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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturv.m 
Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklif

lerinin diğer maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge, kabul olundu. 

Çorum Mebusu Hasann Ali Vural vee 23 ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin II nci fıkrası (c) 
bendinde yazılı (kurumların serbest ve sözleşmeli 
avukatları) tâbirinin tefsiri hakkındaki takriri
nin geçici komisyonda görüşülmesi, kabul edildi. 

Petrol kanunu lâyihasını görüşmek üzere ge
çici komisyon kurulması kabul olundu. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunu lâyihaaı-

Sözlü soru 
1. — Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyum-

cu'nun, 6195 sayılı Kanunun meriyete girdiği 
tarihten bu güne kadar Hazineye intikal eden 

Lâyihalar 

1. — Devlet üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun layihası (1/738) (Bütçe Komisyo
nuna) 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası (1/739 (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ekli listelerin meriyet müddetinin uza
tılmasına mütedair beyennamenin tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/740) (Dışişleri, Güm
rük ve Tekel ve Bütçe komisoynlarına) 

4. — Memur ve Müstahdemlere Verilecek 
Fevkalâde Zam hakkındaki Kanunun 9 ncu ve 
bu kanuna ek 4849 sayılı Kanunun 1 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/741) (Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına) 

mn maddeleri üzerindee görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çokluk olmadığı anlaşıldığından, 
18.1.1954 Pazarteesi günü saat 15 tee topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Manisa Mebusu İstanbul Mebusu 
Muzaffer Kurbanoğlu Füruzan Tekil 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

Ali Ocak 

Cumhuriyet Halk Partisinin gayrimenkul malla
rının miktariyle, para, esham ve tahvilâtının 
değerlerine dair sözlü soru önergesi, Maliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1338^ 

Teklifler 
5. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesinin 1 nci fıkrasının ta
diline ve (K) bendinin 1 nci ve 2 nci fıkralarının 
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/505) (Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — Kütahya Mebusu ihsan Şerif özgen ve 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi (2/596) (Bütçe Komis
yonuna) 

Rapor 
7. — Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, 

Gelir Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin 2 
nci. fıkrasının tadiline ve Sinob Mebusu Muhit 
Tümerkan'm, Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (2/528, 
532) (Gündeme). 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb) 

3. — YOKLAMA 

REİS —Yoklama yapacağız. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1. — Reisicumhur Eisenhoıver tarafından vâ
ki davete icabet etmek üzere Amerika'yı ziyaret 
edeceğinden avdetine kadar Reisicumhurluğa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Ko-
raltan'm, vekâlet edeceğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi (3/569) 

REÎS — Riyaseti Cumhur (tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Ankara, 17.1.1954 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Amerika'yı ziyaret etmek üzere, Reisicum

hur Eisenhower tarafından vâki daveti kabul 
ettiğimden, 18 Ocak 1954 Pazartesi günü İstan
bul'dan hareketim mukarrerdir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 33 ncü madde
si mucibince, avdetime kadar, Reisicumhurlu
ğa Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik 
Koraltan'ın vekâlet edeceğini saygılarımla ar-
aederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arzolunmuştur «fendim. 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
m, Reisicumhurun Amerika seyahatine "Başve
kilin iştirak edip etmiyeceğine dair Başvekilden 
sözlü sorusunun geri verilmesi hakkında takriri 
(6/1319, 4/399) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet Reisinin Amerika seyahati hak-

REİS — Birleşimi açıyorum. 

kındaki sözlü soruma, bu seyahate katılmamak 
suretiyle, sayın Başvekil fiilen cevap vermiş ve 
maksat da hâsıl olmuş bulunduğundan önerge* 
mi geri aldığımı arzederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

(Gülüşmeler)*. 
RElS — Geri verilmiştir efendim. 
Gündemle ilgili takrir var, okuyoruz efen

dim. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha 

ve tekliflerin sözlü sorularla diğer işlerden ev
vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Mahmut Güçbilmez 

REÎS — önergeyi dikkatinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Usul hak
kında konuşacağım. 

REİS — Ne hakkında olduğunu ifade bu
yurun da ona göre takdir hakikimi kullanayım. 
Daha hiçbir muamele yapılmadı ki usule mü-
taallik bir müzakere açayım, izah buyurun, 
ona göre söz verip vermiyeceğimi düşüneyim. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Gündem 
çok yüklüdür. Hiç olmazsa haftada 4 gün top
lantı yapılmasını teklif edeceğim. 

REİS — Bir teklif yapın, Heyeti Umumiye-
ye af zedelim, 

4. - RİYASET DİVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLARI 

- 2 X 1 — 
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5 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Yabancı sermaye yatırım kanunu lâyi
hası ve Geçici Komisyon raporu (1/699) 

REİS —• Efendim, yabancı sermaye yatırım 
karnın lâyihasının müzakeresine devam ediyo
ruz. 

Dördüncü madde dikkate alman takrir üze
rine komisyona verilmişti. Şimdi komisyon söz 
istiyor, verilecek izahatı dinliyeceğiz, efendim. 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Muhterem -arkadaşlarım, 
geçen celsede yabancı sermayeyi teşvik kanu
nunun dördüncü maddesinin müzakeresi sırasın
da verilen bir takrir Yüksek Heyetinizce; dik
kate alınarak komisyona havale edilmişti. 

Komisyonumuz bu müddet zarfında yapmış 
olduğu toplantıda vaziyeti bir kere daha ince
lemiştir. Takrir hakkında ve projenin takrire 
uygun şekilde değiştirilip değiştirilmemesi üze
rinde konuşulurken bir an için şu müzakere et
mekte olduğumuz kanun projesinin prensipleri 

e yürürlükte bulunan 5821 sayılı Ecnebi Ser
mayeyi Teşvik Kanununun neden dolayı tadili
ne lüzum görüldüğü üzerinde dikkatinizi teksif 
etmenizi rica edeceğim. 

Bugün yürürlükte olan Ecnebi Sermayeyi 
Teşvik Kanununun değiştirilmesinde görülen 
zaruretleri şu üç noktada hulâsa etmek kabil
dir : 

1. Sermaye ve kârların saiklerinin müddet 
takyidinin kaldırılması lüzumu, 

2. Kârların transferindeki nispet tahdidi
nin kaldırılması zarureti, 

3. Fikrî hakların, teknik bilgilerin kıymet
lendirilmesi ve sermaye itibar olunması yolun
daki fikir. 

îşte bu fikirlerin kabulü zaruretidir ki, yü
rürlükteki kanunun tadiline lüzum hâsıl etmiş
tir. Şimdi biz eğer sermayenin çıkışını müd
detle takyit edersek kanun projesinin ilham al
dığı üç prensipten birincisini zedelemiş olaca
ğız. Bu itibarla kanun prijesinde umuma şâmil 
bir prensip halinde mevcut olan muayyen bir 
müddete tâbi olmaksızın transfer edilebilmek 
kaydının kaldırılmasını ve bu suretle bu pren
sibin bertaraf edilmesini komisyonumuz tecviz 
etmemektedir. 

Bunu nazarı itibara almada saik olan endi

şelere gelince ;bunları evve'lce de izah etmiş
tik. Kanunun birinci maddesi memlekete gire
cek yabancı sermayeyi başıboş bırakmamaktır, 
bunun umumi şartlarını koymuştur, ayrıca da 
tetkik mercileri vaz'etmiştir. Umumi şartların 
birincisi memleketin iktisadi kalkınmasında 
faydalı olmak şartıdır. Bu şart tahakkuk ettiril
dikten sonra gelecek yabancı sermayeyi ayrıca 
tetkik mercilerinin, yani komitenin ve icra ve
killeri... 

REÎS — Çok gürültü oluyor, komisyon söz
cüsünün izahları anlaşılamıyor. Rica ederim sü
kûneti muhafaza edelim. 

Devam buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Devamla) — ...İcra Vekilleri Heyeti
nin de süzgecinden geçecektir. Ticari sahada ça
lışacak olan yabancı sermaye ancak bu umumi 
şartları haiz olduktan başka bu tetkik merciin
den geçmek suretiyle de memlekete girmiş olan 
sermayedir. Bu itibarla, bu nevi sermayenin esa
sen kısa bir müddetle memlekete girip çıkması 
bahis mevzuu değildir. 

Onun için biz, ticari sahada çalışacak yaban
cı sermaye dediğimiz zaman taahhüt işleri gibi, 
umumi mağazaların tesisi gibi, ihracat ticareti
nin rasyonalize edilmesi, gibi mevzularda ça
lışacak sermayeyi kasdediyoruz. Tabiîdir ki, Ec
nebi Sermayeyi Tetkik Komitesi ve onun kara
rını tasvibedecek olan İcra Vekilleri Heyeti 
bu umumi kıriteryumları nazarı itibara alacak
tır. 

Bu takrir kabul olunduğu takdirde, bir bü
yük taahhüt işi yapmak üzere, meselâ köprü, 
baraj yapmak üzere memlekete gelmiş olan 
sermayenin, taahhüt işini kısa bir zamanda bi
tirdikten sonra, çıkmak istediği anda önüne bir 
hail koymuş oluyoruz, beş sene müddetle çıkarı-
lamıyacaktır diyeceğiz. 

Bu şartlar altında yabancı sermayenin mem
lekete gelip gelmiyeceğinin takdirini Yüksek 
Heyetinize bırakıyorum. (Gelmez sesleri) 

Takririn kabulündeki mahzurları komis
yonumuz şu şekilde ifade etmek istiyor : 

Bir kere koymuş olduğunuz umumi prensi
bi ihlâl etmiş olacağız. Kanun hükümleri ara
sında bir ahenksizlik, bir düzensizlik vücuda 

— 212 
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getireceğiz. Sanayi sahasında gayrimahdut bir 
zamanla transferi kabul etmişken, ticaret sa
hasında reddediyoruz. Bu, kanunun umumi 
ahengini ihlâl etmektedir. Bundan başka böyle 
bir takyit prensip halinde kabul edildikten 
sonra diğer sahalara da teşmil edilmesi ihtima
li yabancı sermaye üzerinde daima menfi tesir
ler yaratacaktır. Bunu da gözden kaçırmamak 
lâzımgelir. 

Bu prensibi kabul etmemek suretiyle ancak 
yabancı sermayeye istediği emniyet sahasını 
vücuda getirilmiş olur. 
. Ticaret ve sanayi sahalarının ayrılmasında-
ki müşkülât da bu takririn reddedilmesini is
tememizde bir âmil olmuştur. Ticarete ve sa
nayi birbirine o kadar girift sahalardır ve il
tisak noktaları birbirinden o kadar yuzuhsuz 
bir halde ayrılmıştır ki, bu saha sanayidir, bu 
saha ticarettir demek pek güç bir şeydir. Böy
le bir şey kanunun tatbikatında birçok müş
küller getirecektir. Hemen hemen birbirine te
dahül halinde bulunan sahalara baş&a başka 
prensiplerin tatbiki, kanunun tatbikim sarsın
tılara mâruz bırakacaktır. 

Biz de arkadaşımız gibi memlekete gire
cek, kaptıkaçtı kârlar peşinde koşacak sergü-
zeştcu sermayeyi istemiyoruz ve bunu menet
mek istiyoruz. Yalnız onlar bunu kanun hük
miyle menetmek istiyorlar; biz ise bunun salim 
yolunu, kanunun umumi prensiplerine ve mer
cilerine ve mercilerin, isabetle kullanılacağını 
farz ve tahmin ettiğimiz, takdirlerine terket-
mek zaruretini duyuyoruz. Aradaki fark* bun
dan ibarettir. Hiçbir zaman endişe ve tevehhüm 
«tmemek lâzımdır ki, kaptıkaçtı bir sermaye 
memlekete girecekle kârları topladıktan sonra 
tasını tarağını toplayıp gidecektir. Bunun kont
rolü vardır. îşler bu kontrol altında yürütül
dükten sonra kaptıkaçtı bir sermayenin mem
lekete girmesi mevzuubahis değildir. 

Bu esbabı mucibe ile, kanun projesinin 4 
ncü maddesinin aynen kabulünü sizlerden rica 
ediyorum. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Ayrıca 
bir kontrol komitesi var mıdır? Yoksa aynı 
komite mi yapacaktır? 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) —Kanunda 
Yabancı Sermayenin Teşviki Komitesi namı ile 
kurulmuş komitedir, komitenin tetkikleri bi-

1.1954 0 : 1 
I rinei derecededir, ikinci derecede îcra Vekille

ri Heyetidir efendim. 
-REİS — Buyurun Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Muhterem komisyon sözcüsü arkadaşımız; 
uzun uzun Büyük Millet Meclisinde müzakere 
edildikten, lehinde aleyhinde bütün deliller 
ortaya atıldıktan sonra sırf millî menfaatler 

I namına Büyük Millet Meclisinin kabul etmiş 
olduğu bir takriri reddetmek için sebepler zik
rederlerken «bu yabancı sermayeyi Türkiye'ye 
getirmek için sevkedilen kanunun heyeti umu-
miyesinin istihdaf ettiği sermayenin beş sene 
içinde transferi derpiş ediliyormuş gibi» umu
mi mahiyette ifadei kelâm buyurdular. 

Halbuki arkadaşlar teklif edilen takdire 
göre memlekete kanunun istihdaf ettiği yatı
rımları, envestismanları yapacak olan sermaye
nin değil, bu memlekette envestisman yapmak, 
fabrika kurmak, baraj yapmak, buna mümasil 
tesisler meydana getirmek için gelecek olan 
sermayeler dışında sırf ticaret için Türkiye'ye 
gelecek olan sermayenin bu kârlarının her se
ne dış memleketlere gönderilememesi, transfer 
edilememesi noktasıdır. Takrirdeki bu cihetin 
millî menfaatlerimize ve vatandaşların mem
lekette müsavat ve hattâ üstünlüğe sahip ol
ması nazariyesine ne kadar tetabuk edeceği 
malûmuâlileridir. Sermayesi yüksek olan bir
çok Avrupa memleketlerinin tüccarları bu sa
hada geri olan memleketlere giderler, ticaret
haneler kurarlar ve bu paraları o memlekette 
taş taş üstüne koymaksızın kendi memleketle
rine gönderirler. Şimdi bu kanun olduğu gibi 
kabul edilecek olursa sermayesi ve tekniği 
ileri olan birçok Avrupa memleketleri Türki
ye'de ticarethane açmak imkânına malik ola
caklardır ve bunların kârları ve sermayeleri 
aynı sene içinde dış memleketlere gönderil
mek imkânına da malik olacaklardır. Bir kere 
memleketimizde mevcut olan ithalâtın darlığı 
bakımından, bu şekilde açılacak ticarethanele
rin kolayca temin edecekleri kârları göz önüne 
getiriniz. Bunun, kanunun istihdaf ettiği gaye
lerle hiçbir alâkası yoktur. Kanunun esbabı 
mucibesi şu şekilde bir mütalâaya dayanmak
tadır : Memleketimizde istihsal edilmeyip de ha
riçten gelen maddeleri memleketimizde istihsal 
ederek bunun dövizlerinin harice çıkmasına mâ-

I ni olmak. Yalnız ticaret yapmak için hariçten 
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memleketimize gelecek sermayenin bu mucip 
sebeplerle hiçbir alâkası yoktur. 

Kanunun esbabı mucibesinde serdedilen, 
memleketimizde iş hacmini çoğaltmak ve ihra
cat için getirilecek yabancı sermaye ile kanunun 
esbabı mucibesinde dermeyan edilen şu nokta
nın hiçbir alâkası mevcut değildir. 

Biliyorsunuz Türk tüccarları senede yüzbin-
lerce, bazan milyonlarca lira kazandıkları halde 
bunları harice çıkaramazlar. Türk vatandaşları 
kendi kazançlarını harice çıkarmak imkânını 
bulamazken o hald'e nasıl oluyor da ecnebi ser
mayedarlar kolay para kazanılan bir saha ola
rak Türkiye'ye yerleştirdikleri paraların ka
zançlarını harice çıkarmak müsaadesini veriyo
ruz? Bu, memlekette vatandaşara tanılan mü
savat ve hattâ birçok bakımlardan zaruri olan 
üstünlük hakkını ihlâl olur. 

Arkadaşımız diyorlar ki, sanayi ile ticareti 
tefrik etmek her zaman mümkün değildir. Tica
retin tarifi, ekonomi politikte ve Ticaret Kanu
nunda gayet vazıhtır: «Bir maddeyi elden ele 
geçirerek veyahut mekânını değiştirerek kıyme
tini artırmaya ticaret derler» Eğer bu, takrirde 
kâfi derecede izah edilemiyorsa komisyon bunu 
kanunun metninde vuzuhla tebarüz ettirmek 
imkânına malik bulunmalıdır. 

Bu meseleye evvelâ Büyük Ticaret merkez
lerinde uzun müddet bu ticari realiteyi tetkik 
etmiş bulunan Tarık Gürerk arkadaşımız par
mağını bastılar ve en hafif bir tedbir teklifin
de bulundular. Yani « ecnebi memleketlerden 
Türkiye'ye ticaret maksadiyle yani ithalât ve 
ihracat yapmak üzere gelmiş olan ticarethane
ler bu kazançlarını hiç olmazsa beş sene için
de dışarıya çıkaramamalıdır » teklifinde bu
lundular. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Bursa) — Teklif böyle değil, nereden çıkıyor? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ben 
bu teklifi bile az buldum. Değil beş sene, it-' 
halat ve ihracat yapacak kimselerin harice çı
karacağı paralar 20 - 25 sene gibi uzun zaman
la bağlı olmalıdır ve hattâ en iyisi bu parayı 
ve kazançlarını dışarıya çıkarmamalıdır. Bir 
ithalât ve ihracat şirketinin kazancını dışarıya 
çıkarması, kanunun istihdaf ettiği, memlekette 
«nvestisman yapmak gayesiyle tezat teşkil eder. 
Memlekette meselâ İzmir'de, İstanbul'da bü-
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yük ecnebi ticarethaneleri vardır. Bunlar her 
sene kazançlarını dışarıya çıkaramadıkları için, 
paralarını memlekette fabrika kurmak, tesis 
yapmak gibi, kanunun istihdaf ettiği sahalara 
sarfetmektedirler. Şimdi biz basit, iptidai bir 
memleket gibi, âdeta hariç memleketlerden 
Türkiye'ye sermaye gelsin, gayet kolay olan 
ithalât ve ihracat ticareti yapsın ve bu işleri 
yaparken hariçteki müesseselere yakın alâkası 
dolayısiyle, bizim Türk tüccarlarına nazaran 
gayet kolay kazançlar temin etsin, hattâ döviz 
kaçırmak ve saire gibi büyük imkânlara malik 
olsun demekteyiz. İthalât bizde tahditlidir 
biliyorsunuz, ithalâta her vakit kâfi miktarda 
döviz vermek imkânımız mevcut değildir. 
Halbuki kredi yolu ile memlekete daha büyük 
ithalât yapmak imkânları mevcuttur. Yarın Av-
rupada ve diğer büyük memleketlerde bulunan 
ve başka memleketlere ihracat yapan firmala-
rm Türkiye'de de şirketleri, ticarethaneleri bu
lunabilir ve bunlar, uzun vadeli Ödeme ile 
Türkiye'ye kolaylıkla ve hattâ Türkiye'deki 
tüccarlara nazaran daha vâsi şekilde ithalât 
imkânlarına ve buradaki tüccarların sahip ola
madıkları imtiyazlara sahip olabilirler. Bunun 
dışımda biz de komisyon ve sayını Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinin bütün fikirlerle beraberiz. 
Ancak «biz, beş kişilik yüksek memurlardan 
mürekkep bir ıkomite teşkil ettik, bu komite ha
riçten bu suretle vâki olan taleplere kolay ko
lay muvafakat -etmiyecektir» demek yeter bir 
teminat değildir. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi kanun 
vaz 'ederken' kanunlarım içerisine millî menfa
atleri temin eden müeyyideleri 'koymak mec
buriyetindedir. Her Hükümet her zaman Bü
yük Millet Meclisinin karsısına gelir, bana 
salâhiyet verin, bu salâhiyetleri millete ve 
memlekete en faydalı şekilde istimal edeceğim, 
der ki bu, bizzat Büyük Millet Meclisinin, Par
lâmentonun mevcudiyeti nazariyesi ile tezat 
halindedir. Her Hükümıet elbette ki kendisine 
verilen salâhiyetleri memleketin en yüksek 
menfaatleri dâhilinde istimal eder. Eğer Hükü
met .kanunda gösterilmıemiş, tâyin edilmemiş 
salâhiyetlerle memleketi idare edecek olursa o 
zaman bu gibi hakları ve salâhiyetleri tâyin ve 
tesbit eden parlâmentoların vücuduna lüzum 
kalmazdı. Bu, Parlâmento ile hükümetler ara
sında ezelî tmüL-afkaşa mevzuu olmuştur. Hükü-
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metler, iktidarlar daima mütehavvildir. Kim 
iddia edebilir ki, Demokrat Parti daima ikti
dardadır, daima Adnan Menderes Hükümeti bu
radadır, daima sayın Fethi Çelikbaş Ekonomi 
ve Ticaret Vekilidir? Eğer böyle bir teminat
la karşı (karşıya bulunsaydık o vakit istedikleri 
gibi bir salâhiyeti vermekte ve memleketin 
menfaatine kullanacakları bu kanunu teklif et
tikleri igbi kabulde mazur olabilirdik. Fakat 
Büyük Millet Meclisinin ve milletvekillerinin; 
milletin menfaatini ve vatandaşların müsavat 
hakkını, hattâ bâzı sahalarda öz vatandaşla
rın üstünlüklerini, halklarını korumak duru
munda olduklarını göz önünde tutmak lâzımdır. 

.Sayın Ticaret Vekili, aynı zamanda kendi 
tüccarlarımızın menfaatlerini Büyük Millet 
Meclisinde ve Hükümet nezdinde müdafaa et-
ımeik mecburiyetindedir. Yani, millî ekonomi 
namına onları murakabe ederlerken, onları 
silki bir kontrol altında bulundururken, âmme 
hukuku sahasında onların haklarını müdafaa 
•etmek mecburiyetindedirler. Bizzat öz tüccar
larımızı ecnebi müesseselere karşı küçük düşü
recek bir kanunu müdafaa etmekle öz »ticaret 
âlemimize karşı nasıl ibir ifade ile çıkacaklar
dır anlıyamadım. 

Hâsılı arkadaşlar komisyonun bu 'hususta 
ısrar etmesi bilmem bir izzetinefis meselesi mi
dir? Günlerce müzakere edilip Büyük Millet 
Meclisinin lehte ve aleyhte tetkik ettiği ve sırf 
ımdllî menfaatler karşısında, sırf vatandaşların 
müdafaası noktai nazarından Büyük Millet Mec
lisinin bütün delilleriyle kabul ettiği böyle bir 
takriri kabul etmemesini ben encümenlerin 
fonksiyonları bakımından da, yerinde bulma
maktayım. Gerçi İçtüzük (bâzı şeyleri Büyük 
Millet Meclisi nazarı dikkate alır ve böyle bir 
takrir derhal kanun ılımaz) der. Bunun sebebi 
takririn ıkanun tekniği bakımından redaksiyonu 
meselesidir. Komisyona giden bir takrdri ko
misyon redije eder, içindeki kanuni tâbirlerde 
yanlışlık varsa düzeltir; fakat uzun müzake
relerden sonra Büyük Millet Meclisinin kabulü 
halinde tecelli etmiş olan takriri bir nevi veto 
kullanarak reddedemez. Büyük Millet Meclisi
nin kabul etmiş olduğu bir kanunu, veto hak-
>kmı, Ö da muvaJkkat ve bir defaya mahsus ol
mak üzere, Reisicumhur kullanabilir ve bu sa
lâhiyet ancak ona verilmiştir. 

Arkadaşlar; Tarik Gürerk arkadaşımızın ha-
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etmiş olduğu bu takririn müeyyidesini bende
niz hafif bulmaktayım. Bunu hafif bulduğum 
halde yine reyimi verdim. Çünkü buradaki ma
zarratı ne kadar hafifletir ve azaltırsak memle-
ıket için o kadar istifadeli hareket etmiş oluruz. 
Bence bu transfer müddeti beş sene değil, 15 -
30 sene olmalıdır, ta ki gelecek olan ithalât 
şirketi Türkiye vatandaşlarının parasını geriye 
iade ödemesin. Fakat mademki takrdr bir ke
re beş sene müddetle (karara iktiran etmiştir, 
mesele yoktur. 

Bendeniz mdllî menfaatlere uygunluğu bakı
mından takriri muvafık bulduğum için bu ıka-
dar hassasiyet gösterdim; yoksa her hangi mes
lekî bir menfaat, meslekî bir düşünce veya her 
hangi bir sebepten dolayı değil. Sırf memleke
tin millî menfaati bakımından ısrar etmiş bulu
nuyorum. 

Bu dubarla bu takririn bu şekilde kabul edil
mesini hararetle tavsiye ederim. 

i REÎS — Komisyon sözcüsü. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Sayın Muammer Alakant'a 
derhal cevap vermek niyetinde değildim. Çün-
ki beyanatımın büyük bir kısmı Yüksek Mec
lisin kararına iktiran etmiş bir sahaya taalluk 
etmektedir. Ticari sahaya yabancı sermaye gir-

I sin mi girmesin mi mevzuu bir kaç celse evvel 
yüksek heyetinizce karara bağlanmış bulunmak
tadır. Binaenaleyh bunun üzerinde duracak de
ğilim. Yalnız bir nokta haizi ehemmiyettir. Onun 
üzerinde noktai nazarımı söyliyeyim. Meclis ta
rafından nazarı dikkate alınan takrirlerin ko
misyonlarda ancak tahrir tarzı üzerinde duru-
labileceği hakkındaki beyanlarına katiyen işti
rak etmem. Esasen bizzat bu Mecliste mükerrer 
hâdiseler göstermiştir ki, böyle bir şey vâki ve 
varit değildir. Komisyonlar dikkate alman tak
rirleri alırlar, müzakere ederler ve müzakerele
rin neticesini Meclise arzederler. Veto hakkı 
mevzuubahis olamıyacağı gibi, bu hâdiseleri tağ
yir etmek istemekten başka bir şey değildir. 
Yalnız bu takririn kabulündeki mahzurları yük
sek ıttılaınıza arzederek reylerinizi kullanmanı
zı rica ediyoruz. Bu Meclisin tarihinde birçok 
misaller, komisyonlara gönderilen takrirlerde 
komisyonların eski noktai nazarlarında İsrar et
tiklerini göstermiştir. Bu bedahet karşısında hâ-

I diseyi bu şekilde tağyir etmekte acaba heyeti 

— 215 — 



B : 30 İÖ. 1.1954 0 : 1 
celilenin nazarı husumetini komisyon üzerine is-
ticlâb etmek gayreti mi vardır diye gayriihtiya-
ri sormak lâzımgeliyor. 

RElS — Hamdi Başar. 
AHMET HAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — 

Efendim, bendeniz de evvelâ bir usul bahsi üze
rinde duracağım. Geçende kabul ettiğimiz tak
riri Geçici Komisyona verdik. Geçici Komisyo
nun bugün saat on bir, on bir buçuk raddele
rinde toplandığını biliyorum. Bildiğimiz bir şey 
varsa komisyon toplanır, raporunu yazar ve ra
poru komisyona iştirak eden âza tarafından im
zalanır ve böyle mühim bir mevzua taallûk et
mesi bakımından da, bu rapor tevzi olunur. 

Bu komisyonun ekseriyetle toplanmış oldu
ğundan dahi şüpheliyim. Rapora kimlerin imza 
koymuş olduklarını da bilmiyorum. Bu itibarla 
komisyon henüz vazifesini ifa etmemiştir. Ra
por henüz gelmemiştir. Ve mesele bu komis
yondan bize intikal etmemiştir bile diyebiliriz. 

İkinci mesele, Yüksek Heyetinizin nazarı 
dikkate aldığı bir takriri komisyonun reddetme
sidir. Arkadaşlar; 4 ncü madde konuşulurken 
Heyeti Aliyeniz bu takriri de kabul etseydi ka
nunlaşırdı. Nazarı dikkate alındı, komisyona 
havale edildi. Bu mevzu yalnız redaksiyon için 
gitmiştir, (öyle değil sesleri) Yalnız bütçe işin
de istisna teşkil ediyor. Dikkat buyurursanız 
bütçenin müzakeresinde bâzı teklifler nazarı 
dikkate alınıyor. Bütçe Komisyonuna havale 
edilince muvazene bakımından imkânsızlıklar 
görülüyor, gelir bulunamıyor, Bütçe Komisyonu 
izahat veriyor, onun üzerine biz de eski noktai 
nazarımız ve arzumuz hilâfına yeni bir karar 
veriyoruz. Burada ekseriyete, teşriî karara, te
mayüle iktiran etmiş bir şey üzerinde, bu iş 
böyle olacaktır diye, Geçici Komisyonun kendi 
fikrinde ısrarı doğru olmasa gerektir. Hele bu 
mevzuda, buradaki müzakerelerde ortaya atıl
mış muhtelif noktai nazarların hiçbirine yazılı, 
mukni bir cevap vermeden yalnız sözcünün be
yanı ile, biz bunu kabul etmiyoruz denilmiş ol
ması, aflarına mağruren bir miktar da neza
keti siyasiye ve teşriiye dışında olsa gerektir. 

REİS — Ahmet Hamdi Bey, sözlerinizin bu 
işle alâkası yoktur. Bir komisyon noktai naza
rını sözcüsü vasıtasiyle Heyeti Umumiyeye arz-
edebiliv. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — Şu 
halde üçüncü usul mevzuu şuradan geliyor; bu 

i madde hakkında kifayeti müzakere takriri ve
rilmiş ve kifayeti müzakere takriri Heyeti Ali-
yenizce kabul edilmiştir. Komisyon ısrar edin
ce bu mevzudaki kifayeti müzakere takriri ken
diliğinden kalkmış, bu nokta lehinde ve aleyhin
de konuşmak imkânı hâsıl olmuştur. Bu nok
tayı tasrih etmekte büyük fayda vardır, çünkü, 
yanlışlık olabilir. 

Komitenin karar vereceği sermayenin ikti
sadiyata faydalı olacağını ve bu keyfiyetin ge
rek bu komitece ve gerekse Heyeti Vekilece ka
rara bağlanacağını biliyorum. Ticari sahaya ka
yıtsız şartsız girmesini istememekten maksa
dım, kanunun maddeleri içinde bunu engelleyi
ci birtakım kayıtların konmasını temin içindir. 
Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanunu, benim kana
atimce, böyle 10 maddelik bir kanunla değil, 
âdeta bir kod teşkil edecek ,hattâ iktisadi, malî 
ve içtimai birçok meselelerini metninde hallet
mesi lâzımgelen bir kanun mahiyetinde buraya 
getirilmeli idi. Bu itibarla bu açık kapıdan, 
memleketin iktisadiyatına faydalı olacağı mü-
lâhazasiyle mal ithali şeklinde birçok sermaye 
girebilir. Memleketin iktisadiyatına hangi ş'dy 
faydalı olamaz? kıstas bu olunca bu kapı ardı
na kadar açık demektir. 

Arkadaşlar; bugün yürürlükte olan kanunla 
memleketimize bir milyon dolarlık yazı ve he
sap makinesi girmiştir. Bu makineleri memleke
te sokmaya fırsat bulmuş olanlar yürürlükte bu
lunan kanundan istifade etmişlerdir. 

Şimdi, ticaret sahasına sokulmak istenilen 
ecnebi sermayesi, buraya serbestçe mal ithali 
imkânından faydalanacaktır O halde Ekonomi 
ve Ticaret Vekili dışardan mal getirtmek müş-

' külâtını bu suretle karşılamaya uğraşacak ve 
I bugünkü güçlükleri fazlasiyle yarına atabile

cektir. Bu durum karşısında bizzat Türk ser-
| mayesine yani elinde parası olup mal getirmek 
j istiyenlere kapı kapanacaktır. 

Arkadaşlar, bugün fiilen transfer yapmak, 
I mal bedelini ihraç etmek imkânından mahru

muz. Türk tüccarı getirdiği mallar bedelini 
transfer edemiyor. Sıraya tâbi tutulmakta ve 
bir seneden fazla zamandır gelmiş olan malla-

l rm bedelleri memleketten ihraç edilememekte-
| dir. Bu durum karşısında Türk tüccarı, kazan-
I cim burada yapan, vergisini burada ödiyen, 

hayatım bu memlekete bağlıyan yerli sermaye 
mal getiremiyeeek, fakat bir ecnebi sermaye 
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lâstik ithal edecek, traktör ithal edecek ve bun
ları burada »attıktan sonra istediği zaman kârı 
ile beraber ihraç edecektir. 

Arkadaşlar, isterse karan kadar zengin ol
sun, isterse Amerika'nın on misli kuvvet ve 
kudrette bir memleket olsun, hiçbir memleket
te bilhassa böyle dış piyasalardan mal gelme im
kânı mevkut olmadığı ve bu yüzden iç piyasada 
mal fiyatları çok yüksek bulunduğu, ticari 
kârlar şu yüksek fiyatlardan doğduğu ve bu ti
caret kârları da döviz olarak ihraç edildiği 
müddetçe, tediye ve döviz açığı hiç bir surette 
kapanamaz. Ticari kârları döviz olarak 
ihraç edeceğiz, Ne münasebet? Ticari kârları da 
istendiği zaman döviz olarak ihraç edeceğiz. Ne 
kazancı, ne yüzdesi belli ... Hattâ ilâve ediyo
rum, bunları ihraç ederken bunların gelir ver
gisi de beraber gidecektir. Çünkü ecnebi bir 
sermaye burada yerleşmemiş, gelmiş 6 - 7 aylık 
bir muamele yapmış elde ettiği ticaret kârının 
hem kendisini, hem de esas sermayesini hem de 
vergilerini birden götürmek hakkına maliktir. 
Yani biz bu ticaret kârından vergi dahi alama
yız. Bu kapı ardına kadar, bilâkaydüşart açık bir 
kapıdır. Biz bunları nasıl muhafaza edebiliriz, 
hayret ediyorum. 

Sözcü dedi ki, « bu ticaretle sanayi nasıl ay
rılır? » Arkadaşlar, sanayi sermayesi memlekete 
geldiğinde hemen ertesi günü ihraç edilmek im
kânına -mâlik değildir. Sanayi işinde nihayet Bir 
yatırım mevzuu vardır: Fabrika kuracak, işlet
meye geçecek. Bunu bekliyebiliriz. Muhterem 
Çelikbaş arkadaşıma bilmünasebe hatırlatmak 
isterim, kendisi diyor ki, « ecnebi sanayi serma
yesini buraya sokmak suretiyle bu sermayenin 
iç piyasadaki yüksek fiyatı istismar etmesine ve 
'bu yoldan e1 de edeceği kârı da döviz olarak çı
kartmaya müsaade etmekle t u memlekette sana
yii inkişaf ettireceğiz. »Bahsin burasını, çok is
terdim kanunun heyeti u-mumiyesı üzerinde ko
nuşulurken konuşayım. Fakat çok, çok yanlış bir 
yoldadırlar. 

Bu tarzdaki ecnebi sermayesinin yapacağı 
şey; bir asır evvel nasıl bu sermaye, bu ecnebi 
sermayesi kendi memleketinde teşekkül etmiş
se, bizim gibi sanayiden mahrum memleketler 
piyasalarına mal satmak suretiyle pazarları is
tismar etmiş idiyse, biz bugün bu istismar ale
tine kendi elimizle hudutlarımızı açmış bulu
nacağız. Sanayiin Avrupa'da, Amerika'da na-
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baş. Bu sanayi Avrupa'da dış pazarların is
tismarına dayanarak teessüs etmiştir, bu sana
yi Amerika'da kendi tabiî kaynaklarından do
layı, müsait ve çok mükemmel olan ve ucuz 
olan hammaddeleri dış pazarlara, Avrupa'nın 
sanayi memleketlerine satarak ve bundan do
layı çok kuvvetli olan iç pazarlarına dayana
rak tessüs etti. 

Garpta sanayi nasıl tessüs ve teşekkül etti? 
j Bu bahsi burada uzatmıyacağım, yalnız şunu 

söyliyeceğim : Sanayi sahasına da müddetsiz 
I girecek ve bilhassa büyük sermaye şeklinde bi-
I zim kendi gücümüzle, kendi elimizle ve kendi 

paramızla yapacağımızdan çok fazlasını yapa-
I bilip iç pazarı fiilî bir şekilde inhisarı altına 
j alacak ecnebi sermaye, memlekete zarar vere

cektir arkadaşlar. 
Bahsin bu kısmını gene bırakalım. Çünkü 

mevzu yalnız ticari sermayeye taallûk ediyor. 
Ticari sermayede müddet tahdit etmezsek ne
tice ne olacaktır? Bu açık kapıdan mevcut mal 
ithal güçlüğünü önlemek üzere sermaye şek
linde mal gelmiye başlayınca bu kanun yürür
lüğe girdikten 4 ay, 5 ay sonra, ilk iş kanu
nu kaldırmak veya ticari sahanın kapatılma
sı için teklif yapmak olacaktır. Bu teklif ya
pıldığı gün Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanunu 
şeklinde bundan iki sene evvel yaptığımız, üze
rinde mürekkebi daha kurumadan iki sene 
sonra yenisini yaptığımız bir kanunun altı ay 
sonra ya kaldırmış veya esaslı şekilde değiştir
miş olacağız. Ondan sonra gelecek ecnebi ser
mayenin Türkiye'nin kanunlarına maalesef gü
veni azalmış bulunacaktır. 

Ticaret sahasında ecnebi sermaye umumi 
hükümler dâhilinde niçin gelip çalışmasın, bir 
Türk tüccarı dışarıdan ithal ettiği bir malın 
bedelini nasıl ödüyorsa, niçin o da aynı şe
kilde ödemesin? 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Aynı yoldan ödiyecek-
tir, farkında değilsiniz Hamdi Bey. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Arkadaşımız çok mühim bir noktaya temas 
ettiler, ben de bunu söyletmek istiyordum. 
Aynı yoldan ödiyecek, diyor. Girerken ödeme 
yok, çünkü getirdiği malın bedelini kendisi 

I ödiyor., Asıl mesele bu ecnebi sermaye memle-
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ketten kendisini veya kârını çıkardığı zaman 
transfer sırasını mı bekliyecek? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Mal getirdiği zaman trans
fer sırası bekliyecek. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar çok mühim bir nokta var 
ki, kanunun metnine ıgÖre ıbu noktayı tasrih et
mek lâzımdır. Ben -zannediyorum k i ; ben ec
nebi sermayedarım, getirdim 'bir milyon dolar 
sermaye, istersem bunu para olarak getiririm; 
ıbir milyonu Merkez Bankasına koyarım ve Ti
caret Vekâletinin muayyen .komitesine 'baş vu
rurum, memleket iktisadiyatı için faydalıdır 
derim; şu malları ticaret kasdiyle getirdim derim, 
müsaadesini alırım, getirirdim. Burada ödeme 
bahis mevzuu değildir. Şimdi her ne şekilde 
gelirse gelsin ticaret sermayesi, ben bu serma
yeyi işlettim, kâr elde ettim, Ibdr sene geçti, 
artık 'burada çalışmak işitemiyorum, sermayemi 
ve kârımı alıp gideceğim, ikâr ve sermayemi 
alıp gittiğim zaman Maliye Vekâleti müsaade 
edecek ve paramı ihraç ettirecek derken bu 
müsaadeyi bana Merkez Bankasının transfer ös-
tiyen, yani mal bedelinden ve saireden dolayı 
sıra 'be'kliyenlerin arkasına mı koyacaklar, 
yofcsa bana hususi şekilde sıraya tâbi değilsin 
diye ihraç müsaadesi mi verecekler? Kanunda 
şıraya tâbi olmadan istediği zaman ihraç mü
saadesi verileceği yazılıdır. Şimdi sözcü arka
daşımız «Bu müsaade umumi hükümlerle ola
caktır» dediler. Bu tasrih edilsin ve zapta geç
sin. Yani uımumd şekilde transfere 'bağlanıp 
kuyruğa girecek mi, yoksa «Hayır, senin için 
müsaade vardır» denip derhal transferi imi ya
pılacak ? Ben kanundan ikinci mânada yani der
hal transfer yapılacağı şeklinde anladım. 

Şimdi arkadaşlar, ıbildrsiniz, ticaret yeni 
bir (kıymet istihsal1 etmez. Yani :bir malı ,bir 
yerden öbür yere devretmeik, satmak, o malın 
hakiki kıymetini yükseltmez, fiyatını yükselte
bilir. Yani ticaret işlerinde değil, sanayi işle
rinde mal çoğalabilir. Binaenaleyh sanayie ya
tırılacak olan ecnebi sermayenin çalışması su
retiyle istihsal ettiği mal yekûnu çoğalabilir. 
Bu itibarla yeni kıymet eklenir, yeni kıymet ek
lenince de buradan bir ıkısmını ıkâr şeklinde ayı
rıp memlefket dışarısına çıkartmakta zarar ol-
mıyairâlir. Fakat ticaret sermayesinde ve bu 
§eküde Mhal edilen malın içinde zaten, tou ma-
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| İm bir elden öbür ele devredilmiş olmasında 

doğan kâr da vardır. Eğer bu kârı döviz ola
rak ihraç edecek olursak memleket açıkça ıbir 
dövdz kaybına doğru gitmiş olur. Bu itibarla 
ticaret sermayesinin bu Ecnebi Sermayeyi Teş-

I vik Kanununun dışında olmasını teklif eden ar
kadaşlara ben de iltihak etmiştim, fakat ma
demki, bu kabul edilmemiştir, şu halde hdç ol
mazsa ticari sermayeden istihsal edilecek olan 
kârların ve bizzat o sermayenin harice ihracı 
için bir müddetin .kabul edilmiş olmasını ve bu 
müddetin de, bundan evvel Tarık Gürerk arka
daşımızın takriri ile Yüksek Meclisimizce ıkabul 
edildiği şekilde, beş sene olmasını, yani Mec
lisimizin Heyeti Umumiyesinin verdiği kararda 
direnmesini rica eder ve bu 'bakımdan, mademıkd 
•komisyon ısrar ediyor, artık maddenin 'komis
yona gitmdyereik burada katî şeklini almasını 
teklif ediyorum. 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili. 
EKONOMİ VE TÎCARET VEKÎLÎ FETHÎ 

ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
huzurunuzu tekrar işgal etmek mecburiyetinde 
kaldığım için.özür dilerim. 

Hamdi Başar arkadaşımız çok kere noktai 
nazarlarını takviye maksadiyle her keşi ürküt
mesi tabiî olan ve iktisat edebiyatında bugün 
yanlışlığı sabit olan tâbirleri kullanmakta bil
hassa ısrar ediyor. Bu tabirler bilhassa piya
sanın istismarı tâbiridir. Bu bir doktrindir ve 
bugün yanlışlığı sabit olmuştur. Fakat kelime 
insanları ürküttüğü için alelûmum Muhterem 
Heyetinizi de, ticaret mevzuunda ve şimdi açık-
lıyacağım şekilde «memlekete yabancı sermaye 
gelirse, iç pazarı istismar eder» diye umumi bir 
fikir tevlidetmek maksadına matuftur. 

Arkadaşlar; ticaret maddelerin adedini ve 
miktarını arttırmaz ama; meselâ Zonguldak'ta 
çıkan kömür eğer istihlâk olunacağı yakılacağı 
yere gitmezse kıymeti yoktur. Binaenaleyh ti-
ret de kıymet yaratır. Fakat tüccarları yanlış şe
kilde yiyici ve tufeyli sınıf telâkki etmek dü
şüncesi artık literatüre girmiştir. Bu da sa
kattır. 

Şimdi, Hamdi Başar arkadaşımızın Muhte
rem Heyetinizi tereddüt ve endişe içinde tuta
bilecek bu yanlış noktalarını tesbit ettikten 
sonra şimdi memleketimizin içinde bulunduğu 

I şartlara müsaadenizle avdet edeceğim: 
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Memleketimiz her yıl istihsalinin h'er sahada 1 

biraz daha artmasa yüzünden beynelmilel tica
rete, geçen yıla nispetle, çok daha geniş ölçüde | 
iştirak etmektedir. Öyle ticaret sahaları vardır 
ki, coğrafi vaziyetimiz, münakale imkânlarımız 
son derece müsait olmasına rağmen henüz Tür
kiye'ye uğramamıştır. Reexportation ticareti, 
transit ticareti gibi. 

Arkadaşlar, geçenlerde arzettim, Serbest Li
man ve Mmtakalar Kanununu kabul buyurdu
nuz. Bununla memleketimizde kurulacak s'erbest 
liman ve mıntakalara geniş ölçüde, beynelmilel 
ticaret icaplarına göre hariçten mal getirtilip 
bu malları Jbiraz daha fazla fiyatla satmak im
kânları hâsıl olacaktır. 

Arkalaşlarımız bilirler, bâzı memleketlerin ti
caretinin mühim kısmını, ithal edip sonradan ihraç 
ettikleri ticaret kısmı teşkil eder. Bu, muaz
zam kârlar bırakır. Memleketimizde fevkalâde 
müsait şartlar bulunmasına rağmen hakikatan, 
bugüne kadar tedbirler alınmış olmaması yüzün
den, bu sahalarda bir inkişaf kaydedilmemiştir. 
Şimdi beynelmilel sahada, bu işin üstadı olan 
memleketlerde transit, reexportation ticaretinde 
çok büyük şöhret yapmış firmalar vardır. Dün
yanın dört bir tarafında antrepoları olan bu fir
malar alıcı piyasalar, serbest piyasalarla alâka
lıdır. Şimdi arkadaşlarımızın dediği kabul edilecek 
olursa, memleketi böyle bir ihtimalle karşı karşı
ya bırakacak demektir ki, bu da doğru değildir. 
Arpa istihsal eden bir memleket bir taraftan da 
komşularından ucuza arpa alır ve yüksek fiyatla 
satar. Eğer bu memlekete sermaye gelsin ticaret 
sahası gelişsin istiyorsak kendi kazandığı döviz
den transfer yapmasını kabul etmek lâzımdır, bu 
maddeyi aynen kabul etmek icabeder. Aksi tak
dirde bu memlekette reexportation ticaretinin, 
transit ticaretinin yerleşmesi şöyle dursun bu hu
susta inkişafa dahi en küçük bir imkân kalmıya-
caktır. 

Memleketin coğrafi durumunu ve günbegün 
artan ihtiyaçlarını bilhassa komşu memleketlerin 
iktisadi sahadaki beynelmilel durumlarını nazarı 
dikkate alarak, serbest mmtakalarda reexportati-
on ticaretinin gelişmesine imkân vermek için bu 
gibi sermayelere ihtiyaç vardır. Bundan öteye, 
hangi ecnebi kalkarda manifatura eşyası ithal et
mek için sermaye kor. Bunlar insanın kendinden 
bile şüphe etmesini mucip olacak ölçüde ve mev- I 
zuumuzla hiçte alâkası olmıyan bitakım nazariye- I 
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lerden öteye geçerek bir kıymet iktisabedemez. 

Bu bakımdan kanunun umumi sisteminin bo
zulması keyfiyeti, sözcü arkadaşımızın da işaret 
ettiği gibi, yabancı sermayenin şu veya bu şekilde 
hükümetlerin durumu lâyıkı veçhile kullanamı-
yacağı düşüncesiyle izah edilemez. Böyle bir kay
dın konması hakikaten yabancı sermayeyi ürkü
tür. Demin de arzettiğim gibi normal ithalât ti
caretine, bizim tüccarımızın mükemmelen yapa
bileceği ihracatın muayyen sektörlerine ait ser
mayeye,* gel sen burada çalış» demek hükümet
lerin değil, vatandaşların dahi aklından keçecek 
bir keyfiyet olmasa gerektir. Şu halde kala kala 
hakikaten beynelmilel ticarette memleketin müsait 
imkânlarından faydalanarak iktisadi gelişme
mizi mümkün kılacak tedbirler almaktan öteye 
bir mâna taşımamaktadır. 

Şimdi bu kabul edilmiyecek olursa arzedeyim 
ki, bundan evvel kabul buyurduğunuz serbest li
manlar ve serbest mmtakalar mevzuundaki ka
nunun hükümleri tam mânasiyle değer kazana
maz. Tam mânasiyle o hükümlerin değer kazan
ması memleketimizde transit ticaretinde, müker
rer ihracat ticaretinde fevkalâde mahareti olan 
firmaların, memleketin gelişmesine hizmt edecek 
ve buralarda yerleşmesine imkân verecek husus
ları hazırlamak suretiyle mümkün olabilir. Bu 
ihraç edilecek kıymetler, elde edilecek kıymet
lerin transferi şeklinde, Başar arkadaşımızın 
dediği şekilde memleketin tediye muvazenesine 
tediyede müşkülât yaratacak bir unsur olarak 
ilâve edilmiş olmıyacaktır. Hattâ bunun ya
nında şu noktalar tekrar düşünülebilir : So
ğuk hava tesislerine bugün memleketin geniş 
ölçüde ihtiyacı vardır. Balıkçılık, et, sebze ve 
meyvacılığımızm, soğuk hava tesisleri vücuda 
getirilmeden iktisadi bakımdan inkişafı müm
kün değildir. Yabancı şirketler, tıpkı bankala
rın kasa kiralaması gibi, soğuk hava tesis 
eden birtakım umumi mağazalar, balık, et, seb
ze, meyva ve sairenin muhafazası imkânını bah
şetmektedir. Şimdi böyle bir mevzuda hakika
ten yerli sermaye ile çalışan bir- müessesenin 
kurulmasıdır ki, memleket balıkçılığını, seb
zeciliğini ve sairesini böyle bir mevzudan isti-
dafe ettirmeyi mümkün kılacaktır. Onu da bu 
kanun temin edebilir. Çünkü bu kanunun kor
ku tevlit eder zannedilen şeylerin hiç birinin 
hiçbir kimse tarafından tatbik edileceğini ben
deniz kabul etmiyorum. Memleketin iktisadi 
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gelişmesine hizmet edecek taraflarını şimdi bu- I 
rada saydım. Eğer madde aynen kabul edilmi-
yecek olursa takibetmek mecburiyetinde oldu
ğumuz ve çok muhtaç bulunduğumuz aktif 
mahiyette bir beynelmilel ticaret meydana ge-
tiremiyeceğimizden, bendeniz samimî olarak 
endişe ederim. Maruzatım bu kadardır. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir arkadaşlar. (Alkış
lar.) 

REİS — Tarık Gürerk. 
TARIK GÜRERK (izmir) — Bakan olma

dan evvel çok defa Sayın Çelikbaş Barker He
yetinin raporuna müracaat etmiş ve buna isti
naden tenkidler yapmıştır. 

Bu heyet raporunda der ki ; (Türkiye'de hu
susi teşebbüs daha ziyade ticaret sahasında in
kişaf etmiştir. Hükümetin kredi politikası hu
susi teşebbüsü daha ziyade memleketin muhtaç 
olduğu sahalara intikal ettirmelidir. Binaena
leyh Barker . Heyetinin raporunda denildiği
ne göre ticari sahadaki sermaye, lüzumun
dan fazladır ve daha ziyade ticaret sahasındaki 
büyük . kazançlardır ki, hususi teşebbüsü bu 
sahada çalışmaya sevkediyor. 

Şimdi Ticaret Bakanı son izahatı ile işi ge
tirdi getirdi, ticaret sahasındaki ecnebi serma
yenin ancak serbest limanlar işine münhasır 
•kalacağım ve başka bir şeyi düşünmenin hiçbir 
Türk vatandaşı için tecviz olunamıyacağını 
söyledi. Bu, büyük bir merhaledir. Bunun za
bıtlara geçmesi büyük fayda teşkil eder. Esa
sen tetkik heyetinin, kanunda mâni tedbirler ol
mayanca birtakım teşebbüsleri önliyemiyeceği 
endişesi ve kanaatiyledir ki, ticaret sahasında 
transfer müddetinin asgari beş sene devamını 
teklif etmiştim. 

Gönül arzu ederdi ki, mademki Hükümetin, 
Ticaret Vekâletinin maJksadı budur, maddeyi de | 
bu suretle tedvin etsinler. Anlaşılıyor ki, son 
defa komisyonda tezekkür etmişler. Bu suret
le izah etmekle meselenin kabili tasavvur olan 
mahzurlarını bertaraf ve endişeleri izale ci- I 
hetine gitmişlerdir. Bendeniz buna taraftarım. 
Kanunun tatbikatında artık ne ithalâtta, ne ih
racatta ne de başka suretle ticaret sahasına ge- | 
tirilecek sermayeye, komisyon ve Hükümet n-
zakâr olmıyacaktır; kabul. 

Vekil sanayii ziraiyeden bahsetti. Bunun 
Ticaretle" alâkası yoktur. Demokrat Parti progra- ! 
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mmda bütün bunlar, bilhassa Sanayii ziraiye, 
daha ziyade müstahsil teşekküller tarafından ele 
alınması lâzumgelen bir mevzu olarak kabul edil
miştir. Demokrat Parti programının ışığı al
tında lütfen bu mevzuu tetkik etsinler ve realize 
etsinler, Bunu kendilerinden temenni ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Remzi Bucak. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen

dim, bendeniz müsaade buyurursanız Muhterem 
Alakant arkadaşımın temas ettiği bir iki noktaya 
temas5 edeceğim. 

Buyurdular ki, Büyük Millet Meclisinde na
zarı dikkate alman önergeler üzerinde bir daha 
münakaşa edilemez. 

Şunu muhterem arkadaşıma hatırlatayım ki; 
bilhassa bu Mecliste değil önergeler, bazan, ka
nun teklif ve tasarıları dahi birinci müzakerele
rinde kabul edilmiş oldukları halde ikinci mü
zakereleri sırasında reddedilmiştir. Kendilerine 
şunu bilhassa hatırlatmak isterim, bundan tak
riben 1.5 sene evvel Emir Erleri Kanunu bu va
ziyette idi. 

Bununla şunu arzetmek istiyorum; bir öner
genin dikkate alınmış olması kanuniyet kesbet-
medikçe kabul edilmiş demek değildir. 

Hamdi Başar arkadaşımızın bir noktasına 
aklımın erdiği kadar arzı cevâp edeceğim; mem-
kete gelen sermayenin resülmal veya faiziyle, 
kazanciyle geri gitmesi halinde transfer sıra
sına tâbi olması demek başka şeydir; muayyen 
bir müddet içerisinde çıkamaz demek büsbütün 
başka şeydir. Zannediyorum biz burada bir 
mehille, bir müddetle bunun çıkamıyacağmı 
kabul ettiğimiz takdirde, transfer sırası gelse 
dahi, bu sermaye çıkamıyacak demektir. Bu ise 
esas gayeyi tamamen zedeler. Bizim bu kanunu 
tedvinden kasdımız ecnebi sermayenin, ürkme
den bu memlekete gelmesi, iş sahasında çalışma
sıdır. Halbuki bahis mevzuu beş senelik müd
det matlup gayeyi teminden tamamen bizi uzak
laştırır. Bu sebepledir ki, bendeniz muhterem 
arkadaşımın görüşüne iştirak ' edemiyorum. 

Mithat San arkadaşımızın hatırlattıkları bir 
misali arzedeyim. Seyhan bara anın inşaatını 
deruhde eden mütaahhit ecnebi firma 1,5 - 2 
sene gibi bir zamanda işini bitirecektir. İşini 
bitirdikten sonra biz bu ecnebi firmaya, sen 
müddetini dolduruncaya kadar burada kal mı 
diyeceğiz? Buna kal demeye hakkımız olacak 
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mıdır? Bu noktayı da bilhassa hatırlatmak is
terim. 

Bu kısa maruzatımla şunu rica ediyorum ki, 
Hükümet teklifinin, komisyon teklifinin aynen 
kabul edilmesi; güdülmesi istenen gayeye varıl
ması bakımından lâzım ve zaruridir. Bunu is
tirham ediyorum. (Doğru sesleri; alkışlar). 

RElS — Emrullah Nutka. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; her zaman olduğu gibi güzel 
esasları, teferruattaki en küçük mahzurlar yü
zünden, büyük münakaşalarla bazen yanlış yol
lara kadar götürebiliriz. 

Aziz arkadaşlarım evvelâ biz memleketinizin 
muhtaç, olduğu ecnebi sermavenin gelmesini teş
vik için bir kanun çıkardığımızı hiçbir zaman 
hatırdan çıkarmamak suretiyle işi münakaşa 
edelim. Memleketimizde sermaye vardır, fakat 
uzun vadeli işler için yatırım yapacak sermaye
lerimiz yoktur. 

Sonra ticari sistemimiz henü": bütün iktisadi 
kaidelere uygun şekilde değildir. Sermayemiz 
en koJay, en çabuk kâr getiren işlere hası edil
mekte, memleketin umumi işleri, daha verimli 
olması lâzımgelen işleri kalmaktadır. Dikkat 
ediyor musunuz arkadaşlar, memleketimizde 
kaç tane ithalâtçı tüccarla kaç tane ihracatçı 
tüccar vardır? Bunları bir mukayese edin. 
Bu memleketin ihracat üzerinde mühim, bir adım 
atması, mühim bir hamle yapması lâzımgelirken; 
bizim ticaretimiz hâlâ ithalât çerçevesi içinde, 
hâlâ kolay para kazanmak tarzında devam edip 
gitmektedir. 

Sonra arkadaşlar; gelecek sermayenin trans
feri üzerinde müzakere, münakaşa yapılacaktır. 
Gelecek olan sermaye kayıttan azade, elini ko
lunu sallıyarak gelecek değildir. Bunu Hükü
met terviç edecek, maksada uygun görecek ve 
tahsis edeceği maksadı tâyin edecek ve sermaye 
öyle gelecektir. Bu sermayenin memleketimizde 
ne kadar zaman kalacağı ne zaman sonra gide
bileceği tâyin edilecektir. Sonra arkadaşlar; 
bu sermaye transfer edilir demek hemen meselâ 
sıra beklemeden döviz verilip dışarı çıkarılacak 
demek değildir. Hükümet bu sermayeyi buraya 
getirirken hiç şüphesiz yapacağı hususi muka
velelerle bu cihetleri düşünecek, kendi transfer 
durumu imkânlarını mütalâa edecek, bunlar 
üzerinde birçok tedbirler alacaktır. Kendimizi 
teferruata kaptırıyor, nçtice alamıyoruz. 

.1954 0 : 1 
Arkadaşlar bu kanunun çok daha evvel çık

ması icabederdi. Komisyonun mütalâası daire
sinde bu maddenin kabul edilmesini teklif edi
yorum. 

REÎŞ — Hüseyin Balık, buyurun. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, bizden çok ileri memleketlerde
ki sermayelerin giriş tarzını arkadaşlar nasıl 
tarif edebilirler? Ben birkaç kişi ile konuştum 
ve bir mutabakata varılamamasmın sebebini ta
sarının esbabı mucibesinde sarahat olmamasın
da buldum. Esbabı mucibe kuvvetli olsa idi, mad
delerde sarahat olsaydı bu kadar uzun müna
kaşa olmıyacaktı. 

Sayın Hamdi Başar 'm 1945 te yazılan bir 
kitabını okudum. Kitabın ismi : «1930 senesin
de Atatürk'le beraber üç ay» dır. Muhterem 
Hamdi Bey kitabında o zamanki «yerli serma
yenin şımarıklığından» bahsediyor. Hamdi Be
yin bugünkü konuşmasiyle bundan evvelki ko
nuşmaları arasında ve fikirlerinde tezat bulu
yorum. O zaman yerli sermayenin şımarıklığın
dan bahsediyor, bugünkü yerli sermayeyi mü
dafaa ediyor. Bundan yirmi-otuz sene evvelki 
halinde Türkiye 'nin kabiliyetiyle mütenasip yer
li sermaye olmasaydı bugüne kadar özlediğimiz 
yerli sermaye olabilir miydi? Bugüne kadar 
yetkili arkadaşlardan tenevvür ettiğim husus 
bâzı memleketlerde bu başka türlü gelmiştir. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanının verdikleri iza
hattan mutmain oldum. Ticari sermaye Sayın 
Alakant ve hattâ Sayın Hamdi Başar'm söyle
diği gibi girseydi, Türkiye'nin serbest bir kapı 
bulması ve ticari, sınai sahaya sermaye ayır
ması mümkün değildi. Bu esbabı mucibeyi iyi 
tasrih ederlerse, bu işi iyi yerine getirirlerse o 
zaman endişe kalmaz. 

Murakabe meselesi : Arkadaşlar, Hükümete 
milyarları teslim ediyoruz. Sonra, İktisadi Dev
let Teşekküllerinde, Türkiye'de malî hareketin 
yarısından fazlasını teslim ediyoruz. Yedi mil
yarlık bir hareketin malî murakabesi nerede 
kalıyor? Bana bir arkadaşın verdiği malûmata 
göre, Heyeti Umumiye toplantılarında, bu iş
ler hakkında hesap vermesi lâzımgelen vekil 
başkanlık ediyormuş. Sonra, Yüksek Murakabe 
Heyetinin teftiş hakkı da yoktur, ancak tavsi
ye ve temennilerde bulunabilir. Onun için bu 
işi murakabe edecek arkadaşlar kıymetli iseler 
gerek bizim sermayemizin kullanılmasında, ge-
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rek ecnebi sermayesinin tanziminde muvaffak 
olacaklardır. Hülâsa, servetlerimizi kıymetlen
dirmek üzere, ileri giden memleketler seviyesine 
kendimizi getirmek için ecnebi sermayesiyle be
raber olmak zorundayız.. Yalnız ecnebi serma
yesi gelip burada ticaret yapıp para kazanacak 
değildir; bizim gençlerimiz de onlarla beraber 
yetişecektir. Ecnebi sermayesinin buraya hangi 
maksatla geleceğini komite düşünecektir. Komi
te bu sermayenin gelmesini Türkiye için elve
rişli bulursa müsaade edecektir. Bu itibarla en
dişe etmeye mahal yoktur. Yalnız bu maddeler 
biraz daha vazıh olsun. Başka mahzurlar benim 
için cidden varit değildir. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar, beş senelik müddet tahdidine ben de 
rey verdim. Komisyonun izahatını dinledikten 
sonra tatmin edici bulmadım. Evet, komisyon 
heyeti umumiyenin kararma ittiba mecburiye
tinde değildir, misaller vardır, fakat ittiba et
memesi sebeplerini daha etraflı,, daha ikna edici 
tarzda belirtmiş olsaydı o zaman tatmin edil
miş olurduk. Fakat gösterdiği misaller mah
dut bir iki mevzua inhisar ediyor. Bu halde beş 
sene müddetin ortadan kaldırılması noktasından 
bizim mütalâa ettiğimiz mahzur bertaraf edil
miş olmuyor, galip hüviyeti ile ortada duru
yor. Beş senelik müddeti kaldırdığımız zaman 
bahsettikleri gibi, kısa zaman için sıermayesini 
getirenler işi ortaya çıkmış oluyor ki, pekâlâ 
komisyon açık bir kapı halinde teklifi dikkate 
alabilir ve Heyeti Vekileye salâhiyet tanımak 
suretiyle, onların sermayelerinin çıkarılması 
imkânı bulunabilirdi. Beş senelik tahdit teklifi
ne rey verenlerden biri olarak ben düşünüyo
rum, bu mahzur karşısında, burada serdedilen 
ve tekrar »edilmiyecek olan diğer mahzurlar ol
duğu gibi dururlarsa, bunları önleyici ne gibi 
bir tedbir alınacaktır? 

Peki yalnız komitenin yapacağı tahditler 
kaçamak imkânını önliyecek ve alacağı tedbir
ler sayesinde şu veya bu şekilde bir mahzur, bir 
sermaye hareketi olmıyacak mı? Bulunabilir, 
bunu komite nasıl önliyecektir ? Vakıa, burada 
Vekil Beyin verdikleri izahat yürekleri ferah
lattı, fakat bir kanun tesis ediyoruz, kanunu 
tesis ederken zabıtlarda belirtilmiş olan pren
sipler, tehlikeli hareketler nazarı dikkate alına
rak, kanunda tahdit edici bir prensip tesis et
tikten sonra, gidip bir iki açık kapı bırakarak 
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endişeleri bertaraf etmek yoluna gitmek doğru 
olurdu. Ta ki beş senelik tahdide rey verenler, 
daha büyük bir ferahlıkla işi mütalâa etsin ve 
seve seve reyimizi buna göre verelim ve hem de 
kanunun ruhunda bizim mütalâa ettiğimiz mah
zurlar için önleyici tedbirler alınmış, hem de 
komitenin mütalâa ettiği mahzurlar bertaraf 
edilmiş olsun. Çok istiyor ve temenni ediyoruz 
ki, komite bu şekilde bir tesis yoluna gitsin, 
biz de reyimizi rahatça verelim. 

RElS — Kifayet hakkında takrir var, oku
yoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, maddenin reye konulma

sını arz ve teklif ederim. 
Tokad Mebusu 

Sıtkı Atanç 

REÎS — Aleyhte, Hamdi Başar. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 

Efendim, yüzdük kuyruğuna getirdik. O ka-
kadar iş halledildi ki, beyanatından sonra 
Çelikbaş'a teşekkür edeceğim. Bizim telâşımızı 
önliyecek gayet güzel bir formül buldu. Ben 
de teklif edeceğim, müsaade ederseniz söz sı
rası benimdir, ben de söyliyeyim. Bu bakım
dan kifayeti müzakere aleyhinde bulunuyo
rum. 

RElS — Efendim, yeterlik takririnin aley
hinde arkadaşımız konuştu. Yeterlik takririni 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret versinler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir efendim. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — 
Ekseriyet yok efendim. 

REİS — Tarık Beyin takririni okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Ticari sahada kullanılmak üzere getirile

cek yabancı ana sermayenin ve bundan elde 
edilecek kârların esas memleketlere transferi 
için asgari beş senelik bir müddet esasının vaz '-
edilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Tarık Gürerk 

REİS — Hamdi Başar arkadaşımızın tak
rirleri vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler yüzünden 4 ncü 
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maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ederim : 

«Bu kanun hükmüne göre ticari sahada ça
lışan ecnebi sermayeden transit ve reekspor-
tasyon gibi Türkiye dışındaki muamelelerden 
doğanlar müstesna olmak üzere bu sermaye 
ve kârların beş seneden evvel transferi yapı
lamaz.» 

İstanbul Mebusu 
A. Hamdi Başar 

REİS — Takrirleri tekrar okutup reyinize 
arzedeceğim. 

(izmir Mebusu Tarık Gür erk'in takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Tarık Beyin takririni kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Ahmet Hamdi Başar'in takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Ahmet Hamdi Beyin takririni dik
kate alanlar işaret versinler... Kabul etmiy en
ler işaret buyursunlar... Takrir reddolunmuş-
tur. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Kafeul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sekizinci maddeyi tashih edilmiş şek
liyle okutuyorum : 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi 
MADDE 8. — a) Bu kanunun verdiği vazi

feleri görmek üzere T. C. Merkez Bankası 
Umum Müdürünün reisliğinde Hazine Umum 
Müdürü, İç Ticaret Umum Müdürü, Sanayi İş
leri Umum Müdürü, İşletmeler Vekâleti Etüd 
ve Plân Dairesi Reisi, Türkiye Ticaret ve Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umu
mi Kâtibinden müteşekkil bir Komite kurul
muştur. Bu Komite lüzum gördüğü hallerde is-
tişari mahiyette olmak üzere diğer vekâlet ve 
müesseseler temsilcilerinin mütalâalarına mü
racaat edebilir. Komite kendisine intikal etti
rilen müracaatları en geç 15 gün içinde karara 
bağlar. 

Komitenin Umumi Kâtipliği İç Ticaret 
Umum Müdürü tarafından ifa ve icabında Ko
mite, umumi kâtip tarafından toplantıya davet 
olunur. 

Komite reis ve üyelerine verilecek ücret İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

b) Komite kararlarına, ilgililerce kararın 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren (30) gün 
içinde itiraz edilebilir. İtiraz mercii Maliye, 
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i Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler vekillerinden 

terekküheder. Bu merciin kararı nihaidir. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem ankadaşlar, geçen günkü toplantıda Maa
din Umum Müdürünün de bu bünyeye alınması 
için nıoktai nazammı arzetmiştim. Madencilik 
mevzuu, kendi meslekim dolayısiyie biliyorum, 
gayet nazik bir safha arzetmelktedir. Meselâ 
memlekette alüminyum istihsaline elverişli bok
sit madeni mahdut yerlerde vardır. Ecnebi 
sermaye buraya girdiği zaman ibu madenin ih
racını nazara alarak komiteden müsaade alır. 
Yarın, öbür gün elektrik sanayiimiz inkişaf 
edince elbette ki istihsalini ' derpiş ettiğimiz 
alüminyuım hammaddesi olan boksit madenini 
bulmakta çok müsıkülât çekeriz. Vakıa komite 
karar verİriken istişari olaraik Maadin Umum 
Müdürünün mütalâasını da alacaktır, ama 
lesas bünyede olmamasından dolayı belki mü
talâasını esas almamış olabilir. Bunun acı bir
çok misallerini bulmak mümkündür. Binaen
aleyh ben burada, meslekim itibariyle bu mev
zuun ehemmiyetine temas edece'k bünyede bu
lunduğum için nasıl direniyorsam, yarın ko
mitede Maadin Umum Müdürü de o komitenin 
bünyesinde bulunduğu için, öylece direnir, 

I çünkü mesul arlkadaştır. Binaenaleyh Maden 
Umum Müdürünün de mutlaka komitede ibu-

I lurimasını zaruri görüyorum. Anealk geçen se
fer Bedri Nedim Bey burada bir teklifte bulun
du, dedi ki; «(komiteyi umum müdürlerden) zi
yade vekillerden teşkil edelim.» Buna iltihak 
ederim, zira o zaman bir koordinasyon hey-

. etidir. Beri böyle bir teklifte bulunduklarını 
zannediyorum, umum müdürlerden değil de 
yalnız Merkez Bankası Umum Müdürü ile be-

I raber- muayyen alâkalı vekillerden mürekkep 
bir heyetse, bu ıkomitenin kararı sonra İcra 
Vekilleri Heyetince nazarı tetkikten geçirile
cekse o zaman elbette iki Maden Umum Müdü
rünün salâhiyet ve mesuliyeti kendi vekilince 
temsil edilmiş olacağımdan, iltihak ederim. 
Aksi halde umum müdürlerden mürek'kep mes
ul bir ıkomiteye Maden Umum Müdürünün de 
alınmasında zaruret vardır. Bu zaruret babın
da sizi iknaa kâfi beyanda bulunmamış isem 

I daha birçok misaller vermeye hazırım. 
I Bunun bilhassa bu şekilde yazılması için 
I bir takrir verdim, kabulünü rioa »ediyorum. 
I REİS — Bedri Nedim Göknil. 
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BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — E- , 

fendim, bu sekizinci maddede kurulması der- ı 
piş «dilen 'komite bahis mevzuu olurken benden 
'evvel 'konuşan muihıterem arkadaşım mevzuun 
arz 'ettiği ebemmdyete binaen, Maden Umum 
Müdürünün de bu komitede bulunmasını lü
zumlu 'gördü. Bendeniz bu taleplerini yerinde 
'bulurum. Ama ıbunun şu mahzuru vardır: Or
man mevzuunda Orman Umum Müdürü bulu
nacak olursa, nihayet memleketin iktisadi ha
yatiyle alâkalı 'bütün idare şubeleri bahis mev
zuu olacağına göre, her şubenin umum müdü
rünü bulundurmak suretiyle zaten mahiyeti iti
bariyle oldukça ürkütücü olan bu komiteyi büs
bütün büyüte büyüte korkunç bir heyula haline 
koymaktan da içtinabetanek lâzımgelir. 

Gerek Ticaret Vekilinin, gerek komisyon 
sözcüsünün ve gerekse bu 'kanunun lehinde olan 
muhterem arkadaşlarımın, şimdiye kadar din-
leddğim beyanlarından edindiğim intiba şudur: 
Hakikaten memleketin iktisadi hayatına yep
yeni bir hamle verecek olan, ıbüyük faydaları 
inşallah yakında fiilen görülecek olan bu ka
nunun tedvini sırasında 'ecnebi sermayeyi ür
kütecek, 'korkutacak en »küçük bir kayıt ve şart 
konmasından içtinabedilmesd lâzımdır. Bunun 
üzerinde çok isabetle düşünülmesi gerektiği ka
naatindeyim. O itibarladır ki, •bendeniz böyle 
muhtelif dairelerin umum müdürlerimin bir ara
ya gelmesiyle terekkübedecek bir komiteyi ec
nebi sermayesi için çok düşündürücü ve mahi
yeti itibariyle ürkütücü bir unsur telâkki et
mekteyim ve bunu bu kanundan beklenen mak
sat ve gayeyi bir çırpıda hiçe indirecek bir hü
küm olarak kabul ederim. Mevzu mademki bu 
kadar mühimdir, bu mühim mevzuu ehemim i-
yetd ile mütenasip bir teşekkülün eline bırak
mak elbette yerinde olur. Bendenizce mesele 
yalnız ticari değil, aynı zamanda siyasidir de. 
Bu . itibarladır ki, Ecnebi Sermayesi Kanunun
dan istifade edecek teşebbüsleri tâyin ve tesbit 
etmek hakkının bu maddede derpdş edilen bir 
komiteye değil, bu mevzu ile ilgili üç vekilden 
mürekkep Merkez Bankası Umum Müdürünün 
de dâhil olacağı ve yüksek bâr komiteye veril
mesine bilhassa taraftar bulunuyor ve Yüksek 
Heyetinizin bu noktada ^ehemmiyetle nazarları
nı celbetmek cesaretinde bulunuyorum. Bunun 
üzerinde çok düşünmek lâzımdır; itevlidede-
ceği mahzurlar üzerinde iyiee duralım. Bu işi I 
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siyasi mesuliyeti üzerinde taşıyan üç vekilden 
mürekkep ve Merkez Bankası Umum Müdürü
nün de dâhil bulunduğu bir komiteye bıraka
lım. O suretle kanundan beklenen fayda tama-
miyle temin edildikten başka, kanunun ruhu
na taımamiyle uygun bir tadil yapmış olacağı
mıza da kaaniim. Bu maksatla geçen toplantı
da bir önerge takdim etmiştim, bu önergemin 
kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Komisyon. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Söz istiyorum. 
REİS —• Efendim, sizden evvel Hüseyin Ba

lık söz istemiştir. Komisyon sözcüsü arkadaşı
mız söz istemiş, komisyon takaddüm edeceği 
için sözcü arkadaşımıza söz vermek mecburiye
tindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, 
meslek itibariyle maden mühendisi olan Cemal 
Kıpçak arkadaşımız kendi meslekinin Devlet 
hiyaralşisi içindeki mümessili bulunduğu için 
Maadin Umum Müdürünün Komlrry? g-i'-meşini 
heyecanla müdafaa ettiler. Bunu, mesleki na
mına hüsnütelâkki etmemek mümkün değildir. 
Ancak, ben, realiteden objektif olarak bahset
mek istiyorum. Bu kanun, yukarda kabul etmiş 
olduğumuz maddelerle ecnebi sermayesi için 
çalışma sahasını tahdidetmiş değildir. İstisna
sız iktisadi faaliyetin bütün sektörlerinde ec
nebi sermayeye çalışmak imkânını veriyor. Bu 
böyle olduğuna göre, bütün taleplerin bir kıs
mı maadin saüasma mütaallik olabilir, düşünce
siyle Maadin Umum Müdürünün bu komiteye 
alınması doğru olmaz. Çünkü, birçok diğer ta
leplerin madencilikle alâkası bulunmayabilir. 
Bunu size şimdi burada vereceğim fiilî bir mi
salle canlandıracağım. 

Arkadaşlarım, bugüne kadar, yani 5821 sa
yılı Kanunun meriyete girdiği günden bugüne 
kadar, bu mevzuda 52 müracaat yapılmıştır. Bu 
müracaatlar tetkik edilmiş, içlerinden 21 i ka
bul, 23 ü reddedilmiştir, geri kalan 8 tanesi 
tetkik safhasındadır. Bunların içinde yalnız ve 
yalnız bir tane, o da uzaktan, madencilik ile 
alâkalı müracaat vardır. Buna mukabil, birçok, 
eczayı tıbbiye imalâthanesi tesisi yolunda mü-
racatlar mevcuttur. Teklif sahibinin düşünce
siyle hareket edersek Sağlık Vekâletinin müte
hassısının da komiteye iştiraki icabeder. 
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Birçok, diğer sanayi branşlarında da müra

caatlar vardır. Yarın, sanayii ziraiye gibi mev
zular için de Ziraat Umum Müdürünün, Orman 
Umum Müdürünün de bu komiteye iştiraki lâ
zımdır. Bunlar, aynı şekilde Kıpçak arkadaşı
mızın müdafaasındaki hararetle müdafaa oluna
bilir. 

NitekimUlaştırma Vekâleti mümessili, Maarif 
Vekâleti mümessili de komiteye ithal olunabilir. 
Şu hale nazaran kolayca teslim olunur ki, bütün 
Devlet daireleri umum müdürlerinin iştirakiyle 
bir komite kurmaya imkân yoktur. Biz bugü
ne kadar olan tatbikatı ve bu komitenin toplan
masındaki müşkülâtı Hükümet temsilcilerin
den dinlediğimiz için bunu asgari miktarda tut
maya çalıştık. Kalabalık bir komitenin mah
zurlarını taaddüt ettirebiliriz. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Kaldı ki, aynı maddenin içinde Devletin bü
tün dairelerinden icabeden istişari malûmatın 
alınabileceği de zikredilmiş bulunmaktadır. 

Bedri Nedim Göknil'in teklifine gelince : 
Arkadaşımız bu komiteyi bertaraf ederek, ec
nebi sermaye müracaatlarının tetkikini Bakan
lar Kurulunun yahut da ilgili Bakanlardan 
mürekkep küçük bir komitenin yapmasını iste
mektedir. 

Arkadaşlar, kanun projesinin kurduğu sis
tem şudur : Evvelâ bir komite vardır, bu ko
mite ayrıca mütehassısları, eksperleri emrinde 
çalıştırabilecektir. Kendisine tevdi edilen ra
porları tetkik edecek, belki bir dosya üzerinde 
günlerce, haftalarca tetkikat yapacak, müza
kere edecek ve ondan sonra bir karara vara
caktır. Bundan sonra iş Vekiller Heyetine gi
decek ve orada ayrıca tetkik olunarak karara 
bağlanacaktır. Nihayet bu komitenin kararları
na üç Vekilden mürekkep bir heyet nezdinde 
itiraz olunabilecektir. Biz eğer tetkik işini doğ
rudan doğruya Veki^er Heyetine verirsek ka
nunun tatbikatta, fiiliyatta yürür tarafı kal
maz, bu aşikârdır. Hangi Vekiller Heyeti bir 
sermayenin memlekete girip faydalı olacağı 
hakkında doğrudan doğruya karar verir? Bu, 
mümkün değildir. îcra Vekilleri Heyetine ve
rilmiş olan vazifelerin çokluğundan yapılan şi
kâyettir meydandadır. Başvekâletten yeni bir 
tamim yapılmıştır, kantin projeleri hazırlanır
ken îcra Vekil1 eri TTeyetine munzam ve fayda-
siz vazifeler tahmil edilmesin diye. Birçok iş-
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I ler arasında bütün bu işleri de mesul Bakanla

rın tetkikrna verecek olursak bu işin içinden 
çıkılmasına imkân yoktur. 

Bu itibarla her iki teklifin de reddini rica 
ederim. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — sık sık 
rahatsız etmek âdetim değildir, bütün gayreti
miz, maksadımız, mümkün olduğu kadar ciddî 
bir şekilde bu kanunu çıkartmak ve umduğumuz 
f,aydaları elde etmektir. Ticaret Vekilinden bir 
ricada bulunacağım ve bu ricamın üzerinde esaslı 
surette duracağım: Merkez Bankasında transfer 
meselesi ciddî surette halledilmedikten sonra 
dünyaya, dünya piyasasına îyi bir emniyet ve 
itimat telkin etmedikçe bunun gibi on tane ka
nun çıkarsak bizim için, umduğumuz neticeyi 
vermiyecektir. Âciazne kanaatime göre Merkez 
Bankası, Devlet Bankası, fabrikatöre, tüccara, 
sermayedara, ben, ithal edeceğin malın karşılığını 
göndereceğim, diyor. 

REÎS — Hüseyin Bey, bunun sekizinci mad
de ile alâkası nedir? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Müsaade 
buyurun, Hazine Umum Müdürünün başkanlığı 
altında bir komite teşekkül ediyor, Hazine Umum 
Müdürlüğünün başkanlığı altındaki bu komite 
bu işler hakkında kararlar verecek, işler hakkın
da tesbitler yapacak, fakat emniyetimizi, itiba
rımızı iade etmedikçe, emniyetimiz, itibarımız 
yok demek istemiyorum, fakat gerek hususi ser
mayede, gerek müesseselerde, geıek Devlet işle
rinde karşılıklı emniyet şarttır. Halbuki hakika
ten transfer meselesi bir seneden beri, bîr buçuk 
seneden beri ticari itibarımız üzerinde büyük 
tesirler yapmıştır. Aynı zamanda bu kanun ha
zırlanırken tesiri büyük olan bu transfer mevzu
unda ciddî düşünmek ve lâzımgel^n ciddî tedbir
leri almak lâzımdır. Bunu bilhassa rica ediyo
rum. 

REİS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, bendenizin bu kanundan yegâne 
beklediğim, Türkiye'deki madenlerin işletilmesi
dir. Şimdiye kadar geçen hâdiseler gösterdi ki, 
Amerikalıların, dolar getirerek veya akreditif su
retiyle çalışmayı taklîf etmeleri sırf madenleri 
işletmesi içindir. 

Şimdi, bir komite yapıyorsunuz, bu komi-
I teye hariçten sermayedarlar müracaat edecek ve 
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onların bir çoğu maden işletmek için gelecek ve 
orada sizin Maden idaresini temsil edecek bir ada
mınız yoktur. Bir arkadaş gayet iyi düşünmüş, 
bir teklif yaptı. Burada Maden Umum Müdürü 
de bulunsun, dedi. Ben zannediyordum ki, ko
misyon sözcüsü buraya gelip diyeeekdi ki, haki
katen biz zühul etmişiz, bunu da koyalım. Hal
buki böyle demediler. Gerek Nedim Bey arka
daşımız gerekse komisyon sözcüsü dedi ki, Ma
den Umum Müdürünü alırsak, diğer umum mü
dürleri de almak lâzım, öyle şey yok. Arkada
şın teklifi yalnız Maden Umum Müdürü buraya 
girecek. Sözcü, biz zühul ettik der ve bunu ka
bul eder. Neden bu kadar ısrar ediyorlar bilmi
yorum. Lütfen bu muhterem arkadaşımızın tek
lifini kabul ediniz. Bu bir. 

Sonra Nedim Bey arkadaşımız burada bir ke
lâm sarf etti, bir söz söyledi. (Soldan gürültüler.) 
Müsaade buyurun, rica ediyorum. Şimdi Ne
dim Bey arkadaşımızın bir teklifi var, komite 
kalksın bu işlere Heyeti Vekile baksın diyorlar. 
Burada bir mâna var. Yani siyasi bir meseledir 
demek istiyorlar. Hangi siyasi mesele, kapitü
lâsyon mu yaratıyoruz? 

Bu, 'tamamen teknik bir meseledir. Bir firma 
gelecek, sermaye koyacak, kazanç yapacak. Bu 
mu siyasi meseledir? Kapitülâsyon mu yapıyo
ruz demek istiyorlar? Çünkü komite teknik bir 
teşkilâttır, onu da ortadan kaldırmak istiyorlar, 
tamamen siyasi olan Heyeti Vekileyi bu işle tav
zif etmek istiyorlar. Ben bunu şahsan reddedi
yorum, siz de reddediniz arkadaşlar. 

REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KTPCAK (Zonguldak) — Efen

dim; tekrar söz aldığım için özür dilerim. 
Komitenin sözcüsü benim buradaki konuşma
mı bir meslektaşlık gayretine atfettiler. Ben
deniz böyle bir gayretle değil, meslekimin ica
bı olarak iyi bildiğim bir mevzuun bu bünye 
içerisinde görünen aksaklığını belirtmek için 
konuştum1. Arkadaşlık gayreti ne demek? Ni
çin yapacağım? Maden Umum Müdürlüğü 
bünye içinde bulunmuş bulunmamış, kanun 
yapıyoruz, memlekete faydalı görüyorsam bu 
teklifte bulunurum. Yoksa bünyenin içinde 
bilmem benim meslekimin adamı bulunsun di
ye bir zihniyetin bu Mecliste bulunan eleman
ların hiçbirinde mevcut olduğuna bendeniz ka
ni değilim. Bu şekilde bir mütalâayı katiyen 
kabul etmiyorum-
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Bendenizin ısrar edişimin sebebi, demin bir 

misal verdim; başka misallerin yüzlercesini 
sayarım dedim. Memlekete sermaye geliyor, 
heyet tetkik ediyor, burada bütün yapılan ko
nuşmalar, bu kanunla gelecek olan ecnebi ser
mayenin tahditsiz olarak gelmemesi, bir im
tiyaz formülü içerisinde hareket etmemesi 
endişesinden mütevellittir. Birçok arkadaşlar 
konuştular, bu, şu maddeler bu kanuna neden 
girmiyor, dediler. Bütün bunlar bir komitenin 
murakabesi altındadır. Komite tetkik edecek, 
komite itina edecek, komite dikkat edecek 
ama komiteden çıktı, nihai karar da Heyeti 
Vekilede*. îcra Vekilleri Heyeti siyasi bir oto
ritedir. îşin tekniğini salâhiyetle tetkik ede
cek, tedvir edecek olan makam, komitedir. 
Bütün endişelerim şu zapta geçmiş oluyor. 
Memleketin yüksek menfaatine, iktisadiyatı
nın ruhuna elverişli bir kanunun tatbikat me-

j suliyetini üzerinde tutan bu komitedir. Bir ec-
I nebi sermaye, bir kıymet taşıması, memlekete 

iktisadi bir fayda sağlaması derpiş edilerek ge
tiriliyor. Yoksa fayda getirmezse bize o yabancı 
sermaye lâzım değildir. Geldi, meselâ, yüksek 
kıymeti olan kromları istihsal etti, ihracetti. 
Yarın bu memleket bir ferrokrom sanayiine 
doğru giderken elinde kalmış olan derecesi dü
şük kromlarla muamele yaparsa iktisadi mi ha
reket etmiş olur? Elmdeki bütün kıymetleri ka
çırdı, ihracetti. Öte taraftan başladı imalâta 
düşük dereceli yapmaya, yahut da büyük dere
celi kıymetler üzerinden sermaye teessüs etti, 
küçük dereceli metanı ihracını önledi. Bu gibi 
hareketler mümkündür. Bunun seyyaliyetini na
zarı itibara alarak, demin de arzettiğim gibi, 

| boksit madeni yok memlekette, geldi, boksit 
madeni ihraç etti, başka yerde alüminyum sa-

j ııayii yaptı, memleketin elektrifikasyon işleri in
kisar halindedir, alüminyum sanayiini harekete 

I geçireceğiz, ham maddemiz yok. Ne oldu? Ecne-
I bi sermaye geldi ihracetti. Komite gelecek. 

Mesul olur. Kanunu yaparken açık kapı bırakı-
j yoraz. Onlara imkânlar veriyoruz. Tahdidi ko-
j mite yapacak diyoruz, ona itimadediyoruz ve 
i o suretle kanuna reyimizi veriyoruz. Maden 
! Umum Müdürü yoktur. Teknik yanlışlık olmaz 
ı mı bu işte? (Mütalâası alınır sesleri). 
J Mütalâa almak kâfi değildir. 
ı Ben nasıl meslek adamı olarak direniyorsan! 
I o da komitede mesul unsur olarak direnecek, 
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muvafakat etnıiyecektir. Memleketin iktisadiya
tına hizmet etmiyecek diyecektir. Demezse mes
ul unsur odur. Onun mesuliyeti büyük ve ağır 
olacaktır. 

Şimdi diyorlar ki, bunu alırsak birçok umum 
müdürler daha var, onları da mı sokalım? 

Eğer benim müdafaa ettiğim gibi mevzular 
varsa ve sahipleri de burada iseler, memleketin 
iktisadiyatını ehemmiyetle göz önünde tutmak 
mecburiyetinde oldukları için bunu müdafaa 
etmeleri lâzımdır. Zira başka tahdit yoktur baş
ka yerde. Onların da bu bünyenin içine girme
leri lâzımdır. Açık kapı bırakmak doğru değil
dir. Bunun için takririmi kabul etmenizi rica 
ediyorum. 

RElS — Bedri Nedim Göknil, buyurun. 
BEDRİ NEDÎM GÖKNlL (İstanbul) — 

Efendim, komisyonun Muhterem Sözcüsü ken
di noktai nazarını müdafaa sadedinde muka
bil ve muhalif mütalâaların şeklini tağyir et
mek zaruretini hissediyor. Biraz evvel teııkid 
ettikleri hataya kendileri düşüyor. Bendenizin 
teklifimin mahiyeti şudur : Üç vekilden iba
ret bir komite teşkil edilsin, dediğim zaman 
im vekiller oturup da dosya tetkik etvlüier, 
demedim. Vekillerin çalışma usulleri ve Kendi 
emirleri altındaki teşkilâtın salahiyetli müte
hassıslarından ne yolda istifade edecekleri ma
lûmdur. Her mevzua göre vekil istediği ve iti-
madettiği zevata bu vazifeyi verebilir. Fakat 
asıl mesele şudur; karar vermesi hakkını, hal 
ve akit salâhiyeti bu komiteye verilmemelidir 
mütalâasında bulundum. îş 15 günde neticele-
nirmiş, dosyalar tetkik edilecekmiş, ihtisas iş
leri imiş, vekillerin bu kadar işleri ara
sında nasıl yaparla rnıış; ben bunları de
mek istemedim. Sonra böyle bir komite ol
masın da demiyorum. Böyle bir komite olm
ama kanunda yeri olmaz. Bu ihtisas komitesi 
olur, her iş mevzuuna göre o komiteyi teşkil 
eden zevat değişebilir. Böyle kalabalık ve me
suliyeti nispeten hafif olan zevatın elinde bıra
kılmasında büyük mahzurlar görüyorum. Tak
dir yüksek heyetinizindir. 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 

ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem Bedri Ne
dim Bey arkadaşımızın mütalâasına karşı ko
nuşmak için söz almış bulunuyorum. 
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Teknisyenlerden mürekkep bir komite teş

kil edilmesi çok faydalıdır. Vekiller istedikleri 
şekilde komiteler ve saireler terkibedebilirler. 
Esasen bu komitenin kurulmasiyle beraber ni
hai karar vermek yetkisi bu komiteye verilmiş 
değildir. Teknisiyenler işi tetkik ettikten son
ra, tasvibetseler de, reddetseler de; tasvibedil-
diği takdirde hâdise, seyri icabı reddedilse, 
alâkalının itirazı üzerine mevzu, vekillerden 
mürekkep komitede tetkik olunmakta ve kara
ra bağlanmaktadır. 

Teknisiyenlerden mürekkep bir komite teş
kil edilerek, o komite bu işleri, kanunun umu
mi hükümler, ruhu ve sairesi içerisinde tetkik 
ettikten sonra işi vekillere intikal ettirm'esi, 
prosedür b akıtın nidan işin fevkalâde kolaylığı
nı temin eder. Hakikaten teknisiyen'lerin, ka
nundan aldıkları salâhiyetle ve altına imza koy
mak ısuretiyle işi tetkik etmeleri çok daha cid
dî bir tetkik olarak yabancı sermaye sahiple
rime dahi fikir vermeye hizmet eder. Kaldı ki 
»tatbikatta, komitenin çalışmasından dolayı her 
iş sahibine itiraz kapısı açık bulunduğuna gö
re, iş sahibi kanun hükümlerine göre 30 gün 
iç.erisind'e itiraz edeibilmekte ve itirazları bir 
karara bağlanmaktadır. İşin selâmeti ve bizzat 
sermaye yatıracakların, fbu mevzu üzerinde cid
dî durulduğunu ve kanundan kuvvet alan bir 
komitenin evvelâ bunu tetkik edeceğini görerek 
'mutmain olmaları bakımından faydalıdır, za
rarı yoktur ve faydası pek çoktur. (Maddenin 
o şekilde kabulünü rica-ederim. (Doğru sesleri). 

REİS — 8 nci maddeye mütaallik önergeler 
vardır, okuyoruz : 

Başkanlığa 
Tasarının 8 nci nıaddesin'de, .teşkili derpiş 

edilen komiteye Maden Umum Müdürünün de 
ithalinin reye vaz'ını teklif ediyorum. 

Zonguldak Mebusu 
Cemal Kıpçak 

Başkanlığa 
8 nci maddenin. şu şekilde olmasını teklif 

ederim : 
,«Bu kanunun verdiği vazifeleri görmek üze

re Ticaret. Maliye ve İşletmeler vekilleri ile 
Merkez Bankası Umum müdürlerinden müte
şekkil bir komite kurulmuştur.» 

îstanlbül Mebusu 
Bedri Nedim Göknil 
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REİS — Ayrı ayrı tekrar okuyarak reyinize I 

arzediyorum. 
(Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın tak

riri tekrar okundu.) 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
(İstanbul Mebusu Bedri Nedim Göknil'in 

takriri tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
8 nci maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — a) Bu kanunun tatbikatın
da merci Ekonomi ve Ticaret Vekâletidir. 

b) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, komite
nin vereceği karar üzerine aynı sermayenin 
memlekete ithali hususunda ilgili giriş gümrü
ğüne emir verir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele 
görmesi 

MADDE 10. — Yerli sermaye ve teşebbüs
lere tanınan bütün haklar, muafiyetler ve imti
yazlardan, aynı sahalarda çalışan yabancı ser
maye ve teşebbüsler de istifade ederler. 

CAIIÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Bu mad
de kanunda mevcut bir hükmü tekrar etmekte
dir. İfadede ufak tefek bir değişiklik olmakla 
beraber mevcut hükmün devamını temin eden 
bir maddedir. Bir noktada fark hâsıl olduğu gö
rülüyor; mevcut kanunda millî müesseselerin 
istifade ettiği haklardan yabancı müesseselerin 
de istifade edeceği hükmü yazılırken, «aynı 
şartlarla» diye bir kayıt vardı, yani bu haklar 
ne gibi şartlara bağlı ise yabancı da o şartlara 
bağlı olarak istifade eder deniliyordu. Belki de 
bugünkü tasarı böyle anlamaktadır. Ancak mev
cut metinden bu madde aşağı yufkan aynen n/akl-
•edilirken, bir ibare ihmal edilirse, bu bir 
mâna ifade edebilir. Eğer başka bir mâna çık-
mıyorsa, maksat ayni şartlarla istifade ise, is
terseniz ilâve edersiniz, isterseniz bu yolda be- I 
yanda bulunursunuz. I 

REÎS — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Komisyon, hususi teşebbüs 
sahibi şahıslarla ,aynı sahada çalışan yabancı I 
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sermaye sahibi teşebbüs erbabına tanınmış olan 
imtiyaz ve hakları aynı şartlarla tanımayı mad
de metninde mündemiç farzediyor. Vuzuha ih
tiyaç varsa, Yüksek Heyetiniz kabul ederse, 
biz, komisyon olarak bu hususta verilecek tek
life iltihak ederiz ve bu yolda verilecek madde 
metnini desteklemeye amadeyiz. 

REÎS — Takririniz var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Komisyon adına «ayni şart
lar dâhilinde» ibaresinin ilâvesini münasip gö
rüyoruz. 

REÎS — Maddeyi ilâve şekliyle okuyoruz, 
efendim. 

Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele 
görmesi 

MADDE 10. — Yerli sermaye ve teşebbüs
lere tanınan bütün haklar, muafiyetler ve imti
yazlardan, aynı sahalarda çalışan ybancı ser
maye ve teşebbüsler de aynı şartlar dâhilinde 
istifde ederler. 

REÎS — Buyurun Cahid Zamangil. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Affmızı 

rica ederim, aynı suretle eski metinde haklar
dan, kolaylıklardan bahis var. Bu defa «imti
yazlar» kelimesi var. İmtiyaz kelimesi üzerinde 
komisyonun ısrar etmiyeceğini zannediyorum. 
Maksat eski metin hükmü olduğuna göre onu 
değiştirmeksizin buraya alınmasını takdirinize 
bırakıyorum. 

REÎS — Eski metni okuyun, komisyonun il
tihak edip etmediğini soralım. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Devamla) — Peki oku
yayım efendim. 

«Birinci maddede yazılı iş ve istihsal sahala
rında yerli sermaye ve teşebbüslere sağlanmış 
ve sağlanacak olan her türlü hak, muafiyet ve 
kolaylıklardan aynı şartlarla, mümasil iş kolların
da çalışan yabancı sermaye ve teşekküller de is
tifade ederler.» (tamam sesleri). 

REÎS — Lütfen maddeyi bize veriniz, bir 
daha okutayım. 

(Eski madde metni tekrar okundu). 
REÎS — Komisyon aynı metne iltihak edi

yor mu efendim? 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Bu metne iltihak ediyoruz, 
yalnız bir noktayı arzedeceğim, müsaade buyu
run. 
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REİS — Esas itibariyle iltihak ediyorlar. 

Buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 

(Bursa) — Efendim, halen yürürlükte olan 5821 
sayılı Kanunun birinci maddosinde iş ve istihsal 
sahaları tadat edilmekteydi. Şimdi bu metni 
aynen alırsak, birinci maddede yazılı (iş saha
ları) iltibasa mahal verecektir. Çünkü burada 
iş sahaları tâyin edilmekte değildir. Onun için 
Cahid Zamangil arkadaşımızdan rica ediyorum, 
teklifine iltihak ediyoruz, ibareyi aynen kulla
nalım, fakat bu metni değil de bizim projemiz-
deki (imtiyaz) kelimesi yerine (kolaylık) keli
mesini ikame ederek onu alalım. 

REİS — Bu şekliyle maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele 
görmesi 

MADDE 10. — Yerli sermaye ve teşebbüs
lere tanınan bütün haklar, muafiyetler ve kolay
lıklardan, aynı sahalarda çalışan yabancı ser
maye ve teşebbüsler de aynı şartlar dâhilinde 
istifade ederler. 

REİS — Bu şekilde maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — a) 1567 sr-yılı Kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden çıkarılmış olan 13 
sayılı Kararın 31 nci maddesi gereğince yatırım 
yapmış olanlara tanınmış bulunan haklar ile, 
5583 ve 5821 sayılı kanunlarla tanınmış olan 
haklar mahfuzdur. 

b) 1 Ağustos 1951 tarihi ile işbu kanunun 
meriyete girdiği tarih arasında 5821 sayılı Ka
nuna göre yapılmış yatırımlar da bu kanunun 
hükümlerinden faydalanır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eski kanunun yürürlükten kaldırılması 
MADDE 12. — 5821 sayılı Kanun yürürlük

ten kaldırılmıştır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun meriyete girmesi 
MADDE 13 — Bu kanun ı esri tarihinden 

itibaren mer'idir 
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I REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü aleyhinde söz Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adına Faik Ahmed 
Barutçu'nundur. Buyurun efendim. 

C. H: P. MECLİS GRUPU ADINA FAİK 
AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; C. H. P. yabancı sermayenin mem
lekete gelmesine taraftardır. Bunun teşvik edil
mesini de ister. Ancak bunun memleket men
faatlerine uygun iktisadi sahalarda kullanılma
sını zaruri görür. Tasarı; tarım ve ticaret saha
larını da mutlak olarak yabancı sermayeye açık 
tutmaktadır. Vatandaşların bu mevzulardaki 
tereddütleri ve ihtiyaçları geniş ve esaslı tet
kiklerle cevaplandırılmamıştır. Transfer ve te
minat gibi malî meselelerde ciddî endişeler var
dır. Yabancı sermayenin Millî sermayeye üstün 
duruma gelmesinden korkulmaktadır. Bütün bu 
haller mütehassısların geniş tetkikına ve partiler 
üstü siyasi bir iş birliğine ehemmiyet ver m iyen 
aceleci bir usulün mahzurlarıdır. Geniş bir tet
kik ve müşterek bir çalışma anlayışı içinde bü
tün bu endişelere cevap vermek mümkündü. 
Hem Millî, hem milletlerarası bu kadar ehemmi
yetli bir iktisadi mevzuda muhalefet partilerinin 
mutabakatını temin eylemeyi tecrübe etmek lâ
zımdı. Halbuki, tasarıyı tetkika memur komis
yona muhalefet partilerinden kimsenin alınma
ması ve muhalefetle iş birliğine kıymet veril
memesi yüzünden, bu kanan tasarısı müşterek 
bir eserin kudret ve faydalarından mahrum edil
miştir. Bütün bu sebeplerle, esasına taraftar 
olduğumuz tasarının bu haliyle kabulüne imkân 
görmüyoruz. 

REİS — Tasarı lehinde Bedri Nedim Göknil, 
şahsı namına konuşacak. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, memleketin iktisadi ha
yatında mühim bir inkişaf hamlesi yaratacak 
olan bu kanunun müzakeresine başladığımız 
andan itibaren muhalefet namına konuşan ar
kadaşlarımızın bu kanunu desteklemekten da
ima müçtenip bir tavır takındıkları hepimi-

I zin malûmudur. Gönül isterdi ki, bu memleke-

— 229 — 



S : 30 18. 
tin yıllardan beri mefluç kalan iktisadi haya
tına şu bir kaç sene zarfında vermiş olduğu
muz inkişafın değerini lâyikiyle takdir eden 
ve bunu dahi kâfi görmiyen bugünkü iktida
rın, memlekette sermaye terakümünü teşvik 
etmek ve aynı zamanda ecnebi sermaye ve tek
niğine de faaliyet imkânını sağlıyarak uzun 
yıllarda kat'edilmesi lâzımgelen büyük terak
ki ve inkişaf hamlesini çok kısa zamana sığ
dırmak gibi fevkalâde hayırlı ve ümit verici 
bir teşebbüsümüz; yalnız iktidar partisinin 
muvafakat ve takdiri ile değil, B. M. Mi. ni 
terkibeden bütün partilerin müşterek bir ga
yesi ve bir noktai nazarı olsun. Buna maale
sef imkân bulamadık. Gösterdikleri sebepler 
arasında bunun aceleye geldiğini ve daha de
rin ve uzun tetkiklere mevzu olsaydı belki 
müşterek bir gayret ve faaliyetle bugünün 
şartlarına daha uygun bir kanun çıkacağı mü
talâasını ileri sürdüler. Bu sebep bence mak
bul olamaz. Çünki bu mevzu bizim için ya
bancı değildir. Yıllardan beri memleketin, 
toprak altı ve toprak üstü servetlerinin değer-
lendirileınesinin sebebi < ve altın definesi 
üzerinde bulunduğu halde uzun zaman zaval
lı denebilecek bir hayata- mahkûm olan mil
yonlarca Türk vatandaşının yıllardan beri 
çektiği ıstırabı görmemek için kör olmak, his
setmemek için de insanlıktan çıkmak lâzım-
gelirdi. 

OEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sefaletten, baş
ka ne getirdiniz ki? 

REİS — Müsaade buyurun. 
BEDRt NEDÎM GÖKNİL (Devamla) — 

Ben Meclise hitabediyorunı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — İstib

dada karşı da kör olmayın. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — 

Yakın zamana kadar bu milletin, nüfusumu
zun % 82 si veya % 83 ünü teşkil eden köylü 
vatandaşlar kendilerine zaman zaman ihtiyaç
larını karşılamıyacak ölçüde verilen tohumluk
ları bile kendi gıda ihtiyaçlarına sarfettikleri-
ni, geçindiremedikleri için, yedirecek şey bula
madıkları için bir deri pahasına hayvanlarım 
kurban ettiklerini, senelerden beri hepimiz ayrı 
ayrı gördük. Muhterem arkadaşlar, her birini
zin intihap dairelerindeki müsahedekriniz bu 
Sefalet levhalarına binbiı* misal ilâve edecek 
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I kadar çoktur. Bunları yüksek huzurunuzda tek

rarlamaya ve zaten maziden bahsetmekten hiç 
hoşlanmadığım halde beni mecbur ettiler, bu 
maziden bahsedişimin üzüntü duyarak ifade edi
yorum. Ben bunları tekrar etmeyi, kıymetli va
kitlerinizi israf diye telâkki ederim, bundan do
layı özür dilerim. Hangi tetkik, neyi tetkik? 
Memlekette maden mi yok, petrol mü yok. 
memlekette ekim sahası mı yok, memlekette 
yapılacak liman mı yok; memlekette inşa edile
cek yol mu yok? Bilhassa bu yokluk içinde ge
çen son on senenin bizi ne büyük endişelere, ne 
derin ıstıraplara garketıiğini için için hepimiz 
hissetmiş bulunuyoruz. Artık bunun için ilmî 
tetkik ve müşahedelere lüzum yoktur. Zaman 
bizim aleyhimize işler. Bugünkü iktidar işba
şına geldiği günden itibaren, geçmiş hükümet
lerin gaflet ve betaetle geçen zamanlarını telâ
fi edecek hamleler yapmak mecburiyetinde ol
duğunu hissettik ve ona göre faaliyete başladık. 

Muhterem arkadaşlar; biz sözle değil, ne 
yaptı ğııımzı ve ne gibi eserler vücuda getirdi
ğimizi canlı âbideler ve fiilî eserlerle ispat et
miş durumdayız. Bununla da yetinmiş değiliz. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, 3,5 senelik faaliyet 
devremizin bir buçuk senesi, bizden çok tecrü
beli olan ve siyasi olgunluğu ile daima övünen 
ana muhalefet partisinin arabamızın tekerleği
ne değnek koyması ile geçti. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — O senin, karan
lık zihniyetin. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — 
Bununla hakikaten biraz zaman israf ettiğimizi 
elemle hepimiz hissediyoruz. Ama son iki buçuk 
senenin fiilî eserleri, inkâr edilemiyecek kadar 
feyizli ve canlı eserlerdir. Biz bununla da yetin
medik. Bizim her şeyden evvel iktisadi prensip
lerimizde istihdaf ettiğimiz ana gaye, fert ola-

! r.ak olarak Türk vatandaşına refah imkânını 
serbestçe bilâkaydüşart temin etmektir. Biz 
millî serveti, milleti terkip eden fertlerin şah-

I si servetlerinin muhassalası telâkki ederiz. Bi
zim noktai nazarımız, bizim programımız ve bi
zim gayretlerimizin hedef ve maksadı, Türk 
vatandaşını münferiden refaha kavuşturmak
tır. Onun için bugün medeni dünyanın iktisa
di ve içtimai konsepsiyonlariyle bizim bugünkü 
politikamız tam bir ahenk içindedir. Türkiye'de 
her şeyden evvel sermaye terakümünün vücut 

I bulmasının başlıca âmili, emniyet ve itimattır; 
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ö emniyet ve itimat ki, yakın zamana kadar î 
maalesef gedmiş hükümetler tarafından bir j 
'türlü temin edilememişti. Bilâkis itimadın sar
sılması ve tam bir endişe içinde bulundurulma
sı için elden ne gelmişse hatalı olarak, yapıl
mış olduğu da bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar, bizim gibi mesuliyet 
taşıyan ve bizim kadar kendi muhitlerindeki 
vatandaşlarla temas etmekte olan ve temas et
mek vazifesiyle muvazzaf olan arkadaşlarımı. 
zın, en yakin arkadaşlarımızın görmek istemedik
leri canlı hakikatları, hariçten gelen yabanca 
mütahassrslar mükemmel bir surette müşahede 
edip ortaya koymaktadırlar. Acaba meşhur 
iktisat mütahassısı, beş sene evvel buraya ge
lip bugün tekrar memleketimizde bulunan ve 
beş senelik tekâmülü, terakkiyi fiilen müşahe
de edip intibalarıni ifade eden Tonr Bourg De
mokrat Partiye mi mensup idi, o da mı acaba 
bizim fikir ve mütalâamızı bize hoş görünmek 
için mi ifade ve tekrar ediyor? 

Dikkat buyurun, bu misali ileri sürüşümün 
sebebi, kendi muvaffakiyetimizi yabancıların 
teyit ettidğini ifade maksadı ile değil, bunu be
yana ihtiyaç görmüyorum, işaret edişimin se
bebi şudur; diyorlar ki, ecnebi sermaye her şey- I 
den evvel emniyet ister. Ecnebi sermaye bir 
memlekete girmek için o memleketin yerli serma-
yesH ile iştirak imkânını bulmalrdır. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sizin için lü
zumlu olan bir şeydir. 

BEDRÎ NEDÎM G Ö K N İ L ' (Devamla) — 
Yerli sermaye yok mu idi? Vardı, fakat yerli 
sermaye bugüne kadar feyizli değildi ve kendi
ni huzur, emniyet ve itimat içinde hissetmediği 
içindir ki, kapalı kasalarda kaldı. Gizli bir sır 
hailinden çıkamadı. 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsan öyle zen
gin vatandaşlar tanırım ki, 'bankalardaki he
sabı carilerinin muazzam yekûnları, bankala
rın altındaki kasalarda uzun zaman kapalı kal
mıştır. Para olarak orada kilitlemişlerdir, se
nelerce bu sermayeleri iptal etmişler ve banka
larda daima zimmetli hesapla yani kredi ile iş
lerini idame etmişlerdir. Bunun sebeplerini. 
zaıman zaman 'mâruzâtıma müdahale eden şu ce
nahtaki hatipler çok iyi bilirler. Ama 'müsaade 
buyursunlar.... 

CEZMÎ TÜRK (Sey!han) — Hainleri misal 
göstermeyiniz. 

1964 Ö : İ 
REİS — Gezmi Bey, sizi alâkadar eden bir 

şey yok. Sinirleniyorsanız dışarıya çıkın, isti
rahat buyurun. Kanun üzerinde şahsı adına 
konuşuyorlar. Rica ederim, gürültü ile hati
bin sözünü kesmeyiniz, yoksa yerinde rahat 
oturmıyaniar hakkında İçtüzük tatbik edilir. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — Hu
zurunuzu ihlâl ediyorsam sözümü 'keseyim. (Sol
dan, hayır sesleri, devam et sesleri) 

Teşekkür ederim. Çok ıstırap duymuş bir 
arkadaşınızım, bilhassa bu sa/bada çok bildiğim 
•hakikatiar vardır. Ama Türîs Milletinin, a sk 
mesul olmadığı mazinin ıgünahından ileri gelen 
şeyleri burada alenen söylemiyeceğim, memle-
'ketimize derin itimat ve teveccüh gösteren bü
tün medeni âlemin dikkatini o geçmiş günlere, 
hatalı anlara çekmek asla istemiyorum. Bunu 
vatanperverlik nişlerimle kabili telif görmüyo
rum. Ama beni zorlarlarsa çok şeyler s'öyliye-
bilirim. (Sağdan, söyle sesleri, saklama, söyle 
sesleri, (gürültüler, kapak sesleri) 

ZİHNİ BETİL (Tokad) — Her şeyi sarahati 
söyle, içinde saklamna. Ru, iftira edenlerin me
todudur. 

FERİT) MELEN (Van) — Ne biliyorsan 
söyle. 

REİS -—- Bedri Nedim Bey, yalnız (kanunun 
lehinde konuşmak için söz aldınız. (Sağdan gü
rültüler) 

Gürültü yapmayın, hatibin konuşmasını ta
hammülle dinleyin. 

NUSRET IKİRÎŞOİO&LU (Çanakkale) — Ne
dimi Bey, suçluların telâşı içinde .olduklarını 
söyleyin. 

BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (Devamla) — 
Muhterem vatandaşlar, 'af buyurunuz, ben ne 
siyasi terbiye, ne de şahsi terbiyeye aykırı bir 
harekette bulunmadım. Yalnız müsaade buyu
rursanız söyliyeyim ki, «bâzı arkadaşlarımız suç
luların telâş ve endişesi içinde bulunuyorlar. 
(Soldan, bravo sesleri) 

OEZMİ TÜRK (Seyhan) — Başkan! Sözünü 
geri alsın. Başkan! Sözünü 'geni alsın. Başkan! 
Sözünü geri alsın. Suçlu bu adamdır. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; müsaade buyurursanız 
mâruzâtıma nihayet vereceğim. Çünkü hakika
ten (Devam sesleri) üzüntü duyuyorum. Be
nim şahsıma tarizde bulunan l>âzı arkadaşlarım 
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var. Ve 'benden siyasi 'terbiyemle asla kabili I 
telif 'Oİmıyan ve benim §eref ve itibarıma mües
sir .olabıl'lecek ıbâzı sözler işittim. Ben Büyük 
Millet Meclisinde bir kanunu müdafaa sadedin
de dün ve bugün yapılan Hükümet icraatı üze
rinde bir mukayese yapıyorum. Asla hiçbir 
zatın, hiçbir muhterem arkadaşımın şahsına 
'tarizde bulunmamaya zannederim ki zaten ter
biyem de müsait değildir huna, sureti ımahsu-
sada itina ettim. Ama suallerini arkadaşları
mın bana lütfen sonra açıkça sormalarını bil
hassa rica edeceğim. (Soldan, devam devam ses
leri). 

Bu arkadaşlarımın ileri sürdükleri sebepler 
arasında birinci mesele, emniyet meselesidir. El
bette ki bu kanunun feyizli tarafı; Türkiye ser
mayesini, ecnebi sermayesiyle bir arada çalış
tırmak ve ecnebi tekniği ve ecnebi bilgi ve tec 
rüb eleriyle takviye ederek çok verimli ve fe
yizli birçok iş sahalarına sevketmektir. Ben bu 
kanunun bilhassa o bakımdan çok" ehemmiyet 
taşıdığı kanaatindeyim. 

Kanun hakkında mütalâa serdeden ve aley
hinde bulunan muhterem arkadaşlarım; daima 
bu kanunun tediye muvazenemize tahmil edece
ği külfetlerden bahsettiler, o külfetler üzerin
de durdular. Ama onun temin edeceği, tevlid-
edeceği nimete asla yanaşmadılar. Yine bu ka
nun, döviz transferi kolaylığı verirmiş, kârlar 
da beraber gidermiş, tediye müşkülâtı içinde 
bulunduğumuz bir sırada ,tediye muvazenesine 
yeni yeni külfetler tahmil edersekmiş ne va
him neticeler hâsıl ve arız olurmuş gibi daima 
menfi, konuştular ve kanunu sadece külfet tah
mil edici olarak tavsif ettiler. Ama bu kanunun 
getireceği sermaye ve destekliyeceği şahsi te
şebbüsün, memleketin iktisadi hayatında ve 
milletin umumi refahı üzerinde tevlidedeceği 
hayırkâr ve sihirkâr takdirlerinden bahsetmeye 
lüzum görmediler. Buna mevcut olduğunu farz-
ettikleri transfer müşkülâtı da inzimam ederse 
şöyle olurmuş, böyle olurmuş, dediler. 

Muhterem arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, 
bugünkü transfer müşkülâtı tamamiyle geçici
dir ve bendenizin şahsi kanaatimce, eğer bunu 
bir misalle ifade etmek lâzımgelirse bugünkü 
geçici güçlüğü, doğacak olan gürbüz bir ikti
sadi bünyenin doğum sancılarına benzetmek 
mümkündür. Bugünkü ekonomik politikamız 
bir taraftan döviz taleplerini azaltmak maksa-
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I diyle bunu azaltıcı sanayi ve teşebbüse yer ver

mek ,diğer traftan da memleketin tabiî kaynak
larının verimini artırarak ihracatı artırmak su
retiyle döviz gelirini çoğaltmak ve bu suretle 
muvazeneyi lehimize çevirmektir. Bu gayeye bi
zi vardıracak en kuvvetli âmillerden biri de iş
te bugün kabulünü memnuniyetle müşahede ede
ceğimiz kanun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar mâruzâtıma nihayet 
verirken, ıbu kanunu hazırlayıp bize getiren 
Hükümetimizi tebrik etmeyi vazife telâkki ede
rim. Tatbikatta da aynı geniş esprinin, aynı 
geniş zihniyetin gösterilmesi lâzımgeldiğine işa
ret etmek isterim. 

Bizim kırtasi ananemiz içinde kalmazsa, ki 
buna asla ihtimal vermiyorum. Çünkü bu ka
nun yepyeni bir zihniyetin mahsulüdür ve çok 
feyizli bir netice temin edecek, müstakbel re 
fahın bir müjdecisi olarak addederim. 

Arkadaşlar; kanunun ımükemmel olması da
hi kâfi bir muvaffakiyet âmili olamaz. Şura
da işaret etmek isterim; sözüme nihayet ver
meden evvel şunu» arzetmek isterim ki, benim 

I şahsan temas ettiğim ecnebi malî, ticari meha-
fil şu endişededir : Acaba bugünkü liberal re
jim, şahsi teşebbüse bu kadar geniş faaliyet 
imkânı veren bugünkü rejim devam edecek mi, 
etmiyecek mi? Sualini soruyorlar. (Soldan ede-

I cek sesleri). Asıl bu sualin cevabını Türk Mil
leti verecektir. 1954 seçiminden sonra bu kanu
nun feyizli neticeleri fiilen görülecek, bu gö
rülme ile hepimiz bahtiyar olacağız. 

REİS — Ekonomi ve Ticaret Vekili, »buyu
run. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLÎ FETHÎ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
lâyihanın evvelki günlerdeki müzakeresi sıra
sında, Cumhuriyet Halk Partisü muhalefeti
nin, Grup olarak mütalâasının ne o'lduğunu öğ
renmenin Hükümet olarak değil, umumi efkâ
rımız bakımından, zaruri olduğunu ifade et
miştik. Çok müteşekkiriz .ki bugün noktai na
zarlarını belirtmiş [bulunuyorlar. Esasen yıl
ların tatbikatının bu kanun lâyihası karşısın
da, Cumhuriyet Halk Partisinin ibir başka ta
vır taıkınmasıma imkân olmadığı hizlerce ma
lûmdu. Daha üç gün evvel umumi kâtiplerinin, 
hâlâ 3,5 yılın tatbikatından mülhem olarak., 

[ hususi teşebbüs, iktisadi faaliyetler ve serma-



B : 30 18. 
ye mevzuunda, yirmi yıl evvelki telâkki ne ise, 
aynı telâkkiyi muhafaza ettiğini gösteren bir 
beyanına şahit olduk. Müsaadenizle, bu noktai 
nazarı ifade eden beyanlarım huzurunuzda oku
mak istiyorum. Türk Milleti, önümüzdeki se
çimlerde değişen ve değişmiyen zihniyetlerm 
me olduğunu bilerek ona göre reyini izhar et-
ımek yolunu bulsun. 

Diyorlar ki : «Yabancı sermayeye kanunun 
•ana maksadı içinde emniyet ve istikrarı temin 
etmektir.» Geçen gün de bahsettim arkadaşlar. 
Bu zihniyet devam ettiği müddetçe yerli ser
maye dahi Cumhuriyet Halk Partisinden emni
yet ve istikrar göremiyecektir. Değil yabancı 
sermaye, yerli sermaye dahj emniyet ve istik
rar ister, iktisadi faaliyetler, hattâ beşerî fa
aliyetler evvelâ Hükümetten emniyet ve istik
rar bekler. Bunu evvelce görememişlerdir. Bu 
zihniyet devam ettiği müddetçe göremiyeceği 
de anlaşılmaktadır. Bu zihniyet hakikaten mem
leket için hazindir. Demokrasinin lâzımı gayri-
tmüfarıkı olarak telâkki ettiğimiz muhalefetin 
ibugün dahi eski zihniyetinin zerre kadar de
ğişmemiş olması bu millet için hazin ibir tecel
lidir. 

Bir başka hazin tecelli de arkadaşlar, po
litika anlayışlarıdır. Bakınız ne diyorlar : 
«Gönül öyle " arzu ediyor ki, yabancı sermaye
nin memleketçi gelmesini teşvik için çıkarılan 
•kanun politika üstü millî bir 'karar olsun.» 

'Arkadaşlar, politika kötü bir şey midir ki 
•aman onun üstünde başka bir şey olsun. Der
hal ifade edeyim ki politika Devlet idare etmek 
«sanatıdır. 

.Şimdi, bu şartlar içerisinde Yabancı Serma
ye Kanununun politika kanunu olması kadar 
tabiî bir şey tasavvur edilemez. Politikayı baş
ka bir mânada telâkki eden zihniyetlerdir ki, 
onu hakikaten politika olsun diye çıkarır. 
Halbuki politika memleketin idaresi sanatıdır. 
Bu bakımdan bu ifadeler maalesef tasrih edil-
raıiyen bir zihniyetin tezahürünü ifade etmek
tedir. Efkârı umumiyenin ve kâinatın bunu 
böyle bilmesinde bendeniz fayda görürüm. Ta 
ki seçmenin er geç değiştireceği bir istikameti 
anlıyabilsinler, bu da C. H. P. Üzerinde mües
sir olsun. (Âmin sesleri). 

Şimdi diyorlar ki : Evvelâ bu kanunun ne 
kanunu olduğunu bilelim. Bu, hükümetlere ve
rilen bir salâhiyet kanunudur. Hükümetler iş 
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başında bulundukları müddetçe kendi politika
larına uygun olarak, buradaki maddelerden il
ham alarak, kanunun ruhuna, metnine bağlı 
kalarak bu salâhiyetlerini kullanacaktır. Ec
nebi sermayenin tarımda kullanılması felâketli 
olacaktım Arkadaşlar, yıllar yılı bu memle
kette tarım için ne yapmışlardır ki, henüz ne 
şekilde kullanılacağı belli olmıyan kanun lâyi
hası üzerinde tarım için felâketli olacak diyor
lar. Bu da şaşılacak bir şeydir. Üç buçuk yıl
da bu memleketin tarım işlerinde yapılan şey
ler, eserler vicdanlarda menkuştur, bunu sil
meye imkân yoktur. Bu menkuş olan eserleri 
vicdanlardan silemiyen insanlar, bu eserleri 
umumi efkâra iki kere iki dört eder gibi ispat 
eden bir iktidarın, tarımda yabancı sermayeyi 
başka bir şekilde kullanacağını vehmetmek, ha^ 
kikaten fuzuli bir gayretkeşlikten öteye geçe
mez arkadaşlar. Salâhiyetleri nasıl kullandığı
mız tatbikatımızla görülmektedir. Fakat ken
dilerinin nasıl kullanacakları hakikaten pek 
belli değildir. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Ağzım hayra aç... 
EKONOMİ VE TİCARET VEKlLl FETHİ 

ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Ben temenni ede
rim ki, bizim tarım politikamıza uygun bir 
politikaya sahip olanlar, evvelâ bu millî imkân
lara tesahup etsinler, ondan sonra yabancı ser
maye ile çalışabilmek imkânım bulsunlar. Bu 
zihniyet meselesidir, bu yılların görüşü ve tat
bikatı meselesidir. 

Bu vesile ile ifade edeyim ki, bugün iş ba
şında olsalar bile bu sermayenin girmesi imkâ
nı yoktur, çünkü zihniyet henüz değişmemiş
tir. 

Şimdi, yabancı sermaye niçin gelemez? Çün
kü mazide, bendeniz katiyetle ifade edeyim ki, 
icraatları ile yabancı sermayeyi kâfi derecede 
ürkütmüşlerdir. Hâdiseler üzerinde durmıya-
cağım, durmakta fayda görmüyorum, sermaye
si olan, içeride ve dışarda, bunları bilmektedir. 

Sermayesi olanlar geleceğine göre, şu veya 
bu parti iş başında olacağına göre de, emin olu
nuz, kanunun tatbikatı şu veya bu şekilde tecelli 
edecektir. Bizim icraatımız milletin huzrunda 
bulunduğuna, telâkkilerimiz hakikaten 3,5 yıl
lık tatbikatla sabit bulunduğuna göre, kanun
dan beklenen bütün müspet ve feyizli neticelerin 
hâsıl olabilmesi, şunu gururla ifade edebilirim 
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ki, bizim iktidarımız sayesinde mümkün olabil e- i 
eektir arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri). 

Vaktiyle istihsalin istihlâke cevap verme-, 
diğinde, istihsalin kısılmasını mucip olan bir 
fiat yükselmesi mevzımbahs olurken - bunlar ik
tisat politikasının telâkkileridir - bugün istihsa
lin gayrikâfî geldiği yerlerde istihsali teşvik ted
birleri alınmaktadır, işte Hükümetiniz yabancı 
sermaye kanununu, memlekette. istihsalin artı
rılmasını mümkün kılacak sahalarda, - esasen 
maddede yazıyor" - umumi iktisadi inkişafımıza 
hizmet edecek sahalarda bilgi ile kullanılacaktır.' ı 
Müsterih olsunlar. 

Şimdi deniliyor ki, tasarı gayet dar bir za
manda geldi, komisyona alınmadık, ve saire. 

Arkadaşlar; bu noktalarda hakikaten samimî 
iseler ben cidden üzülürüm. Komisyonlarda ka
nunlar, teklifler veya lâyihalar müzakere edi
lirken bütün arkadaşlar gider, söz söyliyebilirler. 
Hu,'onların hakkıdır. 

Arkadaşlar; bu kanun no zafan ele alınmış
tır? 

Kanun 1953 yılınuı Mayısında, bilhassa iş 
âleminin teklifleriyle ortaya gelmiştir. Mevcut 
kanunun kifayetsizliği iş sahipleri tarafından, 
meslekî teşekküller tarafından heyetlerce tetkik 
ettirilmiş ve broşürlerle gazetelerin ekonomik 
sahifelerine ayrıca intikal ettirilerek, meslekî te
şekküllerin inisiyatifi ile umumi efkâra ınaledil-
miştir. Bizzat meslekî teşekküllerden gelmiş olan 
bir tadil teklifini dahi, aylarca, eğer koskoca bir 
parti takibetnıemişse bunun kusur ve vebali, 
elbette bize ait değildir. Umumi efkâra ınale-
d i im iş şeylerde alâkadar olmak kendilerine te-
rettübeden bir şey olsa gerektir. Bunu yapma
mışla rsa hakikaten çok büyük bir hata işlemiş
lerdir. Broşürler vardır, tavsiye ederiz oku
sunlar. Başka sahalarda umumiyetle çalışmak 
ve çalışmaya devam etmek memleketin umum 
kalkınma işleriyle alâkalı bu çeşit müspet mev
zularda çalışmak fırsatını bulamamışlarsa, bu 
da yine kendi kusurlarıdır. Hakikaten tatbi
katta memlekete iki yıl içinde fazla sermaye 
gelmediği tesbit olunduktan sonra bunun esbabı 
araştırılmıştır ve bunda yine meslekî teşekkül
lerde odalar hummalı faaliyet göstermişlerdir. 
Ben bu bakımdan, meslekî teşekküllerin bu ça
lışmalarını huzurunuzda şükranla anmak iste
rim. Bu teşekkülleree bu iş tesbit edilmiş, 
transfer müşkülâtı yüzünden yabancı sermaye- j 
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nin Türkiye'ye gelmediği, bütün bu mevzu
larda herkesçe kabul edilmiş bir keyfiyettir, 
bu artık sabitleşmiştir. Bunda tereddüt caiz de
ğildir. 

Sırası gelmişken arz edeyim; iktisadi hayat, 
muhtelif zümre ve sınıflarla muayyen teşekkül
lerden taazzuv eder. Mümesilleri onların he
yetleridir. Bu heyetler bütün bu işleri tetkik 
ederler. Fakat buna rağmen, bu heyetlere mu
halif olan aynı zümreler veya sınıflar yok mu
dur? vardır! Aynı mevzu üzerinde yine aynı züm
relerden yüz kişinin ittifak temin etmesine imkân 
yoktur. Bütün bu meslekî teşekküller Türkiye'nin 
yabancı sermayeye en elverişli bir memle
ket olduğuna kanidirler. îşçiler, tüccarlar, sa
nayiciler, bütün bunlar hangi sahalarda, hangi 
ve ne şartlarla çalışılacağının belli olmasiyle 
alâkalı zümrelerdir. 

Yabancı sermayenin gelmesine mâni sebep
ler tesbit edildikten sonra nihayet bu sebepleri 
bertaraf ederek, yabancı sermayenin gelmesini 
kolaylaştırmaktan başka ihtiyar olunacak, bir 
yol yoktur. Nihayet Hükümet de böyle bir is
tikamette çalışmıştır. Zannettikleri gibi, 15 - 2ü 
gün içinde gelivermiş değiliz. Fakat tecrübesi
ni göreceğiz, petrol kanunu lâyihası komisyon
dadır, alâkalı arkadaşlar her halde bulunacak
lardır, endişemiz odur ki, orada da aynı vazi
yetle karşılaşmıyahm. Bunlar muayyen bir gö
rüşün, muayyen bir zihniyetin tecellileridir. Ni
hayet bunu olduğu gibi kabul etmekten başka 
çare yoktur. Kendi ifadeleri ile politika icabı
dır, ama biz bunu politika icabı olarak kabul 
etmemekteyiz. 

FERİD MELEN (Van) — Hani ya muhte
remdi, politika ? 

Teklif, millî menfaat lehine olduğu müddet
çe beraberiz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şimdi bu 
teklif ne getirecektir, arkadaşlar? Bir kere ya
bancı sermaye döviz olarak geldiğinde malzeme 
ve tesisat... öyle.hammadde gelemiyecek; bâzı 
arkadaşlar hammadde gelecek dediler, istihlâk 
maddesi gelmiyecek. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Gerekçede vardır. 

FETHt ÇELlKBAŞ (Devamla) — Metinler 
önünüzdedir. 

Şimdi neler gelecek; sarih olarak tesbit 
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edilmiştir. Gelecek şeylerin kâffesi, döviz tedi- I 
ye edilecek şeylerdir. Memlekete döviz tediye 
etmeden bn malzemeyi getirmek akıl icabıdır. 

Sonra yalnız bu da gelemiyecektir. Teknik, 
organizasyon bakımından memleketimizin övü
nülür bir seviyede olmadığı muhakkaktır. Bu 
da hayat şartlarına tazyik icra etmektedir. Ya
bancı sermaye teknikle beraber, ileri teknikle 
beraber, ileri organizasyonla beraber gelecek
tir. 

İşçi ücretlerinin .;rasyonel çalışmanın. Hani 
çok söylerler, rasyonel, rasyonel, diye... Rasyo
nel çalışma ne demektir, dendiğinde bu unsur
lar üzerinde durmak icabeder.Netice ne olacak
tır? Neticede memleketin ihmal edilmiş olan ser
vetleri değerlendirilecektir. Maden mmtakala-
rındaki arkadaşlarımız bilirler, bu mmtakalar-
daki çiftçilerimiz munzam para kazanıyorlar. 
Yeni yeni iş sahaları açılacaktır. Memleketimiz
de her yıl yarım milyona yakın işçi kolu iş ara
maktadır. Memleketimizde yeni yeni iş kaynak
ları, iş mevzuları açacak sahalar hükümetleri 
zorlamaktadır, tşto bu bakımdan bu kanun lâ
yihası döviz müşkülâtı içinde bulunan memle
ketin döviz tediye etmeden malzeme getirmek, 
hususi sermaye ile iş birliği yapmak, yeni yeni 
sahalar açılmasını, yeni iş imkânları açılmasını 
intacedecektir. Tek bir kelime ile, memleket 
iktisadi bakımdan kül halinde, topyekûn kal
kınacaktır. Bundan müteessir olacak hiç kimse 
yoktur. (Soldan C. H. Partililer sesleri) Tica
rette dahi ne suretle tatbik edileceğini demin 
anlattım. Kendileri yoktu. Onun için affınıza 
sığınarak hatırlatayım : 

Türkiye coğrafi vaziyeti itibariyle transit 
ticaretine fevkalâde elverişli manzara arzetmek-
tedir. Bu durumdan istifade etmek vazifemiz
dir. Durumdan istifade etmek deyince, memle
kette transit ticareti vardır, limanlar kurulmuş
tur, demek kâfi değildir, istiskal ettikleri, ha
kir gördükleri hususi teşebbüs, hususi teşebbüs 
deniverdiği zaman meydana gelmiyor. Onun 
bir ananesi vardır. O sahada çalışan insanların 
yıllar yılı teşvik görmesi lâzımdır. Yetiştirmek 
lâzımdır. Şunu şükranla arzedeyim ki ; hususi 
teşebbüs, memleketimizde bugün yabancı müte
hassısların yaptıkları tetkikler neticesinde sa
bit olmuştur ki, iş yapmanın heyecanı içindedir. 
Hususi teşebbüs erbabımızda bu heyecanlar ol
masa Hükümet alacakları güdük kalmaya mah- { 
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kûmdur. Bu fabrikatörümüzün fabrikası yani* 
yor, müracaat ediyor, mümkün olan yardımı ya
pacağız. Siz sağ olun diyoruz. Enkazı temizle
meden evvel makineleri aldığı memlekete tel 
çekiyor, fabrikamız yanmıştır, makinelerle bir
likte mütehassıslarınızı gönderiniz diyor. Hu
susi teşebbüs erbabımızın kalbindeki heyecanı 
söndürmemek bizim vazifemizdir. (Soldan al
kışlar) Bu kanun lâyihası dahi müzakere edi
lirken temaslarımız oldu, konuştuk, büyük it
halâtçılarımızla. Onlara, yarın er geç öleceksi
niz, öldüğünüz zaman ne eser bırakacaksınız? 
Bugünkü Garp memleketlerinde olduğu gibi 
asırlık müesseseler etsin diye babadan oğula, 
toruna intikal edecek müesseseler meydana ge
tirmelisiniz, dedik. Bunlar meydana gelecektir. 

Arkadaşımızın demin izah ettiği gibi, sadece 
metinler kâfi değildir. Hükümetler bu metinle
rin ruhuna uygun olarak eseri mânalandır-
malıdırlar. Aksi takdirde metinler tahaccür et
miş şeylerden öteye geçemezler. Biz, hususi te
şebbüs sahasındaki fevkalâde kıymetli elemanla
rın bugün muhtaç olduğu noksanı, bu kanunla 
ikmal etme yoluna gidiyoruz. Memlekete yaban
cı sermaye, malzeme, makine, patent gelecek
tir. Bu kanunun bundan öteye maksadı yoktur. 

Kısaca arzedeyim; hükümetlere verilen salâ
hiyet kanunu olduğuna göre, Demokrat Parti 
Hükümeti üç buçuk yıllık icraatının istikame
tinde bunu kullanacaktır. Diğer partiler bu ka
nunu kendi anlayışlarına göre kullanmakta ta
mamen serbesttir. Bu bakımdan bu kanunun 
milletin nef'ine olduğuna yürekten inanarak, te
şebbüs erbabı bu kanunu, tasvibinizi kazandık
tan sonra, derhal değil, behemahal bekliyecek-
lerdir. 

Arkadaşlar, inşaallâh kanun memlekete çok 
hayırlı olacaktır. Onu tatbik etmek istiyenler 
kendi ruhlarındaki memleket endişesiyle hare
ket edeceklerinden şüpheniz olmasın. Mâruzâ
tım bu kadardır. (Soldan alkışlar). 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Ne hakkında? 
VAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Son söz milletvekilinindır. Vekil konuştu. İç 
Tüzüğe göre son söz milletvekilinindır. 

REÎS — Siz niçin söz istediğinizi izah buyu
runuz. Lütfedin de mukabilini bendeniz izah 
edeyim. 
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Bu hâdise İç Tüzüğün 110 ncu maddesiyle 

ilgili bir haldir. Tasarının nihai müzakeresi bit
tikten sonra lehte ve aleyhte birer mebusa söz 
verilir. Son söz milletvekilinindir, sözüne ge
lince: Yine İçtüzüğümüzde yazılı olan hususla 
ilgili müzakere olmadığına göre bu maddenin 
mutlakiyeti içerisinde bulunmak mecburiyetin
deyiz. 

Burada mutlak itlâkı üzere cereyan etmiştir. 
Metin böyledir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Tüzük lehte ve aleyhte iki mebusa söz verilir 
demektedir. Halbuki Vekile de söz verilmiştir. 
Son söz milletvekilinindir. 

REİS — Tüzüğü okuyalım. «Bir tasarı veya 
teklifin maddeleri üzerinde görüşme bittikten 
sonra tümü için yana ve karşıya söz söylemek 
istiyenlerden yalnız birer milletvekiline söz ve
rilir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Tamam. Fakat Hükümete söz verileceği kayıtlı 
değildir, siz Hükümete söz verdiniz, şimdi söz 
milletvekilinindir. Çünkü sıra itibariyle son 
söz milletvekilinindir. 

REİS — Hükümet her zaman söz istiyebilir. 
Burada keyfiyet mutlaktır. Mutlakta ıtlakı 
üzere cereyan eder. Bu sebeple hiç kimseye söz 
vermiyorum. (Sağdan gürültüler). 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bir taraflı konuşuyorsunuz, yanlış, yanlış... bu 
Mecliste son söz Hükümetin oluyor, yanlış... 

REİS — Tasarının tümünü açık oya arzedi-
yorum efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Emni
yeti öldüren bu partizanlıktır. Partizanlıktır 
bu yaptığınız hareket. 

REİS — Senin telâkkine göre.. Burası öyle 
bir şey kabul etmez... 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Tüzük tatbik edilmiyor. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Biz yalnız fikirlerimizi söyleriz. 

REİS — Nizamnamenin müsaadesi nispetin
de daima söylersiniz... 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 

2. •— Posta, Telgraf ev Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
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I Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Posta, 

Telgraf ve Telefon İşletme Umum 31üdürlüğü 
1950 Bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihası ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/449, 1/588) [1] 

REİS — Tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha 'bir müzakereye tâbidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katî 

Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı 
sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (60 177 561) lira (59) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon Iş-
I letme Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı 

tahsilatı ilişik (B) dşaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (46 534 229) lira (68) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (13 643 331) lira (91) 
kuruş açık, Bütçe Kanunu ile verilen mezuni
yete istinaden çıkarılan bonolar hasılâtiyle kar
şılanmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (10 880) lira (75) kuruş tah
sisattan mevkuf tutulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
• Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler... Kabul edik 

mistir. 

i MADDE '5. — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 

[1] 67 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ayrı ,bir sütununda gösterilen (7 173 145) üdra 
(14) kuruş imha edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 'edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu »kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kabul etıraiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 'hükümlerini icra
ya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arz edilmiştir. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1950 yılı 
Hesabı Kati kanun lâyihası ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/488, 1/615) [1] 

REÎS — Tümü üzerinde söz dstiyen yok. 
Maddelere geçilmesini ıkabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha da bir müzakereye tâbidir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 
1950 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 859 163) lira (10) 'kuruştur. 

REÎS — Söz istiyen yo'k. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı tahsilatı 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 859 163) lira (10) kuruştur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reydnize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı 

içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 227 061) lira 
(90) 'kuruş imha edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi ıkabul edenler... Etmiyen
ler... Kanul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Tarım vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 

Efendim, kabul buyurulan ve verilen ka
rara göre burada vekili bulunan bir tasarı var
dır, onu müzakere mevzuu yapacağız. 

4m — Zirai mücadele işlerinde çalışıp başarı 
gösteren memurlara ikramiye verilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Tarm ve Bütçe komis
yonları raporları (1/675) [1] 

REÎS — Raporda öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi yazılı olarak istenilmektedir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Zirai Mücadele İşlerinde Çalışıp Başarı Göste
ren Memurlara İkramiye Verilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Memleket ziraat mahsullerini 
tehdit eden hastalık ve zararlılarla mücadele iş
lerinde çalışıp daire amirlerince başarı göster
dikleri bildirilen merkez ve iller ziraat ve mü
cadele teşkilâtı ve müesseseleri memurlarına 
Tarım Vekâletinin tasvibi üzerine senede bir de
fadan fazla olmamak şartiyle ve şahıs başına 
(500) liraya kadar bütçenin zirai mücadele 

[1] 61 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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umumi masrafları tertibine mevzu tahsisattan I 
ikramiye verilebilir. İkramiye verilmesine mü- i 
taallik esaslar Tarım Vekâletince tesbit olunur. 

REÎS —• Söz istiyeıı yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti t-. j 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinden | 
itibaren mer 'idir. j 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. | 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Tarım Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar açık oya arzedilen Yabancı Ser
mayesine ait tasarı ile PTT İşletme Umum Mü- | 
dürlüğü* ve Devlet Üretme Çiftlikleri Hesabı I 
Katî tasarılarına lütfen reylerini istimal bu- ı 
vursunlar. 

5. — Orman Umum filüdürlüğü Kuruluşu 
hakkındaki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağ
lı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ı 
lâyihası ve Tarım ve Bütçe komisyonları rapor- I 
lan (1/717) [1] 

REİS — İvedilik ve öncelik teklifi yazılı 
olarak mevcuttur, öncelikle görüşülmesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyeıı yoktur. Madde- j 
kvre geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

[1] 77 sayılı basma/yazı tutanağın sonunda dır. 
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Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkında
ki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağlı cetvel

de değişiklik yapılmasına dadr Kanun 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunun 5 nci maddesine bağlı cet
veli değiştiren 13 . V . 1940 tarihli ve 3818 sa
yılı Kanuna bağlı cetvele bu kanuna ilişik cet
velde, derece, aylık, aded ve unvanları gösteri
len kadrolar eklenmiştir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Maliye 
ve Tarım vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunu lâyiha

sına (284) oy verilmiştir. (284) kabul (35) 
ret (1) çekinser vardır, muamele tamamdır. 
Tasarı onanmıştır. (Soldan alkışlar) 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katî kanun 
lâyihasına (246) oy verilmiştir. Ret ve çekin
ser yolttur, muamele tamamdır. Tasarı onan
ın ıstır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1950 yılı Hesabı Katî kanun lâyihasına 
(249) oy verilmiştir. (249) kabul, ret ve çe
kinser yoktur, muamele tamamdır. Tasarı 
onanmıştır. 

20 Ocak çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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6. — SORULAR VB CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU 

1. — Van Mebusu Ferid Helen'in, «Köyler
de halkın yapacağı su işlerine yardım» faslın
dan 1951 - 1953 yularında Van Vilâyetine ne ka
dar para verildiğine ve şimdiye kadar hangi köy
lere su temin edildiğine dair sorusuna Bayındır
lık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı- cevabı 
(6/1249) 

Ankara : 28 . X I . 1953 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı tara-

fındau yazılı olarak cevaplandırılnnasıına delâ
let buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Van MeJbusu 
Ferid Melen 

1. 1951, 1952, 1953 yıllarında «Köylerde 
halkın yapacağı su işlerine yardım» faslından 
Van İline ne kadar para verilmiştir? 

2. Bu para ile kaç köye su getirme teşeb
büsünde 'bulunulmuştur? 

3. iŞimdiye kadar hangi köylerin suyu akı
tılmıştır ? 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti - 15.1.1954 

Hususi Kalem 
Sayı : 28 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

3 . X I I . 1953 gün ve 6-1249/5932/13620 sa
yılı yazı karşılığıdır : 

Köylerde halkın yapacağı şu işlerine yar
dım faslmdan 1951 - 1953 yıllarında, Van Vi
lâyetine 'iıe kadar para verildiğine ve şimdiye 
kadar hangi köylere su temin edildiğine dair 
Van Mebusu Ferid Melen tarafından verilen 
yazılı soru önergesine haziniaı;/an cevabın ilişik 
olarak «untıflduğunu saygılarımla, arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
ıK. Zeytinoğlu 

Van Mebusu Ferid .Melen/iro, Van Vilâyeti
ne «Köylerde halkın yapacağı su işlerine yar
dım* faslından 1951 - 1953 yıllarında Van Vilâ
yetine ne kadar para verildiğine ve şimdiye 

I kadar hangi köylere su temin ediLdiğine dair 
yazılı soru önergesi Van Valiliğinin 22.-XH.1953 
gün ve 979 sayılı yazısına atfen aşağıda sırası 
ile cevaplandırılmıştır : 

1. Van Vilâyetine «Köylerde halkın yapa-
I cağı su işlerine yardım» faslından 1951 yılında 
I (40 000), 1952 yılında (186 500), 1953 yılında 

(200 000) lira tahsis edilmiştir. 
2. Bu para ile 1951 yılında (2), 1952 yıllın

da (16) ve 1958 yılında (49) köye içme suyu 
getirilmiş olup (8) köyüm Lsuyu da kısmen inşa 
edilmiş ve ikmali işi kış yüzünden ilkbahara 
bırakılmıştır. 

'3. Suyu akiıtılan köyler yılları itibariyle 
ilişik listede gösterilmiştir. 

4. Vilâyetin halen elinde (55) bin liralık 
malzeme mevcut olup 1954 yılı programında 
(30) köyün daha su işine başlanacaktır. 

1951 - 1953 yıllarında sHıyu akıtılan köyleri 
gösterir cetveldir. 

1951 yılında suyu getirilen köyler 

Sıra No. ilçesi Köyü 

1 Merkez Kurubaş 
2 > Pertek 

1952 yılında suyu getirilen köyler 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

ilçesi 

Merkez 
»* 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Çatak 
» 

Geva$ 

Kö; 

Aktaş 
Aranik 
Asbaşin 
Pağazik 
Şeyhayne 
Canîk 
Kasımoğlu 
Meşğeldek 
Zivistan 
Norşin 
Kalecik 
G-örentaş 
Kotis 
Piltinfe 
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Sıra Ne 

15 

16 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ilçesi 

Özalp 

Başkale 

1953 yılında 

Merkez 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başkale 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

Erciş 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
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Köyü 

Saray (1 nci kısım keh-
riz) 
Elbis 

suyu getirilen köyler 

Şeyhkara 
Gem 
Şuşanis 
Şahbağı 
Alaköy 
Mollakasıoı 
Adır 
Horköm 
Köşk 
Hmo 
İskele 
Engil 
Avarek 
Keşişoğlu 
Karaçıyan 
Zapbaşı 
Hesbistan 
Elbistan 
llköy 
Avzan 
İrisan 
Tağik 
Pulurmanik 
Hargin 
Tondros 
Erbizonk 
Akseraf 
Hacıkaş 
Cudgah 

* DÜZELT 

.1954 
Sıra No. 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
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İlçesi 

Özalp 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muradiye 
» 
» 

Gevaş 
» 
» 
» 
» 

1953 yılmda başlanıp 

Sıra No. 

1 
2 
3; 
4 
5 
6 
7 
8 

DİŞLER 

İlçesi 

Gevaş 
Merkez 

» 
Başkale 

» 
Muradiye 

» 
» 

Köyü 

Hocik 
Çarıksor 
Aşağı Balçıklı 
Y. Balçıklı 
Y. Koçkıran 
Girdili 
Memetalan 
Yukarı Ahurik 
A. Ahurik 
Kurcevik 
Harapsorik 
Saray (2 nci kısım keh-
riz) 
Küçükköy 
İsviran 
Dero 
Narik 
Mars 
Kirş 
Serik 
Atalan 

ikmal edilemiyen köyler 

Köyü 

Hırç 
Erçek 
Siyevan 
Heretis 
Çaldıran 
Korkorik 
Akbulak 
Kömüs 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda iaşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

67 
67 
« 

e 
7 
% 

,, 

3 
8 
e 

19 
10 
10 

Lira K. Lira K. 

124 251 
Posta telekomünikasyon geliri 
yabancı dil mükâfatı 

Lira K. 

124 261 
Posta telekomünikasyon gelirleri 
Yabancı dil para mükftfatı 

Lira K 

68 5 3 13 13 576 13 575 
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Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiftir.) 
Aza sayısı : 487 

Rey verenler : 284 
Kabul edenler : 248 

Reddedenler : 35 
Çekinserler : 1 

Reye katılmıyanlar : 182 
Açık mebusluklar 21 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş. 

AYDIN 
Nail Geveei 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacİd Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu I 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkııt 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gül ez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaj . 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman' 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çıgman 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürset 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergen© 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saıd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

I GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 

I Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMUŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 

I Sani Yaver 
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İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet lncekara 
Osman Kapani 
Halil Özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem llayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
l layri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
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Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
R'efik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadır Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal nüna l 
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Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
namdi Dayı 

NIÛDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoglu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Naci Berkman 
tsmail Işın 
Tevfik Tl eri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 

SÎÎRD 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoglu 
Server Somnncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümorkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAÖ 
nüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Al peren 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer A1&-
kant 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

KARS 
Sırrı Atalay 

AFYON KARAHÎSAR I 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı | 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Denli 
Ham di Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
(î.) 
Osman Talât îltekin (î.) 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN I 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı , 

Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti" 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

Abdülkadir özbay 
MANİSA 

Sudi Mıhçıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloğlu 

SEYHAN 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Ilamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

Hasan Osma 
ERZİNCAN 

Sabit Sağıroğlu (I.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Füad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZIANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdi Başar 

[Reye katılmtyanlar] 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (î.)| 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim ITerkmen 
Agâh Erozan (I. A.) 
Selim Rngıp Emeç 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUfi 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
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B : 30 18.1 . 1954 O : 1 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurt m an 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
gahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUT» 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş (t.) 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır (î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

(D. 
Saim Önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

[Açtk mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

MANİSA 
Faruk îlker (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(1.) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortag 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

busluklar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
ATnzftffpr On al 
İ I X U M ( I 1 X V 1 Vali l i /A 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu (I.) 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Riza încealemdar-
oğlu (î.) 
Rifat Sivişoğlu 

* 
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B : 30 18.1 ..1954 0 : 1 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Uumum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanu-

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî ö* 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

nuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
• 246 
: 246 

220 
21 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR I U U A I / V A 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

1 Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
AK Çobanoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
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Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

tZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

B : 30 18.1 
KIRŞEHİR I 

Rifat özdeş 
KOCAELİ 

Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon I 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ulgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy | 
ihsan Şerif özgen I 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Muzaffer Kurbanoglıı 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoglu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy | 

. 1954 O : 1 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NIODE 
Hadi Arı baş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
ismail Işın 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Ilâdi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SlVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
nüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 
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B : 30 18.1.1954 0 : 1 
[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR | 
Abdullah Güler 
Kemal özçpban 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Saîâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
(î.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
(î.) 
Hâmid Şevket înce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekel i oğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Saîâhattin Başkan 
Esat Budakoglu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nnri Okcuoglu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Saîâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
ihsan Gül ez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (1.) 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim TTerkmen 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 

Bedi En üstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gijrin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Ta vasi ıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
nâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nah id Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (I.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fnad Cehesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Saîâhattin Ünlü 

GİRESUN 
üamdi Bozbağ 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oglu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
nali l Atalay 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Ada kan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Ahmet Ham di Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Ah il ya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türksreldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş (I.) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioglıı 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya A tığ 
TTamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet inönü 
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Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

B : 30 18. ] 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

[Açık mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

.. 1954 0 : 1 
I Sinan Tekelioğlu 

Cezmi Türk 
SİİRD 

Şefik Türkdoğan 
SİNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel | 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu | 

busluklar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad i 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Bcyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 



B : 30 18.1.1954 0 : 1 
Dçvlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katı Kanununa verilen 

reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 249 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar : 217 
Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Şeyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Lûtfi Ulkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 1 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı i 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Giiçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman i 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canip Yöntem | 

edenler] 
I ÇANAKKALE 

Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

I DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

1 ELAZIĞ 
Abdullah Demirtag 
Ömer Faruk Sanaç 

I Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinollu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 
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İSPARTA 

İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehm-et Ald'emir 
Pertev Arat 
Cihad Bahan 
Behzat Bilgin 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Oemal Tunca 
Ekrem TTayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosun oğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 

İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Al ab ay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
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Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Ham d i Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
TTâdi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köskeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Ham di Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Spnrel 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
Naci Berkman 
İsmail Tşm 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 

SİVAS 
Nâzım A&aeıkoğlu 
İbrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
TTamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Al tuğ 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet A çan al 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
TTasau Oral 
Reşit Kemal Tinmroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Nivazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Niza m oğlu 
TTâşim Tatlıoğlu 
Hasan Ücöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala
ka nt 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivisoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHtSAR 
Abdallah' Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
(î.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
(t) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 

ÇANAKKALE ' 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Kemal Atakurt 
Kenan Çığraan 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (t.) 
Eiya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoglu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
v'asfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 

. Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fııad Hulusi Demirelli 
Ahilya Moshos 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi M'enteş (I.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 

| Rifat Taşkın 

Ziya Termen 
llamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı. Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket İne* 
Adnan Karaosmano&ltı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
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Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t.) 
Ahmet Kadöğlu 
Remzi öksüz 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal IIÜnal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
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Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
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Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
tsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer ön al 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

URFA 
Celâl öncel 

VAN 
tzzet Akm 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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S. SAYISI : 61 
Zirai mücadele işlerinde çalışıp başarı gösteren memurlara ikra
miye verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Tarım ve Bütçe komis

yonları raporları (1 /675) 

T. C. 
Başvekâlet . 5. XI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı 6-3089,71-2658 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Zirai mücadele işlerinde çalışıp başarı gösteren memurlara ikramiye verilmesine dair Tarım 
Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . X . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarınla arze-
derim. Başvekil 

A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Her yıl mahsullerimizde zarar yapmak istidadını gösteren ve zaman zaman Millî gelirimizi ciddî 
şekilde tehdit eden çeşitli hastalık ve zararlılara karşı ziraat ve mücadele teşkilâtımız geniş ölçüde 
muhtelif vilâyet ve kazaların meskûn ve gayrimeskûn bilhassa dağlık ve arızalı yerlerinde mücadele 
yapmakta, teşkilâtımızın verimli çalışmaları neticesi her sene yurt mahsullerimizden 500 - 700 mil
yon liralık bir servetin haşere ve hastalık zararından kurtalılmasına sebep olunmaktadır. 

Nitekim bu sene de yurdumuzun Urfa, Mardin, Gazianteb vilâyetleri Cenup komşu hükümetler 
arazisinden gelen kesif çekirge istilâsına mâruz kalmış, teşkilâtımızın geceli gündüzlü çok verimli 
mesaisi neticesi mahsullerimiz hiçbir zarara uğramadan âfet önlenmiş bu suretle bu bölgede ceman 
300 - 400 milyon lira değerinde mahsul zarardan kurtarılmış bulunmaktadır. 

Vekâletimiz ziraat ve mücadele teşkilâtı elemanlarının mevsim iklim nazarı itibara almadan, 
gece ve gündüz farkı gözetmeden büyük bir feragatinefs ve titizlikle sarfettikleri bu mesainin 
teşviki ve daha da verimli neticeler elde edilmesi düşüncesiyle bu kanun lâyihası tanzim olunmuş 
ve takdim kılınmıştır. ' ' ' 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/675 

Karar No. 4 
Yüksek Reisliğe 

Zirad mücadele işlerinde çalışıp başarı (gös
teren memurlara ikramiye verilmesi hakkında
ki kanun lâyihası, ilgili Hükümet temsilcileri
nin iştirakiyle incelendi: 

Zirai mücadele işlerinde çalışan teknik ele
manın mesaisinin teşviki ve daha verimli neti
celenin istihsali zımnında Hükümet gerekçesin-
deki esbabı mucibe «Teknik elemana ara ikra
miyesi verilmesi hakkında» muvafık mütalâa 
edilmiş ve kanun lâyihası komisyonumuzca ay
nen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Tarım Komisyonu ReM 
Manisa 

8. Mihçıoğlu 

Sözcü 
Bursa 

S. Karacabey 

Kâtip 
Kastamıonu 
8. Kantarel 
Afyon K. 
8. Torfilli 

Bursa 
8. Herkmen 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Kırklareli 
M, Erbil 

İmzada bulunamadı 
Konya 

A. R. Ercan 
imzada bulunamadı 

H 
İmzada 

10. XII. 1953 

Afyon K. 
A. Güler 
Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 
Elâzığ 

S. Ergene 
içel 

8. înankur 
Konya 

K. Ataman 

Maraş 
A. Kadoğlu 

Ordu 
. Şarlan 
bulunamadı 

Bütçe Komisyona Rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/675 
Karar No : 54 

4.1. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Zirai mücade işlerinde çalışıp başarı göste
ren memurlara ikramiye verilmesine dair Ta
rım Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
-Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 5 . XI . 1953 tarihli ve 6/3089 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Tarım Komisyonu raporu ile birlikte komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Tarım Vekili ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde de tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere yurdumuzun meskûn 
ve gayrimeskûn yerlerinde mevsim ve iklim 
nazarı itibara alınmaksızın geceli gündüzlü çok 

verimli çalışmaları neticesi olarak her sene 
yurt mahsullerimizden 500 - 700 milyon lira
lık bir servetin haşre ve hastalık zararından 
kurtarılmasını temin eden ziraat ve mücadele 
teşkilâtında çalışan memurlara senede bir de
fadan fazla olmamak ve şahıs başına 250 lira
yı geçmemek üzere ikramiye verilmesini temin 
maksadiyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Tarım Komisyonunca bidayeten tetkik ve ay
nen kabul olunan kanun lâyihası üzerinde ko
misyonumuzda cereyan eden müzakerelerde zi
raat ve mücadele teşkilât ve müesseselerinde 
çalışan elemanların ifa ettikleri hizmetin mem
leket iktisadiyatı ve millî gelirimiz bakımın-

( S. Sayısı : 61) 
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dan ehemmiyeti belirtilerek bu hizmetlerde ba
şarı gösterenlere verilecek ikramiye miktarı
nın artırılması lüzumu ileri sürülmüş ve bu 
mütalâa komisyonumuzca da uygun görülerek 
Hükümetçe teklif edilmiş bulunan (250) lira
nın (memurun başarı derecesi takdir edilerek 
ayarlanması kaydiyle) (500) liraya çıkarılmak 
suretiyle birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddesi şeklen değiştirilmek suretiy
le, 3 ncü maddesi aynen kabul olunan kanun 
lâyihası, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle, Umumi Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

Î.Akçal 

Reis V. 
istanbul 

H. Hüsman 

Bu rapor Sözoüsü 
Elâzığ Ankara 

ö. F. Sanaç M. Bayramoğlu 
Ankara Antalya Bolu 
M. Ete A. Sanoğlu M. Güçbümez 

Çanakkale Diyarbakır Eskişehir 
K. Akmanlar M. Ekinci A. Votuoğlu 

Gümüşane Kastamonu Kırklareli 
K. Törükoğlu Müstenkifim Şf. Bakay 

H. Türe 
Konya Konya Ordu 

R. Birand M. Â. Ülgen R. Aksoy 
Rize Seyhan Siird 

O. Kavrakoğlu 8. Ban M. D. Süalp 
Sinob Urfa 

S. Somuncuoğlu Dr. F. Ergin 
îmzada bulunamadı 

( S. Sayısı: 61) 
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HÜKÜMETİM TEKLÎFİ 

Zirai mücadele işlerinde çalışıp haşarı gösteren 
memurlara ikramiye verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Memleket ziraat mahsullerini 
tehdit eden hastalık ve zararlılarla mücadele iş
lerinde çalışıp daire amirlerince başarı gösterdik
leri bildirilen Merkez ve îller Ziraat ve Mücade
le Teşkilâtı ve Müesseseleri memurlarına Tarım 
Vekâletinin tasvibi üzerine senede bir defadan 
fazla olmamak ve şahıs başına 250 lirayı geçme
mek şartiyle bütçenin Zirai Mücadele Umumi 
masrafları tertibine mevzu tahsisattan ikramiye 
verilebilir, ikramiye verilmesine mütaallik esas
lar Tarım Vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Tarım Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
G. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikhaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcah 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Zirai mücadele işlerinde çalışıp haşan gösteran 
memurlara ikramiye verilmesi hakkında kanun 

lâyihasu 

MADDE 1. — Memleket ziraat mahsullerini 
tehdit eden hastalık ve zararlılarla mücadele iş
lerinde çalışıp daire amirlerince başarı göster
dikleri bildirilen merkez ve iller ziraat ve mü
cadele teşkilâtı ve müesseseleri memurlarına 
Tarım Vekâletini! tasvibi üzerine senede bir de
fadan fazla olmamak şartiyle ve şahıs başına 
(500) liraya kaçar bütçenin zirai mücadele 
umumi masrafları tertibine mevzu tahsisattan 
ikramiye verilebilir. İkramiye verilmesine mü
taallik esaslar Tarım Vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 61) 



S. SAYISI 67 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe 
Yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Posta, Telgraf ve Te
lefon işletme Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe Yılı Hesabı Katı ka

nun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/449, 1/588) 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (S/449) 

T. C. 
Sayıştay 
351503/38 

4 .111 . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, Telgraf ve Telef on, İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümta» Tarhan 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası .Diva
nı Muhasebata gönderilen Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum Müdürlüğünün 1950 Ma,lî yılı 
Hesabı Katisi Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakeme 'edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle 
karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde yazılı .meşruhat göz tönünde (bulundurulmak suretiyle Hesabı 
Katîde gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

4 . I I I . 1953 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarhan 

D. 4 Reiai 
Faruk İşık 

Âza 
A. Âli Hemen 

Âza 
A. Bakim Savcı 

Âza V. 
Raşit örencik 

D. 1 Reisi 
Faik Eke 

İmzada bulumatmadı 

Âza 
İhsan Erenli 

Âza 
Ragıp ögel 

Âza 
Rahmi Uçkun 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

D. 2 Reisi 
Refik Bakuy 

Âza 
Nazmı Ba§ak 

Âza 
Kemalettin Arıçay 

Âza 
A. Rıza Toksöz 

D. 3 Redsi 
Muhittin Gürün 

Âza 
Fahri özbudun 

Âza 
Fikret Aktulga 

Âza V. 
Hakkı Tuğrul 



- 2 -
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Kati 

kannu lâyihası (1/588) 

T. C. 
Başvekâlet 15 AV . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/244, 6/1220 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisi hakkında 
Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . III . 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Ba§ve!kil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Malî yıh bütçesinin tatbikatı neti
cesini gösteren kesinhesap kanun, tasarısı ile buna bağlı A cetvelinde göı-üleceği veçhile bu 
yıl bütçesinden 48 898 688 lira 88 kuruş personel, idare ve işletme masraflarına 11 278 872 lira 
71 kuruş yatırımlara ait olmak üzere 60 177 561 lira 59 kuruş harcanmıştır. 

Yine bu yıl zarfında geçen seneden müdevver bakiyelerle birlikte 48 826 951 lira 81 kuruşa 
baliğ olan gelir tahakkukatından 46 534 185 lira 26 kuruş tahsil edilerek bakiyesi 1951 yılma 
intikal etmiştir. 

Bütçe kanununun 3 ncü maddesi gereğince çıkarılmış olan bonolar hâsılı 22 680 000 liranın 
inzımamiyle hasılat yekûnu 69 214 185 lira 26 kuruşa baliğ olmuştur. 

Bütçe ile alınan ve senesi içinde çeşitli kanunlarla eklenen ödenekler toplamı 67 361 587 lira 
48 kuruştan 60 177 561 lira 59 kuruşu nakden ve mahsuben sarfedilmiş ve 10 880 lira 75 
kuruş da 1950 yılı içinde sözleşmelerine müsteniden mütaahhitlere ödenen ve 3010 sayılı Kanun 
gereğince mütaakıp yıla intikal eden avans kargılıkları mevkuf tutulmuş ve kesinhesaba bağlı 
A cetvelinin ayrı bir sütununda gösterilmiş ve geriye kalan 7 173 145 lira 14 kuruşıtan ibaret 
ödenek bakiyesinin yok edilmesi lâzımgelmiştir. 

Bu esasları ihtiva eden Hesabı Katı kanun lâyihasının ilişik olarak sunulduğu arzolunur. 

( S. Sayısı : 67 ) 



Sayıştay Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 24.XII. 1953 
Esas No. 3/449,1/588 

Karar No. 3 
# 

Yüksek Reisliğe 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 

Müdürlüğünün 1950 Malî yılı Hesabı Katisi 
hakkındaki kanun lâyihası, Divanı Muhaseba
tın mutabakat beyannamesiyle birlikte, Divanı 
Muhasebat ve Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğü temsilcileri huzuru ile 
tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1950 Malî yılı Bütçe Kanuniyle verilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı 
67 361 587 lira 48 kuruştan ibaret olup hesabı 
katî ile mutabakat beyannamesinde ayni mik
tar yazılı bulunmaktadır. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesiyle hesabı katide 

birbirine uygun olarak 60 177 561 lira 59 ku
ruştur. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve 

sarfiyata göre tahsisat bakiyesi 7 184 025 lira 
89 kuruştan ibaret olup bundan 10 880 lira 75 
kuruşun 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilip tahsisatından mevkuf tutulması 
lâzımgeldiği anlaşıldığından bu miktar çıkarıl
dıktan sonra kalan 7 173 145 lira 14 kuruşun 
imhası icabetmiş ve ilişik cetveller ona göre 
tanzim edilmiştir.. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Mutabakat beyannamesinde 

48 826 996 lira 22 kuruş olduğu halde hesabi 
katîde 44 lira 42 kuruş noksaniyle 48 826 951 
lira 80 kuruştur. 

Bu noksanlık Seyhan Başmüdürlüğünce em
vali umumiye tahsilâtına ilâvesiyle tahakkuk 
kaydedilen bu paranın hesabı katiye dâhil edil

memesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
Tahsilat : Mutabakat beyannamesinde 

46 534 229 lira 68 kuruş olduğu halde hesabı 
katîde 44 lira 42 kuruş noksaniyle 46 534 185 
lira 26 kuruştur. Sebebi tahakkukat kısmında 
arzedilmiştir. 

Mutabakat beyannamesinde yazılı miktar 
tahsilat olarak kabul edilmiştir. 

5. Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1950 yılında yaptığı 46 534 229 lira 
68 kuruş tahsilata karşılık 60 177 561 lira 59 
kuruşluk sarfiyat yaptığından aradaki farkı 
teşkil eden 13 643 331 lira 91 kuruş açık kal
maktadır. 

Bu açıktan 2 104 870 lira 53 kuruşluk sar
fiyatın Bütçe emanetine alınmasiyle ve geri ka
lan 11 549 342 lira 13 kuruşu çıkarılan bono
lar hasılatiyle karşılandığı anlaşılmıştır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın mutabakat 
beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Sayıştay Komisyonu 
Reisi Sözcü 
Siird Aydın 

Ş. Türkdoğan Ş. Hasırcı 
Kâtip 

Mardin Anatlya 
A. Bayar N. §. Nabel 

Malatya Niğde Niğde 
M. Kulu H. Aribaş 8. Dellaloğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İsletme Genel Müdür
lüğü 1.950 Bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 1950 Malî yılı bütçe 
giderleri ilişik A işaretli cetvelde görüldüğü 
üzere 60 177 561 lira 59 kuruştur. Bunun 
48 898 688 lira 88 kuruşu personel, idare ve iş
letme masrafları gibi hizmetlere 9 292 886 lira 
61 kuruşla daha evvelki yıllarda avans olara K 
verilip bu yıl içinde mahsubu yapılan 1 985 986 
lira 10 kuruş yatırımlara ait bulunmaktadır. 

MADDE 2. — 1950 Bütçe yılı genel geliri 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
46 534 185 lira 26 kuruştur. 

MADDE 3. — Gelecek yıllara mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen (A) işaretli cetvelin ayrı bir sü
tununda gösterilen 10 880 lira 75 kuruş ödenek
ten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4. — 1 ve 2 nci maddeye göre te-
beyyün eden 13 643 376 lira 33 kuruş açık, bo
nolar hasılatı ile karşılanmıştır. 

MADDE 5. — ödenekten 1950 yılı içinde 
sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ayrı sü
tununda gösterilen 7 173 145 lira 14 kuruş yok-
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğünün 1953 Bütçe Yılı Hesabı Katı kanun 

lâyihası 

MADDE 1. Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı 
sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (60 177 561) lira (59) kuruştur. 

MADDE 2. - Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı 
tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (46 534 229) lira (68) kuruştur. 

MADDE ;}. — Bu tahsilatla sarfiyat ara
sındaki farkı teşkil eden (13 643 331) lira (91) 
kuruş açık, Bütçe Kanunu ile verilen mezuniye
te istinaden, çıkarılan bonolar hasılatiyie kar
şılanmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yılla eda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (10 880) lira (75) kuruş tah
sisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. --- Tahsisattan 1950 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (7 173 145) lira 
(14) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. 
muteberdir. 

- Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 7. —- Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

Sa. ve So. Y. Vekil'i 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Oalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
ve Güm. ve T. V. V. 

8. Yırcah 
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F. 

201 
202 
203 
204 

205 
206 

Tahsisatın nev'i 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı ıızman ve hizmet
lilerle tercümanlarının üc
retleri 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapıla
cak zamlar ve yardımlar 

A -

Tahsisat 
Lira 

26 819 149 
3 670 220 

161 360 

215 783 
243 000 

3 001 000 

OETVBLÎ 

K. 
Sarfiyat 
Lira 

26 601 350 
3 574 957 

140 977 

177 972 
232 425 

2 94» 476 

K. 

99 
86 
17 

06 
62 

67 

8010 sayılı Ka
nun gereğince 

alman avans 
Lira K. 

İmha 
olunan 
tahsisat 

Lia» 

21*798 
96*262 
20382 

37 810 
10574 

51-523 

K. 

01 
14 
83 

95 
38 

33 
207 

208 

209 

210 
211 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
401 

403 
405 

3656 sayılı Kanunun 5 nci 
smalddesi gereğince ödene
cek yabancı dil para mü
kâfatı 5 000 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara 
verilecek ikramiye karşılığı 25 000 
5434 sayılı Kanun gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 
4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verile
cek ücretler 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve gi
derleri 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi gider
leri ve yollukları 
Taşıt giderleri 
'Basıbmevi ve hesap maki
neleri giderleri 
Temsil giderleri 
Atlı dağıtıctlar hayvan 
yem bedeli karşılığı 275 000 

1 500 

4 075 

6 314 889 12 
2 100 

595 087 
44 000 

829 540 
475 000 

7 000 
299 100 
856 000 
668 409 

169 562 . 
372 738 

100 000 
2 500 

6 192 406 
2 100 

543 141 
37 170 

774 734 
4262») 

3 436 
251 718 
716 937 
913 002 

154 984 
330909 

43 523 
1 322 

68 

98 
15 
22 
55 

14 
28 
94 
99 

42 
46 

50 
30 

500 

20 925 

24^689 85 

122 482 44 

51 945 02 
6 829 85 

54805 78 
48 719 54 

3 663 86 
47-881 72 

139 062 06 
155 406 01 

14577 58 
41 828 54 

56 476 50 
1 177 70 

31 .310 15 
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3010 sayılı Ka- îmha 
nun gereğince olunan 

Tahsisat Sarfiyat alman avans tahsisat 
F. Tahsisatın mev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

500 
4 154 

221 961 

52 541 
102 986 
8 525 
48 002 
3 120 

19 
2H 

46 
59 
75 
48 
27 

407 Muhasebei Umumiye Ka
nununun 48 nci maddesini 
ilgilendiren giderler 1 112 680 26 1 110 625 85 2 054 41 

408 Artırma ve Eksiltme komis
yonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur hakkı 500 •— 

412 Ecza ve sağlık gereçleri 15 000 10 845 81 
414 Taşıma giderleri 1 687 625 1 465 663 72 
416 Posta, Telgraf ve Telefon 

Yatılı Meslek Okulu her 
türlü giderleri 200 000 147 458 54 

418 Faiz ve acyo 785 000 682 013 41 
419 Mahkeme giderleri 19 846 11 320 25 
421 Posta hizmetleri 502 200 454 197 52 
451 Yayın işleri 10 500 7 379 73 
453 Posta, ve Telekomünikas

yon Birliklerinin tahakkuk 
etmiş ve edecek katılma 
payı 125 000 96 128 78 28 871 22 

454 Sigorta giderleri 75 000 69 857 82 5 142 18 
455 Sanatoryum her türlü gi

derleri 300 000 387 50 299 612 50 
459 3530 sayılı Kanun gereğin

ce yapılacak beden terbiyesi 
hizmetleri 1 — 

461 öğrenci ödeneği 213 720 201 885 
476 Kurs giderleri 32 000 26 197 14 
501 Geçen yıl borçlan 175 162 171 979 09 
502 Eski yıllar borçları 124 251 122 861 38 
505 Hükme bağlı borçlar 10 000 8 007 90 
506 3054 sayılı Kanun gereğin

ce kaldırılmış İstanbul Te
lefon Şirketine ödenecek 
taksit bedeli 319 700 316 400 3 300 

507 3375 sayılı Kanun gereğin
ce kaldırılmış îzmir Tele
fon Şirketine ödenecek tak
sit bedeli 94 700 78 385 62 16 314 38 

701 Yapı ve onarma işleri 399 450 329 893 20 69 556 80 
721 Taşıt satmalma karşılığı 350 000 281 120 01 68 879 99 
722 Telli, telsiz telgraf ve te

lefon işletmesiyle onarılma
sı ve diğer giderler karşı
lığı 2 654 500 1 419 305 25 1 235 194 75 

1 
11 835 
5 802 
3 182 
1 399 
1 992 

86 
91 
62 
10 
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F. 

723 

731 

732 

Tahsisatın neıv'i 

Posta, Telgraf ve Telefon 
Fabrikası her türlü gider
leri 
1941 - 1946 bütçe kanunla
rının 5, 6 ve 7 nci madde
lerinin verdiği yetkiler ge
reğince girişilen yüklenme
ler karşılığı 
4892 sayılı Kanun gereğin
ce girişilen ve girişilecek 
olan yüklenmeler karşılığı 
3010 sayılı Kanun gereğu> 
ce (geeçn ve eski seneler) 
bütçe mahsubatı 

Tahsisat 
Lira 

250 000 

999 251 

9 769 068 

1 985 986 

K. 

10 

Sarfiyat 
Lira 

151 279 

995 866 

6 115 422 

1 985 986 

K. 

16 

65 

34 

10 

3010 sayılı Ka
nun gereğince 
alman avans 

Lira K. 

10 880 75 

İmha 
olunan 
tahsisat 

Lira 

98 720 

3 384 

3 642 764 

— 

K. 

84 

35 

91 

Umumi yekûn 67 361 587 48 60 177 561 59 10 880 75 7 173 145 14 

F, 

1 

2 

3 

4 
0 

M. 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 
2 
3 

B - OETVELÎ 

Varidatın nev'i 

Posta telekomünikasyon geliri 
Posta 
Telgraf 
Telsiz 
Telefon 
Resmî dairelerde alınacak PTT ücreti 
Posta 
Telgraf 
Resmî dairelerin eski yıllara ait PTT ücretlerinden 
tahakkuk edecek alacaklar 
Posta 
Telgraf 
Telefon 
Çeşitli gelirler 
Radyo keseneği 

Muhammenat 
Lira 

12 000 000 
7 000 000 
4 000 000 

.12 050 000 

3 500 000 
2 000 000 

100 000 
212 000 
500 000 
553 761 
220 000 

Tahsilat 
Lira 

14 460 931 
7 573 115 
3 830 374 

13 067 753 

3 913 966 
1 958 196 

1 157 
57 

659 765 
762 667 
306 244 

K. 

02 
33 
66 
44 

17 
55 

06 
31 
54 
78 
82 

Yekûn 42 135 761 46 534 229 68 
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S. SAYISI 68 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe Yılı 
Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1950 Yılı Hesabı Kati kanun lâyihası ve Sayış

tay Komisyonu raporu (3/488, 1/615) 

Devlet Üretme ÇiftlUderi Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hes&ftı Katisine ait Mutabakat Be-
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/488) 

r. o. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: 354782/553 

18 . V . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaa Tarhan 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşlilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilen Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1950 malî yılı Hesabı Kati
si, Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırıl
mış ve bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle Hesabı Katîde göste
rilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 16 . V . 1953 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarhan 

Âza 
M. î. Emeli 

Âza 
F. Aktulga 

Âza 
N. Başanh 

Âza 
A. R. Savcı 

D. : 1 Reisi 
F. Eke 

Âza 
F. öıbudun 

Âza 
R. Uçkun 

D. : 2 Reisi 
R. Bakuy 

Âza 
A. Â. Hemen 

Âza 
A. R. Toksöz 

D. : 3 Reisi 
M. Gürün 

Âza 
R. Ğgel 

Âza V. 
H. Tuğrul 

Bulunamadı 

D. : 4 Reisi 
F. I§tk 

Âza 
K. Ançay 

Âza V. 
R. örencik 

Bulunamadı 

Müddeiumumi 
E. Arkun 



Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1950 Yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/615) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . V . 1953 

Muamel&t Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2600, 6/1698 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1950 Malî yılı Hesabı Katisi hakkında Tarım 
Vekâletince hasırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 . IV . 1953 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması karalattırılan kanun lâyihasının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1950 Malî yılı Bütçesinin tatbikat neticesini 
gösteren Kesinhesap kanunu lâyihası ile buna bağlı (A) cetvelinde görüleceği veçhile bu yıl bütçe
sinden (1 €64 359) lira (36) kuruş personel ve idare masrafları ile (194 737) lira (3) kuruş yatı
rımlara ait olmak üzere (1 859 096) lira (39) kurug harcanmıştır. 

Umum Müdürlüğün bu giderlerini karşılıyacak geliri; ilişik (B) işaretli cetvelde görüleceği üzere 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 16 ncı maddesi gereğince döner sermayenin yıllık kârından me
mur lojmanlarından alınacak kira bedelleri ile çeşitli gelirlerden temin olunur. 

Bu esasları ihtiva eden Kesinhesap kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

(S . Sayısı : 68 ) 



Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Sayıştay Komisyonu 24. XII. 1953 

Esas No. 3/488, 1/615 , 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe *^ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğünün 1950 Malî yılı Hesabı Katisi hakkındaki 
kanun lâyihası Divanı Muhasebatın mutabakat 
beyannamesiyle birlikte Divanı Muhasebat ve 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
temsilcileri huzuru ile tetkik ve müzakere olun
du. 

1. Tahsisat : 
1950 Malî yılı Bütçe Kanuniyle verilen tah

sisat miktarı mutabakat beyannamesinde 
4 086 225 liradan ibaret olup hesabı katide de 
aynı miktar yazılı bulunmaktadır. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesinde 1 859 163 lira 

10 kuruş olduğu halde Hükümetin teklif ettiği 
kanun lâyihasında 66 lira 71 kuruş noksaniyle 
1 859 096 lira 39 kuruştur. 

Bu noksanlık : Tarsus Üretme Çiftliği Mu-
hasipliğince mahsubu bağlanan işbu paranın 
dairesince hesabı katiye dâhil edilmemesinden 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Mutabakat beyannamesinde yazılı miktar 
sarfiyat olarak kabul edilmiştir. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve 

sarfiyata göre tahsisat bakiyesi olan 2 227 061 
lira 90 kuruşun imhası icabetmiş ve ilişik cet
veller ona göre tanzim edilmiştir. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Mutabakat beyannamesinde 

1 859 163 lira 10 kuruş olduğu halde hesabı 
katide 66 lira 71 kuruş noksaniyle 1 850 096 li
ra 39 kuruştur. 

Bu noksanlık : 5433 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesi gereğince Umum Müdürlük masrafla
rının mütedavil sermaye safi kârından karşılan
makta ve sarfiyat miktarı aynen varidat ola
rak mütedavil sermayeden alınmakta olup sar
fiyat kısmındaki izahat ve sebebe göre bu mik
tarın hesabı katiye dâhil edilmemesinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Tahsilat : Mutabakat beyannamesinde 
1 859 163 lira 10 kuruş olduğu halde kanun 
lâyihasında 66 lira 71 kuruş noksariiyle 
1 859 096 lira 39 kuruştur. Noksanlık sebebi 
tahakkukat kısmında arzedilmiştir. 

Mutabakat beyannamesinde yazılı miktar 
tahsilat olarak kabul edilmiştir. 

5. Umum Müdürlük 1950 yılında yaptığı 
1 859 163 lira 10 kuruş tahsilata karşılık 
1 859. 163 lira 10 kuruşluk sarfiyat yaptığın
dan tahsilat artığı kalmamış bulunmaktadır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın mutabakat 
beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Sayıştay Komisyonu 

Reisi Sözcü 
Siird Aydın 

Ş. Türkdoğan Ş. ffastrc* 
Kâtip 
Mardin Antalya 

A. Boyar N. Ş. Nabel 
Malatya Niğde Niğde 
M. Kulu ff. Anbaş 8, Dellaloğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 
1950 Malî Yılı Hesabı Katı kanun lâyihası 

— 4 — 
SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 
1950 Bütçe yılı Hesabı Kati kanun lâyihast 

MADDE 1. - - Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 1950 Malî yılı sarfiyatı 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 859 096) lira (39) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Umum Müdürlü
ğün 1950 Malî yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 859 096) lira 
(39) kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsisattan 1950 Malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayn .bir sütununda gösterilen (2 227 128) li
ra (61) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 4. — Adı geçen Umum Müdürlüğün 
1950 Malî yılı Bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı tasdik edilmiştir. 

MADDE 5. - Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Tarım vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Milli Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Gk ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
7. "Üresin 

Devlet Vekili 
Fethi Çelikbas 
Adalet Vekili 
O. Ş. ÇiçpMağ 

İçişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
//. Erk men 

işletmeler Vekili 
8. Ytrcah 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı 
ilişik (A) işaretli ccetvelde gösterildiği üzere 
(1 859 163) lira (10) kuruştur. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı tahsilatı 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 859 163) lira (10) kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 227 061) lira (90) 
kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdi*. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Tarım Vekilleri memurdur. 
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A - CETVELİ 

F. Tahsisatını nev'i 

201 Aylıklar 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
205 Geçici tazminat 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar v)e yardımlar 
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere

ğince ödenecek yabancı dil mükâfatı 
208 5433 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine 

göre memurlara verilecek ikramiye 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli 

Sandığına yapılacak ödetmeler karşılığı 
210 Temsil ödeneği 
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gere

ğince veznedar ve yardımcılarıma verile
cek kasa tazminatı 

301 Merkez büro giderleri 
302 'İşletmeler ve merkez atelyesi büro gider

leri 
303 Basılı 'kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon giderleri 
305 Kira karşılığı 
3§6 (Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
309 Taşıt giderleri 
407 Genel Muhasebe Kanununun 48 inci (mad

desini ilgilendiren giderler 
416 5433 sayılı Kanunun 28 nci maddesi ge

reğince okul giderleri 
417 5433 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ge

reğince yapılacak ödemeler 
419 Mahkeme giderleri 
451 Yayını işleri 
456 Düşünülmiyen ıgiderler 
461 Pasif korunma giderleri 
476 Kurs giderleri 
502 Eski yıllar borçları 
601 5433 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin* 

den evvel Zirai Kombinalar İdaresi iş
letmelerinde çalışırken ölen ve sakatla
nanlara yapılacak yardımlar 

Tahsisat 
Lira K. 

270 100 
433 440 
180 000 
22 732 

47 000 

1 500 

141 345 

135 432 
2 100 

15 376 
36 000 

118 000 
24 000 
32 000 
20 000 
3 000 
65 001 

12 000 
6 200 

6 000 

25 000 

45 000 
10 000 
10 000 
15 000 
20 000 
300 000 
40 000 

15 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

673 675 18 
335 145 86 
113 554 28 
1,8 548 21 

40 792 98 

0 

105 917 50 

92 504 09 
2 100 

9 332 
16 505 

2 658 
15 455 
17 669 
11 851 
2 949 
42 155 

2 027 
4 813 

74 
30 

70 
50 
30 
76 
04 
41 

70 
45 

694 24 

0 

2 769 61 
914 77 
389 20 

51 23 
112 640 37 
39 309 65 

tmha olunan 
tahsisat 
Lira K. 

596 424 82 
98 294 14 
66 445 72 
4 183 ,79 

6 207 02 

1 500 

35 427 50 

42 927 91 

6 042 
19 494 

115 341 
8 544 
14 330 
8 148 

50 
22 845 

9 972 
1 386 

42 230 
9 085 
9 610 
15 000 
19 948 
187 359 

690 

15 000 

26 
70 

30 
50 
70 
24 
96 
59 

30 
55 

5 305 76 

£5 000 

39 
26 
80 

77 
63 
35 
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Tahsisatın nev'i 

Onarma işleri 
Yeni yapılar 

Umumi yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

35 000 
1 000 000 

4 086 225 

Sarfiyat 
Lira 

5 222 
189 514 

1 859 163 

K. 

75 
28 

10 

tmha 'olunan 
tahsisat 

Lira K. 

29 777 25 
810 485 72 

2 227 061 90 

B - OETVELÎ 

M. Varidatın nev'i 
Muhammenat Tahsilat 

Lira Lira K. 

Döner sermayemin yıllık safi gelirinden ayrılacak katma 
» ç e giderleri karşılığı 4 071 225 1 856 956 27 
Memur lojmanlarımdan alınacak kira bedelleri 10 000 117 20 
Çeşitli gelirler 5 000 2 089 63 

Yekûn 4 086 225 1 859 163 10 

»*•-<( 
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S. SAYISI : 7 7 
Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki Kanuna ek 3818 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ

yihası ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları (1 /717) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . XII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü:. 
Tetkik Müdürlüğü 

tfayt: 71/26.29/6/3541 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkmdaki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair olup Tarım Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5.XI.1953 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun lâyihası halen Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonunda bulunmasına rağmen mevcut kadrolara ilâve yapılmasını icabetti-
ren sebepleri hulasaten iki noktada toplamak mümkündür. 

1. Teşkilât kanunu lâyihasının 1953 yılında kanunlaşmasının mümkün olmaması, 
2. 1947 senesinden beri kadro tasarruf atından 175 lira aylık ücretle istihdam edilmekte 

olan 212 orman mühendis muavininin mağduriyetlerinin daha bir yıl devam ettirilmesine ta
hammülü bulunmaması, 

Halen Bütçe Komisyonuna intikal ettirilmiş bulunan teşkilât kanunu lâyihası hakkında bir 
tavzihe lüzum yoksa da ikinci maddenin açıklanması faydalı görülmüştür. 

Yerine göre milyonlarca lira değerinde Dev et emvalini ellerine tevdi ettiğimiz 212 Orman 
mühendis muavini altı sene ve hattâ bir kısmı altı seneyi mütecaviz bir zamandan beri 2919 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince kadro tasarrufatmdan 175 lira aylık ücret almak su
retiyle çalışmaktadırlar. 

Bugünkü hayat şartları muvacehesinde, verilen ücretin azlığı bir tarafa, terfi imkânları bu
lunmadığı gibi Emeklilik hakları da yoktur. Bu memurlar hal ve istikballeri bakımından Devlet 
hizmetinde bulunanlara tanınan bütün haklardan mahrumdurlar. Takdir buyrulur ki bu vazi
yette kendilerinden muhtaç olduğumuz mesaiyi istemek veya beklemek açık bir ifade ile hak
kımız olmasa gerektir. Bu normal olmıyan durumun tek sebebi malî imkânlarımız müsait olduğu 
halde kadronun ademimevcudiyetidir. Netekim bu vaziyetin tabiî icabı olarak elde mevcut tek
nik elemanlar gerek müsait kadro ve gerekse buna ilâveten ek ve munzam vazifeler tevdi edil
mek imkânına malik diğer Devlet müesseselerine geçmektedirler. Bu sebeple normal faaliyeti 
için 7 000 küsur teknik elemana ihtiyacı bulunan Orman Umum Müdürlüğü halen elinde mev
cut 1 600 küsur memurunu dahi muhafaza edememektedir. 

Bu arada mesuliyet ve Devlet emvalinin idaresinde teknik elemanlarla birlikte müştereken 
vazife gören idari memurlar da mevcuttur. 



Orman Umum Müdürlüğü merzuunun ana hatlarını teşkil eden koruma, istihsal v© yetiştir
me gibi şümullü ve ehemmiyetli hizmetlere mukabil bu kısım memur kadrolannın darlığı mat
lup derecede randımanla mesaiyi vermemekte ve netice itibariyle de hem vatandaş ihtiyaçları 
ve hem de resmiyetin icapları miadında görülememekte olduğundan bu cihetin de telâfisi zaru
retiyle bir kısım idari memur kadrosu da alınmak suretiyle işbu kanun lâyihası hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Tazım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/717 
Karar No. f 

M . XII . Î953 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkın
daki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılmasına dair Hükümet tek
lifinin esbabı mucibe lâyihasında ileri sürülen 
mucip sebepler tamamen varit olup, geçen yılda 
ziraatçi ve veterinerler, emsali memuriyetlerde 
olduğu gibi haksızlığın biran önce telâfisi için 
kanun lâyihası komisyonumuzca yerinde görül
müş, maddeler ve ilişik cetveli aynen kabul edi
lerek öncelik ve ivedilikle görüşülmesi muvafık 
mütalâa edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Tarım Komisyonu Reisi Sözcü 

Manisa Bursa 
S. Mıhçtoğlu 8. Karacabey 

Kâtip 
Kastamonu 
»Sf. Kantarel 

Balıkesir 
A. Kocabıyıkoğlu 

İçel 
»S. tnankur 

Kırklareli 
F. Filiz 

Konya 
.4. Çilingir 

Afyon K. 
A. Güler 

tmzada bulunamadı 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Kars 
F. Aktaş 

tmzada bulunamadı 

Kocaeli Konya 
S. Kalemcioğlu K. Ataman 

Niğde 
F. Köşkeroğlu 

Seyhan 
T. Coşkun 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/717 
Karar No. 63. 

Yüksek Reisliğe 

13 . J . 1934 

Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkın
daki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağlı cet
velde değişikldk yapılmasına dair olup Başvekâ
letin 21. XII. 1953 tarih ve 6/3541 sayılı tezke
resi ile gönderilen kanun lâyihası, Tarım Ko
misyonu raporu ile birlikte komisyonumuza ha
vale edilmekle, Tarım Vekili Nedim ökmen'in 

huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 
Hükümet teklifinin esbabı mucibe lâyihasın

da ileri sürülen mucip sebepler tamamen varit 
olup, geçen yılda zdraatçi ve veterinerler ve em
sali memuriyetlerde olduğu gibi haksızlığın bir 
an evvel telâfisi için kanun lâyihası komisyonu
muzca yerinde görülerek maddelerin müza'ke-
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resine geçilmiş, cetvel aynen ve lâydha, Hükü
metin teklifi redaksiyon bakımından değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
Rize Sivas 

/. Akçal H. tmre 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
imzada bulunamadı 

Siird 
B. Erden 

Antalya 
.4. Sanoğlu 

Bolu 
M. Gücbilmez 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İmzada bulunamadı 
Erzincan 

.V. Pekcan 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
H, Aksoy 

G-azianteb 
E. Cenanı 

Kırşehir 
B. özdeş 
Seyhan 
ft. Barı 

Çanakkale 
K. Âkmanlar 

Elâzığ 
Ö. F. üannr 

Kastamonu 
//. Türe 

Konya 
M, Â, Ülgen 

Siird 
M. D, Simlp 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek 3818 sayth Kanuna bağlı cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bağlı cetveli de
ğiştiren 13.V. 1940 tarihli ve 3818 sayılı Ka
nuna bağlı cetvele bu kanunda dereceleri, aylık
ları, adedleri ve unvanları gösterilen kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Tarım vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

B. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
<Sf. Yırcalı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağlı cetvelde de

ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bağlı cetveli de
ğiştiren 13 . V. 1940 tarihli ve 3818 sayılı Kanu
na bağlı cetvele bu kanuna ilişik cetvelde, derece, 
aylık, aded ve unvanları gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

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

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

CETVEL 

1). Memuriyetin nev'i 

9 S. 1 orman mühendis muavini 
10 S. 2 » » * » 
12 S. 4 » » » 
13 S. 5 » » » 
11 S. 1 kıdemli orman başkâtibi 
12 S. 1 orman başkâtibi 
13 S. 2 » » 
12 S. 1 kıdemli orman mesaha 

memuru 53 25 
13 S. 1 orman mesaha memuru 102 20 

Bütçe Komisyonunun değitirişine bağlı 

CETVEL 

Hükümet lâyihasına ilişik cetvel aynen kabul 
edilmiştir. ' 

Aded Maaş 

4 
7 

100 
100 
4 
26 
68 

40 
35 
25 
20 
30 
25 
20 
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