçbir 
servis mevcut değildir. Realitede doğrudan doğ
ruya Genel Müdürlük hazırlıyacak, Başvekile 
götürüp imza ettirecektir. Bu kâfi ise bence Ça
lışma Komisyonunun teklifini müzakere ve ka
bul edelim. Eğer bunda büyük bir fayda mülâ
haza edilmiyorsa ki ben, hakikatta hiçbir fayda 
vermiyeeeğine kaani olduğum için Geçici Ko
misyonun tesbit ettiği madde metninin aynen 
reye konmasını rica ediyorum. 

REİS — Komisyon. 
ÇALİŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 

KÖREZ (Manisa) — Hadi Bey arkadaşımla 
esas hükümetin sevkettiği metni okumamışlar. 
ben okuyorum : 

«Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi ile Baş -
vekâletçe turizm müessesesi belgesi verilir» 
diyor. Demek hükümet teşkilât nasıldır, bun
lara kimler bakacaktır, hangi makam verecek
tir, biliyorlar. Burada Hadi Hüsman arkada-
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şını diyor ki : «Başbakanlıkça ba işle meşgul 
olacak hiç bir büro mevcut değildir.» Bendeniz 
başka bir misal arzedeceğim : 

Bir kooperatif kurulurken bu kooperatifin 
müsaadesini kim verir, Ticaret Bakanlığı verir. 
Başbakanlıkta nasıl bir makam vardır ki, bu 
kooperatiflerin tasdikini yapar? Bu evvelâ Baş
bakanlıktan Heyeti Vekileye gider, ondan sonra 
tekrar Ticaret ve Ekonomi Vekâletine gelir ve 
iş sahibine teslim edilir. Bu mekanizma da ayni 
şekildedir. Biz diyoruz ki, bu hakikaten küçüm
senecek bir şey değildir. Yarın, öbür gün gider 
Ağrı dağında bir turizm endüstrisi müessesesi 
kurmak ister, bir bankası başka bir gün falan 
dağda turizm müessesesi vücuda getirir. Biz 
bütün bunları göz önünde tutarak ve bunu bir 
emniyet meselesi telâkki ederek işten Başba
kanlık ve hattâ Heyeti Vekile haberdar olsun 
dedik. Bu maruzatımla bu metinin bu şekilde 
kabul edilmesini arkadaşlarımdan istirham edi
yorum. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, Hadi 
Hüsman bey arkadaşımız bir noktada yanılı
yorlar. Diyorlar ki : «Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünün turizm belgesine dair 
bir teklifini tetkik edecek merci Başbakanlıkta 
yoktur.» 

Bizim teşkilâtımızda hiç bir umum müdürlük 
bir bakanlıtan müstakil olarak vazife görmez. 
Basm-Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü teşki
lât bakımından Devlet bakanlıklarından birisine 
bağlıdır ve o Devlet Bakanlığı ve daireleri ta
rafından sevk ve idare edilirler. Eğer böyle ol
muyorsa kısmen böyle olmadığını da maalesef 
ifade etmek lâzımdır. Bu, Basm-Yaym ve Turizm 
Umum Müdürlüğü teşkilâtında bir noksanlığı 
gösterir ki, bu noksanlığın bertaraf edilmesi ve 
bir Devlet Bakanlığının Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünün sevk ve idaresinden me
sul olması icabeder. Bu, her halde bugün temin 
edilmiştir. Diğer taraftan geçici komisyonda 
müzakere edilmiş olan madde, yani turist bel
cesinin mahiyeti ile Çalışma Komisyonu tara
fından buna verilmekte olan mahiyet birbirin
den farklıdır. Meselâ geçici komisyonda biz ge
lir vergisi muafiyeti diye bir şey derpiş etme
dik. Halbuki bu defa Çalışma Komisyonunun ha
zırladığı metinde Gelir Vergisi dahi Turizm bel
gesinin tahakkuk ettireceği faydalardan biri 
olarak ele alınmıştır. 
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Böyle bir muafiyeti Basın-Yayın ve Turizm 

Genel Müdürlüğünün vereceği bir belge ile bü
tün otellerde, lokantalarda, bütün turizm mües
seselerinde temin etmeyi en başta Hadi Hüs-
man'ın, maliyeci olarak kabul etmiyeceğine 
eminim. 

Maddenin hazırlanış şekli doğrudur. Çalış
ma Komisyonu tarafından hazırlanan metnin 
kabulünü bendeniz de rica ediyorum. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim; bu teklif Hükümetten gelmiştir. Hükü
metten gelen teklifte, Başbakanlıktan böyle bir 
belge verileceği sarahaten yazılıdır. Şu halde 
Hükümet, böyle bir belge vermek için Başbakan
lıkta böyle bir teşkilât kuracak demektir. Bu 
teşkilâtın olmaması bu teklifin kabul edilmeme
sini ieabettirmez. Mesele ehemmiyetlidir, turizm 
dâvasını Başbakanlık kontrol ve murakabe et
mek durumundadır. Bu bakımdan bu belgenin 
de Başbakanlıktan verilmesi gayet doğrudur. 

Çalışma Komisyonunun raporunun kabulünü 
bendeniz de rica ediyorum. 

REÎS — Efendim bu defaya mahsus olmak 
üzere Geçici Komisyonun tertip ettiği 3 ncu 
madde ile, Çalışma Komisyonunuun tertip ettiği 
3 ncü maddeyi okutup ondan sonra reyinize 
arzedeceğim. Evvelâ Geçici Komisyonun mad
desini okuyoruz: 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hüküm
lerden -faydalanmak için 15 nci madde gere
ğince bir «Turizm müessessesi belgesi» alınması 
şarttır; 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerin 
kurdukları • veya kuracakları müesseselerden 
kurulmuş olanların kinci maddeye göre tâyin 
edilen vasıfları haiz oldukları, yeniden kuru
lacakların da plân ve projelerine göre bu vasıf
ları iktisap edecekleri Merkez Turizm Komite
since tasdik edildiği takdirde, vâki olacak mü
racaatları üzerine, bunlara Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünce turizm müessesesi 
belgesi verilir. 

REİS — Çalışma Komisyonunun maddesi de 
şudur: 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanmak için 14 ncü maddede zikredilen 
esaslar dâhilinde yapılacak müracaatlarla, Ba-
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sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünden bir 
«Turizm müessesesi belgesi» alınması şarttır. 

Yerli ve yabancı hükmi ve hakiki şahıslar ta
rafından kurulmuş veya kurulacak müesseseler
den ikinci maddeye göre tesbit edilecek vasıf
ları haiz oldukları veya bu vasıfları haiz ola
cakları dilekçelerinde belirtilenlerin talepleri 
Merkez Turizm Komitesince uygun görüldüğü 
takdirde, bunlara Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünün teklifi ile Başvekâletçe «Turizm 
müessesesi belgesi» verilir. 

REÎS — Bir önerge vardır, okuyoruz. 
HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Bu 

madde hakkında konuşacağım. İbarede tezat 
var. 

REİS .— Oylama sırasında söz yoktur. Ko
misyonla temas edin. 

Halûk Şaman'm teklifini reye arz ediyorum. 
Geçici Komisyonun üçüncü maddesinin metin 
olarak ele alınmasını söylüyor. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ordu Mebusu Refet Aksoy'un takriri tek
rar okundu). 

REFET AKSOY (Ordu) — Geri alıyorum. 
REİS -— Hayri Tosunoğlu 'nun takririni 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin son iki satırındaki; takdir

de kelimesinden sonrasının (Bunlara Başvekâ
letin tasdikiyle Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünce «Turizm müessesesi belgesi» ve
rilir.) ışeklinde tadilen kabulünü arz ve teklif 
•eylerim. 

Kastamonu 
Hayri Tosunoğlu 

REİS — Komisyon ne diyor? 
ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MİK GEDİK (Aydın) — Tavzih» ettiği için 
iltihak ediyoruz efendim. 

REİS — Komisyon iltihak ediyor. Madde 
de ifade edilen şekli metin olarak alınıyor. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU ADINA NAMIK 
GEDİK (Aydın) — Tashih ederiz, iltihak edi
yoruz. 

REÎS — H a y r i Tosunoğlu'nun teklifini dik
kate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Üçüncü maddeyi redaksiyon için komisyo
na veriyoruz. 

Ziya Termen'in teklifi maddenin aynen ka-
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bulü mahiyetindedir. Bunu da komisyona ve- I 
riyoruz, oya konmasına lüzum yoktur. I 

MADDE 4. — Bu kanunda yazılı turizm 
endüstrisini teşvik ve turizm kredisi işlerini 
yürütmek üzere, Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğüne bağlı bir «Merkez turizm 
komitesi» kurulur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Merkez Turizm Komitesi, Tu
rizm Danışma Kurulu üyeleri arasından her 
toplantı sonunda kurulca seçilecek ikisi turizm 
meslek teşekkülleri temsilcisi olmak üzere dört 
üye ile Maliye, Çalışma, Gümrük ve Tekel ve
kâletleri ve İller Bankası temsilcilerinden ve 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
komiteye iştirak ettirilecek bir temsilciden te
şekkül ede*. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Turizm Dairesi müdürü, komitenin tabiî üye
sidir. 

RElS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Merkez Turizm Komitesi, Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürünün riya
setinde ayda en az bir defa toplanır. Komite, 
reis tarafından toplantıya çağırılır. 

Merkez Turizm Komitesi, kararlarını ekse
riyetle verir. Ekseriyet kararma muhalif ka
lanlar muhalefet sebebini şerh ve imza ederler. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; bu kurul nasıl toplanacak? Altıncı 
maddede karar nisabı diyor. Bu nisap nasıl 
olacak? Adedi mürettebin ekseriyetiyle mi top
lanacak? Ekseriyet nisabı nedir Meselâ varidi 
hatırdır, tabiî âza olan müdür nisaba dâhil 
midir, değil midir. Bunu tavzih etsinler. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REÎSİ NAFÎZ 
KÖREZ (Manisa) — Üyelerin mutlak ekseri
yetiyle yarıdan bir fazlasiyle toplanılacaktır. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Âzayi tabiiyeden olan müdür nisaba dâhil olup 
reye iştirak edecek mi? | 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RElSt NARlZ j 
KÖREZ (Manisa) — Edecek efendim. Hadi I 
Bey bir şey söylediler. Bunun fıkra olarak ko
nulması lâzımdır. 
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FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Nasıl toplanacak? izah etsinler, herkes zabtı 
okuyamaz. 

RElS — Zati âlinizin yazılı bir teklifiniz 
yoktur. Söz istiyorsanız söz vereyim. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyon mutabık bulunduğuna göre tavzih et
sinler. Faydalı olur. 

RElS — Neyi tavzih edecekler? 
FERİDUN FjKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Toplantının adedi mürettebin ekseriyetiyle ya
pılacağının maddeye konulması lâzımdır, 

RElS — ifade ettiler ve zapta geçti. 
Maddeyi, kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştİT. 

MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin 
her türlü kayıt, muamelât ve muhaberat ve sair 
,büro işleri, Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmalarını ilgilendiren bilû
mum masraflarla komitenin memur olmıyan 
üyelerine 5392 sayılı Kanunun 16 ncı maddesin
deki esaslara göre verilecek tazminat Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesinden 
ödenir. 

RElS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

ikinci Bölüm 
Müsaade ve muaflıklar 

MADDE 8. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanların tesis, inşa ve tevsilerine lüzumlu 
arazi ile arsa ve binalardan Devlet, hususi ida
re, belediye ve köylerin hüküm veya tasarruf
ları altında veya hususi mülkiyetinde bulunan
lar, başka bir cihete tahsis edilmemiş olmak 
kaydiyle 14 ncü maddenin son fıkrasında adı 
geçen heyet marifetiyle takdir olunacak bedel
leri âzami yirmi yılda ödenmek üzere bu kabîl 
müesseseleri kurmak istiyen hakiki veya hükmi 
şahıslara satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında veya 
hususi mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve bi
naların satışında icra Vekilleri Heyeti kararı 
alınır. 

2290 sayılı Belediye Yapı ye Yol Kanununun 
8 nci maddesi gereğince belediyelere intikal 
eden gayrimenkuller turistik tesisler için kıs
men veya tamamen tahsis edilerek yukardaki 
fıkralar hükümleri dairesinde satılabilir. 
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Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen-

küller 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı Ta
pu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki 
tahditlerden İcra Vekilleri Heyetince tesbit olu
nacak kayıt ve şartlar dâhilinde istisna edile
bilirler. 

HÎKMET FIRAT (Malatya) — Efendim bu 
madde üzerinde çok durmamız lâzımdır. İstir
ham ediyorum alelacele geçmesin. Çünkü, bele
diye malı kalmıyor, Devlet malı kalmıyor, ida-
rei hususiye malı kalmıyor, hattâ hakkı hukuku 
da kalmıyor. Bu malları yalnız içimizden çıkan 
kendi varlığımız dâhil bir teşekküle vermiyo
ruz, bu haklardan yabancılar da istifade edi
yorlar. 

İlk umumi konuşmasında bu tasarının millî 
karakteri haiz olmadığını uzun uzadıya izah 
etmiştim. Noktayı nazarımda bir milim fark 
yoktur. Yüksek heyetiniz bu hak ve imtiyazla
rı yabancılara verirse ben şahsan vazifemi yap
mış oluyorum, muhalif rey vermek üzere çeki
leceğim. 

Bu madde mucibince bir kere daha yüksek 
heyetinize hatırlatmak isterim : Bu kanunda 
hususi bir istimlâk mevzuu vardır. Hepimizin 
şikâyetçi bulunduğumuz İstimlâk Kanunu yep
yeni bir hüküm daha ilâve etmektedir. Bu mev
zua göre malûm olan daire müdürleri ile turis
tik müessese başkanlarımdan mürekkep heyet 
nevama bir kıymet takdir edecek, Devlet ma
lını, köylünün malını belediyelerin malını bu 
gibi turistik inşaat, otel yapılması için, gazino 
yapsınlar diye, her hangi bir sakilde para ka
zansınlar diye, turistik belge almış olanların 
•menfaatlerime tahsis edecektir. Eğer kemdi millî 
varlığımız için bu tahsisler yapılmış olsa idi o 
kadar ısrar etmezdim. Yarm yabancılar da bu 
haktan istifade edeceklerdir. Bumun verilmesi 
kolaydır ama bir daha geri alamazsınız, bunu 
iyi biliniz. 20 sene vâde ile bunu takdir edi
len kıymete göre verirseniz Hükümet kendi 
emvalimi korumuş olur, fakat hususi idarele
rim malları ne olacak, belediyelerin, köylülerin 
malı ne olacak ? 

ıMüsaade buyurun efendim, ben maddeyi ar-
zediyorum, bir şey ilâve etmiyorum. Devlet 
orada kendimi koruyor, İcra Vekilleri' Heyeti 
Devlet malını kurtaracak. Belediye ne oluyor? 

Arkadaşlar, hem belediye hangi yerleri bu 
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işe tahsis edecek biliyor musunuz? Yeşil sama 
yapacağım, bağ bahçe yapacağım, umumun 
istirahatini temim edeceğim diye Devlete ait 
olanı sahipsiz veya mıısakkaf bulunmıyan yer
lerin, bilâbedel almış olduğu mallarım veçhi 
tahsisini değiştirerek turizme tahsis edecek. 
Bu ne dereceye kadar doğrudur, ne dereceye 
kadar yüksek takdirinize lâyık olur? Sizlere 
arzetmek isterim. 

Dahası var; onunla bitmiyor : Malûmu ih
sanınız Tapu Kanunu ve halen cari olan Köy 
Kanununda yabancılar için birçok tahditler 
vardır. Bu Turizm Kanunu mucibince bu tah
ditler kaldırılıyor'. Yabancılar tıpkı bizim gibi 
elini kolunu sallıyarak köyde, şehirde, kasaba
da mülk sahibi olacaklar. Bendeniz bunu çok 
mahzurlu görüyorum, millî bünyemize asla uy
gun değildir. 

Bendeniz şunu da tebarüz ettireyim ki, tu
rizm müesseselerimin teşkili aleyhinde olanlar
dan değilim, bilâkis ona taraftar olanlardan 
daha şiddetle taraftarım, ama, millî karakteri 
haiz olduğu takdirde... Bu şekilde çok şey kay
bederiz. Bu madde üzerinde bilhassa hassasi
yetimizi ceibetmek istiyorum. 

Bendeniz belediyelere ait kışını hakkında, 
mevcut tkanunları tadil ve mevcut mevzuatı 
hiçe saymak kabilinden olduğundan dolayı, 
bir tadil teklifi takdim ediyorum. Ama bu di
ğer maddeleri kabul ediyorum .mânasına değil
dir. Diğer maddeler üzerinde de sizlerin bil
hassa müdahalenizi rica ediyorum. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Evvel emirde bu maddenin Anayasanın 74 ncü 
maddesiyle ilgisini mütalâa etmek lâzımgelir. 
74 ncü madde diyor ki; «kamu faydasına gerek
li olduğu usulüne göre anlaşılmadıkça ve usul 
kanunları gereğince değer pahası verilmedikçe 
hiç. kimsenin malı ve mülkü kamulaştırılamaz.» 

Şimdi halü keyfiyet bu merkezde iken «tu
rizm müessesesi belgesi almış olanların tesis, 
inşa ve tevsilerine lüzumlu arazi ile arsa ve bi
nalardan Devlet, özel idare, belediye ve köyle
rin hüküm veya tasarrufları altında veya hu
susi mülkiyetinde bulunanlar, başka bir cihetle 
tahsis edilmemiş olmak kayd'iyle, 14 ncü madde
nin son fıkrasında adı geçen heyet marifetiyle 
takdir olunacak bedelleri âzami 20 yılda ödemek 
üzere bu kabil müesseseleri kurmak istiyen ha^ 

— 4 5 8 -



B : 71 20. 
kiki veya hükmi şahıslara satılabilir.» Denilme
si doğru mudur? Bu kadar olur mu? Bir kere 
Anayasaya sarahaten aykırı. Farzediniz ki bir 
yeri istimlâk edeceğiz, o vatandaşın en kıymetli 
arsasını turizm endüstrisi için alacağız, bunun 
bedelini de 20 senede ödiyeceğiz; bu mülk gerek 
belediyenin olsun, gerek özel idarenin olsun, ki
min olursa olsun, bu hakkını yirmi senede ala
cak... Bu, hiçbir zaman olamaz. îşte Antidemok
ratik kanunun en daniskası budur. İstirham ede
rim! 

Geçenlerde burada bir şey görüşüyorduk, bir 
hayli münakaşa oldu, Btı maddeyi bir kere ka
bul ettik mi kıyamet koptu demektir. 

Adamın en kıymetli arazisini turizm endüst
risi İçin eİihdeil olacağız. Günahtır arkadaşlar. 

REİS — Görüşmeye İrtâtti bir hal yoktur. 
Söz istiyen arkadaşlara söz veriyorum, 

Buyurun Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, ge

rek Hikmet Fırat arkadaşımız, gerekse Feridun 
Fikri Düşünsel arkadaşımız maddenin fiilini 
zannederim yanlış tefsir ediyorlar. Devlet, vi
lâyet, belediye veya köyün bu kabîl emvali sa
tılır diye bir hüküm yoktur, (satılabilir) deni
yor. Kim satacaktır? Devletin malı ise Devlet, 
vilâyetin malı ise vilâyet, belediyenin malı ise 
belediye, köyün malı ise köy satacaktır. Ortada 
bir istimlâk hâdisesi yoktur. Eğer köy idare he
yeti köyün sınırı içerisinde bir turizm endüstri
sinin kurulmasını köy halkı için faydalı görü
yorsa satacaktır, ona satma yetkisini tanıyoruz. 
Böyle bir yetki tanımazsak satamaz. Belediye 
malının satılması mevzuubahis ise belediye mec
lisi karar verecektir, kendi rızasiyle satacaktır. 
Bir taksitleme muamelesi yapacaktır. Burada 
Devletin vilâyetin malı mutlaka satılacaktır di
ye bir rîmir hüküm mevcut değildir. Turizm 
komitesinin tesbit edeceği fiyatla satılması gibi 
bir hüküm yoktur ki bundan bir istimlâk mâna
sı çıkarılsın. İstimlâk, sureti katiyede mevzuu
bahis değildir. Olsa olsa hem turizmi himaye 
hem de alâkalı teşekküllerin, yani belediyelerin, 
vilâyetlerin yahut köylerin hattâ Devletin fay
da mülâhaza ettiği hallerde kendi mallarını tak
sitle satabilmeleri için kendilerine, kendileri ka
naat getirdikleri takdirde verilmiş bir salâhiyet
tir. Kimsenin hukukuna bir tecavüz teşkil etmez. 

Şayet bu gibi ufak tefek himayeleri turizme 
bahşetmezsek böyle bir kanuna zaten ihtiyaç 
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J kalmaz. Bu himayeleri verdiğimiz takdirde tu-
I rizm müesseselerinin teşkiline vatandaşları teş

vik etmiş olacağız. 
Zannederim endişeleri maddeyi hakkiyle oku

mamış olmalarından ileri geliyor. Hiçbir âmme 
müessesesinin emvalini istimlâk etmek ve kendi 
rızası hilâfında sattırmak mevzuubahis değildir. 
Bendeniz maddenin aynen kabulünü rica ediyo
rum. 

REİS — Yeredoğ Kişioğlu. 
YEKEDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muh

terem arkadaşlar, Feriduın Fikri Düşünsel ar
kadaşımızın maddeden çıkardığı mâna belki te
reddüdü mucip oiaealk noktalar içki olabilir. 
Yoksa burada istimlâke taallûk eden bir cihet 
mevzuubahis değildir. Hakikaten şimdi Beh
zat Bilgin arkadaşımızın da izah ettiği üzere, 
maddede (satılabilir), diyor. Binaenaleyh köy 
olsun, devlet olsun, belediye olsun, özel ida
re olsun hükmi şahsiyeti haiz olan müesseseler 
isterlerse satabileceklerdir. Ve zaten « satıla
bilir » kaydı ile cümle ifade edilmiştir. 

Ancalk ihen 'kendim Çalışma komisyonunda 
olduğum halde burada söz hakkını muhafaza 
etmiş bulunuyorum. Şu balkımdan muhafaza et
tim ki: Buna benzer kanun anaddelteriylte hük-

I mi şahısların malları çok defa bir taJkdiri be
delle hemen satılma yoluna gidilmiş ve ekseri
ya cüzi Ibedeller takdiri ihtiyar edilmiş bulun
maktadır. 

Geçmiş hâdiselere kıyas edilerek, bura-
daiki ibed'el takdirinde hemen bu türlü manialar 
anlaşılarak, hükmi şahısların mallarımın satıl
ması yoluma gidilmesi ihtimaliyle hiçbir suret
le buna taraftar olmamak lâzımgeBr. Onun 
için bu türlü şüpheleri kaldırmak üztere illâ be
del takdiri satılmayı icahettirir gibi hükmi 
şahsın başında bulunan idarecilerin gayrime^ul 
bir durumda görülmesini icabettirecek bir tered
düdün maddede bulunmaması için maddeye bir 
fıkranın ilâve edilmesi lâzım gelmektedir; bu
nun için takrirle arzettiğiım fıkra şu şekilde tan
zim edilmiş bulunuyor : « Bedel takdiri hükmi 

I şahsı satışa mecbur kılamaz ». 
Demek ki, hükmi şahsiyetin başında bulu

nan mesul insainların, « Bedel1 takdir edildi, 
ben de ona göre verme'k mecburiyetinde idim » 
gibi bir bahane ile kendisimli mesuliyetten kur-
tanmak yoluma gitmemesi için, bu fıkra âmil 

I olacak ve onu mesuliyet altımda kalacağını dü-
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şümmeye sevkedecektir. Ondan sonra da satış 
lüzumlu ve zaruri ise onu o suretle satışa sev-
'kedıeöek bir fıkra olacaktır. İşte fıkrayı tek
rar ediyorum : 

« Bedel takdiri hükmi şalhsı satışa mecbur 
kılamaz .» 

RElS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

Behzat Bilgin arkadaşımız görüşlerimi yanlış 
anlamışlar, kendilerine izah için geldim. Belki 
sizleri de evvelce anlatamadığım bir nokta var
sa izah etmiş olurum. (Turizm müessesesi bel
gesi almış olan şahısların kuracakları tesisler 
için gerekli olup Devlete, Hususi İdareye veya Be
lediyeye ait arazi, arsa ve binalar bir takdiri 
kıymet komisyonu marifetiyle - nevama istim
lâk mahiyetinde bir takdiri kıymetle - yirmi se
ne gibi bir vâde ile satılabilir) deniyor. 

Behzat Bilgin arkadaşımız bu satılabilir keli
mesini mal sahiplerine atfetti. Hakikaten öyle 
olması lâzım, öyle olacaksa bu maddenin ted
vinine ne lüzum var? Bu komisyonlar nevama 
bir vesayet hakkı alıyor. Bir kıymet takdir1 edi
yor, sen bu malı faraza, yirmi sene müddetle 
kullanabilirsin, diyor. Mal sahibi üzerindeki bu 
vesayet hakkını komisyon nereden alıyor? Bu 
maddenin tedvinine gidersek vesayet hakkı ken
diliğinden geliyor. 

Binaenaleyh eğer, Behzat Bilgin arkadaşı
mızın iddiası gibi bu müesseseler mallarını sat
makta muhayyer iseler bu maddenin tedvinine 
lüzum yok. Alım satım her suretle müesseselerin 
hakkıdır. Yapı, Yollar Kanunu bu hakkı kendi
lerine tanımamıştır. Bu kanun mucibince ona 
satmak yetkisi verir. Burada veçhi tahsis deği
şiyor. 

Belediyeler almış oldukları yerleri umumun 
nef'ine hasredeceği yerlerden gayrı bir yere 
sarfedemez. Ettiği takdirde ahkâmı umumiye-
deıı çıkar, hususi hükümler cari olur. Yani ev
velki mülk sahibinin hakları avdet eder. Bu iti
barla bu maddeyi fuzuli görüyorum, olduğu 
gibi kaldırılmasını teklif ederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 
(İEDlK (Aydın) —Muhterem arkadaşlar, Muh
terem Hikmet Fırat aradaşımız kanunun geçen 
defaki gürüsülmesi sırasında da yine 8 nci mad
de hükmüne temas buyurmuşlar ve bu tasarının 
Hükümet tarafından millî karakterden uzak bir 
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i görüşle tanzim edilip Meclisi Âliye sunulduğu

nu ifade etmişlerdi. Yalnız kendilerine şu nokta
dan mâruzâtta bulunayım. 

Hükümet bu tasarıyı hazırlarken bariz karak
terini Millî menfaatlerimize uygun olarak dü-

I şünmüş, biz de komisyon olarak bu noktai na-
I zarı kendi görüşlerimize esas ittihaz etmişizdir. 

Bu bakımdan arkadaşımız müsterih olabilirler. 
Eğer içinde bâzı yabancılara tanınması der

piş edilmiş hükümler varsa ve bunlara temas 
etmek suretiyle tasarıya biraz daha geniş olarak 
da ele alınmış gibi bir mânada ifade etmek isti
yorlarsa kendilerine bu noktada iltihak et
mekteyiz. 

I Behzat Bilgin arkadaşımız, komisyonun nok-
I ta i nazarına uygun beyanlarını biraz evvel Yük

sek Meclis huzurunda arzettiler. 
Bu kanunun 8 nci maddesiyle gerek vatandaş

larımız gerek dışardan gelecek ve turizm belgesi 
almıya hak sahibi bulunacak diğer müteşebbis
ler bu 8 nci madde gereğince onun verdiği hak
lardan istifade ederek böyle bir müesseseyi köy 
.sınırları, belediye sınırları içinde kurma hak
kını kazanabileceklerdir. Gerek hükmi, ge
rek hakiki şahıslara ait. olan mülklerin 
turizm belgesi almış olanlara şıu şart
lar altında satışını derpiş ederek bu mad- * 
dedeki satış, inisiyatifi doğrudan doğruya mal 
sahibine terkedilmiş ve madde içinde bu cihet 
tebellür ettirilmek üzere kelime (satınalınabilir) 
diye değil; (satılabilir) diye komisyonca kabul 

I edilmiş bulunmaktadır. 
Bedel takdiri meselesi ve mevzuu ise: Bedel 

I takdirin her zaman itiraz etmek mümkündür. 
Bedel takdiri karşısında mal sahibinin, turistik 
belge almış olan kimseye malını satmaması müm
kündür, bedel takdiri suretiyle gerek hükmi ve 
gerekse hakiki (şahısların malı olan bir mülkü 
belge sahiplerine satması icabederse bu takdirde 
ancak mal sahiplerinin rıza ve muvafakatleri 
alınmak suretiyle ve muayen şartlar altında 
satıMııasi icabedecektir. 20 sene âzami bir müd
dettir. Anlaşma suretiyle bedeli peşin de veril-

j m ek suretiyle pekâlâ satış yapılabilir. Köy sı-
| hırları içinde yabancıların yerleşmesi, riıülk sa

hibi olması meselesi Hükümet tasarısı hazırlan
dığı zaman ehemmiyetle nazara alınmış ve İcra-
vekilleri Heetinin 'buradaki' murakabe ve karar 
hakkı metin içinde zikredilmiş ve kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 
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(Anayasa hukukuna ve Anayasanın 74 neü 

maddesine aykırı bir hükümdür, peşin olarak 
ödenmesi icap ederdi) diye. 20 yıl çibi bir müd
det zarfında ibaresini Anayasaya aykırı gören 
Feridun Fikri arkadaşımızın, deminki maruzatım 
meyanında cevaplandırmış olayım. 20 yıl âzami 
müddet kabul edilmiştir. Peşin satışlara daima 
yol açılmış, her hangi bir köy ve kasaba sınırı 
içinde, turizm müessesesinin kurulması halinde 
o mıntakanm iktisadi ve ticari hayatı üzerinde 
müessesenin yapacağı müspet tesir incelenecek
tir. Bu müddetler zarfında iki taraflı uyuşmaya 
imkân vermek için bu müddet kabul edilmiştir. 

Umumi hatlariyle benden evvel konuşan arka
daşlarım arasında Behzat Bilgin'in ncktai na
zarlarına bu bakımdan eküiyecek başka bir görü
şümüz yoktur. Yalnız Yeredoğ Kişioğlu arka 
daşımızm burada temas ve teklif ettiği bir fıkra 
vardır. Kendileri komisyonda da bu mesele üze
rinde durmuşlardır. Fakat komisyon «satılabilir» 
kelimesinin bütün vuzuhi ile bu işi aydınlatmak
ta olduğunu kabul ederek böyle bir fıkra ilâve
sine lüzum görmemiştir. Bu fıkrayı âdeta haşiv 
telâkki etmiştir. Mamafih takdir Yüksek Heye-
yetinizindir. Eğer mefüe vuzuh vereceği kanaa
tiyle bu fıkranın ilâvesi Heyeti Umumiyenîzin 
tasvibine mazhar olursa biz de buna iltihak ede
riz. 

REÎS — B«hzat Bilgin. 
BEHZAT BtLGlN (tzmir) — Efendim, affı-

nızı rica ederim, sadece Hikmet Fırat arkada
şımızın mütalâalarına cevap vermek için söz al
dım. 

Buyurdular ki (Satılabilir) ibaresi, mal sa
hibi tarafından satıllr mânasına alınırsa, itiraz 
edilmez, fakat o halde böyle btir maddeye lüzum 
yoktur, her zaman satılabilir. 

Satılabilir, demek mal sahibi tarafından usu
lü dairesinde yapılacak satıştır. Tabiî belediyenin 
veya köyün malının vilâyet tarafından satılması 
demek değildir. Ancak hükmi şahsiyetin sala
hiyetli organları satış kararını verirse, arzu eder
lerse, kendi menfaatlerine uygun olursa verebi
leceklerdir. Bu noktada asla cebir mevzuubahis 
olamaz. Birinci nokta budur. 

İkinci rtokta; böyle bir maddeye neden lüzum 
vardır? 

Buyurdular lki, «o halde böyle bir madde
ye neden lüzum var"? Zaten "belediye satmak 
isterse satar.» Satamaz arkadaşlar. Belediye-
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lerin, köylerin, vilâyetlerin mallarının satıl
ması birtakım usullere tâbidir, artırma, eksilt
me esaslarına tâbidir. Böyle takdiri kıymet ile 
ve taksitle belediye mal satabilir mi! Bu ne
rede görülmüştür? Binaenaleyh biz belediyele
re, köylere, vilâyetlere ve Devletin 'kendisine 
arzu ettikleri, muvafık gördükleri takdirde, 
kullanabilecekleri bir yetki veriyoruz. Bunu 
vermıezsek bu imkânı selbetmiş oluruz. Diyoruz 
ki; eğer belediye kendi hudutları dâhilinde tu
rizmin inkişafı ve dolayısiyle belediye hudut
ları dahilindeki vatandaşların ve şehrin istifa
desi bakımından fayda mülâhaza ediyorsa ka
rar ittihaz eder. Takdiri kıymetle yirmi sene
de ödemek üzere satar. Bunda hiçbir mahzur 
mülâhaza edilmez. Bu en tabiî bir himaye şek
lidir. Belki bâzı arkadaşlar çukıp da neden sa
tabilir deniyor da satar denmiyor? diyebilirler. 
İsterse satacaktır. Bu, himaye değildir. Kıy
met takdir edecek, bir bedel tâyin edecek, 
burnu belediye muvafik bulursa, taksitle sat
maya taraftar ise satacaktır. Bu itibarla bu 
nokta böylece halledilmiş sayılır. 

İkinci bir noktaya geliyorum : Bilmiyorum, 
yanlış anlamadımsa, Çalışma Komisyonu Söz
cüsü arkadaşım Hikmet Fırat Arkadaşımızın 
beyanına temasla dediler iki; «yabancılara bu 
maddenin teşmili hakkındaki endişelerine ilti
hak ederiz.» Bendeniz buna itirazda bulunaca
ğım. 

Arkadaşlar, bu madde hibe değildir, he
diye vıe taviz de değildir. Hakikatta, belediye, 
köy veya ilin kendi menfaatine yapacağı ta
sarrufla ilgilidir. Bu itibarla yabancıların bu 
salâhiyetten faydalanmaları icabeder. Turiz
min inkişafı için yabancı sermayenin Türkiye '-
ye büyük ölçüde gelmesini tehalükle bekliyo
ruz. Buna bir misal olarak bugün İstanbul 'da 
tesis edilen büyük Hilton Oteli için bir yabancı 
sermayesini değilse de bir yabancı teşebbüsü
nü davet ettik ve onları da alâkalı kıldi/k. 
Gelsinler, kanunen kendilerine, kapanmamış 
olan' yerlerde bu gibi .müesseseleri kursunlar. 
Bunu bekliyoruz. İşte bu müesseselere veril-
me'kte olan faydalar, yani 20 taksitle, takdiri 
bedelle satmak gibi hususlardır. Halbuki Dev
letçe ve milletçe 20 sene zarfında temin edile
cek menfaat kat kat bu menfaatten üstündür. 
Bu itibarla bendeniz maddenin aynen kabulü
nü rica ederim. Yeredoğ Kişioğlu arkadaşımı-
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zm endişesi madde metninde vuzuhla halledil
miştir, satılabilir deniyor, mamafih ilâvesin
de bdr mahzur görmem. 

REÎS — Cevat Ülkü. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, bu sekizinci madde belediyelere, özel 
idarelere ve köylerin mülk ve tasarruflarında 
bulunan gayrimenkullerin, icabında turizm 
belgesi almış olanlara satılmasına dair ihtiyari 
bir hüküm vaz'etmektedir. Ancak burada 
Hikmet Fırat arkadaşımızın söylediği gibi, 
Yapı ve Yollar Kanununa göre belediyeler
ce istimlâk edilmiş olan bir yerin gayesinin 
değiştirilerek turizm belgesi almış olanlara 
satılacağı gibi bir mâna taşımamaktadır. Esa
sen maddenin mahiyeti itibariyle bu cihet 
tasrih edilmiştir. (Başka bir cihete tahsis edil
memiş olması kaydiyle) deniyor. Belediyeler 
ahar şahıslardan ve yahut da başka suretle is
timlâk ettikleri yerler için evvelce gayeleri ve 
tahsis yerlerini tâyin ettiklerinden ve o yolda 
bir karar ittihaz ettiklerinden endişe tama-
miyle bertaraf edilmiş oluyor. 

Diğer bir bakımdan bu endişe, biraz da 
metnin uzun bir cümleyi ihtiva etmiş olmasın
dandır. Yukarda (Hususi idare, belediye ve 
köylere ait olacak arazileri) deniyor. Bir de 
orta yerde 14 neü maddenin son fıkrası «... he
yet marifetiyle tahkik edilecek kıymet üzerin
den satılabilir.» kelimesiyle bitiriyor. İşte bi
zi tereddüde sevkeden nokta; bu uzun cümle
nin içinde âdeta bu maddenin son cümlesin
de adı geçen heyet tarafından satılabilecek ya
ni bir nevi istimlâkaki doğuracak bir mahi
yet arzeder gibi görünmesidir. Nitekim muh
telif arkadaşlar arasında da bu gibi fikir mü-
nakaşalariyle karşılaşmış bulunuyoruz. 

Bendeniz bu «satılabilir» kelimesinden ev
vel (bu kabil müesseseleri kurmak istiyen ha
kiki veya hükmi şahıslara maliklerince satı
labilir.) denilmesini yani buraya bir «malikle
rince» kelimesinin ilâvesiyle maddeyi daha 
vazır bir hale getirmiş oluruz. Komisyon da 
buna iştirak ederse, (maliklerince satılabilir.) 
demek suretiyle özel idare, köy ve belediye 
gibi malikleri tasrih etmiş oluruz efendim. 
(Doğru doğru sesleri) 

REİS — Değiştirgeler var okuyacağız efen
dim. 
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Yüksek Bıaşkanlığa 

Konuşulmakta olan Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanununun 8 nci maddesinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Dr. H. Fırat 

Sayın Reisliğe 
8 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim : 
(Bedel takdiri hükmi şahsi satışa mecbur 

kılmaz.) 
Kocaeli Mebusu 

Yeredoğ Kişioğlu 

REİS — Efendim aykırı teklif maddenin 
metinden çıkarılması hakkındaki Hikmet Fırat 
arkadaşımızın teklifidir. Evvelâ bunu oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Yeredoğ Kişioğlu'nun teklifine komisyon 
iştirak etmektedir. 

Dikkate alanlar... Almıyanlar... (Anlaşılma
dı sesleri) Bir daha okuyalım efendim tereddüt 
olmasın. . .> 

(Yeredoğ Kişioğlu'nun teklifi tekrar okun
du.) 

REİS — Dikkate alanlar... Almıyanlar... Tek
lif dikkate alınmıştır. 

Bir teklif daha var efendim, onu da okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Satılabilir kelimesinden önce (maliklerince) 

kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Aydın 

Cevat Ülkü 

REİS — Komisyon iltihak ediyor. Dikkate 
alanlar.. Almıyanlar.. Takrir dikkate alınmıştır 
efendim. 

Redaksiyon 'için sekizinci maddeyi dikkate 
alman önergelerle birlikte komisyona veriyoruz. 

MADDE 9. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanlar 5648, 5649 ve 5650 sayılı kanunlar
daki muaflık hükümlerinden faydalanırlar. 

Bu müesseseler ayrıca, kurulup işe başlama
larından itibaren dört sene için, 5421 sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu hükümlerinden de muaf tu
tulur. 

REÎS — Hikmet Fırat. 
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HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

turist belgesi almış olanların muafiyetten isti
fade edebilmesi için mevcut kanunlardaki bütün 
muafiyetler bir araya getirilmiştir. Ne eşya mal
zemesinden, ne gümrük şeylerinden, ne bina in
şa kısımlarından ve ne de en son olan Gelir 
Vergisinden bu müesseseleri muaf tutuyoruz. 
Bu derece muafiyete sebebiyet nedir? ilerde mü
zakere edeceğimiz kanunun son maddesinde gö
receksiniz ki, bir nevi tazminat vermekle o mü
esseseyi âdeta ayakta tutmaya çalışacağız, (öyle 
değil sesleri) Gayet tabiî bir şey, maddesi geldi
ği zaman görüşürüz. Ama böyle, baştan nihayete 
kadar buna menfaat teminini doğru bulmuyo
rum. Esasen bu müesseseler kurulduğu zaman 
göreceksiniz ki istedikleri paraları kendimiz ve
receğiz. Hiç yabancıya hacek yok, bunu biz te
min edeceğiz. O halde gümrükten, nakil vasıta
sından, belediye resimlerinden neden muaf tu
tacağız ki bir de Gelir Vergisinden muaf tutu
yoruz? Bu vergiden muafiyetin ne dereceye ka
dar doğru olduğunun takdirini yüksek heyetini
ze terkediyorum. Bunun için ayrıca takrir ver-
miyeceğim. 

YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muh
terem arkadaşlar, gerçi Çalışma Komisyonu âza
sı olarak bu maddeye muhalif konuşmak müm
kün değildir. Fakat söz hakkımı mahfuz bulun
durduğum için konuşmak üzere söz almış bulunu
yorum: 

Ben bu maddenin yalnız Gelir Vergisi mua
fiyetine ait olan kısmını doğru bulmadım. 

Şimdi Hikmet Fırat arkadaşımızın bahsettik
leri gibi, bu müesseselerden o kadar şeyler istis
na edilmiştir ki Gelir Vergisi gibi âdil bir ver
giden istisnaya niçin lüzum görüldüğünü takdir 
etmek mümkün değildir. Hattâ ilerde görülecek
tir ki bu müesseseleri inşa etmek için krediler 
ve fonlar tesisi gibi meseleler de mevzuubahistir. 
Bu kadar istisnaları niçin yapıyoruz? Elbette 
faydasını gördüğümüz için yapıyoruz. Bunun 
cevabı aşikârdır: Turizm endüstrisi kurmak için 
yapıyoruz. Fakat bir müesseseyi kurarken bâzı 
mânevi esasları da muhafaza etmek lüzumuna 
kaaniim. Bu da vergi ahlâkını memlekette ya
şatmak hususudur. Vergi ahlâkını tamamiyle 
yokeclecek, silip süpürecek olan bir hüküm vaz'-
etmek hatayı muciptir. Bir vatandaş kurduğu 
bir müesseseden elde edeceği kârdan seve seve 
Devlete karşı mükellefiyetini ifa edecektir. Bu | 
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] onun vicdani borcudur da. Simdi bir turiznt 

meselesi kurulmaktadır, meselâ Hilton Oteli. Bu 
müessese bu memlekete bu teşebbüse girişirken 
hiçbir zaman gelir vergisinden, her hangi bir 
kanuni mükellefiyet ve icabattan muaf olacağı
nı düşünmemiştir. Buna rağmen biz fazladan 
fazlaya bunları Gelir Vergisinden dahi muaf 
tutuyoruz. Haddi zatında, Geçici Komisyondaki 
arkadaşlarımız, bu yolda fazla gayretkeşlik 
gösteren ve dışarıdan iltihak eden fazla sem
patik arkadaşlarımızın fikirlerine iştirak ettiler. 
Fakat tekrar tekrar arzedeyim ki, memlekette 
vergi ahlâkı yaşatmak ve manevi esası muha
faza etmek için, bir sürü faydalar temin etti
ğimiz bu müesseseye Gelir Vergisinden de mu
af tutmak gibi fazladan bir şey tanımıyalım. 
Gelir Vergisi öyle bir vergidir ki arkadaşlar, 
eğer bir müessese zarar ederse bu zararını ge
lecek senelerin iki senesinin kârından mahsup 
edebilir. Verginin koyduğu nispetler oldukça âdi-
lânedir ve hiçbir kimse ve tüccarlar bundan 
şikâyetçi değildirler, bilâkis memnundurlar. 
Ancak ve ancak verginin koyduğu sistem ve 
usullerden, kendilerine yükletilen formaliteler' 
den şikâyetçidirler. Böyle bir vergiyi neden 
memleketimizde yaşatmak için herkese teşmil 
etmek yoluna gitmiyoruzda o müesseselerin bile 
arzu etmediği bir derecede ileri giderek buna 
muaflık veriyoruz? 

Tasarının buna taallûk eden fıkrasının kal
dırılmasını rica ediyorum. Buna dair bir de tak
rir vereceğim. 

REİS — Komisyon. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydın) — Efendim, 9 ncu mad
de yüksek huzurunuzda okunduğu zaman 5648, 
5649 ve 5650 sayılı Kanunlardaki «Muaflık hü
kümlerinden faydalanır» hükmü, bâzı arkadaş
larımız tarafından tavzih edilmesi lâzım gelen bir 
madde olarak ortaya atıldı. 

I Bendeniz kanun maddeleri hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunacağım. 5648 sayılı Kanun aslı 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun dördüncü 
maddesinin değiştirilmesine dairdir ve ötk yıl 
müddetle bu kabîl binalar için bir vergi muafi
yetini kabul etmektedir. 

5649 sayılı Kanun ise, 1996 sayılı İktisadi 
buhran vergisine ait kanunun birinci maddesine 
bir hüküm eklemektedir. Bu suretle Turizm mü
esseselerini on yıl müddetle iktisadi buhran vçr-
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gisinden muaf tutmayı istihdaf etmektedir. 

5650 sayılı Kanun, 1833 numaralı Kanununun 
üçüncü maddesine bir fıkra eklemektedir. Bu
nun on yıl müddetle bu tarz müesseseler arazi 
vergisinde muaf tutulmaktadır. Bunları berayi 
malûmat arzetmiş bulunuyorum. 

Dokuzuncu maddeye gelince : Bu madde ko
misyonumuza iki fıkra olarak gelmişti. Komis
yonumuz bunun üzerinde görüşmelerini yapar
ken, görüşmelere dışarıdan iştirak etmiş bulu
nan Muhterem Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat arkadaşımız komisyon dışında bir teklif 
ortaya attılar. Bu teklif bizim maddemiz met 
ninde üçüncü fıkra olarak yer almış bulunmak
tadır. Bu teklifin komisyon üyelerimizden Gire
sun Mebusu Doğan Köymen arkadaşımız tarafın
dan takabbül edilmesi üzerine mevzuu müzakere 
olmuştur. Teklifin müzakeresi sırasında Çalışma 
Komisyonunda iki noktai nazar belirdi 

Birincisi : Turizm müessesesi belgesi alan mü
esseselerin de, diğer müesseselerde ve bilhassa 
aynı iş kollarında çalışan müesseselerde olduğu 
gibi, gelir vergisi tatbikatına, tâbi tutulması lüzu
munu müdafaa eden noktai nazar. 

İkincisi : Turizm müessesesi belgesi almış 
olan müesseselerin muayyen bir müddet içinde 
ilk adaptasyon yıllarına tekabül etmek üzere ge
lir vergisinden muafiyeti fikri. 

Turizm müessesesi belgesi alan müesseselerin 
gelir vergisinden dört..yıl müddetle muaf tutul
ması hakkındaki noktai nazara iştirak edenler 
arasında bendeniz de vardım. Komisyondaki gö
rüşmeler sırasında diğer memleketlerdeki, ör
nekler nazara alınmış ve bilhassa bizim evvelce ka
bul ettiğimiz ve uzun yıllar tatbikatta kalmış 
olan mülga Teşviki Sanayi Kanunu nazarı iti
bara almmıştlr. Turizmi Teşvik Kanunu tasarısı 
hazırlanırken 'bu tasarının esbabı mucibesinde 
Teştvikı Sanayi Kanunundan mülhem olunmak
ta olduğu; gerek komisyona iştirak etimiş alâ
kalı Hükümet mümessillerinin ifade ve beyan
ları, gerekse gerekçeden anlaşılmış bulunmak
tadır. 

Bu itibarla kurmakta olduğumuz müessese, 
madem ki bir endüstri müessesesidir, o halde 
bunun da bâzı himayelere anazhar olması ica-
beder. Ancak bunun ıhududunu ve muayyen 
normlarını tâyin etmek zarureti vardır. Bu 
hudut ve muayyen normlar ne olabilir? Turizmi 
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büyük bir dâva olarak ele almış, iktisadi haya
tının gelişmesini buna bağlamış bulunan bilhas
sa italya gibi memleketlerde 'buna benzer bir
takım muaflıklar nazarı dikkate alınmış bulu
nuyor. Bizde de Teşviki Sanayi Kanunu ile o 
sırada endüstiryel müesseselere tatbik edilmek
te bulunan Kazanç ve diğer verigilerden muaf 
tutulma müddeti 5 - 10 yıl için tanırdı. Bina
enaleyh bunlar hangi espriden mülhem ise, 'ku
rulmakta bulunan turizm endüstrisi de bu nok
tai nazardan, 'bu espriden ilham aldık. Bir ta
raftan yeniden kurulacak olan bir müessesenin 
tatbikat bakımından birtakım mânevi güçlükle
re mâruz bulunacağı, diğer taraftan bilhassa 
yabancıları birtakım tazmini icabeden ağır ha
talara sevketmesi ihtimaliyle bunların kurulu
şundan itibaren dört yıl içinde büyük bir ka
zanç müessesesi olmaktan ziyade kendi kazancı 
ile zararını ancak karşı karşıya getirebilecek 
bir turizm endüstrisi meselesi karşısında kalın
dığı nazarı dikkate alınarak, komisyonca ilk 
adaptasyon yılları olarak dört sene müddetle 
muafiyet hükümlerinin kabul edilmesi mülayim 
görüldü. Diğer noktai nazarı müdafaa eden ar
kadaşlar, bu verginin 'bölünmez bir selkilde tat
bik edilmesi lâzımgeldiğini ve bu kanunun met
ni içerisinde turizmi himaye maksadiyle kon
muş hükümlerin kâfi derecede himayeyi te
min etmekte bulunduğu ve mânevi birtakım 
üzüntüleri ve rekabet meselelerini ortaya çıkar
ması muhtemel bulunan böyle tor muafiyeti bu
rada tatbik etmenin doğru olmıyacağı fikrini 
ileri sürdüler ve bunu müdafaa ettiler. Komis
yonumuz ittihaz etmiş olduğu kararla tasarıda 
maddenin ikinci fıkrasından sonra üçüncü fık
ra olarak gördüğünüz hükmü kabul etti. 

Bendeniz de komisyonda ortaya atılmış olan 
fikirleri ve iki taraflı müzakereyi Yüksek He
yetinize arzettim. Komisyon olarak Yüksek 
Heyetin kararına hiç şüphe yok biz de iştirak 
edeceğiz. Takdir sizlerindir. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz, benden evvel ko
nuşan arkadaşların noktai nazarları hilafıma, 
maddeyi müdafaa edeceğim. 

Avrupa'mın birçok şehirlerini, son olarak 
Meejk Heyetinize dâhil olarak Hindistan 'm 
büyük şehirlerini gördüm. Oralarda gördüğüm 
ve edindiğim tecrübelere göre, biz turizm bah-
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sinde çok geriyiz. Bütün Avrupa şehirlerinin } 
ve Hindistan şehirlerinin otelleri seyyahlarla 
doluıp taşmaktadır. Bizde ise seyyah yerine yel
ler esmektedir. 

Biz turizmi teşvik için turizm müesseselerini 
ne kadar himaye edersek; ine kadar vergi mua
fiyetlerini sağlarsak o nispette memlekete dö
viz ve altın gelmiş olacaktır. Bütün Avrupa'da 
böyle olduğu gibi, Hindistan şehirlerinde de 
böyledir. Bombay'da bütün otöller, bilhassa 
bin yataklı Taç Mahal Oteli seyyahlarla dolup 
dolup boşalmaktadır. Biz Taç Mahal Otelin
de kaldık, otelde yer yoktu. Eğer biz de bu 
seyyahların bırakacakları altınlarla, dövizle 
Hazinenin alacağı Gelir Vergisinin bir muka
yesesini yaparsak, birinci şıkkın çok galip ol
duğunu ve memlekete turist celbetmek suretiy
le gelecek dövizin Hazinenin -alacağı Gelir 
Vergisinin ka t ıka-t fevkında olduğunu kabul 
ederiz. Onun için bu gibi müesseselere hiç 
olmazsa 4 - 5 sene için muafiyet tanınmasını 
bendeniz de doğru buluyorum. Bu, memleket
teki otelleri ve seyyah eelbedecek müessesele
ri çoğaltacak, onların gelişmelerini sağlıyacak-
tır, Memleket de bundan büyük faydalar temin 
edecektir. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bu mevzuda Maliye Vekilinin bizi tenvir et- I 
mesi lâzımdır. Hükümetten gelen 9 ucu mad
de : Turizm müessesesi belgesi almış olanlar 
5648, 5649, 5650 sayılı kanunlardaki muaflık 
hükümlerinden faydalanırlar, diye tasrih edil
miştir. Çalışma Komisyonu ise maddeye ikin
ci fıkrayı ilâve etmiştir. Arkadaşlarımızın izah 
ettiği üzere, Gelir Vergisi gelirden olur. Gelir 
geldikten sonra o da müsavi, o da... Böyle bir 
fark tutmak caiz değildir. Bir kere bu istika
mette gidecek olursak bunun sonu gelmez anka-
daşlar. ötekinde müsavat var, kazanıyor, ni
çin vermiyecek? Bu, müsavatı ihlâl eder. Ben
deniz bir kere Gelir Vergisinden istisnası hak
kındaki hükmün aleyhindeyim. Maliye Veki
linin, Hükümetin noktai nazarını izah etmesin
de fayda mülâhaza ederim. 

REÎS — Halûk Şamam, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON REÎSÎ HALÛK ŞA

MAN (Bursa) — Efendim, Hükümetten gelen 
Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısında 
Gelir Vergisi muaflığı derpiş edilmiş değildir. J 
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Geçici Komisyonunuzda, ki bu komisyon Mali
ye ve Bütçe komisyonlarından da gönderilmiş 
olan üyelerden müteşekkil idi, o üyelerin de 
iştiraki ile kurulmuştu. Bu mesele uzun uza-
dıya bahis mevzuu oldu. Umumiyetle Gelir Ver
gisi muaflığını- istiyen arkadaşların noktai na

zarının şuna istinat ettiği görüldü: Hakikaten Ge
lir Vergisi, gelir üzerinden alman bir vergidir. 
Bir gelir hâsıl olduğu vakit almamak adalet ol
maz. Ancak Gelir Vergisi muaflığını istiyen ar
kadaşlar ;• Gelir Vergisi bu müessesseleri, zorla-
tıçı birtakım formalitelere mahkûm edecektir, 
kısmen ecnebi olan ve yeniden teessüs edecek 
olan bu müesseseler bu formalitelerden çekine
ceklerdir, diyorlar. Bu iddianın sakatlığı mey
dandadır. Eğer bu verginin cibayetinde bâzı faz
la formaliteler mevcut ise, bunu, şu veya bu te
şebbüsü Gelir Vergisinden istisna etmek suretiy
le değil, bu formaliteleri ıslah ederek, vatandaş
ları onları kolayca yapabileceği bir hale getir
mek lâzımdır. (Bravo sesleri) 

Meseleyi böylece mütalâa eden komisyonu
muz, Gelir Vergisi muafiyetini tanımak istemedi. 
Asli vergimiz olan Gelir Vergisini, bu gibi muaf
lıklarla zedelemeyi bendeniz doğru bulmuyorum. 

Bu itibarle Geçici Komisyonun ve Hükümetin 
noktai nazarına uyularak, Gelir Vergisi muafi
yetinin kanun metninden çıkarılması için bir 
teklif takdim ediyorum. Nazarı itibara alınması
nı rica ederim. 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Çalışma 
Komisyonu, ilk defa olarak bu tasarı ile Gelir 
Vergisinde bir kapı açılmasını teklif etmektedir. 
Hükümetin ve Geçici Komisyonun tekliflerinde 
böyle bir kayıt yoktur. Bizim Gelir Vergisi, 
şahsi bir vergi sistemidir. Ancak bir gelir sağ
landığı ve kazanç temin olunduğu takdirde bu 
vergi alınabilir. Yoksa ister kâr etsin, ister za
rar etsin, her sene alman bir vergi sistemi de
ğildir. 

Sonra bizim Gelir Vergisi sistemimizde (as
gari geçim indirimi) mevcuttur. Yani bir as
gari miktar, müteşebbisin gelirinden geçim had
di, payı olarak indirilir. Şimdi vaziyet böyle 
iken, bir kısım müteşebbis ve mükelleflerin 
aleyhine olarak bu turizm müesseselerine bir 
Gelir Vergisi muafiyeti tanımamız, katiyen doğ
ru bir şey değildir. 
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Ondan sonra, bir arkadaşımız da temas etti, 

bizim Gelir Vergisi sistemimizde eğer bu sene 
bir zarar vâki olacak olursa onu, gelecek sene
nin kârından mahsup etmek imkânı ve hakkı 
vardır. Vaziyet böyle iken, Gelir Vergisinden 
muafiyet kabul etmek doğru olamaz. Eğer böy
le bir muafiyet kabul 'edersek buna kıyasen 
ilerde bize yeni mecburiyetlerin tahmiline ka
pıyı açmış, oluruz. 

Şimdi, hepimizde bir düşünce mevcuttur. Bir 
tarafta yeni bir iş teşebbüsüne girişilince, ilk 
aklımıza gelen tedbir, o teşebbüs hakkında bir 
vergi muafiyeti tanımaktır. Nedir bu vergi mu
afiyeti? Bunun miktarı nedir? Bunun üzerinde 
duralım arkadaşlar. Eğer bir müessese kurum 
halinde değil ise, şirket halinde değil ise, şahıs
ların elinde ise, şahıslar, yüz bin lira ve yüz 
binin fevkında olan safi kârlarından ancak % 
35 nispetinde vergi verecekler. Bu nispet, Gelir 
Vergisinin tatbik edildiği memleketlerin içinde 
en düşük bir vergi nispetidir. Şayet bu mües
sesle bir kurum halinde ise, bir şirket halinde 
ise, ancak kârının % 10 nispetinde bir vergi 
verecektir, yani muaf tutmak istediğimiz vergi, 
kurum olacak olursa, şirket olacak olursa, an
cak safi kârının yüzde onudur arkadaşlar. Ben 
kendi kendim'e düşündüm, bugün bu tasarı bu 
şekilde kabul edilir, kanuniyet iktisap ederse, 
İstanbul'daki Park Otel, Para Palas, Tokatliyan, 
Çınar Otel ve saire ve saire, Ankara'da Park Pa
las, Yüksel Palas, Belvü Palas, Cihan Palas, 
Ankara Palas, bunların hepsi Gelir Vergisinden 
muaf olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu vatandaşla
rın, bütün bu müteşebbislerin en geniş şekilde 
kâr etmelerini, bir vatandaş olarak, ondan sonra 
Maliye Bakanı olarak, arzu ederim. 

Vatandaş olarak arzu ederim; varlıklı insan
ların sayısının artması bize zevk verir, huzur 
verir. 

Maliye Bakanı olarak arzu ederim, çünkü 
bu varlığın artışı nispetinde ondan v<örgi alına
caktır. Bütün bu gibi müesseselerin vermekte 
oldukları ve vermiş oldukları gelir beyanna
melerini gösterdiler. Rakamları göz önüne ge
tirdim. Bunu açıklıyamıyacağım için müteessi
rim. Açıklıyabilsem, onlara muafiyet vermek mi 
lâzım, yoksa böyle bir şeyi düşünmemek mi 
icabeder, kestirebilirsiniz. 

Şimdi, bunlara vergi muafiyeti tanımayı ka-
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I tiyen doğru göremedim. Elimde bu müessese

lerin en son beyannamelerinin rakamlarını bu
lundurarak böyle düşünüyorum. 

I Bir arkadaşım burada, bunu Teşviki Sanayi 
Kanunu ile kıyas etti. Ben katiyen böyle bir 
düşüncede değilim. Teşviki Sanayi Kanunu bu 
memlekette 1927 den 1942 ye kadar tatbik edil
miş olduğu halde sanayiimizi, ancak emekletmiş 
ve bir iki adım attırabilmiştir diyebiliriz. 1942 
ye kadar memlekette hangi sanayi kurulmuş
tur?. Bütün kurulmuş olan şeyler, Devlet eliy
le kurulmuş olan sanayidir. Şimdi ise Sanayi 
Kalkınma Bankası para yetiştirememektedir. 
Devlet müesseselerine değil, hususi şahısların 
fabrika kurmak için yaptıkları teşebbüslere 
banka para yetiştirememektedir. Onun için 
böyle şeyler kanunla olmaz. Bir memlekette tu
tulan iktisadi politika, iktisadi canlılık, servet
lerden istifade etme, bütün bunlar sanayii iler
letir veya yerinde saydırır. Eğer kanunla iler
lemek icabetseydi bizim Teşviki Sanayi Kanu
nunun, 1927 den 1942 senesine kadar - ki 1942 
de kalmıştır - bu vazifeyi belâğan mabelâğ yap
ması lâzımdı. Halbuki o müddet zarfında kurul-

j muş olan sanayi, Devlet eliyle kurulmuştur. Bu
gün ise hususi teşebbüs, sağda, solda mütemadi
yen fabrika kurmakta ve mütemadiyen kredi 
talep etmektedir. Onun için ben bu teklifi, Sa
nayii Teşvik Kanununa hiç benzetemedim. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımız Hindistan'
daki turistlerden bahsetti. 

Arkadaşlar, kabul buyurun ki, bugünün tu
risti, sadece tarihî âbide görmek için memleket 
gezmiyor. O, eski turistti. Bugünün turisti, ta
rihî âbidelerin yanında çeşitli şeyler istiyor. Eğ
lence istiyor. Başka gezilecek yer, eğlenilecek 
şey istiyor. Onun için eğer muaflığı kaldırırsak 
turist gelir diye beklemek doğru değildir. Tari-

I hî müesseselerin yanı başında turisti celbedecek 
onu otel odasında gece uyutmıyacak olan diğer 
tesisleri de hususi teşebbüs meydana getirecek-

I tir. Turist eğlenmek için, gezmek için geliyor. 
| Gelir Vergisinden muaflığın reddi hakkındaki 

Yeredoğ Kişioğlu ve Halûk Şaman'in teklif leri-
j nin kabulünü ve komisyon tasarısından bu fık

ranın çıkarılmasını rica edeceğim. 
REÎS — Değiştirgeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
; 9 ncu maddenin ikinci fıkrasının metinden 
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çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Halûk Şaman 

Sayn Reisliğe 
Tasarının 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının 

kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
(Fıkra, Gelir Vergisi muafiyetine dairdir) 

Kocaeli Mebusu 
Yeredoğ Kişioğlu 

E E l S — önergeler aynı mahiyettedir. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şu halde metini dikkate alman önergeler ve 
değiştirgeler mahiyetinde tekrar yeniden okuyo 
ruz. 

MADDE 9. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanlar 5648, 5649 ve 5650 sayılı kanunlar
daki muaflık hükümlerinden faydalanırlar. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Turizm müesseselerinin işle
tilmesi için satınalınacak gayrimenkullerin teb
cilleri ve şerhi müstelzim muameleleri Tapu Tint-
cından muaftır. 

(Hükümetin 11 nci maddesi 10 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir.) 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Turizm müessesesi belgesi 
verilmiş olan birinci maddenin birinci' bendin
de yazılı müesseseler, müessesenin işletmeye fii
len açılmasından üç ay önce başlamak üzere nq 
yıl müddetle yabancı devlet tebası mütahassıs 
şahıslar çalıştırabilir. Ancak (bunların sayısı, 
o müessesede çalışanların yüzde on beşini geçe
mez. 

ıSENÎHt YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim, 
Hükümetin 12 nci maddesinde, «Turizm mü
essesesi belgesi verilmiş olan, birinci madde
nin birinci bendinde yazılı müesseselerin, bir 
müdüırü, bir muhasebecisi, bir metrdoteli, bir 
şef garsonu ile bir başaşçısı beş yıl müddetle, 
bunların dışında kalanı mütehassıs ve müstah
demlerim yüzde yirmisi 3 yıl müddet, yabancı 
Devlet uyruklusu olabilirler» deniyor. Çalışma 
Komisyonunun 11 nci maddesinde ise, bu gibi 
yerlerde üç yıl müddetle yabancı Devlet tebaa
sı mütehassıs şahısların çalışabileceği, ancak 
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bunlarm sayısının, müessesede çalışûmların 
% 15 ini geçemiyeceği mukayyettir. İstanbul'
daki Parkotel bugün 278 müstahdem kullam-
maktadıtr. Hükümet ve Geçici Komisyon bu
raya beş kişi ayınmaktadır. Çalışma Komisyo
nu ise yüzde on vermektedir. 

Şimdi Parkotelinde 300 kişiye yakın kim
se çalışıyor, yarın Hilton 500 kişi ile çalışacak
t ır ; beş yüz kişi ile. Hesabım1 kuvvetli değil, 
panmatkla hesap edersek 15 - 30 - 45 - 75 şu ka
dar kişi çalışacaktır. 

Böylece izah ettikten sonra; Türk Milleti 
kanımı akıtarak, canını kaybederek toprakla
rından yabancıları yurt dışına attı. İsviçre'de 
Lozan'a gönderdiği mümessillepin yaptıkları 
anlaşmada, Türkiye'de ancak, Türk vatandaşla
rının yapamadıkları sanat ve mesleklerle meş
gul olan ecnebi sanatkârlar çalışabileceği tes-
bit edilmişti. 9 . IV . 1932 tarihinde ve bu sa-
ıkaf altımda bu kürsüden yükselen seslerin so
nunda halen mer'i olan 2007 sayılı Kamun sağ
lanmıştır. Bu kamum, malûmu âliniz, bu gibi 
işleri Türk vatandaşından gayrisinin yapma
masını âmirdi. Bu kamun sağlanırken zabıt
larda da göreceğimiz veçhile ımaksat; âmme 
hizmetine taallûk eden işlerde memleketin öz 
evlâdını çalıştırmak suretiyle emniyeti temin 
etmekti. 20 senedir bu kanunum meriyette ol
maması yüzünden Türk çocukları neler yaptı
lar ve neler meydama getirmeye muvaffak oldu
lar. Havada pilotluk, makinistlik, karada nak
liyecilik, tahmil ve tahliyecilik, şoförlük, ale-
lûmum han, aprtmam, kapıcılıklarına varınca
ya kadar, kahve, otel ve barlarda garsonluk, 
oyunculuk, şarkıcılık, berberlik ve mümasili 
mevcut iken şimdi huzurunuza gelmiş olan 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kamunu münase
betiyle bu ecnebi müstahdemleri memleketimi
ze getirilmezse, turistik otellerin ve sair ma
hallerin işleri yürümiyecek gibi mülâhaza edil
mektedir. 

tSAFFET GÜROL (Konya) — Tabiî. 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Öyle 

zannedersin. Bugün İstanbul'da Parkotelde 
287 müstahdem vardır, Ankara'da yeni açılan 
Turizmi Otelinde birçok 'Türk vatandaşımız var
dır. Biz yirmi seneden beri yaptığımız muvaf
fakiyetleri Avrupalılardan görmedik. 

Bir memlekette fabrikalar yapılır, müesse
seler meydana getirilir, turizmi teşvik için foü-
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yük oteller kurulur, Bunlıa'r iki gayeye dayanır: 
Biri iktisadi, diğeri, âmine hizmetleri görecek 
kimselere iş bağlamaktır. Hükümetin ve 122 muh
terem mebus arkadaşımızın Turizmi Teşvik Kanu
nunu huzurunuza getirdiğine memnun olmamak 
kabil değildir. Fakat bâzı müesseselerin mey
dana gelmesinden kendi hesabına memnun kalan 
işçilerin arasına % 15 ecnebi işçiler sokarak... 
Affedersiniz gözlerim rahatsız. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Konuş 
daha iyi. 

SEx\[tHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Âmme 
hizmetlerini gören kimselerin emniyetli olacağı
na ben şahsan şüphe etmekteyim. 

Diğer taraftan Türk memleketine ve Türkçe 
bilmiyen kimseleri getirmek suretiyle Türkün 
söylediklerini anlamıyan birçok kimseleri istih
dam etmiş olacağız. Ben, bunun misillini ken
dimde tecrübe ettim. Geçen sene İstanbul'a ge
len îstellâ Bilâpis isminde bir seyyah vapuru 
ile yolculuk yaparken o vapurun şef garsonları 
yalnız îngilizdi. Yemek salonuna indim, ne de
sem, cevap olarak yes alıyordum. Girerken de 
mütemadiyen pliz diyorlardı. Anlamıyordum, 
oturdum Pliç istemem dedim, ün sup ön biftek 
dedim. Çünkü bütün dünyada süp bir et suyu 
biftek de biftektir. Ben yenilmediğini bildiğim 
için sofradan iki porsiyonla kalktım. 

Şimdi tasavvur edin, bizim memleketimize 
gelecek olan ecnebi garsonların Türke hizmet 
etmesi porsiyonu ikiye indirmekten başka birşey 
temin etmiyecektir. Bu hususta söylenilecek 
sözler vardır, Fakat zamanınızı işgal etmiyeyim 
(2007) sayılı Kanunumuza sadık kalalım. 

Eğer mütehassıs, yani namı diğerle uzman 
diyorsak, dün kendileriyle görüştüğüm Muhlis 
Ete arkadaşımızın dediği gibi, Almanya'da 
ınorte saddonlarda mükemmel uzman yetiştiri
yorlar. Kabiliyeti büyük olan Türk'ün onlara 
gönderilip uzman yetiştirilmesi daha doğru olur. 
^007 sayılı Kanunun bir tarafına dökunmıya-
lmı. Ne mutlu Türküm diyene. 

Bu hususta bir takrir takdim ediyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

REÎS — Saffet Gürol. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım, Hükümet tarafından Meclisi Âliye 
getirilen ve nihayet üç komisyondan geçen bu 
kanun tasarısında bulunan ve kabul edilmesi 
her halde faydalı neticeler verecek bir fikrin 
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aleyhinde, diyarı küfrü görmüş bir arkadaşımı
zın konuşması beni hayrete şevketti. Senihi Yü
rüten Avrupa görmüş ve hakikaten turizmin 
ve otelciliğin ne olduğunu bilen bir zattır. Tu
rizmi teşvik yolunda da bir müessesesi vardır. 
Hepiniz davetiyesini aldınız, iştirak edenleri
miz bulunursa Avrupa'da otelciliğin ne oldu
ğunu görüp bileceğiz, biz de öğreneceğiz. Yal
nız içimizde bilenlerimiz vardır. Ben de biraz 
biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hilton Oteli, Park 
Otel ve emsali otellerin memleketimizde çoğal
masını isterken, Türk işçilerine yeni bir sahai 
faaliyet zuhur edeceğinden dolayı çok mem
nunum. İnşallah bu otellerin adedi çoğalacak 
ve bizim memleketimizde de sıkılmadan, ecne
bileri misafir edecek oteller ve bu otelleri çok 
güzel idare eden otel müdür ve müstahdemleri 
meydana gelecek ve çoğalacaktır. Bu yüzden 
birçok Türk aileleri maişetlerini temin ede
ceklerdir. Fakat memleketimizde bilinen bir 
hakikat varsa o da şudur : Bizde garsonluk dai
ma Türke ağır gelen, alışamadığı bir mevzudur, 
intibak edilemiyen bir mevzu halindedir. Lo
kantaya gittiğimizde, otele gittiğimizde daima 
biı- cinsü mezhep tefrikiyle karşı karşıya kalı
yoruz. Bu, ayıplanacak bir meslek değildir, lâ-
yıkiyle hizmet edenleri takdir etmek icap eder. 

Binaenaleyh bu hususta şu son okunan 
metindeki ecnebi mütehassıs işçilerin % 15 ola
rak tesbit edilen miktarı çok cüzidir. 

Arkadaşlar, bu iş hakikaten ihtisasa ihtiyaç 
gösteren bir meslektir. Bu işin müdürlüğü, mu
hasebeciliği, lokantacılığı, garsonluğu, aşçılığı 
ve hattâ aşçı yamaklığı da ayrı bir ihtisas ister. 
Bizim memleketimizde bilhassa şu bulaşık işi
ni, bulaşık yıka/masını dahi bilmeyiz. Yani 
mutfağın mühim bir unsuru olan bu kısım da
hi bir ihtisas işidir. Memleketin her hangi bir 
yerine seyahat yaptığımız zaman, bir otelde 
vale dö şanbrm, kadın garson ve diğer otel müs-
tahdemininin karşımızda tamamen acemi bir 
halde hizmet ettiklerini maalesef her zaman 
görmekteyiz. Fransa diğer milletlerden daha mı 
az milliyetperverdir? Oranın büyük otellerinde 
ecnebi bu gibi müstahdemler pek çoktur. Bu 
gibi hizmetler âdeta aileden aileye intikal et
mektedir ve bir meslek halindedir. Bir arkada
şımız bana hatırlattılar. Fransa'daki otel müstah
demlerinin hemen hemen cümlesi İsviçre'den 
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gelen kimselerdir. îsviçre âdeta Fransa ve diğer 
Avrupa memleketlerine garson ve sair otel 
müstahdemini ihraç eden bir memleket haline 
gelmiştir. 

Bendeniz bu gibi hizmetlerin ilânihaye ec
nebiler elinde kalmasına taraftar değilim, biraz 
gayret sarfedilecek olursa kısa bir zamanda her 
halde memleketimizde otel müstahdemini, otel 
işçiliği bir meslek haline gelecek ve misafirlere 
karşı bizi utandırmıyacaklardır. 

Yalnız Hilton Otelini bir misal olarak alı
yorum. 500 kişiye varacak kadrosu içinde 1% 15 
nedir? 75 kişidir. Hakikati ararsanız, katlan, 
oda adedini düşünürseniz, büyük eğlence yer
lerini düşünürseniz 75 rakamı hiçtir. 

Binaenaleyh, Senihi Yürüten arkadaşımız 
belkide haklıdır ama teklifleri mevsimsizdir. 
Bunun kabul edilmemesini ve reddini, memle
kette turizm endüstrisinin gelişmesi bakımın
dan ve istikbali bakımından rica ederim (Alkış
lar). 

REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

müzakere ettiğimiz kanun öyle güzel bir kanun
dur ki ceste ceste yerleştiriyor. Bu maddeyi 
kabul ettiğiniz takdirde altta güzel bir başka 
madde var, onu takviye ediyor, ondan sonra 
bir madde geliyor, yatıştırıyor. Daha arkasın
dan maddeler geliyor sıkıştırıyor. Hepsini gör
dükten sonra anlıyacaksınız. Onun için sıra gel
mişken arzedeyim. 

Bu turist celbi için kurulacak otel, gazino, 
lokanta, bu gibi şeyler elbette ki bizde de vardır. 
Ama, karınca kaderince. Her şeyi yetiştiren ve 
büyük medeni âlemle atbaşı gitmiş olan Türk 
Milleti elbette ki bunları da yetiştirecektir. Bun
da hiç şüpheniz olmasın. Cömert olmıyalım ar
kadaşlar, kurulacak müesseseler kurulsun. 

Bakınız kanun diyor ki ; bu gibi müessesele
rin kurulmasından! üç ay evvel ye kurulduktan 
sonra şu kadar sene yabancı tebaalı mütehas
sıslar çalıştırılabilir. Mütehassıs diye kimler 
gelecek Aıllahüâlem bissavap, % 10 ıı geçme-
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I mek şartiyle bunlar kullanılacak. Bunlarm kul

lanılmasına bir müddet için razı olacaksınız. 
| Ama altında bir madde daha var. Bakanlar Ku

rulu karariyle bu müddet uzatılabilir, diyor. Al
lah bilir ne kadar uzar. Daha aşağıda bir mad
de daha var. Onda da, çalgıcılar, kızlar mızlar, 
şunlar bunlar diyor. Bunlar da yabancı tebaa. 
Onlar da ayrı, yavaş yavaş, tedrici.. Bunlar her 
halde bünyemize uygun şeyler değildir. Ben acı 
söylüyorum, dost daima acı söyler. Onun için 
Söylenecek düşüncelerim var, fakat ümidim kı
rık. Teklif yapmıyacağım. Takdir sizindir. 

REİS — Avrupa tstişari Meclisi Beşinci 
devre içtimaına iştirak edecek arkadaşlarımızın 
isimlerini okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Avrupa Istişari Meclisi 5 nci devre içtimaı

na memleketimizi temsil etmek üzere katılacak 
üyeler için yapılan seçime (247) zat katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı olanlar hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arzolunur. 
Çorum İsparta Samsun 

Saip özer Reşit Turgut M. özkefeli 
Sivas Antalya Maraş 

B. Taner Akif Sarıoğlu R. öksüz 

D. P. 
Nihad Reşad Belger 
Muhlis Ete 
Zeyyat Mandalinci 
Ziyad Ebüzziya 
Osman Kapan i 
Adnan Karaosmanoğlu 
Füruzan Tekil 

İstanbul 
Ankara 
Muğla 
Konya 
İzmir 
Manisa 
İstanbul 

231 
228 
228 
226 
222 
219 
207 

Bağımsı/ 
Nadir Nadi Muğla 111 

23 Nisan Millî Hâkimiyet Bayramı münase
betiyle Çarşamba öğleden sonra resmî tatildir. 
Bu itibarla 24 Nisan Cuma günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Gümüşane'de kurulması düşünülen şeker 
fabrikasının istihsal hacmi ile pancar istihsal sa
hası hakkındaki sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı 
Yırcalı'nın yazılı cevabı (6/984) 

Ankara, 27 Mart 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İşletmeler Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 
Cemal R. Eyüboğlu 

Soru : 
Büyük Millet Meclisinin son tatilinden fay

dalanarak yaptığım seyahat sırasında Gümüşa-
ne'ye de gittim. Halkla »vâki temaslarımda, 
Gümüşhane'nin sayın 'milletvekilleri tarafından 
halka, o havalide, 'Devlet eliyle bir şeker fab
rikası kurulacağının, bu fabrikanın o bölgede
ki iller için büyük faydalar sağlıyaeağının müj-
delendiğini öğrendim. 

Gerek toprağının gerek diğer iktisadi şart
ların kifayetsizliği bakımından halkı yarı sefa
let içinde bulunan Gümüşane bu ve 'benzeri ted
birlerle iktisaden ikalikındırılmaya muhtaç ve 
lâyıktır. 

Sabırsızlıkla haber bekliyen halkın gereği 
veçhile aydınlanabilmesi için İşletmeler Bakan
lığının bu hususu gazetelerle açıklamasında fay
da görürüm. Aynı zamanda, kurulacak fabri
kanın istihsal hacmi ve bu fabrikanın pancar 
istihsal sahası hakkında yazılı olarak cevap ri
ca ederim. 

T.C. 
işletmeler Vekâleti 20 . IV . 1953 

Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı 
Sayı - Genel Özel : 4/628 

özü : Doğuda kurulacak 
şeker fabrikası hakkında. 

T. Büyük Millet Meclisi Eeisliğine 
31 Mart 1953 tarih ve 4991/11055-6/984 sayılı 

emirleri karşılığıdır. 

Gümüşane dolaylarını da içine alan bölgede 
kurulması kararlaştırılan şeker fabrikası hak
kında Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak takdim edilmiştir. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederi. 
İşletmeler Vekili 

S. Yırcah 

Gümüşane dolaylarını da içine alan bölgede, 
muhtemelen (Aşkale) de kurulacak şeker fabri
kası hakkında Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu ?nun yazılı soru Önergesinin cevabıdır; 

Memleketimizin iklim şartlarına göre muh
telif yerlerinde ve bu arada doğu kesiminde de 
pancar ziraatine elverişli sahaların ve fabrika 
tesisi imkânlarının mevcudiyeti tesbit edildik
ten sonra buralarda şeker fabrikaları kurulma
sı kararlaştırılmış ve hazırlanan program Yük
sek Başvekâletin tasvibine sunulmuş bulun
maktadır. 

Bilindiği gibi, şeker sanayii pancar ekimi 
yoliyle, çiftçinin teknik ziraat yapmasına ve 
malî siasmın artmasına amil olmaktadır. Bu 
arada, hayvancılığın inkişafına ve toprak veri
minin çoğalmasına imkân bahş etmektedir. Hu
lâsa Vekâletimiz, pancar ekiminin bütün Yurd-
da olduğu kadar, doğu illerimizin zirai bünyesi 
için de ehemmiyetli ölçüde bir kalkınma faktö
rü olduğuna inanmış olarak bu vadideki mesa
isini hızlandırmıştır. Bu cümleden olarak : 

1. Verilen talimat uyarınca Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi teşkilâtı tarafın
dan (Erzurum - Erzincan - Gümüşane) havali
sinde zirai etüdler yapılmış, bu mıntakada mer
kezi (Aşkale) olmak üzere, muhit ve iklim şart
larına uygun kapasitede bir şeker fabrikası ku
rulması kararlaştırılmıştır. 

Demiryolları ile müştereken karayolları şe
bekelerinden de faydalanılabilecek olan bu böl
gede kurulacak fabrika senede 120 000 ton pan
car işliyecek ve 18 000 ton şeker istihsal ede
cektir. 

2. Bu tesisleri meydana getirirken, her şey
den evvel hususi sermayenin ön plâna, geçmesini 
istihdaf eden bir programla hareket olunmak-, 
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tadır. Bu itibarla Pancar Ekicileri İstihsal Koo- I 
peratifleri veya İktisadi ve Sınai Kalkınma 
Anonim Şirketi namı altında meydana getirile
cek teşekküller marifetiyle, mahallî halk ve 
çiftçiler tarafından, ileride bu bölgede kurula
cak şeker şirketinin nüvesini teşkil etmek üze
re, sağlanacak sermayenin Millî Bankalarca 
desteklenmesini temin etmek ve bunların takat- ı 
lan dışında kalan miktarları da Devlet eliyle 
ve kredi yoliyle tamamlamak derpiş edilmek
tedir. 

3. Programa dâhil bulunan fabrikaların 
tesisi mevzuunda da alınması lâzımgelen tedbir
lere tevessül olunması için Türkiye Şeker Fab
rikaları Anonim Şirketine gereken talimat ve
rilmiş ve ayrıca, yeni fabrika kurulacak bölge
lerde teşkilâtlandırılacak pancar ekicileri koo
peratiflerine iştirak edecek çiftçilerden malî ta-
katları müsait olmayanlara, bir zirai kredi sağ
lanması hususu T. C. Ziraat Bankasından rica 
edilmiştir. 

4. Aşkale'de kurulacak fabrikayı beslemek 
üzere : 

Merkezi Gümüşane olmak üzere şimalde 
Torul ve güney doğuda Kovans'ı çevreliyen 
dairenin içinde kalan saha ile Bayburt ve hava
lisi, Kelkit ve havalisi, Aşkale merkez olmak 
üzere doğuda Erzurum ve havalisi, batı da Er
zincan ve dolaylarını içine alan bölgeler pancar 
ekim sahası olarak tefrik ve tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

2. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Maçka ve Of hazalarının Hamsi Köyü ve 
Hayrat nahiyelerinde zirai kredi kooperatifleri
nin kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Gü
relinin yazık cevabi (6/987) 

27. I I I . 1953 
B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Ekonomi ve Tioaret 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ederim. Saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 
(Cemal R. Eyüboğlu) 

Soru : , 
Trabzon'un, Maçka İlçesinin Hamsi Köyü Bu

cağı ile, Of İlçesinin Hayrat Bucağında, halk, J 

.1953 0 : 1 
Zirai Kredi 'Kooperatif i kurulması hususunda 
arzu izhar etmektedir. 

Bu arzunun tahakkuku için (tabiî imkân, lü
zum ve sebep görüldüğü takdirde) T. C. Ziraat 
Bankasının teşebbüse geçmesi lâzımgelmektedir. 

Keyfiyetin tetkikini ve neticenin bildirilme
sini rica ederim. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 20. IV. 1953 

Hususi Kalem Müd. 
Sayı: Genel : 24170 

Özel : 1/159 

özü : Maçka ve Of kazala
rında kooperatif açılması 
Hk. 

Türkiye B. M. M. Reisliğine 
Şehir 

31. I I I . 1953 tarihli ve 6/987 - 4994/11058 
sayılı yazılarına C : 

Maçka ve Of kazalarının Hamsi Köyü ve 
Hayrat nahiyelerinde zirai kredi kooperatifle
rinin kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesine göre yap
tırılan tetkikat neticesinde; 

1. Of Kazasının Hayrat Nahiyesinde bir 
Tarım Kredi Kooperatifi kurulara^ ana mukave
lenamelerin tanzimi ile tasdik ettirildikten son
ra gönderilmesi için T. C. Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğü tarafından Of Ajansına 24. I I . 1953 
tarih ve 38 sayılı mektupla gerekli talimat veril
miş olduğu, 

2. Maçka Kazasına bağlı Hamsi Nahiyesinde 
kooperatif kurulması hususunda şimdiye kadar 
her hangi bir talepte bulunulmamış olduğu, 

Bununla beraber Hamsi Nahiyesinde koope
ratif kurulması uygun görüldüğü takdirde Ta
rım Kredi Kooperatifleri Teşkilât Talimatname-
sindeki esaslar dairesinde gerekli tetkikatın ya
pılması ve teklifte bulunulması hususunda sözü 
edilen banka tarafından Maçka Ajansına ica-
beden talimat verilmiş olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Keyfiyeti Saygı ile arzederim. 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 
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3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-

lu'nun, Giresun ve Trabzon köylerindeki bina
ların üstünü, orman tahribatını önlemek gayesi 
ile sacla örtebilmek için Ziraat Bankasınca açı
lacak krediden vazgeçilip geçilmediğine dair so
rusuna Ekmemi w Ticaret Vekili Enver Güreli 
ve Tarım Vekili Nedim ökmen'in yazılı cevap
lan (6/988) 

27 Mart 1953 
B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Tarım Bakanı ile 
Ekonomi ve Ticaret Balkanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygıla
rımla... 

Trabdon Milletvekili 
Cemal R. Eyüboğlu 

Soru : 
GiresW ve Trabzon 'da köylü halk, binaların 

üstünü Hartamalarla (genç çam ağaçların m 
gövde kısmından yapılan bir nevi çıta) örtmek
tedir. 

Ormanların Tahribini önlemek ve ayın za
manda halikı daha iktisadi olan saç örtüye alış
tırmak malksadiyle, Tarım Bakanlığı ile Ekono
mi Bakanlığı arasında hâsıl olan mutabakata 
tevfikan, Ziraat Bankasının bu maksatla köylü
ye kredi açacağı ve bu işi için ayrılacak saçların 
Ziraat Bankası şubeleri vasıtasiyle köylülerimi
ze dağıtılacağı, Tarım ve Ekonomi bakanları ta
rafından Bütçe komisyonunda muhtelif vesile
lerle ifade edilmişti. 

Bu defa, Meclisin tatilinden faydalanarak 
Karadeniz sahillerinde yaptığım seyahatte he
nüz böyle bir teşebüse geçilmediğini gördüm. 

Bu tedbirden Hükümet vaz mı geçmiştir? Vaz
geçmemişle bu teşebbüsü ne zaman ve nasıl ger
çekleştirecektir? Bu tedbirden hangi illerin köy
leri faydalanacaktır? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 20 . 4 . 1953 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı Genel: 24175 

öz-el : 1/158 

T. B. M. M. Reisliğine 
31 . 3 . 1953 tarih ve 6/988 - 4995/11059 sa

yılı yazıları cevabıdır: 
Giresun ve Trabzon köylerindeki binaların 

4.1963 0 : 1 
j üstünü, orman tahribatını önlemek gayesi ile 

sacla örtebilmek için Ziraat Bankasınca açıla
cak krediden vazgeçilip geçilmediğine dair 
Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu tara
fından verilen yazılı soru önergesi hakkındaki 
mütalâmız aşağıda arzedilmiştir: 

Orman katıyatımn önüne geçilmek üzere, 
Giresun Vilâyeti çevresi dâhilinde istimali mûtat 
hartama yerine köylü vatandaşların evlerinin 
damlarını oluklu sacla örtmeleri mevzuu ehem
miyetle ele alınmış ve bu sacların dış piyasalar
dan teminiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılması 
işiyle Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatif- ' 
leri Birliği vazifelendirilmiştir. 

Adı geçen birlik dış piyasalarla gerekli te
masını ikmal etmiş, ithalâtın yapılabilmesini 
teminen birlik namına Ziraat Bankası tarafın
dan ithalât için şimdilik 750 000 liralık kredi 
açılmış, Vekâletimizce gerekli ithal müsaadesi 
verilmiştir, ilk parti malın siparişi yapılmıştır. 

Birlik bu sacların ithal ve satış işleriyle meş
gul olacaktır. Müstahsıla bunların 4 - 5 sıene 
vâde ile satılmasını t'emin konusu Ziraat Ban
kasınca incelenmektedir. 

Bu saçlar Karadeniz Bölgesi mü&tahsılına, 
I vilâyetler ve kazalar itibariyle bir tefrik göze

tilmeden satılacaktır. 
Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Enver Güreli 

T. C. 
i Orman Genel Müdürlüğü 7 . IV . 1953 
i Şube : Gn. Md. K. 

H. No. : 21000-198 

Özet : Pedavralara dair 
Trabzon Mebusu Cemal 
Reşit Eyüboğlu'nun yazı
lı sorusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
K: 31 . I I I . 1953 gün ve 4995/11059 sayılı 

emirlerinize: 
Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun 

Giresun ve Trabzon köylerindeki binalarda daan 
örtüsü olarak kullanılan pedavra yerine sac 
kullanılmasının sağlanılması için Ziraat Ban
kasınca açılacak kredi hakkındaki yazılı sorusu 
aşağıda cevaplanmıştır: 

I Orman tahriplerini önlemek maksadiyle or-
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man içinde ve civarında yaşıyan köylülerimize I 
pedavra yerine kaim olmak üzere onman mah
sullerinden dam örtüsü imal edilerek verilmek 
ve bu mümkün olmıyan hallerde galvanizli saç 
ve kiremit alıp tevzi etmek, kiremit ocağı aça
caklara yardım etmek, odun sarfiyatını azalt
mak için soba almaya teşvik maksadiyle muhtaç 
köylülere para yardımında bulunumak veya sac | 
ve soba alıp tevzi etmek, orman ıirr-ntakalarmda I 
linyit çıkarıp satmak istiyen krediye muhtaç va
tandaşlara teşvik maksadiyle para yardımı yap
mak üzere îcra Vekilleri Heyetinin 27 . I I . 1952 
tarihli kararnamesiyle yürürlüğe konulmuş bulu
nan (Orman işletmesi ve Döner sermayesi Tali
matnamesine) hüküm konulmuş ve mezkûr ta
limatnamenin 42 nci mad!desiyle bu maksada 
sarfedilmek üzere Orman işletmesi döner serma
yesinden 500 000 liralık bir fon ayrılmıştır. 

1953 O : 1 
işletme Talimatnamesinin bahsolunan 42 nci 

maddesinde, bu maddenin tatbikatına ait bir ta
limat Maliye Vekâletinin mütalâası alınarak 
Tarım Vekâletince hazırlanacağı da tasrih edil
miştir. 

Bu hükme istinaden teşkil olunan bir ko
misyon tarafından hazırlanan talimat mütalâası 
alınmak üzere 30 . XI I . 1952 tarihinde Maliye 
Vekâletine gönderilmiş ve mezkûr Vekâletçe de 
yapılmakta olan tatbikat neticelenmek üzere bu
lunduğundan pek yakında tatbikata geçilebilece
ğini umuyoruz. 

Bu yardımın tatbikatı Orman idaresince ya
pılacaktır. Ziraat Bankasınca ilgisi yoktur. 

Saygılarımla arzederim. 
Tarım Vekili 

N. ökmen 

T. Sİ. M. M. Basımevi 
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