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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle

rinin diğer maddelerden önce görüşülmesi hak-
kındaki önergeler kabul edildi. 

Tüürkiye Vakıflar Bankası Kanunu lâyiha
sının tümü üzerindeki görüşmeler yeter görül
dükten sionra birinci ve ikinci maddeler kabul 
olundu. 

11 . I . 1954 Pazartesi günü saat 15 te top-

Sözlüi sorular 
1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 

6195 sayılı Kanun gereğince Hazineye intikal 
eden C. H. P. malalrı hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Maliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1329) 

2. — Diyarbakır Mebusu Remzi Bucak'm, 
hâkimlerimizin terfihlerini sağlamak maksadiy-
le ihdas edilip tevzi edilen kadroların liyakatle-
riyle birlikte kıdemlerinin de nazara alınarak 
tatbik edilp edilmediğine dair olan, sözlü soru 
önergesi, Adalet Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1330) 

3. —. Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Adıyaman Kazası civarında petrol aranmasının 
hangi müessese tarafından yapıldığına ve bu 
aramaların halen ne safhada olduğuna dair söz
lü soru önergesi, İşletmeler Vekâletine gönderil
miştir. (6/1331) 

Raporlar 
1. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/720) (Gündeme) 

2. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/703 (Gündeme) 

lanılmaik üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Çanakkale Mebusu 

T&vfik tleri Ömer Mart 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 
Füruzan Tekil 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Adıyaman, Besni ve Kâhta kazalarının 1951 -
1952 yıllarında Ziraat Bankasına ödenmeyip te
cil edilen borçlariyle mezkûr kazalara 1953 yı
lında yeniden açılıp tediye edilmiş kredinin 
miktarlarına dair sözlü soru önergesi, Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/1332) 

5. — Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamuk-
oğlu'nun, Mısır Hükümetince, Kahire Büyük
elçimizin memleketi terke davet edilmesi hak
kında ittihaz edilen karardan vaktinde haber
dar olarak gereken önleyici teşebbüslere giri
şilip girişilmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Dışişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1333) 

6. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran '-
m, son siyasi hâdiseler muvacehesinde Dışişleri 
Vekilinin kifayeti hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Başvekâlete gönderil
miştir. (6/1334) 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/655) (Gündeme) 

4. — 125 milyon liralık iç istikraz akdi hak
kında kanun lâyihasi ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/721) (Gündeme) 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılıma saati : 15,02 

REİS —- Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATtPLEB : İbrahim Kirazoglu (Kayseri), İhsan Oülez (Bolu) 

« • » 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
('Bolu mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Birleşimi açıyorum efendim. 
Gündemle alâkalı bir takrir vardır, onu oku

tuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha 

1. — 125 milyon liralık iç istikraz akdi hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/721) [1] 

REÎS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALÎYE VEKÎLI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, gelen kâ
ğıtların raporlar kısmında bulunan 125 milyon 
diralrk iç istikraz akdi hakkındaki kanun lâyi
hasının gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle 
•görüşülmesini teklif ediyorum ve kabulünü ri
ca ediyorum. Çünkü az bir müddet kalmıştır, 
bu müddet zarfında piyasaya çıkaracağız. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

11.1.1954 
Yüksekf Reisliğe 

Gelen kâğıtlarım raporlar kısmımda bulunan 
(125 milyon liralık îç İstikraz Akdi hakkın
daki kanun lâyihasının) gündeme alınarak di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

iMaliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Efendim, takrirde bahsedildiği 
veçhile dağıtımından itibaren 48 saat geçmediği 

[1] 69 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

ve tekliflerinin sözlü sorularla İçtüzük gere-
ığince bir defa görüşülecek işlerden evvel gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Tofcad Mebusu 
Ahmet Gürkam 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

için evvelâ gündeme alınmasını reyinize arze-
deceğim. Gündeme alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Takrirde diğer işlere takdimen görüşülmesi 
teklifi de vardır. Bunu oyunuza arzediyorum* 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim? 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifte ivedilik de mevcuttur. Oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

125 milyon liralık 1$ İstikraz Akdi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Hâsılı, 1953 yılı Yatırım Büt
çesinin açığının karşılanmasında kullanfîmak 
üzere (125) milyon liraya kadar uzun vadeli iç 
istikraz akdine Maliye Vekili yetkilidir. 

REtS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

iMADDE 2. — Bil istikrazım alkdinde 2 5 . 1 . 
1952 tarih ve 5864- sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

4. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

- 1 0 1 — 
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REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu

nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me-
trdyete girer. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

'REÎS — Kabul edenler.,.. Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oya koyuyorum. 
Müzakereye devam ediyoruz. 

2. — Türkiye Vakıflar Bankası kanunu lâ
yihası ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/500) 

RElS — Müzakeresine devam ediyoruz. 

Merkez 
MADDE 3.— Bankanın Merkezi Ankara'

dadır. Banka lüzum gördüğü yerlerde, Bankalar 
Kanunu hükümlerine göre, şube veya ajans aça
bilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müddet 
MADDE 4. — Bankanın müddeti katı kuru

luş tarihinden başlamak üzere doksan dokuz 
yıldır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II - Malî hükümler 
Sermaye 

MADDE 5. — Bankanın itibari sermayesi 
her biri (100) yüz Türk Lirası kıymetinde 
(500 000) beş yüz bin hisseye ayrılmış olarak 
(50 000 000) elli milyon Türk Lirasıdır. 

Mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıka
rılacak hisse senetlerinden her birinin ihtiva 
edeceği hisse miktarı Ana Sözleşmede gösterilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hisse senetleri 
MADDE 6. — Hisse senetleri (A, B ve C) 
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gruplarına ayrılmıştır. Bunlardan (A) grupu 
sermayenin % 55 ini, (B) grupu % 20 sini, (C) 
grupu da % 25 ini teşkil eder. 

(A) grupu Vakıflar Umum Müdürlüğüne, 
(B) grupu mülhak vakıflara ve (C) grupu da 
sair hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilmiş
tir. 

(A) ve (B) grupu hisse senetleri nama mu
harrer olup bunlardan (A) grupuna dâhil olan
lar satılamaz. (B) grupu hisse senetleri, ancak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün müsaadesiyle 
aynı grupa dâhil hissedarlar arasında alınıp sa
tılabileceği gibi, yine bu gruptan istekli çıktı
ğında satılmak üzere Vakıflar Umum Müdürlü
ğünce de satınalmabilir. (C) grupu hisse se
netleri hamiline muharrerdir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar hisselerinin karşılığı 
MADDE 7. —• (A) grupu hisse senetlerinin 

bedelleri mazbut vakıflara ait vakfedilmiş pa
ralardan Âe taviz bedellerinden ayrılacak mik
tarlarla ödenir. Lüzumu halinde akaar ve top
rak satış bedelleri mevcudundan bir kısmı da 

ı sermaye olarak tahsis edilebileceği gibi bu ser
maye hissesinin yüzde ellisi menkul ve gayri
menkul olarak da konulabilir. 

(B) grupu hisse senetlerinin bedelleri mül
hak vakıfların aynı nevi paraları ile sarf ma
halli olmıyan gelir fazlalarından ayrılacak pa
radan ödenir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahvil çıkarmak salâhiyeti 
MADDE 8. — Banka, en az yüzde ellisi mün

hasıran ipotekli ikrazlarda kullanılmak üzere 
umumi heyetin kararı ve Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün kefaletiyle ödenmiş sermayesinin 
iki misline kadar tahvilli tahvilsiz uzun vadeli 
istikraz akdedebilir. Ancak bu salâhiyetin kul
lanılabilmesi, Amortisman ve Kredi Sandığı
nın muvafık mütalâasına ve Maliye Vekâletinin 
muvafakatine bağlıdır. 

Çıkarılacak tahvillerin şekil ve şartları hak
kında da aynı veçhile muamele olunur. 

| Bankanın ipotekli teminata bağlanmış alacak
ları bu tahvillerin tutarı ile faizlerinin öden-
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mesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teş-
kil eder. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Kârın dağıtılması 
MADDE 9. — Bankanın yıllık safi kârından: 
A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va

rıncaya kadar âdi ihtiyat akçesine, 
B) % 5 i Bankalar Kanununun 31 nci mad

desi gereğince ayrılacak karşılığa, 
C) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine, 
D) % 5 i umumi heyet tarafından tâyin edi

lecek nispet ve esaslar dairesinde idare meclisi 
azaları ile banka personeline, 

Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin 
ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi 
olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. Oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İhtiyat akçeleri 
MADDE 10. — Âdi ihtiyat akçesi bankanın 

ileride vukuu muhtemel zararını karşılamak üze
re tefrik olunur. Fevkalâde ihtiyat akçesinin kul
lanış tarzı Ana Sözleşmede gösterilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Oya arzediyorum. Kabul edenler...Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III - Banka alacaklarının tahsil şekli ile ilgili < 
hükümler 

MADDE 11. — 4947 sayılı Kanunun 15 - 26 
ncı maddelerindeki hükümler bu banka muame
lâtında da aynen tatbik olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IV - idari hükümler 
Bankanın idaresi 

MADDE 12. — Bankanın salahiyetli uzuv
ları şunlardır : 

1. Umumi heyet, 
2. Murakıplar, 
3. îdare Meclisi, 
4. Umum Müdürlük. 
REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Umumi Heyet 
MADDE i a — Vmwm Heyet* kantat hisse 

senedi sahiplerinden teşekkül eder. Her on his
seye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil 
edenin, umumi heyette bir reyi vardır. On his
seden fazlaya sahip olanların yukardaki nispete 
göre belli olacak sayıda tahdide bağlı bulunmak
sızın, rey hakkı vardır. 

Yukardaki fıkra hükmü bankanın kuracağı 
ortaklıklarda aynen tatbik olunur. 

REİS—> Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Oyımaza arzediyorum. Eabu* edenfer... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Murakıplar 
MADDE 14. — Bankanın muamelâtı, biri 

(A) gurupu hisse senedi sahibi tarafından tâyin 
olunan ve diğer ikisi Umumi Heyet toplantısın
da (B) ve {C) gurupları hisse senetleri sahiple
ri tarafından ayrı ayrı seçilecek % murakıp ma
rifetiyle denetlenir. 

Murakıpların hizmet müddetleri M yıl olup 
haiz olacakları evsaf, salâhiyet ve mesuliyetleri, 
ana sözleşmede gösterilir. (B) ve (C) gurupları 
hisse senetleri sahipleri birer de yedek murakıp 
seçerler. 

Bundan başka bankanın senelik muamelât ve 
hesabatı ayrıca Umumi Murakabe Heyetince 
tetkik edilerek bir rapora bağlanır. Bu rapor 
Bankanın Umumi Heyetine, murakıpların ra-
porlariyle birlikte sunulur ve bir sureti de Vakıf
lar Umum- Müdürlüğüne tevdi edilir. 

BEİS — tç istikra* hakkındaki tasa» için 
oylarmı kullanmıyanlar lütfen kullansınlar efen
dim. 

Bedri Nedim GökniL 
BEDRİ NEDİM GÖB2&L (İstanbul — 

Efendim, bur maddenin ses fıkram, üzerimde du
rulması lâzımgelen bir hükmü ihtiva etmektedir. 
Fıkra şudur : (Bundan başka- bankanın senelik 
muamelât ve hesabatı ayrıca Umumi Murakabe 
Heyetince tetkik edilerek bir rapora bağlamr. Bu 
rapor Bankama Umumi Heyetine», murakıplar 
raporlariyle birlikte sunulur ve bir sureti d# Va
kıflar Umum Müdürlüğüne tevdi edilir.) 

Bu, ne Hükümet tarafından* teklif edilen 
lâyihaya ve ne- de <£&s Komiayonlarm müta
lâalarına uygundur. Bu hükmün, büsbara Büt
çe Komisyonu tarafından ilâve edilmiş oldu&u 
anlaşılıyor. Bearîpnizce» anonim şirket v ^ a s i 

~ 103 -
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verdiğimiz bu müesseseyi İktisadi Devlet Te- i 
şekkülleri murakabe sistemine tâbi tutmaya ma- [ 
hal yoktur. Anonim şirketlerin murakabe usul
leri, kanunun muayyeni hükümleri dairesinde 
cereyan eder. Bu ne amonim şirketlerin, ne de 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin murakabe siste
mine uygun bir şey olmuştur. Bu deve kuşu hi
kâyesine benzemiştir. Bu hükmün tamamen 
kaldırılması ve bizim böyle b'id'at sayılacak 
murakabe sistemlerine tâbi ve birbirine benze
mez usullerden çekinmemiz lâzımgeldiği kana
atindeyim. Bilhassa, kanunu mahsus ile anonim 
şirket hüviyetini verdiğimiz bu gibi malî mü
esseselerin gerek idare sistemlerinde, gerek mu
rakabe usullerinde ahenkli ve yeknasak mevzu
at konması zaruridir, biribirine benzemiyen 
hükümler koymak oğru değildir. Esasen böyle 
bir hüküm koymaya neden lüzum görülüğünü 
bir türlü anlamıyorum. Çünkü bundan evvel 
Yüksek Meclisçe tasvip buyurulmuş olan ka
nun hükümleri dairesinde bugün fiilen çalış
makta olan Denizcilik Bankası Anonim Şirketi 
nizamnamesinde öyle bir hüküm vardır ki, Ha
zineye istediği zaman, istediği anda murakabe 
etmek hakkını verir. Mademki bu hüküm var
dır, olduğu gib'i onu Vakıflar Bankası için de 
kabul edelim. Büsbütün başka yeni bir hüküm 
koymanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Mü
saade buyurursanız Denizcilik Bankası Kanu
nunun 23 ncü maddesini okuyayım : «Maliye 
Vekâleti bankanın her türlü işlem ve hesapları
nı doğrudan doğruya veya Devlet İktisadi Te
şekkülleri Umumi Murakabe Kurulu marifetiy
le denetlemek yetkisine sahiptir.» 

Bunu aynen kanuna koyarsak mesele halle
dilir, iki kanun arasında açık bir yeknasaklık 
temin edilir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Eğer bu teklifi komisyon ve Hükümet benim
serlerse Yüksek tasvibinize sunarlar. 

EEİS..—« Komisyon. 
RAPOR SÖZCÜSÜ REFET AKSOY (Ordu) 

— Efendim, 14 ncü maddeyi teşkil eden mura
kabe heyetinin vazifesine mütaallik hususa Bed
ri Nedim Beyin vâki olan itirazını cevaplandı
rayım. 

Filhakika anonim şirket mahiyetini haiz olan 
şirketlerin murakabe sistemi kendi meclisi ida
relerine ait bir iştir. Böylece burada olduğu gi
bi, sermayesinin % 75 i Devlet murakabesinde 
bulunan bir müesseseye ait bir bankanın umu- | 
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mi işlerini esaslı bir surette murakabe etmek 
ihtiyacını Bütçe Komisyonu yakinen tetkik et
tiğinden dolayı bu hükmü koymuştur. İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait müesseselerin mura
kabesi Umumi Murakabe Heyeti tarafından ya
pılmaktadır. Buna mütenazır olarak, yeni ku
rulan bankanın muamelâtının kontrolünü tek
nik bir şekilde yapıp sathilikten kurtarmak için 
hesapların tetkiki sonunda bir rapor hazırlayıp 
onlara vermenin salim bir netice doğuracağı ka
naatiyle l/u madde bu şekilde kabul edilij. 
Madde kabul edildiği takdirde bankaurı işleri 
daha emniyet içine girmiş ve salim istikamet 
almış bulunacaktır. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
Efendim, komisyonun Muhterem Sözcüsünün be
yanatı, itiraf ederim ki, bendenizi tatmin etmiş 
değildir. Ben murakabeden azade kılınsın de
miyorum, iki kanun arasında ahenk ve yekne
saklık temin edilsin diyorum. Niçin bir anonim 
şirket Devlet İktisadi İşletmeleri murakabe usu
lüne tâbi olsun ve bu müesseseyi Maliye Vekâ
leti istediği zaman murakabe etmek salâhiye
tini haiz olsun? Denizcilik Bankası için aynı za
ruret ve ihtiyaç mevcut değil mi idi ki, böyle 
bir hüküm konmadı? Bu iki müessese arasında 
ne fark vardır? Onun da bütün hisseleri Dev
letin, dolayısiyle Hazinenin, bunun da % 75 ser
mayesi milletindir. Bu itibarla bunları birbirin
den tefrik etmeye imkân yoktur. İşte 23 ncü 
maddeyi okuyorum : (Maliye Vekilliği banka
nın her türlü işlem ve hesaplarını doğrudan doğ
ruya veya Devlet İktisadi Teşekkülleri Umumi 
Murakabe Kurulu marifetiyle denetleme yetki
sine sahiptir.) 

Bu, aynen bu banka için de lüzumlu ve za
ruri bir hükümdür. Yeni bir hüküm vaz'etmek 
bence, kabul edilmiş olan prensibe aykırıdır. 

REİS — Muhlis Ete. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUHLİS 

ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; ben 
komdsyon adına konuşuyorum. 

Biliyorsunuz ki, Türkiye'dekâ anonim şirket
lerin, başka memleketlerde olduğu gibi mura-
kalbe eden yeminli murakıplar ve muhasipler 
teşkilâtı yoktur. Bu olmayınca büyük şirket
lerin 'teknik ,bir murakabesi yapılamıyor. Ger
çi bu şirketlerin Ticaret Kanununa giren mu-
rakiplerd vardır, fakat bu murakipler teknik 
bir murakabe yapamıyor. 
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Halbuki, önümüzde büyük bir müessesenin mu
rakabesi meıvzuubahisti'r. Bu müessese de âmme ma
lını teımsdi eden Vakıflar Bankasıdır* Vakıflar 
Bankasına murakabesini yapacak yeminli muha
sip ve murakipler teşkilâtı henüz memlekette ol
madığı için, bunu memlekette teknik bdr mura-
ıkalbe teşkilâtı olan murakabe heyetine gördür-
meyi faydalı gördük. Denizbankta da bu mu
rakabe ihtiyari mahiyettedir. Şahsi kanaatime 
göre keşke orada da mecburi mahiyette olsay
dı! O itibarla böyle bir murakabe teşkilâtının 
her sene sistematik bir şekilde bu müesseseyi 
•murakabe etmesinde ve raporlarını alâkadar 
harikaya vermesinde bir mahzur değil, muraka
be tekniği bakımından »bir fayda mülâhaza et
tik. Onun için bu maddeyi buraya dlâve ettik. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

idare Meclisi 
MADDE 15. — Bankanın idare Meclisi, üçü 

(A), biri (B) ve bdri (C) grupu hisse senedi 
sahiplerini temsil etmek üzere umumi heyetçe 
seçilecek beş azadan terekkübeder. Bankanın 
umum müdürü idare meclisinin tabiî âzasıdır. 
idare Meclisi umum müdür dışındaki azalardan 
birini reis seçer. 

(A) Grupunu temsil edecek idare Meclisi 
âzalarının bankacılık sahasında bilgi ve tecrü
beleri olması şarttır. 

idare Meclisi âzalarının hizmet müddetleri 
salâhiyet ve mesuliyetleri Ana Sözleşmede gös
terilir. 

TARIK GÜRERK (izmir) — Efendim, Hü
kümet teklifinde Meclisi idare azalarından bi
rinin veya ikisinin Vakıflar teşkilâtından olma
sı lüzumlu görülmüş ve teklif böyle gelmiş iken 
Bütçe veya diğer bir komisyonda bu kayıt kon
mamıştır. 

Bendeniz de idare Meclisi âzalıklarından bi
risinin Vakıflar Teşkilâtından seçilmesinde fay
da ve zaruret görüyorum. Esasen iktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait 3460 numaralı Ka
nunda da buna mütenazır hükümler mevcuttur. 
Münasebetlerin daha iyi tanzimi ve müessesenin 
selâmeti bakımından ibu fıkranın Hükümetin 
teklifi dairesinde kabulü doğru olur. Buna da
ir bir takrir takdim ediyorum, kabulünü rica 
ederim. 
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RElS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bankanın idare Meclisi âzalıîklarmdan biri

ne Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtından bir 
memur seçilir. 

izmir Mebusu 
Tarik Gürerk 

RElS — Komisyonun bir mütalâası var mı? 
RAPOR SÖZCÜSÜ REFET AKSOY (Erzin

can) — Muhterem arkadaşlar, bankanın idari 
işlerini temsil hususunda sermayenin çoğu doğ
rudan doğruya Vakıflar idaresine aittir, yani 
sermayenin %, 55 i mazbut vakıflar, % 20 si ise 
mülhak vakıflardır. Binaenaleyh, idare meclisini 
teşkil edecek üyelerin, aded itibariyle, serma
yenin çoğu kimde ise ona göre olması lâzımge-
lirdi. Bu noktai nazara istinadederek gerek Mali
ye, gerek Ticaret ve gerekse Bütçe Komisyonunun 
teklifi veçhile, üçü Vakıflar idaresinden, bir 
tanesi mülhak vakıflarda ve birisi de hisse sa
hiplerinden olmak üzere beş kişiden müteşekkil 
olmasını muvafık gördük. Tarık Gürerk arka
daşımızın teklifi veçhile ikiye indirdiğimiz tak
dirde sermaye nispetinin nazara alınmadan tem
sil edilmesi neticesinde temsil hususunun za'fa 
uğraması mümkündür. Bu itibarla komisyon 
olarak teklife iltihak etmiyoruz efendim. 

REİS — Hükümetin bir mütalâası var mı 
efendim? 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Hükümet olarak Tarık Gürerk arka
daşımızın takririne bir itirazımız yoktur. 

RElS — Tarık Gürerk'in takririni tekrar 
okuyoruz. 

(izmir Mebusu Tarık Gürerk'in takriri tek
rar okudu). 

RElS — Komisyon takrire iştirak etmemek
tedir. Takririnin dikkate alınıp alınmamasını 
oyunuza arzediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Umum Müdür 
MADDE 16. — Bankanın işleri Umum Mü

dür tarafından tedvir olunur. Umum Müdür, 
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Vakıflar Umum Müdürünün inhası ile Başvekil 
tarafından tâyin olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur, 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Personel 
MADDE 17. — Banka ve kuracağı ortaklık

ların personeli hususi hukuk hükümlerine tâ
bidir. 3659 sayılı Kanun, banka ve kuracağı or
taklıklar hakkında uygulanmaz. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur, 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

V - Çeşitli hükümler 
Hukuki rejim 

MADDE 18. — 1050, 2490 ve 3460 sayılı ka
nunlar ile bunların ek ve tadilleri, banka ve 
kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur, 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kuruluş hususiyetleri 
MADDE 19. — Bankanın Ana Sözleşmesi, 

Ticaret Kanununda yazılı kuruluş muameleleri
ne ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri 
dairesinde İcra Vekilleri Heyetince tasdik olun
duktan sonra başkaca merasime hacet kalmak
sızın doğrudan doğruya ticaret siciline kayıt ve 
ilân olunur. Bankanın katî kuruluşu bu ilân 
gününden başlar. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

VI - İstisna hükümleri 
MADDE 20. — Türkiye Vakıflar Bankası 

Türk Anonim Ortaklığının, Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne açacağı her türlü krediler yekunu 
ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçalarının % 20 si
ni geçemez. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen, yok
tur. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nunun akar ve toprak satış 'bedelleri ile taviz 
bedelleri hakkındaki hükümleri, bu bedellerden 
sermaye ^ iştirak hissesi olarak Türkiye Vakıf
lar Bankası Türk Anonim Ortaklığına devredi

lecek paralar hakkında tatbik olunmaz. 
REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Kaldırılan hükümler 
MADDE 22. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 3821 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde, (İstanbul Vakıfparalar Müdür
lüğü), (Ankara Vakıfparalar Müdürlüğü) ve 
(2) sayılı cetvelde, (İstanbul Vakıfparalar Mü
dürlüğü) başlığı altında dâhil bulunan kadrolar 
bu cetvellerden çıkarılmıştır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
oyumuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - İntikal hükümleri 
MUVAKKAT MADDE 1. — Vakıfparalar 

Müdürlüğünün mevcut ve matlupları, halen ik
raz yoliyle işletmekte bulunduğu bütün hak 
ve menfaatleri bu müdürlüğün bilcümle taah
hüt ve horçlariyie birlikte, Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığına intikal eder. 

Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Mü
dürlüğünce hazırlanacak devir bilançosunda ya
zılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelle
riyle, gayrimenkuller takdir olunacak kıymet
leriyle ve alacaklar devir tarihindeki bakiyele
ri üzerinden değerlendirilir. Peşin alman faiz
lerin devir tarihinden sonraya ait kısmı temettü 
olarak bankaya intikal eder. 

Mazbut vakıflarla mülhak vakıfların' devir 
tarihinde Vakıfparaılar Müdürlüğünde mevcut 
bilcümle matlubatından bunların bankaya işti
rak hisseleri çıktıktan sonra geri kalanı Vakıf
lar Umum Müdürlüğü ile mülhak vakıflar na
mıma tevdiat kayıt veya Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün göstereceği şekilde tenmiye edilir. 

Vakfedilmiş olan paralarla hisse senedi alın
ması mecburidir. 

Vakıfparalar Müdürlüğü adına tescil edil
miş olan ayni hakların Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı adına devir ve tescili mua
melelerinden dolayı bir defaya mahsus olmak 
üzere hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 2. — Bankanın kad- I 

rolarma alınmıyam Vakıfparalar Müdürlüğünün 
maaşlı ve ücretli memurlarla hizmetlilerinden, 
maaşlı memurları hatkkında 3335 sayılı Kanu
nun ikinci maddesi tatbik olunur. Ücretli me
murlara her hizmet senesi için almakta olduk
ları ücretin bir ayğılı ve hizmetlilere yarım ay
lığı nispetinde, banka tarafından bir tazminat 
verilir. Bu tazminat defaten verilmeyip ay son
larında hizmet yıllarına göre birer aylık olarak 
ödenir. Bunlardan Muvazene! Umumiyeye dâ
hil dairelerle, mülhak ve hususi bütçeli daire
lerde ve belediyelerde veya bunlara tâbi mü
essese ve teşekküllerde ve 3659 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbi daire ve müesseselerde veya 
bu bankada maaşlı veya ücretli bir vazifeye 
tâyin olunanların tazminatları tâyinlerinin teb
liği tarihinden itibaren kesilir. 

Tazminata esas olacak hizmet yıllarının he
sabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye ib
lâğ olunur. (6) aydan az kesirler nazara alın
maz. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 23. — Bu kanunun kaldırılan hü
kümlere mütaall'ik 22 nci maddesi Bankanın 
katî kuruluş tarihinden, diğer hükümleri ka
nunun neşri tarihinden itibaren meriyete girer. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyiha açık oya arzolunmuştur. 
iç istikraz hakkındaki lâyihanın oylama mu

amelesi bitmiştir. 

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

RElS — Ekonomi ve Ticaret Vekili, buyu
run. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLl FET
Hİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem arka
daşlar; bugünkü gündemde Yabancı Sermaye 

[1] 60 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Yatırım Kanunu ile alâkalı bir madde mevcut 
bulunmaktadır. 

Yabancı sermayenin memlekete gelmesini 
teşvik etmeye 1951 yılında kabul buyurduğunuz 
bir kanunla başlanmış olmakla beraber gerek 
sahanın mahdut olması, gerek transfer edilecek 
temettü nispetinin düşük olması yüzünden bu
güne kadar ümit edilen nispette bir inkişaf kay-
dedilememiştir. Yabancı memleketler mavzuatı 
tetkik edilerek ve sermaye getirebilecek memle
ketlerin sermaye muhitleriyle yapılan temaslar 
neticesinde mevcut kanunun tâdil edilmesi za
rureti hissedilmiştir. Bu sebeple memleket 'için 
faydalı olacağı düşüncesiyle yepyeni bir kanun 
lâyihası hazırlanarak Yüksek Meclise tevdi edil
miş bulunmaktadır, işin ehemmiyetine binaen 
bu kanun lâyihasının öncelikle ve ivedilikle mü
zakere edilmesini rica etmekteyiz, kabul edilme
sini rica ederim. 

Maruzatım budur efendim. 
REÎS — Cemal Reşit Evüpoğlu, buyurun. 
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlarım; takdir buyurursunuz, 
huzurunuza gelmiş olan bu kanun tasarısı ikti
sadi önemi memleketimizde para piyasasında, 
sınai teşebbüsler sahasında ve dolayısiyle bü
tün iktisadi hayatımız üzerinde yapacağı 
tesirler bakımından, üzerinde ehemmiyetle 
durulması ieabeden bir tasarıdır. Bu itibarla 
esasen Geçici Komisyondan, birçok arkadaşla
rımızı takibetmek imkânından mahrum bıra
kan bir şekilde, süratle geçmiş olan bu kanun 
tasarısını iyice tetkik edebilmemiz, üzerinde 
'esaslı malûmat ve bilgi sahibi olmamız için ça
lışmamız lâzımgelmektedir. Bu sebeple bu ka
nunun normal bir şekilde müzakereye tâbi tu
tulmasında, fikir ve mütalâalarımızı daha cid
dî etüd ve tetkiklerde dayanarak arzetmek için, 
zaruret vardır. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLÎ FET
Hİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem arka
daşlar; Mevzuubahis kanun lâyihası; Eyüboğlu 
arkadaşımızın zannettiği gibi, komisyonlarda mü
zakeresi süratle yapılarak geçirilmek istenen 
bir kanun lâyihası değildir. Bilâkis, koanisyon,-
larda arkadaşlarımızın yaptığı derin tetkikler 
neticvesinde vücuda getirilmiş bir lâyihadır. 
Gayet basit bir metotla, yabancı sermayeyi 
memleketimize eelbetemk için çeşitli memle
ketlerin. mevzuatını tetkik 'etmek suretiyle, 
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memleketimizde takibedilmeei lâzımgelen hattı I 
hareketin ne olduğunu basit olarak ortaya çı
karmak üzere üzerinde çalışılmış olan bir ka
nun lâyihası, Eyüboğlu arkadaşımızın endişele
ri hilâfına, memleket parasının kıymetini zede- 1 
lemek şöyle dursun daha1 ziyade tarsin etmek 
gibi bir karakter arzeder. Bu itibarla mem
leketin ekonomik kaynaklarını daha rasyonel 
olarak işletme imkânlarını bahşeder. Ve nihayet 
bu kanun lâyihası, esasen mevcut olan bir ka
nunu, Yüksek Meclisin kabul ettiği bir kanu
nu, memleket lehine birtakım hükümlerle daha 
da takviye eden bir kanun lâyihasından ibaret
tir, huzurunuza gelmiş yepyeni bir mevzu de
ğildir, arkadaşlar. 

Şimdi bu mevzuda bilhassa üç noktaya 
ehemmiyet verilmiştir. 

Memleketimizde kurulan bütün tesisler, iş
letmeler bu memleketin labiî kaynaklarını is
tismar edecektir. Bu memlekette yeni yeni iş 
imkânları açacaktır, işsizliğin mücadelesine hiz
met edecektir. Bu memleketteki işçi ücretleri
nin yükselmesine imkân sağlıyacaktır. Yani bu 
kanun lâyihası, Hükümetimizin takibettiği içti
mai siyasete uygun bir kanun lâyihasıdır. 

ikinci olarak memleketin içinde bulunduğu 
geniş bir hayat seviyesinin icaplarını temin et
mek bakımından döviz disponibilitemiz itibariy
le darlığımız meydandadır, bu kanun lâyihası, I 
memleketin döviz kaynaklarını takviye ve mem
lekete yeni yeni döviz kaynakları temin edecek 
olan bir kanun lâyihasıdır ve aynı zamanda 
memleketin döviz tasarrufunu mümkün kılacak 
bir kanun lâyihasıdır. Bu kanun lâyihası ile ne 
yapılacaktır? Memlekette bugün sermaye bekli-
yen muazzam işleri yabancı memleketlerdeki 
müteşebbislere de açık tutar ve böyle birtakım 
teşebbüslerin Türkiye'de kurulmasını, sermaye 
iştirakini ve Türk işçisine iş imkânını Bağlıya
cak bir kanundur. 

Bu itibarla arkadaşımızın endişeleri, tamamen 
yersizdir ve hattâ bu endişeleri bir bakıma da 
gayet geri bir görüşün ifadesidir. Memleketin 
tabiî servet kaynakları, halkın çalışma azmi öy
lesine inkişaf etmiştir ki, bu şartlar içinde ya
bancı sermayelerin memlekete gelerek işletme
ler kurması, yeniden yeniye imkânlar açması, 
memleketin parasının da istikrarına hizmet ede
cektir; hayat seviyesinin artmasına hizmet ede
cektir ; rasyonel olarak ekonomik faaliyetin art- J 

.1954 0 : 1 
masına hizmet edecektir. Şu ve bu cihetten en 
küçük tarize daha bu mevzuun tahammülü ol
madığı aşikârdır ve esasen Hükümetin her mev
zuda ayrı bir kararname ile işletmeleri çalıştır
masına imkân veren bir kanun olduğuna göre 
her mevzuda Hükümeti murakabe etmek de bu 
suretle Yüksek Meclisin yetkisi dâhilinde ola
caktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Takriri okuyoruz efendim. 
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Söz istemiştim. 
REÎS — Cemal Bey, size söz vermiyeceğim, 

çünkü öncelik ve ivedilik üzerinde bir kişiye 
söz verdim, size söz verdim, esbabı mucibesini 
arzettink. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında bulunan (Yabancı sermaye yatırım 
kanunu lâyihasının) diğer işlere takdimen ön-
çelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

REİS — Evvelâ öncelik teklifini oyunuza 
arzediyorum, kabul edenler... F.tmiyenler... ön
celikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz, Cahit Zamangil'indir. 
Cahid Bey Grup adına mı, şahsınız adına mı ko
nuşacaksınız? 

CAHlD ZAMANGÎL (Trabzon) — Tasrih 
edilmedikçe şahsım adına. 

REÎS — Cezmi Bey, Grup adına mı, şah
sınız adına mı? 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) —- Şahsım adına. 
REÎS — Buyurunuz Cahid Bey. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; tetkik edeceğimiz kanun tasarısı, 
iki kategori hükmü ihtiva etmektedir. 

Birincisi, prensiplere taallûk eden hükümler, 
ikinci kategori hükümlerse malî hükümlerdir. Tü
mü üzerindeki görüşmede daha ziyade prensiple
re taallûk eder gördüğüm hükümler üzerinde 
duracağım. Peşinen şunu arzedeyim ki, bu kanun 
o mahiyettedir ki Meclisimizi teşkil eden iktidar 
ve muhalefete mensup gruplardan mümkün olan 
en geniş müzahereti ve tasvibi görsün. Böyle bir 
tasvip bu kanunun muvaffakiyetinde âmil olur. 
Kanunun esası teminattan başka bir şey değildir. 
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Geniş bir tasvip böyle bir teminatı da ayrıca ih
tiva eder. Tenkidlerimi, tekliflerimi sadece bu 
ruh dâhilinde yapacağımı şimdiden size ifade 
ederim. 

Mevcut kanunumuzla bugünkü tasarı arasın
da prensiplere taallûk eder hükümler diye kabul 
ettiğimiz noktadan esaslı fark şudur : 

Mevcut kanun, iş sahalarımızdan bâzılarını 
yabancı sermayeye kapalı tutmuş fakat ekserisini 
açmış idi. Bugünkü tasarı Türkiye'de düşünüle
bilecek bilûmum çalışma ve iş sahalarını yabancı 
sermayeye açmaktadır. Ben burada şu endişeyi de 
izhar edeceğim. Tanmla ticaret sahasına yabancı 
sermayenin girmesini doğru bulmuyorum. Ve bu
nun dışında kalan sahaların yabancı sermaye 
için ve memleketimize faydalan için tamamen 
kâfi olduğuna kaniim. İktisadi faaliyet şubeleri
mizden birçoğunda sermayece, emekçe, teknikçe 
yabancı ile iş birliği yapacak durumdayız. Fakat 
bir kısmında ve bilhassa tarımla ticaret sahasını 
yabancı ile iş birliği yapılmasına müsait görmü
yorum. Tanm bahsinde gördüğüm tehlike şudur: 
Yabancı sermayenin gireceği yerden Türk çift
çisinin çıkması muhtemeldir. Çıkmadığı takdir
de yabancı sermayenin ecîri olmak tehlikesi var
dır. Arkadaşlar, bu tehlikeyi kabul etmiyelim, 
derim. Ve bence bu, iktisadi bir tehlikeden ziya
de içtimai ve siyasi huzurumuz meselesidir, tehli
ke bu noktaya muzaftır. 

Ticaret sahasına gelince; dış ticaretimize ya
bancı sermayenin girmesi halinde ne gibi haller 
vukubulabilir?. Evvelâ kabul edelim ki, arkadaş
lar, dış ticarette Türkiye'ye gelecek yabancı ser
mayenin kuracağı müessese, bilmeliyiz ki, derhal 
muayyen vasıflarından dolayı bütün Türk mües
seselerine faik bir unsura sahip olarak girecektir. 
Yabancı sermaye dünyanın her tarafındaki tica
ri münasebetleriyle birlikte gelecektir. Bunlar, 
ticari münasebetler olduğu kadar hısım ve akra
balık münasebetleridir de. Ticaret hayatımızda 
çalışmış olanlar çok iyi bilirler ki, yabancı tacir
lerin Türk tacirlerine başlıca faikiyeti, münase
betlerinin akrabalık ve sair sebeplerle Türk ta
cirlerinden daha keniş olması, dünyanın her pi
yasasında formül bulmakta, sözünü geçirmekte 
bizlerden üstün olmasıdır. Bu böyle olunca, 
ihracat piyasasını nazara alırsak Türkiye'nin 
büyük" ihracat piyasası İzmir'imizin ticaretini 
kaybetmesi tehlikesi vardır. Biz bugün az çok 
liberasyon tedbirleri içinde yürüyoruz. Takas 

gibi, deblokaj gibi sistemlerden kurtulmaya 
çalışıyoruz. Bu vadide bir hayli de ilerlemiş 
vaziyetteyiz. Ancak, kolay kolay da ufak mü
badele sistemlerinden kurtulamıyoruz. Biz bu 
sistemler içinde kaldıkça, takas, kliring, deb
lokaj üçüncü listeler içinde durdukça, haricî 
münasebetlerinin genişliğinden dolayı bu usul
lerde de daha mahir olan yabancı sermaye ih
racat piyasalarımızı elimizden alabilir. Bilirsi
niz ki, üzüm, incir, fındık, hububat, tütün gibi 
sahalarda şimdiye kadar yekdiğerini takibetmiş 
olan Hükümetler bir nevi millî politika diye
bileceğimiz bir politika takibetmişlerdir. Geliş
mekte olan bu zirai sahaları himaye etmişler
dir. O kadar ki, dış piyasalarda güçlük pahası
na, birer süratle müstehlikin cebinden ödemek 
pahasına bu himaye politikamızı yürütmekte
yiz. Bu politikanın işlemesinde Türk ticaret 
müesseselerinin rolü olmuştur, bundan böyle 
de olacaktır. Zannetmiyelim ki, biz bu politika
yı yürütürken sadece kanun kuvvetine, zora 
dayanırız. Hayır. İzmir'de, Mersin'de, Antal
ya'da hattâ daha başka yerlerde ihracat müesse
selerimizin zaman zaman hislerine müracaat ede
rek malları korumak politikasını yürütmekte 
kolaylıklar görmüşüzdür. Ama bu piyasalarda 
yabancı hükümranlık tessüs ettiği andan itiba
ren bu politikamızı yürütmekte zorluk çekebi
liriz. 

İthalât piyasasına gelince: Aynı münasebetler 
muhakkak ki, ithalât piyasasında da aynı te
sirleri gösterir. Hatırlarsınız ki, son zamanlar
da döviz kıtlığı dolayısiyle hemen hemen it
halâtımız, kredili ithalâta münhasır kalmıştır. 
Bunlar, günün gelip geçici vakaları değildir. 
Sıkıntı içindeyiz. Benim kanaatimce devam 
edecek ve daha çok sıkıntılı zamanlarımız ola
caktır. Bu itibarla hariçten kolaylık görmek, 
kredi almak suretiyle ithalât yapmak durumun
dayız. Bu sahalar, yabancı sermaye ile teşekkül 
etmiş şirketler Türkiye'de işi ele aldıktan son
ra, onlara intikal eder. Çünkü yabancı şirket
ler elbette ki, bizler yerine buradaki şubeleri
ne itimat eder ve kredili ithalât emtiasını on
lara gönderir. Bu da ithalât piyasasının yaban
cılar eline geçmesine sebep olur, ithalâtımızı 
onların eline terk ve tevdi etmiş vaziyete gire
riz. 

Başka bir tehlike daha vardır. Eğer ticari 
sahaya yabancı sermayeyi sokarsak, Türk - ya-
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bancı muhtelit şirketler adedi çoğalır ve kam
biyo kaçakçılığı önüne "geçilmez bir hal alır. 
Bugün daha hariçte şubeleri bulunmıyan tica
ret müesseselerini kanuni olarak murakabe ve 
teftiş etmekte dahi müşkülât çekmekteyiz. 
Bunları, hariçte fonları bulunan, hariçte ana 
müesseseleri bulunan, hariçte münasebetleri bu
lunan yabancı - türk muhtelit şirketler elinde 
mütalâa ettiğimiz zaman tehlikenin ne kadar 
daha büyük olacağını kestirmek zor olmaz. 

îç ticaret sahasında bilmem ihtiyaç mı var
dır? «Tek fiyat», «Büyük mağaza» gibi teşekkül
lerin, büyük, her çeşit malı satan yedi sekiz katlı 
binalarda çalışan yabancı iç ticaret müessesele
rinin kurulması çok mu şayanı arzudur, muhtaç 
mısınız, niçin? Bunların böyle bir kanunda yeri 
yoktur. Muhtaç olduğumuz şeyler için yabancı 
sermayeyi davet ediyoruz. Muhalefete mensup 
bir arkadaşınız olarak İktidar Partisinin getir
diği bu kanuna müzaharet 'etmek istiyorum. 
Muhtaç olduğumuz sahalarda gelsin. Ama tarım 
için tehlikelidir, ticaret için hem tehlikelidir, 
hem de lüzumsuzdur. Mâruzâtım bu kadardır. 
Birinci madde mevzubahs olduğu zaman tarım 
ve ticaret sahalarını istisna eden bir hüküm 
teklif edeceğim. Bu kanunun diğer maddele
rinde malî takatimizi aşmak istidadını gösteren 
hükümler vardır, ama nihayet bunlar birtakım 
malî mevzulardır, bunlar üzerinde konuşurken 
birbirimizi ikna imkânlarını arıyabiliriz. Ben
ce esas bu meseledir, bütün arzumuza rağmen 
bunda muvaffak olamazsak bu kanun aleyhinde 
oyumu kullanmak mecburiyetinde kalacağım; 
asıl dileğim müşterek bir neticeye varmaktır 
ve kanunun daha geniş bir ekseriyetle kabu
lünü temin eylemektir. 

REÎS — Cezmi Türk, buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, haklı 

olarak belki bâzı arkadaşların garibine gider. 
Sermaye ile alâkasız bir meslek adamı, böyle 
büyük sermayeden nasıl bahsedecek diye... 

Evvelâ şunu arzedeyim: Pek hürmet etti
ğim bir büyük doktorumuz aylarca evvel bu ka
nun tasarısının bu Meclise geleceğini millet ef
kârı umumiyesine «Zafer» gazetesi vasıtasiyle 
tebşir eylemişlerdir. Bendeniz büyük sermaye 
namına konuşan bu doktorumuzun ikaz ve teb
liğini gördükten sonra mütevazı arkadaşınız 
bir küçük doktor olarak bu sermaye üzerinde 
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I konuşmak salâhiyetini kendimde görüyorum. 

Onun için özür dilerim. 
Bu kanun, ivedilikle geçer gibi görünüyor 

ama, gecikmiş bir kanundur. Çünkü bu kanunun 
Büyük Millet Meclisine sevkedileceği, Ekim ayı 
ortasında ilân edilmişti. Hattâ o kadar ki, sara
haten matbuata beyan edildi. Meclisin ilk celse
lerinde konuşulacak, dendi. Cemal Reşit Eyü-
boğlu arkadaşımız, mazur görsün, demokratik 
devirde Meclis dışından böyle direktifler gelir. 
Bu direktifleri takibetmek lâzım. Direktifleri 
bilhassa muvafık matbuatta takip buyurmuş 
olsalardı bu kanunun gecikerek gelmiş olduğu
nu tasdik ve tasvibederlerdi; zannederim. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Metni 3 gün 'evvel elimize aldık. 

CEZMÎ TÜRK .(Devamla) — Efendim, biz 
daha evvelki kanun geçerken de mâruzâtta bu
lunmuştuk. Hükümetimiz beceriksiz bir ope
ratöre benzemektedir. Geliyor, diyor ki, ikti
sadi sahamızda zorluklar vardır, sermaye dar
lığı vardır, bunu geliştirmek için biz dışardan 
sermaye getireceğiz, işte onun için bu kanunu 
getirdik, bunun ilâcı budur, bu bıçağı atar ve 
bu operasyonu yaparsak yabancı sermaye mem
leketimize akın edecektir. 

Sayın Çelikbaş'm demin tekrarladığı ş'eyler 
'evvelce de bakanlar tarafından bu kürsüden 
aynen tekrarlandı, bu suretle dövizimiz arta
cak, iş sahamız genişliyecek, iktisadi hayatımız 
canlanacak denildi ve bu kanun böylece bu
radan çıktı. Aradan birkaç ay geçtikten son
ra, geliyorlar diyorlar ki, bu bıçak kâfi gelme
di, yaptığımız operasyon umduğumuz neticeyi 
getirmedi, şimdi daha büyük bir bıçak ataca
ğız, büyük bir operasyon yapacağız, işte onun 
için şu kanunu getirdik, bu kanunla istedikle
rimiz olacaktır, iktisadi hayatımız genişliğe, 
şenliğe kavuşacaktır, diyorlar. Fakat bu ara
da, hastanın bünyesini unutuyorlar gibi geliyor 
bana. Çünkü biz iktisadi bakımdan pek iptidai 
bir hammadde memleketiyiz, Ibunu açıkça ken
di kendimize itiraf etmeliyiz, maalesef pek ip
tidai ve geri kalmış hammadde memleketiyiz. 
Dünyaya zamanında iyilik getirmiş olan libe
rasyon bizim için nasıl zararlı bir reçete olmuş; 
Hükümeti bugünkü tahditlere götürmüş, trans
ferler yapılmamış durumda, dış ticaret açıkla-
riyle bizi bir acıklı ve müşkül vaziyete düşür-

I müşse o vakit, biz liberasyonun da aleyhinde 
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bulunmuştuk. Geniş liberasyonun tehlikelerini 
göstermiş ve Mecliste arzetmiştik. Fakat din
letemedik. Sonra hâdiseler gelip çattı. Libe
rasyona karşı önce tahdit alındı, saklandı. 
Şimdi artık tahditler başlamıştır. 

Biz bu defa memleketimizin bünyesine göre 
tercihli listeler yapmaya başladık; buyurdular. 
Malûm şekilde geldi. Aynen bunun gibi yaban
cı sermaye gelip halaskar olacaktır, deniyordu. 
Şimdi gerekçede diyor ki, umduğumuzu bula
madık; ancak beş on müessese müracaat etti 
ve saire. Onun için diyorlar; bu yeni reçeteyi 
bize verirseniz bununla yine döviz artacak. Sa
yın Fuad Cebesoy demin burada idi. Onun 
da dediği gibi, _ serbest para piyasası yapmadık
ça yabancı sermaye gelip, kazandığı parayı 
doları 280 kuruştan değiştirmeye mecbur kal
dıkça bundan istifade edilemez. Bu arada şunu 
arzetmeliyim; Bir büyük Doktorumuzun temsil 
etmekte olduğu bir büyük sermaye, buraya, bir 
Amerikalıyı son baharda davet etti. Bu Ame
rikalı geldi memleketi gezd'i. Kendisinden be
yanat aldılar, ikramlar ve ziyafetler yaptılar ve 
Amerikaya gitmeden önce gazetelere demin ar-
zettiğim tebliği yaptılar. Dediler ki; Bir kanun 
lâyihası Meclisten geçirilecek ve bu kanunla 
Amerikan sermayesi memleketimize akın edecek. 
Mister Rendil buradaki konuşmasından sonra 
Amerikada Türkiye'deki malî temaslarının ve 
zivaretlerinin neticesini açıkladı. Son günlerde 
Vatan Gazetesi bu yazılarını Tercüme ederek 
Türk efkârı umumiyesine sundu. 

Bu zat; «Kanundan evvel bâzı mânevi mü
kellefiyetler ve mecburiyetler ortaya atmakta
dır. Msr. Rendil demektedir ki, Türkiye yabancı 
sermave istiyor ama ondan evvel Türkiye em
niyetli bir bölge olmalıdır ki, yabancıların inan
ması için Türk vatandaşlarının Amerika ban
kalarında, îsviçre bankalarında evvelce poli
tika sahasında çok söylenmişti ama, bu arzede-
ceğim sonuncusu söylenmemiştir, onu da yeni 
işittim - Cenubi Amerika bankalarındaki serma
ye kendi memleketlerine gelmelidir. Evvelâ 
Türk vatandaşları o vatanın evlâtları olarak 
kendi memleketlerinde kendi paraları ile yatı
rımlara başlamalıdır ki yabancı strmayeyt iti
mat ve emniyet gelsin. Tabancı sermay© de bu 
Türk evlâtlarının kendi vatanlarına karşı olan 
borçlarını eda ettiklerini görerek yabancı ser-
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I maye de Türkiye'ye yatırımlar yapmaya baş

lasın. 
Ş'imdi tuhaf bir tezat oluyor. Buraya Msr. 

Rendil getirildi. Yapılan temaslar sonunda 
Msr. • Rendil'e mukabeleten beyanlar yapılarak 
bu kanunun getirileceği söylendi ve getirildi. 
Eğer bu kanunun gerekçesinde görseydim, Msr. 
Rendil'in dediği gibi, yabancı memleketlerdeki 
sermayeyi Hükümetin buraya getirmeye ikti
darı yoktur, ama bundan daha evvel memleke
tin dışına sermaye kaçırılmasını döviz kaçak
çılığı yapmayı, kambiyo kaçakçılığı yapmayı 
önliyecek kanunları daha evvel getirseydi ve 
ondan sonra bu kanunu getirseydi ben de Hü
kümetin metodik bir surette çalıştığına ve bu 
işleri ciddiyetle takibettiğine kaani olurdum. 
Halbuki gündemde kambiyo kaçakçılığını önl'i-
yecek başka bir tasarı vardır. Bu kanun ekspe-
res kanun olarak muhtelif encümenlerden ge
çerken o zavallı kanun dilenci vapuru gibi her 
iskeleye uğramış ve normal yollardan, geçerek 
her komisyondan geçmiş ve şimdi de buraya 
gelmiş gündemde beklemektedir. Ben o kanu
nun gerekçesini okuduğum zaman tedehhüş et
tim. Alarm işareti veriyor. Kambiyo kaçakçılı
ğı yapılıyor diyor; Türk Parasını Koruma ka
nununun muhtelif şeylerinden istifade edilmek
tedir diyor. Bu kambiyo kaçakçılığını önlemek 
için bu kanunu çıkartın diyor. Ama bu kanun 
normal yollardan geliyor; gündemin içindedir. 

I Ben öyle zannediyorum k'i bugün sayın Mâliye 
I Vekili çıkacak önce şunu diyecek : Bu nasıl 

yürüdü geldi, bu kanundan önce evvelâ ivedilik 
I ve öncelikle kambiyo kanununu ele alalım, pa-
I ra kaçakçılığını önliyelim. Msr. Rendil'in de

diği yibi Türklerin yabancı memleketlere para 
kaçırmasını önliyelim, yabancı sermaye celb'i 
için de bu, iki numaralı sürat katarı olsun bari. 
Maalesef ümit ettiğimiz gibi olmadı, Kambiyo 
Kaçakçılığı Kanunu yine gündemde beklemek
tedir. 

Arkadaşlar, Cahid Zamangil arkadaşımız. 
güzel, teknik bir konuşma yaptı, itsin teknik5 

taraflarına dokundu. Bendeniz bir noktayı da
ha tavzihan arzetmek isterim. 

I Hepimiz, devletçilik prensibi Anayasasında 
bultmıem bir aneımUfc^tia çocuklarryız; Devlet
çiliği tarif ederken de hususi teşebbüsün boş 
bıraktığı sahalarda Devlet yatırımlarını yap-

1 maik, teşebbüslerini yapmak mânasına almıyor. 
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Bunun da bu aneamkfeefcte tatbiki ile Devlet sa
nayiini kurmuş bulunmaktayız. Bütün sahalar-
da yabancı sermaye serbest olacak. Bu serma
yenin, pırlanta gibi bilgisi, ilmi, tekniği, zekâ
sı ile içimize girdiğini tasavvur ediniz. Evve
lâ Devlet fabrkalarımızın bugünkü organizasyo
nu, işletmeciliği, bugünkü kadroları, bugün
kü randımanları, bugünkü maliyetleri solda sı
fır kalacaktır. Bugünkü gibi çalışıldığı tak
dirde bunlar maalesef kapanmıya mahkûmdur. 

Hususi sanayie gelince; bendeniz Adanal
ımızı bir sanayi şehri olarak yakından bildiğim 
için, hususi sanayiimizin tekniğinin ne vaziyet
te olduğunu biliyorum, maliyetinin, randıman
larının ne vaziyette olduğunu biliyorum, İkinci 
Dünya Harbinden sonra fabrikalarını ihtiyar-
ılaraıış addederek başta Alman sanayii olmak 
üzere bu lûtuftan faydalanarak tkinci Dünya 
Harbinden sonra tekniğini yenilemiş vaziyette
dir. Her kes yeni fabrikalar kurmaktadır. Bi
zim memleketimizin sanayiinin ekserisi Nuh 
Nebi'den kalmış, teknik makinelerle, usullerle 
çalışmaktadır. Tıpkı liberasyonla yaptığımız 
gibi, iptidai hammadde memleketini Avrupa 
piyasası ithalâtına açtığımız gibi. İstihsal mü
hendisliği işletme organizasyonu ve idareciliği 
hakfkımda ne resmî, ne hususi teşebbüs sahasın
da hiçbir fikrimiz ve tatbikatımızın olmaması, 
•ki ıbu hususu Mr. Randel raporunda dostça, 
açıfk ve (acıklı bir şekilde tebarüz ettirmiştir 
ve tenkidetmektedir, bütün bunlar memleketi
mizde malûm değilken memleketin bütün kay
naklarını yabancı sermayeye açıyorsunuz. Bir 
.taraftan Muamele Vergisi küçük sanayii ez
mektedir. Bunlar biır sanayi değil, aile sanayii 
vaziyetine bile gelememişlerdir, bu kanun yü
zünden. ö te taraftan Devlet elindeki sanayiin.' 
işletme, idare ve randımanı meydandadır. Ge
çenlerde burada bir de Serbest Bölge Kanunu 
çıkardınız. Bu serbest bölgede kurulacak fab
rikaların Anteb ve Adana'daki fabrikalarımı
zı ne haile getirecekleri henüz malûm de
ğildir. İskenderun ve Hatay'da kurulacaJk bu 
serbest bölge fabrikalarının getireoeğiı ne
ticelerden haberdar değilsiniz. Şimdi de geniş 
çapta ve büyük bir samimiyet ve serbestlikle ve 
İstanbul'daki sanayiimizin, küçük sanayiimizin, 
orta sanayiimizin ne durumda olduğunu bilme
den, ki, bendeniz bunların ne kadar feci bir 
durumda olduğunu biliyorum, böyle bir kanun 
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i getirmenin, fecaati meydandadır, öncelik râ 

ivedilikle bir kıravat kanununun da geleceğini 
biliyorum, onun müzakeresinde de arzedece-
ğim, Törki Anlaşması bu millete milyarlar 
kaybettirmiştir, bundan sonra siz bu, sermaye 
kanunu çıkarıyorsunuz. Memlekete nazari ni
metler gelecek. Fethi Çelikbaş arkadaşımız bu 

I kanunun samimî müdafiidir. Evvelce kendile
riyle arkadaşlık ettiğini zaman bunun İsviç-

I re'den geleceğini, İsviçre sermayesi olacağını 
galip ihtimal olarak zannediyorlardı. İktidarı 
esnasında Amerikan sermayesinin daha galip 
olacağı kanaatinde bulunduğunu zannediyorum, 
belki de bir karma sermaye gelecektir. Çok 
temenni eder ve isterdim ki, Mister Randel'in 
istekleri de beraber temin olunsun. Bu memle
ket de senelerdir içinde bulunduğu gerilikten 
kurtulsun. Hattâ Anayasamıza aykırı gördü
ğüm yani Türkiye'de devletçilikle kabili te
lif görmediğim bir kısmı bulunmasına rağmen 
müsterihül kalb olarak bu tasarıya beyaz oy 
verebilirdim. Fakat bu mülâhaza ve geçmişte
ki tatbikat ve, tâbirimi mazur görsünler, bu 
beceriksiz operatörler iktidarda iken bendeniz 
bu tasarıya beyaz oy veremem arkadaşlar. 

REİS — Efendim, 125 milyon liralık İç İs
tikraz Akdi hakkındaki tasarıya (251) oy ve
rilmiştir. (248) kabul, (3) reddir. Muamele ta
mamdır. Lâyiha kabul edilmiştir. 

I Oylarını kullanmıyanlar lütfen kullansın
lar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, ya
bancı sermayenin memlekete gelmesini teşvik 

I etmek maksadiyle hazırlanmış olan bu kanu-
I nun muvafakat milletvekillerinin olduğu kadar 

muhalefet milletvekilleri arkadaşlarımızın da 
I fikirlerinin mutabakati ile çıkmasını arzu et-
I miyecek hiç kimse yoktur. Hakikaten memle

ketin iktisadi kalkınması, bir partinin veya bir 
diğer partinin dâvası değil, bütün memleketin 
dâvası olmak lâzımgelir. Bu sebepledir ki, mu-

I halefette bulunan arkadaşlarımızın bizler kadar 
I bu neticeyi özlediklerine ve bizler kadar mem

leketin iktisadi refaha kavuşmasını istedikle
rine samimî olarak inandığım için bu gayeye 

I erişmemizi temin edecek vasıtaları hazırlıyan 
bu kanun üzerinde onlarca mutabakat görmek 
beni çok sevindirecekti. Benden evvel söz alan 

I Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım Cahid Za-
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inangil, kanunun heyeti umumiyesini tasvibet- | 
mekle ve aşağı yukarı şu baş tarafta söyledi
ğim temenniyatıma iştirak etmekle beraber, ı 
kanunun şümul sahasını geniş buldular ve bu
rada bâzı fikirler dermeyan ettiler. 

Biliyorsunuz ki, bu kanun tasarısı, halen 
mevcut ve yürürlükte bulunan bir-kanunu ta-
dilen gelmiştir. Bu kanun bâzı iş sahalarını 
ecnebilere açık tutmuş, bâzı iş sahalarını ka
pamıştır. Şimdi elimizde bulunan kanun tasa
rısının birinci maddesinin ecnebi sermayesine 
açık tuttuğu sahaları şu şekilde tâyin etmiştir; 

Madde 1. — Bu kanun, yatırım yapılacak 
teşebbüsün, 

a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı 
olması, 

b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulu
nan bir faaliyet sahasında çalışması, 

c) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade 
etmemesi şartiyle . . . » 

Bunlar umumi hükümlerdir, umumi şartlar
dır. Bunun altında bu şartlan haiz olmaktan baş
ka bir de takdiri şart mevcuttur ki, o da, yaban
cı Sermayeyi Teşvik Komitesinin karan ve tcra 
Vekilleri Heyetinin tasvibidir. 

Yabancı sermayenin umumi şartlan haiz ol
ması bu kanunun verdiği müsaadelerden otoma-
tikman faydalanmasını istilzam etmiyecektir. 

Cahid Zamangil arkadaşımız, tanm ve tica
ret sahasını ecnebi sermayesine açmak doğru de
ğildir dediler ve bu sahalarda, yerli teşebbüsle
rin ecnebi sermayesiyle baş başa kaldığı takdirde 
onların zebunu olmamasına ve ayakta durabil
mesine imkân yoktur buyurdular ve şöyle bir 
şey de ilâve ettiler; yabancı sermayenin girdiği 
yerden Türk çiftçisinin çıkması tehlikesi vardır 
ve bu tehlike iktisadi olduğu kadar içtimai ve 
siyasi bir tehlikedir, dediler. Bu, bir iddiadır ar
kadaşlar. öyle bir iddiadır ki, ispat ve izahı lâ-
zımgelir. Acaba, zirai sahada kalkınmaya, sınai 
sahada olduğu kadar muhtaç değilmiyiz? Bu saha
da teknik bilgiye ve sermaye yatırımına sınai 
sahadan daha az mı ihtiyaç vardır. Buna bir 
sözle hayır diye cevap vermek mümkün değildir. 
Tasanyı hazırlıyan Hükümet, en büyük istihsal 
membalanmızdan birini teşkil eden ziraat sa
hasında kalkınma lüzumu ve bu kalkınmanın is
tilzam ettiği sermaye yatınım ihtiyacını gördüğü 
içindir ki kanunun ecnebi sermayeye açık bu
lunduğu sahalar meyanma ziraati de sokmuştur. | 
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Ticaret sahasında ise diyorlar ki; takas ve 

kliring müesseseleri mevcut oldukça yabancılann 
dış memleketlerle olan münasebetlerinin fazla 
olması dolayısiyle onlar bizden daha fazla mu
vaffak olacak, ihracatçılarımızın ve tacirlerimi
zin çalışması imkânsız bir hale kelecektir. Bu
nun mânası şudur : Ticaret tekniği dediğimiz 
bilginin yabancılarda fazla olduğunu söylemek 
demektir ki, bu gayet tabiîdir ve haklıdır. Fakat 
bizim bundan korkmamız değil, ihracatımızı teş
vik etmek için buna baş vurmamız lâzımgelir. 
Çünkü düşünmek lâzımgelir ki, bugün bu işleri; 
takas, kliring ve reeksportasyon işlerini civan-
mızdaki memleket tacirleri yapmaktadır ve bun
dan onlar faydalanmaktadır. Eğer bunlar bizim 
memleketimize yerleşirlerse, hiç olmazsa iktisap 
ettikleri kârlann bir kısmını memleketimizde bı
rakmak suretiyle bize de bir fayda temin etmiş 
olurlar. Esasen onlan menetmek doğru değildir. 

Burada bir noktayı daha işaret etmek isterim. 
Memleketimizde ticaret yapmak bir yabancı için 
memnu değildir. Bu itibarla Cahid Zamangil ar
kadaşımız kanunun mahiyetini yanlış tefsir edi
yorlar. Yeni iş sahalanna müsaadeler vermiyo
ruz, bir yabancı için Türkiyede ticaret yapmak 
serbesttir. Hattâ birtakım muvazaalarla ziraat te 
yapabilirler, elverir ki, o sahanın verimli bulun
duğuna kani bulunsunlar. Bu itibarla bizim bu
rada yaptığımız şey, sermayeye bahşettiğimiz 
müsaadedir. Yabancının memlekete getireceği 
sermayeye birtakım müsaadeler bahşetmektir, 
yoksa şahsına değil. Bugün sermayesiz olarak 
oturup komisyonculuk yapan bdr ecnebiden ise 
bn memlekete sermaye getiren bir ecnebinin 
mevcudiyeti şayanı tercihtir. İthalât piyasa
sında kredili ticaret muameleleri alıp yürüdü
ğüne ve ecnebiler daha kolay yabancı memle
ketlerden kredi bulalbileceklerine göre bu saha
da da Türklerin rekabetinden vareste kalacak
lardır iddiasına gelince; kredili ithalâtt ya iyi
dir, ya fenadır. Fena ise bunu önleyici tedbir
ler bu kanunun mevzuu değildir, iyi ise, bu
nu ecnebilerin temin etmesinde bir mahzur ol
mamak icabeder. Esas mesele, ecnebi veya 
Türkün yapmış olması değil, bu muamelenin 
fayda veya mahzurlanndadır. 

Arkadaşımızın döviz kaçakçılığına sebebi
yet verebileceği, kontrolün çok müşkül olabi
leceği iddialarını da yine ihtiyat kaydiyle ka
bul etmek lâzımgelir kanaatindeyim. Çünkü 
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elbette ki bu tasarıyı sevkeden Hükümet, kam
biyo tahdidatı mevcut bulunduğu müddetçe, 
bu kanunun işlemesinde, döviz kaçakçılığı ne
ticesi doğmasına mâni olacak tedbirleri alacak
tır. Eğer kanuni mevzuatımızda bu cihetler 
noksan ise, bunları da önleyici tedbirleri ko
yacak ve tamamlıyacaktır. 

Tekrar edeyim; öyle zannediyorum ki ; Za-
mangil arkadaşımız kanunun mevzuunu biraz 
yanlış mütalâa ediyorlar ve bunun şahıslara 
veyahut muhtelif milliyetlerin fertlerine, ha
kiki veya hükmi şahıslara imkânlar Bağlıyaca
ğını 'zannediyorlar. Kanunun isminden de an
laşılacağı üzere, şahıslara, fertlere, değil, ser
mayeye imkânlar sağlamaktır, kullanış şartla
rını tesbit etmektedir. 

Cezmi Türk arkadaşımızın beyanatına ge
lince; hakikaten o kadar geniş ibir daire çizdi
ler ki, bu daire içinde kendilerini tutmaya im
kân yoktur. Not edebildiğim kısımlardan, ima
lât Muamele Vergisi, Türk vatandaşlarının dış 
memleketlerdeki mevduatı, Serbest Bölge Ka
nunu ve Torquay Anlaşması gibi bu kanunla 
yakın ve uzak münasebetini göremediğim hu
suslara temas ettiler. Bunları cevaptan müs
tağni addediyorum. Yalnız Cezmi Türk'ün; 
Cabid Zamangil'in ticaret ve ziraat sahasında
ki endişelerine ilâveten Devlet sanayiinin ve 
hususi sanayiin de ecnebi sermaye rekabeti (mu
vacehesinde kapanmaya mahkûm kalacağı şek
linde bir iddiaları vardır ki, eğer bunu da kabul 
•etmek lâzımgelirse, yani topyekûn muhalefetin 
iddialarını kabul etmek lâzımgelirse sanayi, ti
caret, ziraat mevzularında memleketin kapıları
nı yabancı sermayeye kapatmak lâzımgelecek-
tir. 

Cezmi Türk'ün bir iddiasına daha işaret et
mek istiyorum, Hükümet ecnebi sermayeyi ge
tirmeyi iktisadi bünyemizi salâha kavuşturacak 
tek çare addediyor, dediler. 

Ne kanunun gerekçesinde ne de Hükümet 
temsilcilerinin komisyondaki izahatında, iktisadi 
bünyemizi sıhhata kavuşturacak tek çare ola
rak ecnebi sermaye kanunu ileri sürülmüş de
ğildir. Bu kanun, iktisadi kalkınmamızı Bağlı
yacak muhiti hazırlamak ve onun vukuu için 
lüzumlu şart lan yaratmak gayesi ile ortaya ko
nulmuş bir tedbir kanunudur ve bundan fazla 
bu kanunun bir iddiası da yoktur. 
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j Hükümet bu kanun tasarısını iktisadi kal

kınmamızın acele bir operasyon yapan acemi bir 
operatör vaziyetinde imiş.. Bu gibi iddialar in
dîdir ve yersizdir ve bu mevzuun bu gibi mü-

I talâalara tahammülü yoktur. Hükümetin de 
böyle bir iddiası yoktur. Lâyihayı tetkik eden 
Komisyonumuz da, bu kanun, iktisadi refahı
mızı sağlıyacak tek çaredir diye bir iddiası yok
tur. Bu bir tedbirdir. Bir tedbir kanunudur. 
Memleketin kalkınmasını sağlıyacak, ecnebi ser
mayeyi yurda celbetmek için zemin hazırlamak, 
imkânlar ihzar etmek için hazırlanmış bir ka
nundur. Bundan daha ileri bir dâvası da yok
tur. Kanunun tümü hakkındaki iddialara bu 
şekilde cevap verdikten sonra bâzı rakamlar 
vermek istiyorum. 

Halen yürürlükte bulunan Yabancı Sermaye 
Yatırımlarını Teşvik Kanunu hükümleri daire
sinde müracaatını yaparak, kabul edilmiş ya
bancı sermaye takriben 15 milyon liradır. Ay
rıca ceman 3 milyon liralık müracaat da ko
mitece kabul edilmiş olup, tasvibedilmek üzere 
icra Vekilleri Heyetine sevkolunmuştur. Böyle
ce halen mer'i kanun hükümleri dâhilinde yur
da getirilen veya getirilmek üzere bulunan ya
bancı sermayenin yekûnu 18 milyon civarında
dır. 

Maddelerde tekrar huzurunuzu işgal etmek 
üzere müsaadenizi dilerim. 

REÎS — Komisyon Başkanı Muhlis Ete. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, sözcü 
arkadaşımız lâzımgelen teknik malûmatı verdi. 
Yalnız konuşmama başlamazdan evvel bir hu
sus üzerinde durmak isterim. Bu kanun polemi
ğe müsait değildir. 1951 de yine böyle bir ka
nun huzurunuza getirilirken, orada bütün par
tiler bu kanun üzerinde birleşmiş, o kanunu 
birlikte çıkartmış bulunuyorduk. Bu türlü mü
nakaşalar başka memleketlerde reperküsyona 
müsaittir, bunu arkadaşlarıma bilhassa hatırla
tırım. Zannedilmesin ki, bu kanunu çıkartmakla 
memlekete akın akın sermaye gelecektir, bu 
kanun nihayet bir imkândır. Geçen sefer de ka
nun çıkarken Cahid Zamangil arkadaşımız di
yordu ki : «Ümidedelim ki, bu kanun çıkarken 
memlek«tt yeter dtrecede sermaye gelsin» 

O günden bugüne kadar, kanunun tatbikatı 
I çok geniş olmamasına rağmen, memlekete 
I arkadaşımın izah ettiği gibi, yirmi küsur teşeb-

— 114 — 



B : 27 1 1 . 1 
büs gelmiş ve bu memlekete, mahdut sayıda da I 
olsa, 15 milyon lira para kazandırmıştır. Bu ku
rulan şirketlerden birisi Ünilever Yağ Şirke
tidir. Bu şirket ayçiçeği yağını çıkarmak sure
tiyle geldi, işte bugün hepinizin bildiği Vita 
ve Sana yağını çıkarmaktadır. Bu sayede hem 
halkımız sıhhi ve temiz bir yağ yemekte, bir ta
raftan da ayçiçeği kıymetlendirildiği gibi mem
lekette yağ fiyatlarının yükselmesine de mâni 
olmuş bulunmaktadır. Yabancı sermaye gelirse 
bizim sermaye ile birlikte faydalı işler yapa
bilir. 

Cahid Zamangil arkadaşıma şunu hatırlat
mak isterim ki, bugünden yabancı sermaye ka
yıtsız şartsız memlekete gelmiyecektir. Hangi 
sahalarda çalışacağı, hangi sahaları müteessir 
edeceği alâkadar vekâletler servisleri tarafm-

i dan tesbit edilecek ve bu tesbit neticesi Merkez 
.Bankası Umum Müdürünün riyasetindeki bir 
komite tarafından ayrıca tetkik edildikten son
ra Bakanlar Kurulu karar verecektir. Hükü
metiniz bunları hangi sahada faydalı ise ona 
göre tetkik edecek ve kararını verecektir. Vazi
yet böyledir. Hükümetin murakabesinde ve tet-
kikmdadır ve ancak Hükümet müsaade ettik-

I ten sonra ecnebi sermaye memlekete girebile-
I çektir. Elverir ki, ecnebi sermaye buraya geldi-
I ği vakit teminatı nedir, kârın ne kadarını çıka-
I rabilecektir ve hangi sahalara girebilecektir, 
I bunları bilsin. Bu itibarla kanun maddelerinde 
I tashihe muhtaç noktalar varsa arkadaş-
I larım lütfen onları izah etsinler tas-
I hih edelim, memlekete yakışır bir şekilde bu 
I kanunu çıkaralım ve memleketin istifadesine I 
I arzedelim. Hükümetin de, bizim de yegâne arzu 
I ve temennimiz budur. 
I REÎS — Türkiye Vakıflar tasarısının oyla-
I ma muamelesi bitmiştir. 
I Himmet ölçmen. 
I HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
I arkadadaşlar; memleketin günlerden beri bek-
I lediği ve özlediği bir kanunu bugün Yüksek He-
I yetinize sunmuş olan Hükümete teşekkür et-
I m'ekle söze başlıyacağım. 
I Muhalefet saflarmdaki bâzı arkadaşlarımız, 
I kanunun memleket çapındaki değerini belirte-
I rek daha esaslı tetkik edilmesini, bir müddet 
I daha tetkika tâbi tutulmasını teklif ettiler. Bir 
I kısım arkadaşlarımız da, bu kanunun memle- | 

.1954 0 : 1 
kette başlamış olan ve inkişaf halinde bulunan 
küçük sanayii kısırlaştıracağı, körleteceği endi
şesini ileri sürdüler. 

Cezmi Türk arkadaşımız; «Tarsus 'taki, Arda
na 'daki sanayiimiz ne olacak? Devlet sanayii 
ne olacak?» dediler. 

Muhterem arkadaşlar; Türk milleti çok zeki, 
çok çalışkan bir millet olmasına rağmen maalesef 
bugüne kadar kendisine gösterilen yanlış yollar 
yüzünden diğer milleter derecesinde inkişaf 
edememekte ve biz muasır medeniyet seviyesi
ne yükselmiş olan milletlerin birçok sanayiin-
den ve birçok inkişafından mahrum kalmış geri 
vaziyette bulunmaktayız. 

Cezmi Türk arkadaşımızın iddiasına görte 
hareket edecek olursak, biz daha kaç sene bu 
vaziyette devam edeceğiz ve ne zaman uyana
cağız? Ne zaman komşularımızın seviyesine 
ulaşacağız? 

Muhterem arkadaşlar; memlekete giren ser
maye Anteb'deki şu bez fabrikasına, Adana'da
ki ufacık çırçır fabrikasına, Konya'daki kaşık 
imalâthanesine ortak olmak üzere gelmiyecek
tir. Bugün memleketin ana dâvaları, memleke
tin enerji dâvası vardır. Bugün Yugoslavya'da, 
Yunanistan'da, İspanya'da enerji senede mil
yarları aştığı halde biz hâlâ 700 - 800 bin ve
yahut bir milyon kilovat saat istihsal etmekte
yiz. 

Memleketin % 97 enerjisi bugün hâlâ ma
zotla ve çok kıymetli olan kömürle temin edil
mektedir. Akar sulardan istifade edememekte-
ba^ı boş akmaya bırakmaktayız. Bunlar üze
rinde kurulacak santraller, barajlar için hem 
teknik bilgiye hem de sermayeye ihtiyacımız 
vardır. ( « Hüsnüniyete de » sesleri). 

öte taraftan memlekette bir iskân dâvamız 
mevcuttur. Bunda muhalefet de, muvafakat da 
müttefiktir. îskân dâvasını neyle halledece
ğiz? Bunun için fabrikaya ve fabrikayı işlet
mek için kömür istihsalini artırmaya ihtiyacı
mız vardır. Bunlar kâfi şekilde istihsal edile
mezken ayrıca, çimento, demir, sıhhi tesisat 
malzemesi eternit ve saire de bu memlekette 
imal ve istihsal edilmek zorundadır. Bunlar ne 
ile olur? Lâfla, nazariye ile olmaz. Mesken dâ
vası lâfla halledilemez. Bunun için 'bu memle
kette bu sanayii de kurması icabeden ecnebi 
sermayeyi memlekete celbetmek lâzımdır. Da
ha dün memleketin senelik çimento istihsali 
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sekiz, dokuz yüz bin ton civarında iken bir bu
çuk iki sene içinde ihtiyaç bu istihsalin iki üç 
misline yükselmiştir, önümüzdeki seneler içinde 
bu ihtiyacın mebsutan mütenasip olarak kabara
cağında şüphe yoktur. Bu mühim ihtiyacı ne ile 
karşılıyacağız? Bugün nazari olarak 30 çimen
to fabrikası ele alınmış ve ancak yedi tanesinin 
inşasına başlanmak üzere harekete geçilmiştir. 
Yabancı sermaye olmazsa, yabancı teknik ol
mazsa bunları nasıl harekete getirebileceğiz? 

Yabancı sermaye memlekete bir iyilik daha 
yapacaktır; bu da, memlekette uyuyan serma
yemizi harekete geçirmesi olacaktır. Bugün şa
hidi olmaktasınız ki, kurulmakta olan çimento 
fabrikalarının sermayesinin % 70 - 80 i mahal
lî sermaye teşkil etmektedir, şeker fabrikaları
nın % 80 - 90 ma mahallî sermaye iştirak et
mektedir. Binaenaleyh 100 rakamını nazarı iti
bara alırsak 100 rakamının baliği olacak bir 
eseri meydana getirmek için % 15 - 20 yaban
cı sermaye ile bu işleri yüzde yüz memleketten 
temin etmek mümkün olacaktır. Binaenaleyh 
Cezmi Türk arkadaşımızın noktai nazarlarına, 
mütalâalarına katiyen iştirak etmiyorum. Hiç 
bir veçhile gelecek olan büyük sermayenin, 
memleketimizde yapılmakta olan ve ilerlemekte 
olan küçük sanayiin ilerlemesine tesiri olmıya-
caktır, ona örnek olacak, rehber olacak ve bu 
küçük sanayi kısa bir zamanda inkişaf ederek kı
sa zamanda büyük sanayie inkılâp edecektir. Ga
yet tabiîdir ki, memlekette yapılacak olan bu ik
tisadi reformun birtakım reaksiyonları olacak, 
ama memleketçe, milletçe buna cevap verilecek 
ve ona ayak uydurmaya mecbur kalınacaktır. 
Ozaman halen tatbik edilmekte olan îş Kanu
nu belki de değişecektir. Bugün harb sonrası 
Almanya günde 24 saat çalışmak suretiyle iş 
hayatını değiştirmiş bulunmaktadır. Bu memle
kete yabancı sermaye geldiğinde bu kürsüden 
eski îş Kanununu değiştirmek suretiyle sekiz 
saatlik iş hayatının 24 saate çıkarılması için 
ısrar edeceğiz. 

«Memleketimizde maarifin idaresi kolaydır 
ama, ah şu mektepler olmasa» diyenler gibi biz 
de, ecnebi sermayesinin memlekete girmesi ile 
hükümetler rahatsız olmasın, endişe duymasın 
dersek memlekette o zaman hiçbir şey yapma
nın imkânını bulamayız arkadaşlar. Bir misal 
vereyim : Benim Konya'mın ziraatı bundan mü
teessir olacak diyorlar. Arkadaşlar, her halde | 
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çiftçimizin ekip biçtiği tarlasına da yabancı 
sermaye ve yabancı şahıs sokacak değiliz, ona 
evvelâ ben mâni olurum. Zaten bunları salahi
yetli heyetler düşünürler ve asla müsaade et
mezler. Ama Konya'da Ayçiçeciğ Fabrikası kur
mak istiyoruz, sermayeyi hemşehrilerim hazır
lamış; o zaman ecnebi sermayeye buyurun de
mek mecburiyeti vardır, onun teknik yardımla
rına kavuşmak için sabırsızlıkla beklemekteyiz. 
Bugün memlekete 30 - 35 bin traktör girmiş
tir. Bu traktörlerin esaslı bir ana tamir fabri
kası yoktur. Bugün Konya'nın topladığı ser
mayeler var, bir motor fabrikası kurmak için, 
ecnebi sermayeye, gelin buyurun teklifinde bu
lunmuşuzdur. Daha da bulunacağız, arkadaşlar. 
Bundan asla endişe duymıyalım. 

Teşebbüslerimiz büyük işlere, büyük kalkın
malara matuf olacaktır. Asla halkımızın kendi, 
karınca kaderince, yapmakta olduğu işlere bu 
kanun mâni olmıyacaktır, bilâkis onlara reh
ber olacaktır. 

Bugün memleketimizde yepyeni bir mevzu 
vardır: yeraltı suları. Biz bugün yeraltı sula
rını aramaktayız. Aradık, bulduk, bunları kim 
işletecektir? Bunların işletilmesi mevzuunda 
hangi teşekkülümüzün teknik bilgisi, teknik 
imkânı ve sermayesi vardır? Mutlak surette 
bir ecnebi sermayeye buyurunuz, benim yeraltı 
sularımı, organize ediniz, işletiniz demek mec
buriyetindeyiz. Ve bu mecburiyetimiz belki de 
uzun müddet devam edecektir. 

Arkadaşlarım, daha pek çok mevzularımız 
var, saymakla bitmez. Meselâ bugün demiryol-
larımızı ele alalım. Bütün gayretlerimize rağ
men, Demokrat Parti iktidarı olarak, demiryol
ları mevzuunda istediğimiz muayyen seviyeye 
yükseldik dersek yalan söylemiş oluruz, bunun 
için ilk hamlede 300 milyon liralık bir sermaye
ye ihtiyaç vardır. Mevcut hatların, tesisatın 
değiştirilmesi, vagon ve lokomotif ilâvesi, yeni 
kısımların yapılması icabetmektedir; bunlar 
bugünkü münakale sistemimizin icaplarıdır. 
Bunlar nasıl olacaktır? Bunlar ne vekil değiş
tirmekle, ne kabine değiştirmekle olmaz, bun
lar para ile olacaktır arkadaşlar. 

Hava nakliyatı da, hava münakele politika
sı da aynı unsura dayanmaktadır. Demiryol
ları gibi bu sahada da aynı muazzam teşebbüse 
ve tesislere ihtiyaç vardır. Bunlar için de ecnebi 
sermayeye alelacele ihtiyaç vardır. Petrol mev-
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zuu, maden mevzuu da aynı durumdadır. Bina- I 
enaleyh çok rica ediyorum; bu kanunu birgün 
geciktirelim demek, mevzuu bir ay, iki ay, üç 
ay geriye atmak demek olacaktır. Belki t u dev
rede yetiştirmemiz bile mümkün olmaz. Binaen
aleyh ben muhalif arkadaşlarımızdan rica edi
yorum, bütün fikir ve kanaatlerimizi burada 
geniş münakaşalarla ortaya atalım. Bir an evvel 
bu kanunu bu millete hediye etmek suretiyle 
onu muhtaç olduğu medeni seviyeye lütfen ulaş
tıralım. Çok geriyiz arkadaşlar, çok geri! 

REİS — Cahit Zamangil. 
CAHlD ZAMANGÎL (Trabzon) — Sayın 

Muhlis Ete, bu kanunun polemiğe müsait olmı-
yan mahiyetini belirtti. Söze başlarken, Mec
lisin taze hafızası hatırlar ki, bu bahsi açmak 
şerefi bendenize düştü, ilk konuşmama baş
larken polemik değdi, yapıcı bir tarzda müşte
reken bir neticeye varmak ihtiyacını ve Mecli
simizin çalışma tarzına nazaran iştiyakımızı arz 
etmiştim. Yine bu esas dâhilinde konuşmaya 
devam edeceğim. Yalnız bir tavzihte bulun
mama müsaadenizi rica edeceğim; Sayın Him
met ölçmen, kanunun sayılamıyacak t a d a r 
uzun faydalarını saydığı sırada, bu kanunun 
derhal görüşmek lüzumuna işaretle bâzı muha
lefet milletvekilleri arkadaşlarını tasarıyı geri 
bırakmamaya davet ettiler. Bendenizce bu ge
cikmiş bir davettir. Zira kanunun Öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi meselesi üzerinde Cemal 
Eyüboğlu arkadaşım, daha geniş tetkiklere ih
tiyaç gördüğü için talikına istedi, Meclis ka
bul etmedi, müzakereye bizleri davet etti, biz 
de müzakere ediyoruz. Binaenaleyh muhalefet 
milletvekilleri arkadaşlar için böyle bir davete 
lüzum yoktur. 

Muhterem Halûk Şaman arkadaşım mülâha
zalarım] daha ziyade kanunu yanlış anlamam. 
ihtimaline istinadettirdiler. Bunun da mihveri 
şu noktadır. Yabancı sermaye bugün de ge
lebilir, tarıma gelebilir, ticarete gelebilir, di
yorlar. Bu, nazarî olarak doğrudur, fakat fi-
dlen yanlış bir mütalâadır. Nazari olarak ge
lebilir. Ama gelmediği şundan bellidir ki, üst-
üste iki tane kanun yapıyoruz gelsin diye. O 
halde nedir noksan olan? Noksan olan şudur. 
ilk kanundan önceki şartlara nazaran yabancı 
sermaye lüzumu halinde memleketine dönmek 
için döviz transferd teminatını haiz değildi. 
Böyle olunca o zamanki sistem dâhilinde ufak I 
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tefek maddelerimizle fıstık, kürdan gibi mad
delerle transfer gibi acayip usullere baş vurma
ya mecbur kalırdı, bu sebeple de memleketi
mize yabancı sermaye gelmiyordu. 

Ve yine bu sebepledir ki yeni kanunu yap
maktayız. Ve yine Hükümet ümidediyor ki, 
bu yeni kanunla verilecek teminatla yabancı 
sermaye gelecektir. O halde gelecekse tarıma 
da, ticarete de gelmesi bu defa mümkün olacak 
demektir. Onun için bu imkân üzerinde dura
rak tarım ve ticaret hakkındaki endişelerimi 
arzettim. Bu bir imkândır. Sayın Muhlis Ete, 
benim vaktiyle yaptığım beyanattan bâzı sözle
rimi hatırlatarak teyidettiler. Doğrudur. Bu 
sadece bir imkândır. 

Birinci kanunu, yani bugün yürürlükte bu
lunan kanunu müzakere ederken bu imkân üze
rinde nikbinliğe kapılmanın zamanı olmadığını 
ifade etmiştim. Nitekim Muhlis Ete'nin ifade 
ettiği gibi, ümidedildiği gibi sermaye gelme
miştir. imkânlar üzerinde tahmin yapmak la
zımsa, denebilir ki, bugünkü şartlarımız 1951 
den daha gayrimüsaittir. Kesif bir döviz sı
kıntısı içindeyiz ve bu kanunun asıl hedefi dö
viz transfeni teminatı vermektir; bu, kanunla 
verilen bir şeydir; vereceğiz. Ama yabancı fi
iliyatı düşünecektir. Transferler 1951 de libe
rasyon havası içinde daha müsait olabilirdi. 
Bugün ise şartları daha gayrimüsaittir bence. 
Mamafih mevzuumuz bu değildir. 

Sayın Muhlis Ete dediler ki : Yabancı ser
maye bilûmum iş sahaları içindir, kanun böy
le olmakla beraber hu mutlak değildir. Bu
rada bir Hükümet takdirine mahal vardır. 

Filhakika, tasarının birinci maddesine göre 
evvelâ bir komite tasarıyı tetkik edecek, ondan 
sonra Hükümete tevdi edeceği rapora göre Hü
kümet o sermayenin girmesine veya girmeme
sine karar verecektir. 

Meseleler ufak olduğu zaman elbette hükü
metlere bu nevi takdir yetkileri verilir. Mü
him meselelerde de verildiği vardır. Fevkalâde 
ahvalde verildiği vâkıdır. Fakat normal za
manlarda, normal bir kanun yapılırken eğer 
mesele Meclisin titizliğini, bir nevi tarihî akı
şımızın tahrik ettiği bir titizliği celbedecek 
önemi taşırsa o zaman Hükümete mi, Meclise 
mi güvenmek lâzımgelir suali sorulur. Ben şah
san o zaman Meclise güvenmeyi tercih ederim. 
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İlerdeki hükümetlerden her hangi birisinin bu 
meseleyi hafiflikle ele almasına - nazari olarak -
mâni bir şey yoktur. Çok iyi hükümetler gibi, 
çok kötü hükümetlerin de teşekkülü imkân da
hilindedir. Demokratik bir rejim ve seçim sis
temi içindeyiz. Hükümetlerin kalitesi değişebi
lir. Bir Hükümet içinde vekillerin kalitesi de
ğişebilir. Millî mahiyet arzeden meselelerde 
Meclis salâhiyetini kıskanır. Bu salâhiyetler 
hükümetlere verilmez. Bâzı meselelerimizin ha
fiflikle tutulduğu hiç de olmamış mıdır? Acaba 
bâzı meselelerin hafiflikle tutulduğu y a ^ n ta
rihimizde olmamış mıdır? işte Türk - Yunan 
Balıkçılık Anlaşması; ciddî ve memleketimizin 
tarihine uygun bir tefekkür mahsulü müdür? 
Buna mümasil olarak, son günlerde umumi ef
kârımızı meşgul eden mesele içindeki ihmal 
unsuruna uygun bir anlayış tarzı yeniden bir 
•gün karşımıza çıkabilir. Bunlar polimik değil
dir. Maksadım dünkü vakıaları hatırlatmaktan 
ibarettir. O halde esas üzerine avdet ediyoruz 
demektir. Bendeniz bu mevzuda bir inanışın 
mahsulü olarak ne biliyorsam onu söyledim. 
Bundan sonrası tekrar etmekten ibarettir. Bu 
da lüzumsuzdur, lüzusum olunca da caiz değil
dir. 

Bir noktayı ifade edebilirim; o da şudur : 
Benim tefekkür cihazımın bir Türkçe işleyişi 
vardır. Tarihimizin, yakın tarihimizin tecrübe
lerinin tesirinden hiçbir an kurtulmıyarak ko
nuşmaktayım. Hepimiz pekâlâ bilir ki sülüs 
asır önceki idare bu memleketi bize yarı müs
temleke halinde teslim etmişti. 

Bendenizi ve kanun müdafilerini de dinledi
niz. Hakemlik vazifesi Büyük Millet Meclisine 
•aittir. 

Şunu da arzedeyim ki ; müspeti ve yapıcı 
çalışmak mutlaka bir şeye müspet oy vermek 
demek değildir. Tarım ve ticarete yabancı ser
maye girmekle lüzumsuz yere, hem de lüzum
suz yere bir tehlikeye, siyasi bir tehlikeye kar
ışı gitmekteyiz, tehlikeye doğru koşmaktayız. 
Hükmü siz vereceksiniz. Ben de bütün mesu
liyetimi müdrik olarak oyumu kullanacağım. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ F E T H İ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem Zamangil 
arkadaşımız hakikaten tetkika imkân bulmuşlar, 
tetkiklerinin neticesini burada ifade ettiler. Ken
dilerinin böyle bir imkânı bulmuş olmaları dahi 
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I Muhterem Eyüboğlu arkadaşımızı tekzip etmek 
I için yeter bir keyfiyettir. Bunu bir kere tesbit 

edeyim. 
Açıkça ifade edeyim ve muayyen, dar ve sa-

j dece bir vakıa tesbit etmiş olmak için arzedeyim 
ki, tetkiklerinde memleketin bugünkü şartlara 
dahi uygun düşmmiş geri bir görüşle işi müta-

I lâa etmişlerdir. 
I Yine vakıayı tesbit için arzedeyim ki, daha 

üç sene evveline gelinceye kadar memleketimizde 
700 bin ton çimento istihsal etmek ihtiyaçlara ye
ter telâkki edilirdi. Bunların raporları vekâlet-

| lerde mevcuttur. 
I Süratli bir inkişaf içersinde bulunan memle

ket işlerinin, atalet içerisinde bulunan eski mem-
1 leket şartlarından büsbütün başka şekilde müta-
I lâa edilmesi hakikaten lüzumludur, ve tamamen 

köstekleyici mahiyetteki mütalâaların yeri yok
tur. 

i Bir kanaat olarak dediklerine hürmet edece
ğim, «ticarette ve tarımda ecnebi sermayenin iş
tirak etmesi sadece iktisadi bakımdan değil, siya
si ve içtimai bakımdan da tehlikelidir» dediler. 

Memleketimizde hayvancılık mevzuunda, hay
van mahsulleri süt ve süt mamulâtı üzerinde ya
bancı bir sermayenin münferiden iş görmesinden 
veya yerli bir sermayeye iştirak etmesinden Tür
kiye memleket ölçüsünde istifade eder mi, etmez 
mi?. Bütün bu mevzularda, açık ifade etmek lâ-
zımgelir ki, makine malzemesini dahi biz yaban
cı memleketlerden ithal etmekteyiz. Yabancı ser
maye Kanunu sadece malzeme ithal etmiye matuf 
değildir, bu memleketlerin günbegün içerisinde 
bulundukları şartlar itibariyle inkişaf kayde
der ve bu da memleketten memlekete değişir. Her 
memleketin ileri medeniyet seviyesinde bulu
nan memleketin teknik şartları dahi birbirine 
müsavi değildir. Hele imal tekniğinde, tarımın 
imal safhasında... Ekim safhasında, standardi-
zasyon mevzuunda memleketimizde 200 küsur 
çeşit buğday vardır, diyorlar. İklim şartları, 
toprak şartları, su şartları ve saireye göre en ran
dımanlı buğday tipi, hem de uzun tetkikler neti
cesinde, başka memleketlerde çoktan ortaya çık
mıştır. Bütün bu mevzular yıllarca tecrübeden 
geçmiştir. Bizim şartlarımıza göre daha müsait 

i vaziyetler içerisinde henüz, tecrübeden geçmeden, 
memleketimize gelecek sermayenin organizasyonu 
ve bu sermayenin Türkiye'ye gelerek yerli ser-

I mayeye iştirak etmsi düşünülürken bunun derhal 
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geleceğini ummak dahi hakikaten telif edilepile- ı 
cek bir keyfiyet değildir. Bu mevzuları bu derece 
geniş tutulsa dahi - Muhlis Ete ve Halûk Şaman 
arkadaşlarımızın dedikleri gibi - derhal yabancı 
sermayesi gelecek değildir. Bütün kolaylıklar, 
memlekette yabancı sermayesinin çalışması için 
lâzımgelen müsait zemini hazırlamadan öteye 
geçmemektedir. 

Keyfiyet böyle iken ve orta yerde hiçbir hâdi
se yok iken böyle bir hâdise bugünden yarına he
men zuhur edecekmiş gibi bjr mütalâa ile 
kanun lâyihasını zedelemeye kalkışmak, haki
katen, milletin bu kanunun yürürlüğe girmesi 
ile beklediği birtakım müspet neticeleri ret ve 
cerheder bir mâna taşımaktadır. Halbuki bun
lara lüzum yoktur. 

Sonra ilâve ettiler ; «Biz bunu kendi men
faatlerimiz bakımından da mı düşüneceğiz; yok
sa bunun dışında başka mülâhazalara mı | 
yer vereceğiz? Memleket döviz darlığı içeri
sindedir. Hangi yabancı sermaye kolaylıkla 
gelir?» dediler. Yabancı sermayeyi getirecek ı 
insanlar, emin olsunlar; hesabını kitabını ken- | 
dilerinden iyi hesap eder. Memleketimize ken
dince müsait ..şartlarla gelecektir, müsait gör
mediği takdirde gelmiyecektir. Kanun lâyiha
sını tenkidetmek için, dikkat buyurunuz, ya
bancı sermayenin memlekete gelmesi için şart
ların bugün daha gayrimüsait olduğunu ifade 
buyurdular. Bunu biz bilmeyiz arkadaşlar, mem
lekete sermaye getirecek kimseler her halde 
Zamangil arkadaşımızın çok daha ince hesap
lar yapar, memleketin döviz vaziyetlerini tet
kik eder. Onlar bu mevzuda Cahid Zamangil 
arkadaşımızdan çok daha ince hesaplar ya
pabilirler. Bugün memleketin içinde bulundu
ğu döviz vaziyetini, transfer imkânlarını tes-
bit eder ve ancak ondan sonra bu riske gi
rerler. 

Memleketimizin , hangi sebepler yüzünden 
bugünkü döviz darlığına girdiği bizler kadar 
onlarca da malûmdur. Bugün Türkiye yer üs
tü servetleri, deniz mahsulleri ve yeraltı ser- | 
vetleri itibariyle namütenahi zenginliklere sa- j 
hiptir! (Bravo sesleri) Türkiye halkının üs- | 
tün çalışkanlık hasletine ve kabiliyetine uy- ! 
gun bir politika tâyin ve tesbit edildiği tak
dirde akıllara durgunluk verecek hamleler ya
pabilecek durumda bulunduğu bugün ispat 
edilmiş durumdadır. Şu halde, bu kabiliyetli , 
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insanlara fennî ve teknik mevzularda yardım 
edilmemesidir ki, tek noksanlığı teşkil etmek
tedir. Yani fennî ve teknik mevzulardaki bâ
zı noksanlar ve bunların yanında geniş döviz 
tediyesine ihtiyaç gösteren bir sürü teknik 
malzemenin memlekete girmemiş olması bizim 
için üzerinde ehemmiyetle durulması gereken 
cihetlerdir. îşte Yabancı Sermaye Yatırım ka
nunu bu mevzularda, Türkiye'nin şartlarını 
sermayesi için müsait bir plasman telâkki eden 
insanların mevcut sermayelerini Türkiye'ye ge
tirmeleri imkânlarını bahşetmekte, bundan öte
ye hiçbir maksat ve mâna taşımamaktadır. 

Memleketimizde mevcut olan müesseseler, 
tesisler ne olacak? Arkadaşlar; iktisadi saha
da çalışan teşebbüsler bir liderin peşinde gi
derler. Bir işletme, bir teşebbüs iyi çalışıyorsa, 
teknik şartları, organizasyon şartları müsait 
ise o sahada çalışan diğer teşebbüslerin ona in
tibak etmeleri memleketin umumi menfaatleri 
icabıdır. Teknik terakkiyata uymak demek ma
liyetleri düşürmek, işçi ücretlerini yükseltmek 
ve çok mal satmak suretiyle çok kâr elde et
mek demektir. Bu da memlekette her kesin is
tifadesini mucip bir keyfiyettir. Bunun mu
halif noktai nazarı şu olur; memleket ekono
misini tamamen statik bir vaziyette tutalım, ne
ler kurulmuşsa' bunlarla iktifa edelim. Bundan 
öteye bir adım atmamak ve yalnız kendi im
kânlarımızın elverdiği işleri yapmak da bir gö
rüştür, lâkin Hükümetinizin görüşü bu değil
dir. Mademki, memleketin imkânları namüte
nahidir, halkımızın kabiliyeti üstündür, işte bu 
politika ile güdeceğimiz hedef, halkımızın üs
tün kabiliyetinin gerektirdiği ve bu servetle
rin imkân bahşettiği bütün yolları hazırlamak
tır. îşte o yollardan bir tanesi, yabancı serma
yeyi Türkiye'ye getirip, onu burada yerli ser
maye ile müştereken veya münferiden, bâzı 
şartlar içerisinde ve bütün mevzuatımız dâhi
linde çalıştırmaktan ibarettir. Ondan ötesi; ha
kikaten muayyen sahalarda yeni yeni servet 
kaynaklarım işletmeye başlamak suretiyle mem
leket teşkilâtını değerlendirmek, müstahsil men
faatini korumak ve bu değerlenen servetlerin 
birer neticesi olarak da Sayın Ete arkadaşımın 

^dediği gibi - muayyen maddeler üzerinde mal 
satmalma gücünü artırmak suretiyle aynı ge
lire ve aynı maaşa sahip insanların daha ucuza 
mal alma yollarını açmak, üstün bir refaha geç-
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melerini sağlamak olabilir. Bu kanun lâyihası, , 
hangi cephesinden bakılırsa bakılsın tamamen I 
işçisinin, esnafının, fabrikatörünün, müstahsili
nin, müstehlikinin iktisadi kalkınmasının bir 
başka sahasını işaret ettiği içindir ki, bütün ı 
Türk Milletinin topyekûn menfaatlerine muta
bık düşen bir kanun lâyihasıdır. Hiçbir zümre
nin, sınıfın aleyhinde bir mâna taşımamaktadır. 
Esasen aksini ifade etmek, hakikaten demin de 
işaret ettiğim veçhile atalet içerisinde bulunan, 
statik bir vaziyet arzeden bir ekonomiye taraf- ı 
tar olmak demektir ki, üç yıllık politikası ile 
Hükümetimizin böyle bir politikaya taraftar 
bulunmadığı aşikârdır. Bunu herkes bilmekte
dir. 

Zamangil arkadaşımız, endişesini takviyeye 
medar olur düşüncesi ile birtakım misaller ver
diler ki, konuştuğumuz kanun lâyihası ile hiç 
alâkası olmadığı için, bendeniz oralara girecek 
değilim. 

«1951 Ağustosunda bir şey çıktı, netice alın
madı» dediler. Hayır arkadaşlar, gayet iyi tak
dir ederler ki, bu çeşit mevzularda adım, adım 
ilerlemek mümkündür. 1951 in şartları içinde, 
bunu da açıkça ifade edeyim, Hükümetten ge
len lâyiha daha geniş mânada olmasına rağmen 
- ki, takdir etmek gerekir - nihayet bizim de 
bâzı, bugün Zamangil'in hâlâ taşıdığı, birtakım 
endişelerin tesiri altında kalmamız yüzünden, 
sağından solundan budamak suretiyle, hiç yok
tan iyi olan, fakat bugünkü telâkkilerimize gö
re geri olan bir kanun halinde çıkmıştır. 1951 
de bu genişlikte ve aynı telâkkide bir kanun çı
karmak hakikaten mümkün değildi. Nihayet 
memleket muayyen bir snhada inMşaf ettikçe bu 
inkişafa mâni olan tedbirleri teker, teker ve 
zamanı geldikçe bertaraf etmeye çalışmak ve 
idari tedbirleri idareten, kanuni tedbirleri ka
nun lâyihası sevketmek suretiyle muhterem 
heyetinize arzetmek Hükümetimizin vazifesi
dir. Hükümetiniz; 1951 yılının o günkü şart
ları içinde ileri, fakat bugünkü şartlarımız için
de maksada uygun olmaktan uzak düşen bir 
kanunu değiştirmek ve bunu bugünkü şartları
mıza intibak ettirmek maksadiyle bir kanun 
lâyihası sevketmiş bulunuyor. 

ölçmen arkadaşımız çok mühim naktalara 
temas ettiler. Memleketimizdeki sağda, solda,* 
yer altı, yer üstü servetlerimizi sadece kendi 
teknik kaynaklarımızla kıymetlendireceğimizi | 
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zannetmek ham bir mütalâadır. Bu bakımdan 
işi gayet geniş bir ufuktan mütalâa etmek ge
rektir. Neticenin ne olacağını bugünden ta
savvur etmeye imkân yoktur. Bir hata edilse 
bile, bir arkadaş çıkar, kanunun verdiği salâ
hiyetle, « Bu doğru değildir » der ve tadilini 
istiyebilir. Daha kapının eşiğinde şu veya bu 
endişelerle, gedikler açmak suretiyle bu işi 
köstekler ve hele bu kösteklemeler esnasında 
memleketin bugünkü şartlarına uygun düşmi-
yen mütalâalar serdecek olursak, zabıtlara ge* 
çeceğine göre, 'kanunun memlekete getireceği 
faydaların bir kısmının daha şimdiden, peşinen 
sektedar olacağı aşikârdır. Bütün endişeler 
söylenip mukabil cevaplar taraflarca serdedil-
dikten sonra önceden verilmiş her hangi bir 
hükümle, beyaz veya kırmızı rey vereceğim di
ye, burada oturmak işin selâm'eti bakımından 
mantiki bir hareket değildir. Hatalı bir yol
dan giden herkes hatasını tashih ederse ve böy
le bir telâkkiye sahip oldukları anda, işin ko
nuşulmasında baştan sona kadar biz memnuni
yet duyarız. Endişeleri tesbit edilir. Mütalâa
ların serdinde, önceden verilmiş bir hükme da-
yanılmaması matlûptur. Noktayı nazarını de
ğiştirmez, ben şu mülâhazalarla buna kırmızı 
rey vereceğim derlerse, kendileri de vaktiyle 
lâyihayı müdafaa edenler arasında bulunduk
larına göre, münakaşalar beyhude olacaktır. 
îfade edilen bir noktayı nazar lâyikiyle cevap-
landırıldığı takdirde artık o noktayı nazarda 
ısrar etmeyip reyi ona göre kullanmak gerekir. 
Bir şey daha söylemek mümkündür ve kendile
rini ikna etmek üzere bizim için bu bir vazife
dir: Kanun lâyihası, kendisine tevcih edilebi
lecek tenkidleri her bakımdan bertaraf etmeye 
imkân veren bir kanun lâyihasıdır. Bendeniz 
zin son mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkış
lar) . 

REÎS — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanunu lâyihasının oylama 
neticesini arzediyorum. Lâyihaya (253) oy ve
rilmiştir. (251) kabul, bir ret, bir çekinser var
dır. Muamele tamamdıır. 

Tasarı (251) oyla kanuniyet kesbetmiştir. 
Hüseyia Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bundan 

kırk seneden fazla bi/r zaman evveldi, babam 
hayatta ben çocuktum. Mağazaya bir mebus 
gelmişti, Fındıklı'daki Meclisi Mebusana gidi-
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yordu. Bu zat o zamanki Zonguldak mebusla
rından Yusuf Ziya özelçi idi. Kendisine Allah 
rahmet eylesin. Babama; «Hacı baba, bu yaptı
ğınız iş memleket için hayırlı bir iş değildir. 
Siz Avrupa'dan mal getirtmek suretiyle memle
ketin parasının Avrupa'ya gitmesine sebep olu
yorsunuz. Hakiki vatanseverlik memleket mah
sullerini kıymetlendirerek onları dışarıya sev-
ketmek ve memlekete para getirmektir» de
mişti. 

ikinci Dünya Harbi arifesinde, Çekoslo
vakya, sanayii en ileri bir halde olduğu halde, 
Almanların tehdidinden korkarak keramik sa-
aayiini Türkiye'ye yerleştirmek istedi, o zaman
ki zihniyet buna mâni oldu. Yine yakınlarda 
110 Amerikan gemisi Devlet kefaletiyle Türki
ye'ye gelmek istiyor, buna mâni oluyoruz, bun
ları Yunanlılar alıyorlar ve bunlardan dünya
nın dövizini kazanıyor ve tasarruf ediyorlar. 
Bir Kontrplâk fabrikası bir kazada 1 300 dük
kânın gelirine tekabül ediyor. Bu memlekette 
ticarette, sanayide, ziraatte, endüstride... serma
ye lâzımdır. Dışarıya fuzuli döviz vermektense, 
kendimize dışardan sermaye celbetmek, ham
maddemizi kıymetlendirmek, içimize iş sahaları 
temin etmek üzere döviz zayiatı değil, bilâkis 
döviz tasarrufudur arkadaşlar. 

Memleketimiz'de birçok işler vardır; tekniğe, 
elemana, ecnebi sermayeye muhtaçtır. Bugün 
ormanlarımızda metruk bir vaziyette on milyon 
metre küh ağaç vardır. Orman sanayii lâzımdır. 
Bunun için de sermayemiz ihtiyaca kâfi değil
dir. Bu on milyon metre küb ağacın ecnebi ser
mayesi olmadıkça, teknik eleman Türkiye'ye 
gelmedikçe bizim tarafımızdan kıymetlendiril-
mesine imkân yoktur. Keza bunun gitd; tarım
da da, ticarette de ecnebi sermayesi lâzımdır. 
İtalya'da bugün krom yoktur, kömür yoktur, 
manganez yoktur; öyle olduğu halde ecnebi 
sermayesi ve ecnebi teknik adamalar vasıta-
siyle sanayiini kurmuştur ve bugün kalkınmış
tır. Yeni Almanya'da ecnebi sermayesi mevcut 
değil midir? Sonra biz, biz türkler yalnız 
olarak dünyaya gelmiş değiliz, bizim yolumuz
dan gitmiş başka milletler de vardır, onlar da 
aynen bizim bugün yapmakta olduğumuz şe-
kildo hareket etmişlerdir. 

tçtimai inkılâplar başlarken birçok engel
lerle karşılaştık. Sağa bakmak günah, sola bak-
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J mak günah ve saire. Şimdi de birçok şeyler söy

leniyor. Arkadaşlar, zamanı gelmiş ve geçmiş
tir bile. Gelsinler, beraber çalışalım, kendi 
adamlarımıza da i§ verelim. Ecnebi sermayesi 
olmazsa envestismanlar için ayırdığımız para
lar bize kifayet etmez. Bugün ayırdığımız para
larla dertlerimizin ancak yirmide birini yapa
biliriz. 

Arkadaşlar gayet güzel izah ettiler,-mem
lekette kabiliyet var) zekâ var. Bir Türk tale
besi üç beş senede meydana geliyor, fakat bir 
ecnebi talebesi yedi sekiz senede ancak mey
dana gelebiliyor. Sanayiin bir kolunda ilerle
mek için, oradaki malûmatı pek kısa bir zaman
da iktjsabetmek için Türk talebesinin kabili
yeti kifayet ediyor, fakat başka memleket çp-
cuklannmki kifayet etmiyor. Ne hakkımız var 
genç Türk Milletini bu halde bırakmıya!. (Al
kışlar). !, j 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte-' 
rem arkadaşlar, memleketin iktisadı hayatında, 
harekete geçildiği zaman, müessiriyetini göste
recek birçok mevzular henüz oldukları yerde 
duruyorlar. Bunların harekete geçmesi için ser
mayenin bu mevzu üzerine yatırılması bir zaru
rettir ve icaptır. Bundan dolayı, millî serma
yenin kifayet etmemesi dolayısiyle, yabancı 
sermayenin memlekete gelmesini derpiş eden 
bu kanunu basiretle ele alınmış bir kanun ola
rak telâkki eder ve tatbika konulmasını mem
nunlukla arzularım. 

Yalnız bir kanun mevzuunun bütün safaha
tını metinde şümullü olaraık belirte-meyiz. Müs
pet telâkki edilen türlü safhalar yanında men
fi olarak tecelli edebilecek kısımların da bulun
masını hiçbir zaman gözden uzak tutmamalıdır. 

Memleketimizde yabancı sermayenin olduğu 
I kadar, yerli sermaye hareketinin de bâzan mcl-

lî serveti istismar ederken memlekete zarar ve-
I recek mahiyetler gösterdiğini gözden uzak bu

lundurulmamak icabeder. Sermayenin gelişini 
memnunlukla telâkki ederken, yerli sermaye
nin harekete ile memlekete refah getirmesi de 
göğsümüzü iftiharla kabartır. Yabancı serma
yenin iktisadi hayatımızdaki müspet hareket
leri çok büyük kıymet ifade ederse de bunla
rın yanı başında yalnız sömürgecilik zihniyeti 
ile bir sömürme faslının belirmesinin, küçük 
mikyasta dahi mürakabesiz kalması, endişe ve-

I rici mânalar taşıyabilir. Memleketimizde ecne-
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bıi sermaye ilk defa harekete geçecek değildir. 
Gelmiş, harekete geçmiş, nemasını almış serma
yeler vardır. Bunların bünyemize intikal ettir
diği acı neticelerin ıstırabı; mevzuun içine gir
miş olan arkadaşlarımızın ruhunda acı acı ya
şamaktadır. Bugün önümüzde Zonguldak mev
zuu vardır. Zonguldak'm vaktiyle işlenmiş kö
mürlerini tetkik edecek olan teknik unsurlar 
için bu kömürlerin çok daha müspet ve verimli 
bir şekilde işletilmesinin mümkün olabileceğini 
görmek her zaman mümkündür. 

Binaenaleyh bu gibi mevzuları göz önünde 
bulundurmak suretiyle ve sermayenin kıymet
leri istismar etmesi sırasında, iktisadiyata 
fayda getirecek derken millî serveti hırpalayıcı 
mahiyetlerde belirmemesi için gerekli kayıt ve 
tedbirlerin bu kanunun metninde mevcut oldu
ğuna inanarak reyimizi veriyoruz. 

Bunun yanında millî serveti harekette tu
tan Türk vatandaşının serbest hareket imkânı
nın da ecnebi sermaye tarafından hiçbir suret
le hırpalanmıyacağmm teminatını yine bu bün
ye içinde mevcut telâkki ederek reylerimizi ona 
.göre veriyoruz. 

Bu -hareketlerin kanun metninde madde 
madde belirtilmelerinin mümkün olamıyacağı 
tabiîdir. Heyeti Vekileye tanınmış olan, Hükü
mete intikal eden salâhiyetler elbette ki bu mu
rakabeyi tesis edecektir. Yalnız Hükümetin bu
günkü teşkilâtı ile bu murakabeyi halen ve fi
ilen tesis etmiş olduğuna inanmıyorum. Bugün 
mevzularımız pek çak harekete geçmemiş saf
haları ihtiva ettiği halde, murakabe sisteminin 
kifayetsizliğinin ıstırap verici bâzı mahiyetler 
taşıdığını, bilhassa madencilik mevzuunda gör
düğüm için, burada belirtmekte fayda görü
yorum. 

Bugün madencilik, sermayenin elinde mu-
rakabesiz haldedir, işletme tekniğine hiçbir 
surette uygun bcr şekilde 'çalışmamaktadır. Bu 
şekilde bir istismarın millî servetti hırpalayıcı 
bir mahiyet taşıdığını ifade etmek zorundayım. 
Bu şekilde fiilen bugünkü hüviyeti ile dahi mu
rakabesinde kifayetsizlik ifade eden bir otori
tenin, yarın elbetteki sermayesine nema ara
mak için gelecek olan bir kuvvetin önünde mu
rakabe sistemini bugünkü zayıf durumda tutul
masına katiyen cevaz verilemez. Onun için ka
nunla beraber gelecek olan sermaye hareketle
riyle mütenasip olarak murakabe sisteminin de 
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kuvvetlendirilmesi ve murakabe teşkilâtının 
teşkilât kanunlariyle ona göre ortaya konma
sında zaruret bulunduğuna işaret etmekle söz
lerime son veriyorum. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlarım; bâzı arkadaşlarımız ecne
bi sermayenin memlekete ithalinin, bilhassa 
tarımsal mevzular üzerinde, büyük tehlikeler 
tevlidedeceğine işaret ettiler. Acaba, hakika
ten arkadaşlarımın endişe ettikleri gibi, ecne
bi sermaye ziraate vaz'edilmesiyle bu sermaye 
memlekete büyük bir tehlike getirecek midir? 
Ben bunun aksini tecrübem neticesi ispat etme
ye çalışacağım. 

Arkadaşlar; İkinci Cihan Harbinde Türki
ye harb dışı kaldı, bu sebeple istihsal yapma 
gücüne sahipti, fakat bunu yapamadı. Niçin 
yapamadı? Bunun en baş sebebi, memleketi
mizde mevaddı müştellenin olmaması, ikincisi 
de alâtı ziraiyenin. bulunmaması idi. Biz 'mem
lekette ziraatin inkişafı için gece gündüz çalı
şırken, traktör ve harman makinelerimiz için 
15 - 20 teneke gaz bulamadık, işte hu 'kadar 
imkânsızlık karşısında kaldık. Buna da sebep, 
arzettiğim gibi, mevaddı müştailenin olmaması 
idi. Bu itibarla bu membaları ecnebi sermayö 
harekete getirirse acaba çiftçilik âlemi bundan 
zarar mı görür? 

Şunu da ilâvetden arzedeyim ki, bugün 
memlekette 126 nevi traktör vardır. Bunların 
her biri ayrı bir memleketin malıdır. Bu trak
törleri tevhidederek memleketin bünyesine ya-
rıyacak evsafta traktör yapmak, harman ma
kinesi yapmak, bütün alâtı ziraiyeyi hu mem
lekette temin ve imal ettikten sonra memleke
tin bünyei ziraiyesine uygun olarak dağıtmak! 
acaha zararlı mıdır 1 

Muhterem arkadaşlarım, bunu 'bütün saha
larda ele alabiliriz. Meselâ umumi ziraatte ele 
alalım Umumi ziraatte öyle safhalar görüyo
ruz ki!. Bakınız size kısa 'bir istatistik arbede
yim. 

Dünya milletlerinde dekar başına alınan 
buğday miktarı kilogram olarak şöyledir : 

Yunanistan 843, İspanya 870, 'Türkiye 890, 
Romanya 970, Yugoslavya 1 147, Bulgaristan 
1i 250, İtalya 1400, Fransa 1 550, Almanya 
2 250. 
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Bugün bizim istihsalimizle dünya istihsali 

arasında o kadar büyük fark vardır. Bugün 
bizde traktör sayesinde bir dekar istihsalde 20 -

'25 kilo kadar bir artış vardır, fakat dünya »mil
letleri arasında bu rakam dekarda 369 a kadar 
çıkmaktadır. Eğer ziraat sahasında teknik bil
gisi olan bir sermayedar gelir de bir numune 
çiftliği ihdas ederse ve ziraatimize örnek olursa 
biz müteşekkir olmaktan başka bir şey düşün

meyiz. 
Bu, meyvaeılıkta da böyledir, hayvancılıkta 

da böyledir. Hayvancılığımızı ele alalım. Tür
kiye'de büyük hayvandan sığırı ele alalım. Bu
gün sığır sütü vasatimiz senevi 1 200 kilodur. 
Ecnebi memleketlerin aldııkları 7 bin kilonun 
üzerindedir. Momtafonlarda 21 bin kiloya ka
dar rekor vardır. Acaba ecnebi sermaye ile hay
vancılığımız takviye edilirse bu memleket çift
çiliği zarar mı görür? 

Hangi sahayı ele alırsak alalım, yol mev
zuunda da böyledir. Ziraatin ana temeli olan 
köy yolları, şoseler sermaye beklemektedir. 
Türkiye'de köy yollarını ecnebi sermaye ile 
yapmaya kalkacak olursak fena mı olur? Gö
rüyoruz; yirmi kilometrelik, otuz kilometrelik 
'bir sahaya bir kilq buğdayı götürmek için dört 
beş kuruş veriyoruz. Halbuki 300 - 400 kilo
metreye aynı malı nakletmek mümkün olmak
tadır. Acaba ecnebi sermaye bu yol dâvasını 
finanse ederse, "bu mevzuda da çalışabilirse bu, 
memleket ziraatine fenalık mı olur? 

Bunu hangi safhada mütalâa ederseniz edi
niz, göreceksiniz ki ecnebi sermayenin gel
mesinin bilhassa ziraat sahasında en küçük za
rarı olmıyacak, bilâkis çok faydaları olacak
tır. Bu bakımdan bu tasarının kabulünü rica 
ederim. 

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

terem arkadaşlarım; çoktan beri gelmesini bek
lemekte olduğumuz bu kanunun lehinde, aley
hinde birçok şeyler söylendi. Bir tanesi, .Cahid 
Zamangil arkadaşımın beyanatı beni tahrik et
memiş olsaydı belki şimdi huzurunuzu ihlâl et
memiş olacaktım. 

Evvelâ şunu itiraf edeyim : Ne olursa ol
sun, muhalif, muvafık; memleketin gelişmesini 
alâkadar eden bir mevzuda yapıcı bir zihniyet
le, bir hüsnüniyetle yapılan bu münakaşalar, 
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I beni çok mütehassis etti. Yalnız bâzı hususlar^ 

da, bâzı düşüncelerde biraz ifrata gidildiğini 
söylemek mevkiindeyim. Cahid Zamangil arka
daşım beyanatı sırasında «biz bu memleketi 
müstemleke halinde devir aldık» buyurdular. 
Yani onu mu demek istediler ki; bugün mevzuu-
bahis olan bu kanun bizi bir müstemleke ol
maya doğru mu sevkedeoektir? 

Arkadaşlar; ecnebi sermayesi, bir müstemle
keye girdiği zaman dahi görülmüştür ki, hiç
bir şey yapmamışsa bile havat seviyesini, stan
dardını yükseltmiştir. Biz memlekette sanayi 
sahasında, ziraat sahasında, iktisadi sahada bir 
gelişme sağlamak için ecnebi termayeye çalış
ma imkânları verecek bir kanun mu getirdik, 
kanun mevzuu mu getirdik. Yoksa ecnebilere 
Mutlakiyet devrinde olduğu gibi, uzun vadeli 
imtiyazlar mı veriyoruz? Hayır arkadaşlar. Bi
zim gibi, tarihin kurulduğu günden beri başın
dan tacını düşürmemiş, tahtından inmemiş bir 
millet için, aklı başında bir millet için, istiklâ
lin, hürriyetinin tadını almış bir millet için bir 
ecnebi sermayenin gelip bir imtiyaz mahiyetini 
alması mevzuubahis olamaz. Bütün arkadaşla
rım emin olabilirler ki, bilhassa bu endişeyi 
izhar etmiş olan arkadaşlarım emin olabilirler 
ki, biz arkadaşları da, en az kendileri kadar, 
memleketin yüksek menfaatini müdrikiz ve ica
bında, her şekilde, her surette onu korumayı 
bilen insanlarız. Kendilerinin bu şekildeki be-
beyanı bana bir hâdiseyi hatırlattı: 1925 te mi 
1926 da mı, tarihini katiyetle tesbit edemiyece-
ğim, Ford Müessesesi Türkiye'ye müracaat et
mişti ve demişti k i ; Türkiye'de bir otomobil 
fabrikası kuracağım, bu fabrikayı dünyanın 
en büyük fabrikası haline getireceğim, Türki
ye'nin bütün yollarını asflattan yapacağım. 
Buna mukabil Türkiye'de yalnız Ford otomobil
lerini kullanınız. Yalnız bu yollarımızın yapıl
ması pahasına dahi bu, bir imtiyaz, bir zarar 

j sayılmazdı. Bugün bu kürsüye çıkıp da, bu 
kanunu kabul edersek tahlikeye doğru gideriz, 
deyen zihniyet, o günkü zihniyettir. Bu zihni
yet yüzünden bu yollardan, bu imkânlardan ve 
buna benzer birçok avantajlardan mahrum kal
mış bulunuyoruz, yine bu zihniyete kendimizi 
kaptırarak memlekti en kısa bir zamanda kal
kınmasını sağlıyacak yolları tıkamamız doğru 
olur mu? 

I Arkadaşlar; «cnebi sermayesi dünyanın en 
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zengin memleketleri tarafından dahi seve seve 
kabul edilmiş, işlemekte bulunmuştur. 

Fransa dünyanın en büyük ekonomik, malî 
memleketlerden biridir. Bankacılıkta, maliye
cilikte büyük ihtisasla, büyük sermayeleriyle 
dünyanın en büyük memleketlerinden biridir. 
Fakat gidir bakın; bilhassa turizm sanayiinde 
arkadaşlar, o Fransa ki, bir sene zarfında 
532 milyon dolar ecnebi dövizi sağlıyan turizm 
sanayii, ecnebi sermayesiyle vücuda gelmiş
tir. Biz bugün turizm yapacağız, diyoruz, tu
rizm sanayii kuracağız, diyoruz. O kanunun 
müzakeresi sırasında bilvesile arzettim arka
daşlar, bu mevzuda koyduğumuz iki milyon 
lira gibi sefil bir kemmiyet bu işi halledemez 
arkadaşlar. Bu, yüz milyonların işidir arkadaş
lar. Bu da ancak ecnebi sermayesiyle olur. 
Yalnız Fransa'nın Nis Şehrine bakınız; 120 
metre genişliğindeki caddeleriyle, muazzam 
otelleriyle turizm sanayiini ecnebi sermayesi 
teşkil etmektedir. Biz bundan nasıl müstağni 
olabiliriz ve bir vehim uğruna t u avantajları 
nasıl tepebiliriz arkadaşlar? 

Uzatmıyayım, huzurunuzu ihlâl etmek iste
mem. Fakat netice itibariyle şunu arzetmek is
terim k i : bu kanun memleketin çoktan beri 
beklediği bir kanundur. Memleketin ihtiyaç
larına cevap verecek bir kanunda, eğer riskle
ri olursa, bâzı pürüzleri olursa onu çıkarmak 
da elbette her zaman elimizdedir. Arzettiğim 
gibi, imtiyaz vermiyoruz, sadece ecnebi serma
yeye imkân bahşediyoruz. Bunun hiçbir mah
zuru yoktur. Hiçbir tehlike yoktur. Bu kanu
nu seve seve, alkışla kabul edeceğiz, arkadaş
lar. 

REÎS — Yeterlik takriri vardır, onu oku
yoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Yabancı Sermaye Yatırımı kanunu tasarısı

nın tümü üzerindeki görüşmeler kâfidir. 
Maddelerin müzakeresi sırasında teklifler 

nazara alınmak üzere kifayetin reye konulma
sını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
Nusret Kirişcioğlu 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Aleyhin
de konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
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CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Filhaki

ka maddelerde de görüşümü itmam etmek müm
kündür, takdir size aittir. Bununla beraber 
Burhanettin Onat arkadaşımız bir sözümün 
önemi üzerinde durdular. Şüphesiz ki, sözüm 
önemli idi. Bu itibarla tenevvür etmeyi arzu 
ve kabul buyurursanız - ki, zaten bana bir su
al tevcih etmiştir - izahat vereyim. 

REÎS — Yeterlik takririni oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesi de Hükümetçe teklif 
edilmiştir, onu da oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

Kanunun Mevzuu 
MADDE 1. — Bu kanun, yatırım yapılacak 

teşebbüsün, 
a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı 

olması, 
b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulu

nan bir faaliyet sahasında çalışması, 
c) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade 

etmemesi, şartiyle ve Yabancı Sermayeyi Teş
vik Komitesinin kararı îcra Vekilleri Heyeti
nin tasvibi ile Türkiye'ye ithal edilecek ya
bancı sermaye ve dışarıdan yapılacak istikraz
lara tatbik olunur. 

(Bu maddede derpiş edilen ve 8 nci madde 
ile kurulmuş olan Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Komitesi bundan böyle Komite diye zikredile
cektir.) 

REÎS — Komisyon sözcüsü, buyurun. 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Matbu metinde vukua ge
len bir hatayı işaret etmek maksadı ile huzuru
nuza gelmiş bulunmaktayım : 

(c) fıkrasındaki (şartiyle) kelimesinden iti
baren satır başı yapılacak, müteakiben (Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Komitesinin kararı) iba
resinden sonra bir (ve) kelimesi ilâve edilerek 
cümle (îcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile...) 
diye devam edecektir. 
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Müzakere edilmekte olan madde metninin 

bu şekilde nazara alınmasını rica ederim. 
RElS —. Cahid Zamangil. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Birinci 

madde, yabancı sermayenin gelmesine ve çalış
masına açık tutulan sahaları beyan etmektedir, 
Bunun umumi şartları beyan edilmiştir. Türk 
hususi tıeş|ebbüsulerine açık bulunan bir faali
yet sahasında çalışmak tahsisan zikredilmiştir. 
Bu yürürlükte bulunan kanunda mevcuttur. 
Gayet doğru bir hükümdür. 

Tümü üzerinde görüştüğümüz sırada Sa
yın Cezmi Türk arkadaşımız, Devletçilik ba
kımından mütalâa beyan ederek tasanda birta
kım kusurlar gördüler. Ben hem inanışı, hem 
programı itibariyle Devletçi bir partiye men
subum. İktidar partisi de programı itibariyle 
Devletçi bir partidir. Bu bakımdan meseleye 
temas etmem zaruridir. Zaten Devletçilik gö
rüşümüz dolayısiyledir ki, bu hüküm vaktiyle 
komisyonda konuşulduğu zaman memleketin 
umumi gidişine, anlayışına uygun olarak mu
tabık kalmak suretiyle böyle bir hükmü koy
muştuk. Binaenaleyh, Devletçilik görüşümü
zün mahfuz tutulduğuna inanmaktayız. Yani, 
saha Türk çalışmasına açık olanak şartiyle ya
bancı sermaye gelecektir. Eğer Devlet bir sa
hayı kendi uhdesine almaya, prensipleri ikti
zası veya memleketin ihtiyaçları dolayısiyle za
ruret görüyor ve Türk hususi sermayesine ora
da iş bırakmıyorsa oraya yabancı sermaye gel-
miyecektir, demektir. Bu bakımdan ben 
Devletçi bir görüşle burada bir tezat bulmadım, 
bu itibarla da Cezmi Türk arkadaşımıza iştirak 
etmiyorum, bizim için hassas bir noktadır, o 
itibarla bahsediyorum. 

Bendeniz bu birinci madde dolayısiyle en
dişelerimi izhar etmiştim, şimdi yeri gelmiştir, 
kanaatimi tekrar izhar edeyim ve önergemi 
takdim edeyim. 

Tekrara düşmeksizin arzedeyim ki, tarım ve 
ticaret sahalarının yabancı sermayeye açılma
sını hem lüzumsuz, hem tehlike1 i telâkki etmek
teyim. Bu tehlikeyi, büyük ölçüde millî men
faatlerimize temas eder mahiyette telâkki et
mekteyim. 

Arkadaşlarımı dinledim, Çelikbaş arkadaşı
mın cevaplarını dinl'edim, beni tatmin edecek 
bir nokta var mı diye araştırdım. Başlıca mü
lâhazaları maalesef fikirden ziyade şahıslara te-
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I veccüh etti. Benim mülâhazalarımın hulâsasını 

bir geri görüş olarak ifade buyurdular. Bu, 
meclis hayatında görülmemiş şeylerden değil
dir. Argüman darlığı bulunduğu sıralarda ek
seriya fikirden şahıslara sıçranır. Ben kürsünün 
yüksek rakımında kalmayı tercih ediyorum. Ne 
kadar zorlarlarsa zorlasmlar kendi şahsi terbi
yem dairesinde konuşmalara devam etmeyi mec
buriyet telâkki ederim. Mevcut kanunun; tasa
rı halinde komisyonda görüşülmesi sırasında 
böyle geri bir anlayışla budanmış olduğunu da 
söylediler. Arkadaşlar; orada; komisyonda ben
deniz bulundum, çalıştım. Arkadaşlarımızın pek 
çokları da bulundular. Nasıl çalıştığımızı tahat
tur ederler. Yalnız eğer bir budama, geri ve 
dar bir görüşle bir budama ameliyesi hakikaten 
vukubulmuşsa bunun iştirak yoliyle suçluları 
pek çok olmak lâzımgelir. 

Ben o arkadaşlarımı tenzih ederim. Kendim
ce böyle bir şey yapmadığım gibi o muayyen 
arkadaşlarımın böyle bir şey yapmadıklarını 
teyidederek şuna işaret etmek isterim, itham 
altında bulunan o komisyon arkadaşlarım şun
lardır : îzzet Akçal, Hâmit Koray..., Kemal Türk-
oğlu, Halil îmre, Feridun Ergin, Enver Güreli, 
Cahid Zamangil, Mazhar Şener, Cemal Kıpçak, 
Hayrettin Erkmen, Necib Bilge, Tarık Gürerk. 
Bu bahis bu kadar. 

Diğer maddelere geçtiğimiz zaman, Seyın 
Çelikbaş arkadaşımızın o zaman burada yapmış 
oldukları beyanları dolayısiyle kanunun bâzı 
noktalarında nasıl darlaşmaların vukubulduğu 
noktasını hatırlatacağım. Mesele, Meclisin tak
dirine güvenelim, Hükümete takdir vermiyelim 
meselesidir. Halbuki Muhterem Çelikbaş benim 
Meclisin takdirinin Hükümetin takdirinden üs
tün tutulması fikrime yanaşmadılar, ben bunu 
anlıyamadım. 

Diyorlar ki; bu sahaları tâyin edecek bir 
komisyondur, mütaakıp safhalarına Hükümet-
karar verecektir; farzedelim ki, dediler, Hü
kümet tarım sahasına yabancı sermayenin girme
sini kabul eden bir kararname çıkardı; bu, Mec
liste sözlü soru müessesesi veya başka bir yolla 
tenkidedilebilir, bu takdirde Hükümet yanlış bir 
harekette bulunduğunu görürse yeniden yabancı 
sermayeye izin vermez. 

Bu yolda bir teminatta bulundular. Bunu cid
dî saymaya imkân var mıdır?. Bana hitabetmek-

I tedirler, unutmasınlar ki, burada yabancı serma-
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yeye hitabetmektedirler. Bu zabıtlar okunacak- I 
tır. Bugünden bir karar almıyacak, yarın tenkit 
ederseniz ve Hükümet de bunu haklı görürse bir 
karar verecek. Memlekette iki üç yabancı tarım 
müessesesi çalışıyor, fakat diğerleri çalışamıya-
cak. Bu hususta bugünden, peşinen karar ver
mek doğru değil midir?. Bence böyle bir mütalâa 
beyan etmeleri yerine teklifimi külliyen reddet
meleri daha doğrudur. Bu nevi mülâhazalar ya
bancı sermayenin dikkatle okuyacağı zabıtlar 
arasına girmemelidir. 

Süt sanayiindeki sermaye bize ne kadar fay- I 
dalı olur, dediler. (Münasebeti sesleri) Birinci 
madde sahaların tâyinine mütaalliktir. Bu mev
zu da incelenebilir. 

Arkadaşlar, tarım başka, tarım sanayii başka 
şeydir. O kadar başkadır ki, bugünkü kanunumuz 
tarım sanayiini kabul etmektedir. Nitekim Vita, 
Sana markalı yağ bu suretle memleketimizde imal 
edilmektedir. Bendenizin mülâhazalarım tarım 
sahasına mütaallik idi. Bu hususta kendileri ce
vap vermediler. 

Sözlerinin bir diğer kısmı beni bir kere daha 
durumumu tâyin etmeye sevketmektedir. 

Konuşmasının bir noktasında, «lâyihayı ze
delemeye kalkışmak» tâbirini kullandılar. Çelik-
baş galiba bu Meclisin bir saatlik tarihi olan ha
vasının dışında yaşıyorlar. Benim konuşmamı 
işitmiyorlar. B. M. M. nin samimiyetim hakkın
daki kararma boyun eğmeye amadeyim. Ben Çe-
likbaş'm hükmünü değil, B. M. M. nin hükmünü 
büyük bir zevk ile ve iftiharla kabul ederim. 

Kaldı ki; tutanaklarımızı okuyacak olan ya
bancı sermayedar, anlıyacaktır ki, Cahid Za-
mangil, iki nokta üzerinde millî tarihimiz bakı
mından bir endişe duyduğu için muhalif kalmış
tır ve mülâhazaları bu iki noktadan ileri gelmek
tedir. 

Fethi Çelikbaş arkadaşım, ne kadar beni bu 
kanunun tümü aleyhinde konuşur göstermeye 
çalışırsa çalışsın - ki memleketin menfaati o yolda 
değildir - bunun aksine olarak, iddialarımın ne 
kadar hudutlu olduğunu söylemek suretiyle ka
nunu zedelemekten kurtarmıya çalışmayı vazife 
telâkki etmekteyim. 

Bir sülüs asır evvel bu memleketi yarı .müs
temleke halinde devir aldık, dediğimiz zaman - Sa
yın Burhanettin Onat'm sözlerine cevap veriyo
rum - kanunun tümüne tevcih edilmiş bir söz söy
lemedim. Bu söz şuna münhasırdır, kanaatim bu- | 
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dur, inandığım için konuşuyorum. Burhanettin 
Bey : Tarıma ve ticarete yabancıyı sokarsak bu 
tehlike ile karşılaşırız! 

Çok muhterem arkadaşlar, birinci madde do-
layısiyle durumumu hulâsa ediyorum. Tarım ve 
ticarete dış sermayenin gelmesini doğru bul
mam. Bu itibarla şimdi bunu istisna eden bir 
önerge takdim edeceğim. Bütün arzum ve gayre
tim Meclisin iltihak buyurmasını sağlamak ve en 
geniş ölçüde tasviple bu kanunu çıkarmaktır. Bu 
ruh dâhilinde rey kullanmak benim için bir va
zifedir. 

RE IS — Elomisyon. 
KOMİSYON ADINA HALÛK ŞAMAN 

(Bursa) — Cahid Zamangil arkadaşım konuş
ması sırasında Kanunun b'irinci maddesinin (B) 
fıkrasında; 

a) (Türk hususi teşebbüslerine açık bulu
nan bir faaliyet sahasında çalışması, şartını) 
anlayış tarzını tavzih etmek için söz almış bu
lunuyorum. Buradaki Türk hususi teşebbüsleri
ne açık bulunan sahada çalışmadan maksat, 
Kanunlarımız muvacehesinde Türk hususi şa-
hıslarınca faaliyet gösterilmesi memnu olmıyan 
bütün sahalarda ecnebi sermayenin çalışmasını 
mümkün görmektir. Kanunun metninin bu şe
kilde anlaşılması lâzımdır. Filhakika fiilen o 
teşebbüs sahasında Türk hususi teşebbüsünün 
çalışmamakta bulunması onun ecnebi sermaye
ye kapalı bulundurulması mânasını tazammun 
etmez. Keyfiyetin bu şekilde zabıtlara geçme
sini temin için bu mâruzâtta bulunmak lüzu
munu duydum. Bunu bir misalle tavzih edeyim. 
Farzedelim ki, memleketimizde hususi şahıslar 
elinde bugün 'için sun'i ipek fabrikası yoktur. 
Ama bu, memleketimize girecek, yabancı serma
yenin bir sun'i ipek fabrikası kurmasına mâni 
teşkil etmez. Tahdit sadece umumi emniyete, 
âmme sıhhatine mütaallik mevzuatlar malî 
mevzuatın koyduğu hadlerle mukayyettir. Mese
lâ yabancı sermayenin Tekel elinde bulunan 
içki imalâtı yapması, mevaddı müşteile fabri
kası kurması mümkün değildir. Faaliyet saha
sının bu bakımdan tahdidini de bu mânada an
lamak lâzımdır. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar; 1953 senesinde Türkiye'deki 
kredi miktarı : Ticari kredi ik'i milyar 17 mil-
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yon, zirai kredi bir milyar 169 milyon, ipotek 
mukabili kredi 216 milyon, sanayi kredisi 84 
milyondur. 

Bir kasabaya, bir şehirciye vardığımız za
man görüyoruz ki el ile çalışan birkaç imalât
hane vardır, gerisi hepsi esnaftır. Buradaki es
naflar evvelce bir krediye mazhar olmuş değil
lerdi. 

Arkadaşlar, son zamanlarda çimento sanayii 
mevzuunda bir hareket oldu. Ben Bartın 'lıyım. 
Bartın'da sanayi sahasında bir hareket oldu, bu 
vesile ile öğrendik ki köylülerde 1 5 - 2 0 milyon 
lira gibi bir sermaye vardır. Bundan üç beş 
sene sonra sanayi yolu ile kendilerine iyi bir 
tevziat yapıldığını ve aksiyonlarına karşı iyi bir 
para verildiğini bilirse sermayelerini oraya 
yatıracaklardır. Bu suretle memlekette yavaş 
yavaş sanayi hareketi başlıyacaktır. 

Avrupaya giden arkadaşlar bilirler. Hiçbir 
şehirde 1300 dükkân yoktur. Bir kasabanın 
içinde bir iki lokanta, bir iki dükkân bulunur. 
Bizim gibi başka memleketlerin metalarmı sat
mak için bu kadar fazla dükkânı bulunan mem
leket azdır. Arkadaşlar, 3 milyarlık kredi için
de 84 milyon lira sanayie ayrılmıştır. Demin 
de arzettiğim gibi 500 tane, 1000 tane dükkâ
nın getireceği geliri bir sanayi müessesesi geti
rebiliyor. Elverirk'i buna ait sermaye bulunsun. 

Birinci maddede, umumi bir konuşma da ola
bileceği için, tekrar sizi rahatsız ettim. 

CAHÎD ZAMANG-ÎL (Trabzon) — Tasarı
daki Türk sermayesine, Türk hususi teşebbü
süne açık olmak şartı üzerindeki konuşmamdan 
sonra sayın sözcümüz Halûk Şaman arkadaşı
mızı dinledim. Mutabakatları tesis etmek, ka
nunun iyi anlaşılması için zaruri şeylerdir, bu 
maksatla söz almış bulunuyorum, aramızda 
ihtilâf olmadığını görüyorum. 

Türk hususi teşebbüsüne bir sahanın açık 
bulutnımaması, elbette iki Türk mevzuatının, Türk 
hukuk nizamının şu veya bu hükmü ile temin 
edilmiş olmak gerekir. Elbette 'ki Jıodbehod şu
rası kapalı, burası kapalı, zaten diyemeyiz. Bir 
hukuki hüküm neticesi kapalı bulunan yere ya
bancı sermayenin girmiyeceği mânasında mu
tabıkız. Bu hukuki nizam tevlit eden âmil Dev
letçi görüşün kuvvet ve derecesine göre zaman 
zaman değişir. Fa'kail; yabancıyı -alâkadar eden 
cihet, Türk sermayesini alâkadar eden cihet 
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her zaman yürürlükte bulunan kanunlarıımızdır. 

Kilen bir sahada Türk sermayesi bulunma
makta ise, ve Hükümetçe de bir yasak alınma
mış ise oraya yabancı sermayesi gelebilecektir. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. 
Madde ile alâkalı bir takrir vardır, okutu

yorum. 

Baş/kanlığa 
Kürsüde arzettiğim sebeplere binaen; birin

ci maddenin ilik cümlesinin aşağıdaki gibi tadi
li arz ve teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Cahid Zamangil 

Madde 1. — Bu kanun, yatırım yapılaeak 
teşebbüsün, tarım ve ticaret sahaları hariç, (de
vamı aynen) 

REÎS — Komisyonun bir mütalâası var mı 
efendim?.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Bursa) — Komisyon tadil teklifine taraftar 
değildir, iştirak etmiyoruz. 

REÎS — Efendim; elimize bir takrir geldi, 
müzakerenin nihayetlenmiş olduğu bir sırada, 
başka da söz istiyen olmadığına göre, takririn 
dikkate alınıp alınmaması ve maddenin kabulü 
hakkında Yüksek Heyetcn oyuna müracaat edil
mesi iktiza etmektedir. 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çoğunluk yoktur. Yoklama yapılmasını rica, 

ederiz. 
Kars Mebusu Trabzon Mebusu 

Mehmet Bahadır C. R. Eyüboğlu 
Kırşehir Mebusu Sinoib Mebusu 

H. S. Erkut N. Sertoğlu 
Yozgad Mebusu Bingöl Mebusu 

Avni Doğan M. N. Okcuoğlu 
Kars Mebusu 
Fevzi Aktaş 

REİS — Tüzük hükümlerine göre, .karar 
alınacağı sırada takrir geldiği içdn yoklama 
yapmak zaruretindeyiz. 

(Yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz yoktur. 13.1.1954 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 18 

^ • İ P 



B : 27 11.1.1954 0 : 1 
5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Trabzon Vilâyetinin Of Kazasına bağh bâzı köy
lere köprü yapılabilmesi için yardım yapılıp ya-
pilamıyacağına dair sorusuna Bayındırlık Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/1179) 

22. I X . 1953 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Of îlcesine bağlı : 
1-. Halman Köyü köprüsü için halk tarafın

dan 12 bin lira para bu iş için kurulan cemiyet 
tarafından temin edilmiştir. Bu köprüden 10 köy 
halkı faydalanmaktadır. Bakanlıktan 10 bin lira 
yardım istenmektedir. 

2. Aşağı Muzgar köprüsü için cemiyet eliy
le 5 bin lira temin edilecektir. 10 köy bu köprü
den faydalanmaktadır. 5 bin lira Bakanlıktan 
yardım talep edilmektedir. 

3. Zizino Köyü köprüsü için 15 bin lira 
halkça temin edilecektir. Bakanlıktan 10 bin li
ra yardım istenmektedir. 6 köy istifade edecek
tir. 

4. Melinos Köyü köprüsü için halkça 10 bin 
lira temin edilecektir. Köprüden 5 köy istifade 
edecektir. 10 bin lira Bakanlıktan yardım isten
mektedir. 

5. Aşağı Hastikos Köyü köprüsü için 5 bin 
lira cemiyet marifetiyle temin edilecektir. 15 
köy halkı istifade edecektir. Bakanlıktan 5 bin 
lira yardım talep edilmektedir. 

6. Nefsikrinto - Makidanos köprüsü için 5 
bin lira cemiyet tarafından temin edilecektir. 
Köprüden 10 köy istifade edecektir. Bakanlık
tan 5 bin lira yardım istenmektedir. 

Yukarda yazılı köprülerden 56 köy ve 35 bin 
küsur nüfus faydalanacaktır. Halk emeğini ve 
parasını ortaya seve seve koymuştur. Köprülerin 
hepsi hayati önemi haizdir. Talebedilen yardı
mın miktarı her köprünün izahında ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Yekûnu 45 bin liradır. İstenilen 
yardımın yapılıp yapılamıyacağınm Bayındırlık 
Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 8 . 1 . 1954 
Hususi Kalem Md. 

Sayı : 13 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

5 . 10 . 1953 gün ve 6-1179/5718/13046 sayılı 
yazıları karşılığıdır : 

Trabzon Vilâyetine bağlı bâzı köylere köp
rü yapılabilmesi için yardım yapılıp yapılamı-
yacağma dair Trabzon Mebusu Hamdi Orhon 
tarafından verilen yazılı soru önergesine hazır
lanan cevabın ilişik» olarak sunulduğunu saygı
larımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Trabzon Vilâyetine bağlı bâzı köylere köprü 
yapılabilmesi için yardım yapılıp yapılamıyaca-
ğına dair Trabzon M'ebusu Hamdi Orhon tara
lından verilen yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır : 

Of İlcesine bağlı 6 köye ait geçit köprüsü 
mahallinde tetkik ettirilmiş ve bu köprülerin 
yapılan keşiflere göre maliyetinin 163 000 lira
ya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 

Bundan başka bu köprülerden yalnız Hal
man köprüsünün kurulması için bir cemiyet ku
rulmuş olup bu cemiyetin elinde 12 000 liralık 
bir teberru mevcuttur. Aşağı Hastikoz ve Nefsi 
Kıranta köprüleri yapımı için birer cemiyet ku
rulmuş is'ö de ellerinde henüz bir teberru mev
cut değildir. 

1953 yılı inşaat mevsimi geçmiş bulunması 
itibariyle 1954 yılında il ve köy yolları yapımı
na yardım tertibinden Trabzon Vilâyetine tef
rik edilecek tahsisattan bir program dâhilinde 
ehemmiyet derecelerine göre bu köprülerin ya
pımı ve yapımına yardım edilmesi Trabzon Va
liliğine yazılmıştır. 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya Vilâyetinin muhtelif işleri için 1953 
yılı Bütçesinden ne kadar para verildiğine, yol 
ve köprülerin tamir ve inşa islerine dair soru-
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suna Bayinltrlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazilt cevabt (6/1153) 

15 . TO . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meilisi Yüksek 

Başkanlığına 
1. 8 . V . 1953 günlü Tutanak Dergisinin 

152 nci sayfasında soruma Bayındırlık Vekâle
tinin 4 . III . 1953 gün ve Hususi Kalem Md. 
132 sayılı cevabında, 

1 numarasının A, B, E, etütleri yapılmak 
üzere Elâzığ Su İşleri Müdürlüğüne emin veril
diğine göre mühendislerin bulunacağı zamanı 
bilsem bulunmaklığım faydalı olur. 

2. 2 nci numarada köylerde halkın yapacağı 
su fişlerine yardım ile alâkalı Malatya Postası 
Gazetesinin 8 . VII . 1953 günlü nüshasında 
Besni'nin Keusun Bucağı içme su müteahhidi 
demir boru yerine kum karışık bardak boru tat
bik ettiğinden su aktarılınca eridiği, suyun ça-
murlaştığım yazıyor; Vilâyet Bayındırlık Mü
dürü de alâkalanacağından bu taahhüt şekli ve 
neticesi neden ibarettir. 1953 Bütçesinden vi
lâyete muhtelif işler için ne kadar para veril
miştir. 

3. 5 nci numarada Malatya, Akçadağ, Da-
rende> Gürün yolu bakım altında denmekte ise 
de 20 Mayıs'ta seyahat zordu. Yeni inşaat de
recesi nedir, bu bentteki makina alınmış mıdır? 

6 n. daki Şiro köprüsü eksiltmeye çıkarıldı 
mı, başlatıldı mı? 

7 n. daki B de makina yardımı yapıldı mı? 
Satın alındı mı? yükleyici ve kamyonla çekilir 
HUSKY GREYDER teslim edildi mi? 

8 n. da Gölbaşı - Besni - Adıyaman - Kâhta 
yolu Mayıs'ta bakımsızdı gidilemiyordu. Ora
larda ihale edilen, emaneten ele alman yol in
şaatı, büz, menfez işi stablize ferşi, hendek 
açılması, köprü tamir ve inşa işleri ele alınımış 
mıdır? Başlanmış mıdır? Ne zaman bitecektir. 
Bu bendin 5. n. smda Malatya, Pötürge, Kefer
diz toprak tesviye, stablize, yol, menfez büz 
inşaatı Keferdiz köprüsü başladı mı? Ne zaman 
bitecek? 

26, 30 . VI . 1953; 4 . VTI . 1953 gün
lü Malatya Postası Gazetesi ile Bayın
dırlık Müdürlüğü arasında Ağvan köp
rüsü yazılarında toprak konduğu tesel
lüm muameleleri ve Keferdiz yolu işleri ne ne
tice vermiştir? 

Kötü idare var mi? 
4. Kâhta da Cendere köprüsü tamirine 

başlandı mı? 
9. n. da Darende, Balaban, Kötükale yolla

rında tamir edilen köprü görülemedi. Nerede 
ne kadar para sarf edilmiştir? 

Hekimhan, Malatya, Sivas yolu arızaları; 
Arapkir, Malatya yolu bu sene bitecek midir? 

Sözlü sorular uzun sürüyor, sıra gelmiyor, 
Bayındırlık Vekilinin yazılı olarak cevaplan
dırmasına delâlet buyurmanızı saygı ile rica 
ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

T.C. 
Bayındırlık Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 21 

11.1.1954 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

17.VII. 1953 gün ve 6/1953/5605/12519 
sayılı Y. K. : 

Malatya Vilâyetinin muhtelif işleri için 1953 
yılı bütçesinden ne kadar para verildiğine, yol 
ve köprülerin tamir ve inşa işlerine dair Malatya 
Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafından verilen ya
zılı soru önergesine hazırlanan cevabın ilişik ola
rak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Malatya Vilâyetinin mujıtelif işleri için 1953 
yılı bütçesinden ne kadar para verildiğine, yol ve 
köprülerin tamir ve inşa işleri hakkında Malat
ya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1. 1952 yılında ele alınmış olan ve Araplar 
Köyündeki mevcut membadan faydalanmak ve 
Keysun, Milımanlı köylerine müştereken isale 
edilmek üzere Bayındırlık Müdürlüğünce hazır
lanan (çimento bedeli hariç) (8 852,66) liralık 
keşif üzerinden ve vilâyet daimî komisyonun 
14. VII . 1952 tarih ve 481 sayılı Karariyle ve 
kaza emanet komisyonu marifetiyle bir taşarona 
verilmek suretiyle inşaata başlatılmış ve Aralık 
1952 tarihine kadar 7 268, 56 lira sarfedüerek her 
üç köyde çeşmeler inşa edilmiş ve imal edilen 
beton büzler ferşedilmiştir. 
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Membada kaptaj tesisatının henüz yapılma- I 

mış olması dolayısiyle köylere su verilmemiştir. 
Köy içme suyu işlerinde münhasıran demir 

boru kullanılması mecburiyeti olmayıp yerine 
göre beton borular kullanılmaktadır. Burada 
kullanılan beton boruların kâfi mukavemeti haiz 
olduğu anlaşılmıştır. 

Köylülerin kapatmak mecburiyetinde bulun
dukları hendeği açık bırakmaları yümnden mem
ba yerinden itibaren (500) metrelik bîr kısımda 
beton boruların köylüler tarafından yer yer de
linmiş olduğu ve bu yüzden hendeğe giren yağ
mur sularının borulara nüfuz etmesi neticesinde 
kirli suyun aktığı neticesine varılmıştır. 

Noksan işlerin ikmal edilerek suyun akmasını 
temin etmek üzere vilâyetçe ek bir keşif tanzim 
ettirilmiş ve lüzumlu ödenek 1953 yılı köylerde 
halkın yapacağı içme suyu işlerine yardım tahsi
satından temin edilerek fennî nezareti Bayındır
lık Müdürlüğünce ve sarfiyatı da köy sandıkla
rınca yapılmak üzere Besni Kaymakamlığına te
diye emrinin gönderilmesi ve işin kısa zamanda 
ikmal edilmesi valilikçe derpiş edilmiş bulunmak
tadır. I 

Bu su işinde taşaronun demir boru yerine kum I 
karışık bardak boru kullandığı ve su akıtılınca 
boruların eridiği hâdisesi varit doğildir. 

2. Gölbaşı - Besni kavşağı - Adıyaman yolu: 
Tulü 50 kilometre olan bu yolun 
64-000 - 16-f 000 Km. leri arası tesviye işi 

13 Temmuz 1950 tarihinde mütaahhide ihale edil
miş olup bu sene tamamlanmış ve geçici kabulü 
yapılmıştır. 16+000 - 28+000 arası tesviye işi 
30 Temmuz 1952 tarihinde mütaahhide verilmiş 
ve 1 700 metrelik kısmı hariç tamamlanmıştır. 
Bu iki 'kısmın stabilize işi için vilâyete gerekli 
•emir verilmiştir. 

0 + 000 — 6 + 000, 28 + 000 — 50 + 000 
arası Ikısımları bu seneki faaliyetimizle yeni
den stabilize haline getirilmiştir. Emanet su
retiyle yapılan! bu kısımda 6 100 M3 hendek 
hafriyatı ve banlket tanzimi 1 900 M3 toprak 
hafriyatı (yol genişlemesi) 8 400 M3 stabilize 
malzemesi na'kil ve ferşi yapılmıştır. 

3. Gölbaşı - Besni yolu tulü 30 kilometre
dir. 

Devamlı olarak üzerinde emanet suretiyle 
çalışılmaktadır, Bu sene bu yolda 1 200 M3 I 

.1954 0 : 1 
hendek hafriyatı ve banket tanzimi, 1 935 M3 

yol genişlemesi için toprak hafriyatı, 10 3O0 M3 

stabilize malzemesi nakil ve ferşedilmiştir. 
131 metre tulde 70 - 60 İrk beton büz ile 

menfez yapılmıştır. Menfez inşaatında ayrıca 
396 M3 hafriyat, 75 M3 kagir inşaat yaptırıl
mıştır. 

4. Adıyaman - Kâhta yolunda faaliyet yok
tur. 1953 - 1954 yıllarında bedeli ödenmek 
üzere Ikeşif yapılıp ihaleye çıkarılacaktır. 

5. Malatya - Pötürge yolu : 
Mebdeden itibaren 6 Km. İlık kısımda sınaî 

imalât ile birlikte 1953 yılında yeni stabilize 
haline getirilmiştir ve 40 Km. ye kadar olan 
'kısma 1952 ve 1953 yıllarımda tamirat posta
ları ile genişlettirilmiştir. Halen üzerinde çalı
şılmaktadır. 

40 . 70 Km. arası tesviye işi yeni müıtaah-
hidine ihale edilmiş, henüz işe başlanmamıştır. 
Şiro çayı köprüsü yaptırılmaktadır. 

Pütürge - Keferdiz yolu 30 Km. dir. 28 950 
lira keşif tutarı ile üzerinde emaneten tami
rat postası çalışitırilmalktadır. Ağvan ve Ke
ferdiz köprüleri kagir ayaklı ve betonarme tab
iîydi olup 20 469,66 lira bedelle 1953 yılında 
mütaahhidine yaptırılmış ve hizmete açılmıştır. 

Malatya postasında kum yerine toprak ko
nulduğu iddiası varit değildir. 

6. Cendere köprüsü tamiratı 1952 yılında 
tamamlanmıştır. 

7. 2 001,27 lira sarf ile tamir edilen Kötü-
(kale köprüsü Akçadağ - Darende yolu üzerin
de, Darende İlçesi hududundadır. Bu köprü 
tamiratı kazaya verilen yardım ödeneği ile ka
za kaymakamlığınca re'sen yaptırılmıştır. 

8. Malatya - Akçadağ, Darende, Gürün yo
lu 1953 yılı onarım programında olmadığından 
ancak yaz aylarında ma'kinesiz bakım suretiyle 
geçit teminine çalışnlımıştır. 

9. Şiro ıköprüsü- 17. V I . 1953 tarihinde 
ihale edilmiş olup işe başlanmış bulunmaktadır. 

10. Malatya - Arapkir yolunun 20 ilâ 81 ki
lometreleri arası 1953 yılı onarım programına 
dâhil bulunmaktadır. 

11. 1953 yılında Malatya Vilâyetine köy 
içme suları için (325 000) lira verilmiş olup 
ayrıca elk ödenek alındığı taikdirde de (75 000) 
lira tahsis olunacaktır. 
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6. — SITNUKLAR VE TELGRAFLA* 

Emniyet Teşkilâtı mensuplarının terfihi için 
(kabul edilmi bulunan kanun münasebetiyle 
duydukları memnuniyeti bildiren telgraflar» 

Mardin Emniyet Müdürü Gani KaMsaner, 
Kocaeli Emniyet Müdürü Nihat Ertürk, 
Erzurum Emniyet Müdürü Samih Kıranbay, 
Sivas Emniyet Müdürü Hulusi Çetiner, 
Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Akzambak^ 
Diyarbakır Emniyet Müdürü Yaşar Yiğit, 
Aydın Emniyet Âmiri Fahri Akan, 
Samsun Emniyet Müdürü Kemaıl özsoy, 
Malatya Emniyet Müdürü Fahrettin öziş, 
tzmir Emniyet Müdürü Halim Saatçi, 
Anıkara Emniyet Müdürü Faruk Otetay, 
istanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ali Alp-

sar, 
Elâzığ Emniyet Müdürü Şemsettin Türkunt, 
Afyon Karahisar Emniyet Müdürü Salâhat-

tin Aydınalp, 

Yozgad Emniyet Müdürü Zeki Bayülgen, 
Maraş Emniyet kadrosu âmirleri, 
Giresun Emniyet Müdürü Necati Tunalıoğlu, 
Kars Emniyet Teşkilâtı mensupları, 
Tokad Emniyet Müdürü Hayri Toksöz, 
Zonguldak Emniyet Müdürü Hamdi Ülker, 
Kastamonu Valisi Niyazi Akı, 
Hatay Emniyet kadrosu adına Emniyet Mü

dürü Muhsin Gökkaya, 
Çankırı Emniyet mensupları, 
Kayseri Emniyet Müdürü Şevket Azyüzoğlu, 
Trabzon, Valisi Âdil Çekeroğlu, 
Konya Eiriniyet Müdürü Zeki Demiroğlu, 
Kırklardi Ehnniyet Müdürü Adnan Çafkmak, 
Tekirdağ -Emniyet Müdürü #eyyad Koval. 
Edirne Emniyet Müdürü Enver Banker, 
Manisa Emniyet Müdürü Haydar öz/kun, 
tçel Emniyet Müdürü Salâhattin Tuğa], 
Urfa Emniyet Müdürü Cemil Bent ürk. 
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125 milyon liralık îç İstikraz Akdi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
1 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
^ekir Oynagaıilı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis Öztürk 
('clâl Yardımcı 

AMASYA 
Ilâmit Korcıy 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Rainiz Eren 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabcl 
Burlıancttin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Elem Mend'eres 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâha 11 in Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Tştın 
Ali Fa liri tşeri 
Arif Kalıpsızoğhı 
A11 m et Kocabıyıkoğlu 

Âza sayısı 
,, Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çek inse rler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

48/ 
251 
248 

3 

215 
: 21 

[Kabul edenler] 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkm 
Yümııü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin tnan 

! BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Raprıp Em-Mj 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Alı Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
thsan Karasioglu 
Nusret Kiri'şcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bum in 

.'sud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Aksi t 
Ali Gobanoğhı 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasııhioğlıı 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas, 
Mehmet Şevki Yazman 
Hami t Ali Yön ev 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç < 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 

, s 

Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Ilııa Topçuoğlu 
Memış Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Pula t kan 
Kemal !eytinoğîu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
AH Ocak 

GİRESUN 
Ilamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Kövmen 
Arif Hikmel Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tok dem ir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankııt 

İÇEL 
Salih Tnankur 
Refik Kora İtan 
Celâl Ramazanoğlu 
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İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altıılel 
Faruk Nafiz Çamhhel 
Bedri Nedim (iöknil 
Salih Fııad Keleci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

İZMİR 
Behzat Bilgin 
Tarık Oürcrk 
NV*det Ineekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekfin 
Rkrorn Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Yeltheşe 

KARS 
Mehmet Baradır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Be.rkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil O ün deş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet, özdeni ir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

B : â? İ l . 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemeioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdiirrahraan Fahri A-
ğnoğlu 
Ali Kıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
B'esim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Türaay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

1.19te 0 : İ 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Del lal oğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
TTâşim A lisan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Muhittin özkdfeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Uttaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

snrb» 
Muhtar» Acar 
Nuri Sertoğlu 
AH Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİYA» 
Nâzım Ağacıkoğlu 

ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil t m re 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Oürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON, 
Salih Esad Alperen 
Naci Al tuğ 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet A cana I 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öneel 
Reşit Kemal Tîmuroğ'n 

VAN 
izzet A km 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Basol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

(Reddedenler] 
KARS 

Sırrı Atalay 
Hüsamettin Tugae. 

MALATYA 

Hikmet Fırat 
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/ Reye katılmtya n la rj 

AFYON KARAKISAR 
Ciım Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasını Küj'revi 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsnıel Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bnyramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
^smnn Sevkı' Çiçokda? 
(Vekil) 
Mü m la z Faik Fenik 
Abdullah Cedikoglu 
Osman Talât İl tekin 
(I .) 
llâmid Şevket înce 
Soy fi Kurt bek 
Talât Vasfı Oz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı ? 

Ah mel Tekel i oğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Tîasırcı 
A. Baki ökdem 
Tiûtfi Plkürmm* 

BALIKESİR 
Vaeid A sen a 
Muzaffer Emiroglu 
İVrrîfit Erkuyumcu 
Enver Hu reli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse' 

BOLU 
Zuhuri Danışman . 
Mahmut Oüebilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı (î.) 

BURSA 
Agâh Erozan (î. Â.) 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
B<:di En üst ün 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Abbas Cigin , 
Zihni Fral 

ÇORUM 
Ahmet Başı büyük 
Hüseyin Ortakcıoglu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Cülcügil 
Eyüp Ştrhiri 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
'Yusuf Azisroglu 
M. Rethai Bucak 
Mustafa Ekînei 
Kâmil Tavsı 

EDİRNE 
Arif Altjnalmaz 
Mehme4 Enginün 

İÎLÂZIÖ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN • 
Sabit Sağıro^u ( t ) , 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger* 
Emrullah Nnfku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar-Başkurt 
Ekrem Baysal; 
Abidin PofciKifchı 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı* 
Calip Kınoffln 
Sül eyma n Kut aı*el 
Cevdet San 
Salâhattin'Ütflü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Adnan Tüfekeioglu 

GUMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
IT;dit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tavı t Yurt ma ıı 

İÇEL 
Halil A t alay 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Şahap Tnl 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
And re Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Tîeisiçum-
hnr) 
Nihad Boşa d Bel ger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Dernirelli 
nâdi flüsman 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tl ahar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halidft Edib A di var 
Mehmet Aldemir (1. Â.) 
Pertev- Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 

'Mlıhiddin Erener 
Sadık Oiz 
Osman Kapanı 
Vasfi Mşnteş ; (1), 

Cemal Tunca 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Lâtif Ak üzüm 
Abbas Çetin 
A'ey is Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kıhçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pokkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atıg 
Yercdog Kişioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Atanı an 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingi" 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet fîürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Hedik 
Ahmet îhsan. Oürsroy 
Süleyman Süruri Na-
snhoglu 
ihsan Şerif özgen 
(1. A.) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 

- 1 3 4 — 



tsmet inönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Sanıel Ağa'ojiJu 
Faruk İlker (I.). 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlıı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uraa 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal 11 Ünal 
Zeyyat Mandalinci 

B : 27 11 
Xadir N'adi 
Nuri özsan 
Nâtık I'oyrazoğlu 

NÎODE 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Pıra t 
Yusuf Ziya Ortaç 
İTamdi Şırlan (1.) 
Atıf TopaloSlu 

RtZE 
Osman Kavrako»-lıı 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü l'lucay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi OKUZ Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziva Eker 

1.1954 O : 1 
Rcşad Oüçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk ,.-., . 

SÎÎRD 
Cemil Vardım 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz.. 
Zeki Erata man 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
\lvnk Ökere^ (t.) 

TRABZON 
Faik Ahmod Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamanini 

TUNCELİ 
ilidir Aydın 

URFA 
Hasan O rai 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Niza m oğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
•riller 
Ali Rıza tneealem-
daroğlu (t.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mr huş! allar } 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

, 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Xi~:de 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Ur fa 
Z<m<ruldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
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Türkiye Vakıflar 3anl:ası Türk Anomin C rtaklıgı Kanununa verilen reylerin neticesi 

, , :ı (Kanun kabul edilmiştir.: 

AFYON KARABISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynagaıılı 
l<u;mal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmcd Veziroglu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
11 fim it Kosay 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
İlamdı Bulgurlu 
Yırtan Şevki Ciçekdağ 

Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
ITAmid Şevket ince 
Talât Vasfı öz 
Ftıad Seyhun 
Cevdet Şovdan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Hedik 
Nail (îeveci 
Efem Menderes 
Cevat ülkü 

BALIKESİR 
Vacid A sena 
Salâha t tin Başkan 

Aza sayısı : 487 
;iı Rey verenler * 253 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler J 
Çekinserler l 

Reye katılmıyanlar 213 
Açık mebusluklar 2 l 

lKabul edenler] 
Müeteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnii Ürosın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gül ez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
^adettin Karaeabey 
llıdîisi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
\Tv-det Yılmaz 
Ali Canip Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
İmi in Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

— l î 

ÇANKIRI 
Kkım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

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

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Erdene 
Mehmet Şevki Yazman 
II amit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin G Ünal tay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlıs 

*6 — 

Bahadır Dülger 
Sabri E ı duman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidiıı l'otuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
(•'al ip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ham d i Buzbağ 
Hayrettin Erk men 
Talisin İnanç 
Doğan Köy men 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bay bura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
1 lal it Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdiirrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tan kut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
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Salih tnankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turinıt 

İSTANBUL 
Salamoıı Adato 
İhsan A İtmel 
Andre Yalıram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim (îökııil 
Salih Fuad Keleci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrenı Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazi» Tlabar 
Ahmet Topeu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

IZMtR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Tarık (İürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Halil Ozyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündas 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 

üil'at Taşkın 
Ziya Termen 
liamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ^ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdenıir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ifamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
ğaoğlu 
Ali Rıza Ercan 
Saffet C.ürol 
Himmet Ol emen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet A İkin 
Besim Besin 

MALATYA 
Esat Doğan 
î\[ehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoglu 
Abdiilkadir Ozbay 
Tiûtfi Sayman 

MANİSA 
Şeni i Ergin 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoglu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

MUŞ 
Hamdı Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arı baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğana? 
Ferit Eeer 
Fahri Koşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
''^man Kavra koğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

8ÛRD 
Mehmet Uaim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet (îürkan 
Muzaffer Ona! 
Mustafa Ozdemjr 

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

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Needet Açana! 
Feridun. Erş*in 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Ta thoğlu 
ETasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpeak 
A v n i Y u rda bay rak 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
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[Ç.ekinserlcr] 

ZONGULDAK 
Rifat Sivişüğlu 

[Reye katümıy anlar]-

AFYON KARAHlSAR 
Oazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kem öl F> ren 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer- lülen 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Abdullah Oedikoglıı 
Osman Talât lltekin 
Kİ.) 
Seyfi Kurtbek.,., 

ANTALYA 
Burnanettin Onat 
Akif Sarıoglu 
İbrahim Sıması 
Ahmet Tekel ioğdu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A Baki ökdem 
Lû t fi. Ülkü m en 

BALIKEStR 
Rsat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
Arif Kalîpsızoğlu 
Ahmet Köcabıyıkoğlu 
Yalıya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BtNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (!'/ 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozaıı (t. Â.) 

ÇANAKKALE 
Bedi /3n üstün 
Nihat lyriboz 
Nusret Kirişe i oğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecil Bum in 
Abbas Oi«>in 
Zihni i Pı al 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakeıoglu 

DENİZLİ 
Baha Aksjıt . 
Mustafa Cülcüğil • 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu ; 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskcnder . 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşt 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (I.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenan i 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin' ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Huyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Ma/.har Şener 
Adnan Tüfekcinğlu •• 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörük oğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Cehil Ramazanoğlu 
Şahap.Tol •• " ' 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakân 
Ahmet ITamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Tlâdi Ilüsman 
Fahrettin Sayımer 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

tZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Mnhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş (t.) 

Abidin Tekön 
KARS 

Fevzi Aktas. 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
il.) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
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S. SAYISI : 60 
Yabancı sermaye yatırım kanunu lâyihası ve Geçici Komisyon ra

poru (1 /699) 

T. C. 
Başvekalet 10. XII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 6/377, 71 - 1995 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16 . XI . 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Yabancı Sermaye Yatırım Kanunu ve esbabı mucibe lâ
yihalarının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketimizin muhtaç olduğu iktisadi kalkınma ve istihsal artırılmasının tahakkuku, geniş mik
yasta sermaye yatırımlarına vabeste bulunmaktadır. c , 

îktisaden geri kalmış diğer memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de dış ödeme vasıtaları 
darlığı ve teknik bilgi noksanı kadar, hattâ daha fazla olarak, umumi sermaye kifayetsizliğinin ağır 
baskısı hissolunmaktadır. Bu üç âmil bizi faydalı sahalara yatırılacak yabancı sermayeye hususi 
bir ehemmiyet atfetmiye sevketmektedir. 

Memleketimizin süratli kalkınmasına ecnebi sermayenin geniş ölçüde iştirakini sağlamak maksa-
diyle, çıkarılan 5821 sayılı Kanunun 2 senelik tatbikatı neticesinde maalesef umulan ölçülerde bir 
sonuç elde edilememiştir. 

Filhakika kanunun tatbik mevkiine girdiği 7 . VIII . 1951 tarihinden 1953 yılı Kasım başına 
kadar geçen devrede 42 müracaat olmuş bunlardan 17 adedi kanunda aranan şartları haiz olmadığın
dan reddedilmiş 15 adedi ise kabul edilmiştir. 10 adedi tetkik safhasındadır. 

Memleketimize bu şekilde getirilmesine karar verilen sermaye yekûnu 14 milyon 558 bin 480 
Türk lirasına baliğ olmuştur. 

Ecnebi sermaye memleketimizin coğrafi iktisadi ve siyasi durumunun az tanınması gibi faktörler 
dolayısiyle çok çekingen davranmıştır. 

Bilhassa memleketimizin iktisaden gelişmesinde son derece mühim rol oynıyacak endüstri ve ma
dencilik gibi sahalara yabancı sermaye yatırımlarını temin etmek üzere mevcut kanundaki eksik
liklerin giderilmesi ve bugün birçok sahalar için cazip gelmiyen yıllık transferdeki % 10 un kal
dırılması ve sermayeler için daha çekici şartların konması bir zaruret haline gelmiştir. 

Bu itibarla mevcut kanun ile tanınmış bulunan yıllık transfer haklarının % 10 la tahdit edil-
miyerek kaldırılması ve kanunda hudutlandırılmış bulunan sahaların da tamamiyle serbest bıra
kılması, ecnebi sermayesini temsil eden hisselerin gerek memleket içinde gerekse ecnebi memleket
lerde satışlarının kolaylaştırılması cihetine gidilmiş ve mevcut komite tamamiyle bir tesbit komi
tesi olmak durumundan çıkarılarak bir takdir komitesi haline getirilmiş ve aslında Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinin çalışma sahası dâhilinde bulunan yabancı sermaye yatırım mevzuu Vekâlet 
bünyesi içine alınmıştır. Aynca ecnebi sermayenin gelişindeki mütaaddit formaliteler kısaltılmak 
suretiyle sürat ve basitlik temin edilmiştir. 
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Bu suretle kanun yalnız bir garanti teşkil etme durumundan çıkarılarak tamamiyle bir teşvik 

kanunu vasfını kazanmış olacaktır. 
Gerek şimdiye kadar edinilen tecrübelerden ve yukarda lıulâsatan arzed'ilen çeşitli sebeplerden 

dolayı muhtelif sahalarda yapılan tetkiklerden de istifade edilmek suretiyle hazırlanmış bulunan 
ekli kanun projesi, bir taraftan memlekete gelmesi ve iktisadi kalkınmamız için faydalı iş sahala
rında çalışması arzu edilen yabancı sermayeye geniş imkân ve kolaylıklar sağlamakla beraber 
diğer taraftan bu sermayeden memleketin âzami derecede istifade şartlarını nazara almıştır^ 

Tasarının ilk gayesi iptidai maddeleri memlekette bulunan sanayiin teşvikiyle bu gibi sınai 
isJ.ihsalâtımızın memleket iktisadiyatına üç türlü faydasının dokunmasını temin etmektedir : 

a) Mümasili malların ithalinde sarf edilecek döviz tasarrufu ile bu maddelerin ihracatın
dan doğacak döviz artışı, 

b) Gerek mevcut ve gerekse yeniden kurulacak sanayide ecnebi sermayesiyle birlikte ileri 
teknik bilginin memlekette yerleşmesi, 

c) Dâhilde yeni yeni istihsal faaliyet sahaları yaratılarak memleketin gelirlerinin ve dolayı -
siyle iştira kabiliyetinin artırılması ve halkımızın hayat seviyesinin yükseltilmesi. 

Tasarının birinci maddesinde saha tahdidatı tamamen kaldırılmış, gelecek ecnebi sermayenin, 
memleketin iktisadi inkişafına yararlı olması Türk hususi teşebbüslerine açık bulunan bir faa
liyet sahasında çalışması inhisar veya hususi bir imtiyaz ifade etmemesi hususlarının Yabancı 
Sermaye Yatırım Komitesince tesbiti ve Vekiller Heyetinin tasvibi şartiyle tamamiyle serbest 
bırakılmıştır. 

Bu suretle bilhassa işlenmiyen iktisadi hizmetlerimizin değerlendirilmesi hususunda yar
dımı dokunacak olan ecnebi sermaye ve teknik bilginin fazla miktarda memleketimize getirilme
si sağlanmak istenmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi kanunun aynı maddesinden şu hususlarda ayrılmaktadır : 
1. Mevcut kanuna göre sermaye denildiği zaman hariçten getirilecek olan (Yani istikbale 

muzaf) mallar kasdedilmektedir. Halbuki tasarıda kullanılan ibare evvelce gelmiş olan sermaye
yi de içine almaya müsaade eden bir mahiyet takmaktadır. 

2. Yabancı sermaye kanunu hükümlerinden istifade edecek olan sermayeden, ayın şeklinde 
gelecek olanların tadadı, yabancı sermaye yatırım komitesince tasvip edilecek olan «Tamamlayıcı 
parça, yedek parça, hammadde» gibi maddelerin ithali suretiyle genişletilmiştir. 

Yabancı yatırımların malzeme ve tamamlayıcı parça şeklinde müsaade edilmesi, normal ithalâ
ta vabeste olmak üzere normal ithalât yoliyle tesis edilebilecek olan imalât ve montaj fabrikala
rının kurulmasını teshil edecektir. Bu husus bilıassa bariz şekilde yabancı döviz sıkıntısı olduğu 
zamanlarda tezahür eder. 

3. Teşebbüslerin tesisinde lüzumlu olan tekn'k hizmetlerin veya mühendislik işleri maliyetle
rinin sermayeye çevrilmesini kabul etmek gayesiyle bu hizmetler gayrimaddi sermaye telâkki olu
narak tasvip edilmiş ecnebi sermayesine ithal ed'lmiştir. 

4. Kanunda kazançların tekrar yatırımda kullanılması hususunda ayrıca bir hüküm yoktur. 
Tasarının 2 nci maddesinde tasrih edilen şartlar altında kazançların yatırımlarda kullanılmasına 
ve bu kanunla kabul edilmiş ecnebi sermaye vas'ı içine alınmasına müsaade edilmiştir. 

Üçüncü bentte zikredilen hizmetler tâbiri mühendislik mimarlık gibi fikrî mesai neticesinde yapı
lan hizmetlerdir. 

îkinci maddenin (b) fıkrası ana yabancı sermayenin kısmen veya tamamen transferini istiyen 
kimsenin bu transferi menşe memleket parası veya Türk lirasiyle ifade edilmiş bulunan ana yabancı 
sermayeden her hangi birini kullanmakta serbest bırakmaktadır. Bu hükümden maksat memleketi
mizde yatırım yapmış bulunan sermayedarın gerek Türk lirası gerekse menşe memleket paraları kıy
metinde vâki olacak değişiklikler karşısında kuver tutulmasıdır. 

Tasarının 3 ncü maddesi yeni bir zihniyetle vaz'edilmiş kârların yeniden yatırımlarda kullanılma
sını teşvik eden bir hükümdür. 5821 sayılı Kanun bu gibi yatırımlar mevzuunu meskût geçmiştir. 
Üçüncü maddesinin (b) fıkrası yalnız girişteki yabancı sermayenin miktarından bahsetmek suretiyle, 

( S. Sayısı: 60 ) 
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bu miktarı hudutlamış olmakta ve böylece yeniden yatırımlarda bulunulması hususunda fiilen cesaret 
kırmakta ve bu kârların yeniden yatırımlarda kullanılmasına set çekmektedir. Diğer taraftan kâr
lar yeniden yatırımlarda kullanılmadığı takdirde bunlar resmî kur üzerinden tahvil edilerek, ana 
sermaye ile birlikte dışarıya çıkartabilmektedir. ^ 

İşbu tasanda yeni yatırımların aynı teşebbüse veya başka bir teşebbüse yapılması hususundaki 
tefrik sırf mahiyet uygunluğunu temin mak sadiyle ve 1 nci maddede beyan olunan sermayenin 
tedvir ve işleyişi üzerindeki kontrol politikasının devam edeceği mülâhazası üzerine yapılmıştır. 

İşbu maddede tasrih edilen net kâr vergi kanunlarına göre tanzim edilen bilançoda gösterilecek 
kârdır. 

Tasarının 4 ncü maddesiyle 5821 sayılr Kanunun gayrivazıih ve iltibasa mahal veren mahiyet
teki «kâr ve sermaye resmî 'kur üzerinden transfer edilebilir» mealindeki tahrir tarzı yerine vu
zuhun temini bakımından kârların ve sermayenin transferi tahditsiz olacaktır şeklinde değişik
lik yapılmıştır. 

Resmî kur üzerinden transferi yapılabilecek olan yıllık kârların % 10 nispetiyle tahdidi hu
susunun kaldırılması, tasarının yabancı sermayenin memleketimize gelişini teşvik bakımından en 
büyük ehemmiyeti haiz bir noktasıdır. 

5821 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ana sermayenin transferi hususunda; hu gibi transfer
lerin tasfiyeden sonra nazarı itibara alınabileceği gibi bir mahiyet taşımaktadır. Hali faaliyette 
olan bir teşebbüsün satış hasılatının transferi hususuna doğrudan doğruya temas etmemekte
dir. Tasarıda bu iki mevzu iki suparagrafta ele alınmıştır. Tasfiye halinde, satış hasılatının 
transferini kabul edilmiş olan yabancı sermayenin kıymetiyle hudutlandırmakta ıhiçbir sebep / 
yoktur. Tatbikatta bu kıymetin, elde edilen satış fiyatının fevkında olacağı hemen hemen kat- / 
iyetle ifade* edi'lebilir. Hali faaliyette olan bir teşebbüsün hüsnüniyete makrun olmak üzere / 
ecnebi hisselerin satışından elde edilecek hasılatın transferi üzerinde bir tahdit konulmamıştır. -\ 

Türk tebaasiyle müştereken çalışan yabancı sermayedarlar tarafından Türk sermayesinin \ 
«kazanç» hissesi altında dışarıya çıkmasını önlemek üzere, yabancı sermaye yatırım komitesi, \ 
bu kazançların hüsnüniyete makrun olan mahiyetini tetkik ve tahkik etmeye salahiyetli kılın
mıştır. Aynı sebepler dolayısiyle, Maliye Vekâleti ve yabancı sermaye yatırım komitesi, istik
raz şeklindeki sermayenin tasfiyesinde, bu tasfiyenin hüsnüniyete makrun olup olmadığını tet
kik ve tahkik etme ve ettirme hakkına da maHk kılınmıştır. 

Dördüncü maddenin (e) paragrafının iki gayesi vardır. 
1. İstikraz mukavelesi gereğince borçlanılmış olan, kazançların, resülmalinin ve faizlerinin 

transferleri için gerekli müsaadelerin derhal verileceği hususunda her hangi bir şüpheye mahal 
bırakmamak; 

2. Hali faaliyette olan bir teşebbüsün hisselerinin ve tasfiye halindeki teşebbüsün aktifinin 
satılmasından doğan hasılatın istenildiği zaman transferine müsaade etmek. 

5821 sayılı Kanun sermayenin transferine müsaade edilmeden önce mevzuubahis sermayenin 
nev'ine göre 3 veya 5 senelik bir bekleme müddeti derpiş etmektedir. Tasarının işbu 5 nci mad
desinin son fıkrası ile hisselerin ve aktifinin satışları hasılatının arzu edildiği takdirde derhal 
transfer edilebilmesi imkânı derpiş edilmiştir. 

Tasarı ile serbestîlik hususunda yaratılmak istenilen hava içinde her hangi bir tahdit koymak 
fuzuli görülmüştür. 

Tasarının 5 nci maddesi ile Türk esham ve tahvilâtının satış ve el değiştirmesinde Maliye Ve
kâleti nezdinde tescili ve ecnebi sermayesini temsil eden hisselerin bir Türk Bankasına tevdi edil
mesi lüzumu ortadan kaldırılarak bunların satışlarının gerek memleket içinde gerekse ecnebi 
memleketlerde kolaylaştırılması gayesi güdülmüştür. Türk hisse senetleri için ecnebi sermaye pi
yasalarında alış verişi temin ederek bunlar için bir piyasa yaratılacaktır ki, bu husus malî yatı
rımlarda Türk esham ve tahvilâtı için çok mühimdir. 

Türk vatandaşları ile ecnebi sermayedarların perde arkasında anlaşmaları ile Türk serma
yesinin harice kaçmasını önlemek için de yalnız nama muharrer hisse çıkarılması üzerinde durul-

( S. Sayısı : 60 ) 
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muştur. Hisse sahipleri değişiklikleri şirket kayıtlarına geçirilerek Türk vatandaşlarına yapıla
cak satışlar kontrol altına alınmıştır. 

tşbu maddenin son fıkrası Türk esham ve tahvilâtının ecnebi borsalarda kayıtsız ve şartsız 
beynelmilel teamüllere uydurulması göz önünde bulundurularak tanzim edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi 5821 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine nazaran esaslı bir değişikliği 
ihtiva etmektedir. Ancak : 

1. Tasarının ikinci maddesi kabul edilmiş olan ecnebi istikrazatmı, kabul edilmiş olan ecne
bi sermayesi içine aldığından ve 3 ncü madde ile de bu gibi istikrazatm faiz ve anasının trans
ferine müsaade edildiğinden 5821 sayılı Kanunun bu hususa dair olan 6 ncı maddesindeki 
kısmı tayyedilmiştir. 

2. 5821 sayılı Kanunda 300 milyon Türk lirasiyle tahdit edilmiş ,olaıı istikraz garantileri 
bugünkü vaziyete nazaran az görülmektedir. 300 milyonluk haddin yeniden tesbitine gidil
mesi için tasarıda bu miktar açık bırakılmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesi 5821 sayılı Kanunun 5 nci maddesine tekabül etmekte ve ecnebi 
müstahdemin kategorisini tevsi ederek memleketimizdeki kazançlarının anlaşmalariyle kabul 
edilmiş kısmı için transfer hakkını tanımaktadır.. Bilhassa memleketimizin muhtaç olduğu teknik 
eleman ihtiyacını karşılıyacak olan bu madde çok liberal bir şekilde tanzim edilmiştir. Bu du
rum memleketimizdeki yerli teknik elemanları ürkütebilecek mahiyette mütalâa edilebilirse de 
ecnebilerin gelerek faaliyete geçebilmeleri Komite kararına vabeste bulunduğundan bu noktada 
memleket menfaatine aykırı bir durumun meydana gelmesine imkân görülmemektedir. 

Tasarının 8 nci maddesiyle yabancı sermaye yatırım tekliflerinin daha çabuk ve süratle neti-
eelendirilmesi için yeni hükümler konmuştur. 

Yatırım Komitesi mevzuundaki 'alâkaları göz önünde bulundurularak T. C. Merkez Bankası 
Umum Müdürünün riyaseti altında, İç Ticaret Umum Müdürü, sanayi İşleri Umum Müdürü ile 
Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürü ve İşletmeler Vekâleti Etüd ve Plân Dairesi Reisinden 
müteşekkil olmak üzere kurulmuştur. Bu komite lüzum gördüğü hallerde istişari mahiyette ol
mak üzere diğer Vekâlet ve Müesseseler temsilcilerini de davet edebilecektir. 

Komitenin kendisine intikal ettirilen işleri en geç 15 gün içinde karara bağlaması hükmiyle 
muamelelerin süratle neticelendirilmesi temin edilmiştir. 

Komite reis ve üyelerine verilecek ücret İcra Vekilleri Heyetinin takdirine bırakılmıştır. 
8 nci maddenin (b) fıkrasiyle Komite kararma alâkalı tarafından Maliye, Ekonomi ve Tica

ret ve İşletmeler Vekillerinden müteşekkil bir Heyete itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. 
10 ncu madde ile ayni sermayenin ithali hususunda ecnebi sermıayedarlarm bugünkü tatbi

katta karşılaştıkları güçlükler bertaraf edilerek formaliteleri tamamiyl'e ortadan kaldıracak bir 
hüküm konmuştur. 

Tasarının 10 ncu maddesiyle ecnebi ve yerli sermaye için eşit muamele prensibi kabul edil
miştir. 

Tasarının 11 nci maddesiyle 5583 ve 5821 sayılı kanunlardaki haklar mahfuz tutulmuş ve 5,821 sayılı 
Kanun gereğince yapılmış olan yatırımların işbu kanundaki hükümlerden faydalanmaları kabul 
edilmiştir. Böylelikle ecnebi sermayesinin memlekete celbi çok cazip bir şekle sokulmuş, bu hu
susta her türlü tereddütleri izale eden ve istikrarı temin eden bir formül bulunmuştur. 

Tasarının 12 nci maddesiyle 5821 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

(S. Sayısı: 60) 



Geçici Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No : 1/699 
Karar No : 2 

5.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Komisyonumuza havalesi Yüksek Meclisin 
15 . XI I . 1953 tarih ve 18 nci Birleşiminde ka-
rargir olan Yabancı Sermaye Yatırım Kanunu 
lâyihası Hükümet temsilcileri huzuriyle müzake
re edildi : 

Gerekçede tafsilen yazılı olduğu ve Hükümet 
temsilcilerinden alman şifahi izahattan anlaşıl
dığı veçhile memleketimizin muhtaç olduğu ikti
sadi kalkınmada istihsal artırılmasının tahakku
ku geniş ölçüde sermaye yatırımına vabeste bu
lunmakta ve iktisaden geri kalmış memleketlerde 
olduğu gibi memleketimizde de döviz darlığı ve 
teknik bilgi noksanı kadar sermaye kifayetsizliği 
de iktisadi hamlemizin hızını azaltmaktadır. 

Bu hamlenin gereken süratle başarılması için 
yabancı sermayenin kalkınma hareketimize işti
rakine imkân veren 5821 sayılı Kanunun iki se
neyi aşan tatbikat devresi zarfında ihtiyacı ta-
mamiyle karşılıyamadığı görülmüş ve bu iki sene
lik tatbikat devresi içinde yukarda sözü geçen ka
nunu hangi noktalarda kifayetsiz olduğu ve ya
bancı sermayeyi daha geniş ölçüde memlekete cel-
betmek için ne gibi hükümlere ihtiyaç bulunduğu 
yapılan tetkik ve temaslarla tesbit olunmuştur. 

Bu tetkik ve temasların ışığı altında hazırla
nan ve geniş bir görüşün muhassalası bulunan ka
nun lâyihasının umumi heyeti komisyonumuzca 
tasvip edildikten sonra maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Kanun mahiyeti ve muhtevası itibariyle yal
nız yatırımları derpiş etmeyip yabancı sermaye
nin memlekete istikraz şeklinde de getirilmesine 
ait hükümleri ihtiva ettiğine nazaran unvanını 

(Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu) şeklinde 
tesbiti muvafık görülmüştür. 

8 nci maddede teşekkül tarzı bahis mevzuu 
edilen komiteye Devlet teşkilâtına dâhil eleman
lar arasına hususi sektörün temsilcisi olarak 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Umumi Kâtibinin de katılması uygun 
görülmüş v£ maddeye .bu ilâve yapılmıştır. 

Kanunun tatbik mercii olan Ekonomi ve Ti
caret Vekâletinin komite faaliyetini tanzim ede
bilmesine imkân bahşetmek üzere iç Ticaret U-
mum Müdürünün, Komite Umumi Kâtipliğini 
ifa ve lüzumu halinde komiteyi içtimaa davet 
edeceğini natık bir fıkra aynı maddeye ilâve 
olunmuştur. 

Komisyonumuzun lâyiha metninde yaptığı 
diğer tadiller, vuzuh ve sarahati temine matuf 
kelime ve ibare değişikliklerine inhisar eylemiş
tir. 

Umumi Heyete verilmek üzere Yüksek Reis-
liğe sunulur. 
Geçici Komiyon Reisi Sözcü 

Ankara Bursa 
Muhlis Ete H. Şaman 

Kâtip 
Antalya Bursa 

N. Şerif Nabel * V. Yötem 
İmzada bulunamadı 

Bursa Giresun Giresun 
M. San H. Bozdağ T. İnanç 

Kocaeli Mardin Ördü 
M. Yılmaz A. Kalav R, Aksoy 

Seyhan 
Z. Akçah 
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Tabancı Sermaye Yatırım kanunu lâyihası 

Kanunun mevzuu 

(MADDE 1. — Bu kanun, yatırım yapılacak 
teşebbüsün : 

a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı 
olması; 

ıb) Türk hususi teşebbüslerine açık bulu
na/n bir faaliyet sahasında çalışması; 

c) İnhisar veya hususi bir imityaz ifade et
memesi; 

ıŞartiyle ve yabancı sermaye yatırım (komite-
sıimin kararı, İcra Vekileri Heyetinin tasvibi 
ile Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermaye 
ve dışardan yapılacak istikrazlara tatbik olu
nur. 

(Bu maddede derpiş edilen ve 8 nci madde 
ile kurulmuş olan Yabancı Sermaye Yatırım 
Komitesi bundan böyle komite diye zikredile
cektir.) 

Ana yabancı sermaye 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatı bakl
anından ana yabancı sermaye tâbiri aşağıda 
gösterilen şekilde takdir ve tesbit olunan Ikıy-
metlerin mecmuunu ifade eder : 

ıa) Bu kanunun mevzuuna giren bir teşeb
büsün verimli bir şekilde kurulması, tevsii, ve
ya yeniden faaliyete geçirilmesi için ihariçten 

ithal edilen : 
1. Yabancı para şeklindeki sermaye; 
2. Makine, teçhizat, alât ve bu mahiyette

ki mallar, makine aksamı, yedek parçalar ve 
malzeme ile Yabancı 'Sermaye Yatırım Komite
sinin kabul ettiği sair lüzumlu mallar; 

3. Lisanslar, patent hakları ve alâmeti fa
rika gibi fikrî haklar ve hizmetler; 

4. 3 ncü madde gereğince yeniden yatırıl
mak suretiyle sermayeye ıkalbedilen kârlar. 

b) Mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde 
ithal edilen sermayenin 'kıymeti ve komitece 
kabul edilen teşebbüs mevzuu mallar ve kıy
metler olup olmadığı Yabancı Sermaye Yatı
nım Komitesince seçilen eksperler tarafından 
takdir olunur. 

Eksperlerce takdir olunan kıymet, komite 
tarafından yeniden tetkik ve tadil edilebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON DEĞİŞTİRİŞİ 

Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunu lâyihası 

Kanunun Mevzuu 

MADDE 1. — Bu kanun, yatırım yapılacak 
teşebbüsün, 

a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı 
olması, 

b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulu
nan bir faaliyet sahasında çalışması, 

e) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade 
etmemesi, şartiyle ve Yabancı Sermayeyi Teş
vik Komitesinin kararı İcra Vekilleri Heyeti
nin tasvibi ile Türkiye'ye ithal edilecek ya
bancı sermaye ve dışarıdan yapılacak istikraz
lara tatbik olunur. 

(Bu maddede derpiş edilen ve 8 nci madde 
ile kurulmuş olan Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Komitesi bundan böyle Komite diye zikredile
cektir.) 

Ana Yabancı Sermaye 

MADDE 2. —• Bu kanunun tatbikatı bakı
mından ana yabancı sermaye tâbiri aşağıda 
gösterilen şekilde takdir ve tesbit olunan kıy
metlerin mecmuunu ifade eder : 

a) Bu kanunun mevzuuna giren bir teşeb
büsün verimli bir şekilde kurulması, tevsii, ve
ya yeniden faaliyete geçirilmesi için hariçten 
ithal edilen : 

1. Yabancı para şeklindeki sermaye, 
2. Makine, teçhizat, alât ve bu mahiyette

ki mallar, makine aksamı, yedek parçalar ve 
malzeme ile Komitenin kabul ettiği sair lüzum
lu mallar, 

3. Lisanslar, patent hakları ve alâmeti fa
rika gibi fikrî haklar ve hizmetler, 

4. 3 ncü madde gereğince yeniden yaptırıl
mak suretiyle sermayeye kalbedilen kârlar. 

b) Mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde 
ithal edilen sermayenin kıymeti ve komitece ka
bul edilen teşebbüs mevzuu mallar ve kıymetler 
olup olmadığı komitece seçilen eksperler tarafın
dan takdir olunur. 

Eksperlerce takdir olunan kıymet, komite ta
rafından yeniden tetkik ve tadil edilebilir. 

Kıymet takdiri, hem menşe memleket para-
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Kıymet takdiri, hem menışe memleket para-
siyle, hem de itihal zamanında cari resmî kam
biyo rayicine göre Türk parasiyle yapılır. 

8 nci maddede derpiş olunan itiraz yolu 
mahfuz kalmak şartiyle komitenin kıymet tak
diri hususundaki kararı nihaidir. 

Kârların sermayeye kalbi 

MADDE 3. — Bu kanuna tâbi bir teşebbü
sün yürürlükteki vergi kanunları hükümlerine 
göre elde ettiği kârlardan ana yabancı serma
yenin sahiplerine isabet eden net miktarların 
tamamı veya bir kısmı, yabancı sermaye komi
tesinin kararı ile ana yabancı sermayeye ilâve 
edilebileceği gibi, 1 nci maddedeki şartları haiz 
diğer bir teşebbüse de yatırılabilir. 

Kârların ve ana sermayenin transferi 

MADDE 4. — a) Aşağıda yazılı kâr ve 
sermayeler işbu maddenin (c) fıkrası hüküm
lerine tâbi olarak ana yabancı sermayenin men
sup olduğu menşe memleket para cinsi ile ve 
cari resmî kambiyo rayici üzerinden harice 
transfer edilir. 

1. 31 Aralık 1953 ten sonra elde edilmiş 
bulunan ve yürürlükteki vergi kanunlarına gö
re taayyün eden kazançlardan ana yabancı ser
maye sahiplerine isabet eden net kârlar, 

2. Bu kanuna tâbi bir teşebbüsün, kısmen 
veya tamamen tasfiyesi halinde, mâkul fiyatla 
satış neticesi elde edilen hasılattan, ana yaban
cı sermayenin sahiplerine isabet eden hisse, 

3. Bu kanuna göre kurulmuş* ve çalışmak
ta olan bir teşebbüsteki ana yabancı sermaye
nin kısmen veya tamamen, mâkul fiyatla satı
şı neticesi elde edilen hasılat, 

4. Bu kanunun 6 nci maddesi hükümleri 
dâhilinde aktedilen bir dış istikrazın ,istikraz 
mukavelesi hükümlerine göre hulul eden resül-
mal ve faizleri, 

b) Maliye Vekâleti veya yabancı sermaye 
yatırım komitesi lüzum gördükleri takdirde : 

1. İşbu maddenin (a) fıkrasının 1 nci ben
dine göre transferi istenebilecek miktarları tâ
yin etmek üzere, bu kanuna tâbi teşebbüsün 
defterlerini ve vergi beyannamelerini, 

2. Hisselerin ve mevcutların satışının, is-

Geçici K. 

siyle, hem de ithal zamanında cari resmî kambi
yo rayicine göre Türk parasiyle yapılır. 

8 nci maddede derpiş olunan itiraz yolu mah
fuz kalmak şartiyle komitenin kıymet takdiri 
hususundaki kararı nihaidir. 

Kârların sermayeye kalbi 

MADDE 3. — Bu kanuna tâbi bir teşebbüsün 
yürürlükteki vergi kanunları hükümlerine göre 
elde ettiği kârlardan ana yabancı sermayenin 
sahiplerine isabet eden net miktarların tamamı 
veya bir kısmı komitenin karan ile ana yabancı 
sermayeye ilâve edilebileceği gibi 1 nci madde
deki şartları haiz diğer bir teşebbüse de yatırı
labilir 

Kârların ve anat sermayenin transferi 

MADDE 4. — a) Aşağıda yazılı kâr ve ser
mayeler, işbu maddenin (c) fıkrası hükümlerine 
tâbi olarak ana yabancı sermayenin mensup ol
duğu menşe memleket para cinsiyle ve cari res
mî kambiyo rayici üzerinden harice transfer 
ediliî. 

1. 31 Aralık 1953 ten sonra elde edilmiş 
bulunan ve yürürlükteki vergi kanunlarına gö
re taayyün eden kazançlardan ana yabancı ser
maye sahiplerine is'abet eden net kârlar; 

2. Bu kanuna tâbi bir teşebbüsün, kısmen 
veya tamamen tasfiyesi halinde, mâkul fiyatla 
satış neticesi elde edilen hasılattan, ana yaban
cı sermayenin sahiplerine isabet eden hisse; 

3. Bu kanuna göre kurulmuş veya çalış
makta olan bir teşebbüsteki ana yabancı ser
mayenin kısmen veya tamamen, mâkul fiyatla 
satışı neticesi elde edilen hasılat; 

4. Bu kanunun 6 nci maddesi hükümleri 
dâhilinde aktedilen bir dış istikrazın, istikraz 
mukavelesi hükümlerine göre hulul eden resül-
mal ve faizleri; 

b) Maliye Vekâleti veya komite lüzuım 
gördükleri takdirde : 

1. Bu maddenin (a) fıkrasının 1 nci ben
dine göre transferi istenebilecek miktarları tâ
yin etmek üzere, bu kanuna tâbi teşebbüsün 
defterlerini ve Vergi beyannamelerini; 

2. Hisselerin ve mevcutların satışının, is-
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tikrazların, hüsnüniyete makrun olup olmadı
ğını, 
tetkik ettirebilirler. 

c) Maliye Vekâleti işbu maddenin (a) fık
rası hükümleri gereğince transferi icabeden kâr
lar ile satış bedelleri ve borç resülmal ve faiz
lerinin transferleri için yapılacak müracaat üze
rine gerekli müsaadeyi verir. 

Hisselerin transferi 

MADDE 6. — a) Maliye Vekâleti, talep 
vukuunda, 2 nci maddede tarif edilen ana ya
bancı senmayeyi 'temsil >eden ve bir Türk şirke
tinin defterlerinde mukayyet bulunan hisse se
netleri sertifikalarına aşağıdaki metinde ifade 
edildiği şekilde garanti verir: 

«İşbu hisse senedine isabet eden temettüler, 
transfer zamanında cari olan resmî kambiyo ra
yici üzerinden, hisse senedi sertifikasının Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya onun 
yabancı memleketlerdeki salahiyetli mümessil
lerine ibrazı üzerine, derhal (men
şe yabancı para) 'olarak transfer edilir. Bu ser
tifikanın satış hasılatı veya tasfiye neticesi el
de edilen hasılattan bu sertifika sahibine isa
bet «den (miktar, transfer zamanında cari olan 
resmî «kambiyo rayici üzerinden (ımen-
ije yabancı para) olarak Türkiye Cumhuriyeti
nin numaralı Kanununun 5 nci maddesi 
mucibince transfer edilir.» 

tnuza 
Maliye Vekili 

veya 
Salahiyetli vekili 

b) Bu garantileri haiz bulunan nama mu
harrer hisse senetleri sertifikalan gerek Türki
ye'de, 'gerekse hariçte her tâbdiyetten kimseler 
arasında serbestçe tedavül eder. Bu sertifika
ların Türkiye'de yerleşmiş haMki veya hükmi 
şahıslara satışından önce, yerlerine feaitm olmak 
üzere yeniden sertifika çıkarılsın veya çıkarıl
masın, garantilerin iptali için Maliye Vekâleti
ne ibrazı mecburidir. 

İstikrazların garanti edilmesi 

MADDE 6. — a) Maliye Vekâleti, bu ka-

Geçici K 

tikrazların, hüsnüniyete makrun olup olmadı
ğını; 

Tetkik ettirebilirler. 
c) Maliye Vekâleti bu maddenin (a) fık

rası hükümleri gereğince transferi icabeden 
kârlar ile satış bedelleri ve borç resülmal ve fa
izlerinin transferleri için yapılaoa'k müracaat 
üzerine gerekli müsaadeyi verir. 

Hisselerin Transferi 

MADDE 5. — a) Maliye, Vekâleti, talep 
vukuunda, 2 nci maddede tarif edilen ana ya
bancı sermayeyi temsil eden ve bir Türk şirke
tinin defterlerinde mukayyet bulunan hisse 
senetleri veya muvakkat makbuzlarına aşağı
daki metinde ifade edildiği şekilde garanti ve
rir : 

(Bu hisse senedine isabet eden temettü
ler, transfer zamanında cari olan resmî kam
biyo rayici üzerinden, hisse senedi veya mu
vakkat makbuzun Türkiye Cumhuriyet Mer 
kez Bankasına veya onun yabancı memleket
lerdeki salahiyetli mümessillerine ibrazı üzeri
ne, derhal (Menşe yabancı para) ola
rak transfer edilir. Bu hisse senedi veya mu
vakkat makbuzun satış hasılatı veya tasfiye 
neticesi elde edilen hasılattan bu hisse senedi 
veya muvakkat makbuz sahibine isabet eden 
miktar, transfer zamanında cari olan resmî 
"kambiyo rayici üzerinden (Menşe ya
bancı para) olarak Türkiye Cumhuriyetinin 

numaralı Kanununun 5 nci maddesi mu
cibince transfer edilir.) 

b) Bu garantileri haiz bulunan nama mu
harrer hisse senetleri sertifikaları gerek Tür
kiye'de, gerekse hariçte her tâbiiyetten kim
seler arasında serbestçe tedavül eder. Bu his
se senetlerinin veya muvakkat makbuzlarının 
Türkiye'de yerleşmiş hakiki veya hükmi şahıs
lara satışından önce, yerlerine kaim olmak 
üzere yeniden hisse senedi veya muvakkat mak
buz çıkarılsın veya çıkarılmasın, garantilerin 
iptali için Maliye Vekâletine ibrazı mecburi
dir. 

İstikrazların garanti edilmesi 

MADDE 6. — a) Maliye Vekâleti, bu ka-

( S. Sayısı: 60) 



— 9 — 
Hü. 

nunun 1 nci maddesinde yazılı vasıflan haiz 
bir teşebbüsün yapacağı dış istikrazın resülmal 
ve faizleri dçin teminat veya kefalet mukabilin
de ( ) milyon Türk lirasını geçme
mek üzere, Vekiller Heyeti karariyle kefalet 
verebilir. 

b) Bu kefalet, istikrazın resülmal veya fa
izlerinin ödenen kısımları için, kendiliğinden 
kalkar. 

Yabancıların istihdamı 

MADDE 7. — a) ıBu kanun gereğince ku
rulan bir teşebbüsün, etüd, kurulma ve işleme 
devrelerinde 2007 ve 2818 sayılı kanunların 
koydukları şartlar ve memnuiyetler, böyle bir 
teeşbbüse para yatıran yabancılara, para yatı
ranların mümessili 'olan yabancılara, .mütehas
sıs, ustabaşı ve diğer yetişkin personele, yaban
cı sermaye yatırım komitesince, teşebbüsün ve
rimli surette kurulması, genişletilmesi, yeniden 
faaliyete geçirilmesi veya işletilmesi için gerek
li bdr devre zarfında tatbik olunmaz. 

b) Yukarıki hüküm, yabancı sermaye ko
mitesince, işbu kanunun 1 nci maddesinin koy
duğu şartlara uygun olduğu kabul edilen yerli 
teşebbüslerin istihdam edecekleri yabancı mü
tehassıs, ustabaşı ve diğer yetişkin personel 
hakkında da tatbik olunur. 

c) îşbu madde hükümleri gereğince istih
dam edilen yabancılar, Maliye Vekâletinin ön
ceden istihsal edilmiş muvafakati şartiyle, aile
lerinin maişeti maksadiyle veya normal tasar
ruflarının harice gönderilmesi için kazançları
nın, hizmet mukavelelerinde derpiş edilen kıs
mını, cari resmî kambiyo rayici üzerinden, ken
di memleketleri parasiyle transfer edebilirler. 

Yabancı sermaye yatırım komitesi 

MADDE 8. — a) Bu kanunun verdiği va
zifeleri görmek üzere T. C. Merkez Bankası 
Umum Müdürünün Reisliğinde îç Ticaret Il
ımım Müdürü, Sanayi İşleri Umum Müdürü, 
Hazine Umum Müdürü, İşletmeler Vekâleti 
Etüd ve Plân Dairesi reisinden müteşekkil bir 
komite teşkil edilmiştir. Bu komite lüzum gör
düğü hallerde istişarî mahiyette olmak üzere 

Geçici K. 

nunun 1 nci maddesinde yazılı vasıfları haiz 
bir teşebbüsün yapacağı dış istikrazın resülmal 
ve faizleri için teminat veya kefalet mukabilin
de (Bir) milyar Türk Lirasını geçmemek üze
re, Vekiller Heyeti kararı ile kefalet verebi
lir. 

b) Bu kefalet, istikrazın resülmal veya fa
izlerinin ödenen kısımları için, kendiliğinden 
kalkar. 

Yabancıların istihdamı 

MADDE 7. — a) Bu kanun gereğince ku
rulan bir teşebbüsün, etüd, kurulma ve işleme 
devrelerinde 2007 ve 2818 sayılı kanunların 
koydukları şartlar ve memnuiyetler, böyle bir 
teşebbüse para yatıran yabancılara, para yatı
ranların mümessili olan yabancılara, mütehas
sıs, ustabaşı ve diğer yetişkin personele, komi
tece ,teşebbüsün verimli surette kurulması, ge
nişletilmesi, yeniden faaliyete geçirilmesi veya 
işletilmesi için gerekli bir devre zarfında, tat
bik olunmaz. 

b) Yukarıki hüküm, komitece ,işbu kanu
nun 1 nci maddesinin koyduğu şartlara uygun 
olduğu kabul edilen yerli teşebbüslerin istih
dam edecekleri yabancı mütehassıs, ustabaşı, ve 
diğer yetişkin personel hakkında da tatbik olu
nur. 

c) Bu madde hükümleri gereğince istih
dam edilen yabancılar, Maliye Vekâletinin ön
ceden istihsal edilmiş muvafakati şartiyle, aile
lerinin maişeti maksadiyle veya normal tasar
ruflarının harice gönderilmesi için kazançları
nın, hizmet mukavelelerinde derpiş edilen 
kısmını, cari resmî kambiyo rayici üzerinden, 
kendi memleketleri parasiyle transfer edilebi
lirler. 

Yabancı sermaye teşvik komitesi 

MADDE 8. — a) Bu kanunun verdiği vazi
feleri görmek üzere T. € . Merkez Bankası 
Umum Müdürünün Reisliğinde Hazine Umum 
Müdürü, İç Ticaret Umum Müdürü, Sanayi İş
leri Umum Müdürü, Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâ
tibinden müteşekkil bir komite kurulmuştur. Bu 
komite lüzum gördüğü hallerde istişari mahi-
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diğer Vekâlet ve müesseseler temsilcilerinin mü
talâalarına müracaat edebilir. Komite kendisine 
intikal ettirilen müracaatları en geç 15 gün 
içinde karara bağlar. 

Komite Reis ve üyelerine verilecek ücret İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit edil'ir. 

b) Yabancı sermaye yatırım komitesi ka
rarlarına, ilgililerce kararın kendilerine tebliği 
tarihinden itibaren (30) gün içinde itiraz edile
bilir. itiraz mercii Maliye Vekili, Ekonomi ve 
Ticaret Vekili ve İşletmeler Vekilinden terek
küp eder. Bu merciin kararı nihaidir. 

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

b) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, Komitenin 
vereceği ekspertiz kararı gereğince ayni serma
yenin memlekte ithali hususunda 'ilgili giriş 
gümrüğüne emir verir. 

Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele 
görmesi 

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

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

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

Eski kanunun yürürlükten kaldırılması 

MADDE 12. — 5821 sayılı Kanun yürürlük-
ten kaldırılmıştır. 

Geçici K. 

yette olmak üzere diğer vekâlet ve müesseseler 
temsilcilerinin mütalâalarına müracaat edebilir. 
Komite kendisine intikal ettirilen müracaatları 
en geç 15 gün içinde karara bağlar. 

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

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

b) Yabancı sermaye teşvik komitesi karar
larına, ilgililerce kararın kendilerine tebliğ ta
rihinden itibaren (30) gün içinde itiraz edile
bilir. İtiraz; mercii Maliye Vekili, Ekonomi ve 
Ticaret Vekili ve İşletmeler Vekilinden terek-
kübeder. Bu merciin (kararı (nihaidir. 

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

b) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, komitenin 
vereceği karar üzerine aynı sermayenin mem
lekete ithali hususunda ilgili giriş gümrüğüne 
emir verir. 

Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele 
görmesi 

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

MADDE 11. — a) 1567 sayılı Kanunun ver
diği salâhiyete istinaden çıkarılmış olan 13 sa
yılı kararın 31 nci maddesi gereğince yatırım 
yapmış olanlara tanınmış bulunan haklar ile, 
5583 ve 5821 sayılı kanunlarla 1;anınmış olan 
haklar mahfuzdur. 

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

Eski kanunun yürürlükten kaldırılması, 

MADDE 12. — 5821 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

( S. Sayısı : 60) 
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MADDE 13. — Bu kanun neşri 
itibaren meriyete girer. 

tarihinden 

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardxmc% 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F, Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

O. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Veküi 

Adalet Vekili 
0. Ş. Çiçekdağ 

içişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. 7%rcsU 

Geçim K. 

Kanunun meriyete girmesi 

MADDE 13. -
itibaren mer'idir. 

Bu tkanun neşri tarihinden 

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

( 8. Sayısı : 60) 





& SAYISI : 69 
125 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında kanun lâyihası ve Büt

çe Komisyonu raporu (1/721) 

Başvekâlet AS . Xtt . İM3 
Muamelât Vmum Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
S*y% : 71 -2796, 6-3563 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Betilisine 

125 milyon liralık İç İstikraz akdi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 22 . XII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

BaşvekiJ 
• • • • ' • • • - - - . X. Menderes 

E8BABI MUCİBE LÂYİHASI 

W>6 yılı Bütçesine yatırım giderleri için ceman 561 249 317 liralık ödenek konulduğu ma
lûmlarıdır. Bu ödeneğin 393 596 581 liralık kısmı âdi bütçenin gelir fazlasiyle, geriye kalan 
$67 652 736 liralık kısmı da akdölunacak iç istik tikrazlar hâsılı ile karşılanacağı Bütçe Kanunu
nun 3 ncü maddesiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. " 

Mevzuubahis açığın; iç istikraz tahvili ihracı suretiyle karşılanacak kısmı 125 milyon lira olarak 
hesaplanmıştır. 

Tasarımızın birinci maddesinde istikrazın salâhiyet haddi tesbit edilmiş olup çıkarılacak tahvillere 
mütaallik sair hususalt ise tasarının ikinci maddesinde; son defa akdedilen 1951 istikrazı için ka
bul buyurulmuş olan esasların tatbikmda çok müspet neticeler alınmış olduğundan bu istikraza 
uygulanan esaslara bağlanmak üzere 5864 sayılı Kanuna atıf yapılmak suretiyle; faiz nispeti, ihraç 
fiyatı, itfa müddeti ve her tertipte çıkarılacak tahvil miktarının tesbiti Hükümete, diğer mevzula
rın tâyini de yine aynı esaslardan mülhem olunarak Maliye Vekâletine bırakılmıştır, 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/721 
Karar No. 62 

9.1: 1954 

Yüksek Reisliğe 

125 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 22 . XII. 1953 tarihli ve 6/3563 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Ve
kâleti Hazine Umum Müdürü hazır olduğu hakle 
tetkik ve müzakere edildi, 

Kanun lâyihası, 1953 yılı bütçesinin yatırını 
giderleri için konulan (561 249 317) liralık tah
sisattan âdi bütçenin gelir fazlası ile kapatıla-
mıyan (167 652 736) liralık kısmını karşılamak 
üzere 6076 sayılı 1953 yılı Muvazene! Umumiye 
Kanununun 3 ncü maddesiyle verilen yetkiye 
istinaden (125) milyon liralık iç istikraz akdi 
hususunda Hükümete salâhiyet verilmesini te
minen sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika mezkûr kanun lâyihası hakkında 
komisyonumuzda yapılan müzakereler esnasın
da alman izahata göre 1953 bütçesi varidat mu-
hammenatmın Musul petrollerinden tahsili ge
reken (35) milyon lira hariç aynen tahakkuk 
edeceği ve hattâ 6211 ve 6212 sayılı kanunların 
tatbikatı neticesinde bu (35) milyon lira
lık farkın telâfi edilebileceği buna mukabil 
(2 127 506 736) liralık âdi ve yatırım masrafları 
bütçesinden (70) ilâ (75) milyon lira arasında 
bir tasarruf sağlanabileceği, ancak yukarda ya
zılı 6211 sayılı Kanunla verilen salâhiyetin isti
mali neticesinde bu tasarrufun (25) milyon lira 
civarına tenezzül edeceği anlaşılmıştır. Diğer 
taraftan Hükümet mümessilinin geçen yıla na

zaran Hazine durumu ile varidat tahsilatının 
seyrindeki inkişaf hakkında verdiği izahata göre 
yukarda mânız (25) milyon liralık tasarruf .ne
ticesinde (142) milyon liraya tenezzül eden açı
ğın yapılacak (125) milyon liralık iç istikrazla 
karşılanabileceği anlaşıldığı cihetle kanun lâyi
hası komisyonumuzca da yerinde mütalea edile
rek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâyi
ha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

1953 malî yılın nihayete ermesine kısa bir 
müddet kalmış olduğu göz önüne alınarak lâyi
hanın bir an evvel kanuniyet iktisap edebilme
sini teminen öncelik ve ivedilikle görüşülm<esi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Bu rapor Sözcüsü 
Rize İstanbul Urfa 

/. Akçal II. Hüman F. Ergin 
Ankara Antalya Elâzığ 

M. Ete A, Banoğlu ö. F.Sanaç 
Gazianteb Giresun 

E. Cenanı M. Şener 
îmzada bulunmadı 

Gümüşane izmir Kastamonu 
K. Yörukdğlu B. Bilgin H. Türe 
Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay R. Birand M. Âli "Olgun 

Seyhan Trabzon 
S. Ban Söz hakkım mahfuzdur 

O. R. EyuboğU 

( S. Sayısı : 69 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

135 milyon Urahk İç İstikraz Akdi hakkında 
kanun lâyihaei 

MADDE 1. — Hâsılı, 1953 yılı Yatırım Büt
çesinin açığının karşılanmasında kullanılmak 
üzere (125) milyon liraya kadar uran vadeli if, 
istikraz akdine Maliye Vekili yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu istikrazın akdinde 25 . I . 
1952 tarih ve 5864 sayılı Kanun hükümleri uy» 
gulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me-
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. M eder es 
Derlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmam 

Dışişleri Vekili 
F. Köprüm 

MilH Eğitim Vekili 
B. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikba§ 

ö. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Ürerin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Mnderes 

Maliye Vekili 
B. Pölatkan 

Bayındırlık Vekili 
İT. Ztytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞt$TİKİŞ! 

123 müyç» Uraltk tç îtHkra* «M* hakkmâa 
kanun lâyiha* 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

HADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»#«< 

(S. Sayısı: 6d) 




