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1. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit ile; 
Konya Milletvekili Ziyat Ebüzziya andiç-

tiler. 
Başbakan Yardımcılığına ve Devlet Bakanlı

ğına Manisa Milletvekili Samet Ağaoğlu'nun 
tâyin edildiğine dair olan Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak, onan
dı. 

Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Okcuoğ-
Ju'nun; 

2, — HAVALE Sİ 

Teklif 
1. — Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 36.56 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/5) (Bütçe Komisyonuna); 

önerge 
2. — İzmir Milletvekili Cihad Baban ve 5 

arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'nin, İhracatımızı engelliyen ve dış memle-
ketlerce yapılan ithalin tevsikına mütedair kara
rın kaldırılması hakkındaki sorusu ve Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Zuhtü Hilmi Velibeşe'nin söz
lü cevabı (6/3) 

BAŞKAN — Gündemimizde iki soru vardır, 
soruları okuyacağız, alâkalı Bakanlar cev.apla-

Tunceli Milletvekili Aydın ilidir ile Hasan 
Remzi Kulu'nun seçim tutanakları, Tutanakla
rı İnceleme Komisyonuna verildi. 

14 . VI . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Konya Milletvekili 

8. Yırcalı V. N. Yiğiter 

Kâtip 
Bursa Milletvekili 

B. Aybar 

LEN KAĞITLAR 

nci maddesinin! dördüncü fıkrasının yorumlan
masına dair önergesi (4/46) (içişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarma); 

Rapor 
3. — Denizli eski Milletvekili Kemal Cemal 

öncel'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . II . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2959 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/14) (GündemeV. 

rını vereceklerdir. 
BAŞKAN —• Şükrü Kerimzade burada lar-

mı? (Burada sesleri) Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ihraç edilen 

bir malın alıcı memleketlere dahilî istihlâkleri 
için fiilen ithal edilmiş olduğunun tevsikim ih
racatçısından talep etmekte idi, 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen 

KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake- | reyi açıyorum. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Bilâhara bu istek, Bakanlar Kurulu karariy- I 

le Millî Korunma Kanununa istinat ettirilerek 
teşdit edilmişti. 

Eski Hükümetin vaz'ettiği tatbik kabiliyeti 
mefkut ve temin ve istihsali Türk tacirinin-elin
de olmıyan ve bu sebeple de ihracatçıyı ve ihra
catı engelliyen bu kararın makabline de teşmili 
suretiyle kaldırılması lüzumu hususunda Hükü
met görüşünün açıklanmasını sayın Ekonomi 
ve Ticaret Bakanından rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Şükrü Kerimzade 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 
HlLMÎ VELÎBEŞE (îzmir) — Sayın arkadaş
lar; Şükrü Kerimzade arkadaşımızın bahsettiği 
mevzu hakikaten tatbikatta birtakım müşkülâtı 
mucip olmaktadır. Ancak hâdise o kadar mü
himdir ki huzurunuzda bunu kısaca açıklamak 
lüzumunu hissetmekteyim. 

ikinci Dünya Harbinin hitamından sonra 
muhtelif memleketlerde olan ticari münasebet
lerimizin büyük bir kısmı her hangi bir muahe
deye istinat etmemekte idi. Anlaşmasız Devlet
lerle ticaret yapmakta idik. O zaman dolarla 
ingiliz lirası arasındaki fark büyük değildi. Bu
na rağmen memleketimizden bâzı emtianın ka
çak suretiyle veyahut başka bir memlekete gön
derildiği beyaniyle dolar esasını kabul eden di
ğer bir memlekete, daha ziyade Amerika'ya gön
derildiği görüldü. Bu vaziyet karşısında elimi
ze daha az kıymette olan döviz gelmeye başla
mıştır. Bunun sebebi de dolarla ingiliz lirası 
veya diğer memleket paraları arasındaki parita 
farkıdır. 

Bunu düşünen Hükümet, bir koordinasyon 
karan almıştır, fiu karar mucibince, Ticaret 
Bakanlığı, dışarıya giden emtianın nereye sar-
fedileceğini ve nereye gideceğini sormak salâ
hiyetine maliktir. Geçen sene ve evvelki sene 
5 milyon dolar kıymetinde tütünümüz güya Al- | 
manya'ya ihraç edilmiş; halbuki Amerika'ya 
giden bu tütünler karşılığı dolarları Alman'lar 
almışlardır. 

Son zamanlarda bunun başka şeklini görü
yoruz. Suriye ve Kıbrıs üzerinden Amerika'ya 
yapağı gönderiyorlar. Holânda, Fransa üzerin
den fındıklarımız gidiyor. Bunların hepsi do
lar getiren mühim metaalardır. Binaenaleyh 
bunların bu şekilde değil, doğrudan doğruya 
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| bizim tarafımızdan ihracını temin için bilmec-

buriye, gidecekleri memlekette sarfedilip edil-
miyeceğini aramak zorunda kalınmıştır. Ama 
bu, daha ziyade, ticaret anlaşması olan memle
ketlere sevkedildiği zaman, oranın ihtiyaçları 
nı nazarı dikkate alarak yapıyoruz .»Binaenaleyh 
bugünkü vaziyette, şunu arzedeyim ki Ameri
ka'ya yaptığımız ihracatta bu mevad üzerinde 
geçen sene yirmi milyon dolar kıymeti bir ek
sik görülmüştür. Bu eksiklik bu suretle geçiriliş
lerdendir. Suriye'ye gidiyor, Fransa'ya gidiyor, 
bâzı memleketlere gidiyor gibi Amerika'ya şev
kinden ileri gelmiştir. Binaenaleyh Hükümetin 
müteyakkız olması, Maliye Bakanının ısrar et
tiği gibi memlekete dolar temini noktasından 
zaruri görülmüştür. Memleketin serveti için lü
zumlu olan vaziyeti şimdilik değiştirmeye ma
hal görmüyoruz, ilerisi için şimdilik bir şey di
yemem, çünkü haricî ticaret vaziyetimizi tesbit 
etmek mevkiindeyiz bu hususta ilerde maruzat
ta bulunurum. 

BAŞKAN — Kerimzade buyurun söz sizin
dir. 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; soruma cevap vermek 
zahmetinle bulunduğu için Ticaret Bakanına 
teşekkür ederim. Mevzuubahis etmek istediğim 
bu hâdise, bu vakıa, ticari ihracata konulmuş 
olan bu karar, bu nizam iki senedenberi memle
ketimizde devam etmekte ve ihracatçılarımızı 
hakikaten müşkül duruma ve sıkıntıya sevket-
mektedir. Hattâ bir kısım ihracatçı arkadaşları
mız bu yüzden ihracat yapmaktan içtinap dahi 
etmektedirler. Filhakika bu kayıt doîayısiyle 
Ticaret Bakanımız dedi k i : Birtakım lüzum ve 
zaruretler doîayısiyle bu nizam konmuştur. 

Bu zaruretler belki mevcuttur. Nasıl antide
mokratik kanunlar memlekete lüzumsuz ise, 
tatbikatı gayrimümkün olan, yani, Türk ihra
catçısının elinde olmıyan birtakım nizamların 
vaz 'edilmeside gayrimuvafıktır. 

Bu memleket ihracatçısını ve memleketin 
ticari nizamını tazyik etmekten başka bir neti
ce vermez. Zaten eski iktidarın dış ticaret ni
zamlarında gütmekte olduğu sakim zihniyetin 
veya prensipin eserlerinden birisidir bu. Vaz'-
edilmiş bu nizamla Türk tüccarı ihracatı yaban
cı memlekete yapacaktır, ilk defa alman karar 

I şöyledir : 

— 173-— 
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Bir memleketin dahilî istihlâki için güm- I 

rüklerinden fiilen imrar edildiğine dair o mem
leketin resmî makamlarından elde edilen ve bi
zim de orada bulunan resmî mümessillerimiz 
tarafından tasdik edilmiş bir vesikanın ibrazı | 
ile o memlekete getirilmesi rcıecburyetini vaz'et
miş bulunuyorlardı. Düşününüz bir kere, bir 
yabancı ithalâtçı sizden aldığı malın hangi sa
hada istihlâk edileceğini ne bilsin. Bunu ne o 
ithalâtçı ve ne de o memleket makamları tevsik 
edebilir. Nasyonalize edildikten sonra bu malın 
gayet tabiî olarak, gümrük resmini vermek su
retiyle istediği tarafa ihracını yapabilir. Bilâ-
hara bu kaydın gayet müfrit olduğunu gören 
Ticaret Bakanlığı dâhilde istihlâk edilmek kay
dını kaldırmıştır. Onun yerine Millî Korunma 
Kanununun 20 nci maddesinin tatbiki için bir 
yetki vermiştir. Tasavvur buyurunuz, Türk ih
racatçısının elinde olmıyan sebeplerden dolayı 
Millî Korunma Kanununun ağır hükümleri al
tına koymak ve onu tehdit, tazyik etmek ne de
receye kadar doğrudur?. Bu imkân onun elinde 
değildir ki. Ne topu vardır, ne tüfeği vardır, ne 
de o hariç memlekette tazyik yapılabilecek, elin
de bir müeyyidesi vardır.. 

Malın ihracından ihraç edilen her maldan 
tabiidir ki, Ticaret Vekilinin anlattığı gibi, Ti
caret Vekâleti haberdar olmaktadır. Çünkü her 
mal bir lisansa istinat eder. Lisans alındığına 
göre bu malın nereye ihraç edileceği ve hangi 
memlekete gönderileceği Ticaret Vekâletince 
malûm olmaktadır. 

Bu zaruretler belki de daha ziyade o zaman
larda yapılmış olan muhtelif ahenksiz ticaret 
anlaşmalarının tesiriyle zuhura gelmiştir. Bu 
da tashihi Türk ihracatçısının elinde olan bir 
kabahat değildir. 

Binaenaleyh sayın arkadaşlarım, Ticaret Ba
kanı, bugün bu kararı kaldırıp kaldırmamak 
için bir karar almış bulunuyoruz demiyor, ileri
si için, belki de tekrar düşüneceğiz, buyuru
yorlar. Binaenaleyh temenni ediyorum: Türk 
ihracatçısını lüzumsuz yere tazyik eden bu ka
ideyi mutlak surette kaldırmalıdır. Nitekim bir
takım cüretkâr firmalar, tereddütsüz olarak bu 
gibi taahhütlere girişip bu türlü ihracatı yapı
yorlar veyahut birtakım kaçamaklı yollarla, tâli 
derecedeki firmalara bu işi gördürüyorlar ve o 
firmalar da bu aracılığı yapıyorlar. Bugün öyle 
memleketler vardır kî, dahildeki kendi menfaat- j 
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I lan için dışardan mal alarak, bu vesikaları ver

mekten çekinmiyorlar. 
Arkadaşlarım; çok iyi bilirler ki, fındık ihra 

catçıları memleketimizdeki fındığın kısmı âza-
| mini. geçen sene almışlar ve gümrükten bunu 

transit olarak geçirmek suretiyle gümrük mua
melesi yapıyorlar ve nihayet buna dair vesika 
alındıktan sonra ben bunu başka bîr memlekete 
ihraç edeceğim diye gümrük resmini de geri al
dıkları vâkıdır. Bunun da bir kaçamak yoluna 
buluyorlar. Hattâ yine bâzı memleketler vardır 
ki, bunun ticaretini dahi yapıyorlar. Bunun ti
caretini yaparken, Türk taciri de bu arada % 
3, % 5 komüsyon farklarını oraya terkedîyor. 
Bunlar, ui'ak tefek de olsa, memleket aleyhine 
ve zararına oluyor. Bu vesikayı temin etmek için 
döviz masrafları oluyor. Bu vesikayı hariçteki 
mümessillerimize tasdik ettirmek için ayrıca mun
zam masraflar yapılıyor. Bir birlik, ihracatçısı 
arasında tevziat yaparken, bu vesikayı getir
memiş olan tüccarlar, bu tevziattan mahrum 
kalıyorlar. Halbuki diğer birliğe bağlı olanlar, 
o birliğe karşı mükellef oldukları vesikaları ge
tirmemiş oldukları halde, aynı günahı işlememiş 
oldukları için, tevziden de mahrum bırakılmı
yor. Binaenaleyh okadar keşmekeşe giriyorlar ki, 
hakikaten dış ticaretimizi tazyik etmektedir. 
Onun için Ticaret Bakanımızdan rica ederim; 
tekrar bunları gözden geçirsinler, mümkünse bu 
nizamı kaldırma yoluna gitsinler. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANT ZÜHTÜ 
llİLMt VELİBEŞE (İzmir) — Efendim, biraz 
evvelki mâruzâtımla arzettiğim gibi tatbikmda 
hakikaten müşkülât vardır. Fakat aynı zaman
da büyük faydaları da mevcuttur. Sayın arka
daşımıza bir noktayı söylemek isterim; menfaati 
âmme, âmme.nizamı icabı olarak bâzı malların 
ihracını menetmeye kadar da gidilmektedir. Me
selâ yağ, buğday, un çıkarılamaz diye bir tah
dit de mevzuubahis olabilir. Tabiîdir ki bunlar 
nizamı âmme için konulur. 

Dediler ki dâhilde istihlâki tevsik ve tesbit 
edilmesini istiyoruz. Gayet doğrudur, fakat 

tatbikatta ihracat lisansı almak için müracaat 
eden tüccarın gönderdiği veya göndereceği malı 
derhal göz önüne alırız: Onun, ondan evvel ta
ayyün etmiş bir vaziyeti vardır. Filân memle
ket falan maldan şu kadar miktarda alır. Bir de 
bakarsınız ki, bu sene müracaat e&erler: O mem-

I lekete o maldan 5 misli, 10 misli sevketmek ıs-

- '174 
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terler. O zaman sorarız; acaba niçin böyle olu
yor? Bu memleket, şimdiye kadar normal ola
rak, yüz ton alırken bu sene oOO ton alıyor, aca
ba neden? Bu şekilde memleket aleyhine olarak 
döviz kaçakçılığı yapmak istendiği aşikârdır; 
buna müsamaha etmemekteyiz. Bu itibarla biz 
ancak muayyen bir hadde kadar müsaade ede
riz. Ondan fazlası için Ticaret Vekâleti o malm 
o memlekette istihlâk edilip edilmiyeceğini öğ
renmek ister. Ve lâzımgelen vesaiki talep eder. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kerimzade, söz istiyor musunuz? 
ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kostamonu) — Ha-

yı«. 
BAŞKAN —- îkinci soruya geçiyoruz. 

2. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'uin, Millî iradenin tam ve hakiki surette 
tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 tarihinin ebedileşti-
rilmesi için hâtıra pulları çıkarılması hakkında 
Hükümetin bir kararı olup olmadığına dair so
rusuna Ulaştırma Bakanı Terfik îleri'nin sözlü 
cevabı (H/i) 

BAŞKAN — Soru aynen okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
14 Mayıs 1950 tarihi için hâtıra 
pulları çıkarılması hakkında. 

Millî irade ve hâkimiyetin tam ve hakiki su-
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I rette tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 tarihini ebebli-
! leştirmek maksadiyle uygun gördüğüm hâtıra 

pulları çıkarılması hususunda Hükümet düşün
cesinin ve bir kararı olup olmadığının açıklan-

; masını sayın Ulaştırma Bakanından rica ederim. 
j Kastamonu Milletvekili 

Şükrü Kerimzade 

BAŞKAN — Söz Ulaştırma Bakanmmdır. 

ULAŞTIRMA BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — Hakikaten bütün Türk tarihinde 
ilk olarak Millî iradenin tam ve hakiki şekilde 
tezahür ve tecelli ettiği 14 Mayıs 1950 günüaün 
ufak bir hâtırası olmak üzere bir seri pul çıka
rılması kararlaştırılmıştır. Bu pulların 30 Ağus
tos 1950 Zafer Bayramına yetiştirilmesi için ça
lışmalara başlanıldığını arzederim. (Bravo ses
leri). 

I ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — Sa-
j y\\\ Bakana bu teşebbüslerinden dolayı teşekkür 

ederim. 

BAŞKAN' — Efendim; gündemimizde başka 
görüşülecek mevzu yoktur, bu itibarla bugünkü 
içtimaimiz bitmiştir, Cuma günü sa'at 15 te top
lanmak ü-ere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,18 
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