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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ÎCöy kanunu lâyihasının, gündemdeki Millî 
Korunma ve Turizm Endüstrisini Teşvik ka
nun lâyihalarının müzakerelerini mûtaa-kıp ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki 
önerge ile 

Gündemin bir defa görüşülecek işler ara
sında bulunan maddelerinin diğer maddelere 
tabdimem görüşülmesi hakkındaki önerge, ka
bul olundu. 

Jandarma albaylarının terfii erinde 4273 sa
yılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin uygulanıp uygula nmı-
yacağınm tefsirine mahal almadığına dair İç
işleri Komisyonu raporunun görüşülmesi, Millî 
Savunma ve İçişleri vekillerinin huzuruna ta
lik olundu. 

Rasim Pasinler 'in emeklilik işlemi hakkında
ki Dilekçe Komisyonu raporu, kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve 
Divanı Muhasebat Reisliği 1951 yılı Hesabı Ka
tisi hakkındaki Hesapları İnceleme Komisyo
nu raporu Hazine hesabına katılmak üzere 
Hükümete tevdi olundu. 

Niğde Mebusu Nacip Bilge ve Kayseri Me

busu Mehmet özdemir'in, Köy Kanununun 28 
ve bu kanuna ek 5672 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin reddine dair olan Ada
let Komisyonu raporu, kabul edildi. 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'in, subay 
ve memurların, protokolün tesbit ettiği haller
den gayrı karşılama ve uğurlamalarda buluna-
miyaoakları hakkındaki kanun teklifinin red
dine dair olan İçişleri Kotaıisyonu raporu red-
dolundu ve kanun teklifinin, kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesi kabul •edildi. 

Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'ın teşriî ma
suniyetine dair Karma Komisyon raporu üzerin
de de görüşüldükten sonra yapılan yoklama 
neticesinde çok'lu'k olmadığı anlaşıldığından 
30 . IV . 1953 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Elâzığ Mebusu Gazianteb Mebusu 
M. Ş. Yazman A. Ocak 

ıKâtip 
Çamakkaillel Mebusu 

ö. Mart 

Sorular 
Sözlü soru 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, 
Vaşington'daki Milletlerarası Buğday Andlaş-
ması hakkındaki sözlü soru önergesi, Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/1047) 

Yazilı soru 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edi
len İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
hukuki mahiyetinin ne olduğuna ve bu hu
susta Birleşmiş Milletler camiasına dâhil mem
leketlerin hükümetleri arasında görüş farkları 
bulunup bulunmadığına dair olan yazılı som 
önergesi, Dışişleri Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1046) 

2. — HAVALE EDİLEN KİĞETLAR 

Raporlar 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe 
yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/395, 1/261) 
(Gündeme) 

2. — Hudut ve Sahiller. Sağlık GeneT^Û- ; ' 
dürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 

Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe 
yılı Hesabı Katisi hakkımda : kanun lâyihası ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/403, 1/486) 
(Gündeme) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 Büt
çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üni
versitesi 1947 Bütçe yılı Hesabı Katisi hakkın
da kanun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/351, 1/57) (Gündeme) 
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4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 Büt

çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği .tezkeresi ile İstanbul Teknik Üni
versitesi 1948 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/375, 
1/370) (Gündeme) 

.1953 O : 1 
o. — İstanbul Tekııik Üniversitesi 1949 Büt

çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üni
versitesi 1949 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/39G, 
1/371) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili M. Şevki Yazman 
KÂTİPLER : Ali Ocak (Gaziariteb),Füruzan Tekil (İstanbul), 

« • » 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(İzmir seçim bölgesi mebuslarına kadar yok

lama yapıldı). 
REİS — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril 
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi (3/480) 

Umumi Heyete 
Aşağıda .adları yazılı aayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri Riyaset Di
vanımın 28 . V . 1953 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arzolunur. 
T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

Ağrı Mebusu Halis Öztürk, 1,5 ay; mazeretine 
binaen 26 . I I I . 1953 tarihinden itibaren. 

Ankara Mebusu Sadri Maksudi arsal, 1,5 ay; 
hasta olduğu için 1.7. 1Y. 1953 tarihinden itiba 
ren. 

Ankara Mebusu Talât İltekin, 1 ay; hasta ol
duğu için 27 . IV . 1953 târihinden itibaren. 

Balıkesir Mebusu Muzaffer Emiroğlu, 20 gün; 
mazeretine binaen 7 . IV . 1953 tarihinden itiba
ren. 

Bilecik Mebusu İsmail Aşkın, 20 gün; mazere 
tine binaen 5 . I V . 1953 tarihinden- itibaren. 

Diyarbakır Mebusu Ferit Alpiskender, 1,5 ay. 

hasta olduğu için 10. I V . 1953 tarihinden itiba
ren. 

Gazianiteb Mebusu Ekrem Cenani, 1 ay; hasta 
olduğu için 10. IV . 1953 tarihinden itibaren. 

Hakkâri Mebusu Selim Seven, 2 ay; hasta ol
duğu için 23 . I V . 1953 tarihinden itibaren. 

İstanbul Mebusu Hüsnü Yaman, 2 ay; hasta 
olduğu için 15 . I V . 1953 tarihinden itibaren. 

Kastamonu Mebusu Şükrü Kerimzade, 2 ay; 
hasta olduğu için 8 . IV . 1953 tarihinden itibaren 

Kayseri Mebusu Emin Develioğlu, 25 gün; 
hasta olduğu için 28 . IV . 1953 tarihinden iti
baren. 

Samsun Mebusu Haşim Alişaıı, 1 ay; hasta 
olduğu için 1. V . 1953 tarihinden itibaren. 

Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu, 1 ay; has 
ta olduğu için 9 . IV . 1953 tarihinden itibaren. 

REİS — Birer birer okutup reyinize arzede-
ceğim. 

Ağrı Mebusu Halis öztürk, 1,5 ay; mazeretine 
binaen 26'. I I I . 1953 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Mebusu Sadri Maksudi Arsal, 1,5 ay; 
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hasta olduğu için 17. I V . 1953 tarihinden itiba
ren. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Mebusu Talât Iltekin, 1 ay; hasta ol
duğu için 27 . I V . 1953 tarihinden itibaren. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Balıkesir Mebusu Muzaffer Emiroğlu, 20 gün; 
mazeretini binaen 7. I V . 1953 tarihinden itiba
ren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bilecik Mebusu İsmail Aşkın, 20 gün; mazere 
tine binaen 5 . I V . 1953 tarihinden itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diyarbakır Mebusu Ferit Alpiskender, 1,5 ay; 
hasta olduğu için 10. I V . 1953 tarihinden itiba
ren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gazianteb Mebusu Ekrem Cenani, 1 ay; hasta 
olduğu için 10. I V . 1953 tarihinden itibaren. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hakkâri Mebusu Selim Seven, 2 ay; hasta ol
duğu için 23 . I V . 1953 tarihinden itibaren. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İstanbul Mebusu Hüsnü Yaman, 2 ay; hasta 
olduğu için 15 . I V . 1953 tarihinden itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

,1953 0 : 1 
Kastamonu Mebusu Şükrü Kerimzade, 2 ay; 

hasta olduğu için 8 . IV . 1953 tarihinden itibaren 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kayseri Mebusu Emin Develioğlu, 25 gün; 

hasta olduğu için 28 . I V . 1953 tarihinden îti-
baren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Samsun Mebusu Haşim Alişan, 1 ay; hasta 
olduğu için 1 . V . 1953 tarihinden itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Zonguldak Mebusu Rıfat Sivişoğlu, 1 ay; has
ta olduğu için 9 . I V . 1953 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemle ilgili takrirler var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunları sözlü sorulardan evvel görüşül

mesini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

Ahmet Tekelioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Gündemdeki kanun lâyihalarının sözlü soru

lardan evvel görüşülmesinin reye konulmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Tokad 
Halûk ökeren 

REİS — Takririn ikisi de aynı mealdedir. 
Söz 'istiyen de yoktur, oyunuza arzediyorum; ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili diğer takrirleri okuyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türk Cem Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, 
334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 458, 464, 476, 
480) 

Yüksek Reisliğe 
Ceza infaz sisteminde bâzı değişiklikler ya

pılmasına ve beyaz zehir kullananlarla bunun 
ticaretini yapanlara ve hırsızlık fiilleri ile diğer 
bir kısım cürmi efalin cezalarının artırılmasına 
ve Ceza Kanunumuza bâzı maddeler eklenmesine 
dair olan kanun tekliflerine mütaallik olarak 

Adalet Komisyonunca hazırlanan raporun Yük
sek Meclisçe izhar buyurulan temayüle uygun 
olarak bir an evvel kanunlaştırılması gerekmekte 
olduğundan mezkûr raporun öncelik ve ivedilik
le müzakeresine müsaade buyurulmasmm Yük
sek Meclise arzına komisyonun 16 . IV . 1953 
tarihli toplantısında karar verilmiş olduğunu 
saygılarımla arzederîm. 

Adalet Komisyonu Reisi 
izmir Mebusu 
Halil özyörük 

REİS — Gündemin iki defa görüşülecek-
! raaddelerinin 16 ncı maddesindeki bu tasarının 
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gıhıdetnin (haklarında ivedilik kararı verilen iş
ler) kısmının son maddesi olarak görüşülmesini 
öytüitıza itrzediyorum; kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Bize Mebusu İzzet Akçal ve 5 arkada
şının, Çay Kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi ve adaliye 
Komisyonu raporu (2/489) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Umumi Heyet gündeminde bulunan Rize Me

busu İzzet Akçal ve beş arkadaşının Çay Kanu
nunun 12 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
daki kanun teklifi 3202 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası Kanununun 50 nci madde
sinden faydalanmak suretiyle vergi muafiyetine 
ait hükümleri ihtiva ettiğinden, teklifin, İçtü
zük gereğince komisyonumuzca da tetkiki gerek
mekte bulunduğundan komisyonumuzca havalesi 
'için gereken muamelenin ifasına yüksek müsaa
delerinizi saygı ile arzederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Bursa Mebusu 
Kenan Yılmaz 

REİS — Birinci defa görüşülecek işlerin 
ikinci maddesinde Rize Mebusu İzzet Akçal ve 
beş arkadaşının, Çay Kanununun 12 nci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifi
nin Bütçe Komisyonuna verilmesi istenilmek
tedir. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, Sayın İzzet Akçal ve arkadaşlarının Çay 
Kanunu hakkındaki kanun teklifi, yalnız İzzet 
Akçal'ın Başkanı bulunduğu Maliye Encüme
ninden geçirilerek gündeme alınmış bulunmak
tadır. 

Bu kanunla ilgili olan Gümrük Tekel, Tarım 
ve Ticaret Kornişonlarına da bu kanun teklif inin 
uğratılmasmı ve oralarda da tetkik edilmesini 
rica ederim. 

Bihnetice Devlet varidatı ile ilgili olması iti
bariyle ^Bütçe Komsyonuna da gitmesi lâzım, 
fakat daha önce Gümrük ve Tekel, Tarım ve Ti-

[1] 102 say ıh basmayazı tutanağın sonundadır. 

4.1953 Û : 1 
caret komisyonlarına uğratılmasmı rica ediyorum. 

REİS — Bütçe Komisyonunun teklifini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş ve teklif Bütçe Komisyonuna 
verilmiştir. 

Sıtkı Bey, teklifinizi, kanun teklifi, Heyeti 
Umumiyeye intikal ettiğinden reye koymuyorum. 

3. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Me
busu îsmet Olgaç'ın, Millî Korunma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun 
Mebusu Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkada
şı ile Maraş Mebusu Abdullah Ay temiz'in, 
Millî 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 
komisyonları raporları (2/59, 102, 223, 373) 

REİS — Henüz komisyondan gelmediğinden 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun müzake
resine geçiyoruz. 

4. — Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu lâ
yihası ile Antalya Mebusu Burhanettin Onat ve 
122 arkadaşının Turizm Endüstirisini Teşvik 
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ile Çalışma 
Komisyonu raporları (1/341, 2/342) 

REİS — Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nunun komisyona giden maddelerinden üçüncü 
madde gelmiştir. Okutuyorum: 

MADDE 3. Bu kanunda yazılı hükümlerden 
faydalanmak için bir (Turizm müessesesi bel
gesi) alınmış olması şarttır. 

Yerli ve yabancı hükmi ve hakiki şahıslar 
tarafından kurulmuş veya kurulacak müessese
lerden ikinli madde hükümlerine göre tesbit 
edilecek vasıfları haiz oldukları veya haiz ola
cakları dilekçelerinde belirtilenlerin talepleri 
Merkez Turizm Komitesince uygun görüldüğü 
takdirde bunlara Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünün teklifiyle Başvekâletçe (Turizm 
müessessesi belgesi) verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
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Madde kabul edilmiştir. Yine komisyondan ge
len sekizinci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanların tesis, inşa ve tevsilerine lüzumlu 
arazi ile arsa ve binalardan Devlet, hususi idare, 
belediye ve köylerin hüküm veya tasarrufları 
altında veya bunların hususi mülkiyetinde bu
lunanlar başka bir cihete tahsis edilmemiş ol
mak kaydiyle 14 ncü maddenin son fıkrasında 
adı geçen heyet marifetiyle takdir olunacak 
bedelleri âzami 20 yılda ödenmek üzere bu kabîl 
müesseseleri kurmak istiyen hakiki veya hükmi 
şahıslara malik ve mutasarrıflarmca satılabilir. 
Şu kadar ki, bedel takdiri hükmi şahsı satışa 
mecbur kılmaz. 

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

2290 sayılı belediye Yapı ve Yollar Kanunu
nun 8 nci maddesi gereğince belediyelere inti
kal eden gayrimenkuller turistik tesisler için 
kısmen veya tamamen tahsis edilerek yukardaki 
fıkralar hükümleri dairesinde satılabilir. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrinıen-
kuller 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı 
Tapu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki 
tahditlerden icra Vekilleri Heyetince tesbit olu
nacak kayıt ve şartlar dâhilinde istisna edile
bilirler. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Söz istiyorum. 
RElS — Buyurun. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Arkadaşlar, ge

çen celsede bu madde üzerinde bir teklifte bu
lunmuş ve bir önerge vermiştim. Bunda bele
diyeler, özel idareler ve köylere ait bulunan 
emlâkin 20 sene müddetle malikleri tarafından 
satılabilmesi keyfiyeti vardı. Ben (Malikle-
rince) demiştim, (Mutasarrıf) şeklinde geçmiş
tir. Maliklerince kelimesinin konmasını rica edi
yorum. Çünkü her mutasarrıf malik değildir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDÎK (Aydın) — Malik ve mutasarrıf
larmca kaydı maddeye konmuştur. 

RElS — Buyurun Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, bu 

maddenin ilk görüşülmesi sırasında son fıkra
daki (442 sayılı Köy Kanunu) tâbiri geçerken 
bu tâbirin kaldırılması teklif edilmiş ve bu tek-
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uf kabul olunmuştu. Çünkü Köy Kanunu ye
niden tanzim edilerek heyeti umumiye günde
mine alınmıştır. Yakında çıkacak bir kanun 
mevzuubahis iken eski bir kanunun numarası
nı buraya koymak doğru olmıyacaktır. Bu iti
barla (442 sayılı Köy Kanunu) tâbirinin çıka
rılmasını, yalnız (Köy Kanunu) şeklinde olma
sını rica ediyorum. Komisyon da iltihak edecek 
olursa bir mesele kalmaz. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Aydın) — iltihak ediyoruz. 

RElS — Başka söz istiyen yoktur. Sekizin
ci maddeyi bu tashihle bir daha okutuyorum. 

MADDE 8. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanların tesis, inşa ve tevsilerine lüzumlu 
arazi ile arsa ve binalardan Devlet, hususi idare, 
belediye ve köylerin hüküm veya tasarrufları 
altında veya bunların hususi mülkiyetinde bu
lunanlar başka bir cihete tahsis edilmemiş ol
mak kaydiyle 14 ncü maddenin son fıkrasında 
adı geçen heyet marifetiyle takdir olunacak 
bedelleri âzami 20 yılda Ödenmek üzere bu ka
bîl müesseseleri kurmak istiyen hakiki veya 
hükmi şahıslara malik ve mutasarrıflarmca sa
tılabilir. Şu kadar ki bedel takdiri hükmi şah
si satışa mecbur kılmaz. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında ve
ya hususi mülkiyetinde bulunan arazi arsa ve 
binaların satışında icra Vekilleri heyeti kararı 
alımı'. 

2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanu
nunun 8 nci maddesi gereğince belediyelere in
tikal eden gayrimenkuller turistik tesisler için 
kısmen veya tamamen tahsis edilerek yukarda
ki fıkralar hükümleri dairesinde satılabilir. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen
kul ler Köy Kanunu ile 2644 sayılı Tapu Kanu
nunda yazılı yabancılar hakkındaki tahditler
den icra Vekilleri Heyetince tesbit olunacak 
kayıt ve şartlar dâhilinde istisna edilebilirler. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, bu 
husus Anayasa hukukuna ve mülkiyet prensip
lerinin bizim memleketimizdeki anlayışına göre 
bir yenilik değil, eski zihniyetin bütün etrafı 
ile ifadesidir. Maalesef henüz Devlet mamele
ki tasrih edilmemiş olmakla beraber^ Anaya
samızın hususi maddesi Devletin nasfl mal ik
tisap edeceğini göstermekte, fakat Devletin elin
den mal çıkarmak esasını kabul etmemektedir. 
Buna rağmen vaktiyle Muhasebei Umumiye Ka-
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huiiunun tedvininde kanaatimce bir zühul eseri I 
gösterilerek Devletin elinden mal çıkarması şek
li de kanunlaştırılmıştır. Bugün âmme mal
larını korumak için elimizde henüz mevzuat bu
lunmadığına ve yeni bir tasarının da Adalet 
Komisyonuna geldiği söylenmekte bulunmasına 
nazaran, bu (hükümle yeniden Devlet mallarını, 
muvazenei hususiyenin ve belediyelerin emlâ
kini bu sefer de turizma gayesi ile elden çıkar
mayı istihdaf ediyoruz demektir. 

Yirmi senelik taksitlerle Devlet mallarından 
çok satışlar yapılmıştır, hâtıraları acıdır. Dev- | 
letin, Evkafın, muvazenei hususiyenin ve bele- j 
diyelere ait âmme mallarının ne hale geldiği 
'hepinizce malûmdur. Kira Kanunu dolayısiyle 
de bu mevzuda Yüksek Heyetinizi tasdi edece
ğim. Bugün memleketimizde en mühim Anaya
sa hukuku ve mülkiyet prensibini alâkadar et
mekte olduğu için bu madde üzerine dikkatimizi I 
çekiyorum. Bu kararla yeni bir yoldan Dev
let, belediye, muvazenei hususiye mallarının 
yirmişer senelik taksitlerle ve takdirlerle elden 
çjkıp tükeneceğimi nazarı dikkatinize •arzederinı 
efendim. , 

RE&S — Başka söz istiyen olmadığına göre 
sekizinci maddeyi son okunan şekliyle reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 12 ncd maddeyi okutu- I 
yorum. 

MADDE 12. — Bu müesseselerde yukarıki I 
maddeye göre çalıştırılacak yabancı devlet te- I 
baalı mütehassıs şahısların memleket dışındaki I 
şöhretli müesseselerde en az üç yıl devamlı su- I 
rette çalışmış olması şarttır. Bu müesseselerin I 
işletilmesi için lüzumlu görülen yabancı müte- I 
hassıs şahısların «garson ve benzeri şahıs hariç» 
çalışma müddetlerinin temdidi Basm - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünün tekldfi üzerine I 
İcra Vekilleri Heyetince yapılabilir. I 

Çalışma Komisyonu Sözcüsü I 
Dr. Namık Gedik I 

HİDAYET AYDINER (Konya) .— Muhte
rem arkadaşlar, bu maddenin ikinci fıkrası I 
hakkında geçen e$lıelerde tafsilen mâruzâtta. I 
bulunmuştum. Fakat arkadaşlarımızdan o cel
sede bulunmıyanlara ve diğer arkadaşlarıma hâ- I 
tınılarını canlandırmak için arzetmeyi muvafık I 
buluyorum: | 
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Biz 11 nci madde ile ecnebi ıgarson ve mü

tehassısların ne müddet ve şartlarla çalıştırıla
caklarını tâyin etmıiş bulunuyoruz. 11 nci mad
de üzerinde bu kadar tartışıldığı, üç beş saat mü
zakere edilip nihai karara varıldığı halde şimdi 
12 nci madde bu prensibi tamamiyle ortadan 
kaldırmakta ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
teklifi üzerine meçhul bir âtiye, namahdut bir 
zamana kadar temdit etmek ve ecnebilerin küçük 
sanat cümlesinden olan bu hizmetlerde çalışma
ya cevaz vermek Lozan Muahedesi ile elde etti
ğimiz haklardan feragat demektir. Bu Yüksek 
Meclisin 11 nci maddede üç saat müzakere edip 
kabul ettiği prensibin ortadan kaldırılmasına 
müncer olur. Bu 2 nci fıkranın tayyı hakkında 
bir teklifim vardır, kabulünü rica ederim. Aksi 
halde tenakuza düşmüş oluruz. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; 11 nci maddenin müzakeresi 
sırasında ileriye sürülen, mutaassıp fikirleri 11 
nci maddeyi kabul etmekle muhterem Meclis be
nimsemiştir. Binaenaleyh 11 nci maddeye bir 
elastikiyet vermek için konmuş olan bu 12 nci 
maddenin müzakeresi sırasında ileriye sürülen 
fikirlerinde asla bu Mecliste mâkes bulmıyaca-
ğnfl kuvvetle ümit ediyorum. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; Meclis abesle iştigal etmez. On 
birinci maddeyi tam üç saat müzakere ettik ve 
bir neticeye vardık, müddetle tahdit ettik. Mik
tarı da yüzde on beşe indirildi. 

Burhanettin Onat arkadaşımız buyuruyorlar 
ki; yüksek Meclis o hususu kabul etmemiş, böyle 
bir kanaate varmamış... Yüksek Meclisi bundan 
tenzih ederim arkadaşlar. On birinci madde ile 
bu işin prensiplerini kabul ettik. Eğer bu pren
siplerin genişletilmesi lâzımgelir idiyse 11 nci 
maddeye ikinci, üçüncü fıkralar ilâve edilerek 
bu cihet temin edilirdi Oradan böyle bir hük
mü kabul ettiremeyince 11 nci maddenin katı 
hükmü on ikinci maddede kapı dışarı edilmez. 
Yine arzediyorum; yüksek Meclis abesle iştigal 
etmez, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının kaldı
rılmasını rica ediyorum. 

REİS — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA NAMIK GEDİK (Ay-

din) — Efendim, geçen celsede Yüksek Heyeti 
niece kabul edilmiş bulunan 11 nci maddede ya
bancı tebaalı mütehassıs eşhasın turizm endüsti* 
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risi belgesi almış olan müesseselerde çalıştırıla
cak personel arasındaki nispetîyle, bunların mem
leketimizdeki çalışma müddetleri tesbit edilmiş 
ve Yüksek Heyetinizce kabul edilmişti. Filhakika 
IX nci madde gereğince çalıştırılacak yabancı te-
baalı eşhasın miktarı % 15 üzerinden tesbit edil
miş ve bunların çalışma müddetleri üç sene ola
rak kabul edilmiştir. 12 nci maddenin müzake
resi sırasında Yüksek Heyetin iki noktai nazarı 
belirdi. Bunlardan birisi, 12 nci madde metninde 
bulunan miktar, 11 nci maddede tesbit edilmiş 
olduğuna göre artırılması keyfiyetinin kabul edil
memesi, ikincisi de müddetin Itahdît edilmesi. Bu 
maksatla komisyonumuza iade edilen madde Mec
lisinizin bu temayülü nazarı itibara alınarak yeni 
şekilde formüle edilmiş ve Yüksek Huzurunuza 
sevkolunmuştur. Fıkranın yeni şeklinde müdde
tin artırılması keyfiyeti tamamen) kaldırılmış bu
lunmaktadır. Ancak miktar sabit kalmak şartiy-
le dışarıdan gelecek yabancı personelin müddetle
rinin temdidi hususunda îcra Vekilleri Heyetinin 
yetkili olması keyfiyeti de kabul edilmiştir. % 
15 nispetinde dışarıdan yabancı tebaâlı mütehas
sıs eşhas getiren bir müessesenin 3 yıl çalıştırmış 
olduğu ve mesaisinden hakikaten istifade ettiği 
bir veya birkaç şahsın, yine yüzde- on beşi gec 
memek kaydü şartiyle, bir müddet daha müesse
sede çalışması hususunda yapılacak teklifin İcra 
Vekilleri Heyetince şayanı kabul görüldüğü tak 
dirde müddetlerinin temdidinin temini hususu bu 
madde metninde derpiş edilmiş bulunmaktadır 

Arkadaşlar; kurulacak olan bu gibi müesse
selerin işlemesi hususunda mesaileri hakikaten 
faydalı olabilecek bu kabil şahısların çalışma 
müddetlerinin bir miktar daha itemdidî hususun
da Vekiller Heyetine yetki vermezsek, dışarıdan' 
celbedilen ve hakikaten müesseselerin inkişafında 
müessir olan bu tarz insanların müddetlerinin 
temdit edilmiyerek alâkalarının kesilmesîhdeîı 
dolayı, inkişafını büyük tehalükle beklediğimiz 
turizm endüstrisinin bu yüzden baltalanması 
mümkün olacaktır. Biz komisyon olarak, Yüksek 
Heyetinizin direktiflerine uyarak, miktarın artı
rılmasını kaldırdığımıza göre, müddetin temdidi 
hususunda İcra Vekilleri Heyetine salâhiyet ve
rilmesi şeklinde kabul edilmesini istirfîam edl 
yorum. 

HİDAYET AYDINBR (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar,ll nci madde ile bir hükmü 
kanuni vazediyoruz ve diyoruz ki, 3 sene müd

detle ecnebiler küçük hizmetlerde çalışabilir. 
Şimdi, Hükümete, kanun mahiyetinde karar

name çıkarmak hakkı veriyoruz. Üç senelik 
müddet, 20, 30, 40 sene gibi namütenahi bir za
mana kadar uzatılabilir. 

Garsonluk ve saire bir ilimdir deniyor. Üni
versitede 3 sene tahsil yapılır. Garsonluğu Türk 
milletine 3 - 5 senede öğretiriz, millî ihtiyaçla
rımızı millî şahıslarla temin ederiz; yoksa meç
hul bir zamana kadar Heyeti Vekileye bu şe
kilde salâhiyet vermek 11 nci maddenin kabul 
ettiği kanun hükmünü Heyeti Vekileye karar
name ile iptal ettirmeye müncer olur. Malûm
dur ki Lozan Muahedesine kadar yabancılara 
imtiyazlar vere vere en nihayet onlar bu mem
leketin başına belâ olmuştu. Ecnebilere imtiyaz 
vere vere, ihsan yapa yapa nihayet kendi mem
leketimizde yabancı mevkiine düştük. Onun 
içindir ki inkilâbımiz kabotaj ve küçük sanat
ları Türk ferdlerine hasretmiştir. Bu hakların 
elde edilmesi uzun mücadeleler neticesinde ol
muştur. Şimdi görülüyor ki bundan fire veri
yoruz. O halde 11 nci jmaddeyi kabul etmekli-
ğimiz abes olur. Komisyon sözcüsü yalnız ade-
den tezyidi kaldırdık diyor, Müddet daha be
lâdır. Bu vesile ile Türkiye'ye kapağı atan bu 
adamlar kolaylıkla kararname alacaklar ve 
Türk vatandaşlarına hasrı icabeden sanat ve 
meslekleri iktisap edeceklerdir. Memleket evlât
lar yine aç kalacaklar, onlar müreffeh yaşıya-
caklardır.#Buna mahal vermemenizi rica ederim. 

YEEEDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muh
terem arkadaşlar; 12 nci maddede müddetin 
temdidine dair olan kısım kalmıştır. Komisyo
nun adedin artırılmasına dair olan kısmı kal
dırmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Eğer 
müddetin temdidi bir zaruret olmasa ve fay
dalı olarak mülâhaza olunmasa, hiçbir suretle 
terviç olunmazdı. Burada (garson ve emsali 
hariç) denildiğine göre, arkadaşımızın gar
sonların üç senede pek âlâ jetiştirüe-
bileceğini söylemesi; maddeye dikkatle eğil
meyi icabettirmektedir. Maddede temdide, 
garson ve emsali dâhil edilmemiştir; üç 
senede bir temdidin İcra Vekilleri Heyetince 
yapılmasına imkân yoktur, Bu itibarla garson 
ve emsalinin çalışması tetndit edilecek diye 
her hangi bir endişeye kapılmaya da lü
zum yoktur. Fakat, böyle olduğuna göre 
temdit niçin icabediyor diye düşünebiliriz? 

— 582 



B : % m. 
Öyle bir müessese kurulmuş bulunuyor ki, çok 
mutemet adamları ile müteşebbis bu müesseseyi 
işletebilmektedir. Üç sene sonra o mutemet 
adamları çıkardığımız takdirde, onlarla beraber 
işlerini yürütenler bu müesseseyi terkedip git
mek mecburiyetindedirler. Halbuki bu müessese
nin memlekette kıymetli ve ehemmiyetli hizmet
ler gördüğü heyeti muhteremece, efkârı umumi-
yece tasdik edilmektedir. Böyle bir vaziyette bu 
müesseseyi kapatmaya müncer olacak, itimatlı 
insanları bertaraf edecek, o müessesenin çalışma
masını intaç edecek bir hareketi ihtiyar etmek 
memleket için faydalı değil, zararlı olarak dü
şünülmüş bulunuyor. Şu halde bu gibi ahvalde, 
üç sene sonunda bir temdit icabederse bu, bu gi
bi zaruretlere istinat etürilebilmektedir. Şurası
nı hemen ilâve etmek lâzımdır ki, arkadaşları
mız kapitülâsyonlardan bahsettiğine göre bu ne
vi karar alacak îcra Vekilleri Heyetimiz bu
lunmadığını ve hiçbir zaman bulunmıyacağını 
tekrar etmek lâzmıgelir. Binaenaleyh maddenin 
bu şekli 'ile kabulü bir zaruret ve faydanın mah
sulü olacağı kanaati ile kabulünü rica ederim. 

REÎS —• Komisyon. 
ÇALIŞMA K. SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 

(Aydın) — Hidayet Aydıner'in beyanlarına 
mukabil Yeredoğ Kişioğlu'nun ifadelerinin, bil
hassa son kısmına büyük bir samimiyetle iştirak 
etmekteyiz. Bir noktanın Yüksek Heyetinizce ay
dınlanmasını lüzumlu gördüğümüz için tekrar 
huzurunuzu işgal ediyorum. Bu mevzuda bütün 
arkadaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet ha
kikaten tebcile değer. Yüksek Meclisin göstermiş 
olduğu âzami hassasiyet hiç şüphe yoktur ki 
bundan sonraki meclisler ve hükümetler tarafın
dan da gösterilecektir. 

Geçen seferki görüşmelerde mülhem olarak 
«garson ve benzeri eşhas» haricinde bu gibi hiz
metlilerin müddetlerinin temdit edilmesini arz-
etmiştik. Temdit edilebilecek olanlar kimlerdir. 
Meselâ bir Hilton müessasesi bugün kurulmak 
üzeredir. Yirmi yıl angajmanı vardır. Bu Hil
ton müessesesinin içinde çalışacak personel bu 
müessese ile beraber buraya gelirken getireceği 
personelle, yapacağı birtakım angajmanları ola
caktır. Bunlar müessesenin işletilmesinde birin
ci derecede önemi olan kimselerdir. Metrdotel, 
şefgarsöh ve saire.. Bunlar bizi bağlıyamaz ama, 
bu tarz müesseselerde bu gibi yüksek teknik 
mevkiler işgal eden eşhas o müessesenin işletil-

1.1963 0 : 1 
I meşinde birinci derecede müessir olur. Bnnlar 

asgari haddedir. Garson ve benzerleri ise yüade 
on beşi teşkil etmektedir. Bu husus hassasiyetle 
maddede parantez içinde derpiş edilmiştir. 
Onun için maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. 
• REİS — Hidayet Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Kişioğlu 
arkadaşımız ve onu teyit eden Komisyon Söz
cüsü arkadaşımız garsonlar temditten müstes
nadır, neye telâş ediyorsunuz? Buyurdular. Gar
sondan maadası için bir müddet konması lâzım 
değil idise onlar hakkında neye müddet koydu
lar? Kendilerinden soruyorum, garsondan maa
dası küçük sanatların ifasına mugayir olduğu 
için kondu, O halde Türk vatandaşına münha
sır sanata ve haklara mütaaddi ve mütaarrız 
olan ve onların sanat ve meslekini ellerinden 
alanlar için üç senelik bir müddet tâyin edildi
ğini beyan buyurdular, şef garson ve saire... Kü
çük sanatlara dâhil olduğu için burada temdit 
hükmünün aynı neticeye bağlanması lâzımdır. 
Her şeyden evvel kendi milletimize itimadımız 
olmalıdır. Türk Milleti şimendifer siyasetini 
takip etmek istediği zaman şimendiferin babası 
olan Mebus Muhtar Bey, Anadolu hattının ec
nebi şirketten satın alınmasına muarızdı. Bunun 
için gösterdiği sebep de şu idi : Biz Türkler 
şimendifer işletemeyiz. Hâdiseler onun ne ka
dar yanıldığını bize göstermiştir. Türk ço
cukla n şimendiferi mükemmel bir şekilde işlet-' 

I ti ve işletmektedir. Bunun gibi şefgarsoriu da 
Türkiye'de yetiştirir. Ya bu memleketin sahi
biyiz, bu işi göreceğiz, ya bu diyardan gideceğiz. 
Binaenaleyh, söyledikleri varit değildir. Çünkü; 
garsonlardan başka müddeti temdit edilen şa
hıslar da Türkiye vatandaşına ait olan küçük 
sanat ve mesleklerle taaddi etmektedirler. Aksi 
mülâhazalarda iseler, vaktiyle garsonlardan baş
kalarına da üç senelik müddet hükmünü koy
mazlardı. Mademki; üç senelik müddet kon
muştur ve o müddet garsonlarla diğerlerine de 
şâmil ve sâri olarak kabul edilmiştir. O halde 
11 nci maddeyi yan kapıdan bertaraf edecek 
olan bu on ikinci maddenin kuyruğuna takılan, 
2 nci fıkranın kaldırılması hakkındaki takriri
min kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; bu ka-

I nunun fazlaca taraflısı arkadaşlar beni mazur 
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görsünler bu kanaatlerinin husul bulmasına, (ha- ı 
kikaten bir dolar fabrikaları kurulurken, Hil-
ton Otelinden başlıyarak inkişaf edecek olan 
dolar, istihsali sayesinde, memleketin döviz açık
ları l^apanacak, turizm endüstrisi kurulacak, 
memteketi ecnebiler tanıyacak, iktisadi kalkın
mamız tamamlanacak. . .) gibi zihniyetler ha
kim olmuştur. İnşallah böyle olur. Bu kada±* :1e- I 
ri bir fikrin yanında bu maddeyi geri bir fikir 
olarak kabul ediyorum. Varsın Burhan ettin ar
kadaşım beni de geri fikirliler meyanmda say
sın. O kadar geri fikir görüyorum ki, bir ote
lin ihtist» sahibi personeli telâkki edilen 3 - 5 
nıitstşhdpnlin 3 şene hizmetten sonra pek fay
dalı oldukları anlaşılacak, orkestra şefi metr 
dotel, alafranga yemek aşçıbaşısı gibi bu ihtisa
sa giren kimseler için iki* sene daha temdidi 
müddet talebinde bulunmak üzere alâkadarı 
güya harekete geçeeek, bu şahıs için Bakanlar 
Kurulundan karar istihsal olunacaktır. Bir ta
raftan bu kadar ileri düşünerek dolar istihsali I 
için tedbirler alıyoruz, diğer taraftan bir aşçı
başı için karar almak üzere Türkiye Cumhuri
yeti Vekiller Heyetine gidiyoruz. Bu kırtasiye- I 
cilik bütün şu yaptıklarımıza aykırıdır. Bir I 
metrdotel için Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulunu toplıyacağız. Bir kararın Bakanlar 
Kurulundan ne kadar güç ve geç çıktığını da I 
bildiğimize göre bu basit işi ya Çalışma Bakan
lığına veya genel müdürlüğe terketmek onu sa- I 
lâhiyetli bırakmak icab«der. Bu bir idarei mas
lahatçılıktır, bendeniz özür dilerim, ifadesin
den dahi utanıyorum arkadaşlar. Bir turistik I 
otel işletmeciliğinde her hangi bir ihtisas sahibi- I 
nin, her hangi bir şefin iki sene daha çalışması için 
Bajkanlar Kurulu kararı çıkartacağız. Doğru
su ben utanıyorum arkadaşlar. Ve gelecek olan- l 
tara bunu söylerseniz gülerler arkadaşlar. îki r 
sene oturman için Bakanlar Kurulu kararı lâ- I 
dımdır demek beni tatmin etmiyor arkadaşlar. L 
Bu mesele üzerinde hayli imali fikrettik, biz l 
buraya vakitlerimizi tebah etmiye gelmedik ar- I 
kadaşlar. (Bravo sesleri) I 

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

Arkadaşlar; ben bu turistik meselesine karış
mak istememiştim, fakat mecbur oldum. Sebebi I 
şudur: 

Biz 11 nci maddeyi kabul ettik, müddeti tes- I 
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bit ettik ve müddeti istisnai bir şekilde kabul 
ettik. Bu kabul normal değil, anormaldir. De
dik ki; mademki turistik hayat geçireceğiz, 
şu halde istisnaen, yani Türk garsonlarının 
hakkına dokunarak, ecnebi amelesi getireceğiz 
demektir. Bu sırf turizm işi için yapacak mıyız, 
yapamıyacak mıyız diye düşündük. Bu turist işin
de kabul ettiğimiz istisnalarda, imtiyazlarda 
kapitülâsyon kokusu vardır. Fakat bunu hatır 
için yapacağız. Memleketimize turist gelsin di
ye 40 »enedir söylüyoruz, şöyle olacak, böyle 
olacak filân.. Peki 11 nci maddeyi kabul edip 
3 seneyi tesbit ettikten sonra, bu 12 nci madde
de, 3 sene sonra bu garsonların veyahut bu mü-
tehassısalrm müdetlerinin temdidini Heyeti Ve
kileye vermekte ne mâna var? Mânası yoktur. 

Bu doğrudan doğruya kanun mevzuunu ka
rarname mevzuu yapmak demektir. Çünkü ka
nun mutlak ve umumi olacaktır, halbuki karar
name ferdidir, şahsidir. Yani Heyeti Vekile üç 
sene sonra mevcut otelleri, garsonlarından bîr 
kısmına sen duracaksın derken diğerlerine sen 
gideceksin, diyecek. Kanun değil bu. Kanunun 
vasfı mutlak ve umumi olmasıdır. Bir taraftan 
umumilik ve katilik vasıflarını kanuna koyuyo
ruz, sonra kendi tesisimizi, kendi mevzuumuzıı 
kendimiz bozuyoruz. Bu, bir kere kanun vasfına 
göre, kanun vâzımm zihniyetine göre kabili ka
bul değildir, sonra da tehlikelidir. Neden? Bu 
gibi takdir haklarını, kanun mevzuu olan mese
leleri Heyeti Vekileye vermek, şahsi düşüncelere 
yol açmak demektir. Heyeti Vekile toplanacak 
filân otelin garsonları gitsin, filânınki kalsın 
diyecek. 

Bir taraftan üç sene temdit ediyoruz. Müd
detlerin temdidi kanunen kuvvei teşriîyenindir, 
Büyük Millet Meclisine aittir. Biz ne yapıyo
ruz? Büyük Millet Meclisinin bu hakkını Ve
killerimize veriyoruz, teşriî kuvvetin hakkı icra 
kuvvetine veriliyor. Açık konuşayım: Bu mem
lekette arkadaşlar Kararnameler daima suiisti
mal edilmiştir; vermiyeceğiz. Kanun vâzıı ola
rak üç sene temdidi kabul etmişiz, bunun üze
rinde duracağız. 12 nci maddeyi şimdi okunan 
şekliyle kabul edecek olursak kendi kendimize 
tenakuza düşeriz. Halbuki vâzıı Kanun müte-
nakız hareket etmez. Bence de Hidayet Aydmer 
arkadaşımızın dediği gibi, 12 nci maddenin yeri 
yoktur. İleride bütün mesuliyetler ve bütün gü
nahlar bizim boynumuza yüklenir. 
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kEİS — Komisyon. I 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA7 

MIK GEDÎK (Aydın) — Efendim, sadece, Cez-
mi Türk arkadaşımız bir noktaya temas ettiler, I 
sadece onu cevaplandırmak üzere rahatsız edi
yorum. I 

Buyurdular ki, bu, Bakanlar Kurulu kara
rına bağlı kalması icabeden bir mesele değildir. 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü de 
pekâlâ bu müddeti artırabilir. 

Arkadaşlar, 11 nci madde ile Yüksek Meclisi
niz bir hüküm sevketmiş ve bu kabul edilmiştir. 
Yüksek Meclisiniz, her hangi bir genel müdür
lüğü istisnai bir hükmü dilediği gibi kullansın 
diye vazifelendirmez. Ve buna yetki veremez. I 
Yüksek Meclisin karşısında kanun bakımından 
en yüksek merci îcra Vekilleri Heyetidir. Bu 
espriden hareket edilmek suretiyle madde bu şe
kilde tanzim edilmiştir. 

REÎS — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Redsliğe 
12 nci maddenin ikinci fıkrasının tayyını arz 

ve teklif ederim. 
Konya 

Hidayet Aydmer 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı kanu

nun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «gar
son ve benzeri eşhas hariç» tâbirinin 'kaldırıl- ı 
masını arz ve teklif «derim. j 

Antalya Miletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

Y. Başkanlığa 
12 nci maddenin 2 nci fıkrasının 11 nci mad

de ile sıkı alâkası dolayısiyle, 11 nci madde so
nuna «şu kadar var ki» ibaresiyle başlamak 
üzere, 11 nci maddenin fıkrası olarak kabul ve 
ilâvesini arzederira. 

Aydın Milletvekili 
Cevat Ülkü 

REİS — En aykırı tekMf, Hidayet Aydm-
er'ifc.bu maddenin tayyı teklifidir. Tekrar oku
tuyoruz. 

plidayet Aydıner «Konya» in takriri tekrar 
okundu,) 

ABDÜRRAHMAN BüYACIOlLLER (Zon
guldak) — Ekseriyet yoktur. Yoklama yapınız. | 

l&â 6 : İ 
REÎS — Bu takririn kaWünl remize' 'W-

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyehler... ' 
ABDÜRKAHMAN BÖYÂCIGÎ&liBR (&m-

guldak) — Ekseriyet yok. * ?: 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (KııfeÖıirT -^ Ekseri
yet yoktur. 

REİS — Beş mebus ayağa kalkmadan olmaz. 
O zaman yoklama yapılır ve Wyıırduğttnıtfc ye
rine gelir. •:..•*.. 

Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Naazrı dikkate alınması fkabul 
edilmiştir. • • 

HÎDAYBT AYDINER (Konya) ~ îfcinci de
fa olduğu için tayyı kabul olunmuş olacak. Na
zarı itibara almâ k mevauufoahs değiî. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) •.— Ne ol
du? 

REÎS — Fıkranın tayyı hakkında idi, nazarı 
difckate aîmdı. » 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) ~ Say
madınız Sayın Başkan. . 

REÎS — Nazarı dikkate alınmak suretiyle 
takrir 12 nci madde ile komisyona, verilmiştir. 

HÎDAYET AYDINER (Konya) — îkinci 
defa nazarı dikkate alındığı için tayyedilmiş-
tir efendim. 

REÎS — Birinci defadır nazarı dikkate alın
mak suretiyle komisyona verilmiştir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Rey
ler sayılmadı Sayın Başkan. 

REttS — Hiç telâş etmeyin, «ayılmaktadır. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) —Ka

çıncı defadır tekerrür ediyor »böyle.... 
REÎS — Burhanettin Beyin takriri ikind 

fıkraya taallûk etmektedir, oradaki bâzı keli
melerin çıkarılması hakkındadır. îkinci fıkra
nın tayyı kabul edilmiş olduğuna göre bunu re» 
yinize arzetmiyorum. 

Cevat Ülkü'nün takririni okutuyorum. ,. 
(Aydın Mebusu Cevat Ülkü'nün takriri tek» 

rar okundu.) 
REÎS — Takrir tayym* nazarı dikkat* al

mayı kabul buyurduğunuz fıktaya aittir* Bina
enaleyh bunu da oyunuza arzetmiyorum. 

Şimdi 13 ncü maddeyâ o^utuyprUBi.^ 

MADDE 13. --- Turizm müesseii&rbelgesi 
almış oteller, gazino vM&karita&r, ef ilenceyer* 
leri, yabancı devlet tebaalı münferit sanatkâr
ları, bir salon veya caz «Bfeestrasının azanı ol* 

- > e w -
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mak şartiyle çalgıcıları ve on birinci maddede 
yazılı mütehassıs şahısları çalıştırmak hususun
da 2007 sayılı Kanunun hükümlerinden müstes
nadır. 

REİS — Fahri Köşkeroğlu. 
FAHRÎ KEÇECÎOĞLU (Kastamonu) — Ben 

şahsan bu 13 ncü maddenin lüzumlu olup olma
dığı hususunda mütereddit bulunmaktayım. Ma
lûmunuz olduğu üzere 13 ncü madde 2007 sayılı 
Kanuna atıf yapmaktadır. 2007 sayılı Ka
nun da küçük sanatların münhasıran Türklere 
ait olduğunu ve ecnebilerin bu işlerle iştigal 
edemiyeceklerini sarahatle ve kuvvetle ifade et
mektedir. Ben çok iyi bilmiyorum; belki bu 2007 
sayılı Kanun her hangi başka bir kamumla de
ğiştirilmiş veya ortadan kaldırılmıştır. Bugünkü 
tatbikat 2007 sayılı Kanunun mevcut olmadığını 
göstermektedir. Bugün, bu kanun yokmuşçasına 
tatbikat alabildiğine giderken şimdi 13 «cü 
maddede bu kanuna atıf yapmayı hiç lüzumlu 
görmemekteyim. 2007 sayılı Kanun şayet tatbik 
mevkiinde ise, eğer tatbik ediliyorsa buna göre de 
bu maddede bir değişiklik yapmak icabeder. 

Şimdi; Çalışma Komisyonunun 13 ncü mad
desi, Geçici Komisyonun 14 ncü maddesini ta
mamen değiştirmiştir. Bir kere müddeti kaldır
mıştır ; ikincisi, Geçici Komisyon 14 ncü madde
deki vuzuhu ve sarahati de kaldırmıştır. Onun 
için bendeniz, şimdi müzakere etmekte olduğu
muz 13 ncü maddenin, kanunun sevkına esas 
olan esbabı mucibesinin ruhuna aykırı bulundu
ğu kanaatindeyim; bukünkü tatbikatı zedeli-
yecektir. 

Onun için ayrı bir teklif hazırladım. Bu tek
lif daha ziyade Geçici Komisyonun teklifine ya
kındır. Bu takririn kabulünü rica edeceğim. Bu
nun için de, 13 ncü madde; Türkiye'de çalış
makta bulunan yerli müzisyeni ve çalgıcılarnı 
çalışma haklarını hattâ hayat hakları imkânla
rını ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Dışarı
dan yabancı müzisyen, ecnebi artist getirmek bu 
yerli müzisyen ve çalgıcıların çalışma imkânla
rını büsbütün ortadan kaldırmak gibi bir du
rum 'yaratmaktadır. Halbuki Hükümetin ge
rekçesinde dışardan gelecek sanatkârların yerli 
sanatkârlara örnek olması gibi bir husus göste
rilmektedir. Yerli sanatkâr çalıştırmıyan bir 
müessesede yabancı sanatkârdan nasıl örnek 
alınacağını bir türlü anlıyamadım. Oraya turist 
olarak gelip müzik dinliyecekse o başka. Bakı-
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nız gerekçede ne diyor: «Şöhretli bir -caz veya 
salon orkestrasının, yıldız olmuş ^a^kıcı ve ar
tistlerin, müzisyenlerin memleketimizdeki turis
tik müesseseler için ayrıca bir reklâm vasıtası 
olacakları tabiî bulunmakla beraber yerli ele
manların yetişmelerine ve form bulmalarına da 
vasıta olacaklardır.» Bir müessese ki orada yerli 
eleman çalıştırmamaktadır, yabancı elemanlarla 
bu işi tedvir edip gitmektedir o müessese yerli 
elemanları nasıl yetiştireceklerdir? Bunlara ya bir 
koruma sistemiyle yetişme imkânı verelim veya-
hut da yerli bir orkestrayı da aynı zamanda is
tihdam zaruretiyle imkânlar sağlayalım. Aksi 
halde yerli artistlerin hayat ve yaşama hakla
rını inkâr etmiş duruma düşeriz. Bugünkü mev
zuatta kanunda bir 13 veya 14 ncü madde yok
tur. Yani serbestçe ve yerli müesseselerde gelip 
çalışmak imkânını yabancı müzisyen ve artist
lere sağlayan bir 13 veya 14 ncü madde mevcut 
değildir. Yoksa işçi olarak gelip burada çalı
şacak ve hattâ yerli artistlerden daha düşük 
kalitedeki sanat erbaba bizim küçük sanat erba
bının hayat sahalarını kapamış bulunuyorlar. 
Bendenizce ya 2007 sayılı Kanunun yaşamakta 
olduğunu kabul ederek, bunu kuvvetle tatbik 
etmek suretiyle, 13 ncü maddeyi kabul edelim. 
ya 2007 sayılı Kanun yokmuş kabul ederek 
yeni hükümleri buna göre vaz'edelim. Bendeniz 
bunun için bir takrir arzetmiş bulunuyorum, ka 
bulünü rica ederim. 

REtS — Senihi Yürüten arkadaşımıza söz 
vermeden evvel bir noktayı tasrih etmek iste
rim : 

Matbu metin ile şimdi okunan metin arasın
da ufak bir fark vardır. Onun için yeni metni 
bir daha* okutarak nazarı dikkate arzedeceğim. 
Ondan sonra arkadaşımızın konuşmasına izin ve
rilecektir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Yal
nız, nazarı dikkate arzederken reyler lütfen iyi 
sayılsın. 

(13 ncü madde tekrar okundu). 
REİS — Komisyon bir izah yapacak mı 

efendim? 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydın) — Efendim, bu yeni me
tinde, tasarıdaki 13 ncü madde üzerinde küçük 
iki değişiklik yapılmıştır. Bunlardan Mr tanesi 
yeni maddeye (münferit sanatkârlar) ibaresi de 

— 586.— 
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ilâve edilmiş. Fakat buna mukabil 11 nci mad- I 
deye bir atıf yapılmak suretiyle 2007 sayılı Ka
nun hükümlerini nazarı dikkate alarak bir tah
didi hüküm konmuştur. 

Yapılacak değişiklik bu iki noktadandır. 
REİS — Senihi Yürüten. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim, 

bu 13 ncü madde turizm müesseselerinde ya
bancı devlet tebaası, caz, orkestra çalıştırabilir 
demekte idi. Şimdi anladığımıza nazaran buna 
ilâveten münferit sanatkârlar da konmuştur. Geçi
ci komisyon (yabancı devlet tebaası çalgıcı, şarkı
cı oyuncu ve varyete artisti çalıştırır) demekte 
idi. Yüksek Meclisin bu tasarıyı evvelce Çalış
ma Komisyonuna havale etmesindeki sebep de 
bundan ileri gelmiştir. Küçük sanat erbabını I 
himaye kasdt ile 2007 sayılı Kanun bu madde I 
ile uygulanıyordu. 

Elimizdeki kanun tasarısında yazılı olan bu 
idi. Şimdi ilâveler yapmışlar. Biz bunun üze
rinde çalışmadık, bunun için müdafaamız belki 
zayıf olacaktır. Bunu evvelce bize tevzi etme
leri lâzımdı. Biraz evvel arkadaşımızın okudu
ğunu tekrar ediyorum. (Turizm müessesesi bel
gesi almış olan oteller, gazinolar eğlence yer
leri ve bir salon orkestrasının âzası olmak şar-
tiyle yabancı devlet tebaası çalgıcıları...) Buna 
münferit sanatkârlar da ilâve edilmiştir. * 

Şimdi geçici komisyonun birçok isteklerini 
Çalışma Komisyonu çıkarmış, yalnız caz orkes
trası demiştir. Bilmem ne sebeple münferit sa
natkârlar da demişlerdir ki bu hemen hemen 
Geçici Komisyonun yegân yegân tetkik ettikleri 
ksımları şümulüne almış oluyor. 

Biz turist celbi için çalışırken ecnebilerin de 
icrayı sanat etmeleri için müsaade veriyoruz, 
2007 sayılı Kanuna da istisnalar yapıyoruz, di
yoruz ki; gelecek ecnebi seyir edecek. Hayır 
arkadaşlar, ecnebi gelsin de Türklerde ne var 
onu görsün. Türk'ün müziği mi yok, Türk'ün 
millî şarkısı mı yok, Türk'ün dramı mı yok, 
Türk'ün millî oyunları mı yok, Türk'ün yeni
çerileri, mehterleri mi yok, Türk'ün... 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) —Orta 
oyunu; orta oyunu... 

" SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Orta 
oyununu göstermek de pek büyük bir şeydir. 
Ayrupaya gitmiş birkaç arkadaş Var, hemen 
Atvrupalılaşmışlar mı ne olmuşlar anlıyamadım. | 

. 1963 O : 1 
(Gülüşmeler). Avrupada bir Türk şarkısı din
lediniz mi? 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Ben gördüm 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) Ben de gördüm» 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Macaris-

tan'm müziği meşhurdur, Paris'in Foli Berjer*! 
vardır. Orada bir Türk şarkıcısı var mıdır? 
Orada onların cazı çalmaktadır, Türkler oraya 
onun için gitmiştir. O ecnebiler de gelsinler bi
zimkileri görsünler. Türk'ün yeniçerilerinin 
canlı heykellerini görsünler. 

Bu kadar Avrupalılaşma zihniyeti ile hare
ket etmenin ne demek olduğunu ben anlıyamı-
yorum. 

Biraz evvel arkadaşımız Burhanettin Bey 
mutaassıp zihniyet diye tavsif ettiler ve bu 
mutaassıp zihniyeti Meclis benimsemedi, dedi-
ler. Meclis benimsedi,- esbabı muıcibesini tet
kik «etti, nazarı itibara aldı ve maddelerdeki 
yüzde yirmi ecnebi tebaası 'kaydını yüzde on 
beşe indirdi. Ben 'kendim şu Meclisin bu ka
rarından dolayı haz duymaktayım. 

Neden arkadaşlar ecnebi sanatkârları bu* 
raya getireceğiz? Otellerde garsonlarımız -mü* 
tehassıs değildir, gelecek ecnebiler buraıda öğ
retmen olacaktır, bizimkiler ise üç sene sonra 
yetişecektir... Biraz evvelki maddelerde üç se
ne mevzuubahis oldu. Şimdi şarkıcıya, müzis
yene, cazcıya münferit mütehassıs belgesi ve* 
rilecektir. Geçenlerde de arzettim, KampaneHİ 
İspanyol şarkısını okuyan artist gibi, onlar 
gibi Türklerin parasını alacaklardır, soyup 
soğana çevirecekler, gideceklerdir. Çünfkü biz» 
de yabancıya bir meyil vardır. Bizimkiler n« 
olacaktır? Kahve köşelerinde pinekliyecekler-
dir. Bugün 2007 sayılı Kanun yaşıyor. Bundan 
ma'ksaıt, 20 - 25 sene evvel küçük sanat erbabı
na bu memlekette ekmek vermek idi. Ona naH 
oldular : Burada kazanıyorlar, burada çalışı
yorlar, burada ev, bina yapıyorlar, burada 
evleniyor, çoluk çocuk sahibi-, oluyorlar, burada 
züriyet yetiştiriyorlar. Halbuki ecnebiler gele
cek, caz ile, şarkı ile paralarımızı alıp gidecek
ler. Buna razı değilim. Bu hususta bir takrir 
veriyorum; bu 13 nıcü maddeyi kökünden kal
dıralım. 

REİS — Yeredoğ Kişioğlu, buyurun. 
YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — MuM* 

rem arkadaşlar, bir müessese kuruyoruz, bir en
düstri kuruyoruz, bu endüstriyi yasıyaçali şe-
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kilde kuralını. Ya mevcut kanunlarımız, muka
vele bükümleri her şeye yetecek eskildedir, hiç
bir {Suretle böyle bir kanun çıkarinaya lüzum 
yoktur, veya mevcut hükümlerimiz bu ihtiyacı 
karş&lıyamıyacak haldedir, böyle bir kanuna ih
tiyaç vardır. 

Bu itibarla; mademki, yeni bir müessese ku
ruyoruz, bâzı şeyler düşünmeye mecburuz. Çal
gıcılar kelime ;veya mânasından hareketle arka
daşlarımız Türkiye ecnebi çalgıcılarla dolacak 
gibi bir fikir ortaya sürüyorlar. Halbuki, 2007 
sayılı Kanun küçük sanat erbabının himayesine 
dair bir kanundur, orada himaye edilmiş olan 
küçük sanatkârlardır. Bizim bu kanunla müsa
ade Vermek istediğimiz çalgıcılar; tanınmış caz 
orkestrasının, içinde çalışmış büyük sanatkâr 
kimselerdir. Aynı zamanda münferit girmesi
ni İstediğimiz sanatkârlar; dünyaca tanınmış, 
bu derece değilse bile evel ve âhir tanınmış sanat 
şubesinle mensup münferit i§ gören şöhretli sa
natkârlardır. Bunu söyledikten sonra şunu da 
ilâve etmek isterim ki, bugün milletler ve mem
leketler bjribirleriyle sanat münasebetleri tesis 
etmekten uzak kalamazlar. Evvelü âhir cihanın 
bugünkü vaziyetinde, sanatın muhtelif memle
ketlerdeki inkişafına göre, yekdiğeriyle müna
sebette bulunması tabiidir. 2007 sayılı Kanunla 
bu 13 ncü maddenin istisna edilmesi zarureti hâ
sıl olmuştur. Hakikaten yukarda bâzı kimsele
rin gelebileceğini söyledik, binaenaleyh bu ka
nunla gelecek diyoruz. Halbuki, diğer bir ka
nunla gelmjyecek diyoruz. Şu halde iki kanun 
arasında tearuz var demektir. Bu iki kanunun 
hangisinin hükmü tatbik edilecek? Bu cihet ya
rın ihtilâf mevzuu olarak tatbikatta ve maha-
kimde karşımıza çıkacaktır. Buna mahal kalma
mak üzere, 2007 sayılı Kanunun bu kanunla te
aruzunu kaldırmak maksadiyle, bu 13 ncü mad-
dedekilerin istisna edildiğini ifade etmek isti
yoruz. Bunlar da münferit sanatkârlardır, çal
gıcılar da böyledir. 

Kaldı ki, bugün memlekette, biliyorsuuz ki, 
ş ı rada gözümiizün önünde misal vermiş olmak 
için arzedeyim, Bomonti, Gar Gazinasu ve buna 
mümasil müesseseler hariçten artist getirmekte
dir. Bu kanunla gelebilecek artistler her 
halde d iha seçme artitsler olacaktır, lâalettayin 
kimse gelmeyecektir. Bü itibarla küçük sanat 
erbabı yihe himaye edilmiş olacaktır. 

Üçüncü olarak, yine 11 ne i maddede, ınüte-
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hassıs şahıslar denmiştir. Bunun içinde şefgar-
son, metrdotel, başaşçı gibi kimseler kasdedil-
miştir. Bunları 2007 sayılı Kanun hükmünden 
istisna ettiğimizi ifade ettik. İki kanunun birbi
rine tearuz etmemesini teminen bu istisnaiyeti 
burada zikretmek lâzımdır. Onun için 13 ncü 
maddeye ihtiyaç vardır. 

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

hepimiz istiyoruz ki, bu kanun hemen çıksın, 
; fakat bir türlü çıkaramıyoruz. Sebebi? Sebebi

ni arzedeyim : Acele ediyoruz da ondan. Her 
l hangi bir kanunu ivedilikle, öncelikle çıkarma-
I ya çalışırsak o kanun hem böyle yıpranır, hem 
| de iyi vasıfta çıkmaz. Bunu arzettikten sonra 
I bu işlerin başımıza geleceğini zaten evvelce tah-
I min ettiğim için 11 nci madde görüşülürken yük-
j sek huzurunuzda ısrar ettim. Orada bir takrir 

de verdim. O takdirde, malûm olan \% 15 nispe
tini % 20 teklif ediyorum ve (buna çalgıcılar 
ve lüzumu halinde sanatkârlar da dâhildir.) di
yordum. Bunlar Heyeti Vekile karariyle ayar
lanır. Yani millî haysiyetimizi, tam mânasiyle 
inisiyatifi elimizde bulundurmak için İcra Ve
killerine bir yetki vermek şartiyle bunu pekâlâ 
yürütebilirdik, diyordum. Ama Yüksek Heyeti
niz kabul etmedi. Kararınıza hürmetkarım, bu
nun için de şimdiye kadar sustum, ama buna 
komisyon uymuş ve maddeye münferit sanatkâr
lar diye ilâve etmiş. 

Şimdi 11 nci madde mütehassıs istiyor. Müte
hassıs olmıyan şahıslar mevcut değil... Ama 12 
nci madde garson ve benzerleri hariç olmak üze
re aşağıdaki maddeyi ima ediyor. Bendeniz 
mütehassısların gelmesine muhalif değilim. Mü
tehassıslar eskiden beri Heyeti Vekile karariyle 
bu memlekete gelir ve istihdam olunur. Şu iş
letmede Türkiye'de benzeri bulunmadığı için 
bir mütehassıs getirilir, filân maden işletmesi 
için bir mütehassıs celbedilir. Şimdi görülüyor 
ki, garsona varıncaya kadar mütehassıs oldu. 
Mütehassıs unvanı altında 11 nci madde ile 
yüzde on beşi geçmemek üzere gelecekler, hoş 
geldiler, safa geldiler, ama ancak yüzde ©n beş 
olmak şartiyle. r 

13 ncü madde aynen kalıyor, hiçbir kayda 
ve şarta tâbi değildir. Düzinelerle bayanlar; ek
sik etekler, dansözler, çalgıcılar, numaracılar 

I mütehassıs namı altında gelecekler, dans edeeek-

— 588 — 
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ler. Hani ya bu kabil şeyleri beğenmiyorduk, 
hani ya bu kabîl oyunları sevmiyorduk. Gar 
Gazinosuna bir kere gidin de lütfen görün pekâ
lâ bizim beğendiğimiz, imrendiğimiz, zahiren 
sevmediğimiz fakat sempati uyandıran oyun
lar var. Pekâlâ bunların, hem de yüzde doksan 
dokuzu Türk olmak üzere, müşterileri var. Bu 
metni kabul ettik mi arkadaşlar, bunlar yarm 
gelecekler, gelenlerin hududu yoktur, çpkca ge
lecektir arkadaşlar. 

Binaenaleyh kanuna komisyonun ilâve et
miş olduğu (münferit sanatkârlar) kelimesi çok 
tehlikelidir, buna muhalifim arkadaşlar. Fakat 
11 nci maddede yazılı mütehassıs şahısları çalış
tırmak hususundaki kaydına teşekkür ederim. 
Çünkü onda bâzı endişelerim vardı, endişelerim 
bu kayıt ile bertaraf oldu, buna minnettarım; 
ama öte taraftan bir gösterdi, iki ilâve etti, o 
ilâve öyle bir kelimedir ki, neler geleceğini ya
rın (çok uzak olmıyacak, yarınki nesle bırakmı
yorum.) bizler göreceğiz. 

Bu bize çok pahalıya mal olacaktır. Onu arz 
etmek istiyorum. 

BEİS — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDÎM GÖKNİL (İstanbul) — 

Efendim, ecnebi sanatkârların, yerli sanatkârla
rın sanat kudretini artırmak ve geliştirmek ba
kımından lüzum ve faydası nazarı dikkate alı
narak meşhur caz orkestralarının veyahut o de
recede meşhur sanat topluluklarının memlekete 
gelmesine imkân veriyor bu kanun. Bunda isa
bet olduğu muhakkaktır. Fakat münferit sanat
kârlar mevzuunda bâzı muhterem arkadaşlarım 
tarafından bu münferit sanatkârların gelmesine 
imfeph verecek hükmün yerli sanatkârlar aleyhi
ne bir cereyan tevlit edeceği mülâhazasını 'ileri 
sürerek endişe izhar edildi. Bendeniz böyle te-
lâMri etmiyorum, ben bunu yerli sanatkârların 
lehine anlıyorum. Eğer anlayışım yanlış ise tas
hih edilsin. Sebebi şu; bir toplu heyet içinde bir 
tek mütehassıs eleman bulunursa o tek mütehas
sıs birden bire topluluğun ihtisas ve sanat kud
retini bir anda yükseltmeye muktedir olur. Bu 
itibarla «dışardan gelecek tek sanatkârın burada 
bir toplaluk vücuda getirip yerli sanatkârlarla 
iş birliği yapıp onların sanat seviyelerini yük
seltmesi kabildir. Bunu tamamiyle -makûs te
lâkki etmekte isabet yoktur. Hakikaten sanatı
nın mütehassısı olmak şart'iyle, lâalettayin de
ğil, salahiyetli bir makamın muvafakat ve izniy-
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I le gelmesi şartiyle münferit sanatkârların.gelme-
1 sine imkân verilmelidir. Böylece yerli sanatkâr

ların yabancı mütehassıslarla % birliği yapma
sına yol açmak, onların sanat kudretlerim artır
mak ve > geliştirmek çok faydalı olur kanâatinde
yim. Muhtelif Avrupa memleketlerinin eğlence 
yerlerini ziyaret etmiş olan kimseler pekâlâ bi
lirler ki, bir tek eleman bütün topluluğun sevi
yesini Kir anda yükseltir; bir orkestranın şefi, 
bir orkestranın birinci kemancısı gibi. Bu itibar* 
la bendeniz bu hükmü Türk sanatkârlarının 
aleyhine değil, lehine bir hüküm olarak telâkki 
ediyor, bunu yüksek ıttılaınıza arzı vazife telâk
ki ett'im. (Bravo sesleri) 

REİS — Fahri Keçecioğlu. 
FAHRİ KEÇEÖİOĞI/U (Kastamonu) — E-

fendim; Muhterem Göknil arkadaşımızın gele* 
cek ecnebi sanatkârların Türk sanatkârlarına, 
onları yetiştirmek babında adeta faideli olacak
larına dair ifadeleri ile bizim anlayışımız ara
sında bir hayli fark olsa-gerektir. Bir orkes
tra şefi, bir piyanist hakikaten kalifiye bdr mü-
zisiyen ise münferit olarak geldiği zaman toplu 
bir orkestra içerisinde veya (idaresinde vazife 
alacak, diğer azaları yetiştirecektir. Fakat biz 
öyle bir gaye ile bu maddeyi'getirmiş değiliz. 
Çalgıcı tâbiri hiçbir zaman kalifiye bir müzis
yen mânasını ifham etmez. Çalgıcı diye tek, tek 
lâatettayin artistleri getireceğiz, bunlarda va
sıf arıyacağız. Haragi vasfı arıyacağız? Bugü
ne kadar tatbikatta vasıf aranmış mıdır! tat
bikat gözümüzün önündedir, vas*f aramak im-

I kânı mevcut değildir. Konservatuyar.daihi böy
le bir külfet ve vazifeye yanaşmamaVtadır. Bir, 
iki arkadaşımın da temas ettiği gibi, gelen çal
gıcılar kalifiye olmak şöyle dUrsun, sanatın ya
nından geçmemiş insanlardır. İçlerinde nota 
bilmediği iddia edilen, her hangi bir imtihana 
dalhi yanaşmıyan insanların bulunduğu rivayet 
ve şayia halinde dolaşmaktadır. Bunlar hiçbir 
imtihana tâhi tutulmaz. Şöhretli caz, dans, sa
lon orkestrasının mensubu olabilmek şartı, böy
le bdr şart nerede aranır, nasıl bulunur? Bunu 
kimse takdir edemez. Nerede başlar, nerede bi
ter? Gayet tabiî, her sanatkâr bir orkestranın 
âzasıdır. 

Kişioğlu bizim bir endişemizden bahsettiler • 
Türkiye'yi ecnebi çalgıcılarla doldurulacağı en
dişesinden bahsettiler. Maalesef bu endişe ta-

I mamen içimizi sarmış bulunmaktadır. Duldu-
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rulaeâk değil beyefendiler, doldurulmuştur. Bu
gün böyle bir kanun maddesi olmadığı, 2007 
sayılı Kanun katiyen icra Vekilleri Heyetine 
'her hangi bir salâhiyet vermemekte bulunduğu, 
sureti katîyede münhasıran bu hizmetlerin, bu 
sanat şubesinin Türk vatandaşları tarafından 
yapılacağını sarahatle ve kuvvetle ifade etme
sine rağmen daha bugünden Türkiye 'deki bü
yük şehirlerin, birkaç büyük şehrimizin bütün 
gazinoları ecnebi artist ve çalgıcılarla dolmuş
tur. 

Bir masal göstermiş olsam başka misal iste
mez: Ankara'da beş ıgazinonun beşinde tek bir 
Türk sanatkâr çalıştırılmamaktadır. 

SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Kabahat kim
de? 

FAIJRÎ KEÇE'CJO&LU (Devamla) — Tat
bikat bugün dahi böyle iken, Ibugün 2007 sa
yılı Kanun dipdiri ayakta dururken, böyle sa
natkârların gelmesine cevaz vermezken, hattâ 
Heyeti Vekileye dahi bu imkânı tanımamışken 
iş bu derece, ileri gitmiştir,. Gerisi ne olacak
tır? ıSenihi Beyin ifade ettiği gibi, 'bugün yerli 
sanatkârla, bestekârlar kahvelerde uyumakta
dırlar,. hayat ve iş sahası bulamamaktadırlar. 
Bir iptil.â. ve moda icabı imişcesine. ecnebi or
kestra getirtilmesi almış yürümüştür. Ben bir 
taassupla, ecnebi.orkestra gelmesin, yüksek va
sıflı müzisyenler gelmesin diye bir iddiada bu
lunmamaktayım. Ancak Türk sanatkârının ye
tişebilmesini,, Türk müzisiyen ve sanatkârlarının 
olgunlaşabilmesini temin için hiç olmazsa müş
tereken çalışabilmelerini temin etmıek, yabancı bir 
orkestra, dahi getirilmesini sağlamak suretiyle 
işi biraz yerli sanatkârlarımızın lehine hallet
mek yoluna doğru gitmemiz ieabeder kanaatin
deyim, Nasıl ki, mütehassıslar getirirken es
babı mucibe gayet kuvvetlidir. Yetiştirici ola 
bilmesi için % 15 - 20 nispet kabul etmekteyiz. 
Bu sanatkârlarda bir nispet kabul etmemiş bu
lunuyoruz. Yerli alamıyoruz, yabancılara ka
pımızı açıyoruz. Bendeniz fikrimde ısrar edi
yorum. Hiç olmazsa yerli sanatkârlar yetiştir
mek üzere, çalıştıracağımız eleman adedinin 
% 50 sini yerli sanatkârlardan temin yoluna gi
derek ve maddeyi buna göre tanzim ve düzelte
rek kabulünü istirham ediyorum. 

REtS — Senihi Yürüten. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Fehri Ke-
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çecioğlu arkadaşımın bütün sözlerine iştirak edi
yor ve sözümden vazgeçiyorum. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Ar. 
kadaşlar; ecnebi müstahdem, garson işinde şah
lanan zihniyet bu ecnebi çalgıcılar işinde de aynı 
şekilde karşımıza çıkmış bulunuyor. Hayret et
miyorum, aynı zihniyet, aynı düşünce, aynı he
def, aynı maksat. Ne yapayım ki bu kanunun 
müdafii mevkiindeyim, onun için bu maddede 
de söz almış bulunuyorum. 

Bir arkadaş buyurdu ki, biz ecnebi memle
kete, gittiğimiz zaman onların şarkılarını dinli
yoruz, müziklerini dinliyoruz. Orada hiçbir 
Türkçe şarkıya tesadüf ettiniz mi? Binaenaleyh 
onlar da gelsinler, bizim şarkılarımızı dinlesin
ler. % 

Arkadaşlar; turist, kendi zevkma kendi ih
tiyaçlarına düşkün olan insan demektir. Onun 
mûtadı olan yemeği yedirmek için nasıl müte 
hassıs aşçı getiriyorsak, onun mûtadı olan mü
ziği dinletmek için de çalgıcı getirmeye mec
buruz. Efes'e gidip Meryem Ana'nm kabrini 
ziyaretten avdet eden hiristiyan turist gece sa
baha kadar oturup incil okumaz; ziyaretini ya
par, gelir, akşam bara gider, dans eder. Gelecek 
turiste Türkiye'de başka oyun oynanmaz, eğer 
dans etmek istiyorsa çifte telli öğrenin de öyle 
gelin mi,diyeceğiz arkadaşlar? 

FHARl KEÇEClOĞLU (Kastamonu) — Öy
le bir iddiamız yok. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Son-
ra memleketimizi niçin bu şekilde düşünüyor
lar. Bugün memleketimizde caz müziği yok 
mu, caz çalmıyor mu? çalıyor. Çaldığına göre 
iyisini çalsın diyoruz. Bir arkadaşımız tuttu. 
«memleketimiz yukarıdan aşağıya ecnebi sanat
kârların istilâsına uğramılştır» dedi. Bu, btei 
alâkadar etmez. Eğer bu Türk işçisinin hakkım 
ihlâl ediyorsa umumi mahiyette olan bu işe Hü
kümet bir çare bulsun. Biz turisttik otellerdeki 
müzisiyenler için bu maddeyi tedvin etmiş bulu
nuyoruz. Diyorlar ki, «Ecnebi müzişiyenlerin 
istilâsına uğradı memleketimiz, bizimkiler kah
velerde pinekliyor.» Niçin acaba? Bir an için 
bunum doğru olduğunu 'kabul edelim, ta Lond
ra 'dan kalkmış, bilmem Fransa'dan kalkmış, 
ispanya'dan kalkmış, Macaristan'dan kalkmış 
ve memleketimize gelmiş olan bu müzisiyenler 
bizimkilere nazaran daha mı Ucuz çalışıyor, 
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yoksa sanatları daha yüksek de onun için mi I 
rağbet görüyor? 

Arkadaşlar, dünyanın neresine gitseniz bir 
Macar Çigan orkestrası görürsünüz, İspanyol 
trupu görürsünüz. Ta Cenubi Amerika'dan 
truplar kalkar, memleket memleket gezer. Av
rupa'ya gelmiş, Fransa'ya uğramış, İsviçre'ye 
gitmiş, bilmem İtalya'ya gitmiş ve oradan 
Yunanistan'a uğnyarak Türkiye hudutlarına 
gelince yasak, biz memleketimize ecnebi müzisi-
yen sokmayız, mı diyeceğiz? Olur mu? 

SENÎHI YÜRÜTEN (İstanbul) — 2007 sa
yılı Kanun demiş. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla)ı — Eli
mizde böyle bir kanun var. Bu kanun turizmin 
yürümesine ve inkişafına engel değil1 idi ise 
neden Meclis bir kanun/ çıkartıp, bir danışma 
heyeti toplamış? Bu teşekkül engelleri aşmak 
için yeni bir Turizm Endüstîrisini Teşvik ka
nunu tasarısını Heyeti Aliyeye getirmiştir, 
'Heyeti Aliye de büyük bir anlayış göstererek 
önöplik ve ivedilikle görüşülmesini kabul et-
mipir; 

Netice itibariyle Heyetinize iltica ediyorum. 
Elimizde bir mevzu vardır. Turizm endüstri
sini 'kalkındırmak istiyoruz. Bunun için eli
mizden gelen kolaylığı gösterecek fedakârlığı 
yapacağız. Yoksa biz eski (kanunları muhafaza 
edeceğiz, onlara sadık kalacağız gibi bir zih
niyete; sadık fealacaksak - ki Heyetinizi bun
dan tenzih ederim - zamanımızjı bu kanun üze- I 
rinde israf etmiyelim, daha faydalı şeylere 
sarfedelim. 

REÎS — Komisyon sözıcüsü».. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 

(Aydın) — Efendim; görüşmeler iki istikamette 
cereyan ediyor. Gerek Hükümet tasarısı ve ge
rek Geçici Komisyon raporu ve Çalışma Ko
misyonunun noktai nazarının müşterek müda
faası bakımından bizim fikirlerimiz, diğerleri de 
bu mevzu üzerinde yüksek hassasiyet gösteren 
ve yerli sanatkârların hukuku ihlâl ediliyormuş ] 
gibi hakikaten büyük bir samimiyetle ve taas
supla noktai nazarlarını müdafaa eden arkadaş
lar, bendeniz kendilerinden şu noktai nazarı 
arzetmeme müsaade buyurmalarım rica ediyo
rum. 

Noktai hareket, ayrı ayrı olsa daü birleştir
diğimiz nokta aynidir. Dâva, Türkiye'de kuru- | 
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lacak olan turizm endüstrisinin inkişafını temiîi 
edecek temellerin atılması davasıdır. Bu temele 
Hükümet kendi imkânlarında h&rç ve tuğla ko
yarken, vâtandaşlârm iştiraki zımnında vazife
ler verilmekistenilmişti*. 

Memleketimizin iMisadi bünyesi üzerinde çok 
müspet tesir yapacak ve medeni çehremiz üze
rinde hakikaten büyük ve müspet değişmeler ya-
pabilecek olan bir endüstrinin kurulmasını te
mine matuftur. 

Arkadaşlarım, bugünkü şartlar altında mem
leketimize gelmesi arzu edilen turistler, meml<;: 
ketimize geldikten sonra arzu ettikleri ve alış
tıkları hayatı değil, bizim alıştığımız hayatı, bu
lunduğumuz hayatı yaşasınlar, diye bir arzu iz
har etmekteler. 

Muhtrem arkadaşlarım, şunu arzetmek iste
rim ki, turist sabah gözünü açtıktan sonra, ak
şama kadar tecessüsünü tahrik eden ve kendisi 
için faydalı olan memleketin müesseselerini ve' 
tarihî eserlerini gezmeye şitap eder. Ama yorul
duktan sonra döndüğü müessesede konforlu ha
yat arar. Turistin eğer bu ihtiyacını karşılıyacak 
müesseseyi bu memlekette kuramazsak, turist 
betahsis ilmî tecessüs için memleketimizi ziyaret 
etmez. Etse dahi bunlar turist değil, bunlar âlim
ler olur. Memleketimizde kurulmasını arzu etti
ğimiz bu endüstride, biz, mevcut olan kanunla
rımızdaki bâzı malî mükellefiyetleri kaldıracak 
hükümlerle, hükümet teklifi ile, komisyon tek
lifleriyle huzurunuzdayız. Enine boyuna bu işin 
münakaşası yapılmaktadır ve memeleket için 
faydâli olmaktadır. 

Arkadaşlar, eğer şimdiye kadar ve bundan 
sonra gelecek olan maddelerin ruhunu teşkil 
eden bu endüstriyi himaye maksadını güdüyor 
ve bunun da Meclis tarafından büyük bir anla
yış göstermek suretiyle himayesi düşünülüyorsa; 
büyük bir hassasiyetle ve betahsis yerli, Türk 
işçisine ilerde gelişecek büyük turizm endüstri
sinde daha geniş hayat imkânlarının hazırlan
masını temin zaruridir. Maddeleri bu zaviyeden 
görmek icap eder. Arkadaşlarıma şunu müsaa
deleriyle hatırlatmak isterim ki; bu dâvada ben
deniz de ve benimle beraber düşünen arkadaş
larım da Meclis ve hükümete en az kendileri 
kadar hassasiyet göstermektedir. Yoksa hepimiz 
bir noktaya doğru gidiyoruz ama, muhtelif yol
lardan. Güilerden beri üzerinde konuştuğumuz 
maddelerde içimizden gelen inancaları ve kafa-
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mızm düşündüğünü burada bütün gayretimizle j 
ifade etmeye çalıştık. Tekrar istirham ediyorum. 
teklif ettiğimiz maddeler üzerinde ehemmiyetle 
durduğumuz esas budur. Eğer bu endüstriyi 
kurmak ve onu himaye etmek istiyorsak madde 
içerisinde bâzı istisnai hükümlere, dışarıdan 
gelecek yabancı sermayeyi destekleyici hüküm
lere karşı iltifat gösterelim. 

Yüksek heyetinizden istirhamım bu olacaktır. 
AHMET TOPÇU (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; 2007 sayılı Kanun ayakta dururken 
yıllardan beri yabancı uyruklu garsonlar mem
lekette çalışır ve Türk işçisinin ekmeğine mâni 
olurken, sendikalar arasında zaman zaman ih
tilâf vukubulup birtakım şikâyetler şimdiye 
kadar önlenemediği bir hakikat olduğu halde, 
bu da kâfi gelmiyormuş gibi bir de münferit 
sanatkârların memlekete akın etmesi için 2007 
sayılı Kanunun hükümlerinden müstesna tu
tulması şu demek olur ki, bu memlekette Türk 
sanatkârları yetişmesin. Bu itibarla turizm en
düstrisinden beklediğimiz istifadeyi temin ede
memek, yabancıdan gelecek işçilerin memleke
timizde karınlarını doyurmak onlara bol bol 
para vermek ve Türk işçisinin hakkını yemek 
gibi bir vaziyete düşmüş olacağız. 

Bu itibarla bu maddenin tayyı hususunda 
verilen önergelerin kabulünü ben de rica ediyo
rum. 

REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KİPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, mevzu, müzakere edilirken bir 
taraftan bir sanayii ele alıyoruz, bu sanayii teş
vik edelim diyoruz, diğer taraftan bu sanayii 
teşvik etmek için lüzumlu olan esas maddenin 
baltalanması yoluna gidiyoruz. 

Memlekette başka endüstri de vardır, ku
rulmuş sanayi vardır, kurulmuş sanayide yakın 
geçmişte bâzı tecrübelerimiz var. Sanayi kurul
du; ve bir fabrika kuruldu bu memlekette. 
Ben de alâkalı idim, bu fabrika ile. Aynı dü
şünce içerisinde idari bünye bocaladı. Dediler. 
ki, burada ecnebiler vardır, mütehassıs işçiler 
vardır, bu işçiler füzulidir; gönderelim onları... 
Vakayı ispat edebilirim. 20 sene garantili olan 
fabrika altıncı senesinde tamire muhtaç bir 
hale ge]miştir. Sebebi! Türk işçisi kifayet de
recesinde o fabrikayı idare edecek kudreti ikti
sap etmemiştirr j 
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AHMET TOPÇU (İstanbul) — Kabahat 

kimde? 
CEM AL KIPÇAK (Devamla) —Kabaha t 

mütehassıs işçinin orada, bulundurulmaması ve 
erkenden o işçinin memleketine gönderilme-
sindedir. 

Turizmin endüstrisi, turizm sanayiidir. Bu
raya fabrika olarak neyi kuruyoruz? Oteli ku
ruyoruz. Bu oteli1 idare edecek olatti kimse işçiyi 
beraber getirecektir. Turiste hizmet edecek olan 
hizmetçiyi, onun arzu edeceği hizmetkârı, onun 
emrine amade kılmak ve bu arada da Türk 
işçisinin hukukunu korumak yoluna elbette 
gitmek lâzımdır. Korunması yoluna elbette 
gitmek lâzımdır. Türk işçisinin hakkı bu ka
nunla korunmuştur. Gelecek olan ihtisas ada
mı muayyen nispet dahilinde gelecektir. Bu
nun dışında Türk işçisi çalışacak, öğrenecek, 
yetişecektir, öğrenip yetiştiği zaman, onun 
öğrenip yetiştiğini gören idareci bir kere ni
zamla bağlıdır, sonra da • hariçten getireceği 
adamı kifayetsiz vasıfta tutamaz, 

Saniyen, kendi 'geliri ve kazancı ile bağlı
dır. Daha ucuz çalıştıracağı bir işçi ortada 
dururken niçin dışardan adam getirsin? Bu 
i'ki kayıtla bağlı idareci bir üçüncü olarak da 
millî hissin tesiri altında elbette bulunacaktır. 

Bu üç. kuvvet, bu adamın, hiçbir zaman 
vatandaşın hakkını ihlâl ettirecek bir harekette 
bulunmasına imkân vermez. Bu memlekete tu
rist celbedecek miyiz? Evvelâ kendi zihniyeti
mizi, turizmin gerektirdiği formüle intibak 
ettirmek lâzımdır. Ne kuruyoruz? Ecnebiler 
için otel kuruyoruz. Memleketimize gelsinler, 
cazip yerlerimizi görsünler, para bıraksınlar 
diye teşebbüse geçiyoruz. Bu şekilde imkân ol
sa da otel tesis edecek yerde misafirperverliği
mizi galeyana getirmek icabetse, 'kanun o yol
da çıkacak olsa, biz ne düşünürüz? Turist 
gelsin, evimize misafir edeceğiz. Kendi alışık 
olduğumuz itiyatlarımıza intibaka turisti icbar 
etmeyi düşünmeyiz. Bilen bir adama danışıp 
da, yahu bu adam hanki usullerden hoşlanır, 
kaçta yatar, kaçta kalkar, ne yer, ne içer an
larız ve bütün bu âdetlerimizden fedakârlık 
ederek o adama misafirperverliğimizi göster
mek için onun alıştığı sistemi ihdas etmeye ça
lışırız. Biz köylerimize gittiğimiz zaman ken
di ihtiyacımıza göre köylüler misafirperverli
ğini göstererek bize yemekte çatal, bıçak, ta-
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'bak getirir ve o şekilde izaz ikram etmeye ça
kışırlar. Biz de aynı şeyi yapmalıyız. Buna in
tibak edersek, kanun, Turizm K€nunu olur, 
yoksa, kanunun adı (Turizm Kanunu) olmaz, 
(Türk İşçisini Koruma Kanunu) olur. Böyle 
bir ihtiyaç mevcut ise öyle bir kanun teklifi ile 
gelmek için arkadaşlarımız serbesttir. Bura
da müdafaa ettiğimiz tez, turizm sanayiini ve 
turizmi teşviktir. Bu kanunun icabı da bu mad
denin aynen kabulündedir. Onun için arkadaş
lardan bilhassa kabul etmelerini rica ederim. 

REİS — Devlet Vekilli Fethi Çelikbaş. 
DEVLET VEKİLİ FETHl ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Söz alan diğer arkadaşlar da ko
nuşsun ondan sonra söylerim. 

REİS — Senihi Yürüten. (Vazgeç, vazgeç 
sesleri). 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Şimdi şu
raya çıkarken bâzı arkadaşlar vazgeç Senihi 
dediieri İnsan idealinden vazgeçer mi? 

Arkadaşlarımızın söyledikleri diğer şahsiyet
ler 11 nci maddede görüşüldü. Bu 13 ncü mad
dedeki;' çalgıcılar ve münferit sanatkârlardır. 
Şimdi biraz evvel sözcü arkadaşım dedi ki : 
Yerii sanatkârların hukukunu ihlâl eder. Eder 
mi, eder. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Nasıl eder? 
ıSENİHl YÜRÜTEN (Devamla) — Söyliyen 

amiral arkadaşımız imiş. (Gülüşmeler). Nasıl 
eder, diyor. Şimdi dördüncü defa söylüyorum; 
İstanbul Belediye Gazinosunda Kaçin Banbey 
dururken Sulukule'de kim gider de Çingene 
oyunu seyreder? 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Hep gittik, 
gördük. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Şimdi 10 
ncu maddeye komisyon ilâveler yaptı. Münferit 
sanatkâr. Bu iki kelime ne yamandır; münferit 
sanatkâr. Bunlar gelirse bizim konservatuvar 
konserlerini kim gider dinler? Ecnebi orkestra 
gelirse hepimiz gideriz; çünkü, biz meraklı
yız. Cemal Kıpçak arkadaşımız 11 nci madde
deki gibi konuştular. 13 ncü maddede yabancı 
çalgıcılardan behsetmektedir. Efendim; bura
ya gelen turistleri; biz, dahtri, dahtri eğlendi
recek miyiz? (Tabiî sesleri) 

Ben de arkadaşlar gibi düşünüyorum. Ge
çen hafta söyledim. Bu ayın altısında benim bir 
turist vapurum var. Amerika'dan kalkacak ts-
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I tanbul'a gelecek. İstanbul'da bir gün kalacak. 

Çünkü Pire ile İskenderiye arası kısadır, İs
tanbul ile Pire'nin arası uzundur. Çünkü İstan
bul çıkmaz sokaktır. İnşallah demir perde kal
kar o zaman Rusya'ya gidecek olan turistler bi
zim şehirlerden geçerken günlerce kalırlar. 

Bir sene evvel yapılan programa göre bir 
turist vapuru bu ayın 6 sında sabah gelecek 
akşama gidecektir. Ne görecek? Eski eserleri 
ve Çamlıca tepesini, Adaları, İzmir'de Kadife 
Kale ve saireyi görecek olan turist gelsin otur-

' sun diye ne kadar ecnebi çalgıcı ve şarkıcı ge
tirseniz vapuru burada durmaz, akşama gitme
ye mecburdur. (Münferit turistler var sesleri) 

Münferit turistlere gelelim : Çok bilgi id
dia eder gibi oluyorum. Bu ay memlekete 800 
den fazla münferit turist girmemiştir. (Otel ol
madığı için sesleri) 

Yani oteller yokmuş da turistler geriye mi 
dönmüşler? 

REİS — Efendim, madde üzerinde konuşu
nuz. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşuyorum. 13 ncü madde konuşul
maktadır, çalgıcı, filân filân derken şimdi bu
raya bir de (münferit sanatkârlar) kelimeleri 
girmiştir. Bu maddenin kaldırılmasını, Türk 
vatandaşlarının hukukunun korunmasını rica 
ediyorum. 

REtS — Efendim, kifayeti müzakere takri
ri vardır. Okuyup, bir arkadaşa söz vereceğim... 

DEVLET VEKİLİ FETHİ ÇELİBAŞ 
Burdur) — Müsaade buyurun bir noktayı arz-
edeceğim. 

REİS — Buyurun. 
DEVLET VEKİLİ FETHİ ÇELİBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Komisyon 
Sözcüsü bir nokta üzerinde bilhassa tevakkuf 
etmiş bulunuyor. Bu kanunun sevkı sebebi, ev
vel emirde memlekete fazla turist celbetmekten 
ibarettir. Eğer memlekete fazla turist celbedebi-
lecek olursak, memleketimizde eğlence yerleri
nin miktarı artacak, lokantaların miktarı ar
tacak, bu artış dolayısiyle sevkı merak ve nor
mal hayat yaşama ihtiyaciyle, bizim eğlence 
yerlerine de turistler gitmek ihtiyacını duya
caklardır. Paris'te her seviyeden, tam mâna-
siyle turist denen seyyahları tatmin edecek çeşitli 
eğlence yerleri vardır. Buraya gelenler normal 

i olarak yaşayışlarını idame ettirmek isterler, bu 
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seyyahların geldikleri yeri yadırgamamaları 
icabeder. Bunlar bu gibi yerlerde eğlenecekler
dir ve ondan sonra acaba burada nasıl eğleni
yorlar, Türk matbahı nasıldır, Türk eğlence 
yerleri nasıldır diye oralara gitmiye bağlıyacak
lardır ve orada Türk çalgıcılarını, Türk oyun
larını seyredecekler, Türk yemeği yiyecekler ve 
bu suretle buralarda çalışan çalgıcılar, sanat
kârlar fazla turist celbetmiye imkân bulabile
ceklerdir. Turistler bu memleketteki eski eser
leri görmiye, bizim yaşayış tarzlarımızı görmiye 
ve nihayet bizim eğlence yerlerimizi görmiye 
gelecekler. îşte o zaman bizim eğlence yerlerin
de çalışan Türk çalgıcıları bugünkünden daha 
fazla miktarda ve daha fazla ücretle çalışmak 
imkânını elde edeceklerdir, aksi takdirde türe
tin gelmesine mâni olacaktır. Turistin normal 
yaşama imkânlarını selbedecek şekilde hüküm
ler sevketmek, bidayetten kapıyı kapamak de
mektir. O takdirde bu, Turizmi Teşvik Kanunu 
sayılmamalıdır. 

Bu itibarla maddenin aynen kabul edilmesi, 
bizzat Türk çalgıcılarının menfaatleri icabıdır. 

Bu sebeple Yüksek Heyetinizin kabul etmesini 
rica etmekteyiz, arkadaşlar. 

REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, kısaca konuşacağım. O da Senihi Yü 
rüten'i tatmin etmek için, söz aldım. Çalgıcı me
selesinde de küçük bir misal vereyim. Alaturka 
musikiden hoşlanan kimselerin alafrangayı din 
ledikten sonra, kapatın şu gürültüyü, diye tüyleri 
diken diken olmuş bir vaziyette radyoya hücum 
ettikleri sık sık gözümüze çarpan hususlardandır. 
Nasıl böyle bir hassasiyet bu kimselerde mevcut 
ise, aynı şekilde elbette ki alafranga musikiye 
alışmış olan bir kimse de gelip burada kendi mûsi
kisini arar. Başka musikiye belki ikrahla ba
kar. Bizim musikimize, sırf zevk meselesi oldu
ğu için, tatsızlıkla bakan turist, için bu, memle
kette kendisini daha tatlı bir havaya sokacak 
sistemi aradığımız içindir ki, bu kanunu getir
dik. 

Türk çalgıcılarının çalgıcı vasfı içerisinde, bi
zim anladığımız mânadaki çalgıcı ayrıdır. O, se
nelerce emek vermiş, onu ' sanayii nefişenin en 
mükemmel bir kolu halinde benimsemiş ve o şe
kilde çalmış olan kimseler, aynı formül içinde 
çalgıcı vasfını haizdir. îşte bu çalgıcılar münfe
rit halde gelirler, biz aramasak bile onları tu-
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j ristler arar ve aradığı içindir ki bu kanunun 

ruhunda o çalgıcının bulunması veya münferiden 
gelmesi de^turizmin icaplarmdandır. Bu icabın, 
ittifakla, bütün turizmle alâkalı eşhas tarafın
dan belirtildiği için bu kanunda yer almış oldu
ğunu görüyoruz. 

işte bütün bu sebeplerle bu maddenin kabulü
nü bilhassa rica ediyorum. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni okuyo
ruz. 

Y. Başkanlığa 
Müzakere yeter. Maddenin reye konulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

A. Veziroğlu 

REÎS —• Müzakerenin kifayetini reyinize arz-
ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde hakkında takrirler vardır. Bu takrir-

I leri birer birer okutup kemali itina ile reye ko
yacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Tu

rizm Teşvik Kanununun 13 ncü maddesinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum. 

İstanbul Mebusu 
Senihi Yürüten 

Yüksek Riyasete 
13 ncü maddeye «Yerli bir orkestra istihdam 

etmek şartiyle» ibaresinin ilâvesiyle maddenin 
oya vaz'ını arz ve teklif eylerim. 

Kastamonu Mebusu 
Dr. Fahri Keçecioğlu 

REÎS — En aykırı takrir, Senihi Yürüten'in, 
13 ncü maddenin tayyı hakkında olan takrirdir. 
Evvelâ bunu reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi diğer takrir, bir orkestra kelimesi ilâ
vesine dairdir. 

ÇALIŞMA Ko. SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 
(Aydm) — Zaten metinde vardır. İştirak etmi
yoruz. 

REÎS — Takriri bir daha okuyalım. 
(Fahri Keçecioğlu «Kastamonu» nun tak

riri tekrar okundu). 
I REÎS — Takririn nazarı itibara alınmasını 
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I Banka, açtığı kredinin, küllamlmasmı teknik 

bakımdan kontrol eder ve Merkez Turizm Ko
mitesini neticeden haberdar eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen bulun
madığına göre, maddeyi reyinize arzediyofum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmştir. 
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oyunuza ârzediy^rutri. Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(13 neü madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edikaiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Müsaade ve muaflıklardan faydalanma 
MADDE 14. — Turizm müessesesi belgesi 

almak istiyen tesislerin kurucu sahip veya ki
racıları, tesislerin bulunduğu veya kurulacağı 
yeri, tesislerin nev'ini, işletme tarzını, personel 
sayısını, iş ve mal durumlarını gösteren bir di
lekçe ile tesisin bulunduğu yerin valiliğine 
müracaat ederler. 

Bu dilekçeye tesisin plân ve projelerinin bi
rer örneği bağlanır ve tesisin keşif bedeli veya 
kıymeti gösterilir ve kredi isteklerinde ayrıca 
istenilen kredinin miktarı ve verilecek temina
tın nevi ve mahiyeti de bildirilir. 

Vali gerekli incelemeleri vilâyet defterdarı, 
bayındırlık ve sağlık müdürleri, merkez bele
diye fen heyeti reisi ile sağlık müdürü veya 
hekimi, mahallî belediye encümeni ve ticaret 
odasından veya köy ihtiyar heyetinden birer 
kişi ve mevcut ise vilâyet merkezindeki turizm 
cemiyetleri mümessillerinden teşekkül edecek 
heyet marifetiyle yaptırır; ve en geç bir ay için
de dilekçe ve ekleriyle kendi mütalâasını Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne gön
deril. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen bulun
madığına göre maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm 
Krediye mütaallik hükümler 

MADDE 15. — Bu kanunla derpiş edilen kre
dilerin prnsip ve şartlarını Merkez Turizm Ko
mitesi tâyin ve tanzim ve her talepte kredinin 
açılması hususunda karar ittihaz eyler. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
lüzum görürse kredi almak istiyenlerin ekonomik 
durumlarını ve malî imkânlarını tiler Bankası 
veya sermayesi Devlet tarafından verilen banka
lar vasıtasiyle tetkik ve tahkik ettirerek netice
lerini Merkez Turizm Komitesine bildirir. 

MADDE 1*6. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanların bu maksatla inşa, tevsi, ıslah, teç
hiz ve tefriş edecekleri tesisler için kurucuları
na veya sahip ve kiracılarına 3Q ncu maddede ya
zılı fondan taksitle ödenmek üzere ve âzami 
\% 5 faizle banka esaslarına göre kredi verilir. 
Kiracılara verilecek kredinin vâdesi kira müd
detinin sonunu geçemez. Krediler kendi mevzu
larının veya keşif bedellerinin % 50 sini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen bulun
madığına göre, maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Krediler ÎUer Bankası tara
fından takip ve tahsil olunur. 

Her hangi bir taksit vâdesinde ödenmediği 
takdirde borcun tamamı muaeceliyet kesbeder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen bulun
madığına göre, maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Bolüm 
Belge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

MADDE 18. — Belge almış olanlar Merkez 
Turizm Komitesince tâyin edilecek müddet için
de hazırlık ve inşaata başlamaya ve bunlardan 
inşaat ve tesisatın bedeli 500 000 lira ve daha 
az olanlar belge tarihinden itibaren en çok iki 
sene, inşaat ve tesisatın bedeli bu miktardan 
daha fazla ise en çok üç sene sonunda müessese
lerini açmaya ve işletmeye mecburdurlar. 

Mücbir sebepler dolayısiyİe bu müddetler 
Merkez Turizm Komitesinin kararına müsteni
den Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce uzatılabilir. 

Bu madde hükmünü yerine getirmiyenlerin 
belgeleri iptal edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen bulun
madığına göre, maddeyi reyinize arzediyorıim. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Belge almış olan müess&sele-
rin belgenin verilmesinde âmil olan vasıfları mu
hafaza edip etmedikleri, idare ve işletme tarzları 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
her zaman kontrol edilebilir.. 

Bu kontrolları Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü kendi mütehassıs elemanlarına 
yaptırır. 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve 
idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden iste
nen her türlü kayıt ve muamelâtı tetkik ettir
meye, müesseseyi gezdirmeye ve gereken bilgileri 
vermeye ve bu hususlarda kolaylık göstermeye 
mecburdurlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeıı bulun
madığına göre, maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Belge almış müesseseler aşa
ğıda bildirilen hallerde Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden önceden izin al
maya mecburdurlar .-

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, ta
mamının veya bir kısmının aynı maksatlarla 
kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya 
verilmesi; 

b)' Bunların menku'l ve müteharrik'(teçhi
zat ve demirbaşlarının tamamının veya 'bir kıs
mının satılması., kiraya verilmesi ve başlta bir 
yere taşınması, (yerine yenilerinin getirilmesi 
şarta yi e) ; 

c) Bunların, işletme mevzularının, birinci 
maddede gösterilen turizm müessesesi mahiye
tini muhafaza etmek 'kaydiyle kısmen veya ta
mamen değiştirilmesi; 

id) 'İşletme unvanlarının değiştirilmesi ve
ya hisselere ayrılmış ortaklıklarda sermaye 
azaltılması. 

Bu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Tu
rizm Komitesinin kararma müsteniden kabul 
edilmesi ve belgelere ona göre şerh verilmesi 
şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

REİS — Ferit Ecer. 
FERİİT ECER (Niğde) -— Efendim, bu mad

denin (B) fıkrasında (bunların menkıtf ve 
müteharrik teçhizat ve demirbaşlarının tama
mının veya bir kısmının satılması, kiraya, ve
rilmesi ve başka bir yere taşınması) denilmiştir 
ve parentez içerisinde (yerine yenilerinin geti
rilmesi şartiyle) 'kaydı konulmuştur. Şimdi so
nunda (taşınması halinde belgesi iptal olunur) 
diyeceğiz. Maksat budur. (Yerine yenilerinin 
getirilmesi1 şartiyle) boş kalıyor. Bu kaydı fık
ra içine koysunlar, bir boşluk doldurulmuş 
olur. 

ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Aydın) — İyi anlıyamadiını, bir 
defa daha rica edeceğim. 

FERİT ECER (Devamla) — Efendim, (B) 
fıkrası mucibince belge almış müesseselerin 
menkul ve müteharrik teçhizat ve demirbaşları
nın tamamının veya bir kısmının satılması, ki
raya verilmesi ve başka bir yere taşınması, de
nilmiştir. Bu fıkranın asıl konuluş sebebi bu-

MADDE 20. — 8 nci maddeye göre Devlet, 
hususi idare, belediye ve köylerden taksitle öden
mek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bina sa-
tmalmış olan hakiki ve hükmi şahıslarca; 

a) Bu gayrimenkuller 18 nci maddede gös
terilen süre içinde tahsis maksatlarına uygun I 
hale getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren 
yirmi beş sene içinde tahsis maksatları dışında 
kullanılamazlar. Keza bu maksatlar dışında kul
lanılmak üzere başkalarına devredilemez ve satı
lamazlar. Bu hükme aykırı hareketi görülenle
rin belgeleri iptal olunur; 

b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi görü
lenlerden, satın aldıkları gayrimenkuller, bun
ları satan hükmi şahıslarca talep edildiği takdir
de, istirdat olunur. Bu takdirde istirdat tarihine 
kadar ödedikleri taksitler aynı taksit müddetleri I 
içinde kendilerine aynen iade ve gayrimenkul 
üzerinde yaptıkları tesisat ve ilâvelerin 14 ncü 
maddede sözü geçen heyet marifetiyle tesbit edi
lecek bedelleri on yılda ve müsavi taksitlerle 
ödenir, 8 nci madde gereğince satın alınmış bina
larda her ne suretle olursa olsun husule gelen 
veya getirilen kıymet düşüklükleri 14 ncü mad
dede yazılı heyet marifetiyle tesbit ve iade edi
lecek bedelden tenzil olunur. 

REİS — Yirminci madde hakkında söz isti-
yen bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza | 
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dur. Fakat bu fikrin yerine bir yenilerinin ge
tirilmesi konulmuş ki yerine yenilerinin geti
rilmesi şartiyle kaydı boş kalıyor. (Veyahut 
yerine yenileri getirilmediği takdirde belgesi 
iptal olunur) şeklinde konmalıdır. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDÎK (Aydın) — Bu müesseseler için, 
dışarıdan getirtilmesi ve gümrük muafiyetinden 
istifaHe ettirilmesi ieabeden birtakım teçhizat 
vardır. Bu getirilecek teçhizatın kontrolünü te
min maksadiyle bu madde teklif edilmiştir. Bu 
parantez içindeki ifadeye biz komisyon olarak 
taraftarız. Çünkü maksat şudur: Gümrük mua
fiyetinden istifade ederek girecek olan teçhiza
tın uluorta piyasada satılmamasmı temin etmek
tir. Mamafih bu bir paragrafla da temin edile
bilir. 

REİS — Yazılı bir teklif yoktur. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA 

MIK GEDÎK (Aydın) — Arkadaşımız teklifle
rini maddenin neresine koyacaklarsa ona biz de 
iştirak ediyoruz. 

REÎS — Takririn yazılı olması şarttır. Tak 
rir hazırlanıncıya kadar diğer maddelerin mü
zakeresine geçiyoruz. 

MADDE 22. — Bu kanunla muaflık ve mü
saadelerden faydalanması kabul edilmiş olan 
turizm müesseselerinin sahip veya müstecirleri 
tarafından başkalarına devir temlik ve icarları 
halinde geri kalan zamana ait müsaade ve muaf
lıklar Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünün kabulü ile yeni sahip veya müstecirlerine 
intikal eder. 

REÎS — 22 nci madde hakkınca söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 8 nci madde gereğince tak
diri bedelle satılan gayrimenkuller üzerinde 
Devlet, hususi idare, belediye ve köylerin bu gay
rimenkul bedelinden mütevellit alacaklarını te 
minen birinci derece ve sırada ipotek tesis edilir 

REÎS — 23 ncü madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Belgesi iptal olunanların 
takdiri bedelle ve taksitle aldıkları gayrimen
kuller 20 nci maddenin (b) fıkrasına göre istir
dat edilmiyecek ise, bunlara ait borç taksitleri 
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muaeceliyet kesbeder ve Tahsili Emval Kanunu 
hükümleri dairesinde tahsil ©lunur. Bütün 
borç bu yolda karşılanamadığı takdirde ipotekli 
gayrimenkuller umumi hükümlere göre paraya 
çevrilir. 

REÎS — 24 ncü madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 8 nci madde gereğince Dev 
let, hususi idare, belediye ve köylerden gayri
menkul almış olan teşebbüsler, bu gayrimenkul
ler üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve bu ka
mında yazılı kredi fonundan faydalanmak istt 
dikleri ve bu istekleri Merkez Turizm Komite
since kabul edildiği takdirde 23 ncü maddeye 
göre gayrimenkul üzerine alacaklı idareler le
hine tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, Îller 
Bankasına devrolunur ve bu devir tapuya tes
cil edilir. İpoteğin devri halinde Devlet, hususi 
idare, belediye ve köy alacakları, borçlulardan 
tahsil edildikçe tahsil olunan miktar bankaca bu 
idarelere ödenir ve 24 ncü maddede gösterilen 
takibat da, banka usullerine göre yürütülür. 20 
nci maddenin (a) fıkrasındaki hükümler, kredi 
den faydalanan inşaata da şâmil olmak üzere 
mahfuzdur. 

îller Bankası turizm müesseselerine 30 ncu 
maddede yazılı fondan ikraz edeceği paranın te
minatı olmak üzere gayrimenkulleri, serbest dere 
eeden faydalanmak şartiyle ikinci derecede ipo 
tek alacağı gibi mütemmim teminat da istiyebi-
lir. 

REİS — 25 nci madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu kanunla diğer kanunlar
daki vergi ve resim muaflığından istifade eden 
turizm müesseseleri, vergilerin tarh ve tahak
kukuna mütaallik olarak vergi kanunlarında 
yazılı bütün mecburiyetleri yerine getirmekle 
mükelleftirler. 

Buna riayet etmiyenler yalnız ilgili kanun
larda yazılı cezalara tâlbi olup bu kanunla bah
şedilen muafık ve müsaadelerden mahrum kal
mazlar. 

REÎS — 26 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 27. — 19 ncu maddede belirtilen 

kontrol sonunda müesseselerin muayyen vasıf
larında ve işletme ve hizmet tarzlarında görü
lecek eksikler ve aksaklıkların tâyin edilecek 
müddet dçinde düzeltilmesi ve düzenlenmesi için 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
müesseseye ilk yazılı ihtar yapılır. Bu ihtarda 
tâyin edilen müddet sonunda istenilen düzeltme 
ve düzenlemeyi yapmamış olan müesseselere 
ikinci bir ihtarda 'bulunulur. Bu ikinci ihtara 
da riayet edilmezse Merkez Turizm Komitesi 
kararı ile turizm müessesesi belgesinin o yıl 
için müesseseye temin ettiği vergi ve resim mu
aflıkları 'hükümden kalkar. ^ 

Bir yıl içinde aynı sebepler dolayısiyle veri
len üç ihtarın neticesiz 'kalması veya ayrı, ayrı 
sebeplerle birbirini mütaakıp üç ilhtar verilmesi 
veyahut Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünce kabule şayan görülen sebeplerle mües
sesenin üç ay müddetle ((muayyen mevsimlerde 
cabşan müesseselerin bir mevsim boyunca) ka
palı tutulması hallerinde o müesseseye ait tu
rizm müessesesi belgesi iptal olunur. Bunlar 
hakkında 20 nci maddenin (b) fıkrası hüküm
leri tatbik olunabilir. 

REİS — 27 nci madde ıhakkmda söz istiyen 
var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştör. 

MADDE 28. — Belge alan müesseseler oda, 
banko, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye, 
hizmet ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini 
serbestçe tesbit edebilirler. Ancak bu müesse
seler tesbit edecekleri taraf elerini ve icabı ha
linde bunlarda yapılacak mevsimlik değişiklik
leri her yıl Ocak ayı idinde Basm - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne bildirmeye mecbur
durlar. Bu mceburiyete riayet etmdyen veya 
bildirdikleri tarif eden fazla talep edenler hak
kında 27 nci madde hükümleri tatbik olunacağı 
gibi 20 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri de 
tatbik olunabilir; 

BEİS — 28 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HİKMET FIRAT (Malatya) — 28 nci mad
dede belge alan müesseseler, oda, banyo, tedavi, 
yemek, içki, eğlence, duhuliye, hizmet ve nakli
ye vasıtası fiyat ye ücretlerini serbestçe tesbit 
edebilirler, demektedir deniyor. Bunu turizm 
müessesesine vermek hakikaten lâzımdır. Tarife-
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I sini tesbit ettikten sonra bu kanun hükümlerine 

göre bu müessesenin kendisine belge vermiş te
şekküllere haber vermesi de şart koşulmaktadır, 
Bu da her yılın Ocak ayında bildirilecektir. 

Ancak, Belediye Kanununun 15 nci madde
si hükümlerine göre bu gibi yatıp kalkma ve eğ
lence yerlerinin ve yıkanma temizlenme mahal
lerinin teftişi bunların nizam ve intizamının 
kontrolü belediyelerin hakkıdır. Şimdi bu mües
ses bir hakkı bu şekilde ihlâl etmek doğru değil
dir, arkadaşlar doğru değildir. Ben arkadaşlar 
sıkı sıkıya bir belediyeci değilim. Belediyeciliği 
taassupla burada müdafaa, edecek değilim, Fakat; 
belediyelerin haklarını da ihlâl etmiyelim. Ben
deniz komisyondan bir ricada bulunacağım, ka
bul ederlerse takrir vermeye lüzum yok, kabul 
etmezlerse takrir vermek zorundayım. Takriri
mi kabul edip etmemek elbette Yüksek Meclisin 
hakkıdır. Bu da şudur: 

Yino serbast surette tarifesini bu müessese
ler tanzim etsinler, yalnız icabı halinde yapıla
cak mevsimlik değişiklikleri Turizm Genel Mü
dürlüğüne, ibaresinden sonra «ve bulunduğu yer
de belediye teşkilâtı varsa o yer belediye reisli
ğine» bildirilmesi mecburidir cümlesinin ilâve
sini istirham edeceğim, olmadığı takdirde 
mevcut haklar, Belediye Kanunu ile alınmış olan 
müktesep haklar bu şekilde, halkın teveccühü ile 
ve seçim yolu ile gelmiş bir müesseseye itimat
sızlık, Yüksek Meclisin şiarı olmamalıdır. Millet 
iradesi ile 'iş başına gelmiş olan mevcut millî mü
esseselerimizi hırpalamıyalım arkadaşlar. 

RE t S —• Bir takririniz var mı? 
HÎKMET FIRAT (Devamla) — Komisyon 

iştirak etmezse takrir vereceğim. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydın) — İştirak etmiyoruz. 
REFET AKSOY (Ordu) — Müsaade buyu

run, söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, eğer 

I komisyon bu itiraz edilen madde hakkında nok-
tai nazarını izah etmiş olsaydı, bendeniz bir şey 
sÖylemiyeeektım. Fakat hatibin teklifine itiraz 
etmediğine göre haddizatında madde bu şekilde 
çıkarsa 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile tea
ruz teşkil edecektir. İki kanun birbirine zıt ola-' 

I çaktır. 
I Oteller, lokantalar v. s. 1er ve emsalinin kont-
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rolü İ580 sayılı Kanunla belediyelere bırakılmış
tır. Bü hakkı turizme ait bir kanunla Turizm 
Umum Müdürlüğüne vermek doğru olmaz. Hik
met Fırat arkadaşımızın teklifi yerindedir. Ko
misyon1 lütfen kabul etsin, kabul ettiği takdirde 
aradaki tenakuz ve tearuz kalkmış olur. 

REİS — Komisyon. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydın) — Etendim, bendeniz 
komisyon olarak böyle bir teklifi komisyon adı
na tekabbül edemem. Arkadaşların takdir et
mesini riea ederim. Ancak böyle bir takrir eğer 
riyaset makamına verilir ve Heyeti Celileniz 
tarafından da dikkate alınmasına karar verilir
se bü takdirde komisyona gider, arkadaşlarımız
la bunun hakkında ittihaz edeceğimiz kararı He
yeti Ümunıiyeye getiririz. 

REİS — Tehir edilen 21 nci madde hakkın
daki tadilname gelmiştir, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
21 nci maddenin (b) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini teklif eyleriz : 
«Bunların menkul ve mütaharrik teçhizat 

ve demirbaşlarının yerine yenileri ' getirilmesi 
şartiyle; tamamen veya kısmen satılması, kira-

"Va verilmesi veya başka bir yere taşınması; 
Kastamonu Niğde 

H. Tosunoğlu Ferit Ecer 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ÇAMŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydm) — iştirak ediyoruz. 
REİS — Komisyon da iştirak ediyor. Mad

denin bu şekilde değiştirilmesini evvelâ reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et.mi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 21 nci maddeyi son şekliyle okuyoruz. 

MADDE 21. — Belge almış müesseseler aşa
ğıda bildirilen hallerde Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden önceden izin alma
ya mecburdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, ta
mamının veya bir kısmının aynı maksatlarla kul
lanılmak üzere devredilmesi veya kiraya veril-

•WMkÇ'> • 

h) Bunların menkul ve müt&harrik teçhi-
seıt ve demirbaşlarının yerine yenileri getirilme
si şartiyle; tamamen veya kısmen satılması, ki-
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raya verilmesi veya başka bir yere taşınması; 

e) Bunların, işletme mevzularının, birinci' 
maddede gösterilen turizm müessesesi mahiyeti
ni muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya tama
men değiştirilmesi; 

d) işletme unvanlarının değiştirilmesi veya 
hisselere ayrılmış ortaklıklarda sermaye azaltıl
ması. 

Bu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Tu
rizm Komitesinin kararına müsteniden kabul 
edilmesi ve belgelere ona göre şerh verilmesi 
şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

RE IS — 21 nci maddeyi bu değişiklikle bir
likte oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

28 nci madde üzerine takrir vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Reisliğe 
Konuşulan 28 nci maddenin, Genel Müdürlü

ğüne, kaydından-sonra «ve bulunduğu yerde be
lediye teşkilâtı varsa o yer belediye reisliğine» 
kaydının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Hikmet Fırat 

REİS — Takriri dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Takrir nazarı itibara alınmıştır. Bu mad
de ile birlikte komisyona veriyoruz. 

MADDE 29. — Turizm müessesesi belgeleri
nin bu kanunda yazılı sebeplerden biriyle iptali 
gerektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez Tu
rizm Komitesine verilir. Turizm müessesesi bel-
belgesi; Merkez Turizm Komitesinin mütalâası 
ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü
nün teklifi üzerine Başvekâletçe iptal olunur ve 
muaf en yurda sokulmuş olan eşya için Gümrük 
Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu türlü eşya
nın satılmak, hibe edilmek veya sair suretlerle 

.mülkiyetinin turizm belgesini haiz bulunmıyan 
şahıs veya müesseselere devri veya sözü edilen 
belgeyi haiz müesseseler tarafından kurulacak 
bu kanunun şümulü dışında kalan tesis ve ortak
lıkların ihtiyacına muvakkat veya devamlı ola
rak tahsisi halinde de aynı hüküm tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
•Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Altıncı Bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 30. — Kredi ihtiyacını karşılamak 
için 1953 Bütçe yılından itibaren her yıl iki 
milyon liradan aşağı olmamak üzere Umumi 
Bütçeye konulacak ödenekle iller Bankası nez-
dinde 50 milyon liraya baliğ oluncaya kadar bir 
fon 'tesis olunur-. Bu fondan yapılacak ikrazların 
faizleri bankaca ihtiyar olunan idare masrafları 
çıkarıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafın
dan İstanbul'da inşa edilen turistik otel için 
muhtelif safhalarda sarf edilecek paranın; otel 
işletmeye açılıncaya kadar % 6 faizi ile otelin 
işletmeye açılmasını mütaakıp hâsıl olacak se
nelik kârdan Sandığa isabet edecek hissenin yu-
kardaki nispetten aşağı düşmesi halinde fark bu 
fondan tediye olunur. 

KEPET AK SOY (Ordu) ^ - İstanbul'da ya
pılacak turistik otel bir şirkete aittir. Bunun 
muafiyetlerinin bu kanunun içerisinde yer alma
sı keyfiyetine ben akıl erdiremedim. Bu hususta 
komisyon bizi tenvir ederse iyi olur. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BUHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bu madde, Turizm Endüs
trisini Teşvik kanunu tasarısının ihtiva ettiği 
mâna ve ruh itibariyle en mühim maddelerinden 
biridir. Turizm endüstrisi bâzı muafiyetler, bâ
zı kolaylıklarla beraber; daha ziyade para yar
dımına muhtaç bulunan bir müessesedir arka 
daşlar. Gelen tasarıda iki milyon lira fon tek
lif edilmektedir. Bu iki milyon lira fonun bir 
milyon lirası bu maddede zikir ve tasrih edil
diği veçhile Hilton oteli inşa edilinceye kadar 
yatırılan sermayenin faizine gidecektir. Otel 
inşa edildikten sonra da kuruluncaya kadar, 
amortismanım kurtarınceya kadar, kazanca ya
tırılan sermayenin faizini kurtarınceya kadar 
yine bir milyon liraya yakın bir kısmı oraya 
gidecektir. Kala kala bir milyon lira kalacak
tır. Bozdur bozdur harca kabilinden. 

Şurada bir otel yapıldı, bir buçuk, iki mil
yon liraya mal oldu. Eğer gayemiz turizm en
düstrisinin kısa zamanda inkişafı ise, inkişafı
nı istiyorsak bu fonun artırılması lâzımdır. 
Bu, hibe edilecek değildir. Donmuş bir serma
ye olarak kalacak değildir. Emlâk Kredi Ban
kasının sermayesine, her sene üç milyon lira 
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I ilâve ederek bankanın memlekette bina yap

masını, ev yapmasını, mesken yapmasını kolay
laştırmak için yaptığı hizmetler arasına, turizm 

i hizmetini de ele alacak ve bu yatırdığı parayı 
faizi ile işletmiş olacaktır. Fark bundan ibaret
tir. Onun için bu tahsisatın üç milyon liraya 
çıkarılmasını teklif ediyorum ve bunun için bir 

I önerge takdim ediyorum. 
| RElS — Hikmet Fırat buyurun. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
bu kanunun ruhu, mânası bu maddeye daya
nır. Esasen 1953 yılında bütçeye konması âmir 
olan bu hüküm kendiliğinden kullanılmamış, 

I yani biz istediğimiz kadar ivedilikle müzakere 
) edelim, bu kanunun fonu kullanılmadığından 

dolayı işliyemez hale gelmiştir. Ben bu veçhe-
I den üzüntümü bu kürsüden arzetmek durumun-
j dayım. Olan olmuş onun telâfisine imkân yok

tur. Bugünkü durumda Maliye Vekâletinin ne 
diyeceğini bilmiyorum. Esas Hükümet tekli
finde bir milyon liradır. Bundan maksat, Hil
ton otelindeki olan işlerin faizini karşılamak
tır. Yani Maliye Vekâletinin murakabesi altın
da bulunan Emekli Sandığının sermayesini ve 
onun temettüünü garanti etmektir. Teşekkür 
ederim. Bu da lâzım. Benim zaten endişem 
bu idi. Hilton oteli hakkındaki o endişem 
bu şekilde bertaraf oluyor. Çünkü Emekli 
Sandığı 10 milyon lira sermaye veriyor 
10 milyon lira sermaye verdiğine göre, bunun 
% 0 dan faizi şu kadar miktar tutar, ki, bir 
milyon lira olarak kabul etmiş olsaydık geriye 
300 - 400 bin lira bir para kalırdı. Bu da idare 
•masraflarına.giderdi. Binaenaleyh fon hayalden 
ibaret kalırdı. Büyük bir meblâğ ve bu işe bizi 
sevkedecek bir fon mevcut olmazdı. Binaen
aleyh iki milyon liraya çıkarmakla bunun ha
kikaten verimli bir duruma girdiğine kaniim. 
Bu suretle hem Emekli Sandığının hakkı korun
muş olur, hem de bu maksada iyi kötü bir ser
maye ayrılmış olur. Eğer Yüksek Meclis lütfe
der de Sayın Burhanettin Onat'in teklifini ka
bul ederse nurun alâ nur olur. Ama öyle bir 
teklifte bulunmaya cesaretim yoktur..Çünkü 
mal sahibi bekliyor. Ve tahmin ediyorum ki, bu 

ı işe muvafakat etmiyecek. Kabul ederlerse ken
dilerine •••minnettar kalırım. Eğer kendi teklifleri 
gibi bir milyon liraya indirmek isterlerse Yük
sek Meclisten halisane istirhamım şudur k i : bu 

I iş yürümez, miktarı indirelim. 
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HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; bu 

otelin inşa masrafları Emekli Sandığı tarafın
dan karşılanacaktı. Hatırımda kaldığına göre, 
işletmeye açıldığı zaman, ki faiz miktarı mu
ayyen bir hadden aşağı olduğu zaman, zanne
diyorum bu para Amerikan yardımından temin 
edilen paralarla karşılanacaktı, böyle bir şeyi 
tahattur ediyorum, evvelce Emekli Sandığının 
faiz farkından mâruz kalacağı risk aynı şekilde 
karşılanacaktı, bunda bir tahavvül oldu, ondan 
sonra bu fondan karşılama şekli teklif ediliyor. 
Bu noktanın Maliye Vekili tarafından izah edil
mesini rica ederim, 

İkincisi; bir fon tesis ediliyor. Bu aşağı yu
karı fon dö rulman yani mütedavîl sermaye ma
hiyetindedir. Faizler de buraya ilâve edilecek 
ve turizm sahasında faaliyet gösterecek olan alâ
kalılara kredi vermek için verilecek, alınacak
tır. Halbuki aynı fondan Emekli Sandığına 
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ödenmesi istenilen % 6 ile daha aşağı faiz ara
sındaki fark bir masraftır. Fondan ödenmesi 
icabeedn bir tediye mahiyetinde değildir. Doğru
dan doğruya sübvansiyondur, bir masraftır. O 
itibarla bunu fonla karıştırmak ve fondan öde
mek benim kanaatimce doğru değildir. Bu farkı 
doğrudan doğruya her sene fona koymak ve 
Emekli Sandığına, % 6 yi tutmıyan faizini telâfi 
için ödenecek bir para diye bütçeye açıkça koy
mak icabeder. Onun için bunun bir masraf ol
duğu belli edilmediğini bile bile fon dö rulman 
açmak bence muvafık bir şekil olmuyor. Bu 
nokta hakkında Maliye Bakanının mütalâasını 
öğrenmek istiyorum. 

BEÎS — Efendim, vakit geçmiş olduğu için 
4 Mayıs 1953 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,60 
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S. SAYISI : 102 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Çay Kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye Ko

misyonu raporu (2/489) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Çay Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Muktezasmın ifasına emirlerinizi arzederiz. 
Rize Mebusu Bize Mebusu Rize Mebusu Rize Mebusu 

/. Akçal K. Balta O. Kavrakoğlu M. F. Mete 
Rize Mebusu Rize Mebusu 

A. Morgu Z. R. Sporel 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi memleketimizin Çoruh - Rize, Trabzon bölgesinde tadım, koku ve renk bakımların
dan dünyadaki emsaline üstün vasıftn, çay yetiştirilmekte ve Hükümetin aldığı esaslı tedbirler sayeinde 
bu faaliyet günden güne gelişmektedir. Memleketimizdeki çay ziraata halen 3788 sayılı Çay Kanunu ile 
bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 5748 sayılı kanunlarla tanzim ve himaye edilmekle beraber, 
derpiş edilen teşvik tedbirleri henüz tam verim çağma girmemiş olan bu ziraati süratle geliştirecek 
bîr yapıda bulunmadığı gibi, diğer toprak mahsulleri ziraati ile ilgili mevzuat muvacehesinde çay 
ziraati himaye bakımından daha rüçhansız bir durumda kalmış bulunmaktadır. 

Filhakika : 
a) 2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan tarım satış kooperatifleri, bu kanunun 21 nci mad

desi gereğince birçok vergî, resim *e harçlardan muaf bulunmaktadır. 
b) 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 50 nci maddesi gereğince, ban

kanın tarım satış ve kredi kooperatifleri ile birliklerine yapacağı her nevi krediler Muamele Yergi
sinden muaftır. 

Halbuki çay ziraatini memleketimizde rasyonel bir şekilde istenilen seviyeye yükseltmek maksadı 
ile kurulmuş olan kooperatiflerin bahis konusu hükümlerden faydalanmasına, bu hükümlerin inhisarı 
ve tahdidi mahiyetleri dolayısîyle, imkân bulunamamaktadır. 

Bu durum karşısında, memleketin ihtiyacına yeter derecede yurdumuzda yetiştirilmesi ve bu su
retle büyük miktarda dövizin memlekette kalması arzuya şayan bulunduğundan, bahis konusu çay ve 
diğer zirai mahsuller arasındaki bu rüçhan ferkinin bertaraf edilmesi zaruri görülmektedir. 

Kanun teklifimizin bu neticeyi temine matuf bulunduğunu saygı ile arzederim. 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/489 
Karar No. 27 

& . / . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Kize Mebusu tzzet Akçal ve beş arkadaşının, 
Çay Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifi Maliye Vekâleti 
mümessilinin de huzuriyle komisyonumuzca 
incelendi. 

Teklif, Tarım Satış Kooperatiflerinin halen fay
dalanmakta bulundukları bir kısım vergi muaf
lıkları hükümlerinden, aynı maksatlarla kurul
muş ve kurulacak olan Çay Kooperatiflerinin de 
istifadesini temine matuftur. 

Maliye Vekâleti mümessili; çaycılığın ve bir 
tarım kooperatifi olan Çaycılar Kooperatifinin 
himayesi maksadiyle teklifin Hükümetçe de ka
bule şayan bulunduğunu, gerek prensip ve ge
rekse madde formülleri bakımından muvafakat 
edildiğini bildirmiş ve gerekçedeki sebepler ko
misyonumuzca nazara alınarak teklifin esası it
tifakla kabul edilerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Başlık (3788 numaralı Çay Kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

teklifi) şeklinde tadilen ve birinci madde aynen 
kabul edildi. 

ikinci ve üçüncü maddeler yalnız dil bakı
mından değiştirilmek ve bu kanunu icraya me
mur edilen Vekiller meyanında alâkası dola-
yısiyle Gümrük ve Tekel Vekilini de zikretmek 
suretiyle teklif komisyonumuzca müttefikan ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Heyeti Umumiyeye arz-
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi 

Rize 
/. Akçal 
Katip 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

Niğde 
Hadi Anbaş 

İmzada bulunamadı 
Samsun 

8. Uluçay 

Sözcü 
Siird 

M. D. Süalp 

Amasya 
H. Koray 
Mardin 
A. Kalav 

Seyhan 
Z. Akçalı 

( S. Sayısı : 102 ) 



RİZE MEBUSU ÎZZET A£ÇAL VE 5 ARKA
DAŞININ TEKLÎPÎ 

Çay hakkındaki kanunun 12. maddesine bir ftkra 
ilâvesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 3 . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Çay Kanununun 12 nei maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir : 

Çay yetiştirenlerin, Türkiye'de çay ziraatini 
inkişaf ettirmek maksadiyle kuracakları koope
ratifler 21 . 10 . 1935 tarihli ve 2834 sayılı Ta
rım Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 21 nei maddesindeki; 4 . 6 . 1937 ta
rihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 50 nei maddesindeki hü
kümlerden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 
Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Tarım vekâletleri 
yürütür. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

3788 numaralı Çay Kanununun 12 nei maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 3 . 1940 tarirli ve 3788 
sayılı Çay Kanununun 12 nei maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir : 

Çay yetiştirenlerin, Türkiye'de çay ziraatini 
inkişaf ettirmek maksadiyle kuracakları koope
ratifler 21 . 10 . 1935 tarihli ve 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki Ka
nunun 12 nei maddesindeki ve 4 . 6 . 1937 tarihli 
ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nei maddesindeki hükümler
den faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adalet, İçimleri, Gümrük ve Tekel, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Vekilleri memur
dur. 

( S. Sayısı : 102) 




