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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZBTt
çesinin tümü üzerinde görüfüldti.
Birleşime ara verildi.

Birinci Oturum
Sanayi Kanunu tasarısı ile
Sanayii Teşvik Kanunu tasarısı, Başbakan
lığın isteği üzerine geri verildi.
Bayındırlık Bakanlığı ve
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı büt
çelerinin tümü üzerinde görüşüldü.
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara
verildi.

Üçüncü Oturum
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1950 yılı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere davam
olundu.
22 . II . 1950 Çarşamba günü saat 10 da
toplanılmak üzere Birleşime »on verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Sinob Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
C. K. încedayı
C. Akm
Kâtip
Kocaeli Milletvekili
S. Pek

İkinci Oturum
Bayındırlık Bakanlığı;
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı büt
çeleri, kabul olundu.
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1950 yılı Büt
2.

HAVALE EDİLEN KAĞITLAE
Rapor
2. — İller Bankası Kanununun 22 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/702) (Gündeme).

Tasarı
1. — Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarı
sı (1/719) (İçişleri Komisyonuna);

»m<\

BÎBÎNCt

OTURUM

Açılma saati : 10, 10
BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz
KATİPLER : Dr. Aziz Ura* (Mardin), Cenep Akan (Kocaeli)
mmm
S. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN
ye başlıyoruz.

Çoğunluğumuz var. Müzakcre-

4 — OÖRÜŞÜLBtf İŞLER
1. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe, Komisyonu raporu (1/618)
A — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi
BAŞKAN — Söz Ali Rıza Artunkal'ındır.
Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Sayın arkadaşlarım, ben daha ziyade idare iş
leriyle teşkilât hususları hakkında konuşacağım.

Geçenlerde Seyhan Milletvekili Sayın Kasım
Ener arkadaşımız, pamuklar hakkında konuşur
ken Ticaret Bakanının söylediği serbest tica
ret rejimi hususlarına temas ederek pamukların
satılmasında gerekli kolaylıklar gösterilemiyeceğini yani her müstahsil serbest ticarette bu
lunarak kendi işlerini kendisi yapmasını söyle
mişti.
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Bizim mıntakamız olan Manisa bölgesinde de
üzüm ve diğer ihraç mallarımız hakkında mü
racaat yapılmış ve fakat satılmamış kısımlar
hakkında da ne gibi yardımlarda. bulunulabileceği hakkında ben de Ticaret Bakanı arkada
şımla görüştüm. Aynı serbest rejimin üzüm ve
ve diğer ihraç malları için de tatbik edileceği
ni söylediler ve sözlerine ilâve olarak medeni
memleketler serbest ticaret rejimini tatbik et
mektedir biz de aynı yolda yürüyeceğiz bir yar
dım yapamayız buyurdular. Hakikaten medeni
milletlerin gideceği yolda biz de yürüyeceğiz.
Yalnız şurasını arzedeyim ki, ticaret işlerine
Türkiye'de Cumhuriyet devrinde başlanmıştır
kısa bir hayat devresi vardır. Ne birlikler, ne
kooperatiflerimiz teşkilâtı ve ne de buna ait
olan kanunlarımız bize tüccar ve müstahsılların
birbiriyle ve yekdiğeriyle münasebetlerini temin
edecek şekilde değildir. Avrupacılar, Ameri
ka Tılar çeşitli ticaret usullerini tecrübe etmiş
lerdir. Serbest ticaret dendiği zaman âdeta
askerlikteki, uygun adıma komutasını vermiye
benziyor. Biz -evvelâ kendimize uygun, halimize
uygun şekilde çeşitli ticarete alışacak şekilde,
birlikler ve tüccarlar arasında teşkilât, müstahsıllar arasında teşkilât kurmalıyız, tüccar
larla müstahsılları birbirine bağlıyacak şekilde
Hükümet yardım etmezse bizim ticaret ve istih• sal yolunda gerekli derecede yürümemize imkân
yoktur. Bizi bu yolda en çok endişeye sevkeden, Devletin, Hükümetin istihsali artırmaya
sevkeden irşatlarıdır. Bir avuç ihraç madde
lerimizi dışarıya çıkarmakta müşkülât çeker
sek ,yarm istihsali artırdığımızda vaziyet ne ola
caktır? Binaenaleyh bir taraftan Tarım Bakan
lığı istihsali artırmak için teşvik ederken
bu istihsal maddelerini satamıyacak müstahsilların inkisarını nasıl tatmin edeceğiz? Binaena
leyh bir taraftan Tarım Bakanlığı istihsali artır
mak için müstahsıb teşvik ederken diğer taraf
tan bunları satılamama mevkiine düşerse ne ne
tice hâsıl olur? Tarım Bakanlığı Ue diğer alâka
lı Bakanlıklar arasında her sene istihsalin ne
kadar artacağı, nasıl satılacağı sene başından
itibaren koordine edilmezse bu istihsali artırma
işi sözden ibaret kalır. Binaenaleyh sayın Ba
kan bize: Belki Ziraat Bankasiyle görüşerek
bir iş yapabilirim, dediler, Bekliyoruz. Hükü
metin gayesi bütün istihsal maddelerinin de ge
rekli zamanında ele alarak harice satılacakları
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harice, dâhilde sarfedilecekleri dâhilde sarf
esaslarını ana hatlariyle evvelce tesbit etmek
alâkalı bakanlıklarla Ticaret Bakanlığının bi
dayette anlaşmalariyle kabildir ve bunda ön al
mak vazifesi Ticaret Bakanlığınındır eğer bu
işlerin her safhasında bu hâdiselerin halline Ti
caret Bakanlığının gücü yetmezse bu hususta
Hükümeti haberdar ederek bütün Hükümetin
bir karar alması lâzımdır. Serbest ticaret yapan
devletler de prim vermektedirler hattâ Amerika
Marshall Plânından yaptıkları yardımın esasın
da birçok maddeleri koyarak kendisinden bir
kısım ihraç maddelerinin alınmasını şart koy
muştu bundan fazla olarak da prim vermektedir.
Bu prim usulü hattâ harbden evvelki devirlerde
vardı.
Harbden evvel orduya Macaristan'dan,
Fransa'dan hayvan alınırdı, ikisi birbirine re
kabet için, birisi prim verir, diğeri kendi de
polarından İstanbul'a kadar Hükümet vasıtalariyle ve" askerî tarife ile sevkederlerdi. Biz de
aynı şekilde muhtaç olan ihracat maddelerini
himaye etmek için prim vermek veya sair su
retlerle yardım etmek mecburiyetindeyiz. Bun
ların hangisinin memleket için tatbik kabili
yeti varsa onu düşünmek mecburiyetindeyiz.
Nasıl ki Tekel Bakanlığı hem satın almada va
zifesini yapmış hem de Hükümetçe alman bir
kararla tütüncülerden mallarını satar, aldıkları
yüzde beşlerle bir banka kurulmasına gitmekle
bu yardım işini esasmdan halletmiştir denilebi
lir. Aynı şeyi diğer ihraç maddeleri için de yap
mak yani, icabederse bu maksatla yapılacak bir
kanunla Meclise gelmek yerinde olur. Ama Hü
kümetin murakabesini bu tesislerden bu işler
den azaltmamak icabeder.
Binaenaleyh bütün işleri çiftçiye para ve
kredi bulmak olan Ziraat Bankasının mevcudu
yalnız bu maksada yetmez bir durumdadır. Bü
tün bu dertlerimizi düşünerek, ticari varlığımı
zı idameye çalışırken gerek ticaret hayatmdaki
elemanları ve gerekse müstahsili bilgi ile teçhiz
ve irşat etmemiz Hükümet için lâzımdır. Vezifedir. Halkm, maliyet hesaplarını ucuza gö
türmek için kâfi bilgisi yoktur, fakat Hüküme
tin bunu da düşünmesi ve her bir maddenin, ya
ni içte sarfedilecekler, ihraç edileceklerin fiyat
larının ucuzlaması için maliyetlerin düşürül
mesine ön ayak olması lüzumunu tekrarlarım.
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Bunun başlıca çaresi şüphesiz istihsali çoğalt
maktır. Binaenaleyh memleketteki istihsali ço
ğaltmak hususundaki konuşmalarımız fiiliyata
intikal etmedikçe hayalden ibaret kalır. Demek
ki, memleketteki ucuzluğu temin edemememizin
sebebi maliyetler üzerinde esaslı şekilde durma
maktan tevellüt etmektedir. Maliyetleri müstah
sil ve tüccar karma ekliyerek satış fiyatı üze
rinde ve ihraç işlerinde bir ahenk temin edile
memektedir. Bu yüzden de memleket de pahalı
lıktan kurtulamamaktadır. Sayın Ticaret Baka
nımızın ve Hükümetimizin buna bir çare bula
caklarından eminim. Fakat ne yolda gidecek
lerini açıklarlar ve bu yolda uğranılan müşkül
leri ne şekilde izale edebileceklerini ifade eder
lerse hem müstahsil memnun olur, hem biz de
tatmin edilmiş oluruz.
ALI RIZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Sayın arkadaşlar, Toprak Mahsul
leri Ofisinin bugün yapmakta olduğu işleri
daha önce Ziraat Bankası daha iyi ve daha ve
rimli olarak yapıyordu. Toprak Mahsulleri
Ofisini, bakanlık bünyesinde bir yük olarak ta
şındığına kani bulunuyorum. Binaenaleyh kre
disi itibari ile, mubayaası itibariyle olsun Zira
at Bankasının bu işlerle meşgul olması her ba
kımdan iyi olacak, Ofis külfetinin Ticaret Ba
kanlığından artık alınmasında zaruret vardır.
Arkadaşlar, Toprak Ofis'te zaman zaman
meydana çıkan yolsuzlukların failleri, haklaarmda icabeden tahkikat yapıldıktan sonra,
maalesef hiçbir zaman mesul olmamışlar, cid
diyetle durmamıştır. Yapılanlar yanlarına kâr
kalmıştır.
Küçük sanat erbabının hâlâ bir küçük sanat
lar kanununun çıkmaması yüzünden ezilmekte ol
duklarını hepimiz müşahede etmişizdir. Çünkü
sanat erbabının kendi mütevazı iş yerinde her
türlü mahrumiyetle karşı karşıya bulunduğunu,
kendilerine önem verilmediğini, himayeye mazhar olmadığını daima müşahede etmekteyiz.
Buna muvazi olarak büyük sanayi kanunu
da Meclise gelmemiş bulunmakta ve mem
leketteki
sanayi
inkişafları
tesbit
ve te
min
edilmemiş
bulunmaktadır. Bu
sanat
erbabı mağdur duruma düşmüşlerdir. Bun
dan başka Muamele Vergisi sanayiimizi ha
kikaten mefluç bir duruma düşürmüştür. Sana
yiden Muamele Vergisini kaldırmak hususunda
bakanlığın hiçbir faaliyeti görülmemiştir. Mua-
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mele Vergisi sanayi üzerinde en büyük tahriba
tım yapmş ve geriletmiştir. Bakanlık bunun üze
rinde maalesef durmamıştır.
Fındık kooperatiflerinin çektiği sıkıntıyı, bil
hassa Trabzon ve Giresun'da yakînen müşahede
etmiş bir arkdaşmız sıfatiyle arzediyorum, koo
peratifler müstahsil köylüyü istenilen şekilde
koruyamamışlardır. Fındık müstahsılları malla
rını günlerce elinde beklettikleri halde satış im
kânını bulamamışlardır ve tatmin edici fiyat da
bulamamışlardır.
Arkadaşlar, vaktin dar olması hasabiyle kısa
kısa arzedeceiğm.
Trabzon'un bir bucağı olan Beşikdüzün'e
geçen yıl gittiğim ve orada baskül ive kantar
imal eden ve bu işlerle meşgul olan vatandaş
larla temas ettiğim zaman bu vatandaşların
birçok şikâyetlerini dinledim. Bunların en çok
şikâyet mevzuu Muamele Vergisidir Ufak dük
kânlarda veya evlerinin altında bir yerde kur
dukları atelyelerde gayet güzel baskül imal et
mekte ve bu imal ettikleri basküller memleket
içinde 80 - 100 liraya satılmaktadır. Hattâ bu
basküllerin Yunanistan'dan gelenlerden daha '
iyi ve ucuz olduğunu gördüm. Bu işle meşgul
vatandaşlar kimisi 1000, kimisi 2000 lira Mu
amele Vergisine tâbi olduğundan atelyelerini
kapatmışlardır. Bu vatandaşlar bundan acı acı .
şikâyet etmektedirler. Maalesef Beşikdüzü'deki
küçük sanat erbabının bu yüzden çektiği ıstırap
büyüktür.
Arkadaşlar; memleketin ithalâtı hakikaten
üzerinde durulması lâzımgelen ve en mühim ko
nulardan ve işlerden biridir. Bu konu ve ithalât
işleri üzerindeki tezepzüp iktisadi işlerimizin
bünyesi üzerinde en ağır tesirini yapmıştır. Nay
lon ve sair mümasili maddeleri memlekete it
hal etmiş ve birçok erbabı ticaretin durumu
bozulmuş ve memleketin iktisadi durumu da
bozulmuştur. Bunlar karşısmda ve bilhassa it
hal işlerimiz üzerinde Bakanlık ciddî bir hassa
siyet göstermemiştir.
Arkadaşlar; Ziraat Bankası her sene köylü
ye zirai kredi yapmakta ve fakat yapılan kredi
miktarının azlığını hepimiz müşahede etmekte
yiz. Gönül isterdi ki Ziraat Bankası köylüye ge
niş ölçüde ve mümkünse daha uzun vâde ile
yapsın, bu takdirde ancak faydalı olabilirdi.
Köylünün almış olduğu bu 30-40 lira ile an-
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cak vergilerini ödiyebilmekte, küçük ihtiyaçları- |
Sayın arkadaşlar; bu küçük esnaf çok az
sermaye ile ancak hayatlarını korumaya çalı
nı karşılayabilmektedirler, öküzü, ineği, diğer
şırken Devlete, kazançlarından sermayeleriyle
türlü ihtiyaçları vardır, Bunları asla temin ede
mütenasip
olmıyacak kadar ağır vergi verirler.
memektedir. Binaenaleyh Ziraat Bankası bu mev
Bu
sene
mevkii
tatbika konmuş olan Gelir Ver
zuu ciddî olarak ele almalıdır; gerçi zürraa kredi
gisi Kanununda Kazanç Vergisi içtimai mef
açılmaktadır, fakat bu kredi kendilerini ferahlatı
humda adalet esasını sağladı ve bu zümreyi
cı mahiyette değildir. Bu işin üzerinde durulması
nispeten ağır bir yükten kurtardı, ama bir tür
bu vatandaşlar için her bakımdan faydalı olacak
lü sonu gelmiyen fevkalâde hallerin meydana
tı*.
getirdiği her nevi emtianın pahalılığı karşısın
Arkadaşlar; Türkiye'nin yumurta ihracatı,
da sermayelerinin kifayetsizliği yüzünden ta
bilhassa İspanya ve Almanya'ya yapılan yumur
mamen
müsterih bir duruma
kavuramadılar
ta ihracatı memlekete büyük dövizler sağlamış
ve
yakın
zamanda
da
kavuşamazlar.
İşlerin
tır. Yumurtanın standardizasyonu ile Bakanlık
de
bir
parça
inkişaf
sağlamak
için
fazla
mal
katiyen alâkadar olmamaktadır. Bununla Ba
mubayaa ve devri lüzumuna yeter derecede pa
kanlık yakînen meşgul olmalı, köylülerin ta
raları olmadığından bankalardan kredi almak
vuk neslini ıslahı hususunda kendilerine yardım
zorunda kalıyorlar.
da bulunmalı. Yumurta, memlekete büyük men
Malûmu âlileri her yerde bunlara kredi
faatler sağlamaktadır. Bilhassa standardizasyo
açacak
müesseseler yoktur. Ancak ziraat Ban
nu yakından meşgul ve ihracat işleri olmasını
kaları
vardır.
Bu bankanın . bulunduğu mer
gönül isterdi.
kezlerde başka Banka bulunmuyorsa bir kısım
Arkadaşlar; Ekonomi Bakanı Cavit Ekin za
kredi ile mümkün mertebe böyle bir yardımda
manında, Bartın'da yapılan etüdler neticesinde
bulunmaktadır. Fakat esas gayeleri çiftçileri
bir çimento fabrikasının yapılması mukarrerdi.
korumak ve zirai kalkınmaya
yardım etmek
Bakanlıkla mütaaddit muhaberatım, mütehassıs
olduğu için esnafın dertlerine tamamen çareların raporları Bartın'da kurulacak bir çimen- I
saz olamamakta ve bu sebeple esanaf çok müş
to fabbikasınm esas itibariyle uygun ve nakli
kül durumda kalmaktadır. Küçük esnafın ve
yattaki kolaylıkları, hammaddenin durumu iti- I
küçük sanat erbabının esasen muamele yaptı
bariyle en ideal bir yer olduğu kanaatini ver
ğı müşterilerin ekserisi köylülerimizdir. Aynı
miştir. Halbuki Bakanlık bunun üzerinde cid- I
zamanda köylü ziraat
Bankasından istikraz
diyetle durmamış, memleketin milyonlarca lira- I
ettiği parayı tamamen tohum ve çift hayvan
sini, taş ve topraktan ibaret .olan çimentoya I
larına sarfetmiyorlar, çiftçiliği yürütmek için
ödemek suretiyle bu paranın harice çıkmasına I
muhtaç olduğu alât ve edevatı da yine o para
sebep olmuştur.
I
ile temin ediyorlar. Bunları imal ve furuht
İthal edilmiş olan bu çimentonun yerine
edenler de küçük saant erbabı ve küçük es
memleketin her hangi bir tarafında çimento fab
naflardır. Meselâ bir çiftçi, çift demirini ve
rikası kurulması suretiyle harice verilen milyon- I hayvanlarının nal ve mıhını, kazma, kürek ve
lar memleketin başka ihtiyaçlarına sarf edilebi
çapasını demircilerden ve küçük sanat erba
lirdi. Benim ileri sürdüğüm fikir şudur: Bu çi- I bından sebzelerinin tohumlarını ve giyecek
mento fabrikası muhakkak Bartın'da yapılsmayakkabılarını ve mahdut neviden giydikleri
ki maliyeti de ucuz olsun ve bu suretle memle
basma ve kaput gibi şeylerini de küçük esnaf
ketin ihtiyacı bu suretle bol miktarda temin I tan alırlar. Demek ki, köylünün en çok mü
edilebilir. Hasan Saka zamanında bunun Trab
nasebeti olan ve ihtiyaçlarını sağlıyan arzettizon'da inşası mutasavverdi. Artık kati karar ve- I ğim vasıftaki sanat erbabı ve esnaftır. Bu ba
rilmelidir.
I kımdan Ziraat Bankasının geniş mikyasta bun
lara da kredi açması çok temenniye değer bir
KÂMİL ERBEK (Yozgad) — İktisat ve
meseledir.
ticaret sahasında Devletten nispeten az hima- I
Bununla beraber küçük esnaf ve sanat erba
ye gören küçük meslek ve sanat erbabı ve kü- I
çük esnaflar üzerinde Sayın Bakandan bâzı te- I bının, daha esaslı bir surette kalkınmalarına me
mennilerde bulunmak istiyorum.
| dar olacak bir çare olmak üzere şöyle bir mülâ-
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hazamı Sayın Bakanın nazarı tasvibine arzetmek
istiyorum.
Servet ve meşgalesi bakımından hacmi kü
çük, adedi pek çok olan küçük esnaf ve sanat
erbabının iştigallerinin
mahiyetine göre her
kaza ve vilâyette ayrı ayrı kooperatifler vücu
da getirerek muhtaç oldukları krediyi Halk
Bankasının açacağı sandıklarca sağlamak yo
luna gidilirse hem. Ziraat Bankasına bâr olmak
külfeti hafiflemiş ve hem de kendi durumları
salâha kavuşmuş olur.
Halk Bankasının sermayesi azdır. Devletçe
bu sermayenin artırılması icabettiğini takdir
buyurursunuz. Bu bankanın, Kanununda varidat
membaının bir madesini de umumi meclis ve be
lediyelerin bütçelerine kabul edeceği birer mik
tar tahsisat teşkil edeceği yazılıdır. Fakat zan
nederim şimdiye kadar böyle bir tahsisat ile ko
operatife iştirak vâki olmamıştır. Çünkü bu ko
nu hemen ihtiyari bir vaziyet arzediyor. İştirak
keyfiyeti bu müesseselerin bütçelerinde mecbu
ri ve muayyen bir nispete tâbi tutulmak yolun
da kanunda bir tadil vukua gelirse Halk Ban
kasının sermayesi genişler, kooperatifler inki
şaf bulur. Esasen kooperatifçilik muavenet ve
kefalet usulleriyle kurulur ve yaşar. Bu işlere
delâlet edecek ve bu esasları tahakkuk ettirecek
merci de ancak Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı
mızdır.
işittiğime göre arzettiğim kanunda değişiklik
yapılmak üzere bir teşebbüs varmış bunun bir
an evvel tahakkukunu ve izahına çalıştığım te
mennilerimin lütfen nazarı tetkik ve tatbika alın
masını arz ve rica eylerim.
BAŞKAN — Eyüp Durukan.
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da yaptığımız gezi esnasında arkadaşlarımızla
bizzat müşahede ettik. Bu hususta Ticaret Ba
kanlığımızın nazarı dikkatini celbetmeyi müna
sip görerek kendilerine müracaatta bulunduk.
Kendilerinin de bununla ilgilendiklerini kendi
lerinden almış olduğumuz bir cevaptan anlamış
oluyoruz. Nitekim bu cevaplarında diyorlar ki,
hakikaten memlekette gerek kooperatif, gerekse
halk elinde satılamamış kalmış külliyetli mik
tarda koza ve ipek mevcuttur. Bu sebeple
25 . II . 1950 tarih ve 350 sayılı bir sirkülerle
kooperatiflerin 150 ton ve halkın keza 150 ton
kadar koza veyahut bu miktarı karşılıyacak ipe
ği harice çıkarmalarına müsaade edilmiştir. Fa
kat bu çıkarılma için konan şart da şöyledir:
Anlaşmalı memleketlere anlaşma hükümlerine
göre, anlaşma olmıyan memleketlere serbest dö
vizle (isviçre frangı veya dolar veyahut Türki
ye Hükümeti hesabına geçirilmiş isterlin ve Ba
kanlıkça verilecek lisanslar dâhilinde satılabilir)
diye de takyit edilmiştir. Gayet çetin olan bu
şartlar içerisinde satış yapılamamıştır. Bugün
bu işle meşgul olan on binlerce halk, sıkıntı ve
ıstırap içerisindedir, iki senedir istokları elle
rindedir. işte Hatay ilindeki kozacılar da bu
durumdadır. Zaten Hatay'da yetişen koza ayrıca
bir hususiyeti haizdir. Hatay ili tohumu, Kor
sika tohumu dedikleri, sarı bir koza tohumudur.
Bu koza memleket dâhilinde kullanılmıyor, daha
çok yabancı memleketlerde bilhassa Fransa'da
1 rağbet görüyor. Fakat Fransa ile sirkülerde
I tesbit edilen şekilde bir anlaşma olmadığından
bunların Fransa'ya ihracı da mümkün olamı
yor. Bu suretle halk maişet darlığı içerisinde
ve bu işe sermaye yatırmış olan kooperatifler
ümitsiz bir durumda olduğu gibi, ufak da olsa
memleketin ekonomisinde de bir tesir icra et
mektedir. Yine orada bu işle iştigal eden müs
tahsıllarm söylediklerine göre mübadele yani
takas şekliyle bu kozaları Suriye'den başlıyarak
hemen birçok yerlere ve bilhassa Fransa'ya ver
mek imkânı mevcuttur. Fakat sirkülerde böyle
bir kayıt ve müsaade verilmediğinden dolayı bu,
mümkün olamamaktadır.

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, memleketimiz halkının küçük
görülemiyecek kadar bir kısmının ipek kozacılığı
ve ipekle meşgul olduğu hepimizin malûmudur.
Bunlar meyanmda Hatay ipekçileri de mühim
bir mevki almaktadır. Hatay'da belki on bin
lerce halk koza yetiştirmekte ve bununla maişet
ve refahını temine çalışmaktadır. Bu kozacılar
1948 senesi istihsalini gerek memleket dâhilinde
ve. gerekse haricinde satamamışlardır. Gerek
halkın elinde ve gerekse kooeratifin elinde kül
liyetli miktarda stok kalmıştır. 1949 istihsalinin
de yine aynı âkibete uğramış olduğunu ve uğra
mak istidadını gösterdiğini Ekim ayında Hatay'- I

Yine Hatay'ın istihsalâtı meyanmda bir de
defne yağı mevzuu vardır. Bu defne yağı da
hemen ötedenberi Suriye y e takas suretiyle çı
karılmakta iken bu takasa da müsaade verilme
diğinden dolayı bu detne yağlan da halkın elinde kalmıştır. Binaenaleyh gerek halkı bu n-
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tuefcptan kurtarmak ve gerekse küçük de olsa
memleketin ekonomisine bir fayda sağlıyacak
olan bu işin daha cezri ve esaslı tedbirlere dayanı
larak bunların çıkarılması imkânının sağlanma
sını Sayın Hükümetimizden ve Ticaret Bakanı
mızdan rica ediyoruz. Böylece halkın ıstırapla
bize anlattıkları dertlerine derman bulmak lâzım
dır.
NECMBDDÎN SAHÎB SILAN (Tunceli) —
Sayın arkadaşlarım; Son yıllarda, içinde bulun
duğumuz çeşitli zorluklardan başka, bîr de tabia
tın husumetiyle karşı karşıya gelmiş bulunuyo
ruz. Depremler, sel felâketleri, kuraklık birbirini
kovalıyor.
Hükümetimiz de, bu âfetlerin, felâketlerin
açtığı derin yaralan' sarmak için bütün gücü ile
çalışıyor ve birçok emekler, paralar harcamak
zorunda kalıyor.
Bu sebepledir ki, geçen yıl, iktidara gelmiş
olan Sayın Şemsettin Günaltay Hükümeti, daha
ilk çalışma günlerinde, muhtelif konular üze>rinde aldığı çeşitli tedbirler arasında, ilk Önce,
memleketimizin mahsul durumu ile ilgilenmiş ve
tohumluk, yemeklik buğday ihtiyacı üzerinde
durmuş ve bunu başarı ile sağlamış bulunuyor.
Böylelikle, geçen yıl içinde, otuz ilmizide gö
rülmemiş olan kuraklık felâketi karşısında, tohum
luk bakımından olsun, yemeklik bakımından ol
sun, vatandaşların yardımına yetişilmiş olmasın
dan dolayı Cumhuriyet Hükümetimize şükranla
rımı sunmak istiyorum.
Bu arada, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığımızca,
şehir ve kasabaların yemeklik buğday ihtiyaçla
rımın Kış aylarında, kolaylıkla sağlanabilmesi
için, muhtelif illerimizde olduğu gibi, Doğu il
lerimizde ve hattâ Tunceli'mizde, hububat stok
larının, zamanında, temin edilmesini de mem
nunlukla karşılamış bulunuyorum.
Ancak, ©zamanlardaki bir görüşmemde de yet
kili arkadaşımıza ifade ettiğim bir noktayı, şimdi
yüksek huzurunuzda da belirtmek istiyorum. Aziz
vatanımızın, tabiat şartları bakımından, arzetmekte olduğu çeşitli özellikler dolayısiyle, bu yıl
olduğu gibi, Kışın çok şiddetli ve çok karlı loduğu yıllarda, değil ü merkezleriyle ilçelerin,
hattâ ilçelerle bucakların ve bucaklar ile köylerin
muvasalası tamamiyle kesilmektedir.
Bu itibarla, yemeklik hububat stoklarının
yalnız il merkezlerinde olmasiyle, sürekli Kış
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günlerinde, ilce, bucak ve köylerdeki vatandaşla
rın yemeklik buğday ihtiyacını karşılamakta çok
zorluk çekilmektedir. Seçim çevremin bulundu
ğu Tunceli'mizin ve bu arada Mazgirt İlçemizin
bu yöndeki durumu da, bunu teyit etmektedir.
Vakaa, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından
her ilce de ayrı bir ambar açılmasına maddeten
imkân yoktur. Bununla beraber, ilçelerin ye
meklik buğday ihtiyaçları için, il merkezlerinde
vücuda getirilen hububat stoklarının, Kış bas
madan önce, ilçelerin durumları göze alınmak
suretiyle, vaktinde en geç, Ekim ayı sonuna ka
dar, sağlanması gerektir.
Böylelikle, ilçelerdeki Ziraat Bankası şube
leri eliyle veya belediyeler mutemet olmak sure
tiyle, ilce, bucak ve köylerdeki vatandaşları
mızın yemeklik buğday ihtiyaçlarının zamanında
ve kolaylıkla temin edilebileceği hatıra gelmekte
dir.
pjkonomi ve Ticaret Bakanı arkadaşımızın, bu
işi, bu şekilde veya başka suretle olsun, Hükü
met ve vatandaş münasebetleri itibariyle, en iyi
şekilde tertipliyeceğini umarım ve bu yönde ya
kın ilgilerini isterim.
MUAMMER ALAKANT (Minas) — Muh
terem arkadaşlar; dört sene evvel, Sekizinci B.
M. Meclisi iktisadi bir buhran endişesi içinde
toplandı. Bugün, dört sene sonra, son defa, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesini tetkik
ederken, böyle bir iktisadi, ticari buhran
manzarası ile karşı karşıya bulunuyoruz.
Dört sene evvel iktisadi buhran endişele
rini uyandıran unsurlar ihracat fiyatları
nın düşmesi vaziyeti idi. Fakat bu tahak
kuk etmedi, bilâkis fiyatlar yükseliş man
zarası gösterdi. Fakat şimdi bunun tahakkuk
ihtimali daha kuvvetli hissedilmeye ve bilhassa
Dünya memleketleri, Avrupa devletleri bunu
tahakkuk ettirmek için bütün kuvvetleriyle ça
lışmaktadırlar. Bu itibarla bu seferki endişele
rin tahakkuk etmesi ihtimali dana kuvvetlidir.
Ve alınması lâzımgelen tedbirlerin alınması za
rureti daha kuvvetli olarak kendini hissettir
mektedir.
Mâruzâtımda dört senelik, yahut 10 senelik
ticaret politikasının, ekonomik politikanın zayıf
taraflarını, aksak ve kusurlu taraflarını belirt
mek yolunu tutmıyacağım. Ancak, bu mevcut
manzara karşısında alınması lâzımgelen tedbir-
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lerden bahsedeceğim. Ve Sayın Ekonomi ve Ti
caret Bakanının saplanmış olduğu ve benüenizce yanlış olarak telâkki ettiğim, sırf ekonomikman yanlış telâkki ettiğim esas fikirler üzerin
de duracağım.
Biliyorsunuz, son senede iki büyük teşekkü
le iştirak etmiş bulunduk. Birisi, son sene için
de oldu, birisi de ondan evvelki sene içinde ol
du. Bunlardan biri Avrupa Konseyidir, diğeri
de Avrupa î ş Birliği Teşekkülüdür. Her iki
teşekkül de Dünyanın artık serbest ticaret re
jimine gitmesini, gümrük barajlarının azalma
sını, gümrük tarifelerinin indirilmesini, hükü
metler, devletler arasındaki ticari münasebetle
rin çoğalması gayesini istihdaf etmekte ve bu
nun için çalışmaktadır.
Avrupa memleketleri ithalâtın 5ü sinin ser
best olmasını, temin etmiş, bunda % 60 a geç
miş, bu sene sonunda bu memleketler arasında
ki ithalâtın % 70 inin serbest olmasını düşün
mektedir.
Bizim de buna iştirak arzumuz izhar edilmiş
bulunmaktadır. Bu izhar edilen arzu ve bu va
rılan karar gayet yerindedir. Bu, gayrikabili.
içtinap bir karardır. Evvelâ, Avrupa memle
ketleri içerisinde bizim de yer alabilmekliğimi:;
için bu Avrupa Birleşik Devletleri haline getir
mek istenen müşterek mesaide bizim de yerimi
zi tutabilmekliğimiz için bu müşterek gayenin
içinde bulunmamız lâzımdır. Aksi takdirde siyaseten onlardan ayrı, daima vetosunu kulla
nan bir Devlet olarak kalmak mecburiyeti elîmesi ile karşı karşıyayız. Bu itibarla bu, yerin
de bir karardır ve zaruridir. Bunun bizde tev
lit edeceği birinci netice memleketimizin itha
lâtını mümkün olduğu kadar çoğaltmak gümrük
tarifesini indirmektir. Bunun tevlit edeceği ne
tice de malûm: Memleketimizde mamul eşya
nın bir ucuzluğunu temin edecektir. Ve bu, bi
zim senelerden beri beklediğimiz bir neticedir.
Millî sanayiimiz 1930 senesinden beri kurulmuş,
inkişaf etmektedir. Milletimiz, bu Millî sanayi
imizin inkişafı için demek ki, yirmi sene azîm
fedakârlıklarla karşı karşıya bulunmuştur. Bu.
memleketimizde hayat şartlarını, zorlaştırmış
tır, güçleştirmiştir. Bu yüzdendir ki, müstahsi
limiz ve işçimiz gayet zor hayat şartları yaşa
mıştır. Ve civar memleketlere nazaran, hattâ,
rakip değil, civar memleketlere nazaran dâ
hi bizim işçimiz Devlet memuru olarak, fahri-
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kalarda çalışarak veyahut tarlalarda çalışarak
hayatını kazanan işçilerimiz gayet zor durumda
kalmışlardır. Bugün civar memleketlerden her
hangi birini ele alırsak Suriye'nin bir köyüne
gidersek ve bu tarafta, Nusaybin tarafında
İrak'a gidersek, Irak'ın bir k a s a b a c a gidersek
orada çalışan bir çiftçi muayyen miktara a t a r "
lasiyle ayni miktarda bir tarlada çalışan bıV
Türk çiftçisinden hiç olmazsa yarı yarıya daha
kolay şartlar içinde hayatını temin ediyor ve
istihsalini yapıyor. Çünkü ö çiftçi benim gibi
istihsal ettiği malları beynelmilel fiyatla sat"
maktadır. Ona mukabil ithal ettiği malları, hiç
olmazsa benim köylüme, nazaran yarı yarıya
satın almaktadır. Binaenaleyh Suriye'nin, bi
zim hududumuz civarında, bir köyünde, bir ka
sabasında, muayyen sahalarda çalışan bir işçi,
veya bir köylü, ayni nispette çalışan bir Türle
köylüsü ve işçisine nazaran daha iyi hayat şart
ları içerisinde yaşamaktadır. Gerçi bu ağır
şartlarda Millî Savunmamızın masrafları ile
kai'şı karşıya bulunmaktayız. Bunun yanında da
Millî sanayiimizi korumak ve buna tahammül
etmek mecburiyeti de vardır. Fakat artık hiç
olmazsa bundan sonra mümkün olduğu kadar
bu ağır hayat şartlarından kurtulmak zamanı
gelmiştir. Bu itibarla Avrupa İşbirliği Konse
yinde varılacak kararlarla bu güzel neticeye
varmamız bunu tevlit edecek ve bize bu saha
da daha güzel bir istikbal vadetmelidir. Fakat
bunun yanında mevcut millî sanayiimiz ne ola
cak?. Devlet elinde bulunan, hususi şahıslar
elinde bulunan sanayi müesseselerinin vaziyeti
ne olacaktır?. Bunu da o güzel neticeyi istihsal
ederken evvelden düşünmek, karar almış bu
lunmak lâzımdır. Bu kararın şimdiye kadar alın
dığını görmedik, ve işitmedik. Muhtelif sualle
rimizle bunların cevaplarını elde edemedik. Va
kit geçirmeden bu kararları almak ve efkârı
unıumiyeye bildirmek lâzımdır. Bu kararlar
arasında benim arzedebileceğim bir tedbir, Mu
amele Vergisinin tamamen kaldırılmasıdır. Esa
sen Türkiye'de maliyet fiyatları yüksektir. İt
halât eşyası mebzul miktarda Türkiye'ye geldi
ği zaman, mevcut sanayi müesseselerimiz büyük
bir rekabet karşısında kalacaktır. Bu Muamele
Vergisi olunca hariçten gelecek ithalât eşyası
na rakabet etmek mümkün olmıyacaktır.
Diğer taraftan bir Gelir Vergisi kabul etmiş
bulunuyoruz. Gelir Vergisi zaten mevcut ka-
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2ançlar üzerine müesses bir vergi olduğu için | ğı neticesine varılmaktadır. Yalnız bugün hal
eğer bir kazanç varsa Muamele Vergisinin kalledilmemiş bâzı unsurlar vardır ki, bunlar hu
dırılmasiyle Hazinenin mâruz kalacağı zarar
susi sermayenin ve hariçten gelecek sermayenin
Öbür taraftan telâfi edilecektir. Zaten maliyet
kolaylık ve emniyete mazhar olmasına mâni olfiyatlarının yüksek bulunduğu bir zamanda bu I maktadır. Bunlardan bir tanesi Devletin iştigal
Muamele Vergisi devam ettiği müddetçe mem
edeceği sahaların ta 1947 senesi Halk Partisi
leketimizde serbest ithalât yapmak imkânı ile
Kurultayının inikadından beri beyan ve ifade
lebet mefkut olacaktır. Esasen Gümrük Resim
edildiği halde hâlâ hal ve intaç edilememiş bulun
leri çok yüksektir. Millî sanayiimizi korumak
masıdır. Bu ciheti halletmek lâzımdır. Devletin
için muhafazakâr bir Gümrük Tarife sistemimiz
münhasıran iştigal edeceği sanayi sahalarını
vardır. 7 Eylül kararlarından sonra Gümrük
ayırmak ve hususi teşebbüse bırakılan sınai
Muamele Vergisi % 155 miktarında artırılmak
şubelerini tefrik etmek lâzımdır.
gibi bu gümrük resmi büsbütün artırılmış bu
İkinci mesele, ticarette emniyeti selbeden
lunmaktadır. Bir taraftan ithalâtı kolaylaştıraMillî Korunma Kanununun halen mer'i olması
).m diyoruz, diğer taraftan da sanayiimizi mu
dır. Millî Korunma Kanunu diyince ekseriya
hafaza etmek endişesiyle yine muhafazakâr
arkadaşların hatırına evlere, akarlara ait 30
gümrük resimleri koymak veya mevcut olan
neu madde gelmektedir. Halbuki asıl ticaret ve
muhafazakâr gümrük resimlerini muhafaza et
ekonomimizi alâkalandıran kısım 'bundan gayrı
mek bizi gayemizden uzaklas.firnıış ve aynı za
olan kısımlardır. Geçen seferde arzettiğim gibi
manda Avrupa İktisadi İş Birliğine ve Avrupa
akarlara ve meskenlere taallûk eden kısım bir
Konseyine dâhil memleketlerin kabul ettikleri
hükümet işidir. Hükümet o ciheti kendiliğin
prensipten de uzaklaştırmış oluyor. Hattâ Ve
den düşünür. Halledilmesi ieabediyorsa halle
dat Dicleli arkadaşımız Bütçe Komisyonunda
der. Fakat, bunun haricinde olan kısımlar var
konuşurken «suni bir gümrük tarifesi sistemi
dır ki; meselâ Hükümet istediği anda bir fab
devam ettirilemez.» Gibi bir cümle sarfettiler.
rikaya el koyabilir; onun mamulâtmı istediği
Kendilerinin bu prensipe inanmış oldukları mâ
selde ifrağ ettirebilir, fiyatlarını tesbit ettirebi
nasına aldım. Diğer Bakanlıklar arasında da
lir. Hülâsa ticaret hayatına ait muhtelif karar
bu prensipi müdafaa ederler ve müspet netice
lar alabilir. Bakarsınız, bu akşam verilmiş olan
alırlarsa memlekete hayırlı bir hizmet ifa etmiş
bir kararla yarın sabah bir adamın fabrikasının
olurlar.
vaziyeti büsbütün değiştirilir. Bu, sermayeye
emniyet vermez. Zaten memlekette ticaret işin
önümüzde bulunan meselelerden birisi de
de dahi fazla bir sermaye yoktur. Bu tehlikeli
son harb seneleri içerisinde memlekette teraküm
vaziyet karşısında, elinde bir milyon lirası olan
etmiş olan hususi sermayenin memleket endüs
bir kimse gelip de kolaylıkla endüstri sabasına
trisine yatırılmasını temin etmek için kolaylık
yatırmaz. Artık, zaten tatbik edilmiyen bunun
lar göstermek ve emniyeti sağlamaktır. Son
dahi,
tatbik edilmiyeceğinin ilânı Hükümete
harb yılları içerisinde memlekette sermaye te
düşen bir iştir.
rakümü olmuş mudur? Bu, iktisadi mahfilleri
mizde münakaşa mevzuu olmaktadır.
Bu suretle Avrupa Konseyinin ve İktisadi
Bir kısım iktisatçılarımız, sermaye te
İş Birliğine dâhil devletlerin varmış olduğu ne
rakümü vardır diyorlar. Birtakım iktisatçı
ticenin ithalât malları üzerindeki tesirlerini
larımız da memleket sanayiine yatırılacak
arzetmiş bulunuyorum. Bunun bir de ihracat
nispette sermaye terakümü yoktur ve mevcut
mallarımız üzerindeki tesirleri vardır. Bu da
sermaye ancak memleket ticaret işlerini tedvire
toprak mahsullerimizin, madenlerimizin ve di
yetecek kadardır diyorlar. Fakat yine şurası
ğer ihraç, maddelerimizin fiyatlarının düşmesini
da kabul edilmektedir ki, sanayiimize yetecek
intaç edebilecek bir mahiyet etzetmektedir. Hal
veya yetmiyecek bahsi ayrı olmak üzere, yine
buki bizim için ihracat maddelerimizin fiyatla
de teraküm etmiş bir sermaye vardır. Fakat
rını daima muhafaza etmek bir gaye olmalıdır.
eğer teminat ve kolaylıklar gösterilebilirse ha
Bazan nakabili içtinap sebeplerle ihracat madriçten gelecek sermayenin dahi memleketimiz I delerimizin fiyatları daha düşer. Fakat bu, elsanayiinin kurulmasında âmil ve müessir olaca- i de olmıyan sebeplerden ileri gelir ve Hüküme-
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tin bütün mücadelesine ve gayretlerine rağmen
düşer. Halbuki Sayın Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı arkadaşımız esas itibariyle öyle bir temen
nide bulunmaktadır ki, istinat ettiği prensipin,
'baştan arzetmiştim, hatası buradan başlıyor.
Sayın Bakanın iki cümlesini arzedeceğim.
Birisi, «Önümüzdeki ihracat mevsiminde malla
rımızın daha mütevazı fiyatla fakat daha ko
laylıkla satılacağını umuyoruz.»
İkincisi; «İhracatta dâ aynı fiyat inme im
kânlarını hazırlamak başlıca gayemizdir.»
Arkadaşlar; ihracat mallarının fiyatlarının
inmesi müstahsili gayet zor bir durumda bıra
kır. Müstahsil, ihracat maddelerimizin maliye
fiyatlarını bugünkü şartlar içinde elde etmekte
ve bugünkü şartlar içinde borçlanmış bulun
maktadır. önümüzdeki ihracat mevsiminde ih
racat mallarımızın fiyatları düştüğü takdirde
müstahsil çok zarara uğrıyacak ve bugünkü
şartlar içinde edinmiş olduğu borçlan ödemek
te imkân bulamıyacaktır.
Bugün Ziraat Barikasmın ikraz ettiği mik
tar 300 küsur milyon lirayı bulmaktadır, bunu
müstahsil ödiyecektir. Bunun haricinde müs
tahsilin ödiyeceği daha başka borçları vardır.
'Sayın Vedat Dicleli arkadaşımız hatırlamaz
lar, belki onu görmemişlerdir. 1929 - 1930 buh
ranı bu şekilde memleketimizde belirmiş ve
memleketimiz bunun çok feci manzarası ile
karşı karşıya gelmiştir. 1929 buhranı, memleke
timizin ihracat maddelerinin fiyatlarını düşür
müştür. Bir de büyük bir hata olarak İngiliz
Lirası 520 kuruşa düşürülmüştür. O zaman bir
İngiliz Lirası 1030 kuruşa kadar kendiliğinden
çıkmıştı. İşte bu ihraç maddelerinin fiyatları
nın düşmesi memleketimizde büyük bir buhran
yaratmıştır. Aynı vaziyetle Balkan memleketle
ri de karşı karşıya gelmişlerdir. Balkan memle
ketleri o zaman, gerek para devalüasyonu ve
gerek sair tedbirlerle, ihracat maddelerinin fi
yatlarının düşmesini önlemişlerdir ve kendi
memleketlerini, memleketimizin mâruz bulun
duğu buhrana sevketmemişlerdir.
Sayın Vedat Dicledi'nin bilhassa 1929 1930 senelerinde bize rakip ve komşu olan Bal
kan memleketlerinin ittihaz etmiş olduklarını
ticaret politikası kararlarını tetkik etmelerini
naçizane hatırlatmak isterim .
Hükümetin vazifesi ihraç maddelerinin fiyat
larını, elinde bulunan bütün gayretleriyle mu-
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hafaza etmeye çalışmaktadır. Yoksa ihracat
maddelerimizin diğer maddelerde olduğu gibi
fiyatlarını düşürmek başlıca gayemizdir sözünü
tek parti zamanında dahi hiçbir Hükümet ve
hiçbir bakan söyliyemez. Ve bunu söyliyen, bu
politikayı takip eden her Hükümet, her Bakan
yıpranmaya mahkûmdur.
Onun içindir ki, 10 seneden beri aşağı yu
karı buna yakın bir politika takip edildiğindendir ki, her Ticaret Bakanı, az zamanda yıpran
mış ve daima memleket, takip edilen ticaret
politikasının şiddetle aleyhinde bulunmuştur.
1930 senesindeki arkadaşlarımız, Ege mmtakasmda serbest partinin ne kadar büyük bir
süratle yer bulduğunu hatırlarlar. İşte Ata
türk'e rağmen serbest partiye gösterilmiş olan
tehalük ihracat maddeleri fiyatlarında hâsıl
olan buhranla yakînen alâkadardır.
ihracat
maddelerinin fiyatlarını muhafaza etmek için,
arzettiğim tedbirlerden biri bugün tütün işinde
yaptığımız gibi tesis edeceğimiz, millî müesse
selerle ihracat maddelerimizin başlıcalarmın
müstakar bir fiyat temin etmiye çalışmaktır. Ra
kibimiz bulunan Yunanistan bunu temin etmiş
bulunmaktadır. Bilhassa üzüm işlerinde bu ci
het temin edilmiştir. İhracat maddeleri fiyatla
rında müstakar bir fiyat temin etmek lâzımdır.
Fırsattan istifade edilerek fiyatlar ilânihaye
yükseltilmemeli fakat % 30, % 40 gibi aşağı
fiyatlara düşmesine de meydan vermemeye ça
lışılmalıdır.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Piyasaya
mıyacak mı?

uy-

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla)
— Bâzı maddeler ^ vardır ki, bizim ihraç ettiği
miz maddelerden, bunların Avrupa'daki müstekliklerinden bir aile senede iki üç kilo alır.
İncir başlıca ihraç ettiğimiz maddelerdendir,
Üzüm başlıca ihraç ettiğimiz meddelerdendir,
fındık başlıca ihraç maddemizdir. Bunları, dün
yada aileler senede iki üç kilo miktarında alır.
Binaenaleyh müstakar bir fiyat politikası ta
kip etmek suretiyle bunların âni fiyat sükutla
rından muhafazası mümkündür. Bayramlarda,
Yılbaşılarda bir aile şenliği için alman bir iki
kilo maddeye 15 kuruş, 20 kuruş gibi bir faz
lalık vermek o aile ekonomisini bozmaz. Ancak,
bizim arz ve talep nispetini muhafaza edememekliğimizdir ki, bunların yüksek nispette
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sükutunu mucip olmaktadır. Alıcılarımız mah
duttur, kolaylıkla birleşebilirler. Dört firma
tütün piyasasına hâkim olur, altı firma üzüm
piyasasına hâkim olabilir, meşhur bir firma bu
zamanlarda Avrupadan bir sirküler gönderir
veyahut mahsul geldiği zaman bir sirkülerle
alabes, indirici fiyat teklifinde bulunur ve diğer
firmalar daha yüksek fiyat teklifinde bulunduk
ları zaman «rakipleriniz daha ucuz teklifte bu
lunuyor» diye cevap verirler. Fiyat kırılmıştır,
hiç olmazsa fiyat istikrarını temin edecek bir
teşekkül bulunsa dış alıcılar da Türkiye malla
rının aynı fiyat istikrarları içinde alınıp satıla
bileceğini bilseler bu âni inişler olmaz.
İkinci bir tedbir de ingiliz devalüasiyonundan mütevellit Hazinenin ve Cumhuriyet Mer
kez Bankasının elindeki paralar yalnız Devlet
menfaati için kullanılmayıp bu ihracat malları
mızın fiyatları için kullanılması tedbiridir.
Para devalüasyonundan hâsıl olan kârları,
hükümetlerin kendi işleri için kullanmaları moralman tecviz edilemez. 200 milyon lira, İngiliz
lirasının düşmesinden Hazineye ve ayrıca Cumhu
riyet Merkez Bankasına da bir miktar kâr sağlan
mıştır. Bu paralar, ihracat maddelerinin âni olarak
sukutunda kullanılacak olursa, belki ihracat
maddelerinin fiyatı yavaş yavaş ucuzlar ve müs
tahsil 'da kendisini memlekette bu ucuzluğa ve
hayat şartlarına göre tevzin etmek imkânını elde
edebilir. Fakat memlekette hayat ucuzlamadan
ve müstahsil da borcunu ödemeden ihracat mad
delerinin fiyatları düşerse, memlekette bir buh
ran yaratır, hangi parti iktidarda olursa olsun
o partinin kudretini müthiş surette sarsar.
Hayat pahalılığını intaç eden unsurlardan
bir tanesi de; hususi takas müessesesidir. Yine
burada geçen sene hususi takas meselesini mevzuubahis ettik. Hususi takas |% 50, '% 60, '% 80
ithalât pirimleriyle ithalât mallarının fiyatları
nı yükseltir. Bâzı ihracat mallarınızın fiyatla
rının düşmesini de mucip olur. Meselâ fındık
mahsulümüz 100 kuruşa satıldığı takdirde hu
susi surette bir adam 90 kuruşa teklif yapabilir.
90 kuruşa satılmış bir malı 100 kuruşa satmak
mümkün olamaz. Bu bakımdan ihracat mal
larımızın fiyatlarına tesir etmiş olur. Sa
yın Vedat Dicltli arkadaşımız seleflerinden
biraz daha ayrılarak hususi takas sisteminin
pahalılık yaratacağım kabul etmiş olacaklarını
zannediyorum. Bu prensip kabul edildikten son-
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ra ticarette, bunun tatbik yolunu beklemeliyiz.
Böyle olmazsa o zaman bütün maddelerde hu
susi takas sistemini tatbik etmek lâzımdır. Hu
susi takas incire tatbik edilirse üzüm müstah
sili neden incirde hususi takas tatbik ediliyorda üzümde tatbik edilmiyor der. Yahut üzümde
tatbik idilirse fındık müstahsili bunun fındık'ada tatbikini ister. Koza müstahsıllarmın veril
miş olan kararı beğenmediklerini muhterem Durukan arkadaşımız söylediler. Bu karar hari
cinde tek usul, hususi takas sistemi kalıyor,
demek ki onu istemişler. 1-2 madde hakkında
hususi takas sistemini tatbik edip diğerlerinde
etmemek doğru değildir ya hepsinde bu sistemi
tatbik etmeli veyahut da hepsinden kaldırmalıdır.
Devletin ticaret yapmak ve ticaret işlerine git
tikçe fazla sülük etmek günümüzün meselele
rinden birisi olmuştur. Et, yağ ve petrol müş
takları işleri üzerinde Devletin yapmış olduğu
ticaret kendisine zarar veriyor. Et işlerinde
7-8 yüz bin lira kadar beyhude bir zarar gör
müştür. İstanbul bölgesine ucuz et yedireceğiz
diye Toprak Ofis mubayaa memurları pazarla
ra gidip celeplerden yüksek fiyatlarla hayvan
lar alması celeplerin de istifade etmelerini ve
hayvan fiyatlarını müstahsil elinde değil celep
ler elinde yükselmesini intaç etmiştir. Yağ iside yine toprak mahsulleri eliyle yapılmış ve fi
yasko ile neticelenmiştir. Tüccar yağları 620
kuruştan teklif ettiği halde Toprak Mahsulleri
680 kuruşa kadar mal etmiş denilmektedir. Ta
biî Toprak Mahsulleri Ofisi elindeki yağları bu
fiyatla satamamış bunun üzerine yüksek fiyat
la Millî Müdafaaya satma yoluna gitmiştir. Mil
lî Müdafaaya 620 kuruştan tüccar teklifte bu
lunurken Toprak Mahsullerinin 680 kuruştan
vermek istemesi bir taraftan ofisi kurtarırken
diğer taraftan Millî Müdafaaya Devlet Hazine
sinden verdiğimiz paradan 3-5 yüz bin liranın
birden zıyaını mucip olacaktır. Sayın Bakan di
yorlar ki, bu sene eğer yağ fiyatları yükselmemişse bu, Toprak Mahsulleri Ofisinin yağ mu
bayaa etmesinden ileri gelmiştir. Halbuki mâvaka >öyle değildir. Yağ fiyatlarının yükselmemesinin başlıca iki sebebi olmuştur: Birisi, bu
sene kışın geç gelmesi dolayısiyle hayvanlardan
daha fazla süt alınmıştır; ikincisi, Şark vilâyetlerindeki kuraklık sebebiyle halk müzayaka
içinde bulunduğu için elindeki bütün sütleri pi
yasaya satmış ve bu suretle daha fazla yağ ist ıh-
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muz ve daima muvafakat cevabı aldığımız ye
sal edilmiştir. Nitekim Diyarbakır'da yağ üze
rindedir, güzeldir, musiptir, tetkik ettiriyoruz,
rine yapılan muameleler geçen senenin iki mis
kanun teklif edeceğiz, mütahassıs getiriyoruz,
line baliğ olmuştur. Bu sene fazla peynir istih
Tetkik ettireceğiz, denilen hususlardan bir ta
sal edilmiş olması dahi fazla süt olduğunu gös
termektedir. Binaenaleyh sonradan yağ fiyatla- j nesi de zirai sigorta mevzuudur.
rının 8-9 liraya kadar yükselmemiş olması Top
Arkadaşlar; bugün mütekâsif ziraat erbabı
rak Mahsulleri Ofisinin yağ işine teşebbüs et*
büyük bir endişe içindedir. Bir sene çalışır,
meşinden ileri gelmemektedir.
elli dekarlık bir yere bir hayli para sarfeder,
oradan mühim miktarda mahsul alacaktır. Fa
Petrol Ofisi:
kat bir dolu âfeti bütün mahsulü alır göıtürür.
Petrol Ofisi, petrol müştekk'atı, yani gazyağı,
Her sene yüzlerce müstahsili yalnız bu dolu
benzin, mazot gibi maddelerle iştigal eden bir
âfeti yüzünden perişan olur. Bu zirai sigorta
müessesedir. Ve Devletin tam ticaret yaptığı
işini yapmak hem kolaydır ve hem de kâr ge
nın bir ııümunesidir.
tirir. Fakat bütün vaitlere rağmen böyle bir
Sayın Bakan diyorlar ki; petrol ofisi hariç
kanun
henüz getirilmemiştir. Maalesef 8 nci
ten memlekete ucuz petrol müştakları temin et
Büyük Millet Meclisi Zirai Sigorta Kanununu
mek gayesiyle kurulmuştur. Ve bunu temin et
çıkarmak mazhariyetine nail olmadan dağılıp
mektedir. Hayır, arkadaşlar. Bu müessıese, 1940
gidecektir, Bu kanun, iş kanunlarımız gibi Seki
senesinde harb ekonomisinin bir zarureti olarak
zinci Büyük Millet Meclisinin iftihar edebileceği
kurulmuştur. Memleketin petrol ihtiyacını Ame
kanunlardan biri olacaktı. Maalesef bundan
rika ve İngiliz kumpanyaları artık temin ede
mahrum olarak ayrılmış olacaktır.
bilecek durumda değillerdi. Akdeniz kapanmış
Ege mmtakası memleketimizin ihraç madde
tı, memleket bir gün petrolsüz kalabilirdi, öyle
lerimizin % 65 ini ihraç eden bir mıntakadır.
bir Devlet müessesesi kuralım ki, her türlü ih
Burada kooperatifler mühim bir mevzu teşkil et
timaller karşısında memleket petrol ve müştak
mektedir. Bu kooperatifler, ortaklarının kendi
larından mahrum kalmasın. İcabında Romanya'
idarelerine terkedilmemiş durumda
oldukları
dan, diğer memleketlerden petrol ithal edilebil
için lâyıki ile murakabesi yapılmamakta ve me
sin. Nitekim ofis, kurulduktan sonra Romanya'
suliyetleri de lâyıki ile verilememektedir.
dan büyük bir parti mubayaada bulunmuştur.
Bu mubayaa o zamanki fiyatlardan °/c 55 nis
Son kooperatifler heyeti umumiyesinde koo
petinde daha yüksek olarak yapılmıştır. Yani Ro
peratifler ayrı ayrı kısımlara ayrılmış, üzüm,
manya'da Şell gibi, Standart Oil gibi kuppanincir, pamuk gibi, kısımlara ayrılmış ise de bun
yalardan petrol müştakları mubayaa edip Tür
lar, kendilerinden müteşekkil bir kurul tara
kiye'ye getirdiği halde bu Petrol Ofis onlardan
fından idare edilmeyip, umum müdürleri ve hat
% 55 daha fazla fiyatla 4 - 5 milyon liralık
tâ yüksek mertebedeki bâzı memurları da ken
petrol ve müştaklarını mubayaa etmişti. Bu,
dileri tâyin edememektedir.
Bükreş Elçiliğimizden bir yazı ile bildirilmiştir.
Kendileri tarafından tâyin edilmiyen umum
Arkadaşımız arzu ederlerse bunlara ait vesaiki
müdür de kooperatif idare heyetine karşı me
bulabilirler. Petrol Ofis'in, petrol ve müştaksul vaziyette bulunmamaktadır. Ortakların maddi
katmı memlekete daha ucuza alıp getirmediğine
ve mânevi varlıklariyle teessüs etmiş olan bu
ikinci bir misal de, hususi teşebbüslerin bugün
kooperatifler bu vaziyetten müştekidir. Her or
dahi petrol mubayaa etmekte ve memlekete ge
tak bütün varlığı ile o müesseseden mesuldür.
tirmekte olmalarıdır. Eğer petrol Ofis onlardan
Binaenaleyh ortakların heyeti umumiyesi, çalış
daha uzuca temin etmek imkânına malik olsay
masından memnun olmadıkları umum müdürü iş
dı, bu hususi teşebbüslerin bunları getirtip sa
başından uzaklaştırmalıdır, iyi çalışacağına ka
tamamaları iktiza ederdi. Bu hususta harb
ni olacakları bir umum müdürü de iş basma
yıllarında Petrol Ofis'in mevcudiyetine rağmen
getirmelidir. Bunun için bu müesseselerin ken
hususi müteşebbis ve tüccarlar memlekete petrol
di mukadderatına kendisinin hâkim olması lâ
ve müştaklarını getirmek için çok miktarda ve
zımdır, Bunun bir an evvel teminini ben ye
hararetli döviz talebinde bulunmuşlardır.
rinde bulurum. Bu istek, gerek halk tarafından,
Dört senedenberi üzerinde ısrarla durduğu- | gerek ortaklar tarafından talep edilmektedir.
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Kredi kooperatifleri bugünkü hayat paha
lılığı içinde müstahüilın ihtiyaçlarını yerine ge
tirememekte ve kredi kooperatifleri, bünyesi iti
bariyle de belki bu ihtiyaçları yerine getiremez,
bu, kendisinden beklenemez. Kredi kooperatif
leri, malûmu âliniz, ekseriyetle köylerdedir ve
nihayet köylülerin ekserisi küçük ziraat erbabı
olduğuna göre verilen kredi de en nihayet kü
çük ziraatin ihtiyaçlarını temin edebilecek bir
halde bulunmaktadir. Mütekâsif ziraat mmtakası bulunan Ege'de en çok verilen miktar
7 500, bazan da 15 bin lira oluyor, fakat ekseri
yerlerde 7 500 liradır. Bu zamanda 7 500 lira
ile 50 dönümde bir mütekâsif ziraat ancak ida
re edilebilir. Onun için Ziraat Bankası Kanunu
ile temin edilmiş olan donatım, verimlendirme
kredileri gibi diğer kredilerde de kolaylık gös
terilmesi lâzımgelmektedir. Müstahsil büyük
bir kredi sıkıntısı içinde kalıyor. Ve çiftçi diyor
ki, bizim bu rejimde hiçbir itibarımız, kredimiz
yoktur. Çarşıda dükkânı bulunan ve sermayesi
5 000 lira. olan adam, 10 bin, 20 bin liralık kredi
bulabiliyor da, yüz bin liralık mal çıkarıp satan
zürra beş bin liralık bir kredi bulamıyor.
Ancak, ya malını ipotek etmek yahut koo
peratiften almak suretiyle kredi temin ediyor.
Onun haricinde bir kredi bulamıyoruz diye müş
teki ve muztariptir.
Kredi kooperatifleri memurları gayet az tah
sisat almaktadırlar. Salâhiyetleri vardır, faal
bir rolleri vardır, ellerinde bâzan 50 bin 40 bin
İka gibi bir para görmektedirler. Halbuki ma
aşları 70 - 80 lira gibi bir kredi kooperatifi me
muruna yetmiyecek bir paradır. Kendiliklerin
den bunların tahsisatını artırma imkânına koo
peratifler kanun veya nizamname veya talimatnajaeleriyle malik değildirler. Kooperatifler ken
di istedikleri halde kendi varlıklarından koo
peratif memurlarına daha fazla tahsisat ver
mekten memnudurlar. Bu cihetin de düzeltil
mesini ve kredi kooperatif memurlarının satış
kooperatif memurları kadar olmasa dahi onla
ra yakın bir para almalarının temin edilmesi
1 âzım gelmektedir.
Arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken bütün bu
işlerde, bilhassa Avrupa konseyine girmek ve
Avrupa İktisadi İş Birliği Devletleri arasında
yer almak lüzumu karşısında, İktisadi düzen
lenmeli in temini için lüzumlu gördüğüm diğer bir
husustan da bahşedeceğim: iktisadi islerimizin
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düzenlenmesi için bunların koordine edilmesini za
ruri bulmaktayım. Bu okadar bariz bir haki
kattir ki, arkadaşlar, geçen Pazar günü bir ilce
kongresinde bulunduğum /.aman bu kongrede ha
zır bulunan vatandaşların dilekleri arasında bu
cihet de belirtilmiştir. Bu vatandaşlar demiş
lerdir ki, iktisadi işlerde uğraşan bakanlıkların
mümkün olduğu kadar bir elde toplanması lâ
zımdır. Demin ithalât ve ihracat mallarımızın
fiyatlarının düşmesinde veyahut lâzımgelen ted
birlerin almınasuıdan bahsederken kaç tane ba
kanlık mevzuubahis olduğunu gördünüz. Bunun
la Gümrük ve Tekel Bakanlığı alâkadardır, Güm
rük tarifelerinin tanzim ve tesbiti için lâzımge
len şeyleri yapar. İşletme Bakanlığı alâkadardır
Millî sanayii tanzim «eder. Maliye Bakanlığı alâ
kadardır, bunlarııi) neticesinde, subventione" edil
mesinde işe yarar, Ekonomi Bakanlığı alâkadar
dır, Ticaret Bakanlığı alâkadardır, ticaret po
litikasına taallûk eden birçok kararlan alır. Bu
mey anda bir de İşletme Bakanlığının ihdası yo
luna gitmek duymakta olduğumuz zarurete tezat
teşkil etmiştir. Millî Ekonomi Bakanlığı diye
bir Bakanlık tesis etmek, veyahut bir Millî eko
nomi kalkınana kabinesi şeklinde, mevcut olan
Hükümetin içinden ayrılacak 5 - 6 bakandan te
şekkül edecek ve üzerlerinde bitf Başbakan Yar
dımcısının bulunacağı 5 - 6 bakanın müşterek
faaliyetlerini müşterek bir tarzda yürütülmesi.
şeklinde, bir organ meydana getirmek lâzım.
Biliyorsunuz harb zamanında mevcut Hükümet
ten ayrılan 5 - 6 bakana harb kabinesi adını ver
diler kelimeler üzerinde durmıyorum bu şekilde
bir Millî ekonomi kabinesi, veyahut komitesi
veyahut komisyonu, münasip bir tâbir bularak,
5 - 6 bakanın bir Başbakan Yardımcısının neza
reti altında işleri müştereken idare ve tanzim
gayesini temin edecek şekilde ve haftada birkaç
defa toplanarak, bu meseleleri ehemmiyetle göz
önüne alarak lâzımgelen kararları' alacak ve tat
bikat neticelerine vâsıl olaeak çalışmaları temin
edecek şekilde organizasyon teşkil edilmesi lüzum
ludur. önümüzde bir taraftan bu serbest ithalât
ve mukabilinde ihracat işinin açılan yerine ge
tirilmesini istediği zaruretler var, haller vardır.
Bir taraftan Büyük Millet Meclisinin tatil edil
mesi, yeni bîr seçim kampanyasına girilmesi ha
li vardır. Fakat aylar çabuk geçmektedir. Ge
rek müstahsıllarımız, gerekse sanayicilerimiz bu
meselelerle yakından alâkadardırlar. Bir an evvel
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verilecek kararlar, esas prensip kararlarından
haberdar olmak ihtiyacmdadırlar. Sayın Vedat
Dicleli'nin bu zaruretler üzerinde ehemmiyetle
durarak bir taraftan seçim kampanyası devam
ederken diğer taraftan bu iktisadi zaruretler üze
rinde durmasını, uzak kalmamasını rica ederek
sözlerime son veririm.
Dr. ALÎ MENTEŞOÖLU (İçel) — Arkadaşlar, bu sene tabiatın verdiği büyük soğuk
âfetinin Cenup vilâyetlerimizde yaptığı tahri
batı gören arkadaşlarımız vardır. Görmiyenler
için şunu arzedeceğim. Tabiatinde kar görülnıiyen bu mmtakada bu sene yer yer kar yap
mıştır. 1942 senesinde bir gün devam eden şid
detli soğuklarda nakıs 7 ye kadar inmişti, bu
sene nakıs dokuzu bulmuş ve bu hal günlerce,
haftalarca sürmüştür. Bu yüzden Narenci'ye
mahsulü bâzı yerlerde % 50 bâzı yerlerde daha
fazla olmak üzere genç ağaçları tamamen kurut
muştur. Bunu gören Sayın Ticaret Bakanlığı
mız donan mahsulleri hiç olmazsa bir nebze kıy
metlendirmek için yapılan müracaati yerinde
görmüş ve ölü fiyatına Suriye'ye Mart sonuna
kadar satılması için Bakanlar Kurulundan bir ka
rar almıştır. Kendilerine huzurunuzda teşekkür
ederim.
Ancak dâva bu değildir. Meselâ kilosu 25 kuruş
tan daha aşağı satıldığı takdirde zarar eden bu
mahsulün 5 - 6 kuruşa satılacağı tahmin edilmekte
dir. Zararın ne kadar büyük olduğu meydandadır.
Bundan başka tarlaları bir çiçek bahçesi gibi
hazırlanan sebzeciliğin istikbali de bu sene için
elden gitmiştir. Bilirsiniz ki, mahsulâtın bir kıs
mı tam mânasiyle ser denilemiyecek, soğuktan
muhafazaya hadim yerlerde, bir kısmı da otlar
sarmak veya koparmak suretiyle muhafaza olu
nur. Bunlar çok masraflı işlerdendir. Soğuklar
bunların içindekileri de tamamen dondurmuş,
kurutmuş ve hepsini simsiyah bir hale koymuş
tur. Bugünlerde trenle Cenuptan geçen herkes
görmüştür ki, okaliptüs hattâ, zeytin ağaçlarının
rengi değişmiştir. Âdeta yanmış gibi üzerinde
bir tabaka hâsıl olmuştur. Bütün bunlar göste
riyor ki, orada, bilhassa nazik sebze işleri ile
uğraşan binlerce vatandaşın vaziyetini bu âfet
müşkül bir duruma koymuştur. Esasen öteden
beri turfandacılık yapan ve memleket dâhiline
sebze ve meyve sevkeden bu mmtaka halkı şu şi
kâyette bulunuyorlardı: îklim farkı dolayısiyle
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iç pazarlarımıza bir müddet mal sevkederdik.
Fakat her yerin kendi mahsulü çıkınca, yerli
mahsul her yerde tercih edilirdi. Çünkü yerli
mahsulün daha körpe olması nakil, ambalaj
komüsyon ve saire gibi masraf in da ilâve edil
mesiyle mallarımız revaç görmüyordu. Çok za
man komüsyoncu tarafından çürütülüyor ve deni
ze dökülüyordu, diyorlar. Bundan dolayı alıcılar
bu mallara az para vermekte ve bittabi müstahsil
da bunlara malını göndermemekte veya yok paha
sına satmaktadır. Bunun önüne geçmek için
bâzı vilâyetl'er hakkında kararlar alınmıştır. Ce
nup vilâyetlerimizden Hatay, Urfa, Mardin Gazianteb vilâyetlerimiz bu kabil sebze ve meyve
mahsullerini hususi bir müsaade ile Suriye ve
îrak'a göndermektedirler. Çanakkale, Balıkesir,
Aydın, Muğla gibi vilâyetlerin mahsullerini hu
susi bir müsaade ile civar memleketlere gönder
mektedirler. Bunlar içinde içel yoktur. Bizim
için yeni bir pazar vardır. Bu pazar Filinstin'dir. Sayın Bakanımızdan rica ediyoruz, îçel
için aynı şartlar altında Filistin kapısını açsın
lar.
tkinci bir istirhamım da yine bu işle ilgili
olarak, birçok arkadaşlarımın söylediği gibi, zi
rai kredi meselesidir.
Ziraat Bankası kurulduğu zamandan beri
çiftçiye çok büyük yardımlar yapmıştır. Haki
katen bankanın bu hakkı hiçbir zaman inkâr
edilemez ve halkın bu bankaya karşı olan iti
madı hiçbir bankada yoktur. Nitekim Ziraat
Bankasının son günlerde çıkardığı tahvillerin
kısa bir zamanda satılmış olması da bu itima
dın güzel bir Örneğidir. Bunu söylemeye lüzum
faile yoktur. Çünkü bu banka sağlam olarak ku
rulmuş ve yine çok sağlam ellerde tutulmuş ol
duğu için herkes; hattâ en küçük köylü vatan
daşa varıncaya kadar, bankaya karşı daima
minnettarlıklarını her vesile ile ifade etmekte
dirler.
Yalnız Çukurova'nın hususi1 bir vaziyeti var
dır. Ziraat Bankası, imkânlar nispetinde bura
ya ayırdığı plasman, malhallî ihtiyacını % 30 40 ını karşılamaktadır. Çiftçi, diğer kredi ih
tiyaçlarını büyük tüccardan sanayicilerden al
mak suretiyle karşılamakta idiler. Fakat fou se
ne bu kredileri kestiler. Ziraat Bankası dışın
dan sağlanan kredinin mahiyeti şu idi; istihsal
edecekleri malların bir kısmını bazan rayice
göre, ve ıbazan da rayiçten düşük olarak avans
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suretiyle satarlar. Halbuki bu sene Gelir Ver- T na varmış olacaklar ki, muhtelif tarihlerde mti'gisinin yürürlüğe girmesi hasebiyle bu krediyi I tehassıs elemanlarını göndererek tetkiklerde
bulunmuşlardır.
verenler, defter tutmak, hesap ve vergi vermek
Fakat bu mütehassısların verdiği raporlar
ten çekindikleri için bu krediyi kestiler. Kredi
her nedense şimdiye kadar nazarı itibara alın
kesilince, bu kaynaklar kapanınca, müstahsilin
mamış ve tatbik mevkiine konulmamıştır.
durumu nezaket iktisap etti halâsa müstahsil
kitlesinin paraya ihtiyacı çoktur. Bunu sağla
Bizim bölgede kurulmuş kooperatiflerde ilk
mak için bilmiyorum, Büyük Millet Meclisinin I gününden beri vazife almış ve zaman zaman
kabul buyurduğu 7 milyon lira yardım bu ih
Bakanlık ve Ziraat Bankası hesabına inceleme
tiyacı karşılıyabilecek midir? Ziraat Bankasının
lerde bulunan mütehassıslarla iş birliği yapmış
müstahisıla daha büyük krediler sağlaması lâ
birisi sıfatiyle arzedebilirim ki; 40 bin ortağı
zımdır. Plasman eksikliği büyük bir derttir.
bulunan bu 16 kooperatifin ve birliğinin geçir
Yakında pamuk ekimi mevsimine giriyoruz. Bu
mekte oldukları buhran daha ziyade mer'i mev
günlerde ihtiyacı olan çiftçiye el uzatamazsak;
zuatın hususiyetlerimize ve son 15 yıl içinde
Ziraat Bankasının daha evvel vermiş olduğu
bir hayli gelişen kooperatifçilik telâkki ve gö
krediler de tehlikeye düşer kanaatindeyim.
rüşlerimize cevap vermekte uzak bulunmasındadır.
Bir de; çiftçilerimizin her zaman söylediği,
Binaenaleyh bir taraftan iktisadi kalkınma
şikâyet ettiği mazot işi vardır. Mazot, civar
mızı en kestirme yoldan sağlıyabilecek, diğer
memleketlerde, italya'da, Yunanistan'da daha
taraftan hüviyetleri itibariyle demokratik reji
ucuz satıldığı halde memleketimizde pahalı sa
mimizin bünyesini de sağlamlaştıracak olan bu
tılmaktadır, diyorlar. Eğer biz, hakikaten ma
müesseseleri daha canlı ve semereli bir hale so
zotu bu şekilde paıhalıya tedarik ediyorsak, bit
kacak mevzuatı bir an evvel Büyük Meclisin
tabi istihsalimiz de pahalıya mal olacaktır. Bu
tasvibine arzetmeliyiz.
hususun tetkikini ve hakikaten diğer memleket
Geçenlerde Fransa'dan bir kooperatifçilik
lerden daha pahalıya tedarik ediyorsak; bunun
uzmanının getirilmek üzere bulunduğunu veya
sebepleri nelerdir, Sayın Bakandan bunu açıkla
getirildiğini gazetelerde okudum. Kooperatifçi
masını rica edeceğim.
lik prensip ve esasları her medeni memlekette
BAŞKAN — Bminittin Çelîköz (Yok sesle
ri).
birdir. Ancak bu esasları bizim bünyemize ve
şartlarımıza göre işlemek ve konacak hüküm
Arif Hikmet Onat.
lerde tatbik kabiliyeti aramak bir zarurettir.
ARÎF HÎKMET ONAT (Ordu) — Tarım Sa
Bu itibarla yabancı uzmanların görüş ve tel
tış ve Kredi kooperatifleri hakkında bir iki da
kinlerinden faydalanırken, geçirdiğimiz enaz 15
kikanızı alacağım.
senelik tecrübelerden de ilham almalıyız.
Muhterem arkadaşlar; kooperatifçilik bahu
Satış kooperatiflerini en kısa zamanda ken
sus bizim gibi birikmiş sermayesi az olan bir
di kendini idare edebilir, muhtar müesseseler
memlekette her sahada iktisadi kalkınmamızı
haline getirerek vatandaşın bu müesseselere kar
ve gelişmemizi sağlıyabilecek başlıca âmiller
şı bir hayli sarsılmış olan itimadını ihya etmez
den biridir.
sek netice karanlıktır, fenadır.
Halen yurdumuzun muhtelif bölgelerinde ve
Kredi kooperatiflerine gelince :
çeşitli maksatlar için kurulmuş birçok koopera
İtiraf etmek lâzımdır ki, bu müesseseler de
tifler vardır. Bunlar meyanmda Akçakoca'dan,
son yıllarda bir hayli inkişaf etmelerine rağmen
Viçe'ye kadar 16 tane fındık tarım satış koope
henüz ortaklarının ihtiyaçlarına cevap verecek
ratifi ve bunların birleşmesinden meydana ge
durumdan çok uzaktırlar.
len bir de birlik vardır.
Meselâ Ordu Vilâyeti merkez ilçesindeki kre
1946 senesinden beri yukarda arzettiğim bu
di kooperatiflerine kayıtlı 6 000 küsur ortak
koopertiflerde bir durgunluk, bir gerileme ve
vardır. Plasman yekûnu ise 1 200 000 lira ci
ortaklarında da bir kararsızlık ve hattâ bir iti
varındadır. Ortalama hesap bir ortağa 200 matsızlık müşahede edilmektedir.
250 lira isabet etmektedir.
Ticaret Bakanlığı ve bu müesseseleri finan
Bugünkü hayat şartlarma göre 200 - 250 lirase ettiği için Ziraat Bankası da bu halin farkı- I
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mn iştira kabiliyetini takdirlerinize terkediyo
ram.
1938 senesinden beri mahsulünü değer fiyatlyle satamadığı için bir hayli borçlanmış bulu
nan müstahsil ortak bu -kredi ile en iptidai ih
tiyaçlarım bile defedemiyeceeğinden mecburen
fahiş faizli başka kaynaklara da başvurmak
zorunda kalıyor. Vaktinizi fazla almamak için
bir, iki hattâ üç yere borçlanan müstahsilin
acıklı durumunu tasvirden içtinap ediyorum.
Eğer köylü memleketin efendisidir prensipini
yüzde yüz taflıakkuk ettirmek istiyor isek bunun
ilk şartı köylü vatandaşa muhtaç bulunduğu
hakîki krĞdiyi sağlamaktır.
Büyük Meclisin kabul buyurduğu bir kanun
la Ziraat Bankası on milyon liralık bir tahvi
lât çıkardı. Bu para ile toprak edinmek veya
hut mevcut toprağını imar ve ihya edecek va
tandaşa yardım yapılacaktır..
Benim kanaatime göre bu Günaltay Kabine
sinin en hayırlı, en semereli, en sevindirici ic
raatından biri olmuştur.
Bu kredi sayesinde yalnız benim vilâye
timde 500 den fazla aile mülk sahibi olacak,
göçebelikten kurtulacaktır. Buna yakın aile de
ucuz faizli ve uzun vadeli bir kredi ile topra
ğını, bağını, bahçesini imar ve ihya ederek da
ha müreffeh, daha mesut bir hayata kavuşacak
tır. Bu itibarla Hükümete ve bu işde büyük bir
anlayışla çalışan Ziraat Bankasına teşekkürümü
arzeylerim.
Şimdi arkadaşlar, köylü vatandaşın günlük
kredi ihtiyacını da her ne pahasına olursa ol
sun hattâ malî menabiimizin mühim bir kısmı
nı bu işe tahsis etmek suretiyle sağladığımız
gün köylümüz hakikaten efendimiz olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, malen mer'i bulunau
Kredi Kooperatifleri Kanunu da esaslı bir re
vizyona tâbi tutulmalıdır. Ortaklar için birçok
lüzumsuz formaliteleri ihtiva etmektedir. Diğer
taraftan Ziraat Bankasının % 4 faizle kredi
kooperatiflerine sağladığı para ise, ortaklara
malseef en az % 11 üzerinden malolmaktadır.
Eğer bu parayı sene ortasında yani altı ay
için alırsanız öz kaynak, ihtiyat akçe ve sairi*
gibi paylar sabit olduğundan bu % 11, yüzde
yirmi hattâ 30 ve 40 ı bulmaktadır ki, bizim
köylü için asgari had olan % 11 dahi çoktur,
fahiştir.
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Binaenaleyh, Ticaret Bankamızdan gerek
satış, gerek kredi kooperatifleri için bugünkü
şartlara uygun ve ihtiyacı karşılar bir teklifi
en kısa zamanda Büyük Meclise getirmesini ri
ca ediyorum.
Müsaadenizle, son zamanlarda belli başlı
iaşe maddelerimizden birisi haline gelen patates
mevzuu üzerinde Ticaret Bakanımızdan bir ri
cada bulunacağım. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki
bu sene bereketli bir mahsul idrak edilmiştir.
Kampanyanın başından bugüne kadar büyük
müstehlik merkezlerin ihtiyacı bu merkezlere ya
kın olan müstahsil merkezlerden ucuz fiyatla
sağlanmıştır. Bunun dışında olarak bugün bâzı
mıntakalar vardır ki, büyük merkezlerden uzak
lığı hasebiyle ve kışın sürekli olması yüzünden
istihlâk merkezlerine hiç patates ihraç edememiş
lerdir. Büyük merkelzer kendilerine civar olan
istihsal mıntakalarınm istihsal ettikleri patates
leri tamamen bel'etmiş durumda da değildir.
Yani istihsal mıntakalarma yakin olan merkez
lerde dahi fazla miktarda istok mevcuttur. Kal
dı ki, Karadeniz bölgesinde, meselâ Ordu vilâ
yetinin merkez kaza, Gölköy, Fatsa ve Ünye'de
en aşağı 20 milyon kilo patates karlar altında
toprağa gömülü bir halde durmakta, müşteri
beklemektedir.
Geçenlerde gazetelerde gördüm, gâya hariç
ten patates talebinde bulunulmuş. Onun için
Ticaret Bakanından rica ediyorum ki, patates
ihracı için bir kayıt var mıdır ve hakikaten pa
tates istoku memleketin ihtiyacından fazla ise
ihracında bir mahzur var mıdır? Bunun ihracı
nı kolaylaştırmak için her hangi bir tedbir düşü
nülüyor mu? Yalnız bizim mmtakada patates
istoku, arzettiğim gibi, 20 milyon kilo civarın
dadır. Bu iş 50 bin kişiyi alâkalandırmakta olan
mühim bir iştir.
FAÎK YILMAZtPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, dün Cemil Alevli arkadaşım söz aldı
ve bendenize tekaddüm ettiği içm mütalâalarımın
bir çoklarını söylediler. Arkadaşımızın bu mü
talâalarına ve sayın bakandan sordukları suale
bendeniz de tamamen iştirak ediyorum.
Ufendim; serbest ticarete doğru gidiyorum.
Sayın Dışişleri Bakanımız Avrupadan döndük
leri vakit istanbul matbuatına bir beyanat ver
diler. Bu beyanat üzerine İstanbul piyasasmda
mühim bir endişe belirdi. Hattâ birçok kimseler
telefonla, telgrafla ve mektupla bendenize mü-
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racaat ederek bu hususta ikaz ettiler. Derhal Dış
Ticaret Dairesinde bir zatla temas ettim. Hayır
dediler, biz serbest ticarette gümrüğü kaldırmıyacağız. Bir yanlışlık vardır, bugün veya yarın
bir tebliğ neşerederek vaziyeti tavzih edeceğiz
dediler. Birkaç gün sonra sayın bakana koridorda
rast geldim, endişemi kendilerine anlattım, güm
rüğü tamamen kaldırmıyacağız,. bilâkis bâzı şey
lerde yükselteceğiz buyurdular. Gene bekledim
fakat bir tebliğ neşredilmesi nihayet dün bir
tebliğ çıktı fakat o kadar muğlak ki bendeniz
birşey anlayamadım.
F A l K KURDOĞLU (Manisa) — Kimse bir
şey, anlamadı,,
. • .
F A l K YILMAZÎPBK (Devamla) — Şu hal
de maksatları ne ise çok sayın ve enerjik baka
nımızdan rica ediyorum; bu dünkü tebliği bu
rada öyle açıklasınlar ki Manisa'nın bağlarında,
İzmir'in incir ovalarında, Hatay'ın Süveydiye
kasabasında, Elâzığ'ın bilmem neresinde oturan
vatandaş bunu anlıyabilsin. Bakınız serbest tica
rette taviz yapılacak şeyler: izmir'in tütünü, yaş
ve kuru üzümü, inciri; Ayvalık'm zeytinyağı
ve zeytin tanesi; Bursa 'nm ipek ve ipekli mamul
leri, Adana 'mızm pamuk, pamuk ipliği ve men
sucatı. Bunlar buraya girdikten sonra geriye ne
kalıyor? Serbest idhale müsaade ettiğimiz za
man arkadaşlar, buraya 105 kuruşa zeytinyağı
getireceklerdir. Halbuki bu sene müstahsil zeyti
ni 50 - 60 kuruşa istemiyerek vermişlerdir. 4 - 4,5
kilodan bir kilo zeytinyağı istihsal edildiğine göre
50 kuruştan 220 - 225 kuruş eder. Yalnız fab
rikalarının iptidai maddelerini 225 kuruşa mal
eden bir fabrikatör ne yapar bu vaziyet karşı
sında? Eğer böyle bir şey varsa şimdiden açık
lansın ve tedbir alınsın, istanbul'daki tüccarlar
endişe içindedir. Belki nazarı dikkatinizi celbetmiştir, gazeteler yazıyor, birçok ticari müesse
selerde yangınlar fazlalaşmıştır. Bunu her han
gi bir maksatla olduğunu söylemiyorum, fakat
her zamankine nispeten son günlerde yangınlar
fazla olmaktadır, tüccarın elinde bir hayli mal
var. Diğer taraftan fabrikalar da mal istihsal
edilmektedir. Fabrikatör istihsal ettiği malı ne
pahasına olursa olsun satmak mecburiyetinde
dir. Tüccar elindeki pahalı malı elden çıkarmak
ve daha ucuz mal tedarik etmek zorundadır.
Çünkü tüccarın elindeki mal mütemadiyen düş
mektedir. Bundan dolayı da tediyede müşkülât
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: çekiyor. Binaenaleyh, sayın Bakandan bu meşe*
lenin vazıh olarak açıklanmasını rica ediyorum.
Patates işine bendeniz de temas edecektim.
i Bursa piyasasında 7 bin ton patates vardır.
' 20 kuruştan bir buçuk milyon lira değerindedir.
Kendilerine teşekkür ederim, sekiz on gün evvel
vâki olan müracaatımıza dün müspet olarak ceI vap verdiler. Fakat sayın arkadaşlar; prensip
denilen şey çok iyi bir şeydir. Evvelki sene Ma
liye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle arzettim,
prensip gayet iyi bir şeydir ama vaktinde ve
zamanında alınmak şartiyle. Prensip
vardır,
bunu yapamam denemez. Bu birçok vakıalara
aykırıdır. Ticarette prensip kazançtır ama bir
tüccar elinde yüz binlerce liralık malı varken
maliyeti daha ucuz bir mal gelmişken, bunun
karşısında ben kazanmadan malımı satmam
diyemez. Binaenaleyh Sayın Bakan bu prensip
leri ayarlamalıdır.
Biz sekiz aydır koza meselesi için Ticâret
Bakanlığı ile ve hattâ sayın Barlas zamanında
i başladık; bir an evvel bu kozalar gitsin dedik,
fakat muvaffak olamadık. Birgün bendenizi sa
yın Barlas koridorda yakaladı, dedi k i ; Faik,
üzücü bir haber aldım, doğru mu; hayır ola de
dim; Bursa sanayicileri Hatay kozalarını al
mamaya karar vermişler. Doğru değildir dedim.
Hem böyle şey olur mu? Biz Hatay'la alış veriş
ederiz. Fakat bu vaziyetler karşısında böyle es
kiden beri devam eden dostluk kırıklık şekline
kadar gitmiştir. Koza Bursa sanayicilerinin mevadı iptidaiyesidir. Biz bunları almamakla işsiz
kalacak değiliz ya. Böyle bir şey yoktur. Bizde
de Hatay'dakinden fazla koza stoku vardır. Biz
kozanın çıkmasını istiyoruz. Bu gibi şeyler sa
dece prensiplerle olmaz. Ani kararlar almasını
sayın Bakandan rica ediyorum. Bu hususta
önemli bir ricam, biliyorsunuz ki Maarifte ve
Sıhhat Bakanlığında bir şûra vardır. Binaena
leyh sayın Bakandan bir ticaret şûra teşkil et
mesini bilhassa rica edeceğim.
Arkadaşlar; bugün her hangi bir ihtilâf kar
şısında veya bir karar almak safhasında Bakan
elemanlarından birine emir verdiği zaman o işi
tetkik ediyor, fakat nihayet kendileri bir me
murdur, şöyle mütalâada bulunursam ve netice
şöyle çıkarsa yerimden olurum diye ve daha bâ
zı tesirler altında kalıyor. Kesin yolu göstere
miyor. Onun için eğer her ticari merkezlerimizI den ayda bir üçer, beşer kişi murahhas gelerek
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bir ticaret şûrası yapılırsa bakanlık bunlar fikir
ve mütalâalarını öğrenir bir taraftan da bu şûra
içtima halinde iken bakanlığın elemanlariyle de
bir istişarede bulunulursa yerinde kararlar al
mak mümkün olur ve bu kararlar kesbi katiyet
ederek bir kanun hükmünde yürür.
Böyle olmadıkça, bakanın tabiî ilmî vardır,
gelen bakan belki bir hukuk âlimi olur, profesör
olur, şu olur, bu olur. Fakat arkadaşlar tüccar
senelerin verdiği tecrübe ile yetişir İstanbul'un
birçok tüccarları Mahmut Paşa yokuşunda ye
tişmiştir, ticaret mektebi görmemiştir.
Binaenaleyh birçok tecrübeleri olan ve işin
içinde yoğrulan bu tüccarların fikirlerini alarak
ve kendi elemanları ile de istişare ederek veri
lecek karar memleket ticaret ve iktisadiyatı
için en hayırlı hareket olacaktır.
Maruzatım bu kadardır.
BAŞKAN — Abidin Potuoğlu.
Yoktur.
Emin Sazak.
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Benden evvel
konuşan arkadaşlarımız her halde temas etmiş
lerdir. Fakat mesele mühim olduğu için bende
niz de temas etmek istiyorum.
Avrupa îktisadi îş Birliği Konferansının ani
bir karar alacağını ve bu kararın hemen tatbika
geçecek bir mahiyet iktisap edeceğini hiç hatı
rımdan geçirmemiştim.
Dışişleri Bakanımızdan öğreniyoruz ki, der
hal tatbika geçilecekmiş. îlk anda % 50 si, son
ra da yüzde yüze kadar çıkacakmış.
Bu işle alâkadar olan Devletler de döviz meselesinde birbirine yardım edecekmiş. Orada bir
banka tesis edilecekmiş, o da yardım edecekmiş.
Ve lisans muamelesi de ortadan kalkaeakmış;
Türkiye bu işi de tanzim edecekmiş.
Arkadaşlar, ben Devletçilik kelimesini pek
sevmem ama burada Devletçiliğin geri kalması
memleketi büsbütün felâkete götürecek gibi ge
liyor. Bizim durumumuz eski durumlar değil-'
dir. Eskiden bilirdik İtalya % 20 sini, ingiltere
% 25 ini kaldırır mahsulün. Bizim de mahsul
lerimizi alırlar. Avrupa'da iki kuruş, yüz pa
ra ile altın para zamanında derhal İngiltere'ye
giderdi. Sert buğdaylarımız giderdi. 20 kuruşa
Adalar çekerdi.
Arkadaşlar, i$ şimdi tamamen değişmiştir.
Burada Almanlar'la bir zaman müzakereler olu-
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yordu. Mustafa Şeref ve Zekâi Beyler müzakere
yapıyorlardı. Kendilerinden rica ettim, dedim ki,
bu arpa için fahiş bir gümrük koymuşlar, âdeta
ithalinin men'i gibi bir şey. Bunu düzeltmeye
çalışın dedim. Söylemişler bunu düzeltin diye.
Raunt raunt, demişler yaparız demişler. En so
nunda iş ciddi safhaya girince demişler ki,
bizim Harbi Umumide çekmediğimiz kalmadı,
biz taşların üzerinde arpa buğday yetiştirdik.
Buna bir kimsenin, Hükümetin salâhiyeti yok
tur. bunu düzeltemeyiz demişler.
Şimdi, vaziyet tamamen değişmiştir. Bizim
tütünümüz var, bizim pamuğumuz var, aynısmı,
Amerika yetiştiriyor. Pamuğu da keza dünya
nın her tarafından yetiştiriyorlar. Bunun için
bu serbest döviz rejiminin akıbeti memleketi
mizi borç içinde kıvrandırmaktır ve bir daha
kalkınmaya bırakmamaktır.
Bâzı arkadaşlar takas usulüne kapıldılar.
Kötü imiş şu imiş bu imiş. Bizim memleketimizi
yaşatacak mübadeledir. Sana şu kadar mal
vereceğim, onun mukabilinde senden şu kadar
mal alacağım. En iyisi budur.
Sonra biz birçok fabrikalar, müesseseler
kurduk. Bunları yaşatmak lâzımdır. Gümrüğü
indirmezsek dahi aşağı yukarı bu fabrikaları
bu müesseseleri kapamış oluruz. Biz birçok gay
retler, emekler sarfederek bu müesseseleri kur
duk. Bakınız milletlerin başına neler geliyor.
kendinde olmıyan bir şeyi dışarıdan altın paha
sına da olsa, tedarik imkânı yoktur. Binaenaleyh
biz bu fabrikaları yaşatmak zaruretindeyiz.
Hayret ettim, daha kabul etmeyen milletler var
ken hemen bizim kabul ettiğimize. Saym Ticaret
Bakanından sordum; ne oluyor böyle dîye dışarda konuşurken. Biz daha ziyade direktif verivoruz dedi. Direktif, bu güzel, ama zannederim
ki orada konuşulan, Mecliste konuşurlur, Hü
kümetçe tetkik edilir, tüccarlar toplanır, bun
lar tetkik edilir. Arkadaşlar, bilmiyorum Hari
ciye teşkilâtında bu işin esasına nüfuz edip bir
serbest dövizle memleketler arasında i§ yaparken
şu memlekete şu malı satacağız, burada bunu
alacağım denmesi lâzımdır. Yoksa bu işin selâ
metle çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü ge
çen sene tecrübe ettik, serbest dövizle 7 Eylül
Kararlarından sonra memlekette altın koyma
dık hepsini çıkardık, dövizden başka. Bu tecrü
be ortada iken bunun iyi netice vereceğine, bunun
hesap kitap mahsulü olduğuna inanmak biraz
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güçtür. Aklım ererdi, eğer oradaki devletler ar
kadaş, sende ne çıkıyor, bende ne çıkıyor ben sen
den şunu alacağun bunu vereceğim diye kararlaş
tırıldıktan sonra serbest dövize gidilmiş olsaydı.
Bu, yüzde yüze kadar çıkacakmış. Ben bundan
ürküyorum. Altı ay, bir sene vâde de verse, ik
raz da yapsa, Birleşmiş Milletler Bankasından
veriyorlar nedir Arif Çubukçu arkadaşımız da
temas etmiş ve işi izah etmiştir, nerede fabrika
lara bakan Bakan, bu işle meşgul değil midir?
Bunun fabrikalara zararı olmıyacak mıdır?
Bence bu, fabrikalarımızı durdurur. Ben bunu
çok mühim görüyorum ve endişedeyim. Bakan bu
hususta beni tatmin edici cevap verirse kendisine
teşekkür ederim.
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim,
bendeniz mütalâalarıma muhalif arkadaşlarımın
görüşleri üzerinde durarak başlıyacağım, kendim
de şahsi mütalâalarımı ayrıca arzedeceğim. D.ün
görüşen arkadaşlardan; Hakkı Gedik arkadaşımı
zın uzun mütalâasını maalesef mesnetsiz bir ten
kit olarak gördüm. Çok dikkatli dinledim. Bek
liyordum ki, rakama dayansın ve bir mesnedi ol
sun. Zaptı ayrıca göremedim. Fakat gazetelerde
gördüm, okudum.
Sözlerinin başında hayat pahalılığından bah
settiler ve dediler ki, memlekette hayat pahalılı
ğı 1938 e nispetle % 500 artmıştır ve bir sene
evveline nazaran % 9 - 10 arasında farketmiştir'
ve bunu hayat pahalılığı dolayısiyle Hükümetin
bir senelik icraati için bir zaaf gibi gösterdiler.
Halbuki bunu iyice tahlil edebilmiş olsalardı
bunun normal olduğunu kendisi de görecekti. Ni
tekim ben kendi verdiği hesaplara dayanacağım.
1938 e nazaran İngiltere'de fiyatların % 220,
İsviçre'de % 170 arttığını ifade ettiler. Bizim
1946 da bir devalüsiyonumuz olmuştur. Bundan
dolayı yüzde 120 bir artış olmuştur ki, 1938 de
kinden bîr misli fazla demektir. Bunları birbi
rine eklediğimiz zaman aşağı yukarı c/c 400 ü,
hattâ 45p yi geçen bir rafcam bulursunuz. Kaldı
ki, bu memlekette bu nevi istatistikleri tahlil
ederken diğer memleketin yalnız resmî istatisti
ğine dayanmak bence hatalı bir yoldur. Bunun
mislini bizim para ayarlamamızda da gördük ve
ben bu kürsüden uzun boylu izahatta bulundum.
Şöyle ki :
Biz bu devalüasyonu yaptığımız zaman niha
yet memlekette âlim diye tanıdığımız insanların
dahi dayandığı bu rakamların realiteye uygun
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olmadığını gördük. Hep hatırlarsınız, merak
edenler o raporları tekrar açıp okuyabilirler, bu
raporlar evvelce neşredilmedi, fakat aradan
uzun zaman geçtikten sonra neşredildi. Ozaman
bu operasyona iştirak politikasının lehinde bulu
nanlar Amerika'da toptan eşya fiyatının % 30
arttığından bahsettiler. Amma maalesef bizim
memlekete % 30 artışla hiçbir mal intikal etme
di. Yani bu gibi hesapları yaparken yalnız o
memleketin neşretmiş olduğu istatistikleri alıp
da binayı hükmetmek doğru değildir. İstatistik
için hakikaten gene doğruya en yakını odur.
Nihayet istatistiği tanzimle mükellefi olanlar pi
yasa içinde meşgul olamazlar. Sonra geçen sene
bizim istihsalimiz az olmuştur ve bu istihsal az
lığı memlekette pahalılık yaratmıştır Şunu da
itiraf etmek lâzımdır ki son aylarda bâzı malla
rımızda bir düşüklük başlamıştır. Bunun dışın
da arkadaşımız iç ve dış ticaret gidişinin iyi olma
dığından da bahsettiler. Fakat burada da, arzettiğim gibi, kuvvetli bir mesnet göremedim. Da
ha ziyade Halk Partisinin ekonomi politikasının)
iyi olmadığını senelerden beri kötü yürüdüğünü,
âdeta Hariciye Bütçesinde Sayın Köprülü'nün
iradettiği nutkun kelimelerini tamamiyle zıdlarını alarak beğenmediler. Fakat dediğim gibi,
bir mesnede dayanır bir vaziyet görmedim. Ora
da Demokrat Parti bizim politikamızın gayet iyi
olduğunu gösterdi ve burada da âdeta memleketi
batırıyoımuş gibi bir manzara göstermeye çalıştı.
Meselâ Başbakanın İzmir'deki nutkundan bahset
ti. Ben de beraber gitmiştim. Dediler ki, Baş
bakan oradaki nutkunda şimdiye kadar bizim sa
nayiin meydana getirdiği mamulâtın fiyatı dışa
rıdan alınanın on misli. Ben böyle birşey işit
medim. Mamafih kendileri belki cevap verecek
lerdir. Ama normal muasır saniayiin takip et
tiği yolda gitmeye çalışacağız demişlerdi. Bunu
demiş olabilirler. Başbakanın lehinde olduğu
için değil, tabiî bir noktai nazar olduğu için
söylüyorum. Fakat diğerini eşitmîş değilim.
Sonra devletçilik üzerinde, sanayi politikası üze
rinde konuştular. Sanayi politikasında iştirak
ettiğim noktalar olduğu gibi, iştirak etmediğim
noktalar da vardır, buna ayrıca geleceğim.
Şimdi Ahmet Oğuz arkadaşımın konuşmasına
geçiyorum.
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Şahsan mı
konuşuyorsunuz? Bir milletvekilinin sözlerine di
ğer bir milletvekili cevap vermez,
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, zatıâlînizin noktai nazarına muhalif bir noktai nazar
dermeyan ediyorlar.
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Milletvekili
nin tenkidine cevap vermez.
İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Zatıâliniz konuştuğunuz zaman ben sabırla dinledim.
Biraz da müsamahakâr olun.
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Ben size
söylemiyorum, Hükümete söylüyorum
İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Ahmet
Oğuz arkadaşımız sözlerine başlarken bugüne
kadar iş başında bulunanlar ve bugünkü Hükü
met 20 nci asrın icaplarına uygun şekilde eko
nomik vaziyeti inkişaf ettirmemiş ve mahiyetini
takdir edememişlerdir.
Onun içindir ki, iktisadi nizamı sevk ve idare
ederken bir yol yapılır, yol yaptım diye övü
nürler, bir fabrika yapılır, fabrika yaptık diye
övünürler ve bu yapılan yol ile, fabrikanın bir
irtibatı var mı yok mu, bunu tanzim edecek bir
makam yoktur diye söylediler.
Yol yapmak ile övünülür, bundan daha ta
biî bir şey olur mu? Yalnız yaptığı yol ile fab
rika arasında bir münasebet var mı bunu ayarlıyan bir makam var mı diyeceği yerde bunlara
bir tane misal verseler ne olur? Filân fabrika
yapılmıştır, filân yol 3rapılmıştır bununla onun
arasında münasebet yoktur deyince bunu tek
nik bakımdan izah etmeli idiler.
Toprak Ofisten bahsettiler. Toprak Ofisi
arkadaşlar, zannederim, muvafık, muhalif her
kes bu müessesenin, İkinci Cihan Harbi içnde
çok işler başardığını tasdik etmişlerdir. Hatalar
olmamış mıdır, suiistimaller olmamış mıdır? Ol
muştur. Nihayet bir hâdiseyi ölçerken onun
kötü tarafları ile iyi taraflarını mukayese etmek
lâzımdır. Onlarla birlikte mütalâa edilmesi ye
rinde olur, kanaatindeyim.
Sonra; ekmekten bahsettiler ve dediler ki;
ekmeğin kilosunda 15 kuruş bir vergi veriyoruz.
Bunu işittiğim zaman inanamıyacağım geldi
Acaba ben mi yanlış işitiyorum diye yanımda
bulunan sayın arkadaşım Ziya Ersin Cezaroğlu'na dedim ki, yahu sen çiftçisin, bu iş üzerinde
durmuşsundur, bir kanaat edinmiş ve hesabını
yapmışsmdır, dedim; bana dedi ki, kiloda 3,5 - 4
kuruşu geçmez. Ben de hesap ettim, hakikaten
bunu geçmez. Fakat kabul edin ki, 5 kuruştur.
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Şimdi bu kürsüde buna 15 kuruştur demeyi,
Ahmet Oğuz gibi Yüksek Murakabe Heyetinde
vazife görmüş ve Avrupa tahsili bulunan bir ar
kadaşın hayat pahalılığına tesir eden bir rakamı
böyle yüzde üç yüz şişirmesini, bu tarzda konuş
masını doğrusu ben yerinde bulmadım ve kendi
sine yakıştıramadım.
Ye sonra dediler ki, dışardan getirilecek ucuz
malla fiyatı indirebilirler, fakat bu memleke
tin iktisadi gayretinin kemirilmesi demek ola
caktır.
Efendim, bu da son zamanlarda bâzı menfaati
muhtel olanların kopardığı yaygaradan başka
bir şey değildir.
Eğer bu arkadaş işin içerisine girse ve fiyat
denilen mefhumu muhtelif mallar üzerinde tet
kik etse bugün için korkulacak bir şey görmez,
belki korkulacak bir şey gelecektir, o başka. Bu
gün memleketin ithal ettiği malların bâzıları
hakikaten memleketimizdeki mümasillerine na
zaran ucuzdur, başta demir olmak üzere. Bunun
haricinde bizim sanayiimizi büyük mikyasta sar
sacak bir malı ben bilmiyorum. Hattâ aziz arka
daşlarım, şunu da söyliyeyim ki, Sümerbenk'm
basması, bezi halen memlekette prim yapmakta
dır. Ama buna rağmen bir şikâyet de var. Bu
şikâyetin sebebi nedir? Bu şikâyetin esası şu
dur:
Harb içerisinde memlekette stok kalmamıştı,
1945 te hükmen harb durdu. Tabiî, sanayici
memleketler harıl harıl çalışmaya başladılar.
Geniş istihsal yaptılar. Ve bizim gibi istihsali
ihtiyacına tekabül etmiyen memleketlere de ge
niş mikyasta ithalâta başladılar. Fakat bu fi
yatlar öyle fiyatlardır ki üzerinde müthiş
spekülâsyon payı vardır. Basit bir misâl: Alış
verişini kendi yapan arkadaşlar pekâlâ bilirler,
görürler • Geçen sene piyasada altı buçuk, yedi
liraya ingiliz basması vardı. Bu basmanın bey
nelmilel fiyattan dahi olsa nihayet 25 kuruşluk
pamuğu vardır. 20 gram pamuktur. Yirmi beş,
40 hattâ 50 kuruş olsun. Belki bu basma çok
ince teknikle yapılmıştır ve bâzı memleketlerin
muayyen bir spesiyalitesi olur. Hakikaten faz
la rağbet görür, ipekli kadar cazip onun kadar
güzeldir. Bunun daha altındaki malları alırsa
nız. Yani, bizim köylü ihtiyacı olan basma, bez
lerde bugün dahi Avrupa'dan ithal edilenler bi
zimkilerden daha ucuz değildir. Fiyatın böyle
günden güne kademe kademe inmesinden tabiî
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evvelce mal getirip de elin3e stok olanlar müş
teki veziyete geçiyor ve bundan zarar ediyorlar.
Efendim, ne yapalım... (Evvelce yaptıkları kâra
saysınlar sesleri)
Bir taraftan müstehlik ihtiyacı vardır, öbür
taraftan da memleketin malı var, satışı az. Mu
kabilinde ne getireceğiz. Bir de ticaretin bir it-1
halat ve ihracat politikası vardır. Zaman zaman
bu da mevzuubahis olur, uzun boylu. E h ! getir 7
miyelim, memlekette stok var. Evet, şunu arzetmek: isterim ki, dün Alevli arkadaşımız da
bunu bilmünasebe mevzuubahis etmişti, memle
ketteki istok'un bir çoğunun zarar vereceği ga
yet tabiîdir. Çünkü normal şartlarla dokunmuş,
anormal şartlarla fiyat almış istok vardır. Mu
hakkak ki fire verecektir. Bu neye benzer bili^
yor musunuz arkadaşlar, anormal kan almış bir
adamın kan vermesi gibi bir şey.
Sonra bu mamul mâlların bir çoğu evsaf iti
bariyle de bozuktur. Kontrol edilmemiş, har t?
içerisinde fazla çıkarsa satılır denmiş, gelişigü
zel imal edilmiş mallardır. Bunlar tasfiye gö
rünceye kadar muhakkak k i bir fire verecektir.,
Bunun gibi hariçten getirilenler de bir sene ev-;
velkine nazaran bugün daha ucuzdur. Komşusu;
bir mal getirdi mi yanındaki feryat ediyor aman:
mal gelmesin. Onun için bu bahislerde konu
şurken, bunun tenkidini yaparken dört tarafını]
da düşünerek ona göre bir tenkit yapmak yerin
de olur kanaatindeyim.
;
>
Bütçenin başından heri dikkat ediyorum ar
kadaşlar, muhalif arkadaşlarımız partinin 25
senelik ekonomisini mahvettiğini, zarara soktu-;
ğunu söyler dururlar.
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Sanatları on
ların.
ÎSMAÎL SABUNCU (Devamla) — îyi hiçbir şey yapılmamış. Halbuki nazarlarımızı dört
sene evveline irca edersek şerefi de, kusuru da,
varsa nihayet bu arkadaşların, hepsi bizimle
müşterektir, diyebilirim. Kurucuları (bu dâva
nın ön safmdaydı. Ben mebus olup da buraya
iltihak ettiğim zaman parti şeref defterini has
ta bunlar işgal etmişlerdi, bize yer kalmamıştı.
Ve bu şekilde âdeta yakın zamana kadar gel
diler. Ne oldu, bütün bu işler 1946 senesinden
sonra mı bozuldu. Hattâ onların dışında kalan
diğer muhalif arkadaşlarımızın, bile bir arıyaçak olursak bizim eski defterlerimizde isimleri!
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ni "buluruz. T«k partili deniliyor, memur olan
lar dahi teV parti memuru idi onun muvaffaki
yeti için çalışırlardı. Devletçilikten ve gidiş tar
zından şikâyette bulundular. Devletçiliğin tat
bikatında hakikaten fire veren tarafları vardır.
Bu kürsüden 'bunun üzerinde çok değilse bile
ehemmiyetle durduğum zamanlar olmuştur. Bu
fireleri ıslah edecek, düzeltecek şekilde tedbir
ler alınmasının ben de taraftarıyım. Kanunları
iyi'dir, fakat idare şeklinin düzeltilmesinde fay
da mülâhaza ederim. Bu münasebetle bu hayat
üzerinde müessir olan vergilere de temas etmek
istiyorum. Maliye Bakanı, Muamele Vergisini
yakın zamanda getireceğinden bahsetti. Bu, ha
kikaten geç kalmıştır. Bunu biran evvel getir
melidir. Elde mevcut hususi sanayiin ayakta
duranlar varsa ve bunlar dayanmuşlarsa bun
dan evvelki Teşviki Sanayi Kanununun bunda
büyük rolü olmuştur. Fakat bu kanun meriyet
ten kaldırıldıktan sonra yerine hiçbir şey kona
mamıştır. Bunu yapmalıyız.
Sonra Muamele Vergisini bugünkü istihlâk
Vergisine temas etmek isterim. V.e şu prensipin
kabul edilmesinin faydalı olacağına kaniim. O
da maliyete müessir olan gerek Muamele gerek
İstihlâk vergileri1 muhakkak indirilmelidir, za
manı gelmiş ve geçmiştir. O şekilde ayarlama
lıdır ki, istisnalarının hudutları gayet az olma
lıdır. Bugün makinesiyle, sermayesiyle çalışan
birçok müesseseler aynı konuda çalışan fakat
köşede bucakta bulunanlar bundan istisna edil
mekte bu sebeple sermaye ve makinesiyle çalı
şanlar bu vergi ağırlığı altında çalışamaz hale
gelmişlerdir. Bu münasebetle bir ricada bulu
nacağım. O da enerjiyi vergi mevzuu yapma
maktır. Yani elektrikten sanayide vergi alın
masının ben aleyhindeyim. Sanayide kalkman
memleketler enerjiyi vergi mevzuu yapmamış
lardır. Bizim Hükümetin d e ; bu sahada pek en
teresan bulduğum Japon sanayiinin kalkınma
sını tetkik etmesini çok- yerinde buluyorum. Eli
me bir rapor geçti, Türk mühendislerinden ora
lardan gelenlerin hazırladığı bir rapordur, cid
den enteresandır. İçinde birçok faideli mülâha
zalar vardır. Bir memlekette hayatın ucuzlama
sı demek, hayat seviyesinin düşmesi demek de
ğildir. Bunu îngjlizler, Amerikalılar da tetkik
etmiş. Nihayet.oradaki eşya fiyatiyle hayat se
viyesini birbirine uygun buluyorlar. Japonla
rın karakterini de buna uygun görüyorlar. Ja-
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pon istihsalâtı İkinci Cihan Hatibinden evvel
İngiliz ve Amerikan sanayiini sarsacak bir hale
•gelmişti. Onun için enteresandır. Çünkü bizim
de halkımızın yüzde 75 - 80 i köylere dayanır.
Köylünün hayatı bizde malûmdur. Ora ile bir
veçhi iştirak görüyorum. Bu cihetin tetkikim
rica ederim.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; her
ne kadar mesleğim değilse de şahsi ekonomisi
bozuk olanın ekonomi bahsinde konuşması bi
raz zait görülürse de bu bozukluğu düzeltme
bakımından da neler söylemek lâzımgelirse o
noktadan hatırıma gelen bâzı meseleleri arzetmekliğime müsaadenizi rica ederim.
Bir defa, dinlediğim arkadaşlardan, edindi
ğim intiba şudur k i ; muayyen yerlerde, muay
yen merkezlerde gayet mahdut veya çok şu ve
bu zümrelerin ekonomik durumları üzerinde az
veya çok sarsıntı olacağına göre mütalâalar
dermeyan ediliyor gibi geliyor, bana. Bendenizce Ticaret Bakanlığının memleket şümul,
Ağrı'dan Edirne'ye kadar bütün vatandaşların
refah seviyelerini, yiyecek, giyecek ve yakacak
meselelerini muvazeneli şekilde düşünerek ka
rarlar alması ve prensipli hareket etmesi, ve
bu prensipli hareketler zaviyesinden falan tüc
carın, falan şehirdeki bakkalın, falan ve falan
yerlerdeki 3 - 5 ihracatçının zarar görmesini
düşünmeden, bütün bir memleket refah seviye
sini düşünerek hareket etmesi her halde Yük
sek Meclisin arzusuna en uygun bir hareket olur
kanaatindeyim.
Sabuncu arkadaşımızın da buyurduğu gibi,
harbden evvel 2 000 lira ile işe başlıyan ve harb
devresinde 100 000 liraya sahip olan bir kimse
nin, harb bittikten sonra memleket menfaatleri
dolayısiyle bu yüz bin lirasında hâsıl olacak bir
tenakus için sızlanmamalıyız. Nasıl evvelce bol
kâr yapmışsak, memleket menfaati için şimdi
ufak tefek zararlara da tahammül göstermeliyiz,
gibi geliyor bendenize.
Takdir buyurursunuz ki memleketin birçok
yerleri bu yıl kuraklığa mâru? kaldı. Bu kurak
lığa mâruz kalan yerlerde köylülere ancak to
humluk verebildik, biraz da parası olanlara, sa
tış ofisi teşkil ederek yiyecek hububat temin
edebildik. 15, 16 vilâyetimizin köylülerinin mâ
ruz kaldığı bu vaziyet içinde, bunların ayakla
rına, sırtına giyecekleri eşya meselesi de her
halde düşünülecek bir mevzudur. Bu bakımdan
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I Ticaret Bakanlığının hayatı ucuzlatma ki, üç
buçuk seneden beri hayat neden ucuzlamıyor di
ye mütemadiyen ısrar edilip duruluyordu, benI deniz de bu ısrara katılanlardan birisi idim.
I Hayatı ucuzlatma bahsinde hariçten muayyen
I maddelerin ithali yapılıyorsa, şahsan ben, HüI kümetin bu hareketini yerinde bulurum. ÇünI kü vatandaşların kısmı küllisi bütün memlekeI tin yiyecek, giyecek bakımından refahının biraz
I olsun feraha kavuşması lâzımdır. On beş, yirI mi, otuz, kırk tüccar şu veya bu şekilde azacık
I olsun memleket bakımından sarsılmasına gönI lüm razı olmaz diyemem. Bir soruyu sayın BaI kanın cevaplandırmasını rica ederim. Bugün
I dünya şartları karşısında, Türkiye'nin ekonoI mik durumunun iyi ve kötü gördükleri ve bilI hassa kötü gördükleri cihetleri düzeltmek baI kınımdan ne kadarını düzeltebilir; ne kadarını
I düzeltemez, bugünkü şartların tazyiki karşısmI da, iktidarı nereye kadardır
I
Bendeniz bunu sorarken aklıma gelen şey
I şudur; dünya şartları öyle bir vaziyettedir ki
I bâzı meselelerin halli Devletin iktidarı haricinI de kalıyor, zannmdayım.
I
Hükümet bu meselelerden hangi iktisadi şey| leri düzenliyebilir? İktidarı nereye kadardır?
I Bunu bilmek lâzımdır.
I
I
I
I
i
I
j

Ticaret Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri
Ofisi memurlarının kuraklık mıntakalardaki
faaliyetlerini övmeyi, takdirle anmayı kendim
için bir vazife bildim. İntihap dairemde bu
gençlerin çalışmaları oraya bir canlılık vermiştir. Onlara teşekkür etmek benim için ödenmesi lâzım bir borçtur arkadaşlar.

I
1
I
I
I
I
I

Memleketimizde üzerinde durulacak bi'r mevzuda küçük sanatlar mevzuudur. Gerçi arkadaş1ar bunun üzerinde durdular, ben de kendilerine iştirak ederek bu mevzuda birkaç söz söylemek istiyorum.
Arkadaşlar; bu küçük sanat teşkilâtını eski
loncalar gibi organize etmeliyiz. Malı zamanında
yapması, dükkânını tanzim etmesi, günün ihtiyaçlarına göre yaratıcı faaliyette bulunması,
ucuz mal satmaları gibi esaslar bunlar için de
lâzımdır. Bu bakımdan küçük sanatlar için
koruyucu bir kanuna ihtiyaç vardır; Koruyu
cu ve geliştirici Bu kanunla beraber bir de kü
çük sanat erbabını finanse edici, sermayeye kaI vuşturucu (Gülüşmeler). Bu kelimeyi geri alıyor
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rum, paraya kavuşturuşu bir bankaya ihtiyaç
vardır.
Arkadaşlar, bir Halk Bankamız vardır, bu
Halk Bankasının Kanununun tetkike ihtiyacı
vardır. Ticaret Bakanlığının bunu tetkik ettir
mekte olduğunu işitiyoruz, fakat bu Kanunun
biran evvel çıkarılması lâzımdır. Bu banka
hakikaten memleket için faydalıdır, bu banka
nın bulunduğu şehirlerde - benim seçim çev
rem de de vardır. - küçük esnaf ana baba, gi
bi bu bankaya gidiyor, para alıp vermeyi sevi
yor.
Bu banka faydalı görülmüyorsa Devlet kü
çük sanat erbabının kuvvetlenmesi bakımından
başka bir banka da kurulabilir. Fakat şahsi te
şebbüsler ve Hükümetin yardımiyle kurulan bu
bankayı takviye etmek bu suretle küçük esnafı
takviye etmek olur. Nasıl ki, ziraatçıları, tüc
carları, memurları düşünüyoruz, bu arada kü
çük sanat erbabı kalıyor. Bir taraftan görüyo
ruz bunlaT üzerinde cemiyetin çok işleri vardır.
Birçok işlerimizi küçük sanat erbabına gördür
mekteyiz. Fabrikalarla, Devletin muayyen fabrikalariyle beş on tane büyük sermayedarın
fabrikasiyle ba memleketin sanayi mahsulleri
ihtiyacı kolay kolay karşılanamaz. Bu zaviye
den kanun getirilmeli ve Banka işi halledilme
lidir. Tabiî küçük sânayi için..
Arkadaşlar, bizim memleketimizde bir de
maden işleri vardır. Maden işletmelerine dair
eskiden, çok eskiden yapılmış hani artık değeri
ni de kaybetmiş, realiteye uymıyan bir talimat
name ile iş yürümektedir. îşte yalnız bir tali
matname vardır. Bunun için esaslı bir kanun
ve bugünkü ihtiyaçlara göre bir talimatnameye
zaruret vardır.
Bir adam çıkıyor, ben diyor filân yerde
krom işleteceğim, hemen bir baştan öbür başa
kadar, ki böyle misaller biliyorum, beş altı vi
lâyette krom işletmelerde gördüm, vilâyetlere
beyannamelerini veriyor araştırma, îhraç ba
bında mütemadiyen sevkediyor. Cevheri tâyin
edilecek §u, bu derken adam milyoner oluyor.
Tarla sahiplerine parasını vermiyor, Devlete
Vergisini ödemiyor, âdeta memleketin maden
leri üzerinde buz gibi kaçakçılık yapıyor. Tali
matname bu işe engel olmaya müsait değilmiş.
Hususi teşebbüs diyoruz ama, bunun da kendi
sine göre bâzı vasıfları haiz olması lâzımdır.
Şimdi ben 'bu misali fazla aydınlatmaya lü-
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zum görmüyorum. Gerek sabık Bakan Barlas,
gerekse Dicleli arkadaşlarımız, üzerinde durmak
istediğim hususu pek iyi takdir ederler. Haki
katen maden işlerine dair bir kanuna, bir tali
matnameye bu memleketin çok ihtiyacı vardır:
Fasulye ihracatı ve Ofisçe satmalmması üze
rine Bakanlığın düşüncesi nedir i Bunu lüt
fen tenvir buyururlarsa memnun olurum.
Arkadaşlar, bir de köylerde kurulan koope
ratifler meselesi var. Zannederim 7 - 800 bin ta
rım kredi kooperatiflerimiz vardır. Bunları ar
tırmak lâzımlır. Kooperatifçilik bizim köylümü
zü hakikaten ilerletecektir, ve çok faydalıdı*.
Ama Kooperatiflere iyi müdür yetiştirmek, iyi
kjitip yetiştirmek, bunlar ayrı şeylerdir. Bun
ları da yapmak lâzımdır. Kanununu ona göre
yapmalıyız. Kooperatiften ayrılmamalıyız. Ta
rım satış ve kredi kooperatifleri etrafında köy
lülerimizi birleştirerek onların istihsal kudret
lerini artırmayı gütmeliyiz. Ve bu esas üzerin
de yürümeliyiz.
Benim bir ricam da şu olacaktır; memleketin
muhtelif mmtakalarınm ekonomik kudretini ya
pacağımız işler bakımından etüt ettirmek yani,
bu önemli bir meseledir. Kars'tan, Edirne'ye
İzmir'e kadar bütün bir memleket çapında bu
mıntakaların ekonomik kudreti nedir?. Bunları
etüt etmelidir. Bilgili yürüyebilmemiz için, da
ha sağlam adım atabilmemiz için buna ihtiya
cımız vardır.
Bana öyle geliyor ki, herkes aklına ne ge
lirse ona göre konuşmak, ona göre talepte b'ilunmak gibi yollara gidiyoruz. Bence memleke
tin ekonomik kudretini varlığnı, mânevi bakım
dan, ticari ve ekonomik bakımdan kudretini
etüt ettirmek, tesbit ettirmek lâzımdır kanaa
tindeyim.
Bâzı arkadaşlarımız stok meselesine temas
ettiler. Bendeniz dünyanın bugünkü gidişine gö
re Hükümetin, yiyecek, giyecek hattâ yakacak
bakımından bâzı stoklar yapması zarureti oldu
ğu kanaatindeyim.
Sayın arkadaşlar, Birinci Cihan Harbine
girdiğimiz zaman, Osmanlı Devletinin ordusunu
besliyecek kadar çeşitli bir iki senelik stoku
vardı. Rakamları hatırımda kalmadı, peksimet,
ve saire gibi yiyecekleri vardı. Dünyanın şart
ları öyle gidiyor ki, biz de mecburuz muayyen
sahalarda stok yapmaya. Hepinizin hâtırasına
müracaat ediyorum, 1939 senesinde îkinci Dün-
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ya Harbi başladığı zaman, ordumuzu seferber
hale getirdiğimiz zaman, stok bakımından ae
kadar titizlik gösterdiğimizi bir defa daha dü
şünmenizi rica ederim. Bu sene memleketimizin
16 - 17 vilâyetinde kuraklık olduğu zaman Hü
kümetin elinde tohumluk olarak 140 bin ton
tohumluk buğday olmasaydı bu sene aç kalır
dık arkadaşlar. Birdenbire 140 bin ton tohumlu
ğu sarfedince halkımızı da sıkıntıdan kurtardık.
Stok meselesi ihmal edilecek meselelerden de
ğildir. Eğer Hükümetin elinde stok varsa böy
le birşey memlekette ferahlık getireceğinden
dolayı Hükümeti tebrik ederim. Bu sahada ve
bugünün şartlarına göre. Arkadaşlar Toprak
Mahsulleri Ofisinin memlekette silosu azdır, si
lo yapmak işine devam etmesi, muayyen mmtakalarda biraz daha silo adedinin artırılması lâzımdır.
Bu sene tohumluk sevkederken gördüm. Kapudere
İstasyonuna gelen buğdaylar açıktaydı. Orada bir
siloya ihtiyaç vardır. Üç kazanın bir istasyonu
dur, giden buğday açıkta, gelen buğday açık
ta. Gerçi yağmur için örtü getirilmiş, bâzı ter
tibat alınmış ama, ansızın vukubulacak âfetle
re karşı silo yapılması zaruridir. Bâzı vilâyet
lerimiz de silodan tamamen mahrumdur. Silo işi
mühimdir. Silo işine hız vermeli ve devam et
tirmeli kanaatindeyim.
Ucuz malın ithali; başta, da arzettiğmı gibi
ucuz mal ithali hakkındaki Hükümetin hareke
tine bendeniz iştirak ediyorum. Hayatı ucuzlat
mak yollarında bir tedbir olarak Hükümet bunu
bulmuşsa yerindedir. Hükümet tedbirleri al
mazsa tüccar hayatı ucuzlatabilir mi? İstanbul,
İzmir... Memleket yalnız oralardaki tüccarın
5 - 10 dükkân, ev ve apartmanından ibaret de
ğildir. Bunlar kendileri hayatı ucuzlatabiliyor
lar mı? Şu memlekette köylünün, halkın giyece
ği, yiyeoeği bakımından ferah verici bir vazi
yet ihdas edebiliyorlar mı? Eğer yapabilirlerse
onları öper de başımıza koyarız, Hükümet mal
getirmesin deriz. Hükümet mal getirmediği tak
dirde, geçen seneye kadar hayatı neye ucuzlat
mıyorsun diye Hükümete tariz yapıp duruyor
duk. Bu tarizi yapanlardan birisi de bendim.
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Eğer bu tedbiri almasaydı pervasız olarak yine
hücum edecektim. Hayatı ucuzlatmak için al
dıkları bu tedbir yerindedir. Demir ucuzluyorsa demir, köylünün sapanını uç demirine tesir »
eder o da buğdaya, o da ekmeğe tesir eder. Yani
ucuz gelen eşyaların biribiriyle münasebeti var
dır. İyi tedbirdir, güzel tedbirdi».
Devlet fabrikalarını yaşatmak zaruridir, Dev
let fabrikalarını... Bu Yaz giderken Kayseri'de
indim merak ettim nasıl çalışıyorlar göreyim
dedim. Gece saat 11, liseye uğradım. Kapıcı uyu
yor, çaketini aldım. Kapıya astım. Bir de fab
rikayı göreyim dedim. Gittim fabrikanın etrafı
elektriklerle tenvir «dilmiş, bâzı ekipler çalışı
yor, fabrika müdürü de ayakta geziyor. Fab
rika müdürü Amerika'da tahsil görmüş şahsi
teşebbüs ve Devlet fabrikalarının şahıslara dev
ri meselesini açtım. Kendisiyle bir saatten fazla
konuştum. Dedi ki, bu kolay değil. Devlet fab
rikaları bugün için hususi eşhasa devredilemez.
Böyle şeyi düşünmek doğru değildir. Ama hu
susi şahısları teşvik de yerinde olur. Bunu men•etmiş bir Devlet de yoktur. Ama kanunlarda bu
na mâni olacak hükümler varsa tadil edilsin.
Bu şahsi teşebbüsleri kuvvetlendirmek bakımın
dan lâzımdır. Mevcut fabrikaları birden hususi
eşhasa devretmek mümkün değildir. Aksi tak
dirde, edindiğim kanaatlere ve dinlediğim mü
talâalara göre, henüz daha dünya sulhu kurul
madan memleket için çok tehlikeli olur gibi ge
liyor bendenize... Ancak bu fabrikaların işleyi
şinde eşyanın maliyetini ucuzlatma tedbirleri
ni aramalıyız arkadaşlar. Meselâ 50 kişi ile işliyecek bir fabrikayı 250 - 300 kişi ile işletirsek
bu, maliyete tesir eder. Bir fabrika müdürüne
sordum, bir fabrika için, burada 250 memuru
muz var dedi. Bu fabrika senin olsa kaç memur
la işletirsin dedim, 50 memurla dedi. Dâva bun
dadır. Maliyeti ucuzlatma bakımından tedbir
alalım.
BAŞKAN — Söz Abdullah Yaycıoğlunda.
Fakat vakit gelmiştir. Saat 15 te toplanılmak
üzere Birleşime ara veriyorum.

Kapanma saati : 12,58
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BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz
KATİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Cenap Aksu
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BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz.
SÖz sırası Abdullah Yağcıoğlu 'nundur.
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Ar
kadaşlar, Ticaret Bütçesi münasebetiyle bende
niz de bir iki temennide bulunacağım. Temenni
min ash hayvan mevzuudur: Gerçi bunun ko
nuşma yeri Tarım Bakanlığı Bütçesidir ama
Ticaret Bakanlığını da iliglendirdiği için iki
nokta hakkmda^arzedeceğim bu mâruzâtımı sa
yın bakanın lütfen dinlemesini rica ederim.
Birincisi hayvan sahiplerine kredi tesisi mev
zuudur. Ziraat Bankası bundan birkaç sene
evvelisine kadar, hayvan sahiplerine kredi ver
miyordu fakat birkaç seneden beri bu mevzu
bankaca ele alınmıştır. Hattâ bundan birkaç
gün evvel hayvan sahiplerine 6 milyon liralık
bir plasman tahsis edildiğini memnuniyetle öğ
rendik. Bu karar çok yerindedir. Banka tebrike
şayandır.
Yalnız diğer mevzulara tahsis edilen plas
manlarla mukayese edecek olursak cidden bu
miktar pek azdır.
Banka bilhassa bu sene çok büyük ikrazatla
akrşı karşıyadır, yüklüdür. Fakat bu mevzuun
da ehemmiyeti meydanda olduğu için, bundan
sonra olsun bu işin vaktinde ve her halde ele
alınmasını sayın bakandan rica edeceğim.
İkinci mevzu, hayvan ihracatı mevzuudur.
Bizde hayvan ihracatı öteden beri yapılmakta
dır. Memleketimiz hayvan ihraç eden bir mem
lekettir. Türkiye hayvancılığının ıslaha muhtaç
ve inkişafının da matlup olduğuna göre, ihraca
tın bu meseleler üzerindeki rolünün tetkiki ve
buna göre hayvan ihracatına önem verilmesi lâ
zımdır. Bu sene ihracat yapılmıştır, ama ben
deniz bu mevzuda sayın bakandan bâzı istir
hamlarda bulunacağım. Bunlardan birisi; hay
van ihraç kararlarının çok erkenden alınması ve
ihracat tacirlerine bunun bildirilmesidir. Veri
len karara göre alıcı ve satıcının mutmain olması

(Kooaeli)

ı

hususudur. Bu temin edilirse hem alıcı ve hem
satıcı işlerinde daha katî ve mutmain hareket
imkânını sağlamış olurlar. İkincisi; ihracat için
basit yollardan gidilmeli ve formaliteler azal
tılmalıdır. 3 ncüsü; ihracat müddeti uzun tutul
malıdır. Uzun tutulmasından maksat, alıcı ve
satıcının dış piyasalarda müşteri arıyabilmek,
harb zamanında olduğu gibi, şimdi bizim ihraç
mallarımıza çok alıcı çıkmamaktadır. Binaen
aleyh, ihracatçı müşteri bulabilmek için dünya
piyasaları ile alâkadar olsun. Onlara bu imkânı
verelim. Bizde hayvan bakma zihniyeti malûmu
nuz olduğu üzere çok iptidaidir. Onun içindir ki, *
kış geçmeden evvel ihracat yapılmalıdır. Aksi
takdirde hayvan kilosunu kaybeder ve gayrikabili ihraç bir hale gelir. Bu noktaları izah ettik
ten sonra dünkü konuşmalarda Toprak Mahsul
leri Ofisi hakkındaki konuşmalar üzerinde dur
mak istiyorum. Çünkü bâzı arkadaşlar Toprak
Ofisi teşkilâtını dağınık oluşundan falan bahsettiler, isim tasrih etmeden yalnız buna münhasır
olmak üzere cevap vereceğim.
Toprak Ofis memleketimizin hububat duru
muna göre, hububat alım vaziyetine göre icabeden yerlerde ajanslar açılır ve bu açılan ajans
larla hububat mubayaa edilir. Ofisin çiftçinin
ayağına gitmesi ve onun malını değerlendirmesi
her zaman gadre uğradığından bahsettikleri
köylü için büyük bir avantajdır. Ve bu teşkilâ
tın yaptığı bu hareketi sitayişle bahsetmek ye
rinde oîur.
Dr. AZİZ KOKSAL (İçel) — Muhterem ar»
kadaşlar, birçok arkadaşlarımın temas buyur
dukla"! konulara bendeniz temas etmiyeceğim.
Allah bir muhiti yaratırken ona sekenesinin
yaşamasına yarıyacak nimetleri de vermiştir.
Yeraltı, yerüstü servetleri bunlar yanında bir
de denizaltı servetleri vardır.
Denizaltı servetlerinden maalesef hiç isti
fade (dememekteyiz. Ve Türkiye'nin kalkınma^
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sına medar olan en büyük servetlerden biri; öy
le zannediyorum k i ; denizaltı servetleridir.
Rusya sahillerinden kalkarak sürü halinde Mar
mara havzasına kadar muhacir kuşlar gibi ge
len ve bilâhara ayni yerlere dönen balıklar he
men ekseriyeti teşkil ediyor. Halk gıdasızlıktan
dolayı sefalet çekerken biz bu nimetlerden isti
fade etmeyi bilmiyoruz ve istifade edemiyoruz.
Bu balıkları fennî bir surette tutulsa, balık sa
nayiini tekâmül ettirsek, ihracatını temin edebilsek ve köylülerimize balık yedirebilmek nime
tini tattı rabilsek hem vatandaşların mühim bir
kısım gıda ihtiyacını temin etmiş oluruz, hemde mühim döviz elde etmiş oluruz. Gençlik za
manımda okumuştum; Rusya ile Japonya ara
sında büyük bir ihtilâf mevzuu vardı; Kore sa
hillerindeki balık avcılığı meselesi belki bir
harb ile neticelenecekti. Aklımın ermediği bu hu
susu ilmü irfan sahibi büyüklerimizden öğren
dim ki bu da balık avlama inhisarından neşet
ediyormuş. Demin de arzettiğim gibi, bu servet
ten istifade ettiğimiz takdirde Türkiye'nin ser
vetinin genişlemesine badi olacaktır, işte bu hakikata karşı bâzı sakim düşünceler veyahut ile
risini görmemek gibi gafletler yüzünden bu mü
him mevzu ile meşgul bulunmamıştır; balıkçı
lığın terakkisine mâni olunmuştur. Memlekette
müteşebbis eşhas bundan beş altı sene evvel bu
vaziyeti idrak etmiş ve teşebbüse geçildiği hal
de teşvik görmek şöyle dursun bilâkis bu teşeb
büsler akamete uğratılmıştır. Dipten tarama
teşkilâtı yapıp da bu sistemin terakki ve geliş
mesine uğraşan vatandaşlar, seçim zamanında
balıkçılardan rey alınamaz denilerek memleke
tin bu servet membaı da ve bu membaı işletme
ye geliştirmeye çalışan bu vatandaşların teşeb
büsleri de baltalanmıştır. Ve balık tutulmaması
için lâzım gelen her türlü engeller maalesef icat
edilmiştir. Zaman gelip geçmektedir; bu geçen
zamanlar aleyhimize netice veriyor. Bunu önle
mek için balıkçılığın ve balık sanayiinin terak
kisine teşebbüs edilmeli veya teşebbüs edenler
teşvik edilmelidir. En mühim döviz membaların
dan birisini de bu konu teşkil etmektedir. Bir
memleketin serveti her türlü mahsulâtla bera
ber, petrol, kömür, elmas ve saireden ibaret de
ğildir. îşte Türkiye'nin en verimli gelir memba
larından birisi de balıktır. Memleketin zengin
liğe ve refaha erişmesi bu membaın hakkiyle iş
letilmesine bağlıdır.
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İkinci kısım; son zamanlarda seçim mıntakam olan İçel'e gittim. Burada tabiatın narin
ciye üzerine yapmış olduğu tahribat çok mühim
dir bu hal. Âdeta müstevli bir düşmanın bir
memleketi tahripçiliği şeklinde bahçeleri yak
mıştı!*. Bunu tevahhuşla seyrettim, bahçeler âde
ta haşlanmış gibi bir hal almıştır.
Müteşebbis şahısların bunu senelerce uğraşıp
didişerek vücuda getirdikleri hepinizin malû
mudur. Bu, yalnız bir defa mahsulün zarar gör
mesi de değildir. Ağaçların kısmen zarar gördü
ğü muhakkaktır. Bu müteşebbisler bunların bir
kısmını vücuda getirmek için Ziraat Bankasına
borçlanmışlardır.
Binaenaleyh ben, bunların ümit ve istikbal
lerinin kırılmaması için borçlarının tecilini ve
uzun vâdelere tahvilini, temdidini rica ederim.
Bu cihet nazara alınır, bunlar teşvik edilirse
hem kendileri, hem de memleket çok istifade
eder.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Bendeniz
kısaca mâruzâtta bulunacağım. El tezgâhları ve
iplik mevzuu üzerinde konuşacağım. Cemil
Alevli arkadaşımız bu hususta güzel izahat ver
diler. Küçük sanatların ,el tezgâhiyle çalışan in
sanların müşkül durumda olduğunu ifade etti
ler. Filhakika arkadaşlarım bu el tezgâhında ça
lışan, adedleri yüz binleri aşan insanların geçi
mi ile ilgili bir mesele olması dolayısiyle ve bil
hassa benim seçim bölgem olan Burdur'u da
ilgilendirmesi dolayısiyle bu hususa temas ede
ceğim.
Muhterem arkadaşlarım; bugün bu el tez
gâhlarında çalışan insanlar himayesizdir. Ba
kanlık bu küçük sanayii, el tezgâhlarını himaye
etmemektedir. Halbuki bu küçük sanatların bü
yük sanayi karşısında dış piyasa karşısınla hi
mayesi zaruridir. Küçük sanatlar ve ayni za
manda el tezgâhları memleketin iktisadiyatı
üzerinde istikrar temin eden âmillerdendir. Ay
rıca bu sanatlar yüzlerce ,binlerce ailenin ge
çimini sağlamakta ve onlara iş temin etmekte
dir. Şu halde bunun iktisadi ve sosyal olmak
üzere iki cephesi vardır. Bendeniz 3 - 4 seneden
beri bu mesele ile alâkalanmaktayım ve bakan
lıkta ilgili makamlarla temas etmekteyim. Ba
kanlık küçük sanatlara, el tezgâhlarına karşı
antipati beslemektedir. Bu sanatları himaye et-
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mek şöyle dursun, ilgisizlik şöyle dursun, ak- I sanayie de 16 liraya verilmiştir. Bu da gösteri
yor ki, Bakanlığın küçük sanayie, el tezgâhla
sine olarak bu sanatları, bu küçük sanatları, bil
rına kargı antipatisi vardır. Bu yüzden (bugün
hassa el tezgâhlarını elimine etmek bertaraf
el tezgâhları çalışamamak durumuna gelmiştir.
etmek temayülündedir. Bu nereden gelir, nasıl
Cemil Alevli arkadaşım çok güzel feir misal ver
gelir, bilmiyorum. Ben yalnız neticelerini görü
diler
bir mıntakada adedleri dört fein olan el
yorum ve sizlere bu neticeleri arzetmeye çalışa
tezgâhları
200 e inmiştir. Burdur'da da aynı
cağım. Bu kanaatlere nereden ve nasıl vardığı
vaziyet vardır. Bir kuruş kazanamamaktadır
mı, hangi yollardan sahip olduğumu sizlere arlar, el tezgâhları kapanmaktadır. Bu sanatla ge
zedeceğim:
çinen insanların adedi yüz binleri geçmektedir.
Muhterem arkadaşlar;
Yüz
binlerin kaderi bununla alâkalıdır. Eğer
Harfe içerisinde dışardan ithalât yapamadı
bu
insanlar,
açız diye bağırmıyorlarsa, eğer
ğımız cihetle, ve kendi iplik istihsalimiz az olfeu
insanlar
ıstıraplarını
ifade etmiyorlarsa, ba
duğ cihetle zaruri olarak feir tesfeite gidildi. Bu
ğırıp çağırmıyorlarsa bu, millî karakterimizin
işte kimler çalışıyor, kimlere iplik vermek lâ
ve efendiliğimizin bir icabıdır. Bu ıstıraba ta
zımdır. Kontenjan tesis etmek icafeetti. Bu kon
hammülü, bağırıp çağırmaya tercih eden insan
tenjan tesbit edilirken feirçok tezgâhlar konten
ların memleketimizde çok olmasından ileri gel
jan dışı bırakıldı. Bu suretle küçük sanatların
mektedir. Bu el tezgâhları salikleri o kadar
feir kısım salikleri kontenjandan istifade ede
muhtaçtır ve mmtakamız feu derece müşkülât
mez hale geldiler.
içindedir. Bakanlık feuna en ufak bir alâka da
Kontenjanda da adalet üzerine bir tevzi ya
hi göstermemektedir. Denilefeilir ki ne yapa
pılmamıştır. Bir ay için bir tezgâha 9 - 1 0 tolım?.. Benim aklıma gelen şudur; küçük sanat
pan iplik verilmesi icafeederken 3 topan veril
erfea'bmı feir araya toplıyan kooperatiflerde da
miştir. Fabrikalara ve büyük sanayie ise ihti
ğılmaktadır, başsız feir halde bulunmaktadırlar.
yaçlarının üstünde kontenjan verilmiştir. Me
Bunlara verilecek iplikleri Gümrük Resminden
selâ normal zamanda 5 000 topan iplik alan
muaf tutmak gibi bâzı ipliği ucuzlatıcı tedbir
fa'brikalara narh içerisinde 15 hin hattâ 30 bin
ler alınabilir. Harfe içerisinde feu kimselerden
topan iplik verilmiştir. El sanayiinin bir aylık
alınan paralarla 80 - 90 milyon liralık bir fon
İstihkakından kesilirken, bâzı tezgâhlar saf dı
tesis edilmişti. Bu fonlar nerelere gitmiştir. Ni
şı bırakılırken hu saf dışında feırakılanlarm hak
çin bu insanların işlerini kolaylaştırmak için feu
ve aylık istihkakı, haftaya indirilerek hakları
paralar sarfedilmiyor. Her halde feir çaresini
normal zamanlarda 5 000 topan iplik alanlara
feülmak mümkündür. Bakanlığın yakın alâka
harfe içerisinde 30 topan olarak bir faferikaya
göstermesini rica ediyorum.
verilmiştir. Bu verilenlerin isimlerini arzu eder
seniz verefeilirim. Bu şu demektir; Hükümet bir
Sonra iki noktada mâruzâtım var. Bugün
topan ipliği on liraya veriyor, karafeorsada 50
Ziraat Bankası kredi veriyor, halkımız feundan
liradır. 5000 topan ipliği 15 e çıkarmak demek
memnundur. Ancak feu kredi yapıcı mahiyette
'her ay bu fabrikatörler lehine yarım milyon li
olmalıdır. Bu sene kredi veriliyor, mahsulünü
raya yakın bir şey yapmak mânasını tazammun
idrak ediyor, feizim mmtaka hufeufeat mmtakaeder. Binaenaleyh harb içerisinde bu şekilde kü
sıdır. Borç feir ay içerisinde tahsil edildiği1 için
çük sanatlara karşı müspet olmıyan, küçük sa
çiftçi malını feu feir ay içinde piyasaya döküyor
natları zedeliyen temayülü Bakanlık göstermiş
ve tafeiî fazla mal pazara arzedildiği için fiyat
tir. Ondan sonra harfe bitmiş, şöyle bir karara
da düşüyor. Bu müddetin Şubata kadar devam
varmışlardır; küçük sanatlara ipliğin topanı 22
eden bir müddet içerisinde hiç olmazsa 3 - 4 ay
liradan verilmiş, falbrikalara da on altı liradan
olarak uzatılmasını ve çiftçinin malını piyasa
verilmiştir. Bu, izahı mümkün olmıyan bir hâdi
ya yavaş, yavaş arzetmesine imkân verilmesini
sedir. Çünkü feüyük sanatlar, küçük sanatlara
rica edeceğim.
karşı korunmak durumunda değildir. Bilâkis
Üçüncü feir nokta olarak da şunu öğrenmek
küçük sanatlar feüyük sanatlara karşı korun
istiyorum : Efendim, feataklıklar kurutan köy
mak durumu varken tersine hareket edilerek
lülere temlik edilir diye feir kanun kafeul buyur
küçük sanayie ipliğin topanını 22 liraya feüyük | dunuz. Bu kanun yüksek tasviplerinizle çıktık-
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tan sonra memlekette bataklık kurutma yönüne
bir temayül husule gelmiştir. Yer yer teşebbüs
ler olmuştur. Acaba bankanın mevzuatı bu gi(bi köy teşebbüslerine destek olabilir mi ve ban
ka bunlara yardım edebilir mi ? Bakanlık bu hu
susta ne düşünür?
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Efen
dim, bendenizden evvel konuşan arkadaşlarımız
dan bâzıları küçük sanatlara temas ettiler.
Bana söz kalmadı ama ufak bir noktaya temas et
meden geçmiyeceğim.
Arkadaşlar; bugün Türkiye'de dokuma fab
rikalarından başka bir de el tezgâhları vardır.
Bu el tezgâhlarında çalışan insanlar mekikten ek
meğini çıkaran kimselerdir. Buradan çıkan ma
muller son yıllarda Türkiye piyasasında eskisi
gibi «atılamamaktadır. Bunun iki âmili var
dır. Birisi; bundan önce Ticaret Vekâleti tara
fından Türkiye'ye geniş miktarda Avrupa doku
malarının ithal edilmesi, ikincisi de dokunan ma
mullerin vasıflarının kontrol edilmemesidir. Ev
velce ve bilhassa harb yıllarında bu kontrol sıkı
bir surette tatbik edildiği için gayet iyi vasıfta
dokuma yapılıyordu. Bu kontrolün eskisi gibi
sıkı olarak yapılmasını rica ederim. Bu murakaba
işi evvelce ticaret odaları tarafından yapılırken
bilâhara kooperatiflere verilmiştir. Buna sebep
de maliyetin pahalı olmasıdır. Halbuki beher
tezgâh başına ticaret odasına verilen hisse ayda 12
kuruş, haftada 3 kuruştur.
Arkadaşlar; bizim dokumacılarımız üç kuru
şu dilenciye bile vermez, en, aşağı on kuruş ve
rir. Eğer bu, dokumacılıkta maliyeti düşürmek
için alınmış bir tedbir ise, hiç de yerinde
değildir, biz bu işle senelerdir meşgul olu
yoruz. Bunu izah için bakanlığın bu işle
alâkalı umum müdürü ile mütaaddit de
falar temas ettik ve dokumalarımız sürülmüyor,
bunun en mühim bir ameli de kontrolsüzlüktür
dedik. Fakat affedersiniz, tabirimi mazur görü
nüz, hep ipe un sermek kabilinden cevaplar al
dık ve bir türlü bir karar çakaramadık. Artık,
Sayın Bakandan rica ediyorum, küçük sanatla
rımızı ehemmiyetle ele alsınlar. Bugün Türki
ye'de asgari 50 bin el tezgâhı vardır. Yalnız bi
zim mıntakamızda, Denizli bölgesinde 18 bin
tezgâh vardı. Fakat bugün bu tezgâhların sayısı
10 bine düşmüştür. Bakanlığın büyük sanayi
için tedbirler aldığını, bu mevzu üzerinde çalış
tığını öğrendim. Fakat küçük sanayiin de ele
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alınması lâzımdır. Dokumacılık memleketin ger
çekten mühim olan dâvalarından biri olarak
başta gelmektedir. Arkadaşlar bundan başka do
kuma sanayiinin tekasüf ettiği yerlerde hiçbir
zaman ziraat yapılmaz. Birçok dokumacıların
bir dönüm dahi arazileri yoktur. On bin nüfuslu
Buldan, Babadağ gibi kasabalarda ziraat yoktur.
Halkın yegâne maişetini temin eden şey dokuma
cılıktır. Onun için bu mühim dâvayı Hüküme
tin ele almasını çok rica aderim.
Bakanlığın bütçesini inceledim, acaba orada
dokumacılığı teşvik eder mahiyette birşey var
mıdır diye. Eskiden bu hususta bir şeyler var
mış, fasıl ve maddesi varmış, memlekette ör
nek dokuma tezgâhı alınmak için. Fakat bu se
ne bu fasıl ve maddenin yeri kaybolmasın diye
bir lira konmuş.
Arkadaşlar; mamullerimizi ucuza maletmek
için Avrupa'da, mümasiL ecnebi memleketlerin
de olduğu gibi el dokuma mamul âtını ucuza mal
etmek için memleketimizde de bu el sanatlarını
teşvik etmek, tezgâhları temin etmek lâzımdır.
Bu işte bakanlığın ön ayak olması lâzımgelir.
maalesef bu tahsisat konulmamıştır, yalnız bir
lira gibi bir miktar konularak fasıl kapatılma
mıştır.
Bugün dokumacılar teşkilâtlandırılmış ve
kooperatifler teşekkül etmiştir. Fakat bunların
mamulleri satılmamakta binaenaleyh çok güç du
rumdadırlar, mamullerin satılması için Bakanlık
ne düşünmektedir bilhassa bu hususlar hakkında
aydınlatıcı bilgi verilmesini rica edeceğim. Bun
ların yaşaması, kalkınması için ne gibi tedbirler
alacaklardır?
Garbi Anadolu'da Kooperatifler Birliğinin
18 kooperatifi vardı. Bu birlik Denizli'de Apre
ve boya santırali kurmuştu. Harb dolayısiyle
müessesenin teçhizatı ikmal edilemediğinden fab
rika maalesef çalışamamaktadır, îşin asıl acı ta
rafı fabrika âdeta sahipsiz gibidir. Arkadaşlar!
apre işleri malların satılmasında önemi haiz bir
iştir. Bakanlık bunun hakkında da bir şeyler
düşünüyorlar mı? Teşkilâtlandırma işlerinden bu
şikâyetlerinden sonra şimdi de ofisin işleri için
de şükranlarımı arzedeceğim. Bu sene, geçen se
ne olduğu gibi; Toprak Mahsulleri Ofisinin he
saplarını inceledim; Toprak Mahsulleri Ofisinin
çalışması bizi cidden sevindirmiştir, kendilerini
tebrik ederim. Hububat ziraat ile iştigal eden
mmtakalarda silo işlerine ehemmiyet vermişler-
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nu teklif ettim. Maalesef, rahatsız olduğum ıçııi
dir, bu da o mmtakalar için çok verimli olmuş
i
müspet bir neticeye varamadım.
tur. Yabancı uzmanlar dahi bu müessesenin
Şimdi c/o t)0 ticaretin serbest bırakıldığını
çalışmasını takdir ile karşılamışlar ve bu iş için
anlıyoruz. Bu hususta aziz Ticaret Bakanına ve
bir iki milyon dolar kredi açmayı kabul etmiş
mesai arkadaşlarına teşekkür ederim. Çünkü
lerdir.
ikincisi; Türkiye bir nevi yarımadadır; bü- • arkadaşlar bu ticaıet serbestisi olmazsa, biz ilânihuye ucuzluğu göremeyiz. Bir taraftan gire
tün sahillerimizde çeşitli balıklar çıkmaktadır,
cek, bir yandan çıkacak. Bu suretle bu ucuzlu
Fakat balıkçılık dâvası henüz ele alınmamıştır.
ğu
temin edeceğiz. Tabiatiyle giyim eşyası ucuzSon zamanlarda bu mevzuun şuurlu bir şekil
ladıktan sonra gıda eşyaları da onunla ayarla
de ele alındığını şükranla görmekteyim. Kendi
nır. Ama bundan birkaç tüccar zarar görecek,
lerini tebrik ederim.
bilhassa toptancıları kastediyorum. Unların fa
Bir de Sanayi Bankası kurulacağını işittim.
kirlerin sırtına yüzde beş yüz, yüzde sekiz yüz
Fakat bu bankaya yalnız sanayi erbabı iştirak
çektikleri zaman ne idi o? Hiç merhamete gel
edeceklermiş diye İzmirli tüccarlardan bir şey
mediler o zaman? Ne olur şimdi de bir az kat
duydum. Halbuki bu bankaya müteşebbis tüc
lansınlar. Ne olur birkaçı iflâs etsin. Yalnız
carların da iştirak etmesi çok şayanı arzudur.
yerli mallar fabrikalarımızda biraz zarar göre
Bendeniz bu sene Yunanistan'ın küçük adala
cekler. Endişemiz budur. Fakat o da bir defa
rında italyanların birçok tesis kurduklarına şa
olur nihayet. Onlar da ham maddeleri ona göre
hit oldum. Bu işte çok muvaffak oluyorlar.
alırlar ve masraflarını ona göre ayarlarlar. Ben
Bu gibi teşebbüslere Yunan Ziraat Bankası
deniz görüşüyorum yerli mallarda bâzı kimse
az faizli uzun vadeli krediler vermektedir. Mem
lerle; bâzı fabrikalarda fazla doktor var, çocuk
leketin modern yağhanelere kavuşmasına yar
lu kadınlar için süt nine var şu var bu var. Bun
dım edilmektedir. Bizde kurulacak Sanayi Ban
ların da kısılacak tarafları bulundu mu mesele
kası bu gibi müesseselere yardım edebilecek
kalmaz.
midir?
Bu ticaretin serbestisinden hâsıl olacak ucuz
Bodrum'da dünyanın en iyi süngeri yetiş
luğun Türk Milletinin azîm kütleleri üzerinde
mektedir. Bâzı memleketler bu süngeri bizden
ki yapacağı hüsnü tesiri düşünelim. Evet bir
alıyorlar, kendi kötü süngerlerini de Türk sün
kaç tüccar zarar edebilir, bir iki fabrikamız za
geri diye satıyorlar. Buna sebep de smai kredi
rar görür. Ama ,nihayet fakirimiz, köylümüz,
nin kâfi derecede bulunmamasındandır.
şehirlimiz, işçilerimiz bunların hepsi oldukça re
Ticaret erbabına kredi sağlıyan Halk Banka
faha kavuşur. Onun için aziz bakanıma, zaten
sıdır. Bu bankanın sermayesinin artırılması için
cesurdur, metanet tavsiye ederim. (Gülüşmeler)
bir Kanun tasarısı getireceklerinden bahis bu
Muhterem ismail Sabuncu arkadaşım karşı
yurdular. Bu kanunun bir an evvel getirilmesini
partiler arkadaşlarına güzel cevap verdiler, ona
rica ederim.
tamamen iştirak etmekle beraber, ancak Muam
BAŞKAN — ibrahim Arvas (Van).
mer Alakant arkadaşıma bir iki cümle ile cevap
vermeden geçemiyeceğim:
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar, bu sene memleketimizi tehdit eden
Efendim buyuruyorlar ki; son ingiliz dövabüyük kuraklık tehlikesi cidden hepimizi endi
lüasyonu ile 200 milyon lira Devlet, Merkez
şeye sevketmişlir. P'akat vaktiyle alman tedbir
Bankası kâr etmiş, bu kârı ihracatçılara prim
ler bu tehlikeyi bertaraf etmiştir. Çiftçinin to
olarak vere^m. Rabbena hep bana (Gülüşmeler)
humluk ihtiyacını da temin ettiği için bu kür
Orta Anadolu, Şarki Anadolu, Karadeniz bunlar
süden Hükümete, bilhassa genç ve enerjik Baka
avuçlarım mı yalasınlar? (Gülüşmeler) Sorarım
nıma şükranlarımı sunarım.
kendisinden, acaba kendisinin demokrasi ada
leti bu mudur? Kendisi buna bir cevap versin
Karşı parti arkadaşlarımız hoş görsün, on
ler, (Bravo sesleri)
lardan çok evvel, daha evvel ihtikârla mücadele
etmeyi bendeniz omuzuma almıştım. Yani bu,
Huzurunuzda benim genç ve aziz arkadaşım
onların yeniden attığı bir adım değildir. İhti
sayın Bakandan ve onun teşkilât arkadaşların
kârla mücadele edilmek üzere bir ihtikâr kamıdan bir dilekte bulunacağım. Elhamdülillah aç-
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Ahmet Oğuz arkadaşımıza da bu münasebet
lık tehlikesi bertaraf olmuştur. Tohumumuz da I
le cevap vermek isterim. Aziz arkadaşımız bu
ekilmiştir. Bundan sonra hastalarımıza çocuk
kürsüye çıktı rai, Millete karşı Cumhuriyet Halk
larımıza merhamet etsinler, ekmeği bir an ev
Partisi şöyle yaptı, böyle yaptı ne bileyim ben
vel düzeltsinler.
kap karanlık bir levha tarif «der. Allah aşkına
Şimdi biraz da kendi dairei intihabiyemden
İkinci
Büyük Millet Meclisi zamanında şuradan
bahsedeceğim, (gülüşmeler,)
Yahşihan'a, kadar ancak bir dekavil giderdi,
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Hakkın var.
şimdi Sivas'a, Samsun'a, Erzurum'a Diyarba
İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Tabiî hak
kır'a Siird'e trenle gidiyoruz, Bu bir şey değil
kım var, senin Eskişehir gibi değil, iki defa ha
mi, bu hiçbir şey değil mi? Bu memleketi o
rap olmuştur, baştanbaşa.
hiç beğenmediği C. H. Partisinin büyükleri har
Gene Başkale. Daha evvelce arzetmiştim, es
be sokmadan sahili selâmete çıkardılar. Elham
ki tarihî ismiyle, Albak sancağı, Albak livası;
dülillah çalışan, kollarımız yerli yerinde.. Fab
Vilâyet itibariyle
Hakkâri'ye bağlanmıştır.
rikalarımız, şehirlerimiz hepsi yerinde. Bunlar
Albak Sancağı «ski ismidir. Şimdi Çölömerik,
yıkılsa harap olsaydı daha mı iyi idi? Kendisin
Hakkâri Vilâyeti namı altında oraya gitmiştir.
den biraz insaf rica ediyorum, işte o kadar..
Bizim oraların bütün kalkınması, refahı, alış
ESAT TEKELİ (Urfa) — Muhterem arka
verişi İran'ladır. Şimdi alışveriş Hakkâri Vilâ
daşlar; Millet Partisinin Sözcüsü olan muhterem
yeti üzerindedir. Böyle menfi propagandalar
arkadaşımız, bu kürsüde Devlet müdahaleciliği
oldu mu Bakan derhal haber alır ve kapıları
sistemine hücum etmeseydi, hususi teşebbüsün
kapar. Yalnız İran'la kapıları açsınlar. Başkale,
tazyik edildiğini ileri sürrn eşeydi ve iktisadi re
Şemdinli, Yüksekova, Özalp bunların her biri
jimimizi Devlet kapitalizmi diye vasıflandırmanin birer, ikişer gümrük kapıları vardır. Güm
saydı söz alacak değildim.
rüğü alındıktan sonra zaten ticaret serbest olu
Muhterem arkadaşlarımızın âdeta bir suç gibi
yor, bu kapıları açmazsak bu yerleri imar ede
gösterdiği müdahalecilik ve Devletçilik, bugün
meyiz. Adlarını söylemeye belki lüzum yok ama
dünyanın bir kısmının takibetmekte olduğu sis
müsaadenizle arzedeyim : Yüksekova'dan Bayertemdir. Kendilerinin müdafaa etmek istediği li
ge kapısı, Şemdinli'den Zezzan Nahiyesinin Ziberalizm ise elli yıldan beri devamlı surette geri
niyaspi, Başkale'de Havasur, Özalp'ta Razi ve
lemekte olan bîr meslektir. Hakiki demokrasi
Katar deresidir.. Bu kapıları açmalı ve bilhassa
dünyasına şöyle bir göz atarsak ne görürüz?
memleketimiz için en mühim olan ve büyük dö
Fransa, İngiltere liberal midir? Şimal memleket
viz getiren koyun ihracına müsaadede etmeli.
leri liberal midir? hayır, liberal olmadıktan baş
Çünkü Hakkâri'nin bir tek koyunu ne Ankara'
ka müdahaleciliğin sınırını da aşarak daha ileri
ya ne de İstanbul'a gelmemiştir ve gelemez de.
lere gitmişlerdir. Hattâ arkadaşımızın liberal
Bu koyunlar tamamen Irak'a gider. Yalnız, ko
sandığı Birleşik Amerika dahi bir zaman gü
yun ihracında da istediğimiz şey, bu müsaade
dümlü ekonomi tedbirini tatbik etmiş bir memle
zamanla mukayyet olmamalıdır. İki - üç ay için
ket değil midir? Arkadaşımızın tahayyül ettiği
müsaade veriliyor bu müddet içinde 300 bin ih
Devlet müdahalesinden azade sistem, 18 nci as
raç yapılıyor müddet bitti mi satılamıyor kalı
rın düşüncesidir. Bizse yirminci asırda yaşıyoruz.
yor. Bunun zamanla tahdidi keyfiyetinin ref'iMüdahalecilik sadece iktisadi bir esas değil;
ni Sayın Bakandan rica ederim.
aynı zamanda bîr ahlâk ve adalet prensipidir
Bizim eskiden yalnız Albak Sancağımız 500
Zayıfı kuvvetliye ezdirmemek istiyen ve geniş
bin koyun ihraç ederdi. Halep'ten tüccar gelir,
halk kitlelerinin hakkını korumayı düstûr edinen
adamın kapısına kadar, elinde torbasiyle için
bir sistemdir. Yirminci asırda işçiyi ve halk züm
de altm lira, gümüş mecidiyeler, adamın sürü
relerini koruma yolunda temin edilen bütün sos
sünü peşin parayla alır çobaniyle hayvaniyle
yal ilerlemeler, bu sistem sayesinde elde edil
beraber götürürlerdi. Şimdi Sayın Bakanımız
miştir.
dan rica ederim bu mmtakanın koyun ihracatı
Bu böyle olmakla beraber müdahalecilik şahsi
için imkânlar versin. İstanbul'a Erzurum,
teşebbüs sistemli surette tahdit etmek istiyen
Kars Elâzığ mmtakaları yeter.
I birşey değildir. Bu sistemde de şahsi teşebbüs
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esastır. Hele Devletin müdahale sahası tahdit
edilince şahsi teşebbüs için hiçbir endişe mevzuumuz kalmaz. Bu tahdit işi ise esas itibariyle ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır.
Devlet kapitalizmi tavsifine gelince : Devlet
kapitalizmini bâzı müellifler şöyle tarif ederler:
Amme menfaatini düşünmeyen ve bir kapitalizm
gibi münhasıran âzami menfaat ve kâr gayesi gü
den, yahut da kâr gayesi gütmemekle beraber,
halkın ihtiyacını temin maksadı da temin etmiyen müesseseler kurmaktır. Bizde Devletçe ku
rulan sınai müesseselerin faaliyeti bu tavsife uy
maz. Bu müesseselerin bir kazanç maksadiyie
değil, memleketin sınai ilerlemesi yolunda reh
ber olmak ve halk ihtiyaçlarını karşılamak mak
sadiyie kurulduğunu ve bâzı müesseselerin bir
kısım kâriyle ötekilerin zararının kapatıldığını
hepimiz biliriz. Bunun iidn Türkiye'deki Dev
let sanayiciliğini Devlet kapitalizmi diye vasıf
landırmak yerinde olmaz.
Muhterem arkadaşımız, parti namına söyle
diği sözler arasında Ekonomi ve Ticaret Bakanı
mızın tüccar hakkındaki bir ifadesinden de bah
setti ve Bakanın, tüccarımızı hasis menfaatler takibeden bir zümre diye tavsif ettiğini iddia etti.
Bu iddia hakikate uygun değildir. Bakanın iza
hatını biz do dinledik. Sayın Vedat Dicleli; bü
tün tüccarlarımıza şamil bir ifade kullanmamış
tır. Sadece yüksek kazançlara alışmış bir kısım
tüccarımızın bundan sonra hasis menfaatler takîbetmeyerek daha mütevazı kazançlarla iktifa
etmesi lüzumunu ileri sürmüştür. Hakikat bu
merkezde iken bunu değiştirmek, politika mülâ
hazalarından ileri gelmiyorsa, büyük bir dalgın
lık eseridir. Bu noktayı tavzih etmeyi de vazife
sayıyorum.
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, benim konuşacağım mevzuların ekseri
sini, benden evvel konuşan arkadaşlarım kemali
vuzuh ile ifade ettiler. Onun için ben, o.bahis
lere tekrar temas etmiyeceğim, bâzı küçük te
mennilerde bulunacağım.
Bu temennilerimden birisi, seçim bölgem
olan Yozgad'daki kooperatiftir. Sayın Bakan
bu kooperatifle yakinen alâkadardır. Bu koope
ratif orada bulunan fakir halkın on seneye yakin
bir müddet çalışmalarını ve aynı zamanda işsiz,
güçsüz kadın, kız, dul vatandaşlara bir ekmek
kapısı olmaktadır. Zaten sosyal dâvada koope
ratif, mevzuunun samimî ve bünyesine uygun ola-

0:2

rak işliyen bir müessesedir. Onun için bu koo
peratifler mevzuunda âzami hassasiyet gösterile
rek bugünkü icaplara göre bir veçhe verilmesini
rica ediyorum.
Buradaki konuşmalar münhasıran tenkidlere
mevzu olduğu gibi iyi hizmetleri de belirtmek yi
ne vicdan borcudur. Ticaret Bakanlığı ve ona
bağlı hükmi şahsiyeti haiz müesseseler, yurdun
dört tarafın,da şükrana değer hizmetler yapmak
ta ve bilhassa Orta Anadolu'da, Doğu illeri
mizde yapılan güzel hizmetleri bizzat müşahede
etmiş olarak bunları tebarüz ettirmek borcu
muzdur. Toprak Mahsulleri Ofisi, aksak işle
rini aşağı yukarı düzelterek son seri elerde olduk
ça verimli bir durum iktisap etmiş ve ihtiyaçlara
cevap verebilecek bir vaziyete gelmiştir. Birçok
imkânsızlıklara rağmen köylünün ve halkın to
humluk ve ekmeklik ihtiyacının Devletin bütün
vâsıta ve imkânlarından faydalanarak halkın
ayağına kadar süratle yetiştirmiştir, bu hizmet
lerinden dolayı teşekkülü şükranla anmak yerin
de olur.
İkincisi memleketin her köşesine ekmeklik ih
tiyacını zamanında temin etmiş bu suretle memle
ketin her .hangi bir açlık tehlikesini tamamen ön
lemiştir. Bu sene, kışın uzun sürmesine ve şid
detli olmasına rağmen yurdun en ücra köşele
rinde dahi en ufak bir gıdasızlık, ekmeksizlik sı
kıntısı olmamıştır. Bunu şükranla kaydetmek
icabeder. Bâzı yerlerde yaygaralar olmuşsa da
bunlar tamamen hakikatten âridir.
Yine bu arada Ziraat Bankası' cidden tak
dire değer çalışmalar yapmıştır. Köylünün kredi
ihtiyacını temin etmek için elinden gelen gayre
ti esirgememiş, memurlarını seferber etmiş, malî
kaynaklarını bu mevzuda harcamak suretiyle
vazifesini yapmıştır. Bu iki müessesenin bu ha
yırlı çalışmalarını, Ekonomi ve Ticaret Bütçesi
görüşülürken söylemeyi kendim için bir vazife sa
yarım.
Bahsetmek istediğim diğer mevzuları arkadaş
larım söyledikleri için, ben bunları tekrarların ıyacağım. Mâruzâtım bu kadardır.
Dr. SABRÎ AKIN (Aydın) — Sayın arka
daşlarım, Bütçe Komisyonunun kendisine bir
teamül haline koyarak bütçelerimiz hakkında
hususi bir rapor tanzim ederek vermesi cidden
şayanı şükrandır. Bundan çok istifadeler edil
mektedir. Bu münasebetle Ticaret ve Ekonomi
Bütçesinin tetkiki sırasında da aynı şekilde bir

— 1025 —

B : 53

22.2 .1950

neticeye varmış ve kendi görüşlerini tesbit etmiş J
durumdadır. Hakikaten Ticaret ve Ekonomi,
Cumhuriyet devri içinde çok şekiller değiştirmiş
ve memleketin iktisadi ve ticari.durumunda bü
yük eserler yaratmış vaziyettedir.
Hakikaten arkadaşlar; bu arada Hükümetin
takip etmiş olduğu ekonomik ve ticari politika
nın isabetli olduğu kendiliğinden, meydana çık
maktadır. Bu arada Hükümet bugünkü iktisa
di ve ticari durumları karşısında yeni bir teşki
lâtlanma kanunu hazırlanmakta olduğunu işa
ret eylemekte fakat bugünkü işlemler hakkında
hiçbir izahat vermemektedir.
Sayın arkadaşlarım, bilirsiniz ki bu memle
ket Cumhuriyet devrinden evvel memleketin
ticareti umumiyetle yabancı ellerde ve istihsal
şartları da çok geri durumdaydı. Memleketin
iktisadi hayatı tamamen Türk unsurunun hari
cinde olan unsurların
elindeydi. Cumhuriyet
Hükümeti kurulduğu zaman, memleketin iktisa
di durumu çok bozuktu Memleketin ne ihracını,
ne de ithalini tanzim edecek bir kuvvet de ken
disinde mevcut değildi. Memleketin
Birinci
Cihan Harbinde, geçirmiş olduğu büyük felâ
ketli devrin içerisinde kendi ihtiyaçlarını temin
edecek hiçbir sınai müessese yoktu. O günkü
devirde yaşıyan herkes çok iyi bilir ki, memle
ketin o günkü sanayii bize hiçbir şey vermediği
gibi bütün mahrumiyetler ve yoksuzluklar için
de idik.
Demek ki, Cumhuriyet devrinin iktisadi kalkmmasiyle memleket sanayii büyük bir kalkın
ma haline doğru gitmiştir ve hakikaten memle
ketin hiç olmazsa mühim maddeleri hakkında,
giyim hakkında olsun % 35 - 40 yarpar duruma
girmiştir. Bir taraftan şeker istihsali, memle
ket ihtiyacının % 70 - 80 ini yapacak bir duru
ma doğru gitmiştir. Memlekette bankaların,
iktisadi müesseselerin doğurulmasına çalışılmış
tır. B,u arada hiç teşkilâtsız olan müstahsil kit
lenin, arasına sokularak onları kalkındırmak için
ve kendilerini başkalarının esiri olarak çalış
maktan kurtararak varlıklı bir müstahsil haline
koymak için onları teçhiz etmiştir. Gerek bilgi
ve gerekse teşkilâtlandırma dolayı s iyi e memle
ket içerisinde büyük bir kalkınmaya doğru git
miştir. Hakikaten memleketin esas dâvası olan
iktisadi dâvada hemen umumiyete yakin ve şe
hirler de dâhil olduğu halde müsthsıl kütle olan
Türk vatandaşının kalkınma dâvasının esas işi- |
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nin köylüyü, köy iktisadiyatını teşkilâtlandır
mak olduğunu görmüş ve bu esas üzerinde yü
rümüştür. Bu işler böyle yürürken, tabiî yok
luk içinde yavaş yavaş doğan ve daima ileriye
doğru giden iktisadi işler olmuştur. Türk köy
lüsünün istihsal sahasında kalkınabilmesi, ayak
ta durabilmesi, kendi istihsalini daha çok ve da
ha ucuz maliyetle yetiştirmek, bunları iç ve dış
piyasada elverişli fiyatlarla satmak ve dış piya
saların, içerisinde kendisine rakip olan mahsulle
rin karşısında tutunabilmek halleridir.
İşte, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı teşkilâ
tı cidden bu memleketin bu gibi teşkilâtlarının
doğmasında büyük âmil olmuştur. Bugün bir
çok mahsullerimizin büyük bir kısmı teşkilât
landırılarak, dış piyasalarda emniyet ve itimat
verecek şekilde görülmektedir. Yalnız arkadaş
lar; bu durumlar böyle giderken, bu işler de
esaslı bir bilgiye dayanıyordu. Bilgi işinde, Ti
caret Bakanlığının teşkilâtlandırılması ve onun
mensuplarının bilgileriyle, irşatlariyle muhit de
fayda görüyor;
İkincisi kredi durumudur; Ziraat Bankası
muhitimizde teşkilâtlandırmış olduğu zirai kre
di ve satış kooperatiflerinin yapmış olduğu fi
nansmanlar da bünyede iyiliğe doğru hamleleri
ni artırıyordu. Nitekim bu teşkilâtlandırma du
rumu zirai kredi kooperatiflerinde halkın he
men kırk milyona yakın bir varlığı tasarruf edi
lerek toplanmasına âmil oldu.
Diğer taraftan satış kooperatifleri teşkilât
landırılarak, kurulan yerlerde buna yakın bir
tasarrufla müstahsilin varlığı teessüs etti.
öbür taraftan da- tütün müstahsili arını da
teşkilâtlandırmak için % 5 lerle kırk milyon li
ralık bir varlık toplanmış oldu.
Şu hal gösteriyor k i ; memlekette büyük ser
vet teşkil eden mahsullerimizin iç ve dış piya
salarda kıymetlendirilmesi esasını tutabilmek,
sürümlerini muhafaza edebilmek ,ancak onların
teşkilâtlanmasiyle kabil oldu. îşte bu hal devam
ederken yavaş yavaş zirai kredinin kâfi gelme
meye başladığını görüyoruz. Bir taraftan kurul
muş olanların içerisinde, kredilerini karşılıyaeak bir duruma kendisindeki varlık kâfi gelme
mektedir. tşte bu kâfi gelmeyiş karşısında Hü
kümetlerimizin ele aldığı tedbirlerle bu kredileri
karsılıyacak şekilde Ziraat Bankasının bünye
sini kuvvetlendirmeye başladı. Memlekette mah-
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sililerimizi daha ziyade çoğaltmak için bir ta
raftan kredi ve imar kredileri için, yani Hükü
metimiz tahviller çıkarmak üzere Ziraat Banka
sı bünyesinde yeni varlık yaparak bu müstahsil
bünyesini takviyeye çalıştı. Fakat arkadaşlar
bu, yine kâfi gelmiyor. Yine bir azlık içerisinde
yiz.
Bahusus şimdi dünya durumunun almış oldu
ğu vaziyetler karşısında, dünyanın serbest tica
rete gidişi karşısında ve Türkiye istihsalâtmm
artırılması ve kalkındırılmasının istendiği bir
zamanda, elbette ki bu kredi ve bilgi işinin
ehemmiyeti bir kat daha artıyor. Şu hale naza
ran demek ki bugün mahsulümüzün her biri üze
rinde ne şekilde çalışılacağı, ne şekilde ihraç
edileceği müstahsilin hangi bilgilerle teçhiz edi
leceği tesbit edilerek aydınlatmak, Ticaret Ba
kanlığının esas vazifelerindendir. Bakanlık yo
lunu gösterdiği zaman o teşkilâtlanacak ve yü
rütecek. Yalnız müstahsili değil »tüccarın da teş
kilâtlanması ihmal edilecek işlerden değildir.
Çünkü, arzettiğim gibi bütün işlerimizde yekdiğerinden ayrılması kabil olmıyan şu memleke
tin ticaret erbabiyle müstahsil olan büyük küt
lenin bir kül olarak mütalâa edilmesi lâzımdır.
İşte yeni yetişen, Cumhuriyet devrinde yetişen
ihracatçısını ithalâtçısını kendisinden yetiştir
meye çalışan bu memleket içerisinde zürrai ve
tüccarı teşkilâtlandırmak, memleketin umumi
kalkınmasında yol gösterecek bilgiyi verecek,
onlara büyük hamleler yaptıracak şekilde teşki
lâtlandırma umum müdürlüğü işlerinin tanzi
mini en esaslı işlerden birisi olarak görüyorum.
Ümit ederim ki bu defa yapılacak teşkilâtlan
dırmada bu hususlar memleketin kalkındırılma
sında ehemmiyetle ele alınacaktır. Bu arada na
sıl ki müstahsil bu şekilde teşkilâtlandırılırsa
diğer bâzı ufak işlerimizde de görünen aksak
lıkların ıslahı icabedecektir. Şimdi Ticaret Ba
kanlığı dünya ticari vaziyetini tetkik ederek
harb seneleri içerisinde uğranılan müşkülâttan
dersler alarak birçok işlerde uğranılabilecek
müşkülâtı bertaraf etmek yollarını bulabilecek
tir.
Bu arada Ticaret Bakanlığı bu seneye gelinciye kadar tek alıcı memleketlerle yapılacak bü
tün ticari muamelelerde esas ve prensip olarak
müstahsılla tüccarı birleştirerek tek cepheli satış
hallerini ele almıştı. Henüz piyasada înigliz'lerin
daha tek alıcı olarak bulundukları bir zamanda-
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yız. Ticaret Baaknlığnıın dünya durumunun bu
şekilde bu işi terkeder gibi görünmesi cidden
zararlıdır arkadaşlar. Bu arada Ticaret Bakan
lığının teşebbüsiyledir ki ancak incir mahsulü
müzü İngiliz'lere verebildik. Hakikaten bu ci
hetten çok memnun ve minnettarız. Bizim tek
cepheli olan bu gibi işlerde, henüz daha o vazi
yetler değişmeden bu gibi değişikliklere gitme
mizin doğru olmadığı kanaatindeyim. Onun için
Ticaret Bakanlığının gösterdiği bu yolun zaman
sız olduğunu, ticaret birliğinin arzu ettiği bu
yolu hemen bakanlığın kabul etmesinin bize za
rar verici bulunduğunu arzetmek isterim. Ti
caret Bakanlığının mahsullerimizin dış piyasa
lar itibarı ile çıkış hallerini kolaylaştırıcı haliy
le memleket istihsalinin çoğaldığı bir zamanda
emin, dürüst ve hakiki mahsullerimizi böyle çok
dürüst bir tüccar olarak ve teşkilâtlı bir müstah
sil olarak mal verdiğimiz zaman elbetteki rakip
olan mahsuller karşısında Türk mahsullerinin
de revaç bulacağı tabiîdir. Hiçbir zaman dünya
piyasasının haricinde fiyat istemeye hakkımız
yoktur. Yetiştirdiğimiz istihsal maddelerini ha
rici piyasalarda kolaylıkla satmak ve onların
karşısında durmak, ancak istihsal maliyetlerimizi
ucuzlatmakla kabil olacaktır. Bu da kredilerimi
zin ucuzlatılması ile sağlanabilir. Ziraat Banka
sınca Amerika'dan istikraz imkânlarını hazırla
mak lâzımdır. Diğer taraftan biz bu memlekette
ne kadar çok teşkilât kurarsak varlıklarımız da
okadar çoğalmış olacaktır. Onun için teşkilât
kurmayı ihmal ederek durmanın ve bu suretle
vakit geçirmenin faydalı olacağına kani değilim.
Bilâkis daha ileri hatveler atmak, daha ileri git
mek zaruretini duyuyorum.
Mahsullerimize temas edeceğim. Arkadaşlar;
bizim zirai ve sınai birçok mahsullerimiz vardır.
Bu mahsulleri çoğaltınız demek, gayet kalaydrı.
Fakat çağalan mahsullerimizi dış pazarlara sata
bilmek için lâzmgelen şeraiti hazırlamazsak, mah
sulün fazlalığından memlekete zarar gelir.. Bu
gün bu işleri bizim bir halk olarak bilmemize
imkân yoktur. Fakat bir Devlet olarak, bir Dev
let teşkilâtı olarak dünya milletlerinin ihtiyacı
nı tesbit ve memleket mahsullerini ona göre teş
kilâtlandırarak inlara doğru gitmek imkânını
bulmak her zaman için kabildir. Bugün dünyada
yağlı mahsuller üzerine istek vardır. Memleke
timizin yağlı malhsulleri gittikçe çoğalmaktadır.
Yapılacak teşkilât, kurulacak küçük zirai fab-

— 1027 —

B

: 53

2 2 . 2 . 1950

rikalar, memleket mahsullerinin kıymetlenmesinde büyük âmil olacaktır. Demek ki, eli
mizde mevcut olan malları, ki, memleketin bün
yesi itibariyle yağlı maddeler gibi, hayvan sanayii gibi, 'bu arada meyve ve sebze gibi ve daha 'buna mümasil biıçok maddelerimiz hakkında yapılması lâzımgelen her türlü işleri, esaslı işleri, ihraç hususunda Dünyanın kabul etti
ği şe'kilde bizi hazırlıyacak teşkilâtı ihmal etmek, Ticaret Bakanlığımızın en büyük işi ve
davasıdır. Nitekim Bakanlık şimdiye kadar bu
işi muntazam bir şekilde yapmıştır, 'bundan sonra da hu mevzuda haşarı ile çıkacağından ümitvarım.
Bundan başka arkadaşlar, meselâ 'bizim malıgüllerimizin tetkikleri yapılırken, tütün mah
sulü gi'bi, bunların hepsi birer ihraç mahsulleridir, bu ihraçlar, hizim gi'bi aynı vaziyette olan
Yunanistan'ın ne şekilde çalıştıkları malûm ve
muayyen. Bizim için hakikaten bu usulü kabul
etmemiz lâzımıdır. Biz onun içindir ki, dış tica
retimizde 'bulunan,, orada'ki ataşe kommersiyal
bulunan arkadaşımızın, bize verdikleri izahattan daima istifade etmeliyiz. Biz, bütün mahsulterimizde, Dünya piyasasındaki mahsuller için
kalbul edilen şekilleri kabul etmemiz lâzımdır.
Onlara yeni, yeni şekil re tipler vermektense
Dünya milletlerinin yaptığı şekilleri !biz de ay
nı mahsullerde yaptığımız takdirde daha kolay
olacaktır kanaatindeyim.
Ticaret Bakanı arkadaşımızın da dedikleri
gibi yeni bir kanunla, teşkilâtla iç ve dış tica
retimizi teşkilâtlandırarak ve daha kuvvetli
olarak çıkacak olursak mesele kalmıyacaktır;
Halbuki 'biz hiçbir zaman birçok mahsullerimi
zi tasnif halinde görmıemişizdir. Standart tip
ler üzerinde yürüyerek Türk mahsulleri hakkın
da en elverişli piyasalar hazırlanması kolay
olur. Dünya yekdiğerine emniyet prensipleriyle
'bağlıdır. Biz aynı mahsulleri üzerinde standart
işine 'büyük ehemmiyet vermeliyiz. Standardı
olmıyan mahsullerimize de teşmil etmek sure
tiyle 'bu isi esaslı 'bir duruma sokmak hakika
ten en önemli işlerindendir.
Memleketin ilk evvel ihraç maddelerini ele
almalıyız. Bunları 'birer standarda tâbi tutmalı
yız. Hangi mahsulleri yetiştirmek memleket
için daha faidelidir, bunları tesibit etmeli ve bu
hususta müstahsili irşat etmeliyiz.
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Bunlardan başka arkadaşlar, memleketler
arasında Gümrük Tarifesi diye bir mevzu var
dır. Bu tarifelerde tenzilât yapmak suretiyle
memleketler arasında serbestçe mübadele edi
lecek mahsuller hakkında bir anlaşma bahis
mevzuudur. Bu işte Gümrük tarifelerinin tenzi
liyle serbest bir şekilde memleket içine girecek
mahsuller hakkında birtakım esaslar koyduk.
Elbetteki bu memleketin Ticaret Bakanlığının
mesuliyetini alan ve ticaret hayatının mesuliye
tini alan arkadaşlarımız memleketin menfaati
ne olarak çok iyi tetkikler yapacağına kanaa
tim vardır. Fakat bu arada bir noktaya işaret
etmekte fayda umuyorum!. Memleketimize gire
cek maddeler hakkında çok iyi düşünmemiz lâ
zımdır. Memleketimizde küçük küçük fabrika
lar kurulmuştur. Bizim kendi yetiştirdiğimiz
mahsuller vardır. Buna rakip olabilecek mem
lekete girmek suretiyle bu tesislerimizin inki
şafına mâni olabilecek hususlardan sakınmamız
lâzımdır. Bizim ziraat kalkınmamıza lâzım olan
ve bizde yetişmiyen alât ve edevat ile ilâçları
getirmek ve bunların istimalini kolaylaştırmak
faydalıdır, faydalıdır ama bu arada kendi ye
tiştirdiğimiz mahsullerin dış piyasalarda reva
cını artırmak suretiyle de ihraç maddelerimize
büyük bir alâka celbedilmek lâzımdır. Ve bu
suretle ihraç edeceğimiz mahsul itibariyle bü
yük bir fayda hâsıl olur. Çünkü Dünya ticareti
daima rekabete doğru gitmektedir. Bu bakım
dan biz, ancak, iyi çalışmak suretiyle iyi vasıfta
ucuz mal istihsal etmek medburiyetindeyiz. Bi
zim kalkınmamızın en fazla mümkün olduğu sa
ha da ziraat sahasıdır. Bunların esasları üzerin
de durarak imalâtı, istihsalâtı ıslah ve bol mik
tarda ihraç yapmakla kalkınmamızı kolaylaş
tırmış ola-cağız.

Arkadaşlar, gazetelerde muhtelif eskillerde
yazılan yazılar, memleketin iktisadi durumu
üzerinde düşündürücüdür. Bu, çok hassas olan
ve olması lâzımgelen iş adamlarını çok düşün
dürür. Onun için Bakanlığın hiç olmazsa bunu
tavzih etmesini çok faydalı görürüm.
Maruzatım bundan ibarettir.
Dr. GALİP KENAN ZAÎMOĞLU (Giresun)
— Sayın arkadaşlarım, evvelâ Karadeniz sahi
linin geniş bir müstahsil kitlesinin geçimi ile
yaşaması ile ilgili fındık tarım satış kooperatif
leri hakkında konuşacağım. Yalnız benden ev
j vel söz almış bir arkadaşım bu mevzu üzerin-
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de etraflı malûmat ve izahat verdiği için fazla
tafsilâta girerek yüksek huzurunuzu ihlâl etmiyeeeğim. Faydalı gördüğüm bâzı noktalara
temas etmekle geçeceğim.
Fındık Tarım Satış Kooperatifi 40 bin müs
tahsilin kaderiyle, yaşamasiyle alâkalı ticari bir
müessesedir. Bu müessese kurulurken köylüye
vatandaş gel, sen artık öyle malını zamansız
ucuz fiyatla satana, bir araya toplanalım, müsa
it fiyat bulunca malınızı dış piyasaya satalım
ve sana menfaat temin edelim demiştir. Halbuki
son birkaç sene zarfında bu kooperatif, bünye
sindeki yanlış, sakat, isabetsiz idare, halkın,
mustahfcjihn emniyetini tamamiyle sarsmıştır.
iki sene evvel alman isabetsiz korkak kararlar
yüzünden müessese dört milyon lira zarar et
miştir. Bunun acısı yalnız maddi bir zarar şek
linde değil, köylüye psikolojik bir yük bir ıs
tırap şeklinde aksetmiştir. Yani köylünün,
müstahsilin emniyeti, itimadı sarsılmıştır.
Bu sene de kampanya başında muhtelif se
bep ve âmiller tesiri altında fiyatlar henüz ge
lişmediği bir sırada Bakanlığın vermiş olduğu
müdahale fonu işletilememiş ve bu yüzden mah
sûl köylünün elinden gayet ucuz fiyatla akıp
gitmiştir. Yapılan hesaplara göre bu zarar tak
riben 7 - 8 milyon lira kadardır. Vakıa son za
manlarda fındık fiyatları ehemmiyetli bir yük
selme kaydetmişse de bu yükselme maalesef
köylü için faydalı ve verimli olamamıştır. Bü
tün bu arzettiğim mahzurların sebebi koopera
tif idarecilerinin liyakatsiz, kararsız, korkak
zevattan müteşekkil olmasındandır.
Sâym Bakandan rica ediyorum, bu müesse
se memleket için hayırlıdır ve lâzımdır. Bunun
yıkılmaması için, bunu Türk köylüsünün, Türk
müstahsilinin menfaatine uygun olarak dimdik
salâbetle ayakta durabilmesi için bu müesse
senin başına liyakatli insanlar getirsin iki sene
evvel kooperatifi 4 milyon lira zarara sokan
Umum Müdür taltif, edilmiş iki maaş nispetin
de ikramiye almak suretiyle başka bir vazifeye
tâyin edilmiştir. Halbuki bu gibi ticaret müesse
selerinin başında bulunan bir adam; âmme hiz
metiyle ilgili müesseselerin umum müdürlükleri
makamlarını işgal eden zevata salâhiyet ver
mekle beraber bunlara cezai müeyyideler de
tahmil edilmelidir.
Fmdık Tarım Satış kooperatifleri kongresin
de delegeler feveran ettiler, heyecanlandılar.
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bizi dört milyon lira zarara sokanlar neden mü
kâfat aldı dediler ve en nihayet îdare Meclisi
mecbur oldu, açıkladı, bir emir gösterdi. Sayın
arkadaşlarım; bu seneki durum eski senelerdeki
durumu daha vahimleştirmiştir. Fındık fiyatla
rı son zamanlarda ehemmiyetli surette artmıştır.
Son harb yıllarında hakikaten ıstırap çekmiş,
açlık sıkıntısına uğramış olan bu bölge halkı bi
raz nefes alma imkânına malikken maalesef ida
resizlik yüzünden bu imkânı da elden kaçmıştır.
önümüzdeki yılda fiyatların yüksek olacağı
ümit edilmektedir. Fiyat yükselmesine âmil olan
Avrupa piyasası açılmıştır, önümüzdeki kam
panya başında fiyat seviyesinin yüksek tutul
ması hususunun teminini bilhassa Bakandan ri
ca ediyorum. Son zamanlarda ikinci bir mesele
daha ortaya çıktı: Fiyatların yükselme tandansı, temayülü gösterdiği sıralarda bu kooperatif
50 vagon malını piyasanın o günkü fiyatından
daha düşük olarak satmıştır. Memleket, müs
tahsil, tüccar bu işle haklı olarak alâkalıdır ve
tahmin ediyorum ki Sayın Bakan da bundan
yakinen haberdardır ve bu işi tahkik etmekte
dir. Memleket bu mevz;uda hassastır işin tahki
katın neticesini dikkat ve alâka ile beklemekte
dir. Yüksek Meclisin malûmlarıdır ki Karade
niz, bilhassa Karadeniz'in Şark mıntakası, ek
meğini mısırdan temin eder. Ve kendi mahsulü,
ancak dört aylık ekmeğine yetişir. Bunun üst
kısmını civar vilâyetlerden ithal etmek duru
mundadır. Eski senelerde, bilhassa harb içinde
mısır 50-60 kuruşa hattâ bir liraya kadar yük
seldiği sıralarda fındığın kilosu 20 kuruştu.
Hakikati daha iyi canlandıracak bir mukayese:
Eskiden 8 kilo mısır bir kilo fındıkla mubayaa
edilirken harb yıllarında bir kilo mısır fiyatı
8 kilo fındık bedeliyle mubayaa edilecek» du
rum hâsıl olmuştur. Bu geçtiğimiz sene Bakanlık
yerinde ve isabetli bir karar verdi, memlekette,
muhtllf yollardan akseden sese şifalı bir cevap
verdi, Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasiyle ihti
yaç bölgelerine mısır yardımında bulundu ve
sabit bir fiyatla bunu halka sattı. Vurguncula
ra murabahacılara meydan ve fırsat vermedi.
Bu hayırlı icraatından dolayı evvelâ Sayın Ba
kana, sonra Toprak Mahsulleri Ofisinin çalış
kan, bilgili Umum Müdürüne, ve bütün teşkilâ
tına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Yalnız
önümüzdeki senede daha geniş ve zamanında,
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mümkün olursa daha müsait fiyatla bu yardımı
yapmasını ayrıca ricalarıma ilâve ederim.
Sayın arkadaşlarım; maruzatıma son vermez
den evvel, sabahki konuşmalarda söz alan bir ar
kadaşın aynen ifade ettiği bir cümleyi tekrar
edeceğim: «Âlim olurlar, profesör olurlar, hoca
olurlar, Bakan olurlar... Fakat bu memleketin
tüccarları Mahmutpaşa yokuşundan yetişmişler
dir.» dediler. Bu bir fikirdir ve fikir gibi muh
teremdir, fakat muteber değildir,
Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Türk tüc
carları Mahmutpaşa yokuşunda yetişmemişlerdir.
Bu fikri kabul edemem, reddederim. Bu Dev
letin ekonomisi Mahmutpaşa yokuşu zihniyetiyle
idare edilemez. Biz oklu terazi devrini arkada
bıraktık. Bugünkü modern dünya gidişine uy
mak ve ona göre adım atmak mecburiyetindeyiz.
Beynelmilel, girift, muğlâk, kompıike dâvalar,
ekonomi dâvaları Mahmutpaşa yokuşu zıuniyetiyle idare ve hal edilemez. Bunlara münevver,
bugünün iktisat ilminin esaslariyle nurlanm §
liyakatli zekâlar kafalar lâzımdır.
Şunu memnuniyetle görüyoruz ki, Bakanlık
bilgili, tecrübeli, hamiyetli Türk tüccarlarını
lüzum hâsıl oldukça toplamakta ve onların fi
kirlerinden daima faydalanmaktadır. Biz ancak,
bilgiyi, tecrübeyi meczetmek suretiyle gittiğimiz
yolda muvaffakiyet imkânlarını elde edebiliriz.
Bugünlerde umumi efkârı işgal eden bir mev
zuda burada konuşuldu. Avrupa iktisadi konse
yinin vermiş olduğu % 80 serbest mübadele re
jimi. Memlekete ucuz mal sokmak ve belki bâzı
ihraç maddelerimizi ucuza satmak gibi bir ga
ye taşıyan bu anlaşmaya tekaddüm eden hazır
lık her halde memleket için çok hayırlı neticeler
doğuracaktır. Bir arkadaşın dediği gibi 105
kuruşa zeytin yağı teklif edilirse ne olur? Alırız
fakat biz de rcabederse 100 kuruşa satarız. Ama
100 kuruşa zeytin yağı satan köylüye ucuz ya
şama imkânlarını da beraber sağlanacağı için
öyle ümit ve kuvvetle tahmin ediyorum ki,
Türk köylüsü de bundan memnun olur, mesut
olur.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Veremden kur
tarırsın.
Dr. GALÎP KENAN ZAÎMOĞLU (Devamla)
— Muhakkak olan bir şey varsa, bugün memle
kette muhtelif âmil ve sebeplerin tesiri altında
güç tahammül edilebilen bir pahalılık havası
hâkimdir. Artık harb senelerinin anormal §art-
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lan devam edemez. Biz mallarımızı karşılıklı
gümrük tâvizi anlaşmaları içinde ucuza satmak
durumunda kalırsak, köylüye, mustahsıla, me
mura ve en nihayet bütün Türk vatandaşına
muhtaç olduğu, dört gözle beklediği rahat, ferah
hayatı da temin etmiş oluruz. Kaldı ki, kabul
edeceğimiz tâvizler, bâzı ihraç mallarımızın fi
yatlarının yükselmesine de sebep olacaktır. Çün
kü bunlar iç piyasada istihlâk edilememektedir.
Bir arkadaşımdan işittiğime göre, bundan birkaç
sene evvel altı liraya olan koza, yabancı bir dev
letin 2,5 liradan fiyat teklifi üzerine düşmüş ve
bugün iki liraya inmiştir.
Demek biz böyle bir teklif karşısında kalma
mış olsaydık, piyasada bu reaksiyon hâsıl olmıyacak ve koza da altı Jirada kalacaktı. Bu hu
susta fazla bir tetkik yapmış değilim, yalnız ar
kadaşımın söylediği bir şeyi arzediyorum.
Memleketin bugünki ticari vaziyetinden de
bahsedildi. Bâzı hususi sermayelerin yığdığı
prodüksiyon bez, kumaş, basma ve saire gibi
mamullerden bahsedildi ve karşılıklı tavizler
kabul edilirse fiyatlar derhal düşermiş ve mem
leket iktisadiyatı altüst olurmuş, zarar görülürmüş. Harb içinde gayritabiî şartlar altında yı
ğılmış ve fazla menfaat temini kastiyle birikti
rilmiş olan bu malların bekçiliğini yapmaya bu
günkü şartlar altında tahammül edemeyiz zarar
ederlerse onu da kendileri bilir. Nitekim vak
tiyle de kazanmışlardı. Burada da ticaret ve
ekonomi kaidelerinin hâkim olmasıdır. Ucuz ma
liyet yüksek vasıf temin etsinler, dışardan gele
cek mal ile rekabet etsinler. Yoksa Devlet ola
rak millet olarak bu gibi menfaatleri korumak
için halkın daha uzun müddet pahalılık sıkın
tısı içinde kıvranmasına tahammül edemem.
Bu husus Devlet mamulleri için de varittir.
Hükümetin son alınan kararlar münasebetiyle
bilhassa büyük tehlikeye karşı kaderini birleş
tirmiş olduğu Avrupa devletleri ile ekonomik
iş birliğine dayanan anlaşma temayülü kararı
yerindedir, yolundadır hayırlı ve isabetlidir, yo
lu açık olsun.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Efendim; Türk vatandaşlarına hasredilmiş, bir
hak olarak tanınmış bâzı küçük meslek ve sa
natlar vardıjr ki bu, 2007 sayılı Kanunla tedvin
edilerek ,ha!en roer'i olan hükümleri ihtiva et
mektedir,
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Şimdi İstanbul'a bir ecnebi gelir, bu kanuna
göre, muvakkat kaldığı takdirde ,meselâ müzis
yendir, bir veya iki konser verir, sonra gider.
Bunlara bu kadarcık bir hak tanınmıştır. Fakat
devamlı şekilde, 2007 sayılı Kanunun tadad et
tiği ve tahdit ettiği bâzı meslek ve küçük sanat
lar bu yabancılar için menedilmiştir.
İstanbul'da birçok vatandaşlara rast geldi
ğimiz zaman, her birisi kendi sanat ve meslek
lerine taallûk eden sahada, bu kanun benim mes
lekimi, benim sanatımı, bir vatandaş bana ve
diğer Türk vatandaşlarına tanınmış birer hak
olduğuna göre bu haklarımızın korunması hu
şunda hükümleri ihtiva ettiği halde bu kanun
tatbik edilmiyor. Yaptığımız şikâyetleri bir
türlü dinletemedik diye sızlandılar. Ve bana ve
rilen hesaplar bu kimselerin bu durumda olduk
larını göstermektedir. Rakamlar üzerinde du
ruyorlar. Hattâ o derece ileri gidiyorlardı ki,
mübalâğa olmasından korktum, doğrudur de
diler.
İstanbul'da 2000 - 3000 arasında Yunan ve
Yugoslev tebaasından olan ve icrayı sanat eden
hu gibi insanlar vardır. Türk vatandaşlarının
hakkı olan, ,onlara inhisar ettirilmiş olan küçük
sanatları yapmaktadırlar. Bu vaziyeti alâkadar
bir memura söylediğim zaman gizli yapıyorlar
dedi.
Arkadaşlar, gizli olsun açık olsun, bu kanu
nun hükümlerini hakikaten tatbik etmek isti
yorsak, ki, (Meclisin bu kanunu kaldırmadığı
na göre, böyle bir şeyin lüzumuna kaniim),
İstanbul ve Türkiye ölçüsünde müzisiyeıılerimiz
hattâ beynilmilel şöhrete malik müzisiyenlerimiz
vardır. Yabancı olan bâzı kimseler üç seneden
beri muvakkaten geldikleri halde müddetlerini
mütemadiyen temdit ederek İstanbul'da otur
maktadırlar. Bunlar bize ait bu sanatları yap
maktadırlar diye şikâyet ettiler, isim tasrih
ettiler. Ben bu yabancıların ismini vermek iste
miyorum. Fakat Hükümetten bunun takip edil
mesini rica ediyorum.
Bana verilen listede elektrikçi, motor tamir
cisi, tenekeci, sobacı radyo tamircisi müzisyen
ve saire var.
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Müzisyenin
buraya girmemesi lâzım, o güzel sanattır, yanlı
şınız var.
KEMAL ÖZÇOBAN

(Devamla) — Müzis-
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yen, 2007 sayılı Kanunun çerçevesine çalgıcı
diye girmektedir sanıyorum.
Bu itibarla ben vatandaşların haklarının
aranmasını Hükümetten rica ediyorum.
BAŞKAN — Faik Yılmazipek. (Yok sesleri)
Başka söz istiyen kalmadı.
Buyurun Ekonomi ve Ticaret Bakanı.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Diyarbakır) — Saym arkadaşlarım,
isminin telkin ettiği önem dolayısiyle bütün
arkadaşlarımız Bakanlığımızın yetkisine girsin
girmesin iktisadi hayatla ilgili bütün meselele
ri, bütün endişelerini, bütün tenkidlerini ve
bütün görüşlerini bizlere birer ilham mevzuu
olarak söylemiş bulunuyorlar.
Arannızda dört senenin üç senesini aynı şe
kilde çalışmakla, tenkid yapmakla ve doğru ve
acı söylemekle geçiren bir arkadaş olmak sıfatiyle bu tenkidleri ancak memnunluk ve bahti
yarlıkla karşılıyorum.
Konuşmalarımı iki büyük kısma ayıracağım.
Evvelâ arzedeyim ki, konuşmalarım uzun ola
caktır. Çünkü her arkadaşın kendi zaviyesin
den, kendi görüşünden, kendi bilgisinden, kendi
muhitinden ilham alarak ileri sürdüğü tenkitleri
vazifeli arkadaşınız olarak cevaplandırmak ve
umumi efkâr huzurunda hepisini birer birer ce
vaplandırmış bulunmak vaziyetindeyim.
Evvelâ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının va
zife ve bünyesinden bahsetmeliyim :
İşletmeler Bakanlığının ayrılması bir kısım
arkadaşlarımız, iktisadi hayatın bir kül olması
zaviyesinden, bir tenkit mevzuu yapmaktadırlar,
bendeniz Ekonomi ve Ticaret Bakanlığını aynı
zamanda Devlet fabrikalarının üzerinde nâzımlık rolü yapan iki vazifeli bir bakan, olarak değil,
yalnız ve yalnız memleket ekonomisinin tümü üze
rinde çalışan, yorulan bir bakanlık olarak müta
lâa ettiğimden, İşletmeler Bakanlığının ayrıl
masını memnuniyetle karşılamış bulunuyorum.
Bugünkü Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı için İş
letmeler Bakanlığına bağlı fabrikalar ne ise, hu
susi teşebbüsle kurulmuş olan mütevazi fabrika
lar da bizim görüşümüze göre odur ve bütün bun
lar aynı eşit haklar ve vazifeler karşısındadırlar.
Dokuz ay evvel varılan bu netice, memleketin
ekonomik hayatı bakımından zararlı değil, bilâ
kis hususi teşebbüs müesseseleriyle Devletin ik
tisadi faaliyetleri arasında bir eşitlik ve objek
tiflik bakımından faydalı olmuştur, kamaati'nde-
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yim. Bu durumda, Devlet fabrikalarının mura
kabesinden uzak kaldıktan sonra, memleket eko
nomisi meselelerini kül halinde müşahede etmek
göreviyle karşı karşıyayız ve bu yolda fiilen ça
lışmaktayız.
Bütün arkadaşlarım bilmiş olacaklardır ki,
çalışmalarımızda dört divar arasına kapanıp, bir
kurura saplanarak ve yetkimizden kuvvet alarak
karar vermek yoluna hiçbir zaman gitmedik.
Memleket ekonomisinde, her meselede ve her
sahada çalışan vatandaşlar olan bize ilham ver
meleri ve bize telkinde bulunmalarını rica ettik.
Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi, bütün ka
rarlarımız - ispat etmeye heran hazırım - ilgili
vatandaşlarımızın iştirakiyle verilmektedir. Bu
hususta, ilk imkânlar, hususi teşebbüsün dilek
lerini yoklamak üzere bir anket yapmakla işe baş
ladım. Bu anket benim için çok ilham verici
oldu. Ondan sonra, her prensip kararı arifesin
de, daima toplantılar yaptık; imkân buldumsa
ben yanlarına gittim, dolaştım, imkân bulamadımsa onlar buraya, Ankara'ya geldiler ve
günlerini bîr memleket çocuğu gibi feda ederek
bize ilham vermek için müşterek çalışmada hiçbir
zaman ihmal göstermediler. Bundan dolayı bü
tün tüccar ve sanayici arkadaşlarıma teşekkür
ederim. Bir parçacık muvaffak olmuşsak ancak
onların sayesindedir. Tüccar ve sanayicilerin
bize verdikleri raporları hiçbir zaman rafa koy
madık ve her zaman huzurunuza getirdik. Bütün
telkinlerin ve imkânların bize verdiği ilhamları
mezcederek ve muhtelif zaviyelerden gelmesi ta
biî olan bu ilhamlardan memleket menfaati uğ
runa bir muhassala çıkararak netice aldık. Hat
tâ bunu dahi kâfi görmedik. İstanbul'daki bâzı
tüccarlar ve sanayicilerle yaptığımız temaslar
neticesinde bu muhitlerle daha organik çalışmak
üzere tertiplenmiş bulunuyoruz. Ben de kendi
lerini teşvik etmekteyim. Ümit ederim ki, bu
iş sadece benim şahsi düşüncem olmıyacak, ben
den sonra gelecek arkadaşlarım da önlerinde or
ganik bir durum görecekler ve bu iş birliğini
tabiî ve zaruri olarak karşılıyaeaklardır. Bu
itibarla Sayın Yılmazipek arkadaşım müsterih
olsunlar, ticaret âleminin bütün hususiyetlerini
bilirim iddiasında değilim ve hiçbir zaman bu id
diada bulunmadım. Yalnız belki nazari olarak
biraz bilgim vardır. Kendilerinin sembolik ola
rak bahsettikleri Mahmutpara tüccarlarını dahi
çağırarak kendileriyle bu hususlarda konuşma
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yapmaktayız; hattâ bir dokumacı ile yakında te
mas ettik. Nerede oturursa otursun tüccar ve
sanayici bizim için muhteremdir.
Hepsinin de bize verilecek güzel fikirleri
vardır. Hiç bir iddia ve sabit fikre saplanma
dan daima onlardan istifade etmek yolundayız,
okuduklarımızın az, bilemediğimizi
öğrenmeye
muhtaç olduğumuzu görmekteyiz.
Sayın Ahmet Oğuz arkadaşımız diğer
bâzı arkadaşlarımız haklı bir kaç nokta
ya. temas ettiler. Şahsan ben de bu nok
talarda onların görüşlerine
iştirak ediyorum.
Bu noktalardan birisi şudur: Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığının çalışma sahası, yetki ve imkân
ları mahdut olduğu halde dünden beri birçok
tenkidlere mâruz kalması gösteriyor ki, hakika
ten Yüksek Heyetinizin de memlekette meyda
na gelmesini istediği Bakanlık, yalnız ismin de
ğil, memleketin ekonomisi üzerinde bir görüşü,
bir sezişi, bir telkini olan bir Bakanlık merke
zindedir. Benim şahsi kanaatim de bu merkez
dedir. Mesai arkadaşlarıma da bu şekilde tel
kin yapmaktayım. Umuyorum ki, gelecek Mec
lise Bakanlığınız, memleket ekonomisini kül ha
linde müşahede edecek, yalnız tenkidlere muha
tap değil, aynı zamanda bu tenkitleri salâhiyet
le ele alacak bir Bakanlık haline gelecektir.
Yine prensip meseleleri meyanında plânlı ça
lışma meselesi ortaya sürüldü. Bunda da arka
daşlarımla beraberim. Bugüne kadar birçok
işler yapılmıştır, hiçbirisine plânsız denilemez.
tıpkı bir elmas yüzüğün montörü olmadan yontulmaması. gibi, umumi bir plân olmadığından
bu işler tam istenildiği şekilde çıkmamıştır.
Yalnız, Marshall Yardımından istifade etmek
için Hükümetiniz Avrupa camiasında birçok
teknisiyenlere mütehassıslara muhtelif sahalar
da hazırlattığı plânları kabul ettirmiş ve finan
se ettirmiştir. Tarım sahasında, et alanında.
balık sahasında, Etibankm çeşitli işletmeleri
mevzuunda...' Hulâsa birçok sahalarda bizim
plânlarımız olmasaydı, bu plânlar kabule şa
yan görülmeseydi Avrupa İş Birliği İdaresi ve
bunu destekliyen Marshall İdaresi bir santim
dahi vermeyi göze alamazdı. Plânlarımız var
dır. Her sahada
çalışıyoruz. Fakat bunları
huzurunuzda değerlendirecek, geniş bir bohça
halinde huzurunuza sererek değerlendirecek bir
şekilde hazırlanmamış bulunmaktayız. Bunun
üzerinde çalışmaktayız. Sonradan intihap etti-
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ğinı Hükümet benden evvel bu ihtiyacı sezmiş I geçen seneye nazaran muhakkak bir eksilme gö
ve Amerika'dan mütehassıslar getirtmiştir. Kal
receksiniz.
kınma Bankasından da bu hususta yardımlar
Bunun bir tek istisnasını yüksek Bütçe Ko
görmekteyiz. Bundan evvelki mesaiye yeniden
misyonu bana bahsetti, bakanlığın maden iş
başlamak ve mevcudu değerlendirmek yolunda
leri lâyikı veçhile tertiplenememiştir. Madenler
Hükümet çalışmaktadır.
Umum Müdürlüğünde iki kısım vardır; birisi
teknik servis, diğeri idari kısımdır. Bütün araş
Bâzı sayın arkadaşlarım bakanlığımın teş
tırmalar, etüdler, programlar, talepler, harita
kilât kanunu olmamasını tenkid mevzuu yaptı
lar, teknik detaylar ancak teknik servisin çalış
lar. Derhal ilâve edeyim ki bir teşkilât kanununu
ması sayesinde intaç edilir, sonra 4dare servisine
geciktirmek ne kadar tenkid mevzuu ise, sık sık
verilir. Fakat üzüntü ile müşahede ettim ki
teşkilât kanunu getirmek de bu memlekette o
teknik serviste teknik eleman pek azdı. Bunun
kadar tenkid mevzuu olmuştur. Bendeniz fiilî
sebebi, dışarda geniş kazanç imkânları bulan mü
bir müşahededen, mevcut imkânlarla elemanları
hendislere, barem çerçivesi içinde mütalâa edi
tanıdıktan, kadrolar ve hizmetler arasında aktar
len realiteler dairesinde, I er bakanlıkta ek gö
malar yapıp bunları fiilen tevzinden sonra, hu
rev voliyle bir tek vazife verildiği halde Sayış
lâsa uzunca süren bir müaşhededen sonra, bir
tay] n bir karariyle, maden mühendislerinin mü
kanun getirmeyi veya benden sonra gelecek ar
hendis sayılmaması ve bunların bir ek va
kadaşımızın bu kanununu getirmesini daha uy
zife görememeleri idi. Daima anlayış gös
gun telâkki etmekteyim. Şimdiye kadar alelacele
teren Sayıştay Birinci Dairesi Başkanına git
gelen teşkilât kanunları sık sık değişmiş ve bir
tim, rica ettim, kendisiyle görüştüm, he
vekâletin 30 teşkilât kanunu çıkmıştır. Bir az
yeti umumiyede bu görüşlerini tâdil ettiler
önce de arzettiğim gibi, Ekonomi ve Ticaret Ba
ve bu suretle maden mühendislerinin de
kanlığı teşkilât kanunu, bu memleketin iktisadi
mühendis oldukları, bir teknisiyen oldukları ve
hayatı üzerinde sözü olan bir teşkilât kanunu
evvelki kararın yanlış bir karar olduğu ve ek
olmalıdır. Derhal şu ciheti arzedeyim ki, teşki
vazifenin zimmet çıkarmaya vesile olamıyacağı
lât kanunumuz henüz gelmemiş olmakla işleri
neticesine vardıklarını Yüksek Encümene arzetmizin tezebzüp içinde olduğuna, bir arakdaşımın
miş bulunuyorum. Çünkü bütçeyi Meclise arzetzannettiği gibi, vâsıl olunmasın. Üç senedir ara
tikten sonra bu neticeyi almıştım. Yüksek En
nızda yaptığım tenkidlerin bütün hulâsalarını iş
cümene, yegâne arttırmaya vesile olan mühen
başına giderken yanımda götürdüm ve bunlar
disler bahsinde bize yardımda bulunduğundan
üzerinde çalıştım. Bu tenkidlerimle huzurunuzda
huzurunuzda teşekkür ederim.
beni tezada düşürecek her hangi bir vesika gös
Hakkı Gedik arkadaşım, tatbikatı ısrarla
terilmesine imkân yoktur.
tenkid buyurdular ve bakan olmadan evvel yap
Neumark raporu Sayın Başbakanımın drektığım tenkidleri bakanlık sandalyasına oturduk
t i fi ile ele alındı ve her bakan arkadaş kendi da
tan sonra unuttuğumu söylediler. Eğer bunun bir
iresi içinde ve imkânları nispetinde bu raporu
misalini verirlerse özür dilemeye amadeyim.
tatbika başlamıştır. Ekonomi ve Ticaret Bakan
Sayın Muammer Alakant arkadaşım, Tica
lığınız da, fiilî füzyona göre, Neumark rapo
ret Bakanlığının bünyesi itibariyle çok şanssız
rundaki şeylerden derhal yaplıması mümkün ne
ve yorucu olduğunu ifham ederek ve benim ser
varsa yapmış bulunuyor.
I best ticaret mevzuunda Bütçe encümenindeki
konuşmalarımdan ihracat mallarımız fiyatları
Daima üzerinde hassas olduğum tasarruf en
dişesine gelince; maddelere geçildiği zaman man- I nın dış piyasalara uyması zaruretine temas eden
bir cümle olarak bunun beni yıpratan bir söz ol
zurunuz olacaktır: Yalnız bakanlıkla ilgisi ke
silen sekiz küsur milyon lira ve elektrik etüd I duğunu ileri sürdüler. Hakikaten Ekonomi ve
Ticaret Bakanlığı çok yorucu ve yıpratıcı bir
idaresi için bir milyon küsur lira azalma değil,
Hakanlıktır. Bu Bakanlık bana teklif edildiği
daha birçok hizmetleri üzerine almakla beraber
sırf Devlete yeni bir yük olmaması için İşletme- j sırada Başbakan'a endişemi izhar ettim tevec
cühlerini esirgemediler. Onun üzerine kabul et
ler Bakanlığına devrettiği kadrolar nispetinde
bir eksilme değil, bunlar dışında her maddede i tim. Zira memleket ve millete karşı çok borçla-
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rmı vardı. Yıpranma ile eğer memleket uğrunda I 'bir inkişaf göstermektedir. Harbden önce, 1936
yılını 100 farzedersek; 132, 159, 160 a mukabil
ve objektif çalışma yolunda yorulmamı kastedi
harbden sonraki ilk yılda ve harbin verdiği te
yorlarsa, bu yıpranmayı şimdiden kabul ediyo
şevvüşlerle 40 a düşmüş ve sonra derhal 139 a
rum. Millet uğrunda yıpranmayı bir vazife te
çıkmıştır. 1948 de 226 ya yükselen bu istihsal
lâkki ediyorum. (Bravo sesleri)
1949 da 263 ü bulmuştur.
Sayın arkadaşlar,
Tütün :
Birçok arkadaşlarımın üzerinde önemle dur
1936 yılını mebde olarak alırsak harbden ev
dukları bir mevzuda ,iktisadi hayatımızın kay
velki
dört yılda 100 - 96 - 77 - 86 ve harbden
nağı olan istihsal mevzuu olmuştur. Bir kısım
sonraki
4 yıl içinde 129 - 134 - 109 - 131 gibi
arkadaşlarca istihsalimizin azaldığını ispat et
rakamlarla harbden önceki seviyeleri aşmıştır.
mek için bâzı rakamlara da baş vurulmuştur.
daha fazla rakamlar verip sizleri yormak iste
Fakat rakamlar cansızdır ve onlar istenildiği
miyorum,
yalnız burada canlı hayvan için de
gibi kullanılabilir. Rakamlara bir bakışla hâdi
bir
tek
rakam
arzedeceğim.
selerin mânasına nüfuz edilemez. Biraz yorula
Har'bden
evvel
: Canlı hayvan 100 - 110 rak rakamların altına inmek, onlara nüfuz et
116 - 120.
mek ve anormal unsusları bundan elimine et
Harbden sonra ise : 116 - 122 - 129 - 125 i
mek icabeder.
bulmuştur.
Bir kere istihsalimizin yıllar arasında muka
Geçen sene hayvan yemi yokluğu ve kurak
yesesini yaparken ,alacağımız başlangıç, yılı üze
lık yüzünden hayvan sayısı bir evvelki seneye
rinde hassas olmak lâzımdır. Sonra harb yılları
nazaran
dört puvan düşmekle beraber harbden
nı da normal bir devre olarak araya koymak yi
evvelki
seviyeyi
daha yüksek olarak muhafaza
ne doğru bir şey olmaz.
etmektedir. Sanayi hammaddeleri, madenler
isterseniz sizlerle beraber ,harbden Önceki
ayni şekildedir. Sizleri daha fazla yormamak
dört seneyi ve harbden sonraki dört seneyi ele
için arzu eden arkadaşlara bu rkamları sunma
almak suretiyle harbden evvel ve harbden sonra
ya hazırım. Görülüyor ki, sayın arkadaşlar',
ki istihsal durumumuzu mukayese edelim, istih
memleketin istihsalinde; gerek mamul maddesalimizi şu belli başlı gruplara ayırıyoruz.
I lerde ve gerekse ziraat alanında ve hayvancı
Zirai maddelerde:
lıkta harbden evvelki dört yıl, harbden sonra ki,
1936 yılında hububat istihsalimizi 100 fardört yılın altında değil üstündedir. Bu arada,
zedersek, 1937 de 97 ye indiğini, 1938 de 110 a,
bir mahsul nev'inden diğer mahsul nev'ine kay
1939 da 108 e yükseldiğini görürüz. Harbden
ma olmuştur, fakat bunu tabiî telâkki etmek
Sonra, gerek kısmi seferberlik, gerek köylünün
icabeder. Bu, geçen senenin hava şartlarının husilâh altına gitmesi gerekse istihsalin şu veya
susiyetindendir. Bunun dışında, memleketimiz
bu suretle aksaması yüzünden harbden evvel
de ziraat, sanayi, ve maden sahasında harbden
kine nazaran 90 a düşmüş olan istihsal 1947 de
evvelkine nazaran harbden sonra geniş bir in
75 e düşmüş 1948 de ise 118 i bulmuştur. 1949
kişaf görülmektedir. Rakamlarını arzettim.
da % 40 gilbi bir düşüş göstererek 64 e inmiş
Çeşitli istihsalâtımızm kaynağı şüphesiz kretir. Şu halde hububat bakımından harbden ev I didir. Birçok arkadaşlarım çeşitli kredi nevileri
velki seviyeye harhden sonra 1948 de ulaşılmış
ne temas etmiş olduklarından umumi konuşmam
ve geçilmiştir. Bundan sonra, 1949 senesinin
sırasında zirai, ticari ve sınai krediler hakkın
malûm hususiyetleri yüzünden huhubat istihsa
da kısaca malûmat arzetmeyi faydalı buluyo
li düşmüştür.
rum. Zirai alanda bütün arkadaşlar Ziraat Ban
Bakliyat grupuna gelince : Yalnız nispet
kasının mesaisini şükranla karşılamakla beraber
leri okuyorum. 1936 senesinde 100. 1937 de 123,
imkânlarının tevazuu karşısında endişelerini be
1938 de 123, 1939 da 134 ü bulmuştur.
lirtmişlerdir. Yurdun zirai kredi ihtiyacını tah
min etmeye kalktığımız zaman, dekar itibariy
Harbden sonra, yine 1946 senesine nispetle,
le
ziraate verilmesi gerekli asgari krediyi na
1946 da 107, 1947 de 109, 1948 de 149 u, 1949
zara
alarak, tarla, bahçe, meyvacılık ve sebzeda ise 123 ü bulabilmiştir.
de
dâhil
olmak
üzere,
takriben
Yağlı tohumlara gelince : Bu kısım büyük I cilik
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2 580 440 000 lira krediye ihtiyaç olduğunu
görmekteyiz. Hayvancılık için de 182 724 000
lirayı da buna ilâve ederseniz ihtiyaç (3) mil
yar liraya yaklaşır. Buna, topraklandırma, çift
hayvanları ve ziraat aletleri için olan ihtiyaç
ları da koyarsak, her çiftçi işletmesinin asgari
bir çift öküzü sabanı ve sairesiyle mütevazi bic
şekilde takviye edilmiş olması için asgari 3 mil
y a r Türk lirasına ihtiyaç olduğunu Ziraat Ban
kası teknisiyenleri hesaplamışlardır. Buna mu
kabil, Ziraat Bankası imkânları oldukça mütevazıdır. Ziraat Bankasının 1950 yılı içerisinde
ödenmiş sermayesi, ihtiyatları ve karşılıkları da
dâhil olduğu halde, 193 milyon lira ve buna
sermaye telâkki edilmiyen fakat bir kredi im
kânı bahşeden tahvil satışlarını da ilâve eder
sek, nihayet 200 milyon civarındadır. Gerek
Yüksek Meclisinizin gerek Bütçe Encümenindeki arkadaşlarımızın telkinleri, teklifleri ve Hü
kümetinizin çalışmalariyle bu sene geçen sene
ye nazaran Ziraat Bankası sermayesi muhtelif
kaynaklardan takviye edilmiştir. Evvelâ serma
yesi 100 milyondan 300 milyona çıkarılmış, Marslıall Yardımından gelecek makinelerin bedelleri
buraya aktarılmış, sonra ayrıca bankanın yıllık
kârlarına ilâveten mümkün olduğu kadar tahvil
plase etmek suretiyle çiftçi için bilhassa uzun
âvdeli kredi imkânları araştırılmıştır. Sizler gi
bi Hükümetiniz de bunu yeter bulmamaktadır ve
bunun üzerinde çalışmaktadır. Bütün ihtiyaçla
rı karşılıyacak ölçüde kredi sağlanması bugün
için bir hayal olur, fakat mümkün olduğu ka
dar Ziraat Bankası imkânlarını artırma yolun
daki ümidimizi muhafaza etmekteyiz.
Ticaret sahasında sık sık kredi darlığından
bahsedilmektedir. Gerek Millî bankalarımız vasıtasiyle, gerek onları destekliyen Merkez Ban
kasının reeskont mekanizmasiyle bilhassa istih
sali değerlendirmek, yani ihracata mütaallik ve
müteveccih birçok ticari muameleleri destekle
mekteyiz. Bunun en son misalini tütün satışları
vermektedir.
Ege bölgesinde açılan tütün piyasasında,
Merkez Bankasının Millî Bankaları takviye et
mesi sayesinde, mahsul çok kısa bir samanda
tüccar tarafından tamamiyle alınmış ve bir en
dişe mevzuu kalmamıştır. Bâzı tüccarların elle
rindeki malı bugünkü fiyat seviyesi karşısında
bir türlü elden çıkarmaya gönülleri razı olmadı
ğı ve bir müddet daha bekletme imkânı elde
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edebilmeleri için kredi arama yollarına baş vur
dukları da bir vakıadır. Bunun karşısında, fi
yatları düşürme politikasını takip etmemiz dolayısiyle, daha az geniş davranıyoruz. Bu mev
zu üzerinde hassasiyetimiz vardır. Elinde daha
yüksek maliyetle mal bulunduran ithalât, ihra
cat ticarethaneleri en kiyasetli tedbirlerini bu
malları bir an evvel elden çıkarmakla göstere
ceklerdir. Çünkü dünya fiyatları inmeye müte
mayildir, ve dünya konjonktörü de bu merkez
dedir.
Sınai kredi üzerinde arkadaşlarımız endişe
izhar ettiler. Bu hususta Hükümetimiz bugün
lerde müspet bir neticeye varacaktır. Epeyi za
mandan beri imar ve Kalkınma Bankasiyle yap
mış olduğumuz görüşmeler müspet bir safhaya
intikal etmiş ve katî anlaşmaya varmak üzere
İmar \ e Kalkınma Bakasmm iki mümessili bu
raya gönderilmiştir; halen burada konuşmalara
devam ediyoruz. Diğer taraftan Merkez Ban
kası Umum Müdürünü tavzif ederek, kurula
cak Sanayi Bankasına yerli müesseselerin ve
vatandaşların iştirak nispetlerini tesbite çalışı
yoruz. Diğer taraftan ayrıca sanayicilerle temas
ederek onların bankası olan bu müesseseye ken
di gayretlerini tahrike çalışıyoruz. İmar ve Kal
kınma Bankasiyle yapılmakta olan anlaşma he
nüz neticelenmediğinden Sanayi Bankasının şek
li üzerinde fazla izahat veremiyeceğim. Fakat
müspet neticeye varmak üzere bulunduğumu
zu söyliyebilirim.
Küçük sanatların kredi ihtiyacına birçok arr
kadaşlarım temas ettiler. Küçük sanatlar kredi
ihtiyacım düşünmekteyiz. Elimizde bunun mü
tevazı bir nüvesi olan Halk Bankası vardır.
Halk Bankasına yeni bir mahiyet vermek üze
re Banka Kanununda tadiller yaptık, sermaye
sini artırdık, bâzı imkânlar sağladık ve müesse
seyi destekledik; Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca buna ait formalite itmam edildi ve Hükü
mete sunuldu, öyle umuyorum ki, yüksek he
yetiniz bu çalışma devresini bitirmeden evvel
bu küçük sanayi kredisi işini halletmek şerefi
ni alacak ve bize bu hususta çalışma imkânını
bahşetmiş olacaktır.
Bir kısım sayın arkadaşlarım dış ticaret po
litikamıza temas ettiler. Dış ticaret politikamız
Bretton Woods anlaşması ve çok taraflı tediye
esasları ana çerçevesi dahilinde inkişaf etmekdedir.
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Tuttuğumuz yol, mümkün olduğu kadar
memleketler arasında boşluk bırakmamak, her
memleketle bir ticaret ve tediye anlaşması ya
parak anlaşmalar zencirinin son halkasını ta
mamlamaktır. Memleketin iç ve dış ticaretinin
gelişmesi hususunda bugün Birçok Avrupa Dev
letleri ile ticaret anlaşması yapmış bulunuyo
ruz.
Ticaret anlaşmalarının mühim bir kısmı nor
mal şekilde işlemektedir. Hakkı Gedik arkadaşı
mız anlaşmaların işlemediğini iddia buyurdular.
Yalnız İtalya ve Belçika ile bâzı sıkıntılarımız
vardır. Belçika'ya yaptığımız" telkinler netice
sinde mübadelelerimizin karşılıklı işlemesini
umuyoruz. İtalyan dış ticaret politikasının hu
susi bünyesi ve bilhassa hususi takas üzerinde
ısrar etmesi, ihracattan mütevellit dövizin yüz
de ellisini tüccara bırakması karşısında, diğer
memleketlerde ticaretimiz normal işlediği halde
İtalya ile normal bir ticaret mekanizması kuru
lamamaktadır.
İhracat politikamız günden güne değişen bir
görüş değildir. Mümkün olduğu kadar, memle
ketin bit avuç mahsulünü dahi kıymetlendirme
ye matuf, ihracatı teşvik eden bir politikadır.
30 Haziran tarihinde ilân ettiğimiz sirkülerde
bu hususta birçok kolaylıklar göstermiş bulu
nuyoruz. Bu mevzuda, memleketin ihtiyacını da
göz önünde tutarak, yalnız satmak değil, sat
mamak suretiyle memleketi doyurmak endişe
sine de geniş ölçüde yer verdik.
Hububat, yem, zeytin yağı ve kısmen gübre
ihracatı memnuiyetine veya takdirine rağmen
ihmaeatımız, Bütçe Komisyonunda da arzettiğim gibi, geniş ölçüde inkişaf etmiştir.
Hakkı Gedik arkadaşım, Demokrat Parti na
mına bütçemizin tenkidini yaparken, ihracatı
mızın artışı iddiasını yalanlamak kasdiyle bâzı
ihsai malûmata baş vurmuştur. Kendisine vere
ceğim cevap için en kestirme yol, rakamları ko
nuşturmak ve onları izahlandırmak olacaktır.
Bendeniz Bütçe Komisyonunda son yılların
en yüksek ihracat seviyesi ue ulaştığımızı söyler
ken harbden evvelki yılları da nazara aldığımı
ifade etmiştim. Kendileri 1934 - 1939 yıllarını
alıyorlar. Orada ihracat fazlalığını ileri sürerek
acaba tonu unutup değişen kiymete mi saplandı
lar diye bir endişe izhar ediyorlar. Bu hakikat
değildir. Değişen kıymetler üzerinde istatistiki
mukayese yapmayı düşünmedik. Değişmiyen kıy-
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met üzerinden^ yâni ton üzerinden konuşuyorum.
1949 senesinde ihracat bir milyon tona yaklaş
mış 1934 yılından itibaren ihracatımız muhtelif
seyir takip etmiş ve bâzı yıllar bir milyonun üs
tüne çıkmıştır. Bîr milyon iki yüz bin, 1 600 000
gibi.
1934 te gerçi bir ihraç fazlalığı olmuştur.
Fakat, bu mukayeseleri yaparken rakamların
tahlilini de yapmak gerekir. O yıllar, geniş ölçü
de maden kömürü ihraç ettiğimiz yıllardır. O
yıllarda maden kömürü ihraç ediyorduk da, şim
di niçin etmiyoruz? Acaba istihsalimiz mi azal
dı? Hayır arkadaşlar. İstihsalimiz bilâkis yıl
dan y ^ a artmaktadır. Fakat memleket endüs
trisi, memleket kalkınması, iş ihtiyaçları, ener.;',
muvasala, nakliyat ve ulaştırma işleri ok'adar
inkişaf etmiştir kî, bir zamanlaı' dışarıya sat
makta olduğumuz kömürü artık memlekete kuvvei muharrike olarak, enerji olarak kullanmak
zamanının gelmiş olması muvacehesinde kendi
iktisadiyatımıza ve ihtiyacatımıza hasretmiş bu
lunuyoruz.
1934 yılında 675 740 ton kömür sattık. Eğer
bu cihet nazara alınmayıp da muhalif arkadaş
larımız tarafından 1 637 000 tonluk 1934 ihra
catı en yüksek rakkam olarak almanak isteni
yorsa, o yılın bakkamını da alsak kömürün tenzi
liyle 96^1 bin ton olarak yine 1940 yılı ihracatı
nın altında kalmaktadır. Diğer seneler 670 bin
500 bin, 300 bin ton olarak harbin arifesine kadar
ihtiyaçtan fazla kalan kömür ihraç edilegelmiştir.
Harbden önceki ihracatımızı ton itibariyle
kabartıp zahiren geçen seneden daha yüksek
göstermesinin sebebi buradadır. Temenni ede
lim ki, memlekette su enerjisinden, linyit ener
jisinden - ki bu yol üzerindeyiz - daha .fazla isti
fade edelim. Daha ucuzunu ve daha rantablini
kullanıp daha para edeni satmak yoluyla eski
günlerin dövizini yine kazanalım. Buna çalışa
cağız.
Bahsettiğim kömür elemanını çıkardığımız
takdirde 1934 den 1949 yılma kadar, yine hu
zurunuzda iddia ediyorum, geçen yıl en yüksek
ihracatı yapmış durumdayız. 1934 de, bu ten
zillerden sonra arzediyorum, 960 000 ton olan
ihracatımız hiçbir sene 800 000 tonu geçmemiş
ken 1949 da 997 000 tona ulaşmıştır.
Sayın muhalefet partileri adına konuşan ar
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kadaşlarımız, bilhassa Hakkı Gedik arkadaşımız
ithalâtımızı tenkit ederken ithalâtımızın ve
rimli işlere tahsis edilmediğini ileri sürdüler.
Üzün ve edebiyat yaparak, değil, rakamlara da
yanarak sizlere arzı malûmat edeceğim.
Arkadaşlar, memlekette verimli olmıyan iş
lere ithal mallarının tahsisinden bahsederken
hatırımıza lüks maddeler ve alelûmum yeniş is
tihlâk maddeleri gelir. Bunların yekûnunu nis
pet olarak arzediyorum: 1938 yılında, ihtiyaç
maddeleri ki - bunlar istihsale hadim maddeler
değildir - Elektrik ampulü, fennî aletler, saatlar, kâğıtlar, pamuk mensucat, hububat, bakli
yat, şeker, çay, kahve, yün mensucat, muşamba,
porselen ve saire gibi maddeler ithalâtı umumi
ihracatımızın rakam olarak % 25,7 sini ifade
ederken, bu nispet 1948 de 24 e, 1949 da 23,4 e
düşmüştür.
Daima şikâyetçi bulunduğumuz lüks madde
lere Naylon ismiyle sembolleştirilen ve zaruri ol
mıyan maddelere gelince; harbden evvel dahi
1938 yılında bu maddelerden bütün ithalâtımız
% 8,5 u geçmemişken, harbden sonra 1948 yılında
4,5 a ve 1949 da 3,6 ya düşmüştür.
Sağlık işleri için yaptığımız ithalâtımız da
hi, 3,9 dur. Bu rakamları arzettim. Cemettiğimiz zaman; umum ithalâtımızda istihsal madde
leri telâkki edilmiyen ithalât nispeti % 30,9 u
geçmez. Ulaştırma, bayındırlık gibi istihsali
mize matuf, olanları takviye eden maddelerin
yekûnu % 69,1 i bulmaktadır. Yılların muka
yesesini yaparak sizi daha fazla yormak istemem.
Sayın arkadaşlar, cetveli kısaca arzettim.
Gördünüz ki, nispetler bakımından ithalâtımız,
bir tezepzüp içinde olması şöyle dursun, bilâkis
sınırlanmakta ve memleketin iktisadiyatım
takviye -edecek bir istikamet almaktadır. Ge
çen seneye kadar bir liste halinde bıtlunan umu
mi ithalât rejimimizdeki maddeleri yeter görmiyerek üç liste yaptık ve memleketin ihtiyacını
nispetine ve esasına göre bu üç listeye taksim
ettik. İthalâtımızda, şunu arzedeyim ki, memu
riyete yer verilmemiştir. Dünya camiasında yer
almış bir memleketin, suni gümrük duvarları
arkasında ve memnuiyet teminatı içerisinde in
kişafa mazhar olacağına kani değiliz. Memnu
iyet yerine ölçülü ithalâtı, istihsale matuf it
halâtı ve memleketin menfaatine matuf itha
lâtı perensip olarak kabul etmiş bulunuyoruz.
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Bu arada yerli endüstri için bâzı «endişeler
izhar edildi. İthalât rejimimizde, elimizdeki dö
vizler muayyen ve mahdut olduğu için değil,
esasen
prensiplerimizde
mümkün
olduğu
kadar
istihsali
teşvik
mahiyetinde
ol
duğundan, döviz tahsislerimizi
ve ithal mü
saadelerimizi bu şekilde ayarlamaktayız. İt
hal müsaadelerini verirken de daima tüccarla
görüşmekte ve sanayicilerle konuşmakta ve mü
saadelerimizi ona göre vermekteyiz. Size bir iki
misalle bu hususta nasıl çalıştığımızı arzetmek
isterim. Memleketin bir miktar yün ipliğine
ihtiyacı vardır. Yün ipliği nevi itibarîyle birçok
hususiyetler taşıdığı için bu işle uğraşan tüccar
larla iş birliği ve sık sık toplantılar yaptık.
Fazla istoklara da girmemek için, onların bize
verdikleri raporlara istinaden, bilfarz, yerli
fabrikaların istihsal ettiği yün ipliği memleket
ihtiyacını karşılıyacak bir miktara yaklaşmakta
olduğundan, sadece nope, bukle, ters yüz ve
flombe nevileriyle 16 numaradan yukarı doku
ma ipliklerinin
heyeti umumiyesinden muay
yen miktarda getirmeyi karar altında almış bu
lunuyoruz. Bu kararı alırken memleketimizdeki
sanayicileri, tüccarları topluyoruz, piyasanın
nabzını elinde tutan vatandaşlardan soruyoruz
ve ona göre alıyoruz. Körü körüne hareket
etmiyoruz. Dövizlerimiz sayılı olduğu için mem
lekette yapılmayanı getirtmek, memlekette ya
pılanı getirmemek esasını mümkün mertebe
•elde tutuyoruz. Fakat sanayicilerimizin, mem
lekette ne yapılırsa hariçten o mal ithal edilmiyecektir, binaenaleyh hangi fiyata olursa ol
sun 20 milyon müsteklik buna tahammül ede
cektir gibi bir zihniyete kapılmamalarını rica
ederim.
Pamuk ipliğinde aynı çalışmayı yaptık ve
Ibâzı kısımlarının 'hiç gelmesine lüzum görmedik.
Bâzı kısımların muayyen evsafta olanlarının
gelmesini yine sanayicilerin telkini ile testoit et
miş bulunuyoruz. Pamuk ipliği muhtelif tarife
pozisyonlarına girmektedir. 366 - B ve 367 - B
tarifesine gren 16 ve daiha yukarı numaralarda
ki pamuk ipliklerinin disponibilite nispetinde
ithaline zaruret görülmüştür. Buna mukafoil bil*
farz pamuk ağ iplikleri piyasaya çok fazla gel
diğinden ve paket yapmakta kullanılan sicime
rakip olduğundan dolayı bunun ithalini tahdit
ediyoruz.
Her sahadaki çalışmalarımızla ithal rejimi-
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ni tatbik ederken iş adamları ile iş birliği yapı
yoruz. Bunu hem kendimize bir vazife sayıyor
ve hem de bilgimizi artırmak için zaruri görü
yoruz. Aynı zamanda idare edenlerle idare edi
lenler arasında bir ayrılık olmadığı misalini
vermek istiyoruz.
Kastamonu ve civarının keten ve kendir dâ
vası vardır. Bunun için sanayicileri, fabrikacı
ları, mustahsıUarı topladık, hattâ milletvekili
arkadaşlarım da lütfedip bu toplantıda bulun
dular. Büyük bir anlayış havası içinde konuş
tuk ve bâzı neticelere vardık. Bunlara harfiyen
riayet etmekteyiz. Bu konuşmalar sonunda şu
neticeye varıldı : 412 tarifesine giren keten ve
kendir ipliklerinden yalnız 14 numaradan yutkarı olanların ithal edilmesi. Şu halde 14 numa
radan aşağı olanları ithal etmiyeceğiz. Bu karar
bu şekilde tatbik edilmektedir. Müstahsilin
elindeki mahsulleri ve memleket mamullerini
değerlendirmek için çalışıyoruz. Fakat bu de
mek değildir ki, müstehlikin zararına memleket
ne yapıyorsa o yapılsın ve onun maliyeti ve
onun evsafiyle iktifa edeceğiz. Hayır bunu yapmıyacağız. Daha ucuz ve daha iyi vasıflı mal
yapmak için ithal imkânını, Demoklesin kılıcı
gibi, sanayicilerin başında tutarak, ithal etmek
suretiyle objektif bir yoldan yürüyeceğiz.
413 numaralı tarifeye giren kunduracı iplik
leri ithaline de lüzum görmüyoruz. Çünkü mem
lekette kunduracı ipliği yapılmaktadır ve bu
iplikler memleket ihtiyacını ve kunduracıların
ihtiyacını karşılıyacak miktar ve vasıftadır.
Bunun içindir ki, döviz vererek kunduracı ipli
ğini memlekete sokmuyoruz. Bu misaller fazlalaşabilir, sizleri yormamak için misal zikretmiyeceğim. Görüyorsunuz ki, sayın arkadaşlarım,
ithal rejimimiz gelişigüzel değildir. Bu şekilde
tenkid yapan arkadaşlarım çalışmalarımızın hu
susiyetine vâkıf olmak zahmetini ihtiyar etme
mişlerdir. Bilhassa Hakkı Gedik arkadaşım bi
zim Bakanlığın raportörü, bizim aksak tarafla
rımızı daha iyi ve daha yakından görmeye fır
sat bulmuş oldukları halde tenkidlerini. daha
ciddî ve daha esaslı yapmış olsalar, bu şekilde
sathi bir görüşle yapmamış olsalardı, bizim için
tenkidleri çok daha faydalı olurdu. Tenkidlerinin hepsi sathidir, hepsi politiktir.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Hepsinden neyi kasdediyorsunuz ?
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EKONOMİ VE TÎCARET BAKANI VE
DAT DÎCLELÎ (Devamla) — ikinci defa söz
alırsınız.
Sayın arkadaşlar; dış ticaret politikamıza
temas ettim, ihracattaki görüşümüzü arzettim.
ithalâttaki hassasiyetimizi izaha çalıştım. Şim
di bunların neticesi olan dış ticaretimiz hakkın
da malûmat arzedeceğim.
Dış ticaret muvazenesi tediye muvazenesinin
bir unsurunu teşkil etmektedir ve bizim gibi te
diye muvazenesinde bâzı unsurlarda fazla gelir
ümit etmiyen memleketler mümkün olduğu ka
dar dış ticaret muvazenesinde açık vermemek
endişesini göz önünde tutmak mevkiindedirler.
Zengin memleketlerde ticaret muvazenesinin
lehte olmaması ehemmiyetle üzerinde durulacak
bir mevzu değildir. Ticaret muvazenesinin aleyh
te olması demek, çok yemek, dünyadaki bütün
nimetlerden istifade etmek ve bunun için de
fazla ithal etmek demektir. Bunun telâfisi o
memleketler için mümkündür. Onların firmala
rı vardır, sermayelerinin nüması vardır. Sigorta
şirketleri vardır, navlun gelirleri vardır. Hulâsa
tediye muvazenesi mevzuunda zengin memleket
ler ticaret açığına ehemmiyet vermezler. Bizim
gibi imkânlarla mukayyet olan memleketler ha
kikaten istihlâklerinde fedakârlık yapmak ve
mümkün olduğu kadar dış ticaret muvazenesini
denk tutmaya mecburdur.
Bu dış ticaret muvazenesi bilhassa harb yıl
larının arifesinden başlıyarak, biraz evvel izah
ettiğim, geniş ölçüde kömür ihracatı sayesinde
lehte bir inkişaf kaydetmiş ,yani ihracatımız it
halâttan fazla olarak devam etmiştir.
Bütün harb yılları içinde lehte inkişaf ettik
ten sonra harb yıllarının yavaş yavaş tesirleri
nin izale olmaya başladığı 1946 yılından sonra
vaziyet değişmeye başlamıştır.
1946 yılının lehte bulunan büyük bir husu
siyeti o yılın mahsul durumunun çok bereketli
olması ve bir kısım mahsulün satılarak lehimize
kaydedilmesidir. Bununla beraber ticaret mu
vazenemiz mütevazı olmak üzere lehte bir fark
göstererek devam ede gelmiştir.
1946 dan sonra yani dünya harb ekonomisin
den sulh ekonomisine geçtikten, normal istihsal
başladıktan sonra ve muztarip Avrupa devletle
ri kendi ihtiyaçlarını yavaş yavaş temin edip
dışarı pazarlara yavaş yavaş mal satmaya başla
dıktan sonra memlekette stok eksiğimizi telâfi et-
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mek için 1947 den itibaren geniş ölçüde ithalâta
başlamış bulunuyoruz. Bunun netice itibariyle
verimli bir ithalât olduğunu arzetmiştim. Tica
ret muvazenemiz aleyhte seyretmiştir. 1947 de
59 milyon lira, 1948 de 219 milyon lira açık ver
miştir. 1949 da bu açık zahiren 118 milyon lira
ya inmiştir, şimdi arzedeceğim sebeplerle haki
katte çok daha aşağıdır. Yüksek malûmunuz
dur ki, ticaret muvazenesi ithalât ve ihracatın
mukayesesinden meydana gelir, ve ithal olunan
her mal gümrüğe girmesi dolayısiyle ithalât kefe
sinde yer alır ve orada ifadesini bulur.
Halbuki ticaret muvazenesinin neticesi hak
kında fikir yürütürken ,ticaret muvazenesi ne
ticesi farkı, tediye muvazenesine yani ödeme
zaruretine ne nispette intikal ettiği keyfiyeti ile
mukayese edilmelidir. Bu sene yapmış bulundu
ğumuz geniş ithalâttan bir kısmı, bedeli hiç
ödenmiyecek hibe olan mallardır. Bir kısmı ise
daha ilerki senelerde çok müsait şartlarla öden
mesi derpiş edilen mevzulardır. Yine bir kısmı
tiraj mekanizması ile doğrudan doğruya bedeli
ödenmeyip hibe sayılan ve bedelini malı gön
deren memlekete Amerika'nın ödemesi ile neti
celenen yoldur. Bunların rakamları şöyledir :
Bedeli hiç ödenmiyecek veya uzun vadeli
taksitlerle ödenecek Marshall yardımından fii^ n ithal edilen mal, ki yekûnu 64 milyon lira
dır. Bunun çok mühim bir kısmı ödenmiyeceği
ve bu itibarla tediye muvazenemize bir borç
olarak baskı yapmıyacağı halde gümrüklere
gelmiş, gümrüklerde makayyet bulunmuş ve
gümrüklerden alman istatistiklere geçmiş olduğu
için ithalâtımızda yer almaktadır.
Yine döviz tediyemiz ve tiraj haklarından
kullanılan 13 milyon dolar karşılığında 35 mil
yon lira da ithalâtta yer aldığı, ticaret muvaze
nemizde aleyhte bir unsur olduğu halde tediye
muvazenemize geçmiyeceği için bizim borçlu du
rumumuz üzerinde tesiri olmıyacaktır. Bu da
35 milyon liradır ki, diğer 64 milyon lira ile be
raber yekûnu 99 milyon liradır. Bu miktarı bu
seneki açığımız olan 118 milyon liradan çıkardı
ğımız takdirde geriye 19 milyon lira kalır.
Bu sene iç iaşe endişeleri bakımından yalnız
Marshall Plânından uzun vadeli kredi veya hibe
olarak değil, aynı zamanda peşin para vermek
suretiyle buğday ithal etmiş bulunuyoruz ve
memlekette ticaret muvazenesini münakaşa eder
ken 28 milyonluk ithalâtımızın da bu yüzden
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tekevvün ettiğini hatırlatmak iktiza eder. Bu ha
kiki bir ithalâttır, bunun bedelini ödedik. Bu
ticaret muvazenemizden tediye muvazenemize ge
çecektir. Bu olmasaydı, bu sene açık dahi mevzuubahs olmıyaeaktı. Fakat olmuştur, zaruridir.
Ticaret muvazenemizde 28 milyon lira açık ver
me bahsuıa da olsa memlekette bir iaşe ferahlığı
ve emniyet yaratmış bulunuyoruz.
Bâzı arkadaşlarım, ticaret muvazenesini ve
bilhassa son yılın muvazenesini münakaşa eder
lerken, kendi irademizin dışında tekevvün eden
bir unsuru bilmemezlikten geliyorlar. Bu unsur*;
İngiltere 'nin önayak olması ile 32 devlet parasına
sirayet eden devalüasyon unsurudur. Hatırlar
dadır ki, Son baharda devalüasyon, haberi piya
saya endişeli bir şekilde yayıldığı zaman herkes
ne olacağım diye düşünüyor ve mallarının nasıl
satılacağı hakkında endişeler izhar ediyordu. Bi
zim iradelerimiz dışında ve aleyhimizde olmakla
beraber devalüasyona rağmen bu yıl ihracatımız
son yıllarda bir inkişaf arzederek tahakkuk et
miş bulunuyor. Devalüasyon hiç şüphesiz ihraç
mallarımızın bâzılarını zorlaştıran, dışardan gel
miş bulunan bir hâdisedir. Biz buna uymadık.
Devalüasyon yapmak zararı ile yapmamak zararı
arasında bir muvazene aradığımız zaman Devalü
asyona gitmemenin memleketin menfaatma ola
cağı neticesine ve vatandaşın parasiyle buntın ka
bili telif olmıyacağı kanaatma vardık.
1946 da verilen 7 Eylül Kararları tenkit edil
miş iken bugün dünyanın bu devalüasyona katılmasiyle ikinci devalüasyon yapmayı memleketi
miz için faydalı görmedik (Bravo sesleri).
Devalüasyonun ihraç mallarımız üzerindeki
tesiri çok mühimdir. Biraz evvel arzettiğim gibi
32 Mîllet para devalüasyona katılmış ve ithal edi
lecek mallara karşı o malları yüksek göstermeyi
mucip olmuşlardır. Buna rağmen ihracatımız ya
pıldı. Devalüasyon, yapan memleketlerin dünya
ticaretindeki hacmi ithalâtta % 65, 19 u buldu
ğunu arzedersem ihraç mevsimi başında bâzı
mallarımızın fiyat yüksekliklerini endişe ettik
leri sırada bir de buna zamimeten devaliasyon
karşısında ne kadar endişeli durumun az olduğu
nu sizler hatırlarsınız. Bütün mallarımızın akı
betini teker teker mütalâa ettik, belki 30 ihraç
maddemizi ele aldık, satınalma şanslarını, rakip
memleket mallarını ve sürüm imkânlarını mü
talâa ettik. Yaptığımız birçok teşebbüsler sa
yesinde de bu gün elimizde bizi üzecek kadar
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geniş mikyasta stokumuz' kalmamıştır ve bu
sayede ihracatımız da son yılların fevkine çık
mıştır.
Hakkı Gedik arkadaşım, dış ticaret muva
zenemizden bahsederken 1934 - 1938 de yaptığı
mız ihracat fazlalığını 1949 yılında ve ondan
evvel 1 - 2 yıl içinde erittiğimizi söylediler ve
bunu tenkit ettiler. Sayın arkadaşlar, 1934 yı
lından sonra ve bilhassa harb yılları içerisinde
ithalât olmadı ise, bu istemediğimizden değil,
yapamadığımızdan, dolayı olmuştur. Bu mem
leketin geniş vatandaş kitlesinin istihlâk mad
desinden tutunuz da
kalkınma malzemesine,
ulaştırma malzemesine olan ihtiyacı meydan
dadır. Bu itibarla memleketimiz, ithalât yap
mak zorundadır. Eğer harp yılları içerisinde
ve o yıllar arasında ithalâtımız ihracatımızdan
az olmuşsa, ithalâtımız lâyikı veçhile ihtiyaçlalarımızı karşılıyacak derecede, yapılmadıysa,
harb bittikten sonra bu sıkıntılı durumu izale
etmek için müstehlik olarak bir diş fırçası, bir
traş bıçağı, bir müstahsil olarak lüzumlu mal
zemeyi getirmek eksiklerimizi telâfi etemk için
elimizdeki dövizden ve altından sarf ettik. Altın
öyle üzerine hissetle bakılacak bir meta değil
dir. Altın sarfedilmiyen imkânları toplayıp
bilâhara sarfetmek üzere mekân arasında bize
mübadeleyi temin eden bir maddeden ibarettir.
Birçok arkadaşlarımı bilhassa endüstri mev
zuu üzerinde bilgisi, ilgisi, vukufu olan arkadaş
larımı endişeye düşüren büyük bir mevzua gel
miş bulunuyorum: Ticaretin serbest bırakıl
ması mevzuu.. Avrupa'da, Paris'te Avrupa İk
tisadi iş Birliğine katılmış ve bundan menfaat
ummuş ve elde etmiş memleketler arasında ol
mamız dolayısiyle orada cereyan eden her hâ
diseye bigâne kalmıyoruz, hüsnüniyetle, iş bir
liği zihniyetiyle müzakere ve münakaşalara katı
lıyoruz Avrupa kalkınması ve bâzı siyasi teh
likeleri önlemesi, iktisaden kendi kendine yet
mesi bakımından Amerika
Avrupa'ya yardım
yaparken, « her şeyden evvel aranızda kendi
imkânlarınızı kullanınız!» telkinini haklı olarak
yapmaktadır. O itibarla halen Avrupa Dev
letleri kendi istihsallerini birbirlerine takdim
etmek, kendi ithalâtını da kapatmıyarak onlara
sürüm imkânı vermek endişesiyle başbaşa kal
mıştır. Bunun mahiyeti ticaretin tamamen ser
best bırakılması değildir; Avrupa tş Birliğine
dâhil memleketlerin kendi aralarında vâki olan
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fiilî ithalâtın şu nispette kolaylaştırılması me
selesi. Bunun için de geçen senenin fiilî ithalâ
tını ele aldık. 1948 yılında Avrupa iktisadi iş
Birliğine dâhil memleketler ve bu memleketler
den kendilerine vâki olan ithalâtın % 50 si nis
petinde bir serbestiyi mümkün görüyorlar mı,
'görmüyorlar mı diye hükümetlere soruldu. Biz
de geçen yıl sonlarına doğru ki, müddet 15 Ara
lıkta bitiyordu, cevap verdik. Verdiğimiz cevap
şudur : Biz Avrupa iş Birliği camiasının bir uz
vu olarak bu 19 1ar arası iktisadi hareketin ge
nişlemesi için ithalât ve ihracatta % 50 serbes
tiyi arzu ediyoruz. Yüzde 50 nsipetinde katılı
yoruz. Bu % 50 demek esrbest dövizle yapılan
ithalât demek değildir. Yüzde elli nispeti ge
çen sene 'bu 18 memleketten yapmış bulunduğu
muz 395 milyon liranın % 50 si nispetine teka
bül eden bâzı malların ithalini serbest bırak
maktan ibarettir. Bunun için bir liste yaptık.
Listeyi de huzurunuza getirdim. Avrupa iktisa
di tş Birliğinin serbest ticaret sistemine girmesek dahi, bugün bizim tatbik ettiğimiz ithalât
politikası ve takip ettiğimiz prensip, mümkün
olduğu kadar istihsale hadim malları ithal et
mek, diğerlerini ithal etmemek merkezindedir.
Bizim bu prensip dâhilinde geçen sene 19 dev
let içinde ithal ettiğimiz malların % 50 si, is
tihsalimize ha'dim iptidai maddeler, makineler
ve cihazlardır. Bu angajman olsa da olmasa da
esasen 'benim ithalât politikam, memlekete ithal
edeceğim malları bir sıraya tâbi tutmak sure
tiyle memlekete girmesini istemediğimiz malla
rın ithalini önlemek imkânını vermektedir. Be
nim fiilen tek taraflı olarak tatbik ettiğim it
hal programını, Avrupa iş Birliği camiasına ka
rışmak gibi ileri bir görüşe iltihak etmek su
retiyle onlara telkin etmiş bulunuyoruz. Kaldı
ki, bâzı kayıtlar da ilâve ettik. Bu kayıtlarımız
dan bir-tanesi, eğer foir memlekete borcum
olursa, başka bir memleketten alacağım bu bor
cuma mahsup edilsin. Bu kaydımız, bu işi zor
laştıran bîr şart değil, normal bir şart. Son gün
lerde Paris'te toplanan iktisadi iş Birliği Kon
seyi bu serlbest ticaret rejimine karar vermesi
için her şeyden evvel merkezî bir e'ok taraflı te
diye sistemine girilmesini zaruri görmüş, yani
nizim bir memleketten alacağımızın başka bir
memlekete olan borcumuza mahsup edilirse şar
tımız üzerinde teşkilâtta umumi olarak çalış
maktadır. Bu birinci şartımız, eğer ben ttalya'-
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zatın % 60 - 70 e kadar istihsale hadim malları
getiriyoruz.
Son bir şartımız da şudur : Avrupa İktisadi
iş Birliğine dâhil olan memleketler de bu şartla
rı kabul edecekler ve onlar da şu, şu malları
mızı almakta kolaylık göstereceklerdir. Bunlar
bir nevi pazarlık şartlarıdır ve her memleketin
kendi iktisadi strüktürüne göre ileri sürdüğü
şartlardır.
Bu şartlar güzelce mütalâa edildiği takdir
de, kabul olunur ve Avrupa'lıları birbirine
yaklaştırır, gayeler olduğu müşahede edilir.
Hiç şüphesiz kısmen olsun serbest ticaret re
jimine giderken ve bunu daha mülayim karşı
larken memleketin gümrük politikasını da dü
şünmek icabeder. Bu hususta Gümrük ve Tekel
Bakanı arkadaşım daha yetkili konuşacak du
rumdadır. Yalnız şu kadarını arzedeyim ki, iki
türlü mesaimiz vardır. Bir tanesi artık ihtiyaç.»
kâfi gelmiyen ve sıklet üzerinde devam eden
gümrük tarifeleri yerine kıymet üzerinde ç.alışmalarimızdır.. ikincisi; bugünkü zaruretler ica
bıdır. Memlekette yapılan bir malın benzerini
getirmekten ziyade o malın hammaddesini, za
ruret varsa, getirmeyi uygun görüyoruz. Ampul
fabrikaıs gibi, naylon iptidai maddesi, kavuçuk
iptidai maddesi gibi. Bu husustaki kanun tasa
rısını da Büyük Meclise sunmuş bulunuyoruz.
BAŞKAN — 15 dakika istirahat etmek üzere
otruuma ara veriyorum.
Kapanma saati : 18

ya borçlu kalırsam Fransa'daki alacağım ile
italya'ya bu borcumu ödiyeceğim.
İkinci şartımız; bu memleketlerle ithalât ve
ihracatımız da günü gününe beraberlik olma
maktadır; bazan borçlu ve bazan da alacaklı
vaziyette kalıyoruz. Binaenaleyh muayyen bir
nispette borçlu kalmak imkânı olmalıdır. Eğer
italya'ya borçlu kalırsam ve italya bana % 25
nispetinde bir kredi imkânım bağışlarsa, borcu
mu ben döviz ile değil, mal ile ödiyeceğim. Ve
bir sene zarfında bu mümkün olmazsa tekrar
konuşacağım.
Görüyorsunuz ki, ticaret serbestisi mevzuu
nu yüzde yüz seribest bırakmak demek değildir.
Ticaret serbestisi mevzuu ve bizim bugüne ka
dar kabul ettiğimiz mevzu, yalnız Avrupalılar
dan yaptığımız ithalâtın yüzde 50 sinin serbest
bırakılmasıdır. Ticaret yaptığımız diğer Avru
pa memleketleri de var. Bu cümleden olarak,
Çekoslovakya, Romanya, ve sair memleketler de
vardır. Avrupa memleketlerinden yalnız 191arla yaptığımız ithalâtın yüzde 50 si serbest
bırakılmıştır. Bu nispet ithalâtımızın yüzde 26
sini bulmaktadır. Çünkü biz yalnız bu 19 mem
leketten ithalât yapmıyoruz, diğer memleket
lerden de, diğer kıtalardan da ithalât yapıyo
ruz. Yüzde 50 serbest ticaret, şartlarımıza uy
gun olduğu takdirde, kabul ettiğimiz bu esas
lar dairesinde cereyan edecektir. Kaldı ki, be
nim demin de nispetleriyle arzettiğim gibi bir
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Açılma saatd
saati : 18,22
BAŞKAN — Başkanvejrili
Baskanvei
Raif Karadeniz.
KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin),
(Maı
KATİPLER
ı—

BAŞKAN — Bakan izahatına devam edecek.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Devamla) — Saym arkadaşlarım,
bundan evvelki oturumda serbest ticaret mese
lesini arzetmiştim. Mekanizmasını, mahiyetini,
bizim görüşümüzü, tetkiklerimizi, muhtemel şe
killeri, ve şartlarımızı ifade etmiştim. Bütün
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Cenap Aksu (Kocaeli).

ı

bunlar kabul edildiği takdirde, bize hangi mal
lar Avrupadan mümkün olduğu kadar kolay ge
lecektir? Döviz sıkıntısı olmadan, lisans sırası
beklemeden hangi mallar gelecektir? Hazırlayıp
Paris'teki idareye sunduğumuz listenin birkaç
maddesini arzedersem serbest ticaret çalışmala
rı hakkında tamamiyle mukni malûmat arzetmiş
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olurum kanaatindeyim.
Avrupa iktisadi iş Birliği Konseyinin kara
rma uyularak 15 . X I I . 1949 tarihinden itibaren
şeraitimizi kabul eden memleketlerden, biraz
evvel şeraitimizi arzettim, ithallerini kolaylaş
tırmayı, serbest yapmayı düşündüğümüz madde
ler şunlardır:
Gümrük tarife numarası 33 A. Sıra ile oku
yorum, ehemmiyetli ehemmiyetsiz bütün mad
deleri sırasına göre okuyorum. Tarife pozisyo
nuna göre listemizi yapmış bulunuyoruz.
33 A - Balık yağı. Yalnız tababette müstamel
balık yağı.
u
Tarife pozisyonuna birçok maddeler girmek
tedir. Şayet hepsinin girmesinde mahzur görmüşsek yalnız faydalılarını göstererek imkânı
daraltmış bulunuyoruz.
44 tarife no. Domuz
kılı.
45 yalnız fırça kılı. 48 yalnız tarakçılıkta
kullanılan boynuz 64 kursak, 64 h dişçi mum
ları, 71 c kimyevi gübreler, 72 c yaş deriler yaş
derilerin bir kısmını satarız, bir kısmını da
büyük baş derileri ithal ederiz.
73 C. sair deriler. 89 yalnız makina kayışı
ve makinalarda müstamel deri ve kösele mamulâtı. 98 A. Merinos, 100 tavşan, misk faresi,
102 ,44 numaradan ince yün iplikleri, 112 yal
nız kıldan mamul makina kayışı...»
Bu listeyi tamamiyle okursam sizleri çok yo
racaktır. Onun için şurasından burasından bir
kaç isim daha zikrederek serbestçe ithalini müm
kün gördüğümüz maddelerin istihsalimizin geliş
mesine matuf makina ve istihsal vasıtaları teş
kil ettiği fikrini sizlere vermiş bulunacağım :
«... 275 sair nebati boyalar, müstahzarat. Ma
den direği, sigara kâğıdı, selüloz hamuru, lâs
tik, tel, dişçilikte müstamel lâstik, mika ve memulâtı, pencere camları, demiryolu traversleri
yalnız halis çelik, hususi çelik, nakil vasıtaları,
bakır, pirinç tunç (toz ve verak halinde). Maden
ocağı lâmbaları, tramvay, teleskop, makinalar,
fişek kovanı ve saire. Ayrıca otomobil tekerlek
leri, tramvay, kamyon, kamyonetler...
Görüyorsunuz ki, muhterem arkadaşlarım,
bizim muayyen şartlarla % 50 olarak kabul et
tiğimiz serbest ticaret rejimi ancak dünya itha
lâtının % 56 smı bulmakta olan istihsal madde
lerinden ibarettir. Bu hareket olmasa da, bugün
fiilen bakanlıkça verdiğimiz lisans müsaadeleri
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esasen bu maddeleri ön plânda tutmak politika
sına matuftur.
Hiç şüphe yok ki, serbest ticaret hareketi çok
mühim bir meseledir ve memleketimizin de düşü
neceği bir dâvadır. Avrupa iş Birliği camiası içe
risinde çalışır ve medeni bir millet olarak o camia
içerisinde rakabet yaparken birkısım malların da
kendi tercih sıramıza göre ithalini fazlalaştırmak
vazifemizdir. Memleket iktisadiyatında bu nispet
daha yukarı çıkarılabilir veya çıkarılamaz. Bâzı
memleketler % 60 yapacakmış. İlerde daha fazla
olacakmış, bütün bunlar münakaşa mevzuu ola
bilir. Biz, memleket içinde mevcut sanayii de
göz önünde tutmak suretiyle Avrupa memleket
lerinden münhasıran iş Birliği camiasınla dâhil
Avrupa memleketlerinden ithal edilecek malla
rın % 50 sini serbest bırakmak imkânını görüyo
ruz. Bu şartlar altında memleketin her halükâr
da dış ticaretini, serbest ticaret adı altında başı
boş bırakacak değiliz.
Dı§ ticaret ve umumiyetle ticari hayatımız
dan bahsederken Millet Partisi adına konuşan
Ahmet Oğuz arkadaşım, tenkidlerini yaptıktan
sonra «Bakan, ihtimal böyle diyecektir, şöyle di
yecektir diye kehanette bulundular. Halbuki bü
tün bu tahminleri, Bütçe Komisyonunda benim
izahlarımı dinlemeleri neticesidir. Zira bura
daki konuşmalardan evvel Bütçe Komisyonunda
altı saat süren izahlarda bulunmuştum ve orada
izahatta bulunurken bir arkadaşım piyasada bâzı
tüccarın sıkıntı çektiğini, ellerinde stok mal bu
lunduğunu ve bu stok malı çıkarmak için hususi
kredi sağlama işini telkin ettiler. Bendeniz de:
Normal olarak kredi vermeyi tabiî gördüğümüzü
bunun için de Millî bankalara telkinlerde bulun
duğumuzu ve onları destekliyen, onların kredi
kaynağı olan Merkez Bankasına normal ticari
krediyi, istihsal ve ihracatı takviye eden kre
diyi telkin ettiğimizi arzetmiştim. Fakat elindek malı, bugünkü fiyatları beğenmiyen, daha
güzel günler geleceğini umar adedleri mahdut
bâzı toptancıların da fiyatların düşmesi karşı
sında elindeki malları bir an evvel çıkarması
piyasa fiyatına satması lâzımdır diye söylemiş
tim. O sıralarda 8 kadar tüccar iflâs etmişti.
Sayın arkadaşım bunu yine politika mevzuu
yaparak, mensup olduğum partinin tüccar züm
resine karşı tazyiki şeklinde söylediler, böyle
bir kisve vermek istediler. Çok müteşekkirim,
Esat Tekeli arkadaşım ulüvvü cenap gösterdiler
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ve oradaki konuşmaları burada tekrar ettiler.
Nş. benim düşünce ve zihniyetim, ne de mensup
olduğum partinin umdeleri, memlekette bir
zümrenin aleyhine teşahhus etmiş prensipleri ih
tiva etmemektedir. Partimizin kurucusu Ata
türk, bir. vecizesiyle ticari zihniyetin tablosunu
çizmiştir ve birçok ticarethanelerde bu vecize
asılı bulunmaktadır. Benim de ibadet derecesin
de inandığım bu cümleyi müsaadenizle okumak
isterim. A t a t ü r k : (Tüccar, milletin emeğini ve
üretimini kıymetlendirmek iÇJn eline ve zekâ
sına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat gös
termesi gereken adamdır) demişti. Binaenaleyh
partimizin kurucusu Atatürk'ün görüşünden
başka ve ayrı bir görüşümüz yoktur.
Ahmet Oğuz arkadaşım birçok meselelere te
mas ettikten sonra Ofis faaliyetine geldiler ve
iaşe politikamızı tenkit ettiler, un ve ekmek
gibi işlerin teferruat olduğunu söylediler. Biz
ekmeğin, unun, buğdayın bilâkis ofisin kuruluş
sebebi olarak telâkki ediyoruz. Memleketin iaşe
sini tanzimle mükellef olan bir Bakanlık olarak
Ofise munzam vazifeler telkin ettik. Ve Ofis de
bu şekilde çalışmaktadır.
Konuşan arkadaşlar, Ofisin bu sene büyük
bir gayretle çalışmakta olduğunu söyliyerek bu
müesseseyi övdüler. Fakat Ahmet Oğuz arkada
şım burada dahi bir tenkit mevzuu yapmak
arzusu ile teşkilâtın geniş olduğunu ifade etti
ler. Huzurunuzda arzedeyim k i ; 600 yerde şu
bemiz yoktur. Sadece 160 yerde şubemiz vardir. Bunun 20 si bu sene benim emrimle açıl
mıştır. Zira muvasala güçlükleri bu senenin
hububat sıkıntısını biliyoruz. Kışın yolları kapa
nan bâzı bölgelerde Hakkâri, Van, Bitlis gibi
yerlerde stoklar tesis etmek için 20 şube açıl
mıştır. Bunun yükünü sırtımızda taşımaktayız
ve hesabını vermeye her zaman hazırız.
Arkadaşımız, Ofis iaşe politikasından bah
sederken muayyen kilit yerlerinde birkaç alım
yeri yapılsın ve müstahsilin ayağına gidilmesin
dediler. Eğer yalnız piyasadaki fiyat meselesi
olsaydı belki bu kâfi gelirdi. Köylerimiz, kasa
balarımız ve münakale durumları cümlemizcc
mâlûm4ur. Hasat mevsiminde muayyen yerlerde
alım yapıp diğerlerini bekletmek, onları endişe
de bırakmak doğru değildir. Hasat mevsiminde
falan köyün paraya ihtiyacı ne kadarsa diğer
köylerimizin ihtiyacı da o kadardır. Bu itibarla
müstahsilin, ayağına gitmek hizmetine koşmak
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ve en kısa bir zamanda mubayaa ve stok yap^
mak itiyadı içerisindeyiz.
Amerika'da Kanada'da, değil böyle kazalar
da, köylerde alım yerleri tesis etmek, hattâ tar
lalarda alım yapmak üzere seyyar silolar, tesis
etmek yoluna gitmişlerdir. Köylünün en kısa
bir zamanda malını teslim çtmesi, münakale
üzüntüsünden kurtulması, köyünden ve işinden
ayrılmak ıstırabından kurtulması için pek çok
şeyler yapıldığı bir zamanda ofisin köylünün
ayağına kadar gitmesini bir vazife k a b ı olarak
saymanızı rica ederim.
Bu seneki hububat vaziyeti yüksek heyeti
nizce malûmdur. Hasat mevsimi başında birçok
vatadnaşlar endişe içinde Kışın nasıl olacağını
düşünürlerken bugün buğday fiyatları inmekte
dir. Bu da Ofisin realiteye uygun olarak nasıl
çalışmkata olduğuna bir misaldir.
Bir aralık ziraat memleketi olan memleketi
mizin dışarıdan buğday ithal etmesinin hatalı
olacğaı töhmeti altında kalmıştık.
Zirai istihsalâtımız toprağın hususiyetine
bağlı olmakla beraber şeraiti havaiyenin tahtı
tesirinde olduğu da cümlenizin malûmudur. Bu
itibarla her sene ivicaçlı bir seyir takibeden
bir yerde bu sene şu kadar istihsal edeceğim
hükmünü çıkarmak ve ıher sene muayyen bir
miktar hububat temin etmek imkânı yoktur.
Fransa bu sene buğday anlaşması birliğinde
ihracatçı olarak yazıldığı ve 90 bin ton taahhüt
ettiği halde, buğday ithal etmek mevkiinde kal
dı. Buna karşı hiçbir Fransız çıkıp da Hükü
mete, sen ziraat memleketisin, neden buğday
ithal ettin demedi. Dâva, memlekette sıkıntı ya
ratmamaktır. Bunun bir tenkid mevzuu olma
ması lâzımgelir.
Bizim İQİ.n dâva silo davasıdır. Bunun üze
rinde esaslı olarak çalışıyoruz. Fazla buğday
istihsal ettiğimiz sene ihtiyacımızdan fazlasını
satarız, memlekette istihsal az olduğu sene ha : .
riçten mubayaa yaparız. Stoklarımızın fazlasını
koymak için, demin de arzettiğinı .gibi, silolara
ihtiyacımız vardır. Ofis kurulduğu zaman yü.2bin tonun altında çalışıyordu. Bugün 460 bin
ton hububat alımı yapmaktadır. Silolar inşası
için Kalkınma Bankası ile temaslarda bulunduk.
Bütün hesaplarımızı yaptık, kendilerine projele-,
rimizi arzettik. Mükemmel tabiriyle bunları
vasıflandırdılar. Yakında Amerika'ya bir heyet
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gidecektir, Kalkınma Bankasından bu hususta bir
istikrazda bulunacağız. Memleket hububat sıkın
tısının giderilmesinde en kestirme yol hiç şüphesiz
memlekete bir yıldan diğer yıla kâfi miktarda,
hububat aktarma dâvası olduğuna göre, silo me
selesi bizim başlıca meselemizdir ve biz bunun
üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Umuyorum ki,
çok yakın bir zamanda bu miktar 600 bin tonu
aşacaktır. Buna bir, iki yüz bin ton daha ilâve
etmek mümkün olursa en kötü ihtimalleri dahi
karşılıyacak bir duruma gelinmiş olacaktır.
Evet, ofisin faaliyeti meyanma bâzı mevzu
lar ithal ettik. Ayrı bir teşkilât kuracağımıza
elemanı mevcut; kadrosu mevcut, tahsisatı mev
cut bir teşekkülden birkaç türlü faydalanmayı
gayet tabiî telâkki ediyoruz.
Bu sene geçen seneki hava şartlarının netice
si olarak, ben burada Muammer Alakant arka
daşımın, fiyatların düştüğü hakkındaki sözleri
ne iştirak etmiyorum.
Muammer Alakant arkadaşım, bu sene sade
yağ fazla istihsal olundu fiyatlar onun için in
di, 'buyuruyorlar. Bendeniz bilâkis bâzı ihsai
rakamlara dayanarak arzediyorum ki; bu sene
nin sade yağ mahsulü geçen senenin çok: altın
dadır. «öyle ise nasıl olur da yalnız bir valâyet
•borsasından geçen mallar iki misline yüksel
miştir?» Buyurdular ve bunu bütün memlekete
teşmil etmek istediler. Bu i§le ofisi tavzif etti
ğimiz zaman ofis memurları yağ istihsal bölgele
rini dolaştılar ve en müsait olarak Diyarbakır'ı
seçtiler. Diyarbakırlılar, Siverekliler ve civar
mıntakanm müstahsılları bütün* mallarını ofise
arzettiler. Bunun için Diyarbakır piyasasında
ofis fazla alım yapmış oldu. Buna istinat ede
rek memlekette yağ istihsalinin iki misli oldu
ğu neticesine varmak doğru olmadığı gibi bi
zim rakamlarımıza göre de yağ istihsali geçen
senenin tabiat şartları yüzünden azalmıştır.
Haziran içerisinde kışın yağ fiyatlarının 10
liraya kadar çıkacağını söyliyenler ve düşünen
ler yok değildi. Buna karşı ofise bu vazifeyi de
verdik. Bu, belki devamlı bir politika olmıyabilir. önümüzdeki sene geniş istihsal olursa fi
yatların müstehlike normal intikali halinde pi
yasalarda ofisin tanzim satışına ve müdahalesi
ne hiçbir vesile ve lüzum kalmıyacaktır. Fakat
bu seneki müdahalemiz sayesinde yağ fiyatları
umulan miktara çıkmamış bilâkis onun çok dû
nunda kalmıştır.
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Buyurdular ki, ofis Diyarbakır'da yağ mu
bayaa ettiği zaman fiyat 650 kuruştu, ofis çekil
dikten sonra 600 e indi. Doğrudur; bir parti
ı malın alımında pazarlığı bizzat ben yaptım.
t Tüccarların hamiyetini rica ederek ofise müm
kün olduğu kadar ucuz yağ vermelerini temin
ettim. Buna rağmen niçin düştü sualine gelin
ce, ofisin yağ aldığı ve kışın da müdahale sa
tışları yapacağı endişesi istanbul tüccarları
nezdinde, stokçular nezdiride yer etmiş ve pi
yasaya gelmekten tevakki etmişlerdir. Bu bizim
müdahalemizle olmuştur. Büyük müstehlikin
merkezlerde bu sene yağ fiyatları korkulan fi
yatların çok altına düşmüştür.
Dr. SAÎM ALI DlLEMRE (Rize) — Şu
kahveyi de bir becerseniz.
VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Ofise ver
diğimiz diğer iki işten biri balık, diğeri et mev
zuudur. Et konusunda derdiniz bir iki şehrin
et ihtiyacını karşılamak değil bu memlekette
henüz değerlen'dirilmemiş, her sene yalnız ipti
dai şekilde nakil ve mübadele yüzünden 100
milyon lira kaybeden hayvancılığımızın kıymet
lendirilmesi davasıdır. Bunun üzerinde hazırla
dığımız projeler Amerikalılarca, Avrupalılar
arası Ekonomik iş Birliğince kabul edilmiş pek
mükemmel bulunmuş ve bize tahsisat verilmiş
tir. B.u sene dış finansman olarak beş milyon
dolar aldık; ve Amerikalı bir firmaya teknik
plânlarını hazırlatıyoruz.
Erzurum Kombinası üzerindeki hazırlıkları
mız da ilerlemekte'dir ve önümüzdeki ay bu
kombinanın faaliyete geçeceğini ummaktayız.
Bütün bunlar, muvakkat tedbirlerle tanzim
şeklinde değildir. Bir taraftan müstahsilin yü
zünü güldürmek, bir taraftan da, kanından ili
ğinden boynuzuna kadar hayvanın her zerresini
değerlendirmek ve nihayet geniş müstehlik ta| bakasma da az ve pahalı yediği eti hem ucuza
ve hem de bol miktarda yedirmek yolunu tut
muş bulunuyoruz. Fazlasını da ihraç edeceğiz.
i
Ahmet Oğuz arkadaşım nedense yağ işine de
dokundular ve Ofisin hazırladığı nebati yağı
tenkit ettiler. Biz yağları karıştırıyormuşuz.
Arkadaşlar mevzuubahis olan yağın keşfi
bize ait bir mesele değildir. Bütün dünya neba
ti yağ yiyor. Hattâ ingiltere'de Margarin namı
altında tereyağ da yapılmaktadır. Bugün sade
I yağ bulamadığımızdan dolayı bu şekilde nebati
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yağlara gidiyoruz ki bunu da doktorların pro I Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı olarak biz, sade
fesörlerin nezareti altında yaptırıyoruz. Bu hu , bir zümrenin, bir mahallin, bir bölgenin değil,
susta hazırlanmışı tahlil raporu da vardır. Yağ memleketin tümünün menfaatim takibetmek var
zifesiyle karşı karşıyayız. (Bravo sesleri) İhraç
ları biz karıştırmıyoruz. Yağı karıştırıyorlar
zorluğu karşısında kalan her tüccar, her müs
demekle neyi kastettiklerini anlıyamadim. Tağ
şiş demek istiyorlarsa, tağşişi biz yapmıyoruz, tahsil kolay bir yolu ele alıyor ve takası ileriye
sürüyor. Arkadaşlar, takas normal bir mübadele
bilâkis onu takip ediyoruz.
yolu
değildir ve iptidai memleketlerde dağ baş
Sayın arkadaşlarım umumi maruzatımın son
kısmına gelmiş bulunuyorum. Bu kısım fiyat ha larında takibedilen sistemin aynıdır. Takas, mem
leketlerin tediye ve ödeme işlerini normal ticari
reketleridir. Memleketimizde ve her memlekette
yollarla
tanzim edemedikleri zaman ele aldık
iktisadi hayatın temeli fiyat mekanizmasıdır.
ları
daha
ziyade bu yoldaki boşlukları doldur
Bütün müstahsil, müstehlik ,tüecar, ithalâtçı ve
maya
matuf
geri bir sistemdir. Binaenaleyh
ihracatçı vatandaşlar fiyat hareketleriyle, fiyat
mekanizmasiyle maişetlerini temin ederler. İt şu günün, bu günün zaruretleri diyerek bu geri
sistemi bir normal mübadele kisvesi altında ta
halâtçı bir memleket olmak sıf atiyle bunlar üze
mim
edip geliştirmeye gönlümüz razı değildir
rinde hassasiyetle durmak kararındayız. Ehem
ve
bu
yolda ısrarla hareket edeceiğz. Israrımız,
miyetle şunu arzedeyim ki; son zamanlarda it
inat
değildir,
ısrarımız inancımızdan ileri gel
hal fiyatları üzerinde bir inme temayülü başla
mıştır. Biz bu inme hareketlerini durdurma ta mektedir. Memleketin menfaati normal şekilde
ithalâtı ve normal şekilde ihracatı takibetmede
savvurunda değiliz. Memleketin seneler ve se
tecelli
edecektir. Takas bâzı mallarımızın satı
nelerce beklediği geçim sıkıntısını hafifleten,
şını
kolaylaştırıyoruz
zehabını vermekte ise de
yaşama imkânlarını kolaylaştıran fiyat tenezzü
bunun
günahını,
bunun
vebalini, bunun ağırlı
lünü, konjonktürel hareketi durduracak takat
ğını, yüksek fiatla mal ithal etmekle, 20' milyon
te olmadığımız gibi durdurmak niyetinde de
vatandaş
çekmektedir. Bunun için bir normal mü
değiliz. 20 milyon vatandaşın geçimi, gıdası, fi
badeleyi
köstekliyen
hiçbir harekete gitmiyeceğiz.
yatların inmesi nispetinde ifadesini bulmakta
Sayın
Hakkı
Gedik
arkadaşım fiyat endeks
dır. Bu itibarla fiyatların normalleşmesi ve her
lerinden
bahsetti
ve
memleketimizin
durumunu
fiyat inişi bütün vatandaşlara intikal edeceğin
da çok kötü gösterdi. Hakikaten bizde de fiyat
den bundan kimsenin zarar görmesi muhtemel
lar yükseldi ve yükselmiyen memleket yoktur.
değildir; tabiî; pek cüzi bir kısmın ve stokçula
Fiyat yükselmeleri, mebde senesine göre bir yük
rın zararları müstesna. İthalâtta başlıyan fiyat
seliş
arzeder. G5 memleket üzerinde yapılan etüdinmeleri umuyoruz ve hissediyoruz ki memleket
ler
şu
neticeyi vermektedir. Türkiye'de geçin
içinde yayılmaya başlamıştır. Bu müstahsil va
tandaşların ihtiyacı olan mallara da sirayet ede me endeksini 1938 de yüz itibar edersek 1949 da
378 e ulaşmıştır. Türkiye 'nin altında ve Türki
cek ve bundan dolayı maliyet fiyatları da yavaş
ye'nin
üstünde memleketler vardır. Gönlümüz
yavaş düşecektir.
arzu eder ki Türkiye, geçim endeksi daha aşa
İstihsal maliyetimiz düştükten sonra elde et
ğı olan memleketler seviyesinde olsun. • Fakat
tiğimiz malı biraz daha ucuza ihraç etmemenin i ben size realiteyi, olması lâzımgeleni ve en iyi
bendeniz mânasını anlamıyorum. Memleketin : şekilde değil, açık yüzü ile arzedeceğim.
elde ettiği malların kolayca satılması arzusunu I
Geçim endeksi Türkiye'den daha düşük olan
izhar ediyorlarsa, saltanatı başlıyan müşterinin ı 40 memleket ve geçim endeksi bizden yüksek
vereceği fiyatlara intibak etmekten başka çare ! olan 24 memleket vardır. Fiyat endeksinin bizde
yoktur. Bu, memleketin de, müstahsil ve müs I yükselmediğini iddia etmiyorum. Bu yükseliş bâtehlikin de binnetice lehinedir.
i zılarmda daha fazla, bâzı memleketlerde daha
Bu itibarla saym arkadaşlarım, memleket
az olmuştur. Biz de bu memleketlerin ortasında
ekonomisinin emniyetini, temelini zedeliyen her
bulunmaktayız.
telkin karşısında ısrarla korkusuz durmaktayız,
Maddi imkânlarımız, strüktürümüz ve, sair
ve ısrarla duracağız. Elinde şu veya bu miktar
unsurlarımız
müsait olsaydı belki bu kadar yükstok malı bulunan bir zümrenin veya bir mınta'
kamn arzusu muharemdir, fakat ne yapalım i selmezdi.
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Hayat pahalılığı endeksi Avustur
ya'da bizim 378 e mukabil 707
Bolh ya 'da
765
Şili'de
564
Finlandiya 'da
856
Fransa 'da
2 242
Yunanistan 'da
27 914
Honkong'da
586
îran 'da
860
italya 'da
4 790
İspanya'da
495
Polonya'da
12 970
2 191
Tunus 'da
Meksika 'da
403
417 olmuştur.
Peru 'da
Harbe giren ve girmiyen birçok memleketlerde geçim endeksi yükselmiştir, bir kısmında
bizden çok bir kısmında ise bizden az yükselmiş
tir. Realite bundan ibarettir.
Hayat pahalılığı endeksini daha sarih bir şe
kilde mukayese için bütün dünyayı değil bir bi
ri ile benzerlik arzeden memleketler olmak iti
bariyle bizi Akdeniz civarında olan memleket
lerle mukayese etmek daha doğru olur kanaa
tindeyim
Akdeniz civarında olan memleketlerle, yani
bir birine mizaç itibariyle, çalışma itibariyle mü
şabehet arzeden memleketlerle umumi bir mu
kayese için. bunların geçim endekslerini huzu
runuza arzedeceğim.
Fransa 'da Aralık 1949 da 37 e nazaran 2242
Irak'ta
506
İspanya 'da
498
İtalya'da
4 790
Lübnan'da
•
419
Mısır
274
Yunanistan
27 914
Türkiye
378
Mısır müstesna Akdeniz civarındaki memle
ketlerin geçim endiaksi bizim memleketimizin
çok üstündedir.
Fiyat inme hareketlerinin memleket lehine
olmadığını söyliyen arkadaşlarımız oldu.
Zannederim ki ifadelerinde hataya düşmüş
oluyorlar.
Sayın Milletvekili bir taraftan ıstıraptan ve
fiyatların yüksekliğinden bahsediyor, diğer ta
raftan, fiyatlar inme temayülü göstermiştir, bu
na müsaade etmeyin diyorlar. Bu iki zıt şeyi na
sıl telif edeceklerini bilmiyorum.

;
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Ek inek meselesinde yine Millet Partisi adına
konuşan Ahmet Oğuz arkadaşım, ekmek fiyat
larının çok yükselmiş olduğundan bahsettiler.
İsmail Sabuncu arkadaşım kendilerine cevap
verdiler, bendeniz tekrar etmiyeceğim. Yalnız
ekmek fiyatlarının inip çıkmasında buğday
alım fiyatlarının büyük rolü vardır. Biz, ekme
ği halka ucuz yedirelim derken, buğdayı müstahsıldan çok ucuz almamız iktiza eder. Bu va
ziyette müstahsil olan çiftçi vatandaşlarımız bu
vaziyetten müşkül duruma düşeceklerdir; ki
böyle hareket ettiğimiz takdirde elbette tenkid
edilmemiz icap eder. Biz, .her iki .zümreyi de
düşünmek mecburiyetindeyiz. Hem bu tarafı,
hem karşı tarafı nazarı itibara alacağız. Halka
ekmeği ucuz yedirmek istiyorsak buğdayı köy
lüden ucuz almamız icap edecektir. Buna da rı
za gösteremeyiz. Bu itibarla bir tenkit yaparken
bunu bir neticeye bağlamak iktiza eder kanaa
tindeyim.
(Kâfi, kâfi sesleri).
İBRAHİM ARVAS (Van) _ Tenkid ettik,
diyorlar, cevapsız kalmasın söylesinler.

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, bu umumi konuşmadan sonra Sayın mil
letvekillerinin çeşitli sorularına cevap vermeye
hazırım.
İlk konuşmayı Cemil Alevli arkadaşım yap
tılar ve el dokuma sanayiinin müşkül duru
mundan bahsederlerken Anteb'i misal getirdi
ler ve el tezgâhlarının altı binden 200 e düştü
ğünü söylediler. Bu rakamı
bendeniz biraz
mübalâğalı buldum. Fakat bir miktar düşme
vardır. Harb içerisinde ithalâtın imkânsızlığı
yerli mamulâtm azlığı karşısında küçük sanat,
el emeği göz nuru erbabma has olan bir incelik,
bir zevk ve mahallî hususiyetlerin katılması
suretiyle değil, alelade kaput bezi yapmak su
retiyle bir rekabet sahasına gitmişlerdir. Bu
sahada fabrikasyon daha fazladır. El emeği
ne nazaran daha ucuza maledilmektedir. Kü
çük sanatkârlar sahalarını değiştirmek zorun
dadırlar. Küçük el tezgâhları muvaffak ola
caklarsa fabrika mamullerinin eşini yapmakla
değil, mahallî zevkleri, istihsal edecekleri mal| lara itina ile işlemek suretiyle muvaffak olai caklardır.
|
Aranan malları yaptıkları takdirde yaşa-
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mak imkânlarını bulacaklar, hattâ gelişecek
lerdir. Fakat kaputbezi ve benzeri mamulleri
yaptıkları takdirde kendileri daima zor durua
düşeceklerdir. Bunlara karşı Bakanlıkça alâ
kamızı esirgemiş değiliz. İnkişaflarını sağla
mak için etüdler yapıyoruz. Kendilerinden
yaptığımız ricalar ve talepler mahallî imkâna
l a n belirten hususiyetleri değerlendiren istih
sal ve dokuma yoluna girmeleri merkezinde
dir.
Fabrikaların kapanmasından ve elde büyük
bir stok bulunmasından bahsedilirken, bu du
rum bir Sanayi Kanunuunn mevcut olmaması
na hamledildi.
Memleketimizin hakikaten bir Sanayi Kanu
nuna ihtiyacı vardır. Bir ana sanayi kanunu
na, kâmil bir sanayi kanununa ihtiyacı vardır.
îki sene evvel o günkü ihtiyaçlara tekabül
eden Sanayi Kanunu, yalnız mütalâası alın
mak üzere İçişleri Komisyonunla gönderildiği
zaman İçişleri Komisyonu bu kanunun bugün
kü ihtiyacı karşılamaya yeter mahiyette olma
dığını ve bunun geri alınmasını rica etti. Ha
kikaten, müddet bakımından az, fakat hâdise
lerin kesafeti ve seyri bakımından gayet çok
olan bir zamandan, iki senelik bir müşahede
den sonra Sanayi Kanunu tasarısının eksik bir
kanun olduğunu, bugünün ihtiyaçlarına cevap
verecek bir mahiyette olmadığını mütalâa et
tik.
Sanayi Kanunu çıktığı zaman hiç şüphesiz
memlekette daha geniş bir sanayi hareketi ola
caktır ve daha sarih bilgilerle, toplantılar ya
parak, raporlar yazarak değil, defterler üze
rinde ve kayıtlarla imkânlarımızı öğreneceğiz.
İmkânlarımızı öğreneceğiz, fakat bu demek de
ğildir ki, memlekette şu ve bu şekilde şu fiyat
veya bu fiyatla, şu evsafta veya bu evsafta ya
pılan her malın benzerini idhal etmiyeceğia, idhal memnuiyeti yapacağız; böyle*birşey yoktur.
Fiyat hareketlerinin seyrini sekteye uğrata
cak böyle birşey düşünmüyoruz. Dışardan gele
cek mallar yerli sanayie rakip olacaktır ve yerli
sanayiin iyi yapılmasını tahrik edecektir. Bu
mevzu üzerinde endişeli ve hassas durumdayız.
Mümkün olduğu kadar vevmiyeceğiz. Hiçbir za
man dünyanın serbestiye gittiği bir zamanda it
hal memnuiyetinî memlekette şu veya bu endişe
ile tesis etmiyeceğiz. himaye tedbirlerini ne şe
kilde aldığımızı biraz evvel arzetmiştik. İplik |
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mevzuunda, kumaş mevzuunda ve memlekete
her malın gelmesine* fiilen mâni oluyoruz, fakat
gümrük mevzuatımıza ve tarifelerimizin içine
memmıiyetler koymak suretiyle değil.
Arkadaşım zannedersem mazot fiyatlarından
bahsettiler ve 35 kuruş olduğunu söylediler. Ma
zot fiyatları -. Motorin- sif maliyeti 9 kuruştur.
Gümrük ve saire resimleri kiloda 7 kuruş, idhalâtçı şirketler masrafı 3 kuruş, idhalâtçı şirketler
kârı 1,5 kuruş, nakliye masrafları 0,3 santim.
Depoda satış fiyatı 20 kuruş 8 santimdir. Gazi
anteb'e kadar nakliye, acenta kârı 0,3 yekûn
29,5 kuruş olduğunu biliyoruz.
Umumi konuşmamda bâzı hususi suallere ce
vap verdiğim için tekrar bu suallere cevap veremiyeceğimden arkadaşlarım beni mazur görsün
ler.
Arif Çubukçu arkadaşım serbest ticaret mev
zuuna temas etmişlerdir. Biraz evvel de arzettiğim gibi, serbest ticaret mevzuunda gerekli
tedbirleri almak elbette Hükümetin vazifesidir.
Ali Rıza Arı arkadaşım müteaddit mevzulara
temas ettiler. Bunlardan bir tanesini müspet ve
yapıcı olarak telâkki ediyorum. Bilhassa İşlet
meler Bakanlığı Bütçesinde teknisiyen sıfatiyle
fikirlerinden istifade edilmiş olacaktır. Bu Ka
rabük sac ve font boru imalâtının tâyini hakkın
dadır ki, çok mühimdir. Karabük'ün imalât
tarzını değiştirip değiştirmemesi, sac yerine font
boru yapması, dışardan gelen mallarla rakabet
edip etmemesi, programını değiştirmesinin müm
kün olup olmadığı meselesini bendenizden daha
ziyade bu işin mesul makamı takdir ederler.
E Ş R E F DİZDAR (Giresun) — Hepsine ce
vap verdiniz kâfi.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI Vedat
DİCLELİ (Devamla) — Çimento durumuna
temas ettiler, çimentoyu memlektte yalnız inşa
malzemesi, bir iktisadi kalkınma malzemesi değil,
bir medeniyet malzemesi olarak telâkki ediyoruz.
Hususi teşebbüse tiraj haklarından iki milyon
dolar ayırdık. Yalnız tiraj hakkı döviz bulma ko
laylığı değil buna kredi vermek için de çırpın
maktayız. Maliye Bakanı arkadaşımla zannedi
yorum müspet bir netice alabileceğiz, özel teşeb
büs eliyle yapılan teşebbüs muvaffak olmuştur.
istihsalimizi çok yakında daha çok artıracağız.
Sayın Salamon Adato arkadaşım sigorta ko
nusuna temas ettiler tamamiyle kendileriyle hem-
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fikrim ve benden evvelki arkadaşlarım da iki sene
dir bu mesele üzerinde dünya mevzuatını toplamış
lardır. Halen de bu mevzuda çalışmaktadır. Hat
tâ şu anda İstanbul'da toplantı halinde bir heyet
çalışmaktadır. Mukavele şartları' üzerinde ben
de malûmat istemiştim, çok yakında kendilerini"
tatmin edecek bir neticeye ulaşacaklarını bu ko
misyondan beklemekteyim.
Ali Rıza Artunkal arkadaşım, Manisa'nın ;satılmıyan üzümlerini bahis konusu ettiler. Bu
sene Türkiye'de 60 bin ton civarında üzüm istih
sal edilmiştir. Bu üzümün halen 42 bin tona
yakını ihraç edilmiştir. 3 bin tonu mubayaa edil
miş kooperatiflerin elindedir. 3 - 5 bin tonu iç
istihlâk için alınmaktadır. 10 - 15 tonu ihraç
edilmeyi beklemektedir. Üzüm muayyen za
manlarda ihraç edilen bir maddedir. Bilhassa
noel sırasında çok sarfedilir. 40 bin tonu bu
sırada sattık. Önümüzde pâk gibi hiristiyanlarm bayramları vardır. Yazın da birtakım sarf
yerleri vardır. Biz bu hususta endişeli değiliz.
Elimizdeki üzümü vaktinde ve normal şekilde sata
bileceğiz. Mallarımızı satacaksak dünya piyasasına
uyma, zaruretini bir kere daha sempatik bir söy
leyiş olmamakla beraber, mesul bir adam olmak
sıfatiyle tekrar etmek zorundayım. Bunun üze
rinde tetkikat yapmaya ve icabeder.se bâzı ted
birler almaya da hazırız.
Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Suni düşürme var Sayın Bakan, onun için rica
ediyoruz.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Devamla) — Incealemdaroğlu
bir teklifte bulundu: Toprak Mahsulleri Ofisinin
lâğvedilmesi... Karar Yüksek Heyetindir. (Soldan
gülüşmeler).
Kâmil Erbek arkadaşım, küçük meslek ve sa
nat erbabının kredi ihtiyacını belirttiler, bunun
üzerinde biraz evvel arzettim, Halk Bankası
Kanununu tadil ediyoruz ve bu bankayı tercihan
küçük esnafa kredi veren bir müessese haline ge
tiriyoruz; sermayesini on milyon liraya çıkarı
yoruz, kanunu yakında huzurunuza gelecektir.
Eyüp Durukan arkadaşımız, Hatay ipekçiliği
ne ve eldeki kozalara temas ettiler. Memleketin
normal ihtiyacı bakımından koza ihraç edecek
durumda değiliz. Fakat geçen seneki stoklar ve
bu seneki mahsul azlığı dolay isiyle sürüm zorluğu
'-arşısmda bu senenin iptidai maddesi olan koza
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ve ipek rekoltesinden bir miktar mal kalmıştır.
Bunu mütalâa eden Bakanlığımız 300 ton mikta
rında ihracatı uygun görmüştür. Fakat ihra
cat da kolay değildir. Çünkü müstahsil harb senelerindeki fiyatların hasretini çekmektedirler.
Eski fiyatlar maziye karışmıştır. Eğer malımızı
satmak istiyorsak, eski senelerin fiyat hasretini
çekerek değil, fiyat inadına kapılarak değil, müş
terinin istediği fiyat üzerinde pazarlık etmekten
başka bir çıkar yolumuz olmadığını bilerek hare
ket etmeliyiz.
Rejim meselesine gelince; biz ihraca imkâa
verirken, sirkülerimizde, her ihraç maddesinde
olduğu gibi anlaşmalı memleketlere anlaşma
mekanizmasına göre ve anlaşma parasiyle, an
laşmamız olmıyan memleketlere de Bakanlıkça
kararlaştırılan umumi prensip dâhilinde şu şe
kilde hareket edeceksiniz deriz. Arkadaşımız
Fransa'ya koza ihraç edilmediğinden bahis bu
yurdular. Fransa ile anlaşmamız vardır. Anlaş
ma parası franktır. Son zamanlarda bir taciri
miz Fransa'ya ankonsinyasiyon olarak da bıı
miktar koza ihraç etmiştir. İhraç zorlukları ih
racat rejimimizin şu veya bu zorluklarından de
ğil, fiyatlarımızdandır. Bu fiyat kabarıklığını
izale etmek için suni bir vasıta olan takas vo
şu ve ne de bu maddede ihya edecek değiliz.
Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımız, kaza
larda istoklar tesisini arzu buyurdular. Kışm
yolları kapanan ve muvasalası çok güç olan ka
zalar vardır. Bunlardan bize müracaat edenlerin
mahalli neresi olursa olsun arzularını is'af et
miş ve buralarda Ofis hesabına stok yapmış bu
lunuyoruz. Fakat böyle küçük stok yapman in
en büyük tehlike mevzuu şudur : Bu şekilde
stok yapmak bir miktar hububatımızı dondur
mak demektir. Memleketin 500 yerinde ambar
açar ve stok yaparsak her ambarın dibinde 100,
200 ton kalır ve bu şekilde senelik kaybımız nor
mal senelerde dahi 15 000 tonu bulur. Bu İti
barla her rasgelen yerde stok tesis etmek değil,
daha çok, bu ambarları, stokları muvasala müm
kün olan yerlerde yapmak zaruret ve mecbu
riyetindeyiz.
Muammer Alakant arkadaşımız iktisadi ve
ticari bir buhranla karşı karşıya bulunuyorum,
dediler. Eğer bundan kasıtları intibak devre
sinde, intikal devresinde, olduğumuz, harb eko
nomisinden, sulh ekonomisine geçilmişse; bun
dan sonra istihs'alde maliyet normal olacaktı".
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düşecektir. Bunu hazırlıyalını diyorlarsa ben de
kendileri ile beraberim. Hakikaten, intikal dev
resinde bunun ıstırabı olacaktır. îyi günlere
kavuşmak isterken zedelenen olacaktır. Zedelen
me olmadan bir intikal devrseine imkân yoRtur. Ve bu alanda zarar edecek bir, iki müesse
se bulunacaktır, ama memleket ferahlığa kavu
şacaktır.
Muammer Alakant arkadaşımız serbest tica
rete zaruret vardır, normal devirdir buyurdu
lar.. Ben de kendileri ile beraberim. Bu husus
ta Bütçe Encümeninde ihraç mallarımızın fi
yatında inme zaruretini ifhaın etmiş olmakla
beraber bunu yalnız Bütçe Encümeninde değil*
bu vesile ile yüksek huzurunuzda arzetmek fır
satını bahsetmiştir. Eski fiyatlarda, alışmış
fiyatlarda inat etmek netice vermez. Eldeki istokları muhafazada ısrar edileceğine dünya
piyasalarını anlamak, ithal yoliyle
vat mu
vazenelerini takip etmek zarureti vaıaır. Bun
dan başka çıkar yolumuz yoktur. Bir iki firma
ıstırap çekecek, kötü vaziyete düşecek diye,
biz memleketin beklediği ucuzluğu temine en
gel olamayız. Arzettiğim gibi, iyi günler, mas
rafsız elde edilemez. (Kâfi, kâfi sesleri)
Sual soran arkadaşlarım kendilerini tatmin
edilmiş farzediyorlarsa devam etmiyeyim. (De
vam, devam sesleri)
Sayın Muammer Alakant arkadaşımız takas
mevzununda; bunun tamamen kaldırılmasını
kısmen devamının mahzurlu olduğunu söyledi
ler. Ben de kendileri gibi düşünüyorum. Fakat
her işte bir intikal devresi olduğu gibi bu işte
ki intikal devresinin de bu seneye maksur olaca
ğını zannediyorum.
Geçen Haziran ayı içinde yeni ihracat reji
mimizi tanzim ederken daha evvel kararlaştırı
lan bâzı maddelerinizin takas yolu ile ihracı
bizi düşündürdü. Bunlar da fındık ve incirdir.
Geçen sene fındığın % 24,5, incirin % 32,5 u
takasla ihraç edilmiş olduğunu gördük, ikisi de
monokültür ifade eden ve bir mmtakanm tek mah
sulü olan bu maddeleri ihracatını takassız ya
pabilir misiniz ? Suali karşısında % 100 bunu
yapacağımızı söyliyemediler fakat asgari had
de indirdim. Umuyorum ki, önümüzdeki mev
simde Ticaret Bakanı arkadaşımız buna daha
güzel bir şekil verecektir. Tanzim satışları ve
sade yağ mevzuu hakkında Ahmet Oğuz arka
daşımı da cevaplandırmış bulunuyorum.
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Yağ fiyatı meselesine gelince; yine arzettim:
Bahis buyurdukları eski bir tarihe aittir. Ofis
Millî Savunmaya 680 kuruştan teklif yaparkan
tüccarlar o tarihte 720 kuruşa teklif yapıyorlar
dı. 620 kuruş yeni bir fiyattır; Ofis de bu fiyat
tan vermektedir.
Muammer Alakant arkadaşımın her fikrini
üzerinde münakaşa edilebilir bir mevzu olarak
telâkki ediyorum. Fakat memlekette Petrol Ofisi
ni zait telâkki etmesi beni düşündürmüş ve üzmüş
tür. Harb yıllarında kendisinin de Bükreş'te
vazifeli bulunduğu bir zamanda ithal edilen
akar yakıt fiyatları hakikaten yüksektir. Fakat
Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacımız vardır,
her ne olursa olsun ithal lüzumuna işaret etmesi
sonucunda Ofise Romanya'dan ithalât yaptırıl
mıştır. Fakat o misalden sonra hâdiseleri takipetmiş olsalardı, Ofisin o günden buyana, bu ec
nebi şirket ve firmalardan daha verimli çalıştı
ğını ve fiyat indirmeerinde ön ayak olduğunu,
ötekileri arkasında sürüklediğini göreceklerdi
Bugüne kadar şirketlere bir kota tahsis ediliyorn. Ben böyle bir şey tasavvur etmiyorum.
hangi şirket daha ucuza ithal ederse o, ithal im
kânını alacaktır, dedim. Bunu diğer şirketler
de kabul ettiler. Ofisin maliyetine indiler. Ken
dilerine detaylar hakkında malûmat vermeye
hazırım. Sizleri fazla yormak istemem.
Sözlerimi bitirirken şunu da işaret edeyim
ki, seçim arifesinde ve seçim kampanyasına gi
rerken uyanık kalacağım ümidini izhar ettiler.
Kendilerine teşekkür ederim. Hakikaten Ekonomi
ve Ticaret Bakanı olarak seçim kampanyası değil,
bir seçim kampanyası düşünmekteyim, bir istih
sal kampanyası düşünmekteyiz.
Ali Menteşoğlu arkadaşımız, İçel'in don
portakallarının
ihracmı kolaylaştırmış oldu
ğundan dolayı teşekkür e + ti'er. Ben de kendi
lerine ancak vazifemi yapmış olduğum cevabını
veriyorum.
Turfandacılık meselesine gelince: Hakikaten
bâzı sebze ve meyvanlarm hudut boyunda pratik
bir şekilde mübadele edilmesini tabiî görüyoruz.
Vaktiyle aynı memleket, sınırları içinde ikti
sadi, coğrafi hususiyetleri birbirine benziyen,
Hatay'la Halep, Mardin'le Musul'un şimali,
bunlar birbirini doyuran, birbirini ikmal ve
itmam eden - politik sınır ne olursa olsun - mmtakalardır.
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Vaktiyle İsviçre ile Fransa arasında müba
deleyi kolaylaştırmak için böyle hareket edilmiş
ve serbest mmtakalar tesis olunmuştu. Fakat
bunu daha içerilere kadar götürmek ve döviz
kontrolünden, dış ticaret muvazenesinden hariç
bırakmak doğru değildir.
Zirai kredinin, ihtiyaçlara nispetle Çukur
ova'da % 30 - 40 dağıldığını söylediler, bunu az
buluyorlar. Haklıdırlar. Fakat Türkiye'de, ilk
konuşmamda arzettiğim gibi, eğer yüzde on mik
tarında bir kredi dağıtacak olsaydık bütün mah
sul sahiplerin© 2,5 milyar lira kredi vermek icabedecekti. Bu itibarla % 40 ile tesellisini ara
masını rica ediyorum. Bunu biz de kâfi gör
müyoruz, fakat, imkânlarımızın içinde ve diğer
memleket köşeleri karşısında bu da az yapılmış
bir iş değildir.
Arif Hikmet Onat arkadaşım, Karadeniz
mıntakasmdaki kooperatiflere temas ettiler. Bu
kooperatiflerin fındık mahsulünü değerlendir
mek için meslekî şuur ile en iyi bir şekilde çalış
tıklarını iddia etmiyoruz. Yalnız bundan başka
yolumuz yoktur. Devletin karşısında fert hiçbir
zaman sesini duyuramaz, malını değerlendire
mez. Bu, bulduğumuz ana yol, bizim bulduğu
muz bir yol değildir. Dünyanın tuttuğu yoldur.
kooperatifleşme yolu hakikaten bizi, yoruyor.
Sıkıntılar, yolsuzluklar oluyor. Fakat bu yolu
yürütmekten başka çaremiz yoktur.
Birkaç arkadaşım patates ihracına temas et
tiler, patates ihracı menedilmiş değildir. Bugü
ne kadar iç ihtiyacı düşünerek ihracı cihetine
gidilmemişti. Ve bir talep de vâki olmamıştır.
Ticaret odalariyle ilgili makamlardan telgraf
lar aldık, bu malûmata nazaran hakikaten bu
sene patates ihracına müsaittir, rekolte bere
ketlidir. Meuueket içinde patates darlığı olmıyacağmı umuyorum. İhracattan mütevellit fi
yat hareketleri görülürse bunu da tahdit etmek
imkânına malikiz.
Bu konuşmalarımın en mühim noktasına Fa
ik Yılmazipek arkadaşım vesile oldular. Dün
Ulus Gazetesinde çıkan ve gümrük tarifelerinin
geniş ölçüde taviz isteme yolundaki bir haber
üzerinde endişeleri varit değildir. Evvelâ şunu
arzedeyim k i ; bu Avrupa İktisadi İş Birliğini
teşkil eden 19 memleketin ticaretlerini kısmen
serbest bırakmaları değil, bütün dünya devlet
lerinin Cenevre'de başlayıp, Havana ve Ansi'de
olgun hale getirdikleri gümrük tarifesine aittir.
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I Bunun ı% 50 ticaret serbestisi ile bir alâkası
yoktur. Dışişleri Bakanlığı ile bizim Bakanlığı
mızın dâhil olduğu bir komite uzun zamandan
beri çalışmaktadır.
Bize iki seneden beri müracaat vâki olmak
t a : Siz dünya camiasına dâhil olmıyacak mısı
nız, gümrük anlaşmasında sizin sözünüz olmıyaI cak mı, sizin şartlarınız nelerdir? Diye mütema
diyen sorulmaktadır. Bundan uzak kaldığımız
içindir ki Yunanistan ve Suriye tütünlerine
Amerika 15 sentlik bir tenzilât tanımıştır ve
bundan huzurunuzda üzüntü ile bahsedilmiştir.
İşte bunun için karşılıklı anlayış dâhilinde bi
zim tütünlerimiz de Amerika'da Yunan ve saire
tütünleri gibi satılacak ve buna mukabil o mem
leketlerden gelen mallar da ,bizim sistemimizin
imkânları nispetinde memleketimize girecektir.
Mesele ikidir, birisi; ticareti serbest bırak
ma davasıdır. Bu alanda çalışmalarımız vardır
şartlarımız kabul edilirse tahakkuk edecektir.
Zaten listemizi de okumuş bulunuyorum. İkinci
si de; dünya milletleri gümrük anlaşması ve ta
rife revizyonu çalışmalarıdır. Bu komite 1950
Eylülünde bir toplantı yapacaktır. Bize şartla
rını bildirdiler. Diyorlar ki şu, şu memleketler
şu malların kolayca girmesini istiyorlar ,ne di
yorsunuz? Biz de bunu komite halinde konuştuk. Ticaret birliklerine, odalarına tebliğ ettik.
Her şeyin efkârı umumiye önünde cereyan etmej si için Dışişleri Bakanlığı yolu ile gazete ve
ajanslarla ilân ettik, halk üzerindeki reaksiyon
larını, tesirlerini toplamaya, 1950 Eylülünde
I toplanacak konferansa giderken hangi madde
ler üzerinde taviz de bulunursak memlekete,
| mukabilinde, ne gibi imkânlar sağlıyacaktır,
faydalarımız zararlarımız neler olabilir öğren
mek istedik. Binaenaleyh endişeyi mucip bir ci
het yoktur.
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Aynı zamanda burada bulunmıyan Emin Sa
zak arkadaşımıza da cevap vermiş bulunuyorum.
Sayın Sabuncu arkadaşım, çalışmalarımızın
munsif bir tahlilini yaptıktan sonra Devletçilik
tatbikatmdaki firelerden bahsettiler. Her tatbikatta hakikaten fire olur ve olmuştur. Devletçiligimizin görüşü ve anlayışı malûmdur, iktidar
Partisinin programmm sekizinci maddesinde
Devletin ne gibi işler görmek görevinde olduğu
teker teker tesbit edilmiştir. Bunlar, ağır endüstri, ulaştırma ve bayındırlık işleri, büyük
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enerji santralleri gibi büyük sermaye istiyen,
âmme hizmeti mahiyeti olan ve hususi teşebbü
sün kolay kolay başaramıyacağı işlerdir. Yine
iktidar Partisinin programının 9 ncu maddesin
de ise bunun dışında kalan her iş hususi teşeb
büsündür, denilmektedir. Hususi teşebbüs yapa
cağını yapmaya çalışacak, fakat bu sahalar hu
susi teşebbüsündür diye ihtiyaçlar boş kalmıyacaktır. Bilfarz dokumada olduğu gibi hem Dev
let hem fert yanyana, kolkola çalışmakta, eşit
haklar altında memlekete faydalı olmaktadır.
Bti itibarla Devletçilik görüşünde yeni bir görü
şümüz yoktur. Parti programının maddeleri
meydandadır. Tatbikatında revizyonlar ve dü
zeltmeler olabilir. Hatalar da olmuş olabilir. Bu
nun aksini iddia edecek değilim.
Emin Soysal arkadaşını, diğer birçok arka
daşlar gibi, serbest ticaretin ve fiyat indirme
hareketlerinin lehinde bulundular. Zira buna,
memleketin geniş müstehlik kitlesinin inandığını
belirttiler ve görüşümü takviye etmiş bulundu
lar. Teşekkür ederim. Mahallî zümre endişele
riyle mütalâa yürütmenin hatalı olduğunu söyle
diler. Her milletvekili kendi mahallinin dertle
rini ifade eder, ulaştırır; müdafaa eder. Fakat
bize bu menfaatlerin muhassalasmı çıkarmak ve
memleket menfaatinin yekûnu üzerinde karar
vermek zorluğu ve yorgunluğu düşmektedir.
Maden işlerine temas ettiler. Kendisiyle daha
evvel hususi görüşmelerimiz de olmuştur. Gön
derdiğim heyetler kendisini hususi surette ara
mışlardır. Beni tenvir ettikleri için kendilerine
teşekkür ederim. Nerede bir sıkıntı, nerede bir
hâdise, nerede bir yolsuzluk varsa biz oraya el
basmayı ve orada yolsuzluk aramayı vazife te
lâkki ederiz. Bu hâdise üzerine de harekete geç
miş bulunuyoruz. Kendileri burada tafsilât iste
medikleri için, ben de kendisine hâdiseyi hususi
olarak anlatmayı tercih etmekteyim.
Fasulya ihracı meselesine temas ettiler.
Vakıa bu da mahallî bir endişe gibi görünürse
de birçok .yerlerde de fasulye meselesi meyda
na çıkabilir.
Arkadaşlar, Türkiye'nin istihsal maddeleri
arasında zirai mahsulleri arasında fasulye bir
ihraç maddesi değildir. Her sene 70 - 80 bin
ton civarında olan rekoltenin 70 000 tonu dâ
hilde istihlâk edilir, seve seve bir nimet olarak
istihlâk edilir. Bu mahsulün kalan bir kısmı
ihraç edilirse muhakkak ki, iyi olur ve bir avuç
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I malımızı dahi satmak, değerlendirmek görevinI de ve vazifesindeyiz. Fakat arkadaşlar, bir
avuç mal için sistemimizi yıkmak, gideceğim bir
I yol değildir. Geçen sene fasulye fiyatları oldukI ça yüksek olduğu halde elinde fasulye tutan
I tüccar bu fiyatları dahi uygun bulmamışlardır.
I Bu sene yeni rekolte çıkıncaya kadar geçen seI neki Hakkı müktesepleri tanıdık, takas görüşI memize uygun olmamakla beraber yeni mahsu
lün eşiğine kadar bunu da idame ettirdik ve 15
Ağustosa kadar bu haktan kendilerini müstefit
kıldık. Şimdi takasa son vermiş bulunuyoruz.
I
Emin Soysal arkadaşımız silolar hakkında
I bizi takviye eder konuşmada bulundular. Haki
katen daha evvel arzettiğim gibi silo dâvasını
I iaşe politikamızın başında telâkki ediyoruz. Bu
husustaki çalışmaları da bize borç verecek he
yete beğendirmiş bulunuyoruz.
Albdullah Yaycıoğlu arkadaşımız hayvancı
lığa temas ettiler hayvancılık kredisi, hayvan
I ihracı bahsinde ve hayvan kredisi üzerinde, ma
lûmu âlileri, Ziraat Bankasının yardımları varI dır. 1950 yılında altı milyon civarında yardım
yapılmıştır.
Hayvan ihracatına gelince; bu hususa İbra
him Arvas arkadaşım da temas ettiler; ikisine
'birden arzı cevap edeyim. Bugüne kadar hay
van ihracatı muayyen mevsimlere hasredilmişI tir. Umumiyetle et fiyatları Mayısta başlamak
üzere yaz sonlarına kadar düşer; Mayıs ayın
da kuzu elde edildiği için, fiyatlar düşmeye
başlar ve sonbahara kadar devam eder. Ondan
sonra tekrar fiyatlar yavaş, yavaş yükselir. Bu
sene kuraklık ve yemsizlik yüzünden ihraç
müddeti bu ayın on beşine kadar temdit edil
miş bulunuyordu. İhracına müsaade vermiş bu
lunduğumuz 300 bin baş hayvanın ancak 150
bin başı ihraç edilebilmiştir. Bunda yalnız ya
pılan tahdit değir aynı zamanda hayvanı ala
cakların ve meselâ Yunanistan ve Filistin'in
muayyen olan alım kabiliyetini de daima göz
önünde bulundurmak gerekir, önümüzdeki se
ne tasavvurumuz bütün 'bir yıl için devamlı bir
hayvan ihraç rejimini tatbik etmektir.
Dr. Aziz Koksal deniz mahsulü kıymetleri
mizden bahsettiler. Bunu ofis meselesinde arzettim. Deniz mahsullerimizin istihsalini bollandır
mak ve değerlendirmek için lâzımgelen prog
ramlarımızı, plânlarımızı, yapmış ve bunu Av! rupa iş Birliğine kabul ettirmiş bulunuyoruz.
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Bu hususta tiraj kakkı da sağlamış 'bulunuyo
ruz. Hidrofizik ve biyolojik etüdleri yaptırdık
tan sonra nasıl ve nerede balık tutulacağını biz
'göstereceğiz ve hususi teşebbüse terkedeceğiz.
Sağlanan 2,5 milyon dolarlık tiraj hakkına da
yanılarak getirilecek olan malzemeyi tesbit et
tikten sonra serbest ticarete vereceğiz, bunun
üzerinde çalışıyoruz.
Ahmet Çınar arkadaşım Burdur tezgâhla
rından bahsederken Bakanlığm küçük sanatla
ra karşı bir antipati duyduğunu söylediler. Bu
nu nasıl keşfettiler bilmiyorum. Fakat ben hiç
bir meslek zümresi arasında, hiç bir maişet
mevzuu arasında bir farklı muamele yapmış
değilim. Şayet onların sıkıntılı durumunu
ifham etmek istiyorlarsa biraz evvel arzettiğim gibi el tezgâhları fabrikasyon eksikliğini
tamamlamak değil, o mahallin ihtiyaçlarını be
lirtmekle, kulölokalini aksettirmekle tevazu
içinde çalışırlarsa verimli olurlar. Kendileri
ne bu mevzuda yol gösteriyoruz, banka kredi
si hazırlıyoruz. Kendilerine
âzami kolaylığı
gösteriyoruz! Kendilerine iplik bulmak hu
susunda yardım ediyoruz, apare tesisatı ya
pıyoruz, ieabeden yardımı yapıyoruz. Yeterki, o mevzu, o sanat iyi seçilmiş olsun, yaba
ma kabiliyeti bulunsun. Biz, daimî surette bir
suni enjeksiyonla bir mesleki, bir sanayii ya
şatmak iktidarına malik değiliz. Bu, memle
ket için çok ağır olur.
Bu mevzu üzerinde Kemal Cemal öncel ar
kadaşım da bâzı izahlarda bulundular. Biz,
Denizli'deki Kooperatiflere büyük yardımlar
da bulunduk, ve kendilerine apare tesisatını
kurduk, bunu dahi kâfi yardım telâkki etmiyebiliriz, mümkün olduğu kadar yardım yapa
cağız.
Kontrol mevzuuna gelince, birçok ticaret
odalarından fikirlerini sorduk. ' Bize gelen mü
talâa bu görüşün aksinedir. Bununla beraber
bunun üzerinde çalışacağız. Kendisiyle hususi
görüşürüz. Küçük sanat, el tezgâhının men
faatine gelen her şeyi el birliğiyle düşünmek
hüsnüniyetindeyiz.
İbrahim Arvas arkadaşıma diğer bir arka
sınla cevap verirken söylediğim gibi hayvan
cılık hakkında ka aynı fikrimi tekrar edebili
rim. Hakikaten biraz evvel arzettiğîm gibi
vaktiyle aynı memleket olan ve birbirinin mü
temmimi bulunan ve birbirini ikmal eden mın-
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takalar olarak hudut ve mücavir kasabalar ve
şehirlerin birbirleriyle münasebette bulunmala
rını tabiî gördüm.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Sağ ol, teşek
kür ederim.
VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Bunun
için çalışıyoruz ve bir neticeye varacağımızı da
umuyoruz.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Sağ ol.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Devamla) — İhsan Olgun arkada
şım Yozgad kooperatiflerinden, el tezgâhların
dan bahsettiler. Kendilerine de arzetmiştim, öde
neğimiz tasdik buyurulur buyurulmaz derhal bir
teknisiyen göndereceğiz oradaki küçük sanat
ların ıstırabını tetkik edeceğiz. Belki de pamuk
ipliğinden yün ipliğine döneceğiz.
Dr. Sabri Akın arkadaşımız teşkilâtlandır
madan bahsettiler. Hakikaten memleketin ihti
yacı olan bir konudur. Bunun üzerinde de eski
den beri çalışılmaktadır. Bunu
kooperatifler
yolu,ile yapmaya çalışıyoruz. Müstahsili kendi
kendine idare eder bir rüşte ulaştırmak için ça
lışmaktayız.
Tesis kredilerine gelince: İzmir'deki Tariş
şimdi dört birlik halindedir. Eskiden bir birlik
halinde iken tasfiyeye doğru gidilmiş, dörde ay
rılmaya karar verilmiştir. 9 aydan beri bunun
üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hukukçular
dan bir heyet seçtim ,emirlerine tahsis ettim.
Ayrıca bir müfettiş de gönderdim. Tasfiye ko
misyonu bugüne kadar bir netice alamamıştır.
Tasfiye bittikten sonra yeni tesisler için kredi
düşünmek sırası gelecektir.
Zaimoğlu arkadaşım karadenizin sattığı fın
dık ve yediği mısıra temas etti. Her ikisi üze
rinde Bakanlığımız hassasiyetle
durmuştur.
Müdahale mabayaası için tahsis edilen paranın
kullanılmamasmdan çok memnunuz. Bu o kadar
iyi tesir yapmıştır ki develüasyondan mütevellit
endişeler dahi zail olmuş ve dış piyasajara ge
niş mikyasta satış yapılmıştır. Bunun üzerinde
ayrıca bir tedbir almayı zaruri görmüyorum.
Bu bir tenkit mevzuu değil ,bir memnuniyet
mevzuu olmalıdır.
Efendim, biz, her ihraç maddemizin fiyatı
nı oradaki kooperatifin veya idare heyetinin
takdirine bırakmıyoruz. Dünya fiyatı, sürüm
imkânları seyrine göre fiyat tesbit etmekteyiz.

— 1052 —

B ; 53

22.2 .1960

Hiçbir zaman.asgari ihracat, asgari fiyat, piya- I
saya mütenazır' fiyat, kooperatif zihniyetine uy
maz. Bütün kooperatiflerin mubayaası avans
şeklinde teslimler mahiyetindedir, fiyatlar ris- .
turn şeklinde tecelli eder ve fiyat temevvücünde bu, müstahsili korur. Bunun iyi işliyebilmesi
için vatandaşların yardımcı olması iktiza eder.
Sayın Galip Zaimoğlu arkadaşım, serbest
ticareti takviye eden sözler söylediler. Biraz ev. vel de arzettim, biz serbest ticareti ismi ne olur
sa olsun yüzde yüz serbest ticaret diye telâkki
etmiyoruz. Bunu bir kere daha mütalâa etmekte
fayda mülâhaza ettim. Bütün dünya milletleri
içerisinde bunu kabul eden yalnız 19 memleket
ten gelen ithalâtın % 50 sidir. Dünyanın diğer
taraflarından da gelen mecmu ihracatımızın •%
26 sı olacaktır.,
Kemal özçoban arkadaşımız, küçük sanatlar
mevzuuna temas ettikten sonra yabancı müzis
yenler mevzuuna temas ettiler.
Küçük sanatlar hakikaten vatandaşlara kal
malıdır. Fakat güzel sanatlar kalmamalıdır, kal
mamalı mıdır, bunlarda nereye kadar müsama
haya gidilebilir? Bendeniz bu şey hakkında bir
şey söyliyecek değilim Çalışma Bakanlığı Büt
çesinde daha tatminkâr bir şey söylenmesi müm
kündür.
BAŞKAN — Bâzı sualler vardır, hemen cerap verirseniz belki bitirmek mümkün olur.
NAZİM POROY (Tokad) — Efendim, yeni
• tâdir ile gürrmik tavizi denilen mesele, memle
ketin eri mühim bir meselesi olacak mevzudur.
Bu, Hariciye Vekâletinin ilk tamiminde % 50
olarak gösterilmiş, son tamimde % 80 e çıkarıl
mıştır. Halbuki buğun Vekil daima % 50 den
bahsetti. Aradaki farkın ne kadar mühim oldu
ğu meydanda. Bu ister % 50, ister % 75, ister
% 80 olsun ister yalnız bütün dünya için düşü
nülen bir netice olsun, ister Marshall Plânın
dan fayda gören 19 memlekete inhisar etsin..
Her halde bu yola doğru gidiyoruz. Ben müte
hassıs değilim, fakat meydanda bir şeydir ki,
bunları ayıramıyoruz. Amerika başta olduğu
halde, öyle hissediyoruz ve öyle lakırdılar kula
ğımıza geliyor ki, bizim ziraatle meşgul olarak
sanayii hafifletmemizi teşvik ve tergip duru
mundadırlar. Bunun doğru olduğunu da zanne
diyorum. Geçen sene Fuad Köprülü, Amerika 'nın insaniyetperver olduğunu ve sömürgecilik
yapmayacağım ifade ettiler. Bu noktada kendi- I
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leriyle beraberim. Fakat. Amerika büyük tüccar
bir momlekettiı' ve bütün dünyanın refah ve sa
adet içinde olmasını istemesinin bir sebebi de
mallarını bütün dünyaya kolaylıkla satabilme
imkânını elde etmektir. Onun için eski Devlet
ler yani İngiltere ve Fransa 'nın son zamanlara
kadar tatbik ettikleri sömürge usulüne gitmiyor.
Bizimle dosttur, yardımından müstefit ediyor
fakat arzu edebilir ki hakikaten kendisinden
çok mal alalım. Halbu.ki bir taraftan biz eğer
böyle bir vaziyete düşerken, artık eskiden ol
duğu g'bi her devletin gümrük duvarlarını yük
seltmesine de imkân yoktur, ne yapacağız? O
halde ithalâtımızı tahdit mi edeceğiz yoksa fab
rikalarımızı tatjl mi edeceğiz? Anlamak istedi
ğim şey budur. Bu mesele karşısında Hüküme
tin şimdiden alınmış bir kararı var mıdır? Ga
zeteler ilân ediyor, şu şu maddeler üzerinde
gümrük tâvizi yapacağız, ey ehli ticaret gelin
bize malûmat verin, bunun size zararı dokuna,cak mı diye tabiî dokunacak veya dokunmıyacaktır, belki bir kısmına dokunacak, bir kısmı
na dokunmıyacaktır. Çünkü ilmî iktisatta ref
leks denen bir kaide vardır, ki gümrüklerin art
ması veya inmesi diğer mallara müspet veya
menfi şekilde tesir icra edecektir. Kendileri en
dişe edecek bir şey yoktur dediler. Belki öyle
dir. Ama ben ve birçok vatandaşlarımız endişe
içindeyiz. Ben ne kendilerinin ve ne de Dr. Za
imoğlu'nun düşüncelerine iştirak edemiyorum.
Bu hâdise hakikaten cihan şümul bir meseledir.
Bu hususta ne düşünüyorlar, lütfen izah etsin
ler
EKONOMÎ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DlCLELÎ (Devamla) — Efendim, sırasında arzetmiştim. Hakikaten bu mesele çok mühim ve
hayatidir dedim. Nazım Poroy arkadaşım ancak
bunu leyit buyurdular. Yalnız iki meseleyi bir
birine karıştırmamak lâzımdır. Efendim, mesele
ikidir, birisi, Avrupa İktisadi işbirliğine âza
olan 19 devletin kendi aralarında ticareti ko
laylaştırma, kayıtları kaldırma ve bunun nispeti
ne olabilir?. Olur mu?. Olmaz mı?. Bâzı memle
ketler olmaz, bâzı memleketler % 30 olur, bâ
zı memleketler % 85 olur, bâzıları -da bizim gibi
% 50 yi mümkün görmüştür. % 50 nin müm
kün olduğunu listeleri okurken ve şartları izah
ederken arzetmiştim..
Bunun dışında, Dışişleri Bakanlığının tebli
ği, tamamen ayrı bir meseledir. Bu tebliğin bir
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cümlesini okursam tamamiyle münferit bir me I lede, listeyi aynen kendisine takdim edeceğim.
Bütün teferruatına vâkıf ve muttali olacaktır.
sele olduğu ticaretin serbestisi işini yakından
Bizim listemizdeki esas, memlekette yapılan
ilgilendirmediği açıkça görülür.
ve
'yapılmakta olan maddelerin mümkün olduğu
Dışişleri Bakanlığından tebliğ edilmiştir...
kadar sokulmaması, ithal edilmemesi merkezin
Dünya ticaretinin % 80 nini temsil eden
dedir. Bu liste bir münakaşa ve pazarlık mev
memleketler arasında, Avrupa mevzuubahis de
zuudur. Kaldı ki, Hükümet olarak verdiğimiz
ğil, Gümrük Tarifesi Genel Anlaşması namı al
kararla, listeyi her zaman için değiştirmek sa
tında bir anlaşmaya gidilmiştir. 1947 de Cenev
lâhiyetini de muhafaza ediyoruz. Bu listeyi ken
re'de (23) devlet birleşmiş ve 1949 da Ansi şeh
dilerine veririm, uzun uzadıya tetkik ederler ve
rinde daha on devlet iltihak etti, 33 ü buldu.
bir telkinleri olursa memnun oluruz.
Bu Gümrük Tarifeleri Anlaşmasına iştirak mev
zuu meydana çıktı. Biz de iştirak edeceğiz. Yaıİkinci meseleyi anlıyamadım.
nız gümrük tarifeleri bakımından buna gidece
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Boru için ve
ğiz. önümüzdeki Eylül ayında bahis konusu
rilen tahsis nereden verilmiştir?
memleketler toplanacak ve bu konferansta her
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
memleket kendi bakımından müdafaasını ya
DÎCLELÎ (Devamla) — Ne tahsisi? Döviz
pacak. Dışişleri Bakanlığı şimdiden umumi ef
mi?
kâra arzediyor; demokrasi rejiminin 'icabı ola
ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Döviz. Memle
rak arzediyor. Böyle bir toplantı var, bu top
kete
girecek her mal için Ekonomi Bakanlığılantıya davet edildik, bu husustaki fikirlerinizi,
endişelerinizi bildirin diyor. Vaziyet tamamiyle • mn müsaadesine iktiran eden bir döviz dâvası
vardır. Bu boru meselesinde 12,5 milyon liralık
bundan ibarettir. Yüzde 50 - 80 diye birşey yok
bir tutar mevzuubahistir. Hangi sebeple bu dö
tur. Bunun onunla yegâne ihtilâtı ayni zaman
viz buraya tahsis edilmiştir?
da veya yakın zamanda neşredilmiş olmasıdır.
İkincisi Suni ipek getirtmek için yine Eko
Yoksa bu yazıyı baştan sonuna kadar okumak
tan içtinap ediyorum, baştan aşağı okunacak' nomi Bakanlığını muvafakati ile döviz tahsisi
lâzımdır. Bu hangi esas üzerine olmuştur?
olursa gayet iyi anlaşılacaktır. Buradaki esas
Üçüncüsü bir transit halı işi vardı. Bu Trigaye bu Dünya Gümrük Anlaşmasına biz de ka
yeste'ye
falan gitmiştir. Bunun üzerinde dü
tılabilir miyiz?. Katılırsak ne almak için gire
şünceleriniz
nedir?
riz?. Verirsek nemizi teminat altına almak su
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
retiyle verebiliriz?. Bunu, tabiî, hesabına gelen
DİCLELİ
(Devamla) — Sonuncu suale haberda
kabul eder. Tıpkı Paris'te olduğu gibi, nispetler
rım demekle iktifa edeceğim.
değişmeketdir.
Suni ipek meselesinde İşletmeler Bakanı bu
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın Bakan
müessesenin
hem kapasitesi, hem çalışması hem
bir liste okudular, o listede memlekete ithal edi
de
tevsii
ve
ikmal zaruretleri üzerinde izahat
lecek bâzı malzemeleri saydılar. Acaba bu lis
verecek
durumdadırlar.
"
telerde font boru ithaline ait birşey var mıdır?.
Boru meselesine gelince; biz boru için 12,5
15 milyon liralık boruyu hangi hesaptan ver
milyon
lira tahsis etmiş değiliz.
diler. Hangi ihtiyaca tekabül ettiği için verdi
BAŞKAN
— İbrahim Arvas.
ler?. Sonra suni ipek meselesinin gelişmemesi
İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, ben
hangi icaplar dolayısiyledir?. Buna cevap ver
deniz
ekmek ıslahını rica etmiştim. Unutuldu,.
mediler.
lütfen
bu hususun da aydınlatılmasını tekrar
Üçüncü sualim; bizim memleketten Birinci
rica
ediyorum.
Cihan Harbinde, doksan bin balya transit halı
geçmekte idi. Bu 37 senesinde 37 000 balyaya
düşmüştür. Sön senelerde bu miktar 100 balya
ya inmiştir. Acaba bu mesele üzerinde Bakan
durmuş muudr?.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Devamla) — Efendim, birinci mese- I

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Devamla) — Efendim, -ekmek işini
hakikaten unuttum.
Arzedeyim, bütün endişemiz beyaz ekmekte
değil, tam ekmektedir. Onun üzerinde çalışıyoruz. Stoklarımızı Şubat ayının da erime nispeti
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piyasadaki fındık mülbayaası müstahsil lehine
daha faydalı olacaktı. Kooperatif bunu yapma
dığı için müstahsil bu imkândan faydalanama
dı, piyasa bomboş kaldı. Nöktai nazarım budur.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE*
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, arkadaşım, sual sormuyorlar, biraz önceki beyan
larını ikmal etmiş bulunuyorlar. Bir cevap ver*
meye lüzum görmüyorum.

karşısında yeniden hesaplamaktayız. Suriye'
den ithalât seyrini müşahede altında tutmakta
yız. Tiraj haklarından faydalanmak ve sterlin
sahası olmak bakımından döviz imkânlarımız
bulunan Pakistan'dan bir miktar buğday ithal
etmek düşüncesindeyiz.
Biz ekmeğin kalitesini düzeltmeye karar ve
rirken bunun neticesini düşünmeye de mecbu
ruz. Çünkü, kalite düzeltmek demek, ekmeğe
biraz daha ilâve etmek demektir. İmkânlarımızı
teminat altına koyduğumuz takdirde bu yola
gireceğimiz talbiîdir. Bunun üzerinde etüdlerimiz ilerlemektedir.»
Dr. GALİP KENAN ZAİMOĞLU (Giresun)
— Efendim, fındık müdahale fonu hakkındaki
noktai nazarımı iyi izah edemediğimi sanıyo
rum. Bu sene fındık kampanyası başında man
zara şu idi. Fındık fiyatları düşmeye mütema
yildi, kooperatif iyi bir barem koyamadığı için
fiyat Sonradan indirildi köylü de ihtiyaç ve taz
yik altında kaldığı için -elindeki fındık mahsu
lünü satmak mecburiyetinde kaldı. Bunun üze
rine Sayın Bakana müracaat ettik, Sayın Bakan
da müdahale fonu verdi. Eğer kooperatif bu
müdahale fonunu iyi işletmiş olsaydı bugünkü

BAŞKAN — Muammer Alakant, sual mi so*
racaksınız?
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Hayır söz istiyorum.
BAŞKAN — Siz Cemil Alevli?
CEMİL ALEVLİ (Gaziantdb) — Ben de söz
istiyorum.
BAŞKAN — Faik Yılmazipek, siz sual mi
soracaksınız?
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Hayır ben
de söz söyleyeceğim.
BAŞKAN — Söz istiyen daha üç arkadaşı
mız vardır, vakit de geçmiştir, yarın saat 10 da
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 20

mmmm

DÜZELTİŞ
44 ncü Birleşimin 440 ncı sahifesinin birinci
işareti konarak o sütunun altına (159 sayılı
dadır) cümlesi yazılacaktır.

sütunundaki (14) numaralı başlığın sonuna (1)
basmayazı 53 ncü Birleşim Tutanağının sonun-
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T, B. M. M. Banmevi

S.Sayısı: 159
4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 4659 sayılı Kanun
da yazılı sürenin iki yıl uzatılması hakkındaki 5163 sayılı Kanun
hükmünün bir yıl uzatılmasına dair Kanun tasarısı ve Maliye ve
Adalet Komisyonları raporları ( 1 / 6 7 3 )

T. C.
. . . . . . . . . . . ... Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1497
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

. •,,
16.1.1950

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle tanınan ve 5163 sayılı Kanunla iki yıl uzatılan
yetkinin ve 3499 sayılı Kanunun beşinci maddesindeki sürenin bir yıl daha uzatılması hakkında
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 .1.1950 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla
arzederinı.
Başbakan
§. Günaltay

GEREKÇE
4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin uygulama süresi önümüzdeki günlerde sona er
mektedir. Bu vaziyetten doğan durumu önliyecek tedbirleri muhtevi olmak üzere hazırlanan kanun
tasarısı Yüce Meclise sunulacaktır. Ancak bu tasarının kanuniyet iktisap eylemesi için geçmesi
zaruri süre içinde 4353 sayılı Kanunun ücretli avukat istihdamı yetkisini ihtiva eden geçici birinci
maddesinin ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun beşinci maddesinin uygulanmasına devam edilme
si zaruri görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Maliye Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/673
Karar No. 19

20 . I . 1950

Yüksek Başkanlığa
4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiy
le 3499 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı
sürelerin bir yıl daha uzatılması hakkında Ma
liye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu
nun 14 . I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı Ma

liye Başhukuk Müşavirinin huzuru ile Komis
yonumuzda okundu.
Başhukuk Müşaviri verdiği izahatta 4353
sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle veri
lip muhtelif kanunlarla şimdiye kadar süresi
uzatılan ücretli serbest avukat çalışma yetkisi
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süresinin bugünlerde bitmek üzere olduğunu, hal
buki Maliye teşkilâtının ihtiyacı bulunduğu
avukatları şimdiye kadar kadrolaştıramadığını bugünlerde Meclise şevke hazırlandıkları bir
tasarı ile Hazine avukatlığının daha cazip bir
şeklo sokulmasının düşünüldüğünü ve bu sebep
lerle tasarının kanuniyet kazanmasına kadar
mevcut salâhiyetlerin devam ettirilmesinde za
ruret olduğunu ifade eyledi.
Yapılan konuşmalar sonunda Maliyenin Ha
zine avukatlığını daha cazip bir hale koyma

maksadiyle hazırlayıp Meclise

verilmek üzere

olduğu anlaşılan tasarının gelişine intizaren bu
işin konuşulmasının geriye bırakılmasına ve
dosyanın havalesi gereğince Adalet Komisyo
nuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa tevdi
ine karar verildi.
Sözcü
Kâtip
Maliye Ko. Baş.
Samsun
Kastamonu
Gümüşane
R. Isıtan
A. Toközlü
H. F. Ataç
,
Çorum
Kastamonu
Çankırı
N. Atalay
H. Çelen
R. Dolunay
Tekirdağ
Tokad
Malatya
Zt,
E,
Ceçaroğlu,
Ç,
Kovalı
S, Doğan

Adalet Komisyonu raporu
T. 7Î. M. M.

.
1,11.1950

Adalet Komisyonu
Esas No. 1/673
Karar No. 35
Yüksek Başkanlığa
4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle
tanınan ve 5163 sayılı Kanunla iki yıl uzatılan
yetkinin ve 3400 sayılı Kanunun beşinci madde
sindeki sürenin bir yıl daha uzatılması hakkın
daki Kanun tasarısı ve gerekçesi Maliye Komis
yonu raporu Maliye Bakanının huzuriyle Komis
yonumuzda görüşülüp incelendi:
Bâzı Komisyon üyesi arkadaşlarımız 3400
sayılı Kanunun beşinci maddesindeki sürenin iki
yıl daha uzatılması hakkındaki 5163 sayılı Ka
nun tasarısının Komisyonda ve Kamutayda gö
rüşülmesi sırasında Hükümetin bu sürenin bir
daha temdit edilmesini istemiyeceği hakkında
katî beyanatta bulunduğu ve komisvon rapo
runda bu hususta katî izahat mevcut olduğundan
ve 3400 sayılı Kanunun kabulü tarihinden bu ta
rihe kadar memlekette avukat adedinin nispet
siz derece fazlalaştığından ve 5163 savdı Kanu
nun tâyin ettiği müddetin 18 . I . 1050 tarihinde
sona erdiğinden dolavı halen 3400 savdı Kanu
nun beşinci maddesi hükmünün yürürlüğe girdi
ğinden ve saireden bahsile artık Hükümetin bu
tasarıyı geri almasını ileri sürdüler. Maliye Ba
kanı ise 1040 vılmda birçok malî kanunlar çık
tığı ve Maliye Bakanlığı işlerinin pek ağır olduğu

yüzünden Hazine avukatları işinin bîr düzene
konulması hakkında fazla uğraşamadd'larmı ve
en son bu hususta bir kanun tasarısı hazırlıyarak
Hazine hukukunun her bakımdan iyi müdafaa ve
siyaneti için iyi vasıflı avukatları celbedeeck şe
kilde bir kanun tasarısı hazırlamışlarsa da mül
hak bütçe ile idare olunan devair ve Devlet sermavesiyle kısmen
veya tamamen faaliyette
bulunan müesspseler avukat! arının vaziyetini
de Hazine avukatlariyle bir hizaya getirmek
düşüncesiyle bu kanun tasarısı üzerinde biraz
fazla durulmak icabettiğinden şimdi bu kanun
tasarısını Meclise getiremediklerini ve birçok
illerde ve şehir ve kasabalarda 'bugün için Ma
liye avukatlarını vazifelerine devam ettirmeye
imkân bulunmadığından birçok avukatların Hazinevekillîğinden çekilmek zorunda kaldıkları
ve bu yüzden Hazinenin zarar göreceğini be
yan ederek tasarının kabulünü dilemiştir.
Üyelerin mühim bir kısmı Hükümet tasarı
sının kabulü cihetini iltizam eder yollu beyan
larda bulunmakla beraber malî sene başının 1
Marta alındığına göre Hükümetin hazırlıvacağı tasarının gelmesine ve Kamutayca müzakere
sine kadar aradan zaman geçeceği ve bu tasa-
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nnm Kamutayca kabulü halinde bütçede karı
şıklık olması ihtimaline karşı Hükümetçe iste
nen bir yıllık temdit dileğinin biraz daha uza
tılarak 1 Mart 1951 tarihini kabul ve bu tasa
rının 18 . I . 1950 tarihinden muteber olması
yolunda mütalâalar ileri sürmüşlerdir. Bu mü
talâalar Komisyonumuzun çoğunluğu ile kabul
edilmiştir.
Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur;
Adalet Komisyonu
Başkanı
Konya
ff, Karagülle

Bu rapor
Sözcüsü
Elâzığ
F. Karakaya

Kâtip
firzurum
Muhalifim
§. tbrahimhakktoğlu

Balıkesir
O. N. Burcu
Diyarbakır
F. Kalfagil
îzmir
E. Oran
Kayesir
R, özsoy

(S. Sayısı: 159)

Ankara
Sebeplerini şifahen arzetmek üzere her bakım
dan muhalifim
E. H. Ergun

Bursa
Müstenkifim
A. Akgüç

Bursa
Muhalifim
A. Konuk

istanbul
A. ödül
Kayseri
8. A. Feyzioğlu
Bize
Dr. 8. A. Dilemre

İsparta
R. Güllü
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ADALET K O M İ S Y O N U N A DEĞİŞTİRİCİ

4353 sayılı Kanunun
geçici birinci maddesiyle
tanınan ve 5163 sayılı Kanunla iki yıl uzatılan
yetkinin ve 3499 sayılı Kanunun beşinci madde
sindeki sürenin bir yıl daha uzatılması hakkın
da Kanun tasarısı

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle
tanınan ve 5163 sayılı 'Kanunla iki yıl uzatılan
yetkinin ve 3499 sayılı Kanunun beşinci madde
sindeki sürenin bir yıl daha uzatılması hakkın
da Kanun tasarısı

MADDE 1. — 4353 sayılı Kanunun geçici
birinci madesiyle tanınan ve 5163 sayılı Kanun
la iki yıl uzatılan yetki bir yıl daha uzatılmış ve
3499 sayılı Avukatlık Kanununun beşinci mad
desinin uygulanması 18 . I . 1951 tarihine kadar
geri bırakılmıştır.

MADDE 1. — 4353 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesiyle tanınan ve 5163 sayılı Kanun
la iki yıl uzatılan yetki, 1 8 . 1 . 1 9 5 0 den itiba
ren uzatılmış ve 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun beşinci maddesinin uygulanması 1 . I I I . 1951
tarihine kadar geri bırakılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

yayımı tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Ş. Günaltay

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu

yürütür.

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı
C. S. Barlas
Millî Savunma Bakanı
İT. Çakır
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı

Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
İçişleri Bakanı
E. ErişirrjÜ
Maliye Bakanı
/ . R. Aksal
Bayındırlık Bakanı

T. Banfjuoglu
Ş. A dal an
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bavizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. Ş. Bürçje
Cavid Oral
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. Kemal Satır
Reşat Ş. Sirer
İşletmeler Bakanı
. Münir Birsel
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