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1. — GEÇEN Tüt 

Eskişehir Vilâyeti Merkez kazasına bağlı 
Çifteler Nahiyetinde Çifteler adiyle ye
niden bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak 
üzere Mahmudiye adiyle yeniden bir na
hiye kurulması ve Ismetpaşa Nahiyesinin kal
dırılması hakkındaki kanun lâyihası ile, 

Yedek subay kanunu lâyihası, Başvekâlet'-
in talebi üzerine geri verildi. 

Urfa Mebusu Necdet Açanal'm, Bayındırlık 
ve Ulaştırma komisyonlarından istifa ettiğine 
dair önergesi, okundu. 

Bursa Mebusu Halûk Şaman, vâki davet 
üzerine Hindistan'a gitmiş bulunan heyet adı
na, orada kendilerine gösterilen hüsnükabul ve 
Türk Milletine karşı duyulan dostluk hislerini 
tebarüz ettiren beyanatta bulundu. 

Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu'nuıı, 
Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde tesisi
ne karar verilmiş bulunan hidro - elektrik san
tralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapıldığına, inşaata ne 
zaman başlatılacağına ve son şekli ile kaç lira
ya mal olacağına dair İçişleri Vekilinden olan 
sözlü sorusu, ilgili vekil hazır bulunmadığından, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacığil-
ler'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939 -
1945 yılları arasındaki altın stokunun mikta
rına ve 1945 yıhndan sonraki azalma sebeple
riyle halihazır döviz durumuna ve döviz açığını 
kapamak için alman tedbirlere, dış ticaret po
litikamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edil
diğinin (doğru olup olmadığına ve dış, ticaret 
muvazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 

. üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne; 
Mesken buhranına ve kiralara karşı gere

ken tedbirlerin Devlet tarafından ele alınması
na, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da yapı
lan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı ,ile 
yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve kira 
dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahallesin
deki binaların memur ve işçilerden az gelirli 
"olan vatandaşlara kat kat satılması hakkındaki 
söylentilerin doğru olup olmadığına dair soru-
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lan, kendisi oturumda hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Çankırı Atış 
Okulu eğitim sahası içine alınan merkez kazası
na bağlı Hıdırlık Köyü halkının nereye nakil 
ve iskân olunacağına ve istimlâk edilecek arazi 
hakkında ne gibi bir muamele yapılacağına dair 
Devlet, İçişleri ve Millî Savunma Vekillerinden 
olan sözlü sorusuna, Devlet Vekili Celâl Yar
dımcı, cevap verdi. 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, kad
rosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bucak mü
dürleri hakkındaki sorusuna, İçişleri Vekili ce
vap verdi. 

Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun, dilen
ciliği menedecek tedbirlerin alınması hakkındaki 
kanun hükümlerinin şimdiye kadar yerine geti
rilmemesi sebebine dair İçişleri Vekilinden olan 
sözlü sorusu, kendisi bulunmadığından, 

Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, süngerci ve 
balıkçılara yardımda bulunulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine, 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük sanat
ların yayılması, gelişmesi bugünkü içtimai ve 
iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi ve 
bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacılığı
nın . inkişafı ve dokumacılara kredi temini hu
suslarında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve 
Denizli'deki Apre - Boya santralinin el doku
malarım işliyen bir fabrika haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair ekonomi ve Ti
caret Vekilinden olan sözlü soruları, Vekil hazır 
bulunmadığından, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
Jer'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer müze-
lerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir 
sergide teshir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara» 
mebni verildiğine; 

Demokrat İzmir Gazetesinin İzmir Belediye 
Başkanı Rauf Onursal ile Belediye Daimî Encü
men azaları hakkındaki iddialarının doğru olup 
olmadığına, 

Bir bakanın her hangi bir siyasi parti il kon
gresinde Başkanlık Divanında görev kabul et
mesinin nasıl mütalâa edilmekte olduğuna, 

Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, Çanak
kale'nin iktisaden kalkındırılması için mahallen 
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tetkikata memur edilen heyetin raporu hakkın
da ne düşünüldüğüne dair soruları, kendileri bu
lunmadıklarından, 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in, Tunus 
meselesinde Hükümetin noktai nazarına, 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, is
tiklâl Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli nüsha-
sındaki (memleket bütünlüğünü parçalayıcı) 
neşriyat hakkında bir takibat yapılıp yapılma
dığına dair soruları ilgili vekiller hazır bulun-
madıklarmdan, 

İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 1944 senesin
de Milliyetçilerin mâruz kaldıkları işkencelerin 
vukubulmadıği yolunda Ulus Gazetesinde neş
redilen makaleler hakkında ne düşünüldüğüne, 
işkence hâdisesi üzerinde bir tahkikat yapılıp 
yapılmadığına ve faillerin bugün hangi vazifeler
de istihdam edildiklerine, 

Türkiye MiHî Talebe Federasyonu tarafından 
yabancı memleketlere tertiplenen seyahatlere ve 
Talebe Federasyonuna şimdiye kadar yapılan pa
ra yardımının miktarına dair soruları, kendisi 
oturumda hazır bulunmadığından, gelecek Birle
şime bırakıldı, 

Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, Derlet 
Tiyatrosunun mânevi şahsiyetini inciten gaaete 
havadisleri hakkındaki sorusuna Millî Eğitim 
Vekili cevap verdi. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Büyük - Doğu Mecmuasının günlük gazete 
haline geldiği ve kapandığı tarih ile bu müdd'dt 
içinde aldığı resmî ilân bedelinin tutarına dair 
Başvekilden olan sözlü sorusu, kendisi hazır bu
lunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Trabzon Mşbusu Hamdi Orhon'un, İstan
bul'da Veremle Savaş Derneği Kongresine vâki 
müdahale dolayısiyle ne muamele yapıldığı 
hakkındaki sözlü sorusu, İçişleri Vekilinin tek
lifi üzerine iki birleşim sonraya bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, 
antidemokratik kanunlar hakkında Başvekil
den olan sözlü sorusuna, Devlet Vekili Fethi 
Çelikbaş cevap verdi. 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, vilâyet 
makamında Gf lpmar Köyü Muhtarını döven 
Malatya Valisi hakkında ne muamele yapıldı-
ğuıa ve bu husustaki tahkikatın ne safhada ol
duğuna dair sorusu ile, 

I Balıkesir Mebusu Aü Fahri. İşeri 'nin, Balı
kesir ve Çanakkale vilâyetleri dâhilinde vukua 
geten zelzeleden Hükümetin derhal haberdar 
edilip edilmediğine, felâketzedelerin barınma
ları için ne kadar çadır tevzi edildiğine ve Ban
dırma'da da zelzele olduğu hakkında radyo ile 
yayınlanan- yanlış haberlere dair sorusuna İçiş
leri Vekili cevap verdi. 
* Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Gülhane 
prof estir vekillerinden bir doçentin talimata ay
kırı olarak Haydarpaşa Hastanesine ne suretle 
tâyin edildiğine, 

Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Giühante 
Askerî Tıp Akademisi profesör vekili bir do
çentin talimata aykırı olarak Haydarpaşa Has* 
tanesine tâyininin iptal edilip edilmeyeceğine, 

Ordu Mebusu Fayzi Boztepa'nin, İstanbul 
Haydarpaşa Askerî Hastanesine tâyin olunan 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi sâbik profesör 
vekili albay doktor Saim Sağlık hakkıtftda 
Vekâletçe her hangi bir takibat yapihp yapıl
madığına dair sorularına tevhMen Millî Savtftı-
ma Vekili cevap verdi. 

I Balıkesir Mebusu AH Fahri işerinim, Ban
dırma Emniyet Âmiri Zeki Şahin haİdanda 
vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair 

r sorusuna, içişleri Vekili cevap verdi. 
Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'nin, Ban

dırma'da Komiser ŞeVki , Gürkaya hakkında 
vâki şikâyetlerin doğru olup. olmadığına dair 
sorusu, içimleri Vekilinin teklifi üzenine 10 gün 
sonraya bırakıldı. ...... . . : 
, •, Balıkesir Mebusu Ali Fahriişeri 'nin, .Ay
valık ve Gemlik vapurlarımın maljyetleriyle-iş
letme masraflarına ve istiap hadlerine, bu ge
mileri satınaknaik için giden heyetlere komüs-
yon adiyle bir ücret verilip verilmediğine dair 
sorusu ile 
..ıW. 9 . I I I . 1953 tarihinde istanbul'dan Bandır
ma'ya hareket eden Ayvalık vapurunda kaç 
yolcuya bilet verildiğine, vapurun istiap had-
dinfoı kaç kişi olduğuna ve sefere hangi tarihte 
tahsis edilmiş bulunduğuna dair soruşuma Ulaş
tırma Vekili cevap verdi. 

Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu'nun, 
Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde tesisi
ne karar verilmiş, bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faali-
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j e t e geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbip
leri hakkında ne muamele yapıldığına, inşaa
ta ne zaman başlatılacağına ve son şekli ile 
kae liraya malolacağma dair İçişleri Vekilin
den olan sözlü sorusu, talebi üzerine geri ve
rildi. 

27. I V . 1953 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Gazianteb Mebu.su 
Fikri Apaydın Ali Ocak 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

îb rahim KirazoğI u 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri 'nin, 

bâzı gazete ve mecmualarda cemiyet ahlâkını 
bozacak şekilde yapılan neşir ve teşhirlerin 
men'i hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/1035). 

2. *— Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Keşan'da 1962 yrlında yaprlan göçmen evlerinin 
sayısı ile maliyetlerine ve inşa için sarfedilen 
tuğla miktarına dair sözlü soru önergesi, Başve
kâlete gönderilmiştir. (6/1036). 

3. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, 
Reisicumhur ile Başvekilin seyahatleri hakkın
daki sözlü &ru önergesi, Başvekâlete gönderil
miştir. (6/1038) 

Yamlı sorular 
1. —- Tekirdağ Mebusu »Şevket Mocan'm, Oi-

lingoz ve Malatra sahil Devlet depolarından 18 . 
II . 1949 tarihinden 3.1 . VII . 1949 tarihine ka
dar devren odun satın alan Alfıeddin Ergün na
mına kaç kental nakliye kesildiğine, bu iki de
ponun sahile ne kadar mesafede olduğuna ve se
nelik açığı miktarına dair yazılı soru önergesi 
Tarım Vekâletine gönderilmiştir. (6/1034). 

2. — Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün, 
Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezlerindeki 
•muamelelerin ıslahı ve muvakkat alım merkezle
rinin daimileştirilmesi hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1037). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Trabzon Mefousu Faik Ahmed Barutçu 

ve 2 arkadaşının, Memurin Kanununun 4 ncü 
maddesinin « Z » fıkrasiyle 6 ncı maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/421) (Gün

deme) ; 
2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 

ve Hatay Mebusu >Abdürrahman Melek'in, Pa
saport Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve içişleri Ko

misyonu raporu (2/424) (Gündeme). 

»m*i 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili M. Şevki Yasman 

KATİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Oaaianteb) 

• • • 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapaıeağız. 
(©ursa seçim bölgesi mebuslarına kadar 

1. — Anayasa, Bütçe, Dışişleri, Dilekçe, 
Ekonomi, Gümrük ve Tekel, MİM Savunma, 
Sayıştay ve Tarım komisyonlarına âza seçimi 

REÎS — Efendim, Anayasa, Bütçe, Dışişle
ri, Dilekçe, Gümrük ve Tekel, Millî Savunma, 
Sayıştay ve Tarım komisyonlarında noksan 
olan üyelikler için seçim yapacağız. 

Şimdli tasnif heyetlerini ayırıyoruz: Müsa
ade buyurursanız; üç komisyona bir tasnif hey
eti seçeceğiz. Çünkü seçim miktarı azdır. 

Anayasa, Bütçe, Dışişleri komisyonları için 
ad çekiyorum : 

Kenan Çığman (Çankırı) 
îhsan Karasioğlu (Çanakkale) (Yok sesleri) 
Cezmi Türk (Seyhan) (Yok sesleri) 
Avni Yurdabayrak (Zonguldak) 
Muhtar Başkurt (Es>kişe'hir) (Yok sesleri) 
Hakkı Yemeniciler (Çorum). 
Birinci tasnif heyeti, Kenan Çığman, Avni 

Yurdabayrak ve Hakkı Yemenicilerden teşek
kül etmek üzere seçilmiş oluyor. 

Birinci tasnif heyeti; Kenan Çığman, Avni 
Bu tasnif heyeti; Dilekçe, Ekonomi, Gümrük ve 
Tekel komisyonlarıma seçilen arkadaşları ayıra
caklardır. 

Kenan Atamanlar (Çanakkale) 
Remzi Koçak (Kütahya) (Yok sesleri) 
Nurettin Barut (Bitlis) (Yok sesleri) 
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) (Yok ses

leri) 
€avit Yurtman (Hatay) (Yok sesleri) 
iMecdet Alkin (Kütahya) (Yok sesleri) 
Agâh Erozan (Bursa) 
Cevdet öztürk (Mardin) (Yok sesleri) 
Mesut Güney (Çoruh). 

yoklama yapıldı.) 
REÎS — Çoğunluk var, oturumu açıyorum. 

Şimdi üçüncü tasnif heyeti için ad çekiyo
rum. Bu tasnif heyeti; Millî Savunma, Sayış
tay ve Tarım komisyonlarına seçilen arkadaş
ları ayıracaklardır. 

Tahsin Tola (îsparta) (Yok sesleri) 
Fahri Köşkeroğlu (Niğde) 
Ferid Tüzel (Samsun) 
Cihad Baban (izmir) (Yok sesleri) 
Osman Böiüjcbaşı (Kırşehir) (Yok sesleri) 
Seyfi Kurtbek (Ankara) (Yok sesleri) 
Emin Develioğlu (Kayseri) (Yok sesleri) 
Ali Şükrü Şavlı (Sinob) (Yok sesleri) 
Hayri Tosunoğlu (Kastamonu) 
Tasnif heyetleri belli oldu. Şimdi hangi vi

lâyetten oy toplanacağını kur'a ile tesbit ediyo
ruz : Bolu'dan başlıyoruz. 

Sepetler konulmuştur. Oylarınızı lütfen sı
ra ile sepetlere atmanızı rica ederiz. Oturum 
devam edeceği için muhterem mebusların dışa
rı çıkmamalarını rica ederiz. 

Reylerini kullanmamış arkadaşlar lütfen 
kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. Tasnif ko
misyonlarının tasnife başlamalarını rica ederiz. 

Gündeme geçiyoruz. Gündemle ilgili bir tak
rir vardır, reyinize arzedeceğim : 

Yüksek Reisliğe 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü soru

lardan evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Balıkesir Mebusu 
Mücteba Iştın 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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B : 73 27.4.1963 O : 1 
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sa
ydı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya M e-. 
busu İsmet Olgaç'ın, Millî Korunma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun 
Mebusu Hasan Fehmi TIstaoğlu ve 5 arkada
şı ile Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
MilU Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifleri ve Ticaret 
Komisyonu raporlariyle Maliye ve Bütçe komis
yonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe 
komisyonken raporları (2/59, 102, 223, 373) 

REİS —• Gündemin ivedilikle görüşülecek 
bu birinci maddesindeki kiralara müteda-
ir kanun maddelerinden bâzıları Bütçe Ko
misyonundan gelmemiştir. Onun müzakeresini 
tehir ediyoruz. 

2. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanu
nu lâyihası İle Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat ve İ22 arkadaşının Turizm Endüstrisini 
Teşvik kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ile 
Çalışma Komisyonu raporları (1/341, 2/342) 

REİS — 11 nci madde üzerinde konuşuluyor
du. Bu madde üzerinde söz almış olan Fehmi 
Çobanoğlu 'na söz veriyorum, buyurun. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, Turizm Kanununun bu 11 nci maddesi Tu
ristik otellerde !% 15 nispetinde ecnebi mütehas
sıs garsonların çalıştırılmasının kabulüne ait
tir; Bunun kabulünün leh ve aleyhinde geçen 
celsede bir hayli konuşuldu. Senihi Yürüten ar
kadaşımız aleyhinde konuştu, (Ne mutlu Türküm 
diyene!) deyip kürsüden indi. Ondan sonra 
Saffet Gürol Arkadaşımız; bu bir ihtisas mese
lesidir, her millet garson olamaz, dedi ve ecne
bi garsonlar için !% 15 nispetinin kabulüne ta
raftar oldu. Ben her ikisinin ortasında bir tek
lif yapacağım. Ben de Atatürk'ten bir hâtıra 
hikâye edeceğim; karar vermekte siz de müşkü
lât çekmezsiniz zannederim. 

Atatürk Dolmabahçe Sarayında ecnebilere 
muhteşem bir ziyafet yeriyor. Bu ziyafette hiz
met eden garsonlardan birisi Atatürk'ün yanma 
yaklaştığı zaman, heyecanından mıdır nedir, aya

ğı dolaşıyor veya takılıyor elinden tabağı dü
şürüyor. Diğerleri ve şefgarson birbirlerine gi
riyor. Atatürk kemali azametle olduğu yerden 
kalkıyor garsonun yanma kadar gidiyor, elin
den tutuyor, kaldırıyor, yerine istirahate gönde
riyor. Sofraya oturduktan sonra diyor ki: «Ar
kadaşlar Türkiye'ye geldiniz, inkılâplarımızı 
gördünüz, terakki yolundaki hamlelerimizi 
gördünüz, bu millete az zamanda çok şeyler öğ
retmek kolay oldu ama, ömürleri boyunca efendi 
olarak yaşamış olan bu milletin çocukları bu tür
lü işleri maalesef yapamıyorlar ve öğretemedim» 
demiş. 

Şu hikâye bize gösteriyor ki, ihtisas işi olan 
bu meselede j % 15 ecebi mütehassıs kabulü mu
vafık olacaktır., kabulünü ben de rica ederim. 

REİS — Halûk Şaman, buradalar mı efen
dim? (Yok sesleri) 

Nuri Ocakcıoğlu, buradalar mı efendim"? 
(Burada sesleri) 

NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte-
rem arkadaşlar, Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nununun 11 nci middıesinde % 15 olarak yaban
cı devlet tebaası mütehassıs kabul ediliyor. 
Çalışma komisyonu, bu mütehassısı tasrih et
miştir. Fakat burada umumi olarak bir müte
hassıs kelimesi bulunuyor. Esbabı mucibe ola
rak vazife tasnifi metinde muvafık olmadığını, 
ihtiyaca göre müessesenin kendisine lâzım ola
cak kimseleri getirmesi lâzımdır, diyor. 

Tahdit ve tâyin daha doğrudur, geniş tutma
malı. 

Memleketimize turist celbi şüphesiz çok 
faydalı ve lâzımdır. Bazan tesadüf ediyoruz, 
Türkiye'yi hâlâ tammıyan ecnebiler var. Ancak; 
memleketimizi tanıtmak yalnız turist celbi ile 
olmaz. Eserlerimizi dışarıya tanıtmamız lâzım
dır. Tarihî eserlerimizi ihtiva eden mükemmel 
ve muntazam, hangi devre ait olduğunu, mimari 
kıymetini gösteren bir albüm bile yoktur. 

Kendimizi dışarıdan ecnebi garson getirecek 
kadar zayıf görmemeliyiz. Vakaa garsonluk bir 
sanattır, bunu herkes yapamaz ama, % 15 de 
pek fazla. Gerekçede küçük miktar deniyor ama, 
yüz kişide 15 kişi alınırsa bu pek fazla görü
necek bir miktardır. Mevcut işçiler arasından 
kabiliyetlilerini seçmeli. % 15 in daha aşağı bir 
hadde indirilmesini teklif ediyorum. 
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REİS — Burhanettin Onat, buyurun.. 
BURHANBTTlN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; Uzun zamanlardan beri Fut
bol topu gibi komisyondan komisyona pas veri
lerek nihayet huzuru âlinize kadar getirilen bu 
Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısının 
dayandığı birkaç mühim nokta, birkaç mühim 
esas varır, adıl istinat noktalan da bunlardır. 

Bunlardan bir tanesini maalesef kaybettik : 
Gelir Vergisi'muafiyeti. 

Bu esas mevzulardan bir diğeri, şimdi mü
zakeresini yaptığımız 11 nci maddenin ihtiva 
ettiği, ecnebi müstahdemlerin istihdamı mevzu
udur. 

Muhterem arkadaşlar, hani bir bardak suda 
koparılmak istenen fırtına tâbiri vardır, bu 
meselede koparılmak istenilen gürültü bu tâbi
rin ta kendilidir. Güya memlekette mevcut no 
kadar garson marson varsa, bunların % 15-20 
si bu kanun kabul edilir edilmez sanki bunlar 
kapı dışarı edilecektir ve bunlar aç kalacaktır. 
Hayır arkadaşlar, hayır. Bu maddenin ihtiva 
ettiği hüküm bütün müesseselere şâmil değil
dir. Çalışma Bakanlığından aldığımız resmî ra
kamlara nazaran Türkiye'de bu kabîl 517 mü
essese vardır ve bunun içinde 10 bin işçi çalış
maktadır. Bu 517 müesseseden şimdiye kadar 
ancak 21 tanesi turistik Wİ!ge istemiştir ve bun
lardan ancak 9 tanesine turizm belgesi veril
miştir. Binaenaleyh bu kanunun şimdi müza
kere edilmekte olan 11 nci maddesi kabul edil
diği takdirde 9 müessesede üst üste 100 tane 
müstahdem bulunsa ve bundan % 20 si ecnebi 
müstahdem kullanmak salâhiyetini haiz olsa 
bu maddenim ihtiva ettiği hüküm Türkiye'de 
mevcut işçiler içinde ancak 180 tanesini alâka
dar eder. Bunun için bu kavga, bu gürültü re
va mı arkadaşlar! İstirham ederim. Kaldı ki 
arkadaşlar, bu madde kabul edildiği takdirde 
bu 9 müessese % 20 nispetinde ecnebi işçi ge
tirecek olursa elinde mevcut diğer yüzde yirmi
yi hemen kapı dışarı mı edecektir? Buna imkân 
ve ihtimal var midir? Bunu birazdan sırasiyle 
münakaşa edeceğdz. Haydi deyelim, arkadaş
larımızın bu hassasiyetlerine, bu mülâhazaları
na riayet edelim de ecnebi işçi getirmeden bu 
işi hal yoluna gidelim. Acaba olur mu? Buna 
cevap verebilmek için arkadaşlar, bizde gerek 
kemiyet itibariyle, gerek keyfiyet itibariyle 
ihtiyaca cevap verecek işçi var mıdır, yok mu-
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dur meselesi üzerinde bilgimiz olmak lâzımdır. 
Bizde bu türlü işçi yoktur; maalesef yoktur. 
Çünkü garsonluk, metrdotellik, otel kapıcılığı, 
otel muhasipliği, otel müdürlüğü, barmenlik, 
aşçılık ve saire gibi bu mevzuu alâkadar eden 
sanat ayrı bir ihtisas halindedir. Bunun yük
sek mektepleri vardır. 

Arkadaşlar, kalifiye bir garson hukuktan 
mezun olur gibi, tıbbiyeden mezun olur gibi 
yüksek garson mektebinden mezun olmak mec
buriyetindedir. Bizde böyle bir şey var mıdır? 
Birçok defa şahit olmuşumdur arkadaşlar, bil
hassa bayram günleri gibi, sair tatil günleri gi
bi zamanlarda demirci çıraklarından, kalaycı 
çıraklarından, maranlgoz çıraklarından adam 
devşirip gazinolarda garson diye kullanılmakta
dır. Haydi biz kendi memleketimizdir, kendi 
adamımızdır diye hoş görelim, mazur görelim; 
fakat gelecek bir ecnebi bunu mazur görür mü! 
Avuç dolusu; etek dolusu para sarf ederek mem
lekete gezmeye, görmeye, biraz da istirahat et
meye gelen bir adam istediği gibi bir servis 
'bulamazsa, istediği gibi rahat edemezse bir da
ha bu memlekete uğrar mı? Kendisi uğramadığı 
gibi gelmek istiyenlere «gidin, görün, istirahat 
edersiniz.» der mi? 

Sonra, niçin bu kadar titizlik, hassasiyet gös
teriyoruz? Biraz evvel Fehmi Çofbanöğlu ağa
beyimin de buyurdukları gibi bu, biraz da is
tidat meselesidir; bdraz da ihtisas meselesidir. 
İtalya'da, hattâ Fransa'da, arkadaşlar, bu gi
bi işlerde daha ziyade lokantacılıkta, gazino
culukta İtalya'daki İsviçrelilerin istihdam edil
diğini görürsünüz. Şimalî Afrika'da, Cenubi 
Amerika'da otel, gazino, lokanta gibi servis
ler Almanların elindedir. Fransa'da birçok mü
esseselerde İsviçrelileri çalışıyor görürsünüz. 
Onlar bizden daha az m* milliyetperverdir arka
daşlar? 

Biz bu sahada ilelebet bu vaziyette kalalım 
demiyoruz. Devlet olarak, Hükümet olarak ica-
beden tedbirler alınmıştır, dört yerde de kurs 
açılmıştır. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de 
mevcut garsonlar buralarda staj görmektedir
ler. Bunun bir mektebi de açılmak üzeredir. 
1953 senesinde bir garson mektebi de açılacaktır. 

Sonra, lise mezunlarından İsviçre'ye, Fran
sa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya tahsil için, bu 
işin hocalığını yapmak üzere, lâzımgelen tah
sili elde etmek için talebe göndereceğiz. Fakat) 
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bunlar yapılıncaya kadar bu kadar hassasiyet- I 
le ve aeele ile yürütmek istediğimiz bu turizm 
endüstrisini yürütme teşebbüsü böyle zayıf ve 
hasis duygulara dayanan mülâhazalarla 10 sene 
daha yerinde mi uyusun? Arkadaşlar yazık de
ğil mi? 

Birtakım millî hislerden bahsediliyor, vatan 
deniliyor, millet deniliyor, Türklük deniliyor. 
Arkadaşlar müsaade buyururlarsa en az ben de 
kendileri kadar milliyetperverim. Bir ailenin 
nafakasının değil, bir vatandaşın bir lokma ek
meğinin bile bir ecnebiye gitmesini kalben ve 
şahsan affetmem. Fakat; bir şey< ki tavizi müm
kün değildir, yerine konması mümkün değil
dir. Başka çare yoksa ne yapacağız arkadaşlar? 
işçi arkadaşlarım hiç üzülmesinler ve bugünkü 
geçici endişelerine kendilerini kaptırmasınlar. 
Eğer bu ecnebi müstahdemi kullanma işini ka
bul etmezsek, bugün turizm endüstrimiz oldu
ğu yerde durup emekliyecektir. Fakat; kabul 
edecek olursak, yarın birçok müesseseler açı
lacak, her yirmi ecnebi müstahdemin yanında 
80 işçiye geniş bir iş sahası açılmış olacaktır. 
Hilton otelinde yarın 500 işçi iş bulacaktır. Ya- ı 
rın başka oteller de açılacaktır. 

Arkadaşlar, lisan bilen bir vatandaşımız bile 
meselâ, Fransa'ya gittiği zaman Türkçe bilen 
bir garsonla karşılaşşa sevinir. Buraya gelip 
bir kelime Türkçe biİmiyen bir Amerikalı, bir 
İngiliz, bir Fransız nasıl konuşsun?. Garsonla
rımız içinde ecnebi dil bilen birkaç kişi vardır. 

Sonra bir mesele daha var; her müessese ya
bancı işçi getirebilir mi?. Geçen sefer kanunun 
Çalışma Komisyonuna havalesine sebep olan 
bir hâdise oldu. Meclise girerken ellerimize bi
rer broşür tutturdular. Bu broşürleri îşçi Fe
derasyonu hazırlamış. Bu broşürde deniyor ki, 
bizdeki işçi günde bir lira ile çalışır, Amerika '-
daki işçi ise saati beş dolara çalışır. 

Bu işçi arkadaşların dağıttıkları broşürden 
verdikleri rakamı alıp mukayese yapacağım. 
Bir ecnebi müessese geldi, burada bir turistik 
müessese kurmak istedi. Etrafına baktı bir li
raya, bir lira demiyeyim, beş liraya işçi çalışı
yor. Beş lira ile çalışan işçi varken saati beş 
dolardan işçi getirmek için aklını, muvazenesi
ni kaybetmesi lâzımdır ki ona da imkân yok
tur. Bunun içine belki sigorta masrafı da gire
cektir. Demek ki, zaruri sebepler vardır. Bun
lardan dolayı getireceği işçiyi getirme diyeme- I 

L1953 O : İ 
I yiz. Bu, memlekette turizm endüstrisi yer al

masın, yürümesin demektir. Eğer malî mülâha
za ile, Gelir Vergisi kalksın, millî mülahaza ib 
ecnebi müstahdem kullanmıyalım, bilmem han
gi bir mülâhaza ile, gümrük muafiyetleri ileride 
bir yol olur, kaldırmıyalım dersek, o halde niçin 
getirdik ,bu kanunu arkadaşlar?. Bu esasları ni
çin koydunuz ve niçin bu lâyiha için ivedilik 
kararı alarak Yüksek Meclise şevkettiniz?. Ha
yır; böyle bir kararı bu Meclisten asla ümit 
etmiyorum arkadaşlar. Meclisin yüksek aklıse
limi, sağduyusu bu yüzde yirmileri, her mülâ
hazaya, her gürültüye rağmen, kuvvetle ümit 
ediyorum ki; kabul edecektir. Zaten bu daimî 
değildir, üç sene için olacaktır. Bütün Türki
ye'de mevcut müesseselerin dokuz tanesi ancak 
yüz kişi kullanıyor. 180 kişi için buna hayır de
meye dilimiz varmıyacaktır. 

Bir mesele daha arkadaşlar; son bir mevzua 
müsaadenizle temas edip kürsüden ineceğim. 

Esas tasarıda biz yüzde yirmi dedik, Çalışma 
Komisyonu bunu yüzde onbeşe indirdi. Niçin 

I % 20, niçin % 15 oldu?. Esas tasarıda yüzde 20. 
Kanunu mahsusla teşekkül edip uzun müzake
reler neticesinde bu tasarının esasını hazırlıyan 
Turizm Danışma Kurulu - ki içinde dünyanın 
dört bucağını gezmiş, turistik tesis nedir, 
otel nedir, lokanta nedir, gazino nedir, 
bunların servisleri nedir, çok iyi bilen 
insanlar vardır - bu insanlar âzami has
sasiyetle bu işi ince hesaplara dayanarak tetkik 
etmişlerdir. Elde ettikleri neticeye göre bir mü
essesede çalışması lâzımgelen mütehassıs elema
nın asgari % 20 olmasını kabul etmişlerdir. Bu 
% 20 bu suretle konmuştur. Bu kanun Çalışma 
Komisyonuna bu madde için gitti. Çalışma Ko
misyonu madem ki, komisyona geldi, haydi % 
15 yapalım dediler ve % 15 yaptılar. 

Bu kadar kabul ettiklerine de Allah razı ol
sun, ama % 20 olursa hakiki ihtiyaca cevap ve
recek, hakiki kemiyet olacaktır. Bunu istirham 
ediyorum ve bunun için de bir önerge takdim 
ediyorum. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 11 nci 
maddesini konuşurken işi hislere ve yahut her 
hangi bir şekilde hususi anlayışlara göre tefsire 
kalktık. Bendeniz ne hisle ve ne de hususi bir 

I anlayışla meseleye girmek istemiyorum. Tama-
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men, huzurunuzda mevcut kanunun maddelerini 
bir kere daha okumakla işe başhyacağım. 11 nci 
madde der ki: «Turizm müessesesi belgesi veril
miş olan birinci maddenin birinci bendinde ya
zılı müesseseler, müessesenin işletmeye fiilen açıl
masından üç ay önce başlamak üzere üç yıl müd
detle yabancı devlet tebeası mütehassıs şahıslar 
çalıştırılabilir. Ancak bunların sayısı, o müesse
sede çalışanların % on beşini geçemez.» Bu atf
edilen birinci maddenin birinci bendini de bir 
kere hatırlatmak isterim. O bentte yalnız gazino, 
kahve, otel gibi mübrem ihtiyaç olan yerler de
ğil, istirahat ve tedavi evleri de dâhildir. Bina
enaleyh istirahat ve tedavi müesseseleri dâhil 
olan bir işte belge almış bir müessese onun mü
tehassıslarını bu kanun hükümlerine göre getire
bilir. Tedavi yerlerinin mütehassıslarının kim
ler olacağını Burhanettin Onat arkadaşımız ben
den çok daha iyi bilir. Bu yola gitmiyelim arkadaş
lar.. 2007 sayılı Kanun hükümleri işçi haklarını 
korur, bu bir hakkı mükteseptir; katî bir zaru
ret olmadıkça, millî vasfı çok üstün bir zaruret 
olmadıkça bu haklar ihlâl edilemez. Ama teda
vi için mütehassıs getirdikleri takdirde bu ola
maz, Lozan Ahitnamesine dayanılarak bu hakla
ra müdahale edilemez. Türkiyede hekimlik hak
kı ancak Türk hekimlerine aittir. Bunlardan 
gayrisi bu işi asla yapamaz. Türkiye'de mevcut 
üç müessese, üç hastane müstesna, bunlardan 
gayrısınâ böyle bir şey tanınmaz. İşte arkadaş
lar bu maddeye göre 'ilerde birçok teşevvüşler 
olabilir. Yoksa iş bir garsonluk hikâyesinden 
ibaret değildir. 

Tasarının 12 nci maddesine ise, yüksek reis 
müsaade ederse; ilişmeden geçemiyeeeğim, ilti
basa mahal bırakmamak 'için iki kelime ile te
mas edeceğim. 

12 nci maddeye göre bu müddet üç sene ile 
kalmaz, Heyeti Vekile kararı ile uzatılabilir. 
İşte gitti, ne zamana kadar, belli değil, onu 
Allah bilir. 

13 ncü madde, malûm olduğu şekilde: «çalgı
cılar, eğlence yerleri, sanayi erbabı, 2007 sayılı 
Kanun hükümlerinden müstesnadır» diyor. Bu
nu işlemezsek, geçen celsede de arzettiğim veç
hile, bu kanun ceste ceste, haklar koparır. Ka
nun öyle bir hale geliyor ki, yabancı her is
tediğini alıyor. Bunu ilerde göreceğiz. Bu ko
parmaların aleyhinde değilim. Turizm Endüst-

4.1963 Û : İ 
I risini yaşatmak için birçok fedakârlıklar lâzım. 

Ama millî bünyemizi çok rahnedar etmiyelim. 
O halde ne yapalım? Hem turizm müessesesi 

açılsın, hem de saymış olduğum bu haller mey
dana gelmesin. Bunun için şu teklifte buluna
bilir ve diyebiliriz k'i, ne istiyor bu gibi müesse
seler? % 15. Bendeniz |% 20 verelim diyorum. 
Niçin verelim? 13 ncü maddenin hükmü çok ür
kütüyor, onu da katmak şartiyle % 20 ye çıka
ralım. 

Yani diyorum ki, (bu gibi müesseselere lâ-
zun olan işçi ve bedii sanat erbabı çalgıcılar 
ve emsali kimselerin lüzumu halinde Heyeti Ve
kile karariyle gelmelerine izin verilebilir.) Şek
linde madde kabul edilsin. Yani ben Heyeti 
Vekileye inanıyorum, eğer o elini vicdanına 
koyup mütehassıs olarak memleketimize işçi ve 
sairenin gelmesine izin verirse ben buna razı
yım. Elverir ki inisiyatif elimizde olsun. Aksi 
takdirde yarın ecnebiler ellerini kollarını s&llı-
yarak gelirler ve biz 11 nci maddedeki hakkı 
kullanıyoruz diyebilirler. 

Ben gelmesinler demiyorum, gelsinler ama 
kapımıza geldikleri zaman tık tık etsinler, Hey
eti Vekil'eden izin alsınlar. Ben Heyeti Vekile
ye inanıyorum ve ona bu yetkinin verilmesini 
istiyorum. Bunun için de bir t'eklif yapıyorum, 
kabul buyurulursa Heyeti Vekile bu yetkiyi 
kullanır. Eğer inisiyatifi elimizden bırakırsak 
yarın müktesep haklar da elden gidebilir. Bu
nu önlemek için ortalama şekil budur. 

REÎS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, elimizdeki kanunla memlek'e-
I timizde teessüs etmiş bir müesseseyi ıslah etmi

yoruz. Henüz daha memlekette doğmamış yep
yeni bir endüstriyi kurmak üzereyiz. Şu halde 
turizm endüstri» için elimizde eleman mevcut 
olmadığını evvel 'emirde kabul etmemiz icabe-
der. Bu memlekette turizm henüz daha yeni 
anlaşılmış, ilk adımı atılmış bir çocuk halinde
dir. Günden güne inkişaf etmesi muhtemeldir. 
Büyük inkişaflar için de birçok istidatlar ha
zırlanmıştır. Şimdi böyle büyük vüsatte bir in
kişaf gösterebilecek olan bir işin elemanı mev
cut değilken inhisarcı veya fazla mütaâsıp dü
şüncelerle yolumuzu kesmek yanlış olur kana
atindeyim. 

Arkadaşlar, düşününüz ki, bu memlekette 
I turizm endüstrisi için hiçbir öğretim müesse-
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sesi henüz kurulmuş değildir. Ne garson mek
tebimiz vardır, ne aşçı mektebimiz vardır. Bü
tün bu branşlara ait bir öğretim müessesemiz 
yokken gayet ufak bir tahdidi kıskançlıkla red
detmek yoluna gidersek çok yanlış bir iş yap
mış oluruz. Bugün elimizdeki elemanlar mev
cut olan tesisatı idare edecek durumda değil
dir. Yarın muzaaf bir hale yakın zamanda iki, 
üç, beş misline çıkacak olan müesseselerin, 
bu endüstrinin elemanlarını nereden bulacağız? 
Binaenaleyh ecnebi mütehassısları bu memle
kete getirmekle aynı zamanda bir öğretim mü
essesesi de kurmuş olacağız, adam yetiştirece
ğiz. Ö itibarla bu hususta kıskanç davranma
nın mânası yoktur. Esasen bu maddede 2007 
sayılı Kanunun ruhuna uygun olarak tahdit 
yapılmıştır : Kullanılacak müstahdem adedinin 
% 15 ini tecavüz etmemek şartiyle denmiştir. 
Daha ne istiyoruz arkadaşlar? Demek ki, yüz 
müstahdemin içinden on beşini ancak ecnebi 
olarak kullanmak hakkını veriyoruz. 

Ve sonra, ben hak vermekteyim. Demin ar
kadaşımın gayet güzel izah ettiği gibi hemen bu 
mütehassısların hepsinin getirileceğini kabul 
etmek doğru değildir. Bir ecnebi mütehassısı 
memleketinden ayırıp buraya getirmenin ne bü
yük külfetlere mal olacağını biliriz. 

Dediler ki, bir ecnebi , mütehassısa birkaç 
misli fazla ücret vermenin elbette bir zaruret ve 
bir ıstırar icabı olması lâzımdır, bunu da mü
essese sahibi takdir edecektir. Şu halde arka
daşlar biz yeni kurulacak turizm müesseseleri
mize şu kadarcık bir salâhiyet vermezsek, es
ki zamanların taassup düşüncesi ile ecnebi ser
maye gelmesin, ecnebi mütehassıs gelmesin en
dişesi ile bu memleketin yep yeni inkişafa mü
sait olan müesseselerini kösteklersek doğru ol
maz. Ben Hikmet Fırat arkadaşımın fikrine 
iştirak etmiyorum. Biz zaten bu işi tahdit etmi
şiz. Bunun 2007 sayılı Kanunla bir alâkası 
yoktur. (Vardır sesleri) 

Arkadaşlar elimizde eleman yoktur. Bugün 
elimizde mevcut müesseseleri idare edecek ele
man dahi yoktur. Hiçbiri bir öğretim hudu
duna girmemiş, tam bir bilgiye sahip olmıyan 
elemanlara, böyle bir endüstri için eleman deme
ye imkân yoktur. îşte her vilâyetimizde oteller 
yapılmaktadır, fakat o otellerin dışının zarafe
tini içinde bulamıyoruz, dışının sıcaklığını 
içinde bulamıyoruz. Bunun sebebi de eleman 
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I ve idare meselesidir. O itibarla arkadaşlar ben, 
I bu madde üzerinde daha uzun münakaşa edil-
J meşine lüzum olmadığına kani olarak maddenin 
I aynen kabulünü teklif ediyorum. 
I ÜEÎS — Komisyon Sözcüsü. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK (İEDİK (Aydın) — Muhterem ankadaşla-

I rım, Turizm Endüstrisini Teşvik kanun t asarı-
I sı, Yüksek Heyetinizin hatırlıyaeağı veçhile 
I bidayette Geçici Komisyon tarafından hazır-
I lanmış, bir raporla yüksek huzurunuza getiril-
I iniş, fakat Çalışma Komisyonundan bir arka-
I daşımızm Yüksek Heyetinize sunduğu bir öner-
t gesi ile bu tasarı Çalışma Komisyonunda tet-
I kik edilmek üzere iade edilmişti. Bu kanun 
I tasarısının Çalışma* Komisyonuna alınmasının 
I esaslı sebeplerinden bir tanesi, kanun hükmü 
I içinde 11, 12 ve 13 ncü maddelerle diğer maıd-
I delerinin iş hukukumuzu alâkadar eden nıese-
J lelere temas etmiş olmasıdır, tşte Yüksek Hey-
I etimizin bu drektifleri altında Çalışma Komis-
I yomumuza gelen bu kanun tasarısı, Geçici Ko-
I misyon teklifi ile birlikte, mütalâa edildi. Ge-
I ç.en oturumda arkadaşlarımızın, Hükümetin 
I ve Geçici Komisyonun 11 nci Ve Çalışma Ko-
I misyonunun 12 nci madde, olarak tesbit etmiş 
I olduğu hükümler etrafındaki görüşmelerini 
I dinledik. Bu meyan da bilhassa Senini Yürü-
I ten arkadaşımızın beyanları üzerine bir nokta-
I ya bir an için dikkat nazarlarınızı çekmek iste-
1 rim. Arkadaşım, gerek Hükümet tasarısında 
I ve gerekse Geçici Komisyon teklifinde hariç-
I ten gelecek mütehassıs personel için, bilhassa 
I Hükümet tasarısında metrdotel, şef garson, 
I muhasebeci gibi beş kişilik bir kadro içimde 
I -mütalâa edilmişken bunu Çalışma Komisyonu

nun % 15 e çıkarmış olduğunu ifade buyur-
I dular. Hükümet, teklifinin 15 nci maddesinde, 
1 bu kaydedilen beş kişiden gayrı istihdam edi-
I leeek diğer personelden % 20 sinim yabancı 

mütehassıs müstahdem olarak kullanılması ca
iz olacağına dair bir hüküm sevketmekteydi. 

I Çalışma Komisyonunda bu mesele uzun uzadı-
ya münakaşa edildi. Memleketimizdeki iş ve 
işçi hayatı ve turizm müessesesinin ehemmiyeti 
mütalâa edildi ve bunun üzerine beş kişilik 

I elemanla birlikte c/r 25 e çıkarılmış olan bu 
i kontenjan % 15 e indirildi. Bu itibarla Çalış

ma Komisyonu bu meselede, arkadaşlarımızın 
I cidden takdir ettiğimiz hassasiyetine uygun 
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hareket etmiş ve bu nispeti bu .şekilde tesbit 
etmiştir. Bu nispetin tesbiti sırasında memle
ketimiz realiteleri ve kurulmakta bulunan tu
rizm endüstrisi ehemmiyetle mütalâa edilmiş-
<tir. Tesbit edilmiş olan bu miktarın da, bu 
endüstrinin gelişmesi sırasında, mevcut olan 
garson ve diğer işçilerimizin hukuki durumla
rınım korunacağı mülâhazası hâkim olmuştur. 

Arkadaşdarıımızdan bir kısmı, zannederim 
Nuri Ocakcıoğlu, yabancı müstahdemin mem
leketimize girmesine muvafakat etmiş, turizm 
endüstrisinde çalışmalarını prensip olarak ka
bul buyurmuş, ancak bu nispeti yüksek bul
muşlardı. Kendileri dediler ki; eğer yüz müs
tahdem istihdam edecek bir otelde % 15 gibi 
bir nispeti kabul edecek oktrsak neticede on 
beş kişinin birden istihdam edilmesi icabedeeek-
rtir. 

Halbuki arkadaşlar; turizm endüstirisinde 
personel istihdam edecek müesseseleri, daima 
bu kadar yüksek nispette müstahdem kullana
cak çapta düşünmemek icabeder. 

Bazan bir dağ başındaki pir köy oteli, bazan 
küçük bir kaplıca, bâzan bir gazino bu katagori 
içine girer. Biz vasati olarak 40 kişi çalıştıran 
bir müessesede \% 15 nispeti düşünürsek, ancak 
müstahdem olarak kullanacağımız miktarı 6 kişi 
olarak karşımızda görürüz ki, metrdotel, şef gar
son ve alafranga yemekleri yapacak aşçı ile be
raber bunlar asgari altı kişidir. Geriye üç 
kişi gibi garsonlardan ibaret müstahdem ka
lır. Binaenaleyh ,% 15 nispetini 100 kişi çalıştı
ran bir müessese için değil, daha aşağı nispet
lerde müstahdem çalıştıran müesseseler için dü
şünmek lâzımdır. 

Bu kanunun görüşülmesi sırasında hassasiye
tini yakından takdir ettiğim muhterem arkada
şım Hikmet Fırat'ın burada izah ettikleri bir en
dişeye komisyon sözcüsü olarak cevap vermek 
mecburiyetindeyim: Arkadaşımız dediler ki, bu
rada mevcut olan mütehassıs müstahdemler me-
yanında birinci maddede tasrih edilenler nazarı 
itibara alışarak, meselâ hekimler de girebilir. 
Komisyon sözcüsü olarak huzurunuzda açıkça 
işaret ve ifade etmek isterim ki, doktorlar böyle 
bir katagori içine dâhil değildirler ve hiçbir 
ecnebi doktor çalıştırılamıyacaktır. Hattâ bu 
hususta başka konularda hükümler de mevcutur. 
Bu itibarla böyle bir şey bahis mevzuu değildir. 
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Arkadaşımızı tatmin etmek bakımından arz-

etmek istiyorum; biz buradaki (mütehassıs) ke
limesinden ne anladık arkadaşlar! Hükümet ta
rafından sevkedilen tasariyle Geçici Komisyonun 
11 nci maddesinde şefgarson, müdür, muhase
beci gibi kayıtların konduğunu gördük. Halbu 
ki, kanun metninde bunları tasrih etmeye lüzum 
yoktu. Bir müesseseye, kullanmakta olduğu müs
tahdeminin bir yüzdesi nispetinde bir kontenjan 
verilirse, o müessese, için, kendi bünyesinin ica
bına göre, muayyen vasıflarda müstahdem kul
lanması pekâlâ mümkün olur, bunu kendisi tes
bit eder, bu sebeple inisiyatifi ona bırakarak, 
kanunda yalnız vasıfları zikretmek kâfidi. Ama 
bu kanunla işten menedilen ve 2007 sayılı Ka
nun hükmüne giren eşhas için, bu endüstrinin 
iş sahası içine girebilmesi ve üç yıl müddetle is
tihdam edilebilmesi gibi bir ihtimal karşısında, ay
nı kanunun üçüncü maddesinin Bakanlar Kuru
luna vermiş olduğu yetkiyi teminat olarak gör
mekteyiz. 

Bu itibarla, arkadaşımız Burhanettin Onat'-
m, zannederim nispeten yüzde yirmiye yükseltil
mesi hakkında riyaset makamında bir teklifleri 
vardır, bu mesele üzerinde arzettiğim gibi, ko
misyon uzun uzadiya durmuş, münakaşa edilmiş 
ve Çalışma Komisyonu olarak yüzde on beş 
nispetinin kâfi olduğu kanaatine varılmıştır. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Remzi Oğuz Arık, buyurun. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; bana öyle geliyor ki, bu mese
le bir millet, bir milliyet meselesi değil; bu me
selenin başka bir maksatla vaz 'edildiği kanaa
tindeyim. 

Bu mesele, her şeyden evvel, nâçiz kana
atime göre, bir iş sahasının açılması, iş sahası
nın doğrudan doğruya bizim işsiz âlemimize, 
ıstırabını çektiğimiz iş âlemimize yeni yeni 
imkânlar sağlayıp sağlanmaması bakımından 
ele alınacak bir meseledir. Bu iş millet ve 
milliyet meselesi değildir dedim. 

Türkiye için ecnebi mütehassıs, ecnebi in
san kullanmak bu kanunla mı başlamaktadır, 
arkadaşlar? Türkiye bütün sahalarda, ecnebi 
ihtisas insanlarına hudutsuz imkânlar vermiş
tir. Üniversiteden tutunuz da, en küçük sanat 
sahasına kadar Türkiye'de yabancı eleman 
daima iş ve çalışmak imkânı bulmaktadır. Ö 

I halde bu meselede, bu kanundan bu kadar en-
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dişe etmeye, bu meseleyi millet ve milliyet mese
lesi çerçevesi içinde görmeye, nâçiz kanaatime 
göre, hiçbir lüzum yoktur. 

Efendim, kanunun asıl 11 nci maddesi üze
rinde durulacak kısım şudur : Bir defa bâzı ar
kadaşlarımızın zannettiği gibi bu meselede endi
şe edecek katiyen bir cihet yoktur. Bu kanun 
çıkacak, kanun esas itibariyle 11 nci maddenin 
istihdaf ettiği insanların gelip çalışmasını he
def tutacak birtakım müesseselerin ve imkân
ların doğmasına yol açacak. Siz bu müesseseleri 
ve imkânları hazırlamadıkça hangi ecnebiyi ge-
tiripte çalıştıracaksınız? Bulacaksınız rica ede
rim. Eğer bu işi yapmazsak, 11 nci maddeyi 
kabul etmezsek, bu kanun duracak gibi bir mü
talâa ile bunu icbar haline getirmek, nâçiz ka
naatime göre, doğru değildir ve haklı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 11 nci mad
deyi, bu memlekette yeni bir iş sahası temin 
etmek için ele aldığımız zaman göreceğimiz 
manzara şudur : Hangi müesseseyi buna im
kân verecek hale getirirsek, o müessese hiçbir 
zaman yerli insana müracaat etmiyecektir. Tu
rizm meselesi, bugüne kadar olduğu gibi, dış 
turizm olarak, yani ecnebi dünyanın bu mem
lekete gelmesi gibi ele alınarak, daima ecnebi 
dilini bilen, ecnebi âdetlerini bilen insanların 
memleketimize getirilmesi şeklinde mütalâa edi
lecek ve ister istemez bu ele aldığımız 11 nci 
madde zorla ve devamlı olarak tatbik edilecek
tir. Halbuki benim nâçiz kanaatime göre, tu
rizm meselesinin aslı misafirperverliğe ve ter
biyeye dayanan bir meseledir. Defalarca bunu 
görmüş bulunmaktayız ki, yabancı insanları bü
yük bir izaz ve ikramla hangi müesseseye ge
tirdiysek, o müessesenin içinde daima i Milât
lara sebep olmuşlardır. Anıtipati ile karşılan
mışlar, daima antipati yaratmışlardır. Bu, 
üniversiteden ta en küçük sanat sahasına ka
dar öyle olmuştur. Bu itibarladır ki ; bu ec
nebi insanlar gelir gelmez, memleketi bir gar
son, bir uzman mektebi haline getirecekler ve 
Türklerin kabiliyetini daima besliyeceklerdir, 
gibi yanlış ve gafilâne bir kanaate kapılmak 
doğru olmaz. Bilâkis... Bu maddeyi şiddetle 
müdafaa eden arkadaşlarılm ikide -bir şundan 
bahsediyorlar : Biz mektep açacağız, garson 
mektebi açacağız, bunu açana kadar elimizde 
eleman yoktur. Görüyor musunuz her şeyden 
evvel bir mektep üzerinde durulmaktadır. 
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Ben şöyle bir şey 'teklif edeceğim : Bu kanun 
çıktığı zaman turizm endüstirisini, heyeti 
mecmua halinde meydana getiren müessesele
rin kurulması lâzımdır. Bu müessese kuru
luncaya kadar bu dostlar elbirliğiyle garson 
ve diğer mektepleri açimaya başlasınlar ve kü
çük kurslarla bu iş pekâlâ başarılabilir. Bir 
misal vereyim. Mütareke devrinden bugüne 
kadar şöyle bir zihniyet vardı: Ecnebilerin gez
dirilmesinde Türk mihmandarlar kullanılamaz. 
Halbuki kısa devam eden bir kurs neticesinde 
yetişen Türk mihmandarlar ecnebi dostlarını 
o kadar güzel gezdirmek imkânını elde ettiler 
ki, o ecnebiler hiç, hiçbir zaman kendilerini ged
diren Türk mihmandarlarını unutmadılar, mem
leketlerinden onlarla muhabereye devam etti
ler. Bu vaziyeti yakından ve şahsan bilen bir 
insanım. Binaenaleyh küçük bir teşebbüs gös
terir, metot ve sistemli hareket edersek bu işi 
sokaklarda dolaşan memleket çoeuklariyle da
hi başarır, onlardan gayet iyi garson ve o>telci 
yetiştirebiliriz. Binaenaleyh % 15 gibi yüksek 
bir nispeti ihtiva eden bu maddenin kabulüne 
gitmektense, Türk çocuklarını yetiştirme işini 
kafamıza koyarak hareket etmek ve maddeyi 
o şekilde tedvin etmek daha faydalı olacaktır 
kanaatindeyim. Bu bakımdan % 15 meselesini 
değil de, prensip meselesini doğru bulmamak
tayım. Bu prensip kabul edilirse yetiştirme 
imkânını kendi elinizle kapatmış olacaksınız. 
Şu anda Türkiye'de birinci sınıf denecek otel 
ve lokanta vardır. Burada kimler çalışmakta
dır1? Çalışan ve çalıştıran insanları göz önü
ne getirecek olursanız ecnebi mekteplerinden 
yetişmediklerimi ve ellerine tevdi edilen insan
lar tarafından yetiştirildiklerini kolayca müşa
hede edersiniz. 

Bir iki mektep için ecnebi insan getiriniz. 
Buna diyeceğim yok. Küçük bir nokta arzede-
yim. Demim Emrullah Bey buyurdular ki 
- Burhanettin Beyin noktai nazarını teyit etti
ler - ecnebi mütehassıs zaten memlekete nazla 
gelecektir. Ben de aynı kanaatteyim. Bu ec
nebilerin buraya gelecek olanları ise en iyileri, 
en hayırlıları ve faydalıları olmıyacaktır. Bu
na nazarı dikkatini celbetmek isterim. 

Fayda ve zararlar değil de imkânsızlıklar 
göz önüne getirilirse, 11 nci maddenin fayda
sını görmemekteyim. Yetiştirmeyi, ecnebi ele
man olarak kabul etmeyi anlıyorum. Fakat 
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böyle işçi uzman halinde getirmenin katiyen 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Maddeyi bu 
şekilde tadil etim ek lâzımdır. 

RElS —. Sedat Zeki Örs. 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Arkadaşlar 

bu kadar belâgatle, müdafaa edilmiş olan bu 
noktai nazarlardan sonra bendenize söyliyecek 
pek bir şey kalmıyor. Yalnız şunu arzedeyim 
ki; bendenize esas itibariyle tahdidin aleyhin-
deyim. Fakat eğer mutlaka bir tahdit kabul 
edilecekse, bunun yüksek olmasını ve hiç olmaz
sa yüzde 20 olarak tesbit edilmesini doğru bu
lurum. Bu birinci nokta. 

İkinci ve en mühim bir nokta daha var ar
kadaşlar: Arkadaşlarımızın bâzılarının da söy
ledikleri gibi dil meselesi hakikaten mühimdir. 
Bir ecnebi, memlekete gelince dilini bilen adam 
arar. Bizim garsonlar içinde maalesef ecnebi 
dil bilenler enderdir. Bunu takviye için bilfiil 
cereyan etmiş bir hâdiseyi söyliyeyim: Vapur
larımızın Garbi Akdeniz seferleri yaptıklarını 
biliyorsunuz. Bunlar hakikaten rağbet görmüş
tür, inkâr edilmez. Fakat bunlardan bahseden
ler daima: «Garsonlarla anlaşmak kabil değil
dir, anlaşamıyoruz, söylediklerini anlamıyoruz, 
onlar da bizim söylediğimizi anlamıyorlar» di
yorlar. Binaenaleyh otellerde de bu vaziyetle 
karşılaşmaları hüsnütesir etmez. Arkadaşlar, 
bu turistleri hakikaten memlekete getirmek is
tiyorsak bu, memleketin kalkınması meselesi 
içinde mühim bir eleman olarak bu hususu mü
talâa ettiğimiz içindir. Gelecekler birçok para 
bırakacaklardır, memlekette ne kadar esnaf, 
tüccar varsa hepsi müstefit olacaktır. Onların 
buraya gelmesinden istifade edecek yalnız mu
ayyen birtakım otellerdeki garsonlar mı dır? 
Elbetteki değildir. Mevzu ondan çok daha mü
him olduğu kanaatindeyim. 

REİS — Salamon Adato, buyurun. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bir tesadüfün eseri vazife ile 
Nis'de bulunuyordum. Paskalya bitmiş ve otel
lerde yer bulunması lâzımgelen. bir mevsim. Mü-
tevazi ikinci derecede bir otele gittim. Baktım; 
odalar ve yemek salonu dolu. Hakikaten haset 
ettim. Ve o gün de Cumhuriyet Gazetesi evden 
gönderilmişti, Turizm Kanununun Mecliste mü
zakere edilmekte olduğunu okudum, inşirah 
duydum. Aynı zamanda bütün Avrupa'ya giden 
arkadaşlar gibi ben de bir ıstırap duymuştum. 
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İtalya'ya gidiyorsunuz, her taraf turistle dolu, 
Fransay 'a gidersiniz her adımda beş on turist 
görürsünüz. Memleketimiz turistik bir memle
ket olmak için bütün tabiî şeraiti haiz olduğu 
halde böyle memleketleri zengin eden bir kay
naktan niçin mahrum kalınsın? Arkadaşlar, 
memleketimizde döviz sıkıntısı vardır. Halbuki 
İtalya'da Napoli'ye gidiniz doları dışarda ban
kadan daha ucuz bir fiyatla temin edebilir
siniz. Neden? Çünki dünyanın her tarafından 
turistler akın hainde gelmektedir. Binaenaleyh 
Yüksek Meclis bu kanunun Ibu sanayii teşvik 
edici maddeleri üzerinde cömertlik göstersin, 
bir az müsamaha göstersin, çünkü memlekete 
bu suretle büyük ıbir hizmette bulunmuş olacak
tır. 

Demim bir arkadaşımız, mektep tesis edilirse 
garsonlar yetişir dediler. Bendeniz de arkada
şımızla, hemfikirim. Halkilkaten Türk gençliğin
de çok büyük bir istidat vardır, ve o istidadın 
tecelliiyatını Akdeniz sef erindeki gemilerimizde 
görmekle büyük bir zevk duyduğumu ilâve et
mek isterim. Beni Istanibul'a getireni gemide 
meşhur İngiliz Romancısı Semmerst Mogham da 
vardı. Gördüğü iltifattan, gemide müşahede 
ettiği temizlikten servisteki intizamdan stayişle 
bahsetti ve intibalarıni defterine kaydetti. 

İstidat var, fakat maalesef bu garsonlar, 
memleketimiz turistik 'bir memlefket olduğu 
halde baş gösterecek ihtiyaçları tatmin edecek 
bir kabiliyet seviyesinde değildir.. Hattâ bu 
vaporda hile Mister Mogham »büfeye gitmiş, bir 
içki istemiş, fakat ifadei meram edememiş. 
Çünkü muhatabı ne Fransızca, ne de tngiüzce-
ye vâkıf değildir. Nihayet Msan ibilem başka 
bir personel getirmek lüzumu hâsıl oldu. Ta
savvur ediniz, mükellef 'bir salon, banyosu var, 
yatakları fevkalâde. Yolcu zili basıyor, su is
tiyor. Bu derdini anlatamazsa turist yatağın 
konforundan, salonun ihtişamından pek zevk-
yâb olamaz. Çünkü derdini anlatamazsa biraz 
asabileşir, o günkü zevki zail olur. Bu itibarla 
garsonları dışardan getirmek halen bir zaru
rettir. Fakat bu otelciler için 'külfetlidir. Zira 
dışardan gelecek olan toir garson yerli garso
nun aldığı ücretin iki üç mislini istiyecek. Mü
essese, müruruzamanla kendi ihtiyaçlarının 
yerli garsonlarla temin edebileceğini anlar an
lamaz ecnebi garsonlara yol verecektir, Bunun 
için endişeye mahal' yoktur, 
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Arkadaşlar, lisan meselesi mühimdir. Malû- I 

mu âliniz 195İ de Parlâmentolar Birliği Kon* 
gresi İstanbul'da toplanmış, 350 kadar misafi
rimizin izazı için Kolejden, Sen - Jozef'ten, Gala
tasaray'dan rica ile temin 'ettiğimiz gençleri 
tercümanlar yerine ikame etmek zaruretinde 
kalmışızdır. 

Sonra Servis meselesi; iyi servis görmeye 
alışmış insanlar servisi takdir ederler. Bir yerde 
maître d'hötel sofrada bir şişe şarap açmıştır. 
Bir şarap açıldığı zaman şişenin ilk kısmı en 
şayanı hürmet olan zata verilmez. Çünkü o kı
sım bıışonla temastadır. îlk kısımdan bir parça 
başka yere dökülür sonra en şayanı hürmet 
olan zatın bardağına konularak ikram edilir. 
Maître d 'hotel şişeyi açtı, sofradaki en hürmete 
şayan olan hanımın bardağına koydu. İşte bu 
olmadi. Derhal bu garson hakkında sofradaki-
ler notunu vermişlerdir. 

Garsonluk öyle kolay bir şey değildir. Gar- 1 
sonluk; sofraya yalnız çatal ve kaşık getirmek
ten ibaret değildir. 

İsviçre 'de bir kimsfe garson mektebinden 
şehadetname alabilmek için iki sıene çalışmak 
mecburiyetindedir. İsviçreye giden arkadaşları
mız görmüşler, katiyen şikâyeti mucip bir hal 
yoktur, yapılan servisten zevk duymamak müm
kün değildir. Memleketimiz, Cenabı Hakkın 
lütfü olarak, bir turist memleket olarak yara
tılmıştır. Fakat noksanları ikmal etmek za
ruridir. 

İtalya'ya giderken her kes Kapri Kapri diye 
bağırır. Burası bir kayalıktan ibarettir. Kapri'yi 
Kapri yapan otelleridir, iyi hizmettir. Bizim 
adamlarımızın Kapri'yi aratması mümkün de
ğildir ama, yazın gittiğinizde kaç tane otel bu
labilirsiniz? 

Binaenaleyh memlekete büyük bir hizmet 
yapacak olan Yüksek Meclisinizden Turizm Ka
nununun ehven gördüğünüz şartlarını takviye I 
ederek bu kanunu bir an evvel çıkarmanızı rica 
edeceğim. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird — Vaz 

geçtim. 
REİS — Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, konuşmakta bulunduğumuz 11 nci 
madde, kanaatime göre, benden evvel konuşan | 
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6-7 arkadaşımın ısrarla üzerinde durdukları 
garson meselesi değildir. Ve dolay isiyle Şarap 
ve Kapri v. s., elbette olamaz. Madde, sarih 
olarak, şu mütehassıs şahıs Türkiye 'de şu kadar 
müddet kalır, diyor. Bir de nispet var. Demek 
ki şu maddenin elimizde üç unsuru mevcut. Bu 
üç unsur üzerinde münakaşa edeceğiz. 

Yüzde meselesi konuşulabilir bir konu olu
yor, mütehassıs şahıs tâbiri, konu oluyor, 3 yıl 
müddet meselesi konu oluyor. Ben bu üç noikta 
üzerinde durarak, yüksek heyetinize mâruzâtta 
bulunacağım. 

Arkadaşlar, bu kanunun birinci maddesinde 
turizm müesseseleri tadat edilmiş, 11 nci mad
dede de, turizm müessesesi diye, madde parag
raf başı yapıyor ve maksada geçiliyor. Turizm 
müessesesi dediğine göre, birinci maddedeki tu
rizm müesseselerini inceliydim. Bu şekilde bu 
maddenin sadece bir garson maddesi olmadığını 
dolayısiyle bir defa daha anlıyalıra. 

Bu kanunun birinci maddesinde tâyin olu
nan müesseseler, oteller, - burada garsonu dü
şünmek mümkün - pansiyonlar, keza gazino ve 
lokantalar, plajlar, kamplar, spor ve avcılık 
tesisleri, kaplıcalar, istirahat ve tedavi müesse
seleri ve mümasili müesseseler, sadece garsonla 
işliyen müesseseler değil, bâzan da mütehassıs
lar marifetiyle işliyebilen müesseseler durumun
dadır. 

Binaenaleyh bu kanun tasarısını ilk olarak 
tertipliyen danışma kurulu, turizm müessesesi 
nelerdir, sayarken, sadece garsonları değil, gar
sonla ilgili olmıyan diğer turistik müesseleri 
de turizm müessesesi olarak ele almıştır. Bu ha
le göre biz burada ana fikri, sadece garsonlar 
üzerine bina etmiyeceğiz. Meselâ, Hidro-terapik, 
mekano-terapik tedaviler yapan müesseseler.' 
gibi istikbalde hususi teşebbüs tarafından fara
za Yalova'da yapılacak olan su tedavi müesse
selerinde kullanılacak mütehassıs su doktorla
rını da, bu maddenin içine alacağız. 

Binaenaleyh, bu maddedeki yabancı müte
hassıs kelimesinin mânâsını, biraz evvel arzetti-
ğim gibi, sadece garson olarak anlamıyalım. Bu
nun yanında metrdotel, barcı, bizzat turiste 
Garp zevkiyle yemek pişiren aşçı, Garp müziğini 
caz olarak sunan heyet, mütehassıslar, Garplı 
berber ye otelin tercümanları, mütehassıs eşhas 
arasına girerler. O halde sadece garson, üzerinde 
duracağımız bir mesele değildir!.. 

- « w -
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Şimdi arkadaşlar, bunun bir garson meselesi 

olmadığını imli ettiğim bu kısımdan sonra, asıl 
11 nci maddenin ikinci ayağını teşkil eden, yüz
de meselesine geliyorum. Bu kanun umumi he
yete sevkoluaduğu tarihte, TOLEÎS, yani, Tür
kiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sen
dikası, meseleyi hakiki mahiyetinden uzak tu
tarak, vaziyeti bâzı gazetelerimiz vasıtasiyle 
yanlış aksettirdi. Hattâ Mecliste bâzı işçi hâmi
si arkadaşlarımız da işçilerin bu arzusuna uya
rak - her halde beyannamelerin neticesi olarak -
kürsüden bağırdılar, «işi Çalışma Komisyonuna 
havale etmek zorundayız» diye ısrar ettiler. Ha-
kikatta bu lüzumsuz bir oyalama olmuştur. Gö
rüyorsunuz ki, % 15 - 20 üzerinde, henüz tebel
lür etmiş bir kanaat yoktur. 

Aırkadaşlsr, yüzde tâbiri hangi hallerde kul
lanılmak lâzımdır.?. Kanun vâzıı olarak, Yüksek 
Meclisiniz bu kanunun bu maddesini yaparken, bu 
işi bir yüzde^ meselesi olarak mı ele almalıdır, 
yoksa otellerin hacımlarına, bünyelerine, var
lıklarına dayanarak, personel adedlerine göre 
birtakım adedler mi ısdar etmek durumunda 
bulunulmalıdır?. Yani bir turizm müessesesi, 25 
personel sahibi ise, sen üç yabancı almak hak
kını haizsin, ve 100 personelin varsa, sekiz ki
şiye kadar bulunduracaksın, mı demelidir. Bu 
şekil, bence tehlikeli bir tahdit olur. Türkiye'de 
turistik müesseseler kurulsun diye çıkartmak
ta olduğumuz bu kanunun bu maddesi ile, tu
ristik müessese müteşebbisinin gücünü bu mad
de ile ve ilk elde bağlamış oluruz. 

Bakınız, arzedeyim : Ben bir milyon lira ser
maye ile - benim için imkânsız bir şey ama, fa-

.razi olarak arzediyorum - böyle bir müessese ku
rarım, ıbiır milyon liralık da Devletten yardım 
görerek, iki milyon lira sermaye ile, turistik bir 
müessese açarım. Bana yirmi sene vâde ile, fon
dan yardım yapan Devlet, bu kanundaki bir 
madde ile, beni tehdit edecektir;, sen iki milyon 
lira harcıyarak müessese kuracaksın, fakat 
Garptan gelecek adama, turiste, Garptan geti
receğin mütahassısı değil, Türk işçisini kullana
caksın!. 

Türk işçisini kullanmak şeklindeki durum, 
hakikatta bu nevi büyük işleri yapacak insanla
ra, "bir tehdit teşkil ediyor, çünki muazzam bir 
zevk farkı vardır, turistik müesseselerde muaz
zam bir seviye farkı vardır. İki milyonu, beş 
milyonu, hattâ 30 milyonu harcıyan bir müesse-

4 . 1 9 5 3 0 : 1 
| se, bu parasını muayyen iktisadi kaidelerin va-

dett'iği seneler içinde amorti etmek durumunda
dır. İşte bu korku, kazancı tehdit eden bu kor-

I ku, Garpta Garp zevki ile yetişmiş ve Garplıya, 
I Garplı olarak. mukabele edebilecek elemanları 
I getirmeye mâni olacak bu madde, bu nevi mü-
I esseselerin kurulmasına mâni teşkil eder. O hal-
I de ne yapılacaktır? Arkadaşlar bu ağır tehdidi 
I de bertaraf edecek başka bir hal çaresi bulaca-
I ğız. Mütehassıs eşhas adedi yüzde 15 mi olsun, 
I yoksa daha az mı olsun, daha fazla mı? Şimdi 
I bu üç sektin münakaşasını yapacağım: 
I Türkiyede bugün için 100 personeli bulunan 

turistik müessese, maalesef henüz yoktur. Birin-
I ci sınıf diye geçinen otellerimiz dahi, Ankara 
I Palas, Konak, ve sair buna mümasil oteller, îs-
I viçre otel sanayiinin sınıflandırılmasına göre 
I dereceye vurmak icabederse, İsviçre'de dört sı-
I nıf otel ve.bu dörtten yukarda 10 kadar sınıf 
I dışı otelin mevcudiyeti göz önünde bulunduru-
I lursa, bu en büyük otellerimizin seviye ve sınıf-
I lan üçüncü sınıf turistik müesseseler olarak gQ« 
I rülüı*. Bu açıklamadan sonra üçüncü sınıf böy-
ı'Ie olursa, bunun birinci sınıfı nasıl olur, diye 
I hayallerimizde birtakım esaslar çizebiliriz. Bu 
I kurduğunuz esaslar çerçevesinde ve öyle birinci 
I sınıf bir müessesede, nasıl bir mütehassıs kadro-
I su kullanmak lâzımdır takdir etmek lâzımdır. 
I Milyonlar dökülmüş, fevkalâde gelişmiş, mede

niyetin her şeyini nefsinde eemetmiş bir bina-
I nm içinde oturmaktasınız. 1000 kitaplık kütüp

haneniz, televizyonunuz, hususi garajınız, mev-
I euttur ve bütün bunlar, emrinizdedir. Bütün 
I bunlara rağmen siz, yabancı eleman kullanmı--
I yorsunuz.. Tamamiyle yerli, bu işten göreneksiz 

olarak yetişmiş insanları kullanıyorsunuz, dola-
I yısiyle, sermayenizi tehlikeye atıyorsunuz. Bu 
I nevi müesseselerde az sayıda yabancı kullanmak 

tehlikelidir, % 15 nispetinde personel normal
dir. Yüz mevcutlu ileri bir müessesede, 15 ya
bancı mütehassısın çalışması yerinde karşılan
mak lâzımdır. 15 mütehassısın 6 tanesi cazda, 
bir tanesi lokantada, bir tanesi barda, bir tanesi 
umumi işleri tedvir eden kişi, bir diğeri de mu
hasebeci, müşavir şeklinde terekküp ediyor. 
% 20 olursa hakikaten bu da haklıdır. Demek 
ki mevzuun yüzde kısmını toplamak lâzımgelir-
se, bu tasarıyı yüksek huzurunuza getiren ko-

I misyonlar, % 15 te ittifak gösteriyorlar. Ben de 
I bu karara aynen 'ittiba ediyorum. 
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Müddet meselesine gelince: Esas müddet, üç | 

yıl olarak alınmıştır. Üç yıl, müessesenin 15 ya
bancı personel kullanması müemmendir. Bu, iki 
yıl da olabilir. Olabilir ama, müessesenin tutu-
nabilmesi için tehlikelidir. Dört yıl uzun bir za
mandır. O halde üç yıl, normaldir. Fakat bunun 
ilânihaye üç yıl olarak gitmemesi icabeder. 
İleride bu Mecliste, bir mebus arkadaşımız, bu 
müddeti bir gün tamamen kaldırabilir. Çünkü 
Türk işçisi, her işte olduğu gibi, bu mevzular
da da kabiliyetini gösterecektir. Memleketi
mizde kurulacak birinci sınıf turistik müessese
leri, matrdotel olarak, garson olarak, bir gün 
idare edeceklerdir. 

Görüşmekte olduğumuz 11 nci maddedeki 
müddet olarak tâyin edilen üç yılm kâfi oldu
ğu mütalâasmdayım. Komisyon belki buna iti
raz edecektir ama, benim de verecek cevaplarını 
olacaktır. Hidro - terapi mütehassısı da mütehas
sıs şahıslar tâbiri içine girer ve girmelidir. Bu 
maddenin metnindeki konuları naçizane kabul 
ediyorum ve maddenin aynen kabulünde ısrar 
ediyorum. 

SENİHt YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim, 
15 . I I . 1953 tarihli Cuma günü 42 nci Birleşim
de Turizm Kanununun heyeti umumiyesi hak
kında söz alan arkadaşlar bu ecnebilerin çalış
ması hakkındaki mahzurları uzun uzadıya be
yan buyurmuşlardı. Ne yazık ki o günden bu
güne kadar iki ay geçmiş olduğundan o konuş
malar bugün forsunu -kaybetmiştir. Ben de fi
kirlerimi bundan evvelki oturumda arzetmiş-
tim. Bâzı arkadaşlar san'ki bu memlekette her 
şeyde olduğu gibi turizm işinde de, ecnebiler 
getirilmezse işler yolunda gitmez gibi konuştu
lar. Affetsinler, Burhanettin Onat arkadaşım 
«Bu Turizm Kanunu çıktıktan sonra dokuz mü
essesede çalışacak işçi de 180 - 190 kişiyi geç-
miyecektir.» buyurdular. Bendeniz biraz son
ra bunun 4 - 5 bine çıktığını size buradan söy-
liyeeeğim. Bu endüstri ile bu müesseseden ek
mek yiyecek, iş bulacak Türk vatandaşları ade
di 10 binlerin üstünde olacaktır. 

Emrullah Nutku arkadaşımız da affetsinler, 
elimizde eleman yok buyurdular. Geçen gün 
Ankara Palasta Almanlara verdiğimiz ziyafet
te ekseri arkadaşlar da bulundu, mükemmel zi
yafet verdik. Ne oldu? Pilâvlar, çorbalar yer
lere mi döküldü? 

. 1953 O : 1 
SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Tercümanlı

ğını biz yapmak mecburiyetinde kaldık. 
SENIHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Müstait-

sriniz, pekâlâ da yetiştirdiniz. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Laci

vert elbise?.. 
SENİHt YÜRÜTEN (Devamla) — Onu da 

arzedeceğim. Arkadaşlar alf buyursunlar, bu mem
lekete -nasıl geldiğini bi'limiyerek konuşuyorlar. Ben 
yine kendimden bahsedeceğim, rica ederim, bu 
adam da hep çıkıp kendini metheder demeyin. 
(Demeyiz sesleri). Benim bu memlekette 27 se
neden 'beri turist acenteliğim vardır, bu ayın 
içinde gelecek 12 vapurum vardır. Turistler 
Amerika'dan veya İngiltere'den rasgele gelmez
ler, bir sene evvel bir program yaparlar. Bun
lar da iki kısımdır, bir kısmı münferit turist
lerdir, diğerleri balayım geçirmek için veya is
tirahat için seyahate çıkarlar, bunlar bindik
leri vapurla sahillere uğrarlar ve giderler, 
siz içeride istediğiniz kadar oteller kurun, bun
lar oralara çıkmazlar. 

Bu iş için benim Yataklı Vagonlarda ayrıl
mış yerlerim ve münferit müşteri taşıyan nakil 
vasıtalarım vardır; bunlar gelenleri bulurlar. 
Bu ay içinde 1890 münferit turist gelmiştir, 
bunların her birinin yarım lirası bizim cebe gir
miştir. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, bu madde, bir mukaddeme yap
tıktan sonra diyor ki : (Birinci maddenin birin
ci bendinde yazılı müesseseler, müessesenin iş
letmeye açılmasından üç ay önce başlamak üze
re üç yıl müddetle yabancı devlet tebaası müte
hassıs şahıslar çalıştırabilir...) 

Arkadaşlar, Geçici Komisyonun birinci mad
desinin ne olduğunu hatırlamıyorlar, ben arze-
deyim. 

(Madde 11. — Turizm müessesesi belgesi 
verilmiş olan birinci maddenin birinci bendinde 
yazılı müesseselerin bir müdürü, bir muhasebe
cisi, bir metrdoteli, bir şefgarsonu ile bir 
başaşçısı, «müessesenin işletmeye fiilen açılma
sından üç ay önce başlamak üzere» beş yıl müd
detle, bunların dışında kalan mütehassıs müs
tahdemlerin yüzde yirmisi üç yıl müddetle ya
bancı devlet tebaası olabilir.) 

Burada bir de muhasebeciden bahsediliyor. 
Arkadaşlar bizim millî bankalarımız ecnebi mu
hasebeci yoktur diye batıyor, işlemiyor mu? 

Hükümet teklifinde (mütehassıs ve müstah-

— 584 — 



B : 73 27. 
demlerin yüzde yirmisi 3 yıl müddetle yabancı 
devlet uyruklusu olabilir.) demiş. Buradaki 
«ve» kelimesine nazarı dikkatinizi celbederim. 
Geçici komisyon ise, turizm müesseseleri için 
bir müdür, bir muhasebeci, bir şefgarson, bir 
aşçıbaşı, bir mütehassıs diyor, «ve» kelimesini 
kaldırmış. Yani ihtisar etmiş, «ve» malûmuâli-
niz uzar gider, nasara, yansuru, fiili mazi yok 
mu! Onun gibi gider. Çalışma Komisyonu ise 
(. . . 3 yıl müddetle çalıştırılabilir, bunların 
sayısı, müessesede çalışanların yüzde on beşi
ni geçemez.) demekte. 

Şu hale nazaran Geçici Komisyonun % 20 
sini Çalışma Komisyonu % 15 e indirmiş. Bu 
pazarlık nede» icap etmiş ve neden indirmiş
tir? Elbette bir sebebi vardır. Ama bendeniz 
rahatsızdım, bulunamadım. 

Evvelce tasarı komisyona bu sebepten git
mişti. Şu halde yabancı devlet unvanı altında 
gelecekler % 20 den % 15 e indirilmiştir. İşte 
Geçici Komisyon, Çalışma Komisyonu ve Hükü
metin esbabı mucibeleri burada toplanıyor, 
burada üçü ittifak ediyor. Ecnebiler gelirler 
Türklere öğretici olurlar. 

Nazarı dikkatinizi celbederim, 80 kişi öğret
mek için 20 öğretmen mi lâzımdır? Veya 15 öğ
retmen mi lâzımdır? Kica ederim, hangi mekte
bimizde 80 öğrenciye 20 öğretmen veriliyor? 
Böyle bir misal gösterebilirler mi? Bizim maa
rifimiz bu kadar mı aşağı düştü? Hayır. 

Bunların öğreteceği, tabak yıkamak, bulaşık 
yıkamak, redingot giydirmek ve saire (lisan me
selesi sesleri) Peki, Meclisten heyetler halinde 
gidenler acaba karşılarında Türkçe bilen müte
hassıs kimseyi gördüler mi? Hindistan'da Pakis
tan'da şurada burada, gördüler mi? Bizden on
ların lisanım bilen nasıl yoksa onlarda da 
yoktur. 

NECDET ÎNCEKARA (İzmir) — Kimse gel
mez o zaman. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Gelir 
efendim, gelir. 

Bu kanunun birinci maddesinin birinci ben
dinde «oteller, pansiyonlar, gazinolar, lokanta
lar, plajlar, eğlence yerleri, spor için avcılık 
tesisleri...» diyor. 

Burhanettin Onat dokuz müessese diyordu. 
En alt kısmında da «mümasilleri» kelimesi var. 
İstirahat, tedavi tesisleri ve bu söylediğim tesisle
rin nakil vasıtaları. Şimdi bizim garaj işlemiyor-

4.1953 0 : 1 
| muş gibi dışardan şoför alacağız. Adı neymiş ? 

Uzman. Kanun bunu bahşetmiş diyecek. Sen 
yan yattın, sen de çamura battın... Gel on tane 
uzman. Allah göstermesin, Allah göstermesin!.. 

Biraz evvel arzettim, şu müessese, bu müesse
se. Adedi bine çıkar. Her müessesede vasati 25 
işçi, hesap bilenler söylesinler, yekûnu 25 bin 
eder, bunun '% 15 i yani mütehassıs unvanı altın
da yabanın uyruklu dediğimiz kimseler 3750 
yi 'bulacaktır. Doğrusu bu beş bin »kişinin mü
esseselerimize, yurdun sağına soluna, ucuna bu
cağına girmesine vicdanımız da, kalbimiz de 
mâni olur. Bu kanunu ben yalnız çıkaracak 
değilim, karar sizindir. 27 sene evvelki gün
lere dönmiyelîım. Allah o günlerS 'bir daha gös
termesin bize. 

Şimdi arkadan bir madde geliyor; Hikmet 
Fırart'ın dediği gibi, birtek madde ile anlaşıl
mıyor, bunlar 'birbirini ikmal edâyor. Caz or
kestrası; ne demetkir? Budapeşte'de seyrettim. 
Bilgi taslamalk gibi olmasın, orada 12 tane çin
gene müziği vardır, çaldıkları da bir zıpzıptan 
ibarettir. Bunları getirmekle dahi başımıza bir 
dert alıyoruz, bir de onları mı getireceğiz? 

Gençler daha iyi bilir, vaktiyle Pampanelli 
isminde bir İspanyol raikkasesi ıgeimişti. 2007 
numaralı Kanundan nasıl kurtulmuş, hâlâ hay
ret ederim. Biz bu kurtuluşu Lozan Konfe
ransının en büyük muvaffakiyeti aiddetsek ye
ridir. 

Biraz evvel arkadaşımızın dediği gibi, bu 
i hakkı doktora dahi vermedik. Sorarım doktor 

arkadaşlara; ameliyat dendi mı, yerli doktor. 
İstanbul'a bir Nisben geldi de, alt üst etti İs
tanbul doktorlarım. Meşhur Operatör Burha
nettin Bey sargı sarmaya dahi razi olmuştu. 
Çocuğumu ameliyat ettirdim, gaiyet iyi biliyo
rum, sargısını da Buühanettim Bey sardı ve o 
zaman: «Ne yapalım^JNissen geldi geleli bize de 
sargıcıkk düştü » dedi. Zaman getirdi, bize bu
günleri de nasip etti de şu 'kürsüden konuşu
yorum. 

Bu yekûn korkunç olur arkadaşlar. Bu
nun ilerde maddi, mânevi, siyasi ne gibi aksak
lıklar doğuracağını hatırlatmak, yüksek Mec
lisi ikaz etmek yerinde olur. 

Ne olur arkadaşlar, Turizm müesseselerin
de mütahaissıs unvanı altında getirilmek isteni
len bu gîbi kimseler gelmezse, müesseseler işle-

I meyip atıl mı kalacaktır? Hayır, asla. Ankara-
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da Ankara Palas, Belvü Palas, Park Palas, Ci
han Palas, Yüksel Palas, yeni yapılan Turist 
oteli var. istanbul'da : Pera Palas, Park Pa
las özipefc Palas ve mümasili oteller ki, yüzlerce 
müstahdem ve mutahassısı sinesinde barındır
maktadır. Gelen turistler ve Hükümetle irtibatı 
olan ecnebiler bu otellerde oturmaktadır. Bu 
oteller müstahdem, yabancı devletler tebaası 
mütehassıs kullanmamak yüzünden işlemiyor 
mu? Şimdi bu-otellerden birine telefoncuyu gön
derin, telefon etsin bir yer ayırtmak isteyin, 
yer bulamazsınız. Bu otellere vasıta ile giriyo
ruz. Hükümetin ve komisyonum Turizmi Teşvik 
kanunu tasarısını kanunlaştırmak, memlekete 

fayda sağlamak cihetini düşündüklerinden zer
re kadar şüphem yoktur. Fakat vatandaşlarımı
zın haklarını ziyaa uğratmaya da hakkımız 
yoktur. Milletimizin hak ve hürriyetlerini sağ
lamak maksadiyle bu Meclisçe meydana geti
rilen 2007 sayılı Kanunda gösterilen hizmet er
babının içine bu kanundan istisna suretiyle ya
bancı devlet tebaalarını sokmıyalım. Böyle bir 
karara doğru gidersek bugünkü alâkalıları, 
seçmenler, yarınki nesil bizlere güeenecektir-
ler. İnsafınıza, izanınıza, vicdanınıza hitab edi
yorum, karar yüksek heyetinizindir. 

REÎS — Burhanettin Onat. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, eğer bâzı arkadaşlarım âdeta 
itham derecesini bulan tarizlerde bulunmasa-
lardı huzurunuzu ikinci defa ihlâl edecek de
ğildim. Fakat, ne bileyim, bizde ilmî münaka
şalar bile bazan garip bir şekil alıyor. Bu, yüzde 
15 veyahut yüzde 20 nispetinde ecnebi mutahas-
sıs getirmenin, kullanmanın mahzurları konu
şulurken, bâzı arkadaşlarımız akla hayale gel-
miyecek en uzak ihtimalleri düşünüp adetâ ev
hama kapılıyorlar: ya şöyle olursa, ya böyle 
olursa... 

Arkadaşlar; evham üzerine karar verilir mi, 
evhama karar bina edilir mi? Bir yudum su 
bile bâzan insanı boğabilir. Bu vaziyette su iç-
miyelim mi? Bir otomobil yolculuğunda her tür. 
lü tehlike vardır diye otomobile binmiyelim mi? 

Hikmet Fırat arkadaşımız bâzı tezadlara 
düştüler; bilmem «12 nci maddede Heyeti Ve-
kileye verilen bir salâhiyetin sonu nereye gi
der?» Buyurdular, öbür taraftan, «bu yüzde 
20 nin kabulünü Heyeti Vekileye verelim» de. 
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I diler. Heyeti Vekileye itimadları yoksa niçin bu 

karar] ona bağlamak istediler? 
Remzi Oğuz arkadaşım; garsonlarımızın 

pekâlâ kaabiliyetli olduğundan bahis buyur. 
dular. 

Sonra arkadaşlar; ne bileyim, icabına göre 
\ peynir ekmek de pekâlâ bir yemektir. İnsan 

yer ve doyabilir. Ama mükemmel, dört başı 
mamur bir yemek değildir. Bizde garsonlar 
vardır; biz her şeylerine razı oluyoruz, hoş gö
rüyoruz. Fakat ; dışardan gelen böyle mi? Hoş 

I görüyoruz ıdiyorunı ama, ho'ş görmediğimiz za
man da oluyor. Misal olarak arzedeyim : Bu 
kanun Çalışma Komisyonuna havale edildiği
nin ertesi günü, derhatır buyurursunuz, Fran
sız modistleri geldi idi. Bir defile yaptılar. Be-

I ni de davet etmişlerdi, gittim, oturdum. Ba
şıma küt diye bir şey çarptı. Döndüm, baktım 
garson bir masa götürüyordu. «Ey All'ahım de-
diim, sen benilm tezimi ispat etmek için bu hâ
diseyi getirdin ama; hedefini yanlış seçtin, bu 
masa benim kafa'ma vuracak değil'di» dedim. 

I 'Seniha arkadaşımız, falan yerdeki müesse-
j seler pekâlâ işliyor, dedi. İşliyor ama, böyle iş

liyor. Kendileri de dün has'bihal ederken mev-
zuubahis ettiler. 'Tokatlıyan Otelinde yemek 
yerken lâcivert elbisesinin üstüne yemek dö
ken garsonu unutmasalar gerektir, Allah ikin
cisinden korusun. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — İkincisi
ne de razıyım, döksün, fakat bizimkiler çalış-

' sın... 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — De

min arkadaşımın dediği gibi bu iş bir sanat ve 
ihtisas meselesi olmuştur. 

Senlihi Bey arkadaşım benim, «100 kişide 20 
kişi çok mudur?» dediğime, çoktur dediler. Biz 
bunları öğretmen diye getirmiyoruz, bunlar 
geldikten ve ecnebi turistlere hizmet ederek 
onları memnun ederken aynı zamanda öğretici 
bir vazife de görmüş olacaklardır, diyorum. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul). — Esbabı 
mucibenüz böyle mi? 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — İkinci
siyle birincisi birbirini tutmadı Burhanettin 
Bey... 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Son
ra, Remzi Oğuz Bey üstadımız, ecnebi müte-
hasıslar nazlıdır, gelecekler en aşağı kalitesi-

1 dir, diyorlar. 
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Arkadaşlar, daha açığını konuşmak lazımsa, 

turistik endüstri keyfiyeti bir ecnebi sermaye 
meselesidir. Fransa'daki turistik tesisleri daha 
ziyade ecnebi sermayesiyle yapılmış müessese
lerdir. Binaenaleyh burada çalışacak olan işçi
lerin aldıkları yevmiye ile kabili telif olmıya-
cak derecede üstün fiyatla ve fazla para vere
rek ecnebi müstahdem getirirlerken kötüsünü 
getiremezler, onun için endişe buyurmasmlar 
arkadaşlarımız, Senihi Yürüten arkadaşımız 
bundan müteessir olacak işçilerin adedi on, on 
iki bindir buyurdular. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Evet, 
evet. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar; demin de arzettim; Çalışma Bakanlı
ğından aldığım rakamlar bu müesseselerde 517 
müessesede. çalışan işçilerin adedinin hepsinin 
10 bin olduğunu söyledi. Fateberû ya ulûlep-
sar!.. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Bugün, 
bugün. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Son
ra, doktorlar meselesine gelince : Meslekten 
bahs açarsak, eğer bu kanun doktorları istih
daf ediyorsa ki asla böyle bir şey varit değil
dir, benim telâşa düşmem lâzım, Senihi beye ne 
oluyor? (Gülüşmeler). Halbuki benim asla böy
le bir endişem yoktur. 

Bugün Türk hekimi yalnız memleketimizde 
değil, bütün dünyada üstün vasıflarını ve- ol
gunluğunu ispat etmiş bir haldedir. Türk he
kimlerinin böyle bir endişesi yoktur ve varit 
olamaz. Senihi Beyde müsterih olsun. 

REÎS —• Efendim, üç arkadaşımız daha söz 
istiyor, kifayeti müzakere hakkında da takrir
ler vardır. 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Reis bey ekse
riyet yok. 

REÎS — Komisyon söz istiyor, buyurun. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDÎK (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, 
11 nci madde üzerinde muhtelif arkadaşlarımız 
söz aldılar ve noktai nazarlarını t af silen beyan 
ettiler. Bu maddeyi gerek iş hayatini iz ve iş hu
kuku bakımından, gerek millî emniyet ve hay
siyet bakımından tehlikeli gören ve bu eda ile 
konuşan arkadaşlarla komisyon olarak katiyen 
mutabakat halinde bulunmamaktayız. 

4.İ963 0 : 1 
[ Bugün memleketimizde yalnız, kurulmasını 
i büyük bir tehalükle beklediğimiz turizm endüst

risinde değil, hattâ resmî devlet sektöründe, 
dahi ve diğer iş kollarında, sosyal bünyemizde 

i vazifeli bir çok yabancı mütehassıslar vardır. 
Ve bunların bugün bizimle beraber çalışmaların
dan hiçbir zaman müstağni bulunamamaktayız. 

Turizm endüstrisinin kurulmasına takaddüm 
eden şu anlarda memleketimizde bu endüstriyi 
bugünkü modern mânasiyle mevcut telâkki et
memize imkân olmıyacağı kanaatindeyiz. Öyle 
zannederim ki, bu kanaatimize sizler de iştirak 
etmektesiniz. Bugün günlük ihtiyaçlarımızı an
cak karşılıyabilecek mahiyette olan otel, gazi
no ve benzeri müesseseleri, dışardan gelecek 
bir turistin bütün ihtiyaçlarını karşılıyabilecek 
mahiyette telâkki etmemize imkân yoktur. Bun
dan başka hakikaten bu turizm endüstrisi, bir 
arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, dışardan 
gelecek yabancı sermaye ve emeği de sokacak
tır. Bugün iş hayatımızda turizm endüstrisinin 
gelişmesi nispetinde bizim muayyen iş kolları
mızda bir genişlik müşahede edebileceğiz. Bu 
müessese içinde bugün mevcudiyle çalışmakta 
olan iş kolları içindeki Türk işçisinin adedi bu
güne nazaran yarın çok daha büyük nispette 
artacaktır. Binaenaleyh dışardan yabancı ser-

I maye ve emeği memleketimize celbedeeek, yük-
I sek miktarda dövizi iktisadi bünyemiz içerisine 

sokabilecek mahiyette bir tasarı ile Hükümet 
olarak, Meclis olarak ve komisyon olarak hiç 
şüphe yok, millî hak ve emniyetimizi birinci 
plânda müdafaa ve mütalâa etmek mecburiye
tindeyiz. Bu itibarla Çalışma Komisyonunda, 
Yüksek Heyetiniz tarafından havale edilmiş bu
lunan tasarı bu espri ile mütalâa edilmiş ve 11 
nci madde bu yolda tedvin edilmiş ve Yüksek 
Huzurunuza gelmiştir. Biz bu 11 nci maddeyi 
kabul ettiğimiz takdirde, binlerce, on binlerce 
Türk işçisi dışarıda kalacaktır, onların huku
ku muhtel olacaktır gibi bir mütalâaya iştirak 
etmemize hakikaten imkân yoktur. Bugün bu 
endüstri içerisinde kanunun vereceği haklardan 

I istifade ederek kurulmak üzere müracaat eden 
müesseselerin adedi 21, kabul edilenler ise 9. 
Dokuz müessese büyük külfet altında bu bel
geye sahip olacaklardır. Bu büyük külfetleri 
ihtiyar eden bu müesseselere bâzı avantajlar 

I tanımak ve kanunun içerisinde derpiş etmek 
zarureti vardır. Yoksa böyle bir endüstriyi 
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kurmamıza imkân yoktur. % 15 gibd bir nis
pet üzerinde arkadaşlarımız durdular ve bu 
nispetin yüksek olduğunu buyurdular, bunun 
aksi mütalâada bulunan arkadaşlarımız da ol
du ve nispeti % 20 ye çıkaralım mütalâasında 
bulundular. 

Biz komisyon olarak, verilmiş bir takrir ol
duğu için tekrar beyan ediyoruz ki, % 16 üze
rinden kabul eddlmesi maksadı temine kâfi olur, 
kanaatindeyiz. 

Mütaakıp maddede muhtelif iş kollarından 
bahsedilmiştir. Meselâ kurulacak müesseseler 
içine hekimlerin hile girebileceği ifade edilmiş
tir. Demin arzettim; elimizde mevcut olan, hâ
len hayatta bulunan bir kanun vardır; Taba
bet ve Şuabatı Mesleklerinin Tarzı İcrasına dair 
olan Kanun. Bu kanun yabancı tâbiiyetli bir 
tabibin memlekete girmesine ve icrayı tababet 
etmesine mâni hükümleri ihtiva etmektedir. 
'Binaenaleyh arkadaşlar Yüksek Huzurunuzda 
tekrar istirham etmekteyiz. 11 nci madde üze
rinde bütün günümüzü işgal eden konuşmalar
dan istifade ettik. Hiçbir bakımdan endişeye 
mahal yoktur. Bu endüstriyi kurmak ve yaşat
mak icabediyor. Bunun kurulması için bu hü
küm zaruridir. 

ÜMRAN NAZİF YÎ&İTER (Konya) — Bir 
sual sormak istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ÜMRAN NAZİF YÎĞÎTER (Konya) — 

Efendim, mütehassıs tâbirinden sadece garson 
ve otelde çalışacak müstahdemleri anladıkları
nı ifade ettiler ve doktorların buraya girmiye-
ceğini söylediler. Halbuki malûmu âliniz, dok
torlar hakkında olduğu gibi, garson ve müstah
demler hakkında da mâni hükümler bulundu
ğuna göre, münhasıran bu tâbirden; garsonla
rın ve otel müstahdemininin anlaşıldığını, te
nevvür bakımından arzederlerse faydalı olur. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 
GEDİK (Aydın) — Efendim, Hükümet tekli
finde, maddede :Maître d'hotel, şef garson, mu
hasebeci, başaşçı kaydı konmuştu. Biz muhase
becilerin dışardan gelip gelemiyeceğjni komis
yonda münakaşa ettik. Nihayet memleketimizde 
bu müesseseler için de, elemanlar mevcut oldu
ğu mütalâasiyle bunları muhtelif kollara ayır-
maktansıa o kategori içinde getirilecek şahısları 
«Mütehassıs personel» namı altında maddeye 
koyduk. 
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I REİS — Senihi Yürüten. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Biraz ev
vel arkadaşım ümran Nazif Beyin dediği gibi, 
bir misal olarak soyuyorum. Mütehassıs kelime
si şümullü bir kelimedir. Böyle binlerce yatağa 
sahip olan Hilton otelini misal olarak >ele alsak, 
buranın bir eczacısı olsa o da mütehassıs un
vanı altına girmez mi? (Girer sesleri). 

Müsaade buyurun, sözcü cevap versin. Bu 
müessese mütehassıs unvanı altında bir eczacı 

i veya mümasilini getirirse 2007 sayılı Kanuna 
göre istisna teşkil etmez mi? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 
GEDÎK (Aydın) — 2007 sayılı Kanunun derpiş 
ettiği eşhas, arkadaşımızın işaret ettiği kimse
ler değildir. Bu madde ile bu gibi eşhasın, bu 
kanunun dışında yer alması lâzımgelir. 

SENlHl YÜRÜTEN (istanbul) — Tatmin 
edilmedim. Zapta geçsin, ikinci müzakeresinde 
görüşürüz. (Müzakeresi yoktur sesleri). 

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

Efendim, bendeniz evvelâ feriden, badehu asıl
dan bahsedeceğim. 

Feri şu; mütehassıs şahıslar meselesi, bâzı 
arkadaşlarımız, Hikmet Bey ve Ziya Bey arka
daşlarımız (mütehassıs şahıslar) tâbirinde dok
torlar da dâhildir diyorlar. Komisyon dâhil 
değildir diyor. Bendenizin anladığıma göre 
(mütehassıs şahıslar) tâbiri birinci maddeye de 
raçi olduğundan, bu tâbiiyeti bertaraf edeme
yiz. Bu illerde uzun münakaşa ve ihtilâfı mu
cip olur. Binaenaleyh sözcü arkadaşımızın, 
(doktorlara, eczacılara şâmil değildir.) mealin
deki sözleri kanunen bir kıymet ifade etmez. 
Gerek mahkemeler ve gerekse Şûrayi Devlet 
nazarı itibara almaz. Binaenaleyh, bu noktanın 
evvel beevvel halli lâzımdır, filhakika Çalışma 
Komisyonu, bendenizin şahsi intiba ve kanaati
me göre, Geçici Komisyonun, muhasebeci, şedcdö-
garson, müdür falan gibi yüzde beşleri teşkil 
eden kisnıı bertaraf etmek suretiyle nispeti yüz
de on beşe indirmesinde isabet vardır, indirme 
keyfiyeti isabetlidir. Ancak 12 nci maddenin 
ikinci bendinde, Bakanlar Kuruluna bu husus
ta temdit yetkisi verdiğinden dolayı; Fransızla
rın bir darbı meseli vardır, muvakkat devam 
eder, derler; « C'est le provispire qui dure ». 
Bu muvakkat rejim, bizim 2007 numaralı kanu-

j na ve Lozan Muahedesinde kabul ettirmiş oldu-
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ğumuz esaslara aykırı bîr vaziyet olacağından 
bendeniz endişe etmekteyim. 

Hepimiz turist isteriz. Mesele garsondan 
ibaret değildir. Tekrar ediyorum, bu, sakal hi
kâyesine benzer. Adam yol olur diye sakalını 
kesmiş. Komisyondan; şurada sferdedüen mü
talâaları nazara alarak, bizim Millî Mücadelede 
takarrür ettirmiş olduğumuz büyük esasları 
mahfuz tutacak şekle getirmesini niyaz ederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 
KÖREZ (Manisa) — 11 nci maddedeki «müte
hassıs» kelimesi hakikaten birçok münakaşalara 
sebep oldu. Buradaki «mütehassıs» kelimesiyle 
hekim, hemşire veya hastabakıcı ve mütehassıs 
bir eczacı dışardan gelebilir mi? Mesele bu. 

Sözcü arkadaşımız da tekrar etti. Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına dair bir Ka
nun vardır. Bu kauna göre ecnebi tebaalı dok
torlar, eczacılar gelip Türkiye'de icrayı sanat 
edemez. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına dair olan Kanun halen yürürlüktedir. 
Farzedin ki, yanlış anlaşıldı da ben de doktor ve 
hemşire getireceğim dedi. Kanun menediyor. 
getiremez. 

İkinci bir mesele daha var; 12 ci maddeyi 
hulâsa olarak arzediyorum: «11 nci »maddede ya
zılı mütehassıs şahısları çalıştırmak hususunda 
2007 sayılı Kanunun hükümlerinden müstesna
dır» Bu demektir ki ; 11 nci maddenin zikrettiği 
mütehassıslar 2007 sayılı Kanuna göre menedilmiş 
insanlardır. Böyle olduğuna göre 2007 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin zikretmediği doktor 
giremez, eczacı giremez, bununla alâkası yoktur. 

«Mütehassıs» kelimesini neden koyduk 1. 
Metrdolet, başaşçı gorson gibi hariçten gelecek 
olanlar dahi 3 sene dünyanın meşhur müessese
lerinde çalışmış ve bu hususta belgesi bulunması 
lâzımdır. Yoksa lâalettayin insan gelmiyecektir. 
Onun için bunları da mütehassıs saymış ve bu 
kaydı koymuşuzdur. Bu itibarla bu hükümden 
istifade ederek memlekete doktor, czacı, hasta
bakıcının girmesine maddeten imkân yoktur. Bu
nu arzetmek için huzurunuza çıktım. 

REÎS — Kifayt takriri vardır okuyacağız. 
(Olamaz sesleri) (Kifayet aeyhinde kousulaeak 
sesleri) (Sual sesleri) 

REÎS — Buyurunuz efendim. 
ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 

Doktorlar ve eczacılar için müeyyide mevcuttur 
diyorsunuz, güzel, bir masajcı gelebilir mi? 

.1953 6 : İ 
ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 

KÖREZ (Manisa) — Girmez. 
REİS — Efendim, fazla gürültü oluyor, an

laşılmıyor konuşmalar. 
NAFİZ KÖREZ (Devamla) — 2Ö07 sayılı 

Kanunun birinci maddesinde hiçbir isim yok
tur. 11 nci maddeyi 2007 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin ışığı altında mütalâa etmek 
lâzımdır. Eğer arkadaşlarım lûtf eder de, 2007 
sayılı Kanunun birinci maddesini okurlarsa o 
vakit münakaşa ortadan kalkacaktır. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Ecnebi yok. Masaj mütehassısı olarak gelmek is
terse. . . 

NAFİZ KÖREZ (Devamla) — Gelemez. 
ANDRE VAHRAM BAYAR (Devamla) — 

Gelmemesi için mütehassıs kelimesini dar bir 
çerçeve içine alıp «ecnebi masajcı» gelemez de
meli. 

NAFİZ KÖREZ (Devamla) — Kanun tedvi
ni yönünden bu bir haşiv olur. 

Hekimlerin gelip gelemiyeceğini tekrar arz
ediyorum. 2007 sayılı Kanunun birinci madde
sinde gösterilmiştir. Bu itibarla endişeye lüzum 
yoktur. 

Eğer müsaade buyurursanız 2007 sayılı Ka
nunun A bendini okuyorum : 

«Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dâhilin
de aşağıda gösterilen sanat ve hizmetler münha
sıran Türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu 
sanat ve hizmetlerin Türk vatandaşı olmıyan-
lar tarafından yapılması memnudur : 

A) Ayak satıcılığı; çalgıcılık, fotoğrafçılık, 
berberlik, mürettiplik, simsarlık, elbise, kasket 
ve kundura imalciliği, borsalarda mubayaacı-
lık, devlet inhisarına tâbi maddelerin satıcılı
ğı, seyyahlara tercümanlık ve rehberlik, inşaat, 
demir ve ahşap sanayi işçilikleri, umumi nakli
ye vesaiti ile su tenvir ve teshin ve muhabere 
işlerinde daimî ve muvakkat işçilik, karada tah
mil ve tahliye işleri, şoförlük ve muavinliği, 
alelûmum amelelik, her türlü müesseselerle, tica
rethane, apartman, han, otel ve şirketlerde 
bekçilik, kapıcılık, odabaşılık, otel, han, hamam, 
kahvehane, gazino, dansig ve barlarda kadın ve 
erkek hizmetçilik (garson ve servant), bar oyun
cu ve şarkıcılığı, . . » 

Görülüyor ki, burada doktoru menetmemiş-
tir ki, acaba doktor girer mi, girmez mi? Diye 
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"bir endişe olsun. Bu itibarla 11 nci maddeyi 
şu okuduğum 2007 sayılı Kanunun birinci mad
desinin ışığı altında mütalâa edersek endişeye 
mahal kalmıyacaktır. 

ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Bir sual. 
REİS — Buyurun. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Tababet 

ve Şuabatiyle iştigal Eden Yabancıların Tür
kiye'ye Girmemeleri hakkındaki Kanunun ana 
fikri, Türk vatanında sanat icra etmelerini 
meneden bir hükümden ibarettir. Halbuki bu 
kanunda kaydettiğimiz fikir, muvakkat bir an
laşmadır. Üç sene kaydı vardır. Yalova'da aça
cağımız bir müessesede yabancı doktor kul
lanmazsak Yalova su imkânları Türkiye tu
rizmi için ölmüş sayılır. Bunun üzerindeki gö
rüşleriniz nedir? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RElSl NAFlZ 
KÖREZ (Manisa) — Arkadaşımız diyor ki; 
11 nci maddedeki yalnız metrdotel, garson, baş-
aşçı ve buna benzer personel haricinde bâzı tu
ristik müesseseler vardır ki meselâ, h'idro terapi 
yapacak, müessese oradan Garptan getirilmiş 
şöhretli doktor olmazsa çalışamaz, onu da koya
lım diyor. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Konmuş. 
NAFlZ KÖREZ (Devamla) — Komisyon 

olarak araediyoruz, konmadı. 12 nci maddede, 
11 nci madde yazılı mütehassısların 2007 sa
yılı Kanundan müstesna olduğu yazılıdır. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) —- Sadece 
çalgıcılar. 

NAFlZ KÖREZ (Devamla) — Maddeyi oku
yorum. «Turizm müessesesi belgesi almış oteller, 
gazino ve lokantalar, eğlence yerleri yabancı dev
let tebaalı münferit sanatkârları bir salon veya 
caz orkestrasının âzası olmak şartiyle, çalgıcıla
rı ve 11 nci maddede vazıh mütehassıs şahısları 
çalıştırmak hususunda 2007 sayılı Kanunun hü
kümlerinden müstesnadır.» 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Hükümet 
kabul ediyor. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RElSt NAFÎZ 
KÖREZ (Devamla) —• O hususi bir kanunla 
gelmeli. Bununla alâkası yok. 

RElS — Kifayet takriri var. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Komisyon

dan sonra bir milletvekili konuşabilir. 
RElS — Cevat Ülkü. 
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| CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — 11 nci maddenin 

B bendine atıf yaparak turizm müessesesi belge
si almış olan ve turizm müessesesinde en sonda 
istirahat ve tedavi müesseselerini de şümulü içi
ne aldığına göre burada tedavi müesseselerinde 
mütehassıslar meyanmda doktorların anlaşılma
ması için son fıkra olarak (Tababet ve şuabatı 
sanatlarının tarzı icrasına dair olan kanunun 
hükürajeri mahfuzdur) diye bir ilâve yapılırsa 
no dersiniz? 

ÇALİŞMA KOMİSYONU REÎSl NAFÎZ 
KÖREZ (M.anisa) — Müsaade buyurun, bu, işi 
halleder gibi görünür ama, Tababel ve Şuabatı 
kanununun falan hükümleri mülgadır demedik
çe esasen o kanun yürüyecektir. Böyle bir kayıt 
hakikaten haşiv olur, zait olur. Çünkü o kanun 
kaldırmıyoruz ki. işliyor. Aksi olsaydı olurdu. 
Diyecektik ki falan maddesi hükümleri - 2007 
sayılı Kanunda yaptığımız gibi - mülgadır. Esa
sen işlemekte olan bir kanunun hükmünü bura
ya ilâve etmek kanaatimizce haşiv olur 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın — V) ncü madde
de «çalgıcılar 2007 sayılı Kanundan müstesna
dır» dedik. Böyle'denildiği halde garsonlar için 
Turizm Kanununun garsonlara iaallûk eden 
hükümleri muahher bir kanun olması bakımın
dan tadil edilmedi. Bu itibarla eğer biz taba'bet 
ve şuabatı kanunu hükümleri mahfuzdur, şek
linde bir ilâve koymazsak, aynı suretle tababet 
ve şuabatı kanunu hükümlerini de 11 nei m ad dr» 
tadil eder mahiyettedir. (Komisyona alın ses
leri^ 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFÎZ 
KÖREZ (Manisa) — Bütün münakaşa «müte
hassıs» tan çıktı. Biz mütehassıs yerine eşhas 
dediğimiz zaman her şey bitmiş olacaktır. Yani 
ehemmiyetli bir şey değildir. Niçin mütehassıs 
dediğimizi de arzettik. Böyle şöhretli olan turis
tik müesseselerde çalışarak oralardan belge al
masını düşündük, lalettayin, memleketimizdeki 
garsonlardan daha da aşağı kalitede garsonlar' 
getirilmesini önlemeyi düşündük. Komisyonu
muzun yaptığı bu kadarcık bir değiştirmenin 
kanaatimizce verilen bu izahattan da anlaşıla-

r c a ğ ı üzere hiçbir endişe doğurmıyacağı aşikâr
dır. Hekimler girmiyecektir, hemşireler girmi-
yecektir, masörler girmiyecektir. (Reye reye 
sesleri) 

I RElS — Senihi Yürüten. 
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SENlHl YÜRÜTEN (istanbul) — Bir sual 

soracağım. (Y«ter sesleri). Kanunu okuyorum. 
2007 sayılı Kanun elimde. Baytarlar, kimya
gerler dediğine göre, komisyon başkanı arkadaş 
o kısmı okumadı mı, ben mi anlamadım... Kim
yager ve veteriner, mütehassıs unvanı altında 
kaplıca ve avcılık müesseselerine girmiyecek 
midir? Avcılık müesseselerini de Turizm Kanu
nundan istisna ediyor.* 

ÇALIŞMA KOÎ^ÎBYONU R E M NAFlZ 
KÖREZ (Manisa) — 2007 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde kimlerin istisna edildiği yeni 
tedvdn etmiş bulunduğumuz bir maddede izah 
ettik. Bakın kimleri istisna ediyor : Münferit 
sanatkârları, bir salon veya caz orkestrasının 
âzası olmak şartiyle... Bunlar 2007 sayılı Kanu
nun hükümlerinden müstesnadır. Bunlar 11 nci 
maddede yazılı; arzu ederseniz «eşhas» diyelim. 
Ama korkarım ki, tehlikeli olur. 

REÎS — Bundan sonra bir arkadaşa söz ve
receğim. Sırada Nazlı Tlaibar var, buyurunuz. 

NAZLI TLABAR (istanbul) — Efendim, 
Senihi Yürüten arkadaşımın hissî ve heyecanlı 
konuşmasından sonra huzurunuzu beş dakika 
işgal etmek ihtiyacını duydum. Kendi kendi
me sorduğum sualleri hepimiz birbirimize so-
ra'lrm. Memleketimizde şimdiye kadar turizm 
diye bir şey var mıydı, yok mu idi? Ben ken
dime 'soruyorum, yoktu diye cevap veriyorum! 
Turizm denen bir şey nıemleikete lâzım mıdır, 
değil midir? Yine ben kendime soruyorum, lâ
zımdır diyorum! Turizm bir memleketi kalkın-
dırır mı, kalkındırmaz mı? Kalkındırır! ital
ya'nın üç sene evvelki haliyle bu seneki hali 
arasında büyük bir fark vardır ̂  i talya'dan ge
çerken ayak bastı parası diye bir para alıyor
lar. Üç bin lireti hemen ödüyorsunuz. Glion'-
da günde bir frank ödüyorsunuz, bu ne pat
rası dediğiniz zaman, isviçre parası diyorlar! 
Bir insan rahat edince, mükemmel servis bulun
ca seve seve ödüyor. Milano'dan .geçerken bir 
.gece kaldım, bir para istediler, bu nedir dedim, 
Milano parasıdır, dediler! Herkes buralara git
meye devam ediyor. Gelelim bize: 

Tedaviden döndükten sonra annemin yanı
na gitmedim, Parkotel'de kalayım dedim! Park-
otel'in yarısı aileme aittir. Rahat etmek için 
Park Otel'de bir hafta oturdum. Avrupa'da 
kaldığım küçük bir otelden sonra memleketimi
zin birinci sınıf bir otelindeki far'ka hayret et-
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tim. Bunu bu kürsüden itiraf etmeye mecbu
rum. Bizimki daha fena idi arkadaşlar. Ne ser
vis vardı, ne bir şey. Bir ecnebiyi memnun 
edecek bir vaziyet yoktu. Bunu burada-söyle
mekle aileme de bir hizmet etmiş olduğuma ka-
aniim. 

Onun için arkadaşlar; bu yüzde on beş nis
peti çok bir şey değildir. Memleketimizin kal
kınması bakımından zaruridir! Esasen muvak
kattir, üç senelik bir şeydir. înşaallah. bizde 
de bu gibi personel yetişir. Ondan sonra lâzım 
değil, bu gibi müstahdemi kullanmayız. Sözle
rim bundan ibarettir. (Alkışlar). 

REÎS — Kifayeti müzakere takrirlerini oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kâfi derecede tenevvür ettik. Müzakerenin 

kifayetinin oya konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Çorum 
H. Örtakcıoğlu 

Yüksek Riyasete 
Mesele tavazzuh etmiştir. Maddenin oya 

konmasını arz ve teklif ederiz. 
Sivas Edirne 

Sedat Zeki Örs Gemal Köprülü 

ZlYA TERMAN (Kastamonu) — Kifayet 
'aleyhinde konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu 1 nci maddedeki 
üç yıl meselesine itiraz edenimiz yoktur. Fakat, 
mütehassıs1 şahıslar meselesine, itiraz edenimiz 
vardır. 

B'endeniz, 2007 sayılı Kanuna rağmen, Tür
kiye'de turistik birtakım sıhhat müesseseleri..'. 
(Kifayet aleyhinde konuşun sesleri) Kifayet 
aleyhinde konuşuyorum, esbabı mucibesini ar-
z'ediyorum. Nakâfi bulunduğunu izah sade
dinde fikrimi arzediyorum. 2007 sayılı Kanu
nun katiyetine rağmen biz Türkiye'de turistik 
müesseseler ve saire açılsın diye çırpınırken, 
Türkiye'de kurulması derpiş edilen turistik 
müesseseleri kökünden baltalıyan bir hüküm 
koyuyoruz. 2007i» sayılı Kanunun hükmüne göre, 
filân filân giremez diyoruz. Sıhhat müessese
leri turizm sanayiinin belkemiğini teşkil eder. 
Muhterem Feridun Fikri 'nin işaret buyurduk
ları gibi, meselenin mukaddem, muahhar mese
lesi de nazarı itibara alınarak, 2007 yi yeni bir 
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hükme raptetmeliyiz. Binaenaleyh bu kanuna 
bir şekil vermek icabederse, % 15 1er meselesini 
arzetmiyorum, fakat mütehassıs şahıslar • tâbi
rinin kurulması temennisiyle komisyona iade
sini veya maddenin aynen kabulünü rica ediyo
rum. Bu madde komisyon sözcüsü anlayışiyle 
reye konduğu takdirde, muallel bir mesele 
içinde kalabiliriz, fikrindeyim. 

REİS — Takrirlerin ikisi de aynı mealdedir, 
kifayet talep edilmektedir. Kifayeti oyunuza 
arzediyorum, müzakerenin kifayetini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında muhtelif takrirler vardır, 
okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm Teşvik Kanununun 11 nci madde

sinde turizm müessesesi belg'e.si almış olanların 
birinci maddenin 1 nci bendinde yazılı müesse-
selerin bir müdürü, bir muhasebecisi, bir metr
doteli bir şef garsonu ile bir başaşçısı müesse
sesinin fiilen açılmasından 3 ay önce başlamak 
üzere 3 yıl müddetle yabancı devlet tebaası ça
lıştırılabilir. Başka hiç bir suretle yabancı te-
baalı müstahdem bulundurulmaz. 

İstanbul Mebusu 
S'enihi Yürüten 

Yüksek Başkanlığa 
11. maddenin geçici komisyonca kabul edil

miş olan metin olarak reye kohulmasanı arz ve 
teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Halûk Şaman 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tu

rizm belgesi almış müesseselerde kullanılacak 
ecnebi müstahdemlerin 'esas tasarıda olduğu 
gibi yüzde 20 olarak kabulünü Yüksek Meclisin 
tasvibine saygılarımla arzederim. 

Antalya Mebusu 
Dr. Burhanettin Onat 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanununun 11 

nci maddesinin aşağıda yazılı şjekilde tâdilini 
arz ve teklif ederim : 

Malatya Mebusu 
Dr. H. Fırat 

Madde 11 : Turizm müessesesi belgesi veril
miş olan birinci maddenin birinci bendinde ya-
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| zıh müesseseler, müessesenin işletmeye fiilen 

açılmasından üç ay önce başlamak üzere 3 yıl 
müddetle yabancı devlet tebaası mütehassıs şa
hısları ve lüzumu halinde çalgıcılarını ve diğer 
sanatkârlarını İcra Vekilleri Heyeti kanarı ile 
çalıştırabilirler. Ancak bunların sayısı o müesse
sede çalışanların yüzde 20 sini geçemez. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm Kanunuun 11 nci maddesinde yazılı 

yabancı devlet M>aıası miktarının yüzde on ol
masını teklif ederim. 

Erzurum 
Enver Karan 

REİS — Efendim, burada en aykırı teklif 
Geçici Komisyon metninin kabulü teklifidir. 
Evvelâ onu reyinize arzedeceğim. 

(Bursa MeSbusu Halûk Şaman'm önergesi 
tekrar okundu). 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Geçici 
Komisyonun 11 nci maddesi bir defa okunsun, 

MADDE 11. ;— Turiam müessesesi belgesti 
verilmiş olan birinci maddenin birinci bendinde 
yazılı müesseselerin bir müdürü, bir muhasebe
cisi, bir •metrdoteli, bir şefgarsonu ile bir başaş
çısı, « müessesenin işletmeye fiilen, açılmasın
dan üç ay önce başlamak üzere » beş yıl müddet-

I le, bunların dışında kalan mütehassıs müstah
demlerin yüzde yirmisi üç yıl müddetle yaban
cı devlet tebaası olabilirler 

REİS — Halûk Şaman'in teklifini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Efendim tespit edemedik, ayağa kalkma
nızı rica edeceğim. Kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Takrir kabul edilmemiştir. 

Diğer takrirler vardır. 
(İstanbul Mebusu Senihi Yürüten'in öner

gesi tekrar okundu). 
REİS — Senihi Beyin takririnin, nazarı iti

bara alınmasını reyinize arzediyanım. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

(Malatya Mebusu Hikmet Fırat ' ın önergesi 
tekrar okundu.) 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Takririmi 
İzah edeceğim. 

I REİS — Oylama sırasında söz verilemez. 
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Efendim, Hikmet Fırat Beyin takririnin na

zarı itibara alınmasını : reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmemiş
t i -

(Antalya Mebusu Burhanefctin Onat'm öner-
gesi tekrar okundu.) 

REİS — Burhanettin Beyin takririmih na 
zarı itibara alınmasını reyinize arzeddyorum 
KabuKedenler... Etmiyenler... Kabul edilme 
mistir. 

(Erzurum Mebusu Enver Karan'm önerges 
tekrar okundu.) 

REİS — Enver Karan Beyin takririnin na
zarı itibara: aİHimas*nı reyimize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edSlme-
miştdr. 

Şimdi, maddeyi okutup reyinize arzedece-
ğim. 

MADDE 11. — Turizm müessesesi belgesi 
verilmiş olan birinci maddenin birinci bendin
de yazılı müesseseler, müessesenin isletmeye 
fiilen açılmasından üç ay önce başlamak üze
re üç yıl müddetle yabancı devlet tebaalı mü
tehassıs şahıslar çalıştırabilir. Ancak bunlarım 
sayısı, o müessesede çalışanların yüzde on be
şini geçemez. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

12 nci maddeye geçiyoruz efendim. 

IMADDE 12. — Bu müesseselerde yukarıki 
maddeye göre çalıştırılacak yabancı devlet te
baalı mütehassıs şahısların memleket dışındaki 
şöhretli müesseselerde en az ülç yıl devamlı su
rette çalışmış olması şarttır. 

Bu müesseselerin işletilmesi için lüzumlu 
görülen yabancı mütehassıs şahısların (gar
son ve benzeri eşhas hariç) sayılarının artırıl
ması ve çalışma müddetlerinin tem!didi', Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi 
üzerine îera Vekilleri- Heyetince yapılabilir. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL' (Bingöl] — 

Efendim, bu maddede ikü fıkra vardır : Biri
si; «bu müesseselerde yukarıki maddeye göre 
çalıştırılacak yabancı devlet tebaalı mütehas
sıs şahısların memleket dışındaki şöhretli mü-
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esseselerde en az üç yıl devamlı surette çalış
mış olması şarttır.» Bendeniz bunu tanrantiyle 
uygun görürüm. Yalnız, ikinci fıkrayı uygun 
görmüyorum. Bu da şudur : «Bu müessesele
rin işletilmesi için lüzumlu görülen yabancı 
mütehassıs şahısların (garson ve benzeri eşhas 
haraç) sayılarının artırılması' ve çalışma müd
detlerinim temdidi, Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Ve
killeri Heyetince yapılabilir.» 

Şimdi, bakınız burada iki tane hüküm yar
dır: Birisi; sayıların artırılması. Bundan evvel 
kabul ettiğimiz madde bunu tesbit etmiştir. 
Bakanlar Kurulu Meclisin kabul ettiği bu hük
mü ledelhace artırabilmek salâhiyetini haiz ola
caktır ki bu asla caiz değildir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Niçin? 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Niçini yok. Gayet vazıh. Meclisin katî ola
rak koyduğu bir hükmü Bakanlar Kurulu artı
rıyor, olur mu böyle şey? Anayasanın 26 ncı 
maddesi gereğince ferağ hakkı yoktur. Bu fe
rağı Meclisin yapmıya dahi salâhiyeti yoktur. 
İsterseniz 26 ncı maddeyi okuyayım. Tavilüzzeyl 
bir madde değildir, bunun ehemmiyeti bü
yüktür. DelSgation de pouvoir yoktur. 

« gibi vezaifi bizzat kendi ifa 
eder» Bu nazik bir noktadır. 

İkinci fıkraya geçelim; çalışma müddetleri
nin temdidi. Çalışma müddetlerinin temdidi de 
tesbit edilmiş, üç sene diye. Böyle bir salâhiyeti 
Bakanlar Kuruluna nasıl verebiliriz? Kaldı ki 
böyle bir hal Meclise de gelse, üç sene için 
konmuş olan bu hükmü üç sene sonunda tem
dit keyfiyeti Meclisi üzer, bunun sonu da gel
mez. Meclisin bir madde üzerinde iki üç saat 
durmasının elbette bir mânası vardır. Kuvayi 
Milliye zamanında tesbit edilen büyük esastan 
ayrılmak istemiyor ama istisnaen ve muvakkat 
bir zaman için kabul ettik. 

REİS — Şimdi, komisyonlar için yapılan 
seçim neticeleri gelmiştir, müsaade buyurur
sanız okuyalım: 

Yüksek Reisliğe 
27 . IV . 1953 

Anayasa Komisyonu üyeliği için yapılan se
çime (248) zat katılmış ve neticede Zonguldak 
Mebusu Yunus Muammer Alakant (244) reyle 

-m — 
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seçilmiştir. 

Arzolunu*. 
Çorum Çankırı 

Hakkı Yemeniciler Kenan Çığman 
Zonguldak 

Avnr Yurdabayrak 

27 . IV . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Bütçe Komisyonu Üyeliği için yapılan se
çime (248) zat katılmış ve neticede Samsun Me
busu Tevf ik Heri ile Urfa Mebusu Necdet Aça-
nal (245) reyle seçilmişlerdir. 

Arzolunu?. 
Çorum Çankırı 

Hakkı Yemeniciler Kenan Çığman 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 

27- . IV. 1953 
Yüksek Reisliğe 

Dışişleri Komisyonu üyeliği için yapılan se
çime (243) zat katılmış ve neticede Manisa Me
busu Samet Ağaoğlu (244) reyle seçilmiştir. 

Arzolunu*. 
Çorum Çankırı 

Hakkı Yemeniciler Kenan Çığman 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 

27 . IV . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Dilekçe Komisyonu üyeliği için yapılan seçi
me (263) zat katılmış ve neticede Tokad Mebu
su Sıtkı Atanç ve Zonguldak Mebusu Rifat Si-
v'işoğiu (263) reyle seçilmişlerdir. 

Arzolunur. 
Kütahya 

Mecdet Alkin 
Çoruh 

Mesut Güney 
Bursa 

Agâh E rozan 

Yüksek Reisliğe 
Ekonomi Komisyonu üyeliği için yapılan se

çime (258) zat katılmış ve neticede Ankara Me
busu Salâhattin Benli (258) reyle seçilmiştir. 

Arzolunur. 
Çanakkale Bursa 

Kenan Akmanlar Agâh Erozan 
ÇoruK 

Mesut Güney 

1963. O : 1 
27 . IV . 1953 

Yüksek Reisliğe 
Gümrük ve Tekel Komisyonu üyeliği için ya

pılan seçime (259) zat katılmış, neticede 259 
reyle Afyon Karahisar Mebusu Salih Toröili 
seçilmiştir. 

Arzolunur. 
Çoruh Bursa 

Mesut Güney Agâh Erozan 
Kütahya 

Mecdet Alkin 

27 . IV . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Millî Savunma Komisyonu üyeliği için yapı
lan seçime 259 zat katılmış ve neticede Denizli 
Mebusu Eyüp Şahin 'ile Erzurum Mebusu Em-
rullah Nutku 259 reyle seçilmişlerdir. 

Arzolunur. 
Samsun Kastamonu 

Perid Tüzel H. Tosunoğlu 
Kastamonu 

P. Keçecioğlu 
27 . IV . 1953 

Yüksek Reisliğe 
Sayıştay Komisyonu âzalığı için yapılan seçi

me 259 zat katılmış neticede Muş Mebusu Ham
di Dayı 259; Siird Mebusu Şefik Türkdoğan 
259; Tokad Mebusu Hamdi Koyutürk 259 reyle 
seçilmişlerdir. 

Arzolunur. 
Âza Âza 

Kastamonu Samsun 
P. Keçecioğlu Ferid Tüafcl 

Âza. 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Tarım Komisyonu üyeliği için yapılan seçi

me 249 zat katılmış ve neticede İzmir Mebusu 
Sadık Giz 248 reyle seçilmiştir. 

Arzolunur. 
Üye ... Üye 

Kastamonu Kastamonu 
Havri Tosunoğlu Fahri Keçecioğlu 

Üye 
Samsun 

Ferid Tüzel 

— 844 
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REİS — Seçim neticeleri Yüksek Meclisin 

ıttılaına arzedilmiştir. 

ÇALIŞMA Ko. REÎSt NAFÎZ KÖREZ 
(Manisa) — 12 nci madde hakkında söz söyliyen 
arkadaşmıız birinci fıkrası üzerinde mutabık ol
duğunu beyan ettiler. İkinci fıkrada diyor ki, 
«Bu müesseselerin işletilmesi için lüzumlu görü
len yabancı mütehassıs şahısların (garson ve 
benzeri eşhas hariç) - demek ki, onlar hakkında 
ne aded itibariyle ne de zaman itibariyle mesağ 
vermiyoruz - sayılarının artırılması ve çalışma 
müddetlerinin temdidi, Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine lcrave-
killeri Heyetince yapılabilir. 

Buyurdular ki; îeravekilleri Heyetine, yu
karda müstakil bir madde halinde kanuniyet 
kespetmiş bir hüküm varken böyle bir salâhiyet 
verilebilir mi! Hâtırası hafızalarımızda olan Mil
lî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi var. 
Onda dahi kanunun nerede tatbik edileceği bilin
meden, nerede tatbik edilmesi lâzımgeleceğini Ve
killer Heyeti tâyin etsin, denmiştir. Daha başka 
misalleri de bulunabilir. Yine biz bu kanunla di
yoruz ki; Vekiller Heyeti şu niüddet veya. şu 
adedi çoğaltabilir. 

Biz şöyle düşündük arkadaşlar: Garsonlar çı
kınca nispet düşecektir. Eğer o müessese, çalış
tıktan sonra derse ki; bana bir aşçı daha lâzım
dır, benim müessesem inkişaf etti, ben bir metr
dotel muavini getirteceğim müsaade eder misi
niz, derse, 11 nci maddedeki nispeti aşmamak 
üzere metrdotel, başaşçı, aşçı yamağı gibi şahıs
ları da çalıştırmak imkânı verilebilmek bakımın
dan bu hükmü şevkettik. Eğer 11 nci madde
deki nispetin bozulacağı hakkında Muhterem İle
tinizin bir endişesi varsa şöyle diyebiliriz: «Bu 
müesseselerin işletilmesi için lüzumlu görülen 
yabancı mütehassıs şahısların 11 nci maddedeki 
nispeti geçmemek üzere garson ve benzeri eşhas 
hariç, sayılanımı artırılması ve çalışma müddet
lerinin temdidi Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünün teklifi üzerine tcravekilleri. He
yetince yapılabilir.» 

Bu şekilde şevkettik. Kanaatimizce hukuk 
prensiplerini zedeliyen bir şey yoktur. «11 nci 
maddedeki nispeti geçmemek üzere» kaydını 
koymak suretiyle maddenin kabulünü rica 
ederim. 

RElS — Burhanettm Onat. 

.1903 O : I 
BÜRHANETTlN ONAT (Antalya) —Arka

daşlar, memleketimizde yeni tessüs etmekte bu
lunan bir turizm endüstrisinin kuruluşu, deva
mı, inkişafı, mütaaddit safhalar, mütaaddit şart 
lar arzedebilir. Zaman olur kullandığı müstah
dem için üç sene bile çoktur. Zaman olutc üç se
ne yetişmiyebilir. Kanun bir nassıkatîdir. Üç se
ne geldi diye, şap diye kesip o adaşım koyduğu 
sermayeyi, .bütün mesaisini tehlikeye koymak
ta mâna yoktur. Onun içindir ki, 12 nci madde, 
kanunun 11 nci maddesine biraz .• elastikiyet ver
mek suretiyle vaVolunanuştur. Ve bu salâhiyet 
Vekiller Heyetine verilmiştir. Vekiller Heyeti 
Merihten kopup gelmiş değildir. Sizin temayül-

| lerinize, sizin içtihatlarınıza aykırı giden bir 
I müessese değildir. Sizden aldığı kuvvet ve il

hamla icra işlerini tedvir eden bir mekanizma -
| dır. Hilâfına hareket ederse, bir milletvekili bir 

sözlü soru verir; bu iş neden icabetti diye sora r, 
neden temdidine lüzum gördünüz diye sual irad 
eder. Baktı, olmadı, bir maddelik bir kanunla, 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununu ortadan 
kaldırabilir. 

Niçin endişe ediyorsunuz?. Yeni bir tesis ya
parken, yeni bir turizm endüstrisi kurmaya ça
lışırken niçin böyle taassuba kapılıyoruz!. Hat
tâ bendeniz, oradaki, garson ve benzeri eşhas 
tâbirini dâhi lüzumsuz addediyorum. Bunun için 
bir takrir takdim ediyorum. Karar, yine heyeti 
âliyenizindir. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın hukukçu arkadaşım Fe
ridun Fikri Beyin hukuki mütalâasına, cevap 
olmak üzere söz istedim. 

Efendim, bir kanun tedvin ediyoruz ve bu 
kanunda bir esas koyuyoruz. Fakat her kanun
da olduğu gibi o koyduğumuz esasa bir de istis
nai hüküm ekliyoruz. Her kanunda var 
dır ve hukuk kaidesine aykırı değildir. 
Her zaman yaptığımız iştir. Ecnebi mü
tehassıslar %• 15 ten fazla olmıyacak de* 
dik. Güzel. Bu bir esastır ve bunu umumi ola
rak böyle tatbik ediyoruz. Fakat Devletin şerefi 
ile mütenasip bâzı hâdiseler tahaddüs edebilir 
ve bir- otelde % 15 ten fazla ecnebi kullanılma
sına zaruret hâsıl olur. Nihayet Heyeti Vekile 
- ki bu Meclisin icra vasıtasıdır - buna lüzum 
gösterirse, meselâ diyebilir k i ; yeni yapılacak 

' olan Hilton otelinde % 15 nispetindeki ecnebi 

— öte — 
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müstahdem azdır, ilk zaman için bunu % 20 ve
ya 25 e kadar çıkaracağım. Heyeti Vekile buna 
lüzum görürse biz Meclis olarak bu salâhiyeti 
kendisine pekâlâ verebiliriz. Bendenizce her 
kanunda esaslar tesbit edildikten sonra bir de 
istisnai hükümler konabilir ve bu da icra vası
tası olan icra Vekillerine verilebilir. Bunu kanu
nen veya hukukan bir mâni yoktur arkadaşlar. 
Hattâ komisyon sözcüsünün dediği «% 15 in 
hududunu aşmıyacaktır» şeklinde bir kayıt koy
maya da lüzum yoktur, öyle icaplar olur ki, bâ
zı müesseselerde bu haddin yükseltilmesi gere
kir. Biz esası 11 nci maddeye vaz'ettikten son
ra, bunun 12 nci maddede istisnai hükmünü de 
vaz'edebiliriz. Heyeti Vekile kanun yapacak de
ğil ki, ona yalınız bir salâhiyet vereceğiz, vazi
yet bundan ibarettir. 

MAZHAR Ö2SOY (Maratş) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdi bu kanunun 11 nci madde
sinde tahıdidî olarak % 15 5 geçmemek üzere 
ecnebi müstahdem çalıştırılabileceği kabul edil
miştir. Tahdidi olarak yapılmış olan bu kar 
nunun 12 nci maddesinde, hududun aşılması 
içita Heyeti Vekileye, genel müdürlüğün teklifi 
ile salâhiiyet verilmesi doğru değildir. Ancak 
bu ta'hdidî haddin altında olarak azaltılma sa
lâhiyeti verilebilir, yani nispet yüzde on beşi 
tecavüz edemez. Çünkü 11 nci maddede tahdi
di olarak keyfiyet vaz'edilmiş' bulunmaktadır. 

Mamafih komisyonla da görüştük, komis
yon kabul ediyor, komisyon kabul ettikten 
sonra da mesele kalmaz. Yüzde on beşten aşa
ğı olan kısımlarda eksiltmek ve çoğaltmak için 
Heyeti Vekileye salâhiyet verilebilir. Ama 
nispeti % 15 olarak kanunla tesbit ve tahdit 
etrtaıkten sonra bunun fevkında salâhiyet ver-
mek doğru değildir, bu bir. 

İkinciye gelince; tem'dit müddetini üç sene 
olarak tesbit ettikten sonra, bunun için de bir 
had tayin etmek lâzımdır, ne kadar temdit 
edebilir, bir misli daha temdit edebilir diye 
12 nci maddeye bir sarahat konursa daha iyi 
olur kanaatindeyim. Komisyon zannederim bu
nu da kabul edecektir. Zaten mucibi münakaşa 
bir şey de kalmamıştır. 

(HİDAYET ALDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, 11 ndi madde için 3 saat uğ
raştık. Bir had, -bir hudut, bir nispet ve bir 
müddet tâyin ettik. Fakat 12 nci maddede çer
den çöpten evimiz kökünden yıkıldı. Heyeti 
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I Vekileye salâhiyet vermeliymişiz, . onlara iti-

ımat etmeMymişiz. Hukukçu olmıyan arkadaş
lar, Millî Korunma Kanununa kıyas ederek, 
istisnai hükümler konulmasını Hükümetin bu 
hükümleri tatbik etmesini istiyorlar. Bu doğ
ru değildir. 

Feridun Fikri arkadaşımız pek güzel k a h 
buyurdu. Biz kapitülâsyonlara müsamaha et
mek yüzünden bu hale geldik. Kabotaj hakkı 
da böyle oldu. Nihayet Millî İstiklâl' Hareketi 
ile bunları ellerinden aldık. 

Heyeti Vekilede her zaman Adnan Mende
res bulunmaz, birisi 100 sene temdit edeceğim, 
der. Şu halde kanunla kendisine böyle bir sa
lâhiyet vermemeli. 

Arkadaşlar, bu kanunun verdiği salâhiyet 
dâhilinde Heyeti Vekile ittihazı karar etmiş 
olacaktır. 'Binaenaleyh yaptığımız binayı yık
mak doğru değildir. 

Arkadaşlar diyorlar ki, temdit edelim, mü
tehassıstır. O gitsin başkası gelsin, dünyada 
ondan başka mütehassıs bulamaz mıyız efendim? 

Nutku arkadaşımız diyor ki, her kaidenin 
bir istisnası olur. Evet olur ama, yıkıcı olmaz. 
Yukarda nispetleri tâyin ettik. Şimdi eğer Em-
rullah Beyin tasvip ettiği bu hükmü kabul eder
sek, yukarda kabul ettiğimiz bütün esaslar or
tadan kalkar; bu, yıkıcı bir hükümdür. 

Bu, büyük bir zarureti siyasiye imiş. Böyle 
şey olmaz arkadaşlar, dünyada nerede böyle 
bir şey görülmüştür? Üç senede Darülfünundan 
talebe çıkar. Bu müesseselerin istediği kimseleri 
elbette biz de yetiştireceğiz, bizim de tabiî bu 
medeniyet sahasında alacağımız merhaleler var
dır. Binaenaleyh kendi yaptığımız şeyleri yıka
cak mahiyette olan istisnaları kabul etmek kati
yen doğru değildir. Bu itibarla üç satten beri 
Heyeti Muhteremenin üzerinde çalışarak kabul 
ettiği hükmü bertaraf edecek olan bu ikinci 
fıkranın tayymı teklif ediyorum, lütfen kabulü
nü rica ederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU REÎSÎ NAFİZ 
KÖREZ (Manisa) — Gerek sayı gerekse sene 
itibariyle garson ve benzeri eşhası ekarte ettik. 
onların çalışma müddetleri temdit edilemez, sa
yıları arttırılamaz. Bir metrdotel gelmiştir, bir 
aşçı gelmiştir; müesseseye alışmıştır, müşteriler 
ona alışmıştır. Üç sene sonunda müessese sahibi 
derse ki; ben aşçımı değiştirmiyeyim, müessese-

I yi çok iyi çalıştırıyor, müsaade edinde müdde-
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ti biraz daha temdit edilsin, diye müracaat eder
se, yalnız aşçıya, metrdotele inhisar etmek üze
re temdit hakkı veriyoruz ve metni şu şekle ge
tirirsek arkadaşlarımızın endişesi zannederim 
ki, zail olur; 

Turizm müesseselerinde yukarıki maddeye 
göre çalıştırılacak yabancı devlet tebaalı müte
hassıs şahısların memleket dışındaki şöhretli 
müesseselerde en az üç yıl devamlı surette çalış
mış olması şarttır. 

"Bu müesseselerin işletilmesi için lüzumlu gö
rülen yabancı mütehassıs şahısların 11 nei mad
dedeki nispeti geçememek üzere (garson ve ben
zeri eşhas hariç) sayılarının artırılması ve ça
lışma müddetlerinin temdidi, Basın - Yayın 
ve Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine 
îcra Vekilleri Heyetince yapılabilir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü rica ediyo
ruz. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL 'Bingo]) — 

Komisyonun şimdi vâsıl olduğu nokta iyidir'. 
Yani bizim 1.1 nci madde ile yaptığımız tahdidi 
ihlâl etmek meylindedir. Yalnız bundan ne mâ
na çıktığını kestiremiyorum. Komisyonun tan
zim ettiği ibareyi biraz tavzih ederlerse iyi 
olur. Kanun yapıcının ne istediğini iyice bilme
si lâzımdır. Burada «nispeti geçmemek üzere» 
deniyor. Ne olmuş olabilir? Üç kişi gitmişti:-, 
demin, koyduğumuz nispetten üç. kişi eksilmiş
tir. O doldurulabilmelidir. Onu doldurmaya da 
mâni yoktur gibi gelir. Yani buradaki rakam
ların nispetini iyice kurmak lâzımdır. Malûmu 
âliniz bu tasarıyı ivedilikle görüşüyoruz. Şimdi 
kabul edildi mi ikinci müzakeresi yoktur. Vakit 
de gecikti, Komisyon matluba uygun bir şekle 
korsa; zaten bu akşam kanunun tamamı çıkacak 
değildir, 12 nci maddeyi bu esas dâhilinde mü
lâhaza ederek... Efendim garson işdiri falandır 
ama «Delegation de pouvoir» yani bir «feragefi 
hukukiye» mahiyetini arzetmesinden ihtiraz 
olunur. Bir küçük noktadır ama mide bulandın:1. 
Mademki prensipte yüzde on beşi geçmemek 
kaydına kendileri de gelmiştir. Bunu daha mun
tazam ve 11 nci maddedeki tahdidi ithal etme
mek ve Hükümete bir yetki vermemek, yani 
bir kanun hükmünün tesisi mahiyetinde bir yet
ki vermemek üzere bu işi tetkik edip ilk celsede 
getirebilirler. Bendenizin arzım budur. 

REİS — Arif Nihat Asya. 

4.1953 6 : İ 
I ARÎF NÎHAT ASYA (Seyhan) ^MeınMm, 

11 nci madde mütehassıslar getirilebilirj deni
yor, bunların miktarına işaret ediliyor. Memle
kette ikamet müddetleri tahdft olunuyor. 

12 nci maddeye gelince*; 11 nei maddede zik
ri geçen mütehassısların evsafı tarif ediliyor, 
birinci paragrafta. Bu, evsafın tarifi mahiyetin
de olan 12 nci maddeye ait birinci paragrafın, 
kanaatimce mantıkan, 11 nei maddenin son 
paragrafını teşkil etmesi icaheder. Bu, 12 raka
mını üç satır kaydırmakla kolayca temin edil
miş olur. 

.Ayrıca 12 nci maddenin, yâni konuşulmak
ta olan maddenin ikinci paragrafında, sayıların 

J artırılması ayrı bir iştir, müddetin temdidi ayrı 
bir iştir, içimizde öyleleri olacakt'ır k i ; gayet 
tabiî olarak meselâ bu iki şıktan birine taraf
tar değildir, aleyhtar bulunabilecektir. Reye 
koymanın kolaylığı namına bunların nasıl tefrik 
edilmesi ieabettiği meselesi üzerinde muhterem 
riyasetin dikkatini çekmek isterim. Bu hususta, 
paragrafların aynlması şeklinde mi, yoksa yeni 
bir madde tesisi şeklinde mi, bir noktai nazar 
güttüğünü de tenvir bakımından muhterem ko
misyondan izahat rica ederim. 

Zannederim ki, sayılarını artırmak şıkkı ile 
müddetin temdidi şıkkının ayrı iki naragraf ha
linde tesisi .muvafık olacaktır. Esasen -mesele 
de % 15 in Hükümete salâhiyet vermesi şekli ile 
veya başka türlü mülâhazalarla % 16 ya çEkma-
SIIIH dahi taraftar değilim. Zira aşağı yukarı 11 
nci maddede verilmiş olan karar, 12 nci madde 
için prensip kararı mahiyetindedir. 11 de ver
diğimiz kararı 12 de bozmak çok erken olur. 
Filhakika tatbikatta; Hükümete, İcra -Kuvveti
ne itimat etmek esastır. Fakat prensibe dokun
mamak şartı ve kaydı ile. Halibıtki 16 in, 20 ye 
16 ya çıkarılması dahi, prensibi, esasen prensip-

I likten çıkarmaktadır. Meclisi bir tesis sırasın
da tenakuza düşürmektedir. Hukukçu üstatla
rın dikkatini çekerim. • 

Bir de âdeta, 11 de verdiğimiz karara 12 de 
{ itimat etmemek gibi bir manzara vardır. Yani 

kendimize itimatsızlık cephesi de olduğumla 
göre Meclisin dikkatini çekerim. 

Ben haddi zatında şahsan sayının artırılma
sına asla taraftar değilim. Fakat müddetin ar
tırılmasına taraftarım. Ancak madde bki bu 
noktadan tatmin edecek mahiyette değildir. Bi-

I ze mütehassıs olarak gelen yabancılar ancak üç 
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Sette fcatalMir, dedik. Fakat üç sene kalmasına 
müsaade ettiğimiz yabancıların daha kaç sene 
kalmasına müsaade edilecektir. Asıl olan üç se
nedir., Onun üzerine bina ettiğimiz müddet ona, 
yüze kadar çıkar. Buraya bir tahdit koymak 
mantığın icabatmdaındır. Yüksek Heyetinizin 
dikkatini çekerim. 

REÎS — Hidayet Aydıner. 
HÎDAYET AYDINER (Konya) — Efen

dim; komisyon sözcüsü, işi hallederim gibi bir 
ifade ile çıktılar. Bendenizce mesele hukukan 
halledilmiş değildir. Temdit salâhiyeti Heyeti 
Vekileye veriliyor. Sonra miktarın artırılma 
salâhiyeti de var. Esasen kanunen yüzde on be
şe kadar olması kabul edilmiştir. Bu yetkiyi 
haizdir. Onun dununda tasarrufa hakkı var mı? 
Yüzde on beşi geçmemek şartiyle istihdam edile
bilir. 

Sonra, ikinci mühim nokta, temdit işidir. Bu 
temdidin nihayeti ne olacak? Heyeti Vekileye sa
lâhiyet veriliyor. Fakat bu, arkadaşımın, da de
diği gibi, 30 sene olursa? Zaten kapitülâsyonlar 
memleketimizde böyle başlamıştır. Ekâbirin 
yavaş yavaş sakallarını sıvazlamışlar, yerleş
mişler, kalmışlardır. 

Şimdi otelde iyi hizmet etti diye tutacak üç 
seneyi beş sene yapacak, beş sene, zamanla 100 
sene olabilir. On birinci maddeyi niye koyduk? 
Binaenaleyh komisyon sözcüsünün bulduğu su
reti tesviye yanlıştır, hukukan sakattır. Nispeti 
iptal ediyor, müddeti iptal ediyor. Onun dunun
da tasarruf eder, dedikleri söz de doğru değil
dir. Binaenaleyh bu ikinci fıkra lüzumsuzdur. 
On birinci maddeyi tamamen ortadan kaldıracak 
mahiyettedir. 

Teklifim veçhile ikinci fıkranın tamamen kal
dırılmasını arz ve rica ediyorum. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, 11 nei 
maddeyle gerek miktar gerek müddet üzerinde 
bir prensip hükmü vaz'edildi. 12 nci maddenin 
ikinci fıkrası bu kaidenin bir istisnası olarak 
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bir hüküm ifade etmektedir. Halbuki 12 nei 
maddenin birinci fıkrası, 11 nci maddeye göre 
alınacakların evsafına ait hükmü ihtiva ediyor. 
İkinci fıkrası ise «bu müesseselerin işletilmesi..» 
Diyerek, 11 nci maddeye taallûk eden bir hükme 
yer veriyor. Bu itibarla daha evvel konuşan ar
kadaşımızın belirttiği gibi, bu 12 nci maddenin 
ikinci fıkrası, 11 nci maddenin bir istisnası ol
ması hasebiyle, doğrudan doğruya 11 nci madde
nin sonuna eklenmesi icabeden bir fıkra mahiye
tini taşıması icabeder. Binaenaleyh 12 nci mad
denin ikinci fıkrasını, alâkası dolayısiyle, 11 nci 
maddenin sonuna eklenmesini teklif ediyorum, 
bir de önerge veriyorum. 

Muhakkak ki müddetin ve miktarın artırıl
ması keyfiyetinin, bir zaruretin ifadesi olarak, 
kabul edilmesi lâzımdır. Halbuki 12 nci madde
nin ikinci fıkrası, müessesenin 'işlemesinde lü
zumlu görülen yabancı mütehassıs şahısların sa
yılarının artırılması ve çalışma müddetlerinin 
temdidinin kabulü, hiç olmazsa bir zaruretin 
ifadesi olmalıdır. 

Zaruret ve 'istisnai hükmü tâdil eder mahiyet
te teklif edelim. Böyle olmazsa, arkadaşların be
yan ettiği bu miktarın veya müddetin temdidi
nin nerelere kadar gideceğini tâyin müşkülâtı 
ile karşı karşıya kalırız, bu hal belki suiistimal
lere dahi uğnyab'ilir. Onun için bu maddenin 
komisyon tarafından geri alınmasını rica edece
ğim. 

KOMİSYON REİSİ NAFİZ KÖREZ (Ma
nisa) — Efendim, bâzı arkadaşlarımız, hakika
ten dikkate alınması lâzım, ehemmiyetli nokta
lara temas buyurdular. Bu espri içerisinde re
daksiyon yapmak üzere maddeyi geri alıyoruz. 

REİS —• 12 nci madde komisyona geri veril
miştir. 

Vakit geçmiş olduğundan 29 Nisan 1953 Çar
şamba günü saat 15 te toplanmak üzere oturu
ma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
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6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Büyük Millet Meclisince gönderilen ve Çanak
kale'de batan Dumlupmar denizaltısmda şehit 
düşenlerin ailelerine taziyet ifade eden mektup 
dolayısiyle, 

Şehit İlhan Aral'ın babası Nuri Aral ve, 
Şehit Salâhattin Çetindemir'in babası malûl 

Sait Çetindemir'in mektupları: 
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T. B. M. M. Bastmev\ 


