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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin diğer maddelerden önce görüşülmesi 
hakkındaki önerge, kabul olundu. 

125 milyon liralık îç İstikraz Akdi hakkın
daki Kanun, kabul edildi. 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanunu, kabul olundu. 

Yabancı sermayeyi teşvik kanunu lâyiha
sının heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi gö
rülerek maddelere geçildi ve birinci madde üze-

Yazıh sorular 
1. — Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşi'nin, 

Urfa'mn Viranşehir Kazasında îbrahimpasa ve 
oğulları namına tapulu olup Şûrayı Devlet ka-
rariyle Hazineye intikal eden arazi hakkında
ki yazılı soru önergesi Maliye Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1335) 

Tezkere 
1. — 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 

Mutabakat Beyannamesinin, sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/567) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

Takrir 
2. — Kocaeli Mebusu Yeredoğ Kişioğlu 'ııun, 

tş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 
16 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının tefsiri hak
kında takriri (4/395) (Çalışma Komisyonuna) ; 

Raporlar 
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü

dürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 

rinde bir müddet görüşüldükten sonra, 
13 . I . 1954 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Kayseri Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Giilez 

2. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbe'in, 4 Ka
sım 1952 tarihinden bugüne kadar Ulaştırma 
Vekâletiyle bu teşkilâta bağlı umum müdürlük
lere ne kadar memur, müstahdem ve sair perso
nel alındığına ve hangi vazifelere tâyin edil
diklerine dair olan yazılı soru önergesi, Ulaıştır-
ma Vekâletine gönderilmiştir. (6/1336). 

Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1950 yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/488, 1/615) (Gündeme); 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme 
Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe Yılı Hesabı Kati
sine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Posta, Telgraf, ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğü 1950 Bütçe Yılı Hesabı Kati kanun lâ
yihası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/449, 
1/588) (Gündeme); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS —- Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız efendim. 

(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başlana
rak îzmir seçim bölgesine kadar olan mebusla
rın isimleri okunarak yoklama yapıldı) 

REİS — Birleşimi açıyorum. 

Gündemle alâkalı bir takrir vardır, okutu
yorum. 

REİS — Bir defa müzakereye tâbidir. Tü
mü hakknıda söz istiyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1953 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerimden 800 000 
lira (A/ l ) işaretli cetvelde yeniden açılacak 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplere fev
kalâde tahsisat olarak aktarılmıştır. 

[1] 65 sayılı ba&mayazı tutanağın sonundadır. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha ve 

tekliflerinin sözlü sorularla diğer işlerden evvel 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

REİS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maliye Vekâleti 
423 5420 ve 5826 sayılı kanunlar >ge-

• reğinoe yapılacak ödemeler kar
şılığı 150 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Re
yinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Biorçları 
827 3525, 3738, 4171, 4882, 5359, 5582, 

5676, 5852 ve 5977 sayılı kanun
lar gereğince temin olunan kredi 
ve istikrazlar 650 000 
REÎS — Söz (istiyen yoiktur. Re
yinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1953 yık Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/720) [1] 

F. 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev 'i 
Düşülen 

Lira 
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[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

Dışişleri Vekâleti 

28 13. 

Eklenen 
Lira F. M. 

453 - Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

21 Reisicumhurun Birleşik Ameri
ka 'ya yapacağı ziyaretin ge
rektirdiği her türlü masraflar 650 000 
REÎS —• Söz istiyen yoktur. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
427 CumJhuriyet Halk Partisinin 

Haksız iktisaplarının ladesi 
hakkındaki 6195 sayılı Kanu
nun gerektirdiği her türlü 
masraflar 150 000 
REİS — Sez istiyen yoktur. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Birinci maddeyi cetvelle beraber 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

REİS — Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

1.1954 O : 1 
2. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 

1953.yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/703) [1] 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen? Yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kaınununa bağlı A / l 
işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerime gelir fazlasiyle karşılanmak üzere 
C463 000) liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

F . 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Eklenen 

Lira 

211 Personele verilecek munzam üc
retlerle tazminat ve ikramiyeler 125 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Ka
bul edenler... Kabul eıtmiyemler... 
Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları 5 00Ö 
REİS — Söz istiyen yoktur. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 30 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 48 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Ka
bul edenler... Kabul eıtmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

'307 Yoluklar 35 00O 
REÎS — Söz istiyen yoKtur. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 150 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Ka-

Tümü açık oya arz olunmuştur. [1] 66 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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F. Tahsisatın nev'i 

B : 28 13. 
Eklenen 

Lira 

İ. 1964 0 : 1 
[3] SAYILI CETVEL 

(bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 10 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Ka
bul •edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 60 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REİS — Maddeyi cetveli ile birlikte oyunu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine gelir fazlasiyle karşılanmak üzere 
(600 000) liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Eklenen 

Lira F. 

701 Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar, atelyeler onarımı 100 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmi-
yeenler ... Kabul edilmiştir. 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve tel
siz cihazları 500 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmi-
yeenler ... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetveli ile birlikte oyunu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin sonunda, ilişik (3) sayı
lı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere ge
lir fazlasiyle karşılanmak üzere (64 975) lira
lık fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

F. Tahsisatın nev'i 
Eklenen 

Lira 

56 964 505 Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler ... Etmi-
yeenler ... Kabul edilmiştir. 

506 Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları 8 011 
REİS — Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu). 

REİS — Maddeyi cetveli ile birlikte oyunu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ulaştırma ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü açık oya ârz olunmuştur. 

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

REİS — Birinci maddenin müzakeresine de
vam ediyoruz. Nihat Iğriboz. 

NİHAT 1ĞRİBOZ (Çanakkale) —Muhterem 
arkadaşlar, geçen celsede muhalefet sözcüsü endi
şeli bir evhama kapıldılar. 

REİS — Muhalefet sözcüsü değil. Can id Za-
mangil şahsi adına konuştu. 

NİHAT İYRİBOZ (Devamla) — Cahid Za-
mangil, hayale, endişeye değil, evhama kapılmış
tır. 

Zabıtlara geçen, Cahid Zamangil'in-ifadesini 
tekrar ediyorum. 

Arkadaşımız buyurdular ki, bu kanundan zi-
raati ve ticareti, istisna edelim. Neden? Ve bil
hassa ziraat üzerinde durdular. Esimin mucibe 
olarak da; eğer ecnebi sermaye Türkiye'ye tarım 
için girerse Türk müstahsili, istihsal sahasını ter-
keder dediler. Yegâne esbabı mucibe bu. Yaban
cı sermayenin istihsal sahasına girmesi suretiyle 
teknik çiftlikler kurulacaktır. Muhtelif zaman-
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B : 28 13.1 
larda, muhtelif yerlerde istihsale geçmek için 
böyle büyük teknik çiftlikler kurulması küçük 
ziraati istihsal sahasından mahrum etmiş değildir. 
Böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh tamamen ev
hamdır. Cahid Bey arkadaşımızın düşüncesi kor
kunç bir hayalden ba'şka bir şey değildir. 
Korkunç bir hayal. Tarım için sermayenin girdi
ğini kabul edersek tatbikatını tetkik edelim: Bu 
sermaye bizde teknik, çiftliklerde kullanılacaktır. 
Bu memleketin ıslah edilmiş tohum ihtiyacı, ka
bul buyurursunuz ki, yalnız buğday olarak bir 
milyon tondur. Buna endüstri nebatlarını, sebzeyi 
v. s. de ithal edersek yedi milyon ton kadar se
nelik tohum ihtiyacı olur. Hayvan istihsalinde 
böyle, bilhassa meyvacılık ve bağcılık da böyle, 
V. s. v. s. 

Bu vaziyet karşısında Cahid Bey bu işi tama
men Devlete vermek istiyor, yani bütün tohum
ları ıslah etsin, güzel fidanları, bağ çu
buklarını da Devlet yetiştirsin, Devletçilik 
sistemiyle bütün bu ihtiyaçlar temin edil
sin. Arkadaşlar Devletin böyle bir şey yap
ması için milyarlarca lira kâfi değildir. Dünya
nın hiçbir yerinde Devlet böyle işlerle uğraşmaz. 
Devlet bu işe başlamıştır ama yavaş yavaş işi hu
susi sermayelere bırakmıştır. Bizim de gayemiz 
budur. Bu yola gitmek üzere bulunuyoruz. Ge
rek pamuk, gerek hububat ziraatinde hususi çift
çilikleri bu işle vazifelendirmekteyiz. Ecnebi ser
mayenin yapacağı bu vazife bizim için lüzumlu 
hattâ mecburidir. Bu işi Türk sermayesi ile ka
tiyen yapamayız. 

1950 de iş başına geçtiğimiz zaman bir Alman 
şirketi bu iş için müracaat etti. Bu hususta bir 
kanun olmadığı için kabul etmedik. Şayet o za
man kabul etseydik memleketin muhtelif yerle
rinde hem hayvan, hem hububat ıslahı için gayet 
mükemmel teknik çiftlikler kurulmuş olacaktı. 
Bunlar aynı zamanda kendi muhitleri için birer 
mekteptirler. Türk sermayesi ile bunu yapamayız. 
Ecnebi sermayenin tarım sahasına girmesinde 
hiçbir tehlike yoktur. Emsali vardır; lüzumsuz 
vehme kapılmasınlar. 

REÎS — Cahid Zamanğü. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Konu

şulmuş mevzulara tekrar dönmeye elbette ma
hal yoktur. Ben dün Büyük Meclise mülâhaza
larımı Samimiyetle arz ve ifade ettim. îyri-
boz'a cevabım gayet kısa olacaktır. Beyanının 
bir kısmı hakikat hilafı sözlerden ibarettir. 

. 1954 O : 1 
Cahid Bey tohum ıhlahını Devlet yapsın diyor. 
dediler, öyle bir şey demedim. Hilafı hakikat 
konuşuyorsunuz, atıyorsunuz. 

ikinci kısım; birtakım millî endişelerden ha
reket ederek maruzatta bulunmuş ve düşünce
lerimi arzetmiştim. Nihat Bey siz Bakanlığınız 
zamanında yabaacı mütehassıslara icra salâhi
yetini vermiş bir Bakansınız. Onun için tıenim 
endişelerim size vehim gelir. Allâha şükür ki 
benden ayrıldınız. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Nihat tyriboz. 
NİHAT lYRÎBOZ (Çanakkale) — Cahid 

Bey, böyle bir rivayet de sizden mi çıktı? Ben 
yabancı mütehassıslara ne şekilde icra salâhiye
ti verdim, nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar 
bu, tamamen iftiradır. 

REÎS — Cahid ZamanğiPin madde ile ilgili 
takririni okuyoruz: 

Başkanlığa 
Kürsüde arzettiğim sebeplere binaen; 1 nci 

maddenin ilk cümlesinin aşağıdaki gibi tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Cahid Zamangil 

Madde 1. — Bu kanun, yatırım yapılacak 
teşeşbbüsün, tarım ve ticaret sahaları hariç, 
(devamı aynen). 

REÎS — Geçen Birleşimde komisyon, *bm tek
life iştirak etmediğini beyan etmişti. Takriri 
reyinize arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup reyinize ar-
zedeceğim: 

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, 
c) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade 

etmemesi, 
Şartiyle ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Komi

tesinin kararı ve icra Vekilleri Heyetinin tas
vibi ile Türkiye'ye ithal edilecek yabancı ser-
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B : 28 13.1 
maye ve dışardan yapılacak istikrazlara tatbik 
olunur. 

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

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

S nci maddede derpiş olunan itiraz yolu 
mahfuz kalmak şartiyle komitenin kıymet tak-
<liri hususundaki kararı nihaidir. 

REÎS — Münakele kanunları için oylarını 
knllammyan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 

Buyurun komisyon sözcüsü. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Bu maddenin dördüncü Fık
rasında «yaptırılmak suretiyle» yazılmıştır. Iba-
renin «yatırılmak suretiyle» diye tashih edil
mesini rica vesilesiyle söz aldmı. 

REÎS — Buyurun Cahid Zamangil. 
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CAHÎD ZAMANĞÎL (Trabzon) — Efendim, 

darılma, gücenme yok. Müzakereye devam edi
yoruz. 

ikinci madde ana sermayenin tarifini ihtiva 
ediyor. Mevcut kanuna nazaran bugün yemi bir
takım unsurlar ilâve edilmiştir. Mimarlık, mü
hendislik hizmetleri gibi teknik hizmetler bu ilâ
velerden biridir. 

Diğer taraftan, gerekçede ham maddenin de 
ana sermaye unsurları arasına sokulduğu zikre
dilmektedir. Bununla beraber metinde böyle bir 
şey yoktur. Ümit ederim bu cihet üzerinde ko
misyon tevakkuf eder. Ben bu unsurlar meselesi 
üzerinde fazla durmıyacağrm. Çünkü bu tadada 
taallûk eden bir sistem meselesi daha büyük bir 
önem arzedîyor. Burada bir sistem hatasının mev
cudiyetini zannediyorum. Bugünkü kanunda 
hangi unsurların ana sermaye sayılacağı tasrih 
edilmişti, buna önem verilmişti. Çünkü çıkışta 
sermaye ıtlak edilecek şey böyle girenler olacak ve 
giriş kıymetine nazaran transferine müsaade mü
kellefiyetini kabul etmiştik. Halbuki şimdiki ta
sanda giriş kıymetinden ve giriş maddelerinden 
bahis mevzuu yoktur. Tasarının transfer mad
desinde, giriş kıymeti ve giriş maddeleri bahis 
mevzuu olmayıp, satış hasılatının transfer edi
leceği söylenmektedir. Yani bir ecnebi müessese 
mevcuttur. Tasfiye ediliyor yahut vatandaşları
mızdan başkalarına satılıyor. Her iki halde de 
bu satışın hâsılı harice döviz olarak gönderile
cektir. Vaziyet bundan ibarettir. Böyle olunca 
ikinci maddede şuna sermaye denir veya sermaye 
denmez tefrikinin kıymeti nerede kalıyor? 

Daha tasrih etmek için sual şekline koyayım; 
Acaba ikinci maddeye nazaran sermaye unsuru 
diye zikredilmemiş bir madde bir yabancı mües
sesenin bünyesinde mevcutsa bu müessese satıl
dıkta, satış hâsılı içindeki bu madde belki trans
fer edilmiyecek midir? 4 ncü madde mutlak su
rette satış hâsılı transfer edilir, diyor. O halde 
bu tasnifin kıymeti nerede? öyle anlaşılıyor ki, 
bugünkü kanunun sistemine, göre ikinci madde ya
zılmış, fakat transfer maddesine gelince bundan 
kayarak bu satış hâsılının transfer edilmesi şekli 
kaimi edilmiştir. Böyle, olunca 4 ncü ile ikinci 
madde arasında ahenk kalmamış, öyle sanıyo
rum. Komisyonu bu cihetin tasrihine davet edi
yorum. 

Bu ikinci madde içinde dikkati çeken, tav
zihi zaruri olan bir diğer nokta da şudur; seiN 

1 4 7 -
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maye ayni veya nakdî olarak gelecektir. Ayni 
şekilde gelen sermaye için kıymet takdir olu
nacaktır. Buraya kadar tamam. Tasarının son 
bir fıkrası diyor ki, hak şeklinde, ayni mal şek
linde gelen sermayenin kıymeti iki türlü para 
ile tesbit edilecektir. Birisi, yabancı para ile, 
bir de yabancı paranın muadili olan Türk lirası 
ile. Demekki, ayni sermayenin tesbit edilecek 
iki kıymeti olacak, birisi Türk parası, birisi de 
yabancı para ile. Bu, niçin böyledir? Maddede 
hüküm yoktur. Madde nihayet böyle bir tarif
ten ibaret kalıyor. İki kıymetin bulunmasından 
ne gibi ahkâm çıkacak, tatbikata ne gibi isti
kamet verecektir? Gerekçe aydınlatmaya çalışı
yor. Gerekçede deniliyor ki, biz bu hükmü pa
ra kıymetlerinde vukubulabilecek tahavvüllere 
karşı yabancı sermayeyi korumak için koyduk. 
Bundan şu mâna çıkar, Türk lirası düşerse 
transferini yabancı para olarak istemesi imkâ
nı yabancıya verilsin. Yahut yabancının mem
leketinde kendi parası düşerse Türk lirası ola
rak transferini istiyebilmek hakkını vermek is
tiyoruz. Yani kendi parası veya bizim paramı
zın sükutu halinde yabancı için en elverişli han
gisi ise ondan transferi istemek imkânı kendi
sine veriliyor. 

Ama arkadaşlar, bunu kanun hükmü ile ver
miyoruz, gerekçe böyle ifade etti diye veriliyor 
sanıyorlar. Takdir buyurursunuz ki, gerekçe
lerle böyle bir hüküm sevketmek mümkün de
ğildir. 

Bu hükmün kambiyo değişikliklerine göre 
bir kere de mahiyetini tâyin edelim. 

Para kıymetlerinde tahavvül, kıymetlenme 
veya düşme şeklinde oluyor. 

Zamanımızda paranın kıymetlendirilmesi mi
salleri görülmemekte daha ziyade para sükutu 
olmaktadır. 

Birinci şıkkı ele alalım. Yabancının kendi 
parası kendi memleketinde düşmüş ise, yabancı
yı kendi parasına karşı korumak istendiği söy
leniyor. Yabancı bir milyon dolar getirmiştir. 
Bunun muadili 2 milyon 800 bin liralık bir te
sis yapılmıştır. Kendi parası yarı yarıya düştü. 
Bu şu demektir; bir milyon doları bu sefer 1 
milyon 400 bin liraya mubayaa etmek mümkün 
hale geliyor, demektir. O halde transfer anın
da yabancı, Türk lirası olarak tesbit edilmiş 
miktarın transferini istiyecektir. Binnetice ya
rı yarıya dolar düşmüş olduğuna göre, 2 mil-
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yon 800 bin lira ile eski 1 milyon dolara mu
kabil 2 milyon dolar transfer imkânını bulacak 
demektir. Bu cihet lüzumlu mudur, değil mi
dir? Bunun ölçüsü nedir? Hükümet yabancıyı 
kendi parasına karşı da korumak lüzumuna ka-
ani midir? Bu noktalara vuzuh vermek için tah
riklerde bulunmuş oluyorum. 

Tersini düşünelim; Türk lirası sukut etmiş
tir. Bu şu demektir : Türk lirası % 50 kaybe
derse 1 milyon dolar getirmiş olan bir yabancı, 
transfer anında ancak 500 bin dolar elde ede
bilir. O takdirde Türk lirasının kıymetini esas 
almıyarak doları esas alır. İlk girişte yabancı 
parası ile tâyin edilmiş olan miktar nispetinde 
bir transfer ister, yani bir milyon doları gönde
rir ve zarar görmemiş olur. 

Paraların kıymetinin sukutuna karşı yabancı 
sermayeyi korumak esası her ne kadar iki taraflı, 
mütekabil olarak ifade edilmişse de yaabancmm 
kendi {»arasının düşmesi halinde sermayenin Tür
kiye'de bulunması bizatihi teminat olduğu cihet
le bahis mevzuu olan şey yabancının kendi para
sının düşmesi değildir, mütekabiliyet esası içinde 
görülmekle beraber hakikatte kendisine Türk li
rasının sukutuna karşı bir kambiyo garantisi ve
rilmek istenilmesidir. Bunun hangi ölçüde, ne 
suretle olacağı anlaşılmıyor ve bilhassa bu hüküm 
tasarıda mevcut değildir. Yalnız gerekçeden böy
le mânalar çıkmaktadır. Metin ise sadece bir ta
riften ibarettir. Takdir buyurursunuz ki, gerek
çelerle kanun yapmak mümkün değildir. Bunu 
komisyon gibi yabancılar da bileceklerdir ki, me
tinde sarahaten yer almadıkça ilerdeki hükümet
lerin hiçbirisi gerekçe ile bağlı olamıyaeaktır. 
Binaenaleyh; Hükümetin niyeti bir kambiyo ga
rantisi vermek ise metinde ölçülü bir tarzda bu
nun tasrihi şarttır. 

Bu madde üzerinde çok söz söylenebilir. Fa
kat dikkate sayan bir diğer mülâhaza şimdiye ka-

j dar yaptığım mâruzâtımı lüzumsuz gösterecek 
mahiyettedir. Zira bu maddeyi tatbik etmek müm
kün de görünmüyor. Niçin iki kıymet konuyor? 

I Transfere esas olsun diye. 4 ncü maddede trans
fere esas olan şey nedir?. Para değil, satış hâsılı. 
O halde kambiyo garantisi nerede kaldı?. Niçin o 
takdirde iki tane kıymet tesbidedildi? Ye buna 
göre transfer edilir diye gerekçeye izahat kondu. 
4 ncü maddeye bakıyorum; bu madde diyor ki, 
bir gün yabancı sermaye harice çıkacaksa meni-

I lekette satıştan elde edilen para harice serbest-
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çe gönderilir. Tesisin satışından elde edilen pa
ra harice serbestçe gönderilir. Madem ki, satış 
hâsılı gönderilecektir, kaç para ile ifade ederse
niz ediniz onun kıymeti yoktur, satış hâsılı
nın kıymeti vardır. Bu madde nasıl tatbik edile
cektir bu halde? 

Arkadaşlarım, bu maddeyi iyice elemek lâzım
dır. Kanaatimce dördüncü madde ile ikinci mad
de arasında sistem farkı vardır, ahenksizlik mev
cuttur. Bunları teklif etmek, telif etmek için yeni 
baştan incelemek gerekir. Komisyonumuz bunu 
defaten cevaplandırmayı arzu ederse kendilerini 
dinliyeceğim. Eğer kâfi derecede tenevvür ede
mezsek bu ikinci maddenin bir kere daha dördün
cü madde ile ahenkli olarak gözden geçirilmesi 
için komisyonumuza iadesini teklif edeceğim. 

Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Müzakere 

mevzuu olan ikinci madde kanun mevzuuna gi
ren ve teşviki mevzuubahis olan ecnebi serma
yenin umumiyetle tarifini yapmakta, unsurla
rını tâyin etmekte ve sonra bu nam altında ge
lecek kıymetlerin hakikaten kanunun mevzuu
na giren sermaye mevzuu olup olmadığını ve 
bunların bizatihi kıymetlerinin ne olacağını 
tesbit edecek organların kim olacağını tesbit 
etmektedir. 

Bu maksadı ifade eden maddenin yazılış tar
zı biraz gayrivazıhtır. Vuzuha kavuşturmak 
için bir teklifte bulunacağım. 

Bundan başka, sermayelerin neler olacağını 
tadat eden maddenin bir ve iki numarasmdaki 
fıkralarda ikinci bentte diyor ki : (makine, teç
hizat, alât ve bu mahiyetteki mallar, makine 
aksamı, yedek parçalar ve malzeme ile komite
nin kabul ettiği sair lüzumlu mallar), bunu de
dikten sonra B bendinde (mal, hizmet veya 
fikrî haklar şeklinde ithal edilen sermayenin 
kıymeti ve komitece kabul edilen teşebbüs mev
zuu mallar ve kıymetler olup olmadığı, komi-

' tece seçilen eksperler tarafından takdir olu
nur.) deniyor ve sonra tasarıda, kıymetlerin 
ne olacağını komite değil; komitenin seçece
ği eksperler tâyin eder ,deniyor. Buna göre iki 
madde arasında bir tezat vardır. Sonra, bu eks
perlerin takdir ettiği kıymetlerin kanuna gi
ren mevzuda olup olmadığı itiraz noktsıdır. 
Binaenaleyh; kıymet üzerine itiraz kabul et
tikten sçnra sermayenin mevzuuna taallûk eden 
hususta itiraz kabul etmek daha lüzumludur. 
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Kanaatimce bu noktaları ihtiva etmek üzere 
bir takrir takdim ediyorum, yüksek takdir
lerinize arzediyorum. 

REİS •— Komisyonun mütalâası var mı efen
dim? 

Cemal Bey komisyondan olan sualinizi so
run. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Cahid Zamangil arkadaşım sualini sordu; ve
rilecek cevaba göre konuşacağım. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Cahi4 Zamangil arkadaşı
mın suallerine cevap vermeye çalışacağım. 

Bu kanuna göre sermaye vasfını haiz bu-
lunmıyan kıymetlerin transferinin umumi hü
kümlere tâbi olacağı tabiîdir. Yani kanunun 
sermaye vasfını verdiği ve ikinci maddede ta
dat ettiği kıymetlerle 4 ncü maddede bahis mev
zuu ettiği satış hasılatı dışında hâsıl olabile
cek miktarların transferinin umumi hükümlere 
göre yapılacağını kabul etmek lâzımgelir. 

| Ancak yeni kanun projesinde sermayelerin 
transferi ile kârların transferi arasında bir 
fark bulunmadığı için, daha doğrusu kârlar 
transferinin hudutsuz olacağı kabul edildiğine 
göre, bu sualin pratikte büyük kıymeti olmadı
ğı kanaatindeyiz. Kanunun metninde mal ola
rak sokulan kıymetler için iki para kıymetiyle 
tesbiti cihetine gidildiği soruluyor. Bu, menşe 
memleketteki para tahavvüllerine karşı serma
ye sahibini korumak maksadına matuftur. Fa
raza İtalyan Lireti olarak memlekete getiri
len bir sermaye liret dövaliasyona mâruz ka
lacak olursa çıkış anında mukabili Türk para
sına nazaran ödeneceğine göre bu sermaye sa
hibi zarar görmiyecektir. Kanun metninde 
memleketimizde vukubulabilecek bir dövalias
yona karşı garanti verilmesi caiz ve doğru gö
rülmemiştir. Ama bu garanti kanunun içinde 
mündemiiçtir. Şöyle ki;*şayet memlekette bir 
devalüasyon olacak olursa, yatırılmış ve mal ve 
sabit kıymetler haline gelmiş olan sermaye de
valüe edilmiş para kıymetine göro yüksek bir 
kıymet kazandığı cihetle, sermaye sahibi para
sını bu kıymet üzerinden çıkarma imkânını bu
lacaktır. 

Muhlis Tümay arkadaşımızın teklifine gelin
ce; eksperlerce kıymet takdiri şu sebeplere 

I istinat eder r Her hangi bir teşebbüs için bâ-

— 149 — 
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zı .emtia getirmiştir. Bunun bu teşebbüs için lü
zumlu emtia olduğu iddia edilmektedir. Bu
nun hakikaten o teşebbüs için lüzumlu malze
me olup olmadığı eksperler vasıtasiyle takdir 
ettirilecektir. Teşebbüs için lüzumlu bulundu
ğunu tesbit ettikten sonra bu kanun hüküm
lerine göre sermaye addine imkân olacaktır. 

RElS - - Cahid Zamangil. 
CAHÎD ZAMANGtfL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, karşılıklı konuşmalarımızın 
uzadığını anlıyorum. Bumdan endişe duyuyo
rum. Çünkü Komisyon' Sözcüsü her izahat ver
dikçe öyle anlıyorum İki kamunun ruhu muhte
lif istikametlerde yeni şekillere doğru yönel
mektedir. Bu mevzuun, üzerinde alelacele ko
nuşmaya takati olmasa gerek. Ben, muhterem 
arkadaşımdan, daha ziyade, komisyonda bin 
tetkik talebetmesini uygun bulurdum. Bakınız 
tehlike nerelerdedir : «Bir madde sermaye ta
rifine dâhil değilse onun transferi umumi hü
kümlere tâbi olur» dediler. Bu nereden çıkıyor 
ve böyle çıkması doğru mudur? Bu tasarıyı 
getirtmiş, olan Hükümetin ve beraber çalıştığı 
Türk ve yabancı mütehassısların anlayışı bu 
'mudur?' Bunlar böyle bir fikri buraya getirir
ler miydi? Acele beyanlarla kanunun istika
metini değiştirmiyelim. Burada kalmaz ki. 
Sermaye tarifine dâhil olmıyan maddeder hak
kında şimdi şöyle bir hüküm sevkedildiğine na
zaran, diğerleri hakkında da yeni bir ışığın 
altında yeni mânalar istihracı kapısı açılmış de-
«ı ektir. 

Bir diğer nokta daha : Bendeniz dedim ki, 
'bu maddeyi tatbik etmek imkânı olamayacak
tır. Zira yabancı para ve Türk parası ile kıy
meti tesbit edilen imalın çıkışında bu kıymet
lerine itibar etmek için 4 ncü maddede imkân 
yoktur. 4 ncü madde komisyonların tesbit et
tiği şu veya bu kıymeti tannmıyor. O kıymet
lerin meydana getirdiği alâtın, müessesenin 
tesislerin, satışından meydana gelen paraların 
transfer edileceğini söylüyor. Böyle olunca şu 
veya bu suretle tesbit edilecek kıymetin mâna) 
ve kıymeti kalmaz, dedim. Muhterem arkada
şım, bana şu cevabı verdiler : «Biz yabancı ısıeır-
ımayenin mensup olduğu memleket parasının 
sukutu haline karşı onu temin etmek, ona ga
ranti vermek istedik. Fakat satış hâsılasından 
meydana gelecek tezayüıt için garanti vermek 
istenmemiştir» dediler. Yepyeni bir hüküm. 

1.1954 O : 1 
j Halbuki 4. ncü madde bir tesisin 10 sene sonra 

ibütün tezayütleriyle, bütün fazla kıymetleriyle 
satış hasılı ne ise onu göndermek istiyor, onu 
garanti ediyor. Görüyoruz ki bu konuşmalar 
kanunun tatbikatını teşviş edici mahiyettedir. 
Çok ince bir mesele olduğu için, komisyonda lâ-
yı'kiyle bir kere daha tetkiki lüzumunun a demi -
kabulü ile bu işi burada hemen görüşüp bitir
mek istemekle hata ediliyor. Ben hulûs ile ar
kadaşlardan rica ederim, bu husustaki bilgile
rimi dilerlerse komisyona gelip arzederim, lüt
fetsinler komisyonda bir kere daha tetkik et
sinler... 

REFET AKSOY (Erzincan) — Bilgilerinizi 
burada söyleseniz de biz de istifade etsek... 

CAHÎD ZAMANGİL (Devamla) — Şimdiye 
kadar izah ettiğim bu fikirlere müsteniden ko
misyonda tekrar tetkik edilmesini rica ediyo
rum. 

REİS — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nunu ile Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılmasına dair tasarılar için oylama 
muamelesi nihayet bulmuştur. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 
ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Lâyihanın ikinci mad
desiyle dördüncü maddesi arasında Zamangil 
arkadaşımızın kurmak istediği irtibat mevcut 

i değildir, ikinci madde, iki kıymetin takdirini 
âmir bulunmaktadır. Birisi, ana sermayenin 
menşe, memleket parası ile kıymetinin takdiri, 
ikinci kıymet ise, resmî rayiçlere göre türk pa
rası ile kıymetinin takdiridir ve bunun maksadı 
bir taraftan işletmenin, teşebbüsün muhasebesi
ni tesis etmek, Türk parasının kıymetinin tak-

I diri icabetm ektedir, menşe parasının kıymetini 
| takdir etmek ise ileride transferi yapılacağı 

zaman hangi cins para ile transferi yapılacağına 
matuftur, tamamiyle sarihtir, vazıhtır, t'ereddü-

I (lü mucip hiçbir noktası yoktur. 
Dördüncü madde ise, transferi icabeden 

kârlarla satış bedelleri, resülmal transferleri 
içindir. Bunlar, mahiyetleri üzerinde maliyece 
verilecek müsaadeye aittir. 

i Burada, demin arzettiğim ikinci maddedeki. 
J hangi memleket parası ile ana sermaye girmişse 

memleket parasiyle ana sermaye ve kârlar sa
tış hasılatı transfer edilecektir? Ve bu şartlar 

J içerisinde bilmiyorum, tereddüdü mucip olan 
I başka nokta var mı? 
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Misal olarak arzedeyim: Ana sermaye gel- ı 

miş, 50 milyon liret veya 500 milyar liret; trans
fer edileceği zamanda mâkul sebepler ve saire 
ile tasfiyesi yapıldığında ana sermayeye teret-
tübeden hisseler ve saireler o zamanki liret 
ve Türk parasının resmıî rayiçlerine göre, 70 
milyon liret tutmuşsa bu para transfer edilecek 
demektir. Bunda tereddüdü mucip bir nokta 
varsa lütfen izah etsinler, ona göre konuşalım. 

REÎS — Cahid Zamangil. 
FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Müzaker-

usulü hakkında ,söz istiyorum efendim. | 
REİS — Buyurun. I 
FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Efendim, 

Vekil ikinci maddeyi güzel ve sarih olarak izah 
etti. Takılman yer şurası idi, kıymet takdiri 
meselesi, hem ecnebi parası ile kıymet takdiri, 
hem Türk parası ile kıymet takdiri. 

Bu ne için yapılıyor? İleride bir transfer 
olursa hangi cins para ile gönderileceğini tâyin 
içindir. İkinci madde burada bitiyor. 

Transfer bahsi dördüncü maddede geliyor. 
Transferin ne şekilde yapılacağını 4 ncü mad
dede münakaşa 'etmek lâzımgelir. Bu münaka
şanın ikinci maddenin müzakeresi sırasında ya
pılması usul bakımından caiz değildir. Bekliye-
lim, 4 ncü madde gelsin, orada görüşüp bunu 
halledelim. 

REİS — Cahid Zamangil. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — İstenilen 

misali vereyim; bir tmdiyon dolarlık ayni ser
maye ıgelmiştir. O günkü kur üzerinden 
2 800 000 THitfk lirası tutmuştur. Tesibit etti 
komisyonumuz; ikisini de bir deftere yazdı. 
Bir tarafta bir milyon elalar, öbür tarafta 
2 800 000 lira var. 2 ,800 000 Ura ayındır, nak
dî sermaye ile birleşmiş, kül halinde bir mües
sese olmuştur. Bu müessese tasfiye edildi. Sa-
tıış neticesinde iki milyon lira hâsıl oldu; gelen
den az. Tasfiye edildi ve 3,5 milyon lira tut tu; 
•gelenden çok. 4 neü madde diyor ki; «Ser
bestçe transfer hakkı satış hasılatına tanınmış
tır.» Satış hâsılı görülüyor ki, girenden, bun
dan gâ'h aşağı, gâh yukarıdır, ama o transfer 
edilecektir. Eğer 2 800 000 ile hir milyon do
larlık kayıtlara ayrı bdr hüikütn tanımak isti
yorsanız bunu tasrih etmek zaruridir. Aksi hal
de satış hâsılını transferle mükellefsiniz. Bin-
netice, arzu buyururlarsa komisyona gitmesi | 

1954 O : İ 
için teklifim vardır, onu kabul etsinler; arzu 
'buyururlarsa izahat lütfetsinler. 

Yalhut bâzı arkadaşların teklifi veçhile ta
lik edelim, dördüncü madde ile beraber konu
şalım. Maddeyi kabul ederek ernırivalkie git-
miyelinı, dördüncü maddeye 'gelindiği vaıkit 
ikinci maddeye dönebilelim. 

REİS — Takrirleri okuyoruz: 

13 .1 . 1954 
Başkanlığa 

Kürsüde arzettiğim sebeplerden; 
2 nci maddenin, 4 ncü madde ile ahenkli kı

lınmak üzere, yeniden tetkiki için, komisyona 
iadesini teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Cahid Zamanigil 

Meclis Başkanlığına 
2 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde tadi-

len ka'bu'lünü arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Muhlis Tümay 

Madde 2. — Bu kanunun tatbikatı bakımın
dan ana yabancı «sermaye tâbiri; bu kanunun 
mevzuuna giren bir teşebbüsün verimli bir şe
kilde kurulması, tevsii veya yeniden faaliyete 
geçirilmesi için hariçten ithal edilen: 

1. Yabancı para şeiklindekd sermaye; 
2. Makine, teçhizat, alât ve Jbu mahiyetitöki 

mallar; maıkine aksamı, yedek parçalar ve mal
zeme ile sair lüzumlu mallar; 

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

4. 3 ncü madde gereğince yeniden yatırıl
mak suretiyle sermayeye kalbedilen kârlar şek
lindeki kıymetlerin mecmuunu ifade eder. 

Ancak; imal, hizmet veya fikrî halklar şeklin
de ithal edilen sermayenin, kıymeti ve komite
ce kabul edilen teşebbüs mevzuu mallar ve kıy-. 
metler olup olmadığı komitece seçilen eksper
ler tarafından takdir .olunur. 

Eksperlerin takdirine giren hususlar, komi
te tarafından yeniden tetkik ve tadil edilebilir. 

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

8 nci (maddede derpiş, olunan itiraz yolu mah
fuz kalmak şantiyle komitenin kıymet takdiri 
hususundaki ıkararı nihaidir. 
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GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ HALÛK I 

ŞAMAN (Bursa) — Verilen izahattan sonra ikin
ci maddenin kâfi derecede sariL olduğu kanaa
tinde olan komisyon, geri alma teklifine iltihak 
etmemektedir. 

Muhlis Tümay (komitenin kabul ettiği) iba
resini çıkarmak suretiyle teklif ettiği metni izah 
ediyor. (Komitenin lüzumlu gördüğü) tâbiri 
mercii tâyin etmektedir. Lüzumu takdir edecek 
merci komitedir, manen oraya mahmuldür. Bu
nun çıkarılmasında mahzur vardır. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Merci olarak 
eksperler geçiyor. 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Eksperler 
komite namına icrayı faaliyet ederler. Kabul, 
ademikabul komiteye ^acidir; eksperler heyeti
ne değil. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Bir sual soracağım. 
REÎS — Buyurun. 
HALÎL ÎMRE (Sivas) — Ana sermaye tâ

biri üzerinde sermayenin, ana vasfı üzerinde bir 
noktanın izahını rica edeceğim, zira sermaye üze
rinde analık veya tâlilik vasfı mütebariz değildir. 
Ana vasfı ne ile mukayese edilecek? hangi serma-
nin teferruatı mevzuubahistir? Yine ayni ve fikrî 
malzemelerin ve kıymet takdirîndeki Türk ve 
menşe parası ile takdiri aynı zamanda kambiyo 
rayicine fiktiflere naklinden Türk parasiyle 
transfer yapılıyor mu? Yoksa bu sadece malze
meye mi aittir? 

HALÛK AŞMAN (Bursa) — Efendim, sua
linizin bilhassa ikinci kısmını iyi anlıyamadım. 
Lütfen söz alıp konuşun da. 

REÎS — Halil îmre. 
HALÎL ÎMRE (Sivas) - Efendim; hemen 

bir sualle işi geçiştirmek istiyordum ama olmadı. 
Bir kere ikinci maddenin başlığında, mat-

labmd,a «ana yabancı sermaye» diye bir tâbir 
vardır. Ana yabancı sermayenin analık vasfını 
kanunun metnine yerleştirdiğimiz vakit diğer 
tâli sermayelerden tefrik için istimal edilmek
tedir. Ama burada kârların ve sairenin de ilti-
hakiyle başkaca; gerek transferde, gerek hesa
bında bu ana sermaye tâbirinin muhafazasına 
pek ihtiyaç hissedilmemektedir. Bu itibarla bi
zim yerli sermayenin yanında yabancı sermaye
ye ana vasfının verilmesi maksadının izahı ye
rinde olur. 

îkineisi, deminden beri müzakere edilen | 
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ikinci maddenin (B) fıkrası mal, hizmet veya 
fikrî haklar şeklinde ithal edilen sermayenin 
kıymetinin takdiri sırasında bunun Türk pa
rası ile ve menşe parası ile yapılacağını ifade 
etmektedir. Yani mal gelecek, bu malın bedeli, 
nakdin karşılığı yani - kendi misallerine göre -
memlekete liret sermaye geldiği vakit bunun 
çıkışında girdiği zamanın Türk lirası mevzubahs 
olmayıp liret olarak iade ve transfer edilece
ğine göre, malın da transferinde münhasıran 
liret hesabı istemenin, bir ihtiyaç olmaması lâ
zımdır. Aksi takdirde bir hesap parası aranı
yorsa Türkiye'de ecnebi bir sermayenin Türk 
işletme muhasebesindeki para vahidi aranıyorsa 
aynı vahitle ithal edilen yabancı efektiflerin de; 
yabancı nukudun, parasının o günkü kıymetini 
tesbit etmek gibi bir yola gitmek zaruridir. 
Malzeme ile nakit arasında bir ödeme kıymeti 
olmaması lâzımgelir. Nasıl ki, nakit liret ola
rak girmesi lâzımdır. Bunun Türk parası olarak 
kıymet takdirine hiç. ihtiyaç yoktur. Bu, serma
yenin umumi ahengi bakımındandır. 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili. 
EKONOMİ VE TÎCARET VEKÎLÎ FET-

Hî ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bir kere ana ser
maye eskiden kullanılan resülmalin öz Türkçe-
si olarak kullanıldığı için buraya yazılmış bir 
tâbirdir. Yabancı memleketten gelecek malze
menin Türk lirası olarak ifade edilmesi, muhte
lif bakımlardan zaruridir. Bir kere her işlet
menin bütün mameleki, muhastebe bakımından, 
nakitle ifadesini bulur. Bu muhasebeyi tesis 
edebilmek için, malzeme ne olursa olsun, onun 
türk parası kıymetinin tesbiti şarttır. Aksi tak
dirde muhasebenin yürütülmesi, mümkün de
ğildir. Diğer taraftan, demin de arzetmiş oldu
ğum veçhile, menşe memleket parasiyle kıymeti
nin takdir edilmesi, ilerde transfer yapılacağın
da, hangi cins dövizle transfer yapılacağını gös
termek içindir. 

Zamangil arkadaşımızın mülâhazasını kendi
sini dinledikten sonra daha iyi kavradığımı zan-
nedoyorum. Tereddütlerimi mucip olan fıkra 
şu; bu kanuna tâbi bir teşebbüsün, kısmen veya 
tamamen tasfiyesi halinde mâkul fiyatla satış 
neticesi elde edilen hasılatta ana yabancı ser
mayeye isabet eden hisse, diyor. 

Şimdi, farzedelim ki, beş milyon lira ile bir 
şirket kuruluyor. Bir milyonu, hariçten dolar 
olarak getirilmiş; iki milyon 800 bin Türk lirası. 
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Geri kalan iki milyon yüz bin lirası Türk para
sı olarak konmuş, bu suretle, aldığımız misalde
ki beş milyon, Türk liralık şirket kurulmuştur. 
Şimdi bunun transferini yapmak lâzımgeldiği 
zaman tasfiyede, iki milyon 800 bin Türk lirası
na isabet edecek olan hasılatta ne ise o da trans
fer edilecek demektir ve yabancı memleketten 
para cinsi do1 ar olduğu için dolarla transfer 
edilecek demektir. Gayet basit bir muhasebe 
kaidesidir. Bu itibarla bendeniz ne talikma lü
zum görüyorum, ne de hakikaten tavzih edilme
si lüzumlu olan bir nokta buluyorum. Her şir
ket tasfiye edildiğinde hissedarlar hisseleri nis
petinde nasıl hisselerini alırlarsa ecnebi serma-
siyle yerli sermayenin iştirakinden doğan bir 
şirketin tasfiyesinde de yabancı sermayeye isa
bet bu şirket sermayesinin, şirketteki hissesi nis
petinde, 'binnetice Türk sermayesine isabet eden 
miktarı da Türk sermayesinin hissesi miktarına 
taksim edilmesi lâzımgelir. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Bir sual. 
REÎS — Buyurun. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Bu tas

fiye neticesinde iki milyon sekiz yüz bin lira de
ğil de bir milyon lira zuhur etmiş bul ansa du
rum ne olacaktır? Bunu 2 800 000 liraya iblağa 
zarureti var mıdır? 

REÎS — Bu suali varit addetmiyorum. Çün
kü 4 ncü maddenin 3 ncü bendine taallûk et
mektedir, orada sorulur ve cevap verilir. 

Buvuran Serveı- Somuncnoğlu.. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) —Yük

sek Meclisçe kabul edilen ve Cahid Zaman-
gil'in takririnin kabulünden sonra hâsıl olacak 
duruma göre yabancı sermayenin ticaret saha
sında da bu kanun hükümlerinden istifadesi is
teniyor demektir ve teşvik edilecektir. Nakit 
olarak bu memlekete gelen ve tesisler haline kal-
bolmadan» önce ekonomi havatımızda bir müd
det kaldıktan sonra dışarı dönecek olan bir ser
mayenin memleket dışına gidecek bir tesis gibi 
satılıp tasfiyesi mevzuubahis değildir. Bir ser
mayenin ihracı mevzuubahistir. O takdirde han
gi kıymet üzerinden tasfiyeye esas olacaktır. 

EKONOMÎ VE TÎCARET VEKÎLÎ FET-
Hî ÇELÎKBAŞ ( Devamla ) — Efendim, 
daima memlekte giren paranın kaderini, kendi 
memleketinde geçirdiği devalüasyonları da dik
kate almak bizim vazifemiz değildir. Memle
kete giren sermaye, döviz çıkacağı tarihte res-
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I mî kurlara göre ne kıymet kazanacak ise trans

fer edilecek olan kıymet de odur. Ve esasen 
her tarafta böyle düşünülür. Nihayet memleket
ler kendi paralarının kıymetini tâyin ve takdir
de bir dereceye kadar muktedirdir, başka mem
leketlerin dövizini muayyen bir esasta tutmak, 
hiç kimsenin harcı değildir. Somuncııoğlu ar
kadaşımızın dediği gibi, misal vereyim, nakit 
olarak ticarete girmiş paraya çevrilmesinde 
farketmez, hiçbir farketmez, aynen çıksa da 
farketmez. 

îki yıl çalışılmış, üç yıl çalışılmış bir milyon 
dolar nasıl çıkacaktır? 

Memlekete girdiği zamanı bir milyon doların 
karşılığı iki milyon 800 bin Türk lirası ise, hari
ce çıktığı zaman Türk lirası ile tasfiye edilece
ğinden, harice çıktığı zaman da Türk lirasına 
çevrilecektir. 

Türk lirasının muadili, iki milyon 800 bin 
liranın muadili olan dolar aynen transfer edile
cektir. 

REÎS — Cahid Zamangü'm, ikinci maddenin 
komisyona havalesine dair olan takririne komis
yon iştirak etmemektedir, takrir kabul edildiği* 
surette madde komisyona iade edilecektir. 

Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

Muhlis Tümay'm takririne de komisyon işti
rak etmemektedir. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

îkinci maddeyi tekrar okutup reye arzedece-
ğim : 

Ana yabancı sermaye 
MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatı bakı-

mmdan 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 lüzumlu 
mallar; 

3. Lisanslar, patent hakları ve alâmeti fa-
I rika gibi fikrî haklar ve hikmetler 
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4. 3 ncü madde gereğince yeniden yatırıl

mak suretiyle sermayeye kalbedilen kârlar; 
b) Mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde 

ithal edilen sermayenin kıymeti ve komitece ka
bul edilen teşebbüs mevzuu mallur ve kıymetler 
olup olmadığı komitece seçilen eksperler tara
fından takdir olunur. 

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

Kıymet takdiri, hem menşe memleket para-
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. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenle t-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kârların sermayeye kalbi 
MADDE 3. — Bu kanuna tâbi bir teşebbüsün 

yürürlükteki vergi kanunları hükümlerine göre 
elde ettiği kârlardan ana yabancı sermayenin sa
hiplerine isabet eden net miktarların tamamı 
veya bir kısmı komitenin kararı ile ana yabancı 
sermayeye ilâve edilebileceği gibi 1 nci maddede
ki şartları haiz diğer bir teşebbüse de yatırıla
bilir. 

REÎS — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — 

Efendim, bu 3 ncü madde, ecnebi sermayenin, ya
ni kanun hükümleri dâhilinde memlekete gelip 
çalışacak sermayenin kârlarından hâsıl olacak 
vergilerin ne şekilde transfer edileceğini göster
mekte ve Gelir Vergisi, ecnebi sermaye sahibine 
aidolan Gelir Vergisi Türkiye'de ödenmeyip hâ
sıl olan kârın, vergisiz, sermaye sahibine öden
mesi hedefini gütmektedir. Filhakika gelir ver
gileri sisteminde, memleketlerarası gelir vergi
leri sisteminde, ecnebi sermayelerin başka mem
leketlerde istihsal etmiş oldukları kârlardan mü
tevellit vergilerin, mütekabiliyet esasına dayanıl
mak şartiyle, o memlekette vergilendirmeyip ana 
memleket kârına nakledilmesi bir usuldür. An
cak bu usuller o memleketlerin kendi vergi ka
nunlarında mevzuubahis edilir. Ve vergi kanun
larında buna mütaallik bütün ihtimaller hesap
lanarak vergi kanunlarında hususi hükümlere 
tâbi tutulur. Bizim Ecnebi Sermayesini Teşvik 
Kanunu ismiyle müzakeresini yaptığımız kanun 
topu topu on maddeden ibabettir. 10 madde içe-
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I risinde olan ve nihayet bir usul kanunu şeklini 

alan bu kanunda derpiş edilen hususat; ancak ec
nebi sermayenin ne gibi şartlarla Türkiye'ye gi
rebileceğini ve ne gibi şartlarla bu memleketten 
gerek sermayeyi ve gerekse sermaye ile beraber 

I tahaddüs etmiş olan hakların ihraç edilebileceği
ni göstermekten ibaret kalmalıdır. Eğer biz bu 
kanunun içerisine vergiye mütaallik hükümleri 
de koyacaksak bu takdirde ecnebi sermayesinin 
Türkiye'de iş görme hususunda ortada gördüğü 
mâni, yalnız Gelir Vergisi mevzuuna taallûk et
mekte ve birçok diğer kanunlarda da ecnebi ser
mayesini teşvik bakımından hükümler bulunmak
tadır, binaenaleyh o hükümlerin de tadil ve tas
rihi icabeder. Eğer prensibimiz, bu kanunun içe
risine, ecnebi sermayesinin Türkiye'de emniyetle 
çalışmasını temin edecek bütün hükümleri koy
mak ise, bu takdirde bu kanunu o bakımdan ele 
almak ve Vergi Kanununda, Polis Kanununda, 
şu kanunda, bu kanununda velhâsıl birçok ka
nunlarda, ecnebi sermayesinin bugün tereddüt 
görmekte olduğu noktaları birer birer ele alıp 
hepsini bu kanunun çerçevesi içinde mütalâa et
mek lâzımgelir. Bunları nazarı itibara almayıp , 
yalnız vergiden istisnayı istihdaf eden maddenin 
bu kanuna girmiş olmasını, bendeniz hem usul 
bakımından doğru bulmamaktayım, hem de bi
zatihi hâdisenin kendisi bakımından da tehlikeli 
görmekteyim. Arkadaşlar, bu husus çok mühim
dir. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Vergiden istisna edilmiyor. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — 
Maddeyi aynen okuyayım : 

Bu kanuna tâbi bir teşebbüsün, yürürlük
teki vergi kanunları hükümlerine göre elde et
tiği kârlardan ana yabancı sermayenin sahip
lerine isabet eden net miktarların tamamı ve
ya bir kısmı komitenin kararı ile ana yabancı 
sermayeye ilâve edilebileceği gibi 1 nci mad
dedeki şartları haiz diğer bir teşebbüse de 

I yatırılır. 
REİS — Lütfen Heyeti Umumiyeye hitabe

dir). 
AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — 

Peki. 
Şimdi bu mütalâadan sonra ecnebi serma

yenin bilhassa bu noktada, ticari sahada çalış-
I masına imkân vermiş olması dolayısiyle. tabiî 
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maddesi bu değildir; maddesi maalesef geçmiş- j 
tir, bilhassa noktai nazarımı arzetmek isterdim, 
fakat şimdi komisyon söyledi, belki ben bir 
zühuldeyim, elde ettiği kârlardan ana yabancı 
sermayeye isabet eden net miktarların tamamı 
vergiler çıktıktan sonraki kısım mıdır? Vergi
ler burada mı kesilecektir? Gelir Vergisi bura
da mı kesilecektir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞA'MAN (Bursa) — Evet. Tabiî. 

A. HAMDI BAŞAR (Devamla) — Şu halde bu 
noktanın maddede tasrih edilmesi lâzımdır. Ya
ni vergi, kanunu hükümlerine göre elde ettiği 
kârlardan ana yabancı sermayenin sahiplerine 
isabet eden net miktarların içinde vergiler bu
rada kesilecek hükmünün tasrih edilmesi lâ
zımdır. Eğer böyle değilse, bunun tasrihini ri
ca ederim. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) —• Şu ciheti tasrihte fayda 
vardır ki; bu kanun yürürlüğe girince, memleke
te girecek yabancı sermaye, tamamen memlekette 
cari kanun hükümlerine tâbi bulunacaktır. Şu 
üçüncü maddeden Hamdi Başar arkadaşımızın 
nasıl böyle bir muafiyet mânası çıkarabildiği
ni anlıyabilmiş değilim. Fakat gene ifade et
mek isterim ki; yabancı sermaye memleketteki 
vergi kanunlarının ve diğer kanunların hüküm
lerine tâbi olacaktır. Bu bir imtiyaz kanunu 
değil, müsaade ve imkân kanunudur. 

RElS — Üçüncü madde üzerinde başka söz 
istiyen yoktur. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

1953 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihasının oylamasına (279) işti
rak vardır. (261) kabul, (18) ret; muamele ta
mamdır, kanun kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 195*-> 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde Değişiklik Yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasının oylamasına (257) iştirak var
dır. (254) kabul, (2) ret (1) çekinser vardır. 
Muamele tamamdır; kanun kabul olunmuştur 

Kârların ve ana sermayenin transferi 
MADDE 4. — a) Aşağıda yazılı kâr ve ser

mayeler, bu maddenin (c) fıkrası hükümlerine 
tâbi olarak ana yabancı sermayenin mensup ol- | 
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1 duğu menşe memleket para cinsiyle ve cari res
mî 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 veya çalış
makta olan bir teşebbüsteki ana yabancı ser
mayenin kısmen veya tamamen, mâkul fiytala 
satış neticesi elde edilen hasılat, 

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

b) Maliye Vekâleti veya komite lüzum gör
dükleri takdirde r 

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 "v̂e mevcutların satışının, is
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 yapılacak müracaat 
üzerine gerekli müsaadeyi verir. 

RElS — Cahid Zamangil. 
Söz alanları isim sırasiyle okuyorum. 
Cahid Zamangil 
Tarık Gürerk 
Ahmet Hamdi Başar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Yunus Muammer Alakant 
CAHlD ZAMAGlL (Trabzon) — Efendim, 

deminden beri özlediğimiz dördüncü madde 
önümüze gelmiş bulunuyor. Tasarının bu dör
düncü maddesiyle mevcut kanundaki mümasil 
madde arasındaki başlıca farklar şunlardır : 
Bugünkü kanunda yabancı sermaye ne kadar 
kâr ederse etsin ancak |% 10 u için döviz ve 
transfer hakkı tanınmakta idi. % 10 dan fazla» 
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sı için başka yollardan transfer hakkı tanıyor- ı 
du. Bugünkü tasarı bu tahdidi kaldırmaktadır. 
Yani % 10 dan fazla kâr ederse yabancı ser
maye, bunun aynen yabancı para ile transferi 
kabul edilecektir. Geçen kanunun müzakeresin
de bu mevzu dolayısiyle konuşmalar olmuş, mâ
kul haddin nispeti ne olacağı üzerinde durul
muştu. Tahmin ediyorum ki, bu had yabancı 
sermaye tarafından dar görülmüş ve bu yolda 
dilekler ileri sürülmüştür. Bunu mümkün gö
rürüm. Unutmamak lâzımgelir ki, yabancı ser
maye bir memlekete gittiği zaman, ne kadar 
teminat verilmiş olursa olsun, birtakım riziko
lara göğüs germektedir. Bu itibarla orada ken
di memleketinden daha çok kâr etmek ister. 
Bu gibi mülâhazalar tesiriyle % 10 haddinin 
kabul edilmediğini tahmin ediyorum; üzerinde 
durmuyorum. Mesele; her an bu gibi taahhüt
lerimizi ifa edebilecek bir politikaya sahip ol
mamızdan ibarettir. 

İkinci fark şudur : Sermayenin nakli isten
diği zaman acaba Devlet müşkül mevkide ka
labilir mi, endişesine cevap olmak üzere mev
cut kanunda 3 sene ve 5 seneden önce olma
mak üzere Bakanlar Kuruluna transfer zama
nını tâyin için bir imkân tanınmıştı. Mevcut 
tasarımız bunu ortadan kaldırmaktadır. Bu de
mektir ki, yabancı sermaye girdiğinden itiba
ren, elli sene sonra olacağı gibi, beş sene son
ra yahut bir sene sonra dışarı çıkmak isteğini 
gösterir ve kanunumuz gereğince biz de bu 
transfer dileğini yerine getirmeye mecbur ka
lırız. 

Burada düşünülecek olan mesele sistemler
den ziyade bu taahhüdümüzü ifaya her zaman 
imkân bulup bulamıyacağımıza, politikamızın 
bugünkü ve yarın .alması mümkün şekillerine 
taallûk eder. Bu hususta bizzat Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Fethi Çelikbaş büyük endişeler iz
har etmiş olan bir arkadaşımızdır. Bugün yü
rürlükte bulunan kanunumuz 30 Temmuz 1951 
tarihinde Mecliste görüşülürken Fethi Çeli'kbaş 
arkadaşımız, her hangi bir anda birçok serma
yenin külliyetli miktarda harice çıkarılması 
talebinde bulunulduğu takdirde, bunun para-
ımızın kıymeti üzeninde tesir icra etmesinden 
endişesini izhar ediyordu ve diyordu iki; aynen 
okuyorum, «acaba üç sene sonunda, beş sene 
sonumda her hanıgi bir sahaya yatırılmış olan 
sermayenin toptan, kül halinde muazzam mik- | 

.1954 O : 1 
tarlar halinde dışarı çıkarılmasının istenişi «millî 
paranın kıymeti üzerinde tesir icra ©tmiyecek 
midir? Bunun aksini düşünmek mümkün de
ğildir. Bu itibarla kül halinde, muazzam ye
kûnlara baliğ olan rakamlar halinde yabancı 
memleketlere döviz sevkı hakikaten millî para
nın üzerinde tesir icra eder.» Bu suretle tahdit-
siz olarak sermayenin çıkışına itirazını ifade 
ediyorlardı. 

Keyfiyet bu noktada kalmadı. Mütaakıp ko
nuşmasında müspet bir teklifte bulundular. 
Şöylece söylüyorlardı : - Büyük bir talepten 
bahsederek - «Böyle bir vaziyette Hükümete 
külliyen bir salâhiyet tanoınaımaz, 15 sene son
ra 100 milyon dolar 'bir an içinde memleketten 
dışarı çıkarılmakl istenebilir. Böyle bir halde 
millî paranın kıymeti sarsılmıyacak mıdır?» de
nmek istiyorlar ki, Hükümet, salâhiyet tanın
mazsa, tehlikeli vaziyette kalabilir. Binaen
aleyh Hükümete salâhiyet tanımalıdır. 

Biraz sonra şu ifadede bulunuyorlar : «... ve 
bu işin Geçici Komisyonda bir kere daha te
zekkür edildikten sorara Yüksek Heyetimizde 
konuşulması muvafık olacağı düşüncesiyle bir 
teklif sunuyorum. (Muvafık sesleri). » Tabiî 'ar
kadaşımızın teklifleri .benimkimden daha büyük 
bir şansa ımazhar oluyor. (Gülüşmeler). 

'Geçici Komisyon Sözcüsü Enver Güreli, bu 
mülâhazaları varit görerek komisyonda yeni bir 
tetkiki kabul buyurdular ve madde komisyona 
havale edildi. Komisyondan metin avdet ettiği 
zaman şöyle bir ilâve taşıyordu : «Transfer za-
ımamı gelmiş olan sermaye ve bu senmaye ile bir
likte transfere tâbi kâr bakiyelerinin harice 
nakli için yapılan müracaatlar üzerine Maliye 
Bakanlığı bahis mevzuu mebaliğin üçte biri için 
derhal ve mütebakisi için de en geç altı ay için
de gerekli transfer müsaadesi verilir.» 

Çelikbaş 'arkadaşımızın o zaman arzu ettiği 
tahdit kabul edilmiş idi. Bu suretle Maliye Ba
kanlığına .hiç olmazsa altı ay kadar işi talik et
mek, transferi talik etmek hakkı verilmiş bu
lunuyordu. 

Arkadaşlarım; bugün bu tasarıyı müdafaa 
eden muhterem Çelikbaş bence haklı olarak 
transfer karşısında kalmış olması halinde bunu 
derpiş etmiş ve bâzı tahditlerin mevcut kanuna 
girmesine sebep olmuştur. 

Ben kendilerini, bana tarizi gibi, kanunu 
budamakla itham etmiyeceğim; çünkü ben, bu-
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rada yapılan çalışmaları ciddî insanların ta
sarrufları olarak her zaman kabul ederim. Mü
saade ederseniz geçenki mâruzâtımın ciddî çalış
malarımın bir neticesi olduğunu da arzedeyim: 

Bundan çıkarılacak netice nedir? 
Bu tahditler topyekûn kaldırılmış olmakla, 

yabancı sermaye için cazip yeni bir unsur ilâve 
edildiği şüphesizdir. Acaba, tamamiyle kaldırıl
mış olmakla, o zaman Çelikbaş arkadaşımız, 
evvelce burada izhar eyledikleri endişeleri bu 
kanunda hatırlarına getiremiyorlar mı? Getire-
miyorlarsa, bugünkü Hükümet içinde kendileri 
de bulunduğuna göre, tasarıyı müdafaa ettikle
rine göre elbette bir değişiklik olmak lâzımge-
lecektir. Bugün için, ve bu kanun âtimizi ipo
teği altına alacağına nazaran önümüzdeki yıllar 
bakımından bu endiş'eleri tevlit eden unsurlar 
neler? Bunları kendilerinden soruyorum. 

4 ncü maddenin, mevcut kanunda üçüncü 
farkı şu noktada mündemiçtir. Mevcut kanu
numuz- yabancı sermayenin harice çıkması 
talebi vukuunda, bizi giriş kıymeti kadar, o da, 
bilançonun aktifi ile mahdut olmak üzere mül-
zem kılar. 

Tekrar arzedeyim: Çıkacak sermaye için 
transfer borcumuz, yalnız giriş kıymetiyle ve 
ayrıca bilançonun aktifi ile mahduttu. Mevcut 
tasarı ile ise yeni bir sisteme gidilmiştir. Bu 
sistem, buraya gelen sermayenin kurdumu mü
essesenin tasfiye veya rizaen satış yollariyle sa
tışı neticesinde her- ne hasılat elde edilirse o ha
sılatın transferi şeklindedir. Bu miktar, giren
den az da olabilir, çok da olabilir. Bu hususta 
pek çok suali ikinci madde dolayısiyle kendile
rine zaten sormuştum. 

Gerekçe yalnız bir endişeyi nazara alıyor 
ve cevap veriyor. Acaba satış hasılatı diye 
transfer edilecek meblâğ birgün giren serma
yeden daha fazla zuhur edebilir mi? Bu suale 
şu cevabı veriyor. Gerekçede deniliyor ki: «Ya
bancı sermayenin giriş kıymeti, elde edilen sa
tış fiyatın'n fevkında olacağı hemen katiyetle 
ifade edilebilir.» 

Bu fikri tersinden alırsak, şunu söylüyor: 
Satış hasılatından harice çıkacak sermaye mik
tarı, endişe etmeyiniz, daima gelenden az olur, 
diyor. 

Bu fikir her zaman doğru değildir. Hassa
ten memleketimizde daima eşya fiyatlarının 
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I yavaş yavaş yükseldiği bir vakıadır. Bugün 

iki milyon 800 bin liralık bir tesisin üç sene 
sonra,, beş sene sonra daha büyük bir kıymet 
kesbedeceği aşikârdır, malûmunuzdur. Ekseri
yetle böyle olmaktadır. Hassaten gayrimenkul 
şeklinde olanlarda böyle olduğu görülmektedir. 
Böyle olduğuna nazaran satış hasılatı diye ha
rice gönderilecek miktar gerekçenin anlayışı
nın aksine olarak ekseriya giren kıymet çıkan
dan fazla zuhur eder. Binnetice yanlış bir nok
tadan gerekçede hareket edildiği görülmekte
dir. Transfer edilecek olan kıymet nedir? Ka
nun şöyle diyor, dördüncü madde; «bu kanu
na tâbi olan bir teşebbüsün kısmen veya tama
men tasfiyesi halinde makul fiyatla satış neti
cesi elde edilen hasılattan , . sahiplerine 
isabet eden hisse.» 

Üçüncü fıkra; 
«Satış suretiyle elde edilen hasılat» diyor. 
ikinci madde dolayısiyle sordum, tekrar so

ruyorum; sizin transfer mükellefiyetinizi ifade 
eden hüküm bundan ibarettir. Satış hasılatını 
devretmeyi taahhüt altına alıyorsunuz. O halde 
girişte tesbdt ettiğiniz kıymetin değeri nedir? 
Hangisine itibar olunacaktır? Türk lirası ve 
yabancı parası olarak tesbit ettiğiniz kıymet 
ne işe yarıyacaktır ? Bunlara mı, satış hasılatı
na mı itibar olunacaktır? 

Esasa mütaallik bu sualleri sorduktan son
ra metne dair birkaç tavzihte bulunayım. 

Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında «bu 
kanuna tâbi bir teşebbüs» ibaresi vardır. Aynı 
mahiyette hüküm sevkeden üçüncü fıkrasında 

i «bu kanuna göre kurulmuş veya çalışmakta 
olan bir teşebbüs» denmektedir. Hükümlerde 
fark olsun diye mi böyle yazılnrştır, yoksa iba
reler arasında dikkatsizlik dolayısiyle husule 

i gelmiş bir fark mıdır? 
Diğer bir sual: Dördüncü maddenin ikinci 

fıkrasında transfer edilecek miktar satış hası-
• lâtından yabancı sermaye sahibine isabet eden 
[ hissedir. Tabiî böyledir. Hissesi ne ise onu ala-
i çaktır. Üçüncü maddede ise hisseden hiç bah-

sedilmeksizin satış neticesi elde edilen «hası
lat» denmekte, hasılatın tamamı için devir mü-

I kellefiyeti tanınmaktadır. Zannederim ki, ha-
ı kikatta burada da yine yabancı sermayeden dü-
I şen hisse bahis mevzuu olacak. Birinde «hisse» 

ötekinde «hasılat», tâbiri kullandığına göre bu 
cihetin de düzeltilmesi lâzımgelir, zannederim. 
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Bu maddede yabancı müessesenin satışların

da «mâkul» fiyat hükmüne kıymet verilmiştir. 
Yalnız metinde mâkul fiyatla satışın vukubu-
lup bulmadığını, hangi makamın takdir edece
ği belli edilmiyor. 

Maliye Bakanlığı, bir diğer fıkraya naza
ran, satışların hüsnüniyete makrun olup olma
dığını tetkik ettirebilir, denilmektedir. Böyle 
bir salâhiyeti haizdir. Mâkul fiyatla satış hük
münü vermek, bu hüsnüniyet maddesinden do
layı Maliye Vekâletine mi terettübedecektir? 
Mâkul fiyatla satış ve satışlarda hüsnüniyeti 
murakabenin fiilî neticesi ne olacaktır? Buna 
bir hüküm tertibedilmemiştir. Acaba haklı ola
rak Maliye Bakanlığı satış fiyatının mâkul say
madığı kısmının transferinden kendisini berî 
sayacak mıdır? Sayarsa hüküm bakımından 
mantıki bir teselsül ve netice olur. 

Sorularım ve esasa ait mütalâalarım bun
lardan ibarettir. 

REİS — Tarık Gürerk. 
TARIK GÜRERK (îzmir) — Benim nâçiz 

kanaatime göre memlekete faydalı olabilecek, 
verimli neticeler sağlıyacak olan sermaye uzun 
vadeli olanıdır. Bilhassa memleketimiz gibi ye
ni tesis ve kalkınma halinde ve günlük döviz 
ihtiyaç ve zarureti içinde bulunan memleketler 
için faydalı olması tasavvur edilen ecnebi ser
maye mutlak surette uzun vadeli olmalıdır. Ka
nunda bu vasfa bilhassa dikkat etmek lâzım
dır, zannediyorum. Mer'i olan kanunda, hatı
rımda yanlış kalmadı ise, bu vâde meselesi 
mevzuubahis edilmiştir. Nakit için üç sene, ayın 
ve mallar için beş senelik bir müddeti, bâzı ka
yıt ve şartlarla, vâzn kanun derpiş etmiştir. 
Müzakere etmekte olduğumuz tasarıda böyle 
bir kayda tesadüf edemedim. Bu, yine benim 
nâçiz kanaatime göre, arzettiğim esbabı muci
be ile, mahzurlu bir haldir. Bilhassa ticari sa
ha için hiçbir vâdenin kabul edilmemesi son 
derecede mahzurludur. Bilhassa ticari saha, bi
liyorsunuz çok spekülatif mahiyettedir. Bu sa
hada bu kabîl işler yapılabiliyor, memleketimiz 
bu bakımdan çok müsait bir saha manzarası 
arzediyor. Hayattan misaller getirmeye lüzum 
yoktur, Ticaret Bakanlığı bunun çeşitlerini bi
lir. Bilhassa ticari saha için sebebi sermaye me
selesinin kabul edilmesine taraftar değilim. Geç
miş olduğu için mevzuubahis edilmesi doğru de
ğildir. Ticari saha için hiç olmazsa beş senelik 
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bir vâde kabul edilmelidir. Denebilir ki, tak
dir komitesi ancak ciddî firmaların gelmesini 
temin edebilir ve bu bakımdan yapacağı tetkik
ler söylenilen mahzurları izale eder. Komiteler 
takdirlerinde her zaman müessir ve objektif 
olamazlar. Bunun için bendeniz bir takrir ha
zırladım, takdim ediyorum, kabulü veya reddi 
Yüksek Heyetinize aittir. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (istanbul) — Bu 
madde, malûmu âlileri 'olduğu veçhile, gerek 
gelen ecnebi sermayenin ihracına ve .gerek ge
tirilen sermayenin 'memlekette .temin ettiği kâr 
ve diğer halklarının ihracının nasıl yapılacağı
na taallûk etmektedir. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, ecnebi sermaye
ye bar emniyet telkin >etm'ek için konması iste
nilen bu maddenin hakikaten ımatlup olan em
niyeti verebilmesi lâzımdır. Bununla şunu kas-
idetmek istiyorum : Birçok memleketler Birin
ci Dünya Harbinden 'evvel muhtelif memleket
lere borçlanmışlardır. Bu meyanda Türkiye 
de borçlanmıştır ve iborç mukavelenamelerini 
yaparken bunları unuayyen taksitlerde ödiyece-
ğini taahhüt etmiş ve hattâ 'taahhütlerine bâ
zı garantiler vermiş ve bildiğiniz gibi Düyunu 
Umumiye vasutasiyle birtakım vergi ve resim-
lerimüzi bile ödünç alınan paralara .karşılık gös
termiştik. Bizim (gibi Rusya ve diğer birçok 
memleketler de birçok ecnebi sermayesine, ne 
kadar mümkünse o kadar çok teminat göster
mek suretiyle borçlanmışlardır. Faika't, bilhas
sa 19 ncu Asrın sonlarına doğru, hâdiseler gös
terdi ki, birtakım memleketler kendi yaradılış
ları ve kendi bünyeleri itibariyle 'dışarıdan al
dıkları borçları ödiyecek durumda değildir, öy
le memleketlerdir ki bunlar, değil aldıkları pa
ranın resülmalini, hattâ faizini ödeyecek du
rumda değillerdir, kendi ithalat ve ihracat 
muvazenelerini tesis ve temin edecek vaziyette 
değillerdir. Bu hakikat ortaya çıktıktan son
ra ecnebd sermaye piyasası kanuni teminata, 
hattâ fiilî teminata ehemmiyet ve kıymet ver-
miyerek sermayenin akacağı memleketin dış 
ödeme ıgücü bakımından durumunu tetkik et
meye başladılar. Eğer bir memleket ikendi dış 
ödemelerinde, ithalât ve ihracatında yani umu
mi ve ilmî mânasiyle tediye muvazenesinde 
daima pasif ise, açık vermekte olan bir mem
leket ise bu memleket ne miktar teminat verir
se versin ecnebi sermayesi için «mniyetbahş ol-
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mıyan bir memleket durumuna düşmüş bulun
maktadır. Bu. itibarla iarkadaşlar ecnebi ser
mayesi için iki sene evvel kabul ettiğimiz bdr 
kanunla bu iki sene zarfında 14 buçuk milyon 
liralık 'ecnebi sermayesi gelebilmiştir. 

Arkadaşlar, size şunu söyMyebilirim ki, 
mevzuubahis kanun olmasa idi dahi bu ilki se
ne içinde 14,5 milyon lira civarında (bir ecnebi 
sermayesinin memlekete geleceği aşikârdı. 

. REÎS — Ahmet Hamda Bey, rica .ederim, 
kârlar ve ana sermayenin transferi üzerinde 
konuşunuz. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — O 
mevzua geliyorum ve onu izah edebilmek için 
arz ediyorum. 

Eğer bizim ecnebi sermayesini davet etmek 
hususunda iki sene evvel tatbikma başladığımız 
kanun sayesinde 14,5 milyon liralık bir antre
miz olmuşsa büyük imkânlar bahşedecek olan 
bu kanunla bu miktar 140 milyona çıkar diye 
düşünüyorsak hata ediyoruz.* Çünkü bütün 
dünya bilmektedir ki, Türkiye dış ödemelerde 
güçlük çeken memleketlerin başında gelmekte
dir. Dış ödemelerde, tediyelerin zamanında ifa
sını sağlıyacak esaslı tedbirler alınmamış oldu
ğu müddetçe ecnebi sermayesi için şu kanunun 
dördüncü maddesindeki hükümler asla bir em
niyet unsuru olamıyacaktır. Bunu .katiyetle 
ifade etmek yanlış bir mütalâa olmaz. 

REÎS — Ahmet Hamdi Bey, dördüncü mad
de üzerinde kalmanızı rica ederim. Çünkü siz 
halen heyeti umumiyesi üzerinde söylenmesi 
icabeden hususları söylüyorsunuz. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — 
Bundan sonra oraya geleceğim, bu maddenin, bu 
mülâhazalara binaen tadilini teklif edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar, mühim bir noktaya daha 
işaret etmek isterim, bunun çok yakın bir za
manda göstereceği tehlikeler dolayısiyle belki bu 
kanunu yine ivedilikle yürürlükten kaldırmaya 
sevkedecek bir teklif ile karşılaşabileceğimiz ih
timalini düşünmenizi rica ederim. Bu vaziyeti na
zarı dikkate alalım. Uzun vadeli on sene, yir
mi sene, otuz sene, kırk sene vâde ile burada 
çalışacak bir ecnebi sermayenin gelmesi halin
de bu müddetler sonunda büyük bir kârla mem
leketten göçmesi sırasında, bunları ödeyecek ik
tisadi, malî bir vaziyete gelecek isek bu korkula
cak bir hâdise değildir. Fakat arkadaşlar, bu-
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j rada kapkaç ticareti şeklinde tasavvur edebilece

ğimiz 2 - 3 senelik birtakım sermaye imkânları
na bu kapı açılmıştır. Şöyle tasavvur edelim; 
memleketin iktisadi inkişafına hizmet etmek 
maksadı ile ve ticari mahiyette iki üç sene için 
kurulup çalışacak bir teşebbüs için bir milyon 
dolarlık sermaye ithali müsaadesi verilmiştir. 
Bu, mal ithali şeklinde de olabilir. Meselâ, 
memleketin* iktisadi inkişafına hizmet edecek 
olan; motor; traktör, ziraat âletleri şeklinde it
hal edilebilecek olan bir milyon dolarlık serma
ye de pekâlâ makbul bir sermayedir. Halen 
meriyette olan kanuna dayanılarak yazı maki
neler, hesap makineleri ithal edilmiştir. Banka
lardaki, dairelerdeki bu kabil makineler, bu ser
maye kanununa istinaden ithal edilmiştir. 

Şu halde, memleketin iktisadi inkişafına hiz
met edecek sermaye olarak mal ithal müsaadesi 

verilmesi halinde şöyle bir durum husule gelecektir: 
îki milyon sekiz yüz bin Türk lirası, mukabilinde 
gelen bu sermaye, burada şüphesiz kâr elde et
mek imkânıma maliktir. Çünkü eğer bugün bir 
ithalâtçıya, aynı malların ithali için 5 liradan 
dolar vermek imkânı olsa bu doları alıp o mal
ları ithal etmek ve bu suretle para kazanmak) 
imkânına malik olacaktır. 1 dolar = 280 ku
ruştan ithal ettiğiniz bu maldan, bunu ithal 
•eden firma veya müessese, şüphe yok ki bu
günkü fiyat 'rayiçlerime göre 2 milyon 800 bin 
lira karşılığında belki 4 milyon lira kazanacak
tır. Bir sene sonra 4 milyon lira 4- 2 milyon 
800 bin lira = 6 milyon 800 bin liraya karşılık 
3 milyon doların transferi için müracaat ede
cektir. Müracaat vâki olduğu takdirde ne yap
mış oluyoruz arkadaşlar? Bugün: biz iç piyasa
da yüksek olan kârları, hiç olmazsa bunlarım 
bir kısmını, vergi olarak alıyoruz, bir kısmı 
memleketin içerisinde orada, burada kalıyor 
diye düşünüyoruz. Fakat bu takdirde iç piya-. 
şada hâsrl olan kârların döviz olarak ödenmesi 
gerekecek ve ibu suretle kendimizin esasen mu
vazenesinde güçlük çektiğimiz tediye işine bir 
yeni zorluk daha eklemiş olacağız. Bu bahis 
kanunum heyeti umumiyesine taallûk ettiği için 
Reis Bey belki beni muahaze edebilir, onun 
için bunu bu şekilde işaret edip geçiyorum. 
Fakat hiç olmazsa bu maddenin iki noktasının 
tadili için müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Maddenin A fıkrasında diyor ki, aşağıda 
I yazılı kâr ve sermayeler, şunlar şunlar, menşe 
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memleket parası ve cinsi ile ve resmî kambiyo ı 
fiyatı üzerinden transfer suretiyle yapılır. 

Komisyon ve Hükümet muvafakat buyur
sunlar. bu fıkrada diyelim ki, «'komitece tesbiıt 
•edilecek tarihler». Bu, sermayeye de emniyet 
verir. Hiç olmazsa bilir 'ki, transferi şu tarihte 
yapılacaktır. Mademki bu işler için bir komite 
vardır, binaenaleyh bu komitece tesbit edile
cek tarihlerde transfer edilir, diyelim, oraya 
:bu f:lkrayı ekliyelim . 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında diyor ki ; 
(Bu kanuna göre kurulmuş veya çalışmakta 
olan bir teşebbüsteki ana sermayenin kısmen 
veya tamamen, mâkul fiyatla satışı neticesinde 
elde edilen hasılat.) Burada bir zühul alsa ge
rektir .Buradaki de yürürlükteki vergi kanun
larına göre taayyün eden netice olmak lâzırcı-
gelir. Çünkü tasfiye neticesinde kazanç oldu
ğu için vergiye tâbi olması icabeden miktarlar 
da olmak icabeder ve yukarda olduğu gibi yü
rürlükteki vergi kanunlarıına göre tahakkuk 
eden kısmı diye bir şey ekliyelim de hiç olmazsa 
bir taraftan Hükümete birtakım vâdelerle bu
nu ödemek imkânını hesaplamaya fırsat vere
lim. Aynı zamanda sermaye sahibi parasının ne 
zaman transfer edileceğini de öğrenmiş olur. 

İkincisi de; tasfiyede satılmış olan mallarda 
Kazanıç Vergisi, Oelir Vergisi gibi vergilere 
tâbi 'olanlar var ise, bunların nasıl .tenzil edi
leceğini yukardaki fıkralarda tasrih ettiğimizıe 
göre, burada da tasrihi icabeder. Bu esas ka
bul edilmiş olduğuna göre, maddede bir iki kü
çük rötüşle keyfiyetin bir daha iyi bir şekle 
ifrağının maksada hizımet edeoeği ümidiyle iki 
takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlarını, bendenize ^öre. bu ka 
nunun en önemli maddesi 4 ncü maddedir. Şu 
itibarla ki ; dışardan memleketimize sermaye 
gelmesini temin edecek kolaylıkların en başında, 
bu sermayeyi memleketimize getirecek yabancının 
sermayesini serbestçe dışarıya çıkartması için 
bizden arıyacağı teminat gelir. Yabancılar ba
kımından bu, böyledir. 

Türkiye bakımından ise; durumun bundan 
farklı olmak icabeder. Biz memleketimize her 
hangi bir sermayenin, her hangi bir müddetle 
ikamet edip çıkması için talip olmakta değiliz. 
Dış tediye muvazenesi müsait olmıyan, ve ser- j 
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maye yatırımına kifayetsizliği yüzünden dışar
dan sermaye celbine muhtaç olan memleketlerin 
durumunda olduğumuz içindir ki, yabancı ser
mayenin memlekete gelmesini istemekteyiz. Va
ziyet böyle olunca, memleketimiz bu yabancı 
sermayeden dâhilde ne gibi iktisadi faydalar 
beklemektedir. Şüphesiz ki, bu sermayelerin 
memleketimize gelmesi burada bizim millî ser
mayemizin kifayetsizliği sebebiyle başarama
dığımız uzun vadeli birtakım iktisadi işl^r 
içindir; bundan memleketimize birtakım fayda
lar temin etmeyi düşündüğümüz içindir. Buna 
karşılık yabancı sermayede elde edeceği kazanç
lardan istifade 'edecektir. Bu bakımdan madde
yi tetkik edecek olursak, derhal gözümüze çar
pacak olan şudur: Bankalardaki mevduatın bi
rikmesini memnuiyetle görürken «â vue» mev
duata verdiğimiz ehemmiyetten ziyade, uzun 
vadeli mevduatı tercih ederiz. Yabancı mem
leketlerden memleketimize gelmiş ve gelecek 
sermaye için de durum böyledir. Birkaç aylık, 
mevsimlik bir mûsaferet için, kendi memleke
tinde boş kaldığı zamanları memleketimizde bir 
tenezzüh seyahati halinde geçirmek için gelecek 
sermayelerin değil, memleketimizde uzun müd
det oturacak, memleketin iktisadiyatında esaslı 
kalkınma unsuru olacak sermayelerin gelmesini 
istiyoruz. Dördüncü madde şu espri ile tetkik 
edilecek olursa, görülür ki, bu arzumuzu istih
daf ettiğimiz bu gayeyi teminden uzak bulunmak
tadır. 

Şimdi bunun mahzurları üzerinde durmak 
icabeder. Biz memleketimizi, istediği zaman 
terkedebilecek ve istediği zamanda bizi yabancı 
bir para ile tediye mükellefiyetinde bırakacak 
bir mevduatı, bir plasmanı memleket iktisadi
yatımız için faydalı görmemekteyiz. Bir ka
nunla, bilhassa yabancılara karşı,*4 taahhüt altı
na girmekteyiz. Her hangi bir transfer talebi, 
müracaati, zamanında karşılıyamamaktan mâruz 
bulunacağımız itibar kırıklığını ve kaybını 
ehemmiyetle göz önünde tutmak mecburiye
tindeyiz. 

Biraz evvel burada dış tediye muvazenemiz 
üzerinde konuşan Hamdi Başar arkadaşımızın 
temas ettikleri, işaret ettikleri gibi memleketi
miz yıllardan beri dış tediye açığı veren bir 
memlekettir. Her kalkınma halinde ol.an memle
ket gibi, Türkiye bu dış tediye açıklariyle, ko
laylıkla tahmin edilebileceği gibi, yabancı ser-
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mayeye bir nevi giriş çıkış serbestliği tanıya
maz. Memlekete girerken orada arayacağı en 
büyük şey, yabancı sermaye için, en başta ge
len, kolaylıkla takdir buyurursunuz ki, emni
yettir. Yabancı sermaye için bir kanunla veya 
bir ahitname ile kabul edilmiş olan kazanç im
kânları değil; bunu memleket dışına çıkarmanın 
fiilen mevcut olup olmadığı mühimdir. Bu ba
kımdan memleketimizi inceliyecek olursak; ev
velâ D. P. iktidarının, memleketin iktisadiyatı
nı kavrıyan şümullü, plânlı, programlı bir gö
rüşe sahip olması; bu görüş, içinde millî serma
ye ile dışardan gelecek sermayenin, memleket
te ne gibi işlerde, ne gibi faydalar elde edebi
leceği açıkça görülebilmelidir. Bunlar olmadık
ça dışardan sermayedarların memleketimize 
akın akm geleceklerini tahmin ve temenni et
mek biraz hayal mahsulü olur kanaatindeyim. 
Nitekim bu arzettiğim hususun amelî olan neti
celeri şu birkaç seneden beri gözlerimizin yönün
dedir. Hükümet dış ticaretimiz üzerinde almış 
olduğu kararları değiştirmiyeceğini ifade ettik
ten bir müddet sonra vakıaların zoru altında, 
dışarıya karşı ahden bağlı bulunduğumuz hal
de, tediyelerin yapılmasında güçlüklerle karşı
laşınca bir taraflı olarak dış ticaret rejimini 
değiştirmiştir; ve bunu mesul vekillerin bu kür-. 
süden vâki beyanlariyle memleket efkârı umu-
miyesine bildirilmiştir. 

Yani, b'iz bugün normal ticaretimizi kendi 
kaynaklarımızla besliyemez bir durumda iken, 
yarın memleketimize gelecek sermayeyi, bilhas
sa bu sermaye 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon 
gibi kabarık rakamlara baliğ olduktan sonra, 
memleketimizde iktisadı bir tebeddül dolayısiy-
le memleketten çıkmak istediği zaman, bunu ne 
ile ödiyeceğiz? Bendenize kalırsa bu kanunun 
şu hükmü, icabında yerine getirilemiyecek bir 
vecibeyi şimdiden memleketimize yüklemektedir. 
Bendeniz bunu iki bakımdan mahzurlu görü
rüm : 

Birincisi; kanunun tâyin ettiği vecibenin 
yerine getirilmemesi gibi bir hâdise meydana 
getirir. 

İkincisi de; memleketimizde bütün bir Cum
huriyet boyunca sarfetmiş olduğumuz emek ve 
gayretlerin sonunda elde edilmiş malî itibarı
mızı zirü zeber edilmesi tehlikesidir. Su madde. 
üzerinde Hükümetin esaslı surette bizi tenvir 
etmesi yerinde olur. Memleketimize gelip, 
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i sonradan memleketimize has her hangi bir sebep 

dolayısiyle memleketimizi terkedecek olan serma
yenin ne şekilde ve ne dereceye kadar ödenmesi
nin mümkün olacağının sarih olarak Hükümetçe 
açıklanması lâzımdır. Dışardan girecek sermaye
ye hangi istihsal sahalarında Hükümet müsaade 
verecektir?. Bu hususta bir hazırlıkları, bir plân 
ve programlan varsa onun hakkında da bizi ten
vir etmelerini, bilhassa Hükümetten rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun 4 ncü mad
desi 1951 Ağustosunda kabul ettiğimiz ve bugün 
yürürlükte bulunan kanunun 3 ncü maddesine 
tekabül etmektedir. Tahattur buyurursunuz, bu 3 
ncü madde B. M. Meclisinde en çok üzerinde mü
nakaşa edilen ve üzerinde tadil yapılan, tek mad
desini teşkil etmektedir. Bu madde Yüksek Mec
liste müzakere edilirken Şimdiki Ekonomi ve Ti
caret Bakanımız o zaman milletvekili olarak, bu
gün bu madde üzerinde durduğumuz gibi, hassa
siyetle durmuşlar ve bir az evvel benim üzerinde 
durmuş olduğum bütün bu endişeleri o zaman 
kendileri tebarüz ettirmişlerdi. Müsaade buyu
rursanız bu meseleye ne kadar ehemmiyet ver
diklerini anlamak için o zamanki beyanlarını... 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Cahid Bey okudu. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Onun okuduğu başkadır. İfadelerini, tutanaklar
dan almış olduğum birkaç cümle halinde oku
yacağım : 

-Sayın Fethi Çelikbaş o zaman diyorlardı ki; 
«üç sene, beş sene sonunda, her hangi bir saha
ya yatırılmış olan sermayenin toptan, kül halin
de, muazzam miktarlar halinde, dışarıya çıka
racak istekler millî paranın kıymeti üzerinde te
sir icra etmiyecek mi?» Bunur^ cevabını yine 
kendileri veriyorlar : «Bu itibarla kül halinde 
muazzam yekûnlara baliğ rakamlar halinde, ya
bancı memleketlere döviz sevkı hakikaten millî 
paranın üzerine tesir icra eder.» 

Burada yalnız malî itibarımız bakımından 
değil, daha önemli bir mesele elan bir mevzu hak
kında Sayın Fethi Çelikbaş sözlerine şu şekilde 
devam ediyorlar : «....Endişem yalnız Devletin 
malî itibarının muhafazası keyfiyeti değildir. 

I Bundan çok daha mühim olarak paranın kıymeti
nin ve bununla birlikte memleket dâhilinde ikti
sadi ve içtimai nizamın ve ahengin muhafazası
dır.» diyorlar. Şimdi sayın arkadaşlarım, bu ka-

I nun tasarısının 4 ncü maddesinin arzettıği teh-
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likeye bu suretle işaret ettikten sonra, size hayat
tan alabileceğim bir misalle de bu tehlikenin fiilî 
safhalarına işaret etmek istiyeceğim. 

Bugün memleketimize mal ithali serbest de
ğildir, memleketin döviz kaynaklariyle mukay
yettir, ve o hale kelmiştir ki, dış tediye güçlüğü 
dolayısiyle, hususi takas yollariyle, doların res
mî fiyatı 280 kuruş olduğu halde, fiilen 5 - 6 li
raya, zaman olmuştur ki, 11 liraya kadar çıkmış
tır. Bu rayiçlerle ve takas sistemiyle ithal edil
miş bulunan mallar memleketimizde satılmak
tadır. Şu halde fiilî rayiçle, resmî rayicin çok 
üstünde rayiçlerle mal ithal ettiğimiz halde bun
lar satılabilmektedir. Bu demektir ki, memleke
timizde mal kıtlığı o derecededir ki, dışarıdan 
aldığımız malları, paramıza resmen takdir et
miş bulunduğumuz değerden daha üstün, men
fi mânasiyle paramızın değerini fiilen düşür
mek suretiyle, memlekete ithal edilen malları 
satabilmekteyiz. Bu kanunla ecnebi sermayeye 
memlektimize istediği gibi girmek ve istediği 
gibi çıkmak hakkını tanıdığımız takdirde, ser
mayesini mal olarak, tesisat olarak memleketi
mize getiren bir sermayedar, bu tesisi kurup 
kıymetlendirdikten sonra, satıp elde edeceği 
Türk parasını, - Sayın Eaportörün Maliye ba
kımından farklı olarak izah ettiği gibi - resmî 
kur üzerinden temin edeceği dövizle memle
ketten çıkaracaktır, demektir. Eesmî kur yani 
fiktif kıymeti 280 olan dolâarını bu ameliye 
ile kat kat çoğaltıp memleket dışına çıkart
mak imkânına malik olacaktır. Bu «Coneret» 
misali tatbikatta bin bir örneklerine tesadüf 
edeceğimizden emin bulunmaktayım. Şu anda bu 
kanun daha başka ve suretlerle suiistimal edilebilir. 
Bunu kestirmek imkânından mahrumum. Fakat 
arzettiğim misal göstermektedir ki, bugün ya
bancı sermayeye memleketin kapılarını açar
ken, dışarıdaki insanları büyük hüsnüniyet 
sahibi insanlar olarak ve memleketimiz için çok 
iyi, düşünceli insanlar olarak telâkki etmek; 
âdeta bu sermayedarları Şarka gönderilen mis
yonerler gibi insani hizmette bulunacaklarını 
kabul etmek ve nihayet bizim memleketimizi 
kalkındırmaktan bir nevi mânevi zevk alacak 
insanlar olarak tasavvur etmek ancak hayal 
âleminde mümkündür. Hayır arkadaşlar, ser
mayedar sermayesini, kendi memleketinde o 
kazancı temin edemediği içindir başka memle
kete götürür. Gideceği memlekette de, istedi-
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[ ği zaman sermayesinin kurtarılması gibi bir 

teminatın cazip tesiri altında bulunur. Şimdi 
hal böyle olunca, bu kanunla biz bir taraf
tan yabancı sermayedara, memleketimizde ser
mayesini işletebilmesi için müsait ve mâkul 
bir muhit temin etmek ve aynı zamanda bi
zim malî ekonomimizi rahnedar edecek bütün 
tehlikeleri önleyici tetbirler almak durumun-
dayız.Bu itibarla bugün yürürlükte olan ka
nunumuzda olduğu gibi nakden gelecek ser
maye için üç senelik, malen gelecekler için beş 
senelik bir müddetin konulması ve yine kazanç
ların yüzde on ile takyit ve yüzde onun üstün
de bulunanlar için (Maliye Vekâletine müra
caatından altı ay sonra) gibi bir bekleme müd
detinin kabul edilmesi gibi asgari bir teminat 
derpiş etmeliyiz. Aksi takdirde memleketimi
ze yabancı sermayenin celbi değil, memleke
timizi yabancı sermayeye karşı açık kapı ha
line getirmiş oluruz. 

Sonra aziz aarkadaşlar, bir memlekette ya
bancı sermayenin, demin arzettiğim gibi, çalış
ması, kazanması çok arzu edilen bir şeydir. Fa
kat aynı zamanda, millî sermaye aleyhine ya
bancı sermayeye imtiyaz tanımamak mevkiin
deyiz. Eğer yabancı sermayeye millî sermaye 
üstünde birtakım avantajlar tanırsak o zaman 
kendi millî sermayemizi tazyik altına koymuş 
oluruz. Bu da her halde bu kanunla istihdaf 
edilen gayelerden değildir. 

Şimdi tasavvur buyurun, bir Türk vatanda
şı gayet iyi bir müteşebbistir, yabancı memle
ketlerde iş yapacaktır. Fakat memleket dahi
lindeki malî kudretini, o memlekete nakledip 
iş yapmak imkânına sahip değildir; yabancı 
sermaye ise böyle bir imkâna maliktir. Bugün 
dünyanın hiçbir yerinde diyemiyeceğim, fakat 
birçoklarında, Avrupa memleketlerinin hemen 
hemen hiçbirisinde, yabancı sermaye bu mem
lekete gelsin, orada 3-5 gün misafirlik yap
sın ve, Allahısmarladık, deyip çıkıp gitsin; Ve
kilin Avrupa memleketlerinde buna bir mi
sal verebileceğine kani değilim. 

Esasen Sayın Çelikbaş arkadaşımızdan, bu
gün dünyada tatbik edilen usullere ait misal
ler de istiyeceğim. 

Kanada gibi, Amerika gibi sermayesi ken
disine zaten yetecek miktarda olan ve ecnebi 

I sermayesinden müstağni olan memleketler için 
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mesele yoktur. Onlar kapılarını istedikleri gi
bi açar, ecnebi sermaye ya girer veya girmez. 
Yani bu durum onlar için millî bir tehlike 
arzetmiyebilir. Fakat bizde bir taraftan yaban
cı sermayeye bu imtiyaz verilirken... 

EKONOMİ VE TİCARET VEKlLl FET
Hİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — imtiyaz yok. 

CEMAL REŞtT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Evet, bir taraftan yabancı sermayeye bu im
tiyaz verilirken millî sermayemiz bu imkân
lardan mahrum bulundurulmaktadır. Bu da 
arzettiğim gibi, millî sermayenin aleyhine ve 
yabancı sermayenin lehine bir vaziyet yarat
maktadır. 

Bütün bu maruzatımdan sonra asgari bir 
teminat olmak üzere halen mer'i kanunun üçün
cü maddesi hükümlerinin aynen dördüncü 
madde olarak bu tasarıda yer almasının çok 
yerinde olacağını ifade etmek isterim. Bu dü
şünce ile de Riyasete bir yönerge takdim et
mekteyim, kabulünü rica ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
RElS — Ekonomi ve Ticaret Vekili. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLt FETHİ 

ÇELlKBAŞ (Burdur) — Evvelâ Halk Partili 
arkadaşlarımı tatmin etmek için arzedeyim ki; 
bendeniz, koyu bir devletçi olarak asistanlığa 
başladım ve inanmış bir hususi teşebbüs taraf
tarı olarak üniversiteden ayrıldım. Ve ümit 
ederim ki, araştırmaları ilerledikçe Türkiye'nin 
şartları bakımından kendileri de aynı tekâmül 
safhasına ulaşırlar. Evvelâ geriden başlıyarak, 
Eyüboğlu arkadaşımın sözlerinden başlryacağım. 
Bu kanun lâyihamı, hiçbir suretle Türkiye'de 
•çalışacak yabancı sermayeye yine Türkiye'de 
yerli sermayeye nispetle en küçük bir imtiyaz 
tanınmamaktadır. Ve sermaye muhtaç olan 
memleketler, yabancı memleketlere millî serma
yenin gitmesi şöyle dursun bilâkis yabancı ser
mayenin kendi memleketlerine de gelmesi imkân
larını hazırlarlar. 

Demek istiyorlar ki, millî sermaye, yabancı 
sermaye ile çalışma imkânına sahip değil iken, 
yabancı sermayeye transfer kolaylığı tanıyan 
bir yer bana gösterebilir misiniz? Bir taraftan 
yabancı sermayeyi temin için kanunlar çıkarır
ken, beri taraftan millî sermayenin Selâmeti dü
şünülmeden yabancı sermayenin başıboş çalışma
sına müsaade etsin,, Bunların hepsi nazariyata 

1.1954 Ö : İ 
I ait nazari şeylerdir. Nazriyelerin de vakıalara 

mutabık olması lâzımgelir. Binaenaley, durum 
bu nazariye ile memleketi bu sermayeden mah
rum bırakmak durumundan uzaktır. 

FERlD MELEN (Van) — Amerika bu yol
da birçok kanunlar çıkarıyor. 

RElS — Hatibin, sözünü kesmeyiniz, söz alır 
konuşursunuz. 

EKONOMI VE TICARET VEKÎLÎ FETHI 
ÇELlKBAŞ (Devamla) — Arzedeceğim. Bil
hassa Amerikan iktisat tarihi devrini yakından 
takibetmelerini istirham edeceğim. Birinci Dün
ya Harbinden evvel Amerika, sermaye ithalâtçı
lığından sonra, hâlen şimdi sermaye ihracatçısı 
bir memleket olmuştur. Onun için memleketler 
iktisadının zamanın ve hattâ günün şartlarına 
göre devamlı değişmeler arzeder. Bununla an
laşılıyor ki, kendileri, memleketlerin içtimai ve 
iktisadi durumlarının muayyen noktada sabit 
kaldığı telâkkisine sahiptirler. Bu, katiyen 
doğru değildir. Temas edeceğim bütün bunlara. 
lara. 

Bu kanun lâyihası, zannettikleri gibi yaban
cı sermayeye karşı kapıyı ardına kadar açık 
tutmamaktadır. Memlekete gelecek yabancı ser
mayenin teknisiyenlerden mürekkep bir komitede 
tetkik olunması ve icra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilmesi gibi bir tasdik muamelesinden 
ibaret bir iş yapılacağı mânasına gelmez. Ha
len mer'i olan Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununa göre reddedilen teklifler kabul edilen
lerden fazladır. Bu da gösteriyor ki memlekette 
yabancı sermayeye karş-. kapı zannettikleri gi
tti ardına kadar açık bırakılmamıştır ve açık 

I bırakılmaz. ^ 
I Gelelim mühim bir mevzua, bilhassa Eyüb

oğlu arkadaşım tediye güçlüğü karşısında bu
lunan memleketimize - k? Başar arkadaşımız da 
aşağı yukarı aynı şeye temas ediyor - munzam 

I bir külfet tahmil etmektedir diyor. 
I Hayır arkadaşlar, bilâkis Yabancı Serma-
I yeyi Teşvik Kanunu, ve şimdiki lâyiha, mem-
I leketin döviz kaynaklarını takviyeye medar 
I olan ve döviz tasarrufuna imkân veren saha-
I larda tatbikat itibariyle yer bulmaktadır. 
I Bize müracaatlar vardır. - Biraz da inşirah 
I bulsunlar, onu da arzedtyim. - Meselâ üç tane 
I otomobil lâstiği için müracaat vardır. Kırk 
| küsur milyon liralık ithalâtı vardır bu mevzu-
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un. Bunlar üç sene evvel göze alınacak mev
zular değildir. Bunu peşinen arzedeyim. 

Nihayet bu gibi mevzular, rantablite hesap
larına dayanarak gelir. Müracaatında diyor ki, 
ihracata da müsaade edecek misiniz. Bu, kolay 
kolay, arkadaşlarımızın tasavvuruna dahi sı
ğacak bir keyfiyet değildir. 

Biraz düşünün arkadaşlar, Türkiye'de kam
yon, traktör, otomobil iç ve dış lâstiği yapa
cak, aynı zamanda diyor ki ihraç da 'etmek is
tersem müsaade edecek misiniz? 

CEZMİR TÜRK (Seyhan) — Karaborsa. 
FETHÎ ÇELLKBAŞ (Devamla) — Bilhassa 

fırsat vermiş oldular. Müteşekkirim kendileri
ne. geçen gün arzettim- Türkiye'nin tabiî ser
vet kaynakları muazzamdır. O kadar muazzam
dır ki bu tabiî servet kaynakları üzerinde 
zannettikleri gibi uzun bir gelecekte değil, Tür
kiye, muayyen sanayi şubeleri içinde ihracatçı 
bir memleket olacaktır. (Bravo sesleri). 

Gene ziraat makine ve aletleri hususunda; 
bir firmanın müracaatı var, 120 küsur senelik 
mazisi olan bir firma; 5 sene sonunda, ben bu 
traktörleri ihraç edeceğim müsaade edecek mi
siniz, diyor. 

Nerede idik, nereye geldik. Ziraatte eski 
devir geçti artık. Yeraltı, yerüstü servetleri 
şöyle dursun, bunlar memlekete yeni yeni ser
vetler kazandıracak sahalardır. 

Resmî daireler, yabancı memleketler Avru
pa'da beynelmilel teşekküller Türkiye'den et is
temektedirler. Buna cevap veremiyoruz, red
dediyoruz. Tarıma ve saireye itiraz eden .arka
daşların dikkatini çekerim. 

Şu halde bizim memleketimiz, tabiat şartları 
itibariyle, imkânları itibariyle ve saire itiba

r i y l e , halkının kanaatkar olması, çalışkan ol
ması itibariyle muazzam gelişme imkânlarına 
namzettir. Noksan olan iktisadi faktörlerdir. 
Yabancı sermaye, bu noksanı lelâfi edecektir. 

AHMET HAMDI BAŞAR (İstanbul) — Reis 
Bey, biz de bunlara cevap verince dördüncü 
madde değildir, diye kesmevin. 

REÎS — Rica ederim hatibin sözünü kesme
yin. Kendisi mevzuun içindedir. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKlLÎ FETHİ 
ÇELlKBAŞ (Devamla) — Döviz transferinin 
müşkülâtından bahsettiler, cevap veriyorum. 

AHMET HAMDI BAŞAR (istanbul) — Mü-

ı . iyo* u : ı 
I saade edin de biz de şu güzel sözlere cevap ve

relim. 
RElS — Sadet dışına çıkarsanız ikaz ede

rim. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLt FETHÎ 

ÇELlKBAŞ (Devamla) — Eyüboğlu arkadaşı
mız dediki, eski fikirlerime temas ederek, benim 
orada serdettiğim fikirler daha çok malî mües
seseler arasında bankalarda bir paranın kıyme
tinin düşmesi veya yükselmesi karşısında Ban
kalar arasında görülen sermaye ticaretiyle alâ
kalı sözlerdir. O bakımdan doğrudur. Tasav
vur buyurunuz 15 milyon liralık bir tesisin sa
tışı, kolay bir iş değildir. 15 milyon liralık 
bir tesis hemen elden çıkarılmıyor. Memlekette 
fevkalâde bâzı müsait şartlar husulünde ise 15 
milyonluk bir tesis, beş milyona düşer. Bütün 
bunlar, ticari bir takım lâflardan ibarettir. 
Her lâfın kendine ait şartları vardır. O lâf, 
dikkatten uzak tutulduğu zaman mânasını kay
beder. Farzediniz ki, Türkiye'de birtakım sı
nai tesisler vücude getirilmiştir, birden bire sa
hipleri hücum edip transfer yapmak istiyorlar, 
bu otomatikman sıfıra düşer.... 

AHMET HAMDI BAŞAR (istanbul) — Mu
vazaa yanar satar... 

EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLÎ FETHİ 
ÇELlKBAŞ (Devamla) — Aksini ispat etsinler. 
ispat etsinler. Efendim, maddeyi dikkatle okuma
nızı rica ederim, madde mâkul kıymetlerle, fiyat
larla diyor. Muvazaalar tesbit ve tahkik edilir, or
taya çıkar. Su halde benim kendilerinden ri
cam, kanun lâyihasmdaki her maddenin ve ko-
nuşmalarımızdaki her sözün muayyen şartlarla 
mânalandırılmasmı istemekte biz, kendimizi 
haklı addederiz. Demek oluyor ki, sınai mev
zularda, tesis mevzularında, bankalara yatı-. 
rılan mevduat kabilinden, bir hamlede aynı kıy
metleri transfer etmek, bahis mevzuu değildir. 
Böyle bir hücum karşısında evvelâ tesislerin 
kıymetleri süratle düşer ve esasen bunun nara
ya tahvil edilmesi de kolay bir şey değildir. 
Memleketimizde bâzı Devlet teşebbüslerinin hu
susi teşebbüslere devri de bunu bize göstermek
tedir. Çünkü şimdiye kadar bir tekini dahi 
devretmek mümkün olmamıştır. Çünkü bun
lar 30 - 40 milyon ve daha fazla kıymette mü
esseselerdir. Şu halde konuşmalarını biraz va
kıalara mutabık düşürmek hakikaten hatibin 

1 mahareti olacaktır. 
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Devamlı olarak dış tediye açıkları veren bir 

memleketiz. îşte arkadaşlar C. H. Partisiyle 
devamlı ve köklü olarak ayrıldığımız nokta, bu
radan başlamaktadır. Türkiye'de bilgili bir ik
tisat politikası, bir envestısman politikası, bir 
hussui teşebbüs politikası, bir zirai politika 
hulâsa bilgili, umumi bir İktisadi politika ta
kip edilmiş olsaydı Türkiye, zannedildiği gibi, 
devamlı olarak dış tediye açıkları veren bir 
memleket olmaktan kurtulurdu. Bu durumdan 
kurtulacaktır arkadaşlar.. 

Misal verdim arkadaşlar; Amerika Birleşik 
Devletleri, Birinci Dünya Harbine kadar tediye 
muvazenesi itibariyle açık veren bir memlekettir. 
Fakat Birinci Dünya Harbinden sonra vaziyet
leri değişmiş, aktife dönmüştür. Milletinin ça
lışkanlığı, enerjisi, tabiî servetlerinin zenginliği, 
satmalına kabiliyetlerini artırmış, iktisadi vazi
yetlerini lehlerine çevirmiş, bugünkü müreffeh 
duruma gelmişlerdir. 

Memlekette ecnebi sermayeye emniyet verme 
meselesinden bahsettiler. Ona da temas edece
ğim. Memlekette sermaye, iktisadi sahada pek 
emniyet ve istikrar bulmamıştır. Bir emniyet 
yeri kalmıştır, apartman. Ne sanayi sahada, ne 
ticari, ne de zirai sahada sermaye yatırılmaya 
cesaret kalmadı. Bu vaziyet içerisinde bu mem
lekette iktisadi gelişme olamazdı, arkadaşlar. 

Şimdi diyorlar ki, yabancı sermaye emniyet 
ister. Bugün yerli sermaye de ecnebi sermayesi 
kadar emniyet ister. Emniyet bulamadı mı em
niyet bulduğu sahaya gider. Emniyet bulama
dı mı çıkma gider, küpe gider. (Soldan alkış
lar). 

Bakınız şimdi yurdun sağında, solunda ku
rulan fabrikalar, Devletin sermayesiyle kurul
muyor. Ufak tasarruf erbabına emniyet ve is
tikrar gelmiştir. Bugün emniyet ve istikrar var
dır. Bu emniyet, eskiden iktisadi, zirai ve ti
cari sahada katiyen yoktu arkadaşlar. 

Biz, arzediyorum, ehemmiyetle üzerinde 
durduk, kürsülerde de çok tenkid edildi, ser
mayenin hareketsiz sahalara gitmesine muarız
dık. Bu, apartman sahası idi. Şimdi hamdolsun 
görüyoruz ki, birçok vatandaşlar taşa toprağa 
para yatırmak yerine sermayelerini ticaret ve sa
nayi sahasına yatırarak memleketin servet kay
naklarını istismar etmek yoluna gitmektedir
ler. Memlekette 300 gün çalışma imkânını ve-

ren bu sahaya yalnız bir mevsime inhisar eden 
inşaat işinden tedricen çekilerek kaymaktadır. 
Binaenaleyh, memleketin ekonomisi bakunından 
bu ciheti düşünmemiz iktiza eder. Evvelce bu 
yanlış yolda yürüyen bir politika takibedümiş, 
sanayi sahasında, ziraat sahasında ticaret şah
sında sermaye her gün çeşitli tedbirlerle tehdit 
altında bulundurulurken ve akar maksadiyle 
yapılan inşaat 3 - 10 seneye kadar Bina Ver
gisi muafiyetine mazhar kılınırken biz serma
yeyi bu sahadan çıkarıp millî ekonomi için da
ha çok lüzumlu olan sahalara götürmek dâva-
sındayız. Eskiden takibedilen bu sakim politi
kayı bilhassa belirtmek isterim. Şu halde yaban
cı sermaye yatırım kanunu, ile millî ekonomi
mizde, millî sermayemize temin ettiğimiz emni
yet ve istikrar ne ise, aynı emniyet ve istikrarı 
yabancı sermayede temin etmekten öteye geç
memektedir. Ve kendilerinin dediği gibi, en kü
çük bir imtiyaz, yoktur. 

Diyorlar ki, Başar arkadaşımız da aynı şeye 
temas ettiler, memleketimiz tediye müşkülleri 
içindedir, bu şartlar içinde ne yapsanız yabancı 
sermaye gelmez. 

Arkadaşlar, bizim vazifemiz yabancı serma
yenin ,yabancı sermaye olarak emniyet ve is
tikrar içinde çalışma şartlarını hazırlamaktır. 
Gelip gelmemek, kendi takdirlerine muallâk bir 
keyfiyettir. Onu ben de bilmem, kendileri de 
bilemezler. Bu itibarla yabancı sermaye sahip
lerinden daha çok taraftar olurcasına, efendim 
bu şartlar altında yabancı sermaye gelir mi, 
demek ,mevzuu ile hiç alâkası olmıyan bir key
fiyettir. Sermayedar Türkiye'nin bugünkü şart
larını, gelecekteki şartlarını tetkik eder, hesa
bını yapar, işine elverirse gelir, işine elvermez-
so gelmez. 

Yalnız, şunu arzedeyim !ki; Türkiye'nin ge
çinmekte olduğu tediye müşkülâtı, bizzat ya
bancıların görüşüne göre, geçici mahiyettedir. 
Türkiye, üç sene sonra, beş sene sonra, yirmi 
beş, otuz seneden beri kat'ettiği mesafenin çok 
ötesinde merhale alacaktır, bundan emin ol
sunlar arkadaşlarım. (Soldan alkışlar). 

'Bu Yabancı Sermaye kanunu lâyihasını, Hü
kümetin sadece bu sahada değil, umumi ikti
sadi ve malî politikası içerisinde muayyen bir 
sektör olarak mütalâa edilmek lâzıımgelir. Bu
gün Türkiye'ye hariçten ithal edilen mallardan 
içerde imal edilmeye başlananlar olunca tedi-
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ye müşkülâtına göre bu imalât göz önünde tu- I 
tularak, ithalâta döviz tahsis olunması tabiîdir. 
Bugün döviz tahsis 'ettiğimiz ithalât listelerini 
yaparken memleketimizde kurulan sanayii tam 
kapasite halinde çalıştırmak için tercihan bun
ların malzeme, hammadde, yedek parçası ve 
sairesine döviz vermektir. Hammaddesini, ye
dek parçasını, malzemesini ve sairesini getire-
Tek tam kapasite ile çalıştırmak mevzuunda 
hassasız. Esasen bu tatbikatı gördüğümüz için
dir ki yabancı sermaye sahipleri, yerli serma
yedarlarla iş birliği halinde muttasıl, lâstik 
fabrikası, radyo fabrikası, tra'ktör fabrikası, 
(kamyon fabrikası kurmak için teşebbüsler yap
maktadırlar. Esasen bir memleketin sanayi ha
reketi böyle sermaye ıbalkımından meşbu bulun
duğu anlarda kuvvet kazanır, süratle inkişaf 
»eder. Demin' dediğim gibi, muayyen şartlar 
içerisinde gelişir. îşte bu şartlar Türkiye'de 
daha ziyade mevcut olduğu içindir ki, sadece 
transfer tahdidini, onu da daha geniş bir gö
rüşle genişleten ve müktesep haklara riayet
kar olmak bakımından zihniyetimizi bir kat 
daha belirtmek bakımından 1951 Ağustosunda 
(kabul buyurduğunuz Yabancı Sermaye Teş
vik Kanununa göre ımemleıkete gelen teşebbüs
lerin otomatifkman bu kanun hükümlerinden 
istifadesini düşünerek bir madde koymuş bulu
nuyoruz ve ayrıca bu mevzudaki ihtiyacımızın 
sadece sanayi sahası, falan, filân saha değil 
hâdiseler önümüze geldikçe bunları öğrenebili
yoruz. Binbir çeşit mevzu vardır, meselâ bir 
sanayi kelimesi yüzlerce şubeyi ihtiva ediyor. 
Bilmediğimiz bir mevzu üzerindeki müracaat
ları tetkik ediyoruz, umumi politikamıza ve 
memleket .bünyesine uygun görürsek tasvibedi-
yoruz, uygun bulmazsak reddediyoruz. Tarım 
da, beynelmilel ticaret de : böyledir. Nitekim ar
kadaşlarımız ticaretten bahsettiler. Arfkadaş-
lar, kabul buyurduğunuz Serbest Limanlar ve 
IMıntakalar Kanunu çıktı. Şimdi serbest liman
lar ve mmtakalarda beynelmilel ticaret mevzu
unda fevkalâde mahareti olan, dürüst bir fir
ma müracaat eder ve şu esaslar dâhilinde çalı
şacağım, derse memleket içim faydalı bir tetkik 
konusu olur. 

Bütün bunlar, bugünden derpiş edilerek 
şöyle olsun, böyle olsun denilebilecek mevzu
lar değildir. Müracaat ederler, tetkik edilir, 
her defasında ret veya tasvip ile karşılanır. J 

.1954 0 : 1 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) -

Bu madde ile bunların ine alâkası var? 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 

ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir arkadaşımız ti
caret mevzuunda, takrir verdiği için hemen 
arzettim, ismini zikretmediğim için özür dilerim. 

Şimdi, Zamangil arkadaşımız temas etti; ha
kikaten bu madde transfer bakımından gerek 
kârların transferi, gerek resülmalin transferi 
bakımından yabancı sermayenin memlekete ge
lip çalışması bilhassa ana maksadımız olduğu 
için o maksadın tahakkukunu mümkün olduğu 
kadar kolaylaştırmak düşüncesiyle en geniş öl
çüde .bir imkân bahşetmiş bulunmaktayız. Tat
bikatta efendim bu işler mi, işlemez mi, bunun 
bugünden işlemiyeceğini söylemek için elde hiç-
ıbir selbep yoıktur. Nihayet kendi memleketinde 
de yabancı memlekette de bir sermaye, çalış
tığı sahada, mevzuatı, şartları, istikbali, gele
cek hâdiseleri ve saireyi tetkik eder, müsait 
görürse yatırır, görmezse yatırmaz. Burada 
transferi resülmal bakımından bir hamlede, kâr
ları bir hamlede yapmayı kabul ettiğimize gö
re, hatıtâ bugünkü tediye müşkülümüzü dikka
te alarak bir firma gelir <bu riski göze alırsa, al-
mıyacaksrn demenin mânası yoktur. Bu bakım
dan bu hüküm, bu madde, mümkün olduğu ka
dar geniş ölçüde yabancı memleketlerden gel
miş sermayeye transfer emniyeti vermeye ma
tuftur. Ve bunun aynen muhafaza edilmesi 
şarttır. 

Sonra bir noiktayı daha arz edeyim. Esasen 
yabancı memleketten gelecek, komitenin tet-
Mkmdan geçecek bir sermayenin 2 - 3 yılda git
mesi .mevzuubahs değildir. Hattâ ilk zamanlar
da kâr maksadı gözetmez, âtiyi görür, istik
bali görür, ona envestisman yapar, yatırım 
da bulunur ve bu yatırımını bir müddet için 
envestdsman, plasman yapar, öyle bankalarda 
olduğu gibi mevduat şeklinde bir kâr temini 
suretinde değil, uzun müddet bir sahada çalı
şacak ve bu çalışmasının kendisi için kârlı ol
duğunu, yaptığı tetkikler neticesinde öğrene
cek. 

TARIK GÜRERK (îzmir) — Bunlar malûm. 
EKONOMİ VE TÎCARET VEKÎLÎ FETHİ 

ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi Cahid Zaman
gil; eskiden Çel'ikbaş'in 'endişeleri ne idi, bu
gün bu endişeleri.ne olmuştur, diyor, 
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Arz edeyim; eskiden bendenizin mâruzâtım, 

'bilhassa bankalar arasında daha çok nakden te
diye edilmiş ve naıkden transferi icabeden mu
amelelere matuftu. Bugün konuşulan mevzu, 
onu da söyleyim, kitaplarda da geçer, bugün 
•konuşulan mevzu ise o değildir. İki senelik 
(tatbikatta ve ıgeçmiş yıllarda ibütün bunlar da 
görüldü. Sermayedarlarla, endüstriyerlerle te
maslarımız oldu, memleketimizde meslekî te
vekküllerin, sanayi odalarının, ticare todaları-
nm, birliğin birçok 'konuşmaları oldu: Türki
ye'ye yabancı sermayenin gelmesine mâni se
bepler nedir, bunlar tetkik edildi. İstanbul 
Ticaret Odası, bunu bir eksperler heyetinde 
tetkik ettirerek umumi efkâra sundu. Bütün 
orada görüldü ki, Türkiye'de kârların transfe
rinin % 10 ile tahdit «dilmesi yabancı serma
yenin memlekete gelmesine mâni olan sebep
lerden harisidir, memleketinde de sanayi % 10 -
15 kârla çalışır dendi, sanayiciler öyle dediler. 
Şu halde yabancı sermayeye kendi memleketin
de kazanacağından fazla kazanma imkânı ver
mek ve transferini mümkün 'kılmak maksadını 
temin edelim ki o gelsin. Aksi takdirde ya
bancı sermaye gelmez. Bu sebeple kâr haddi 
ne olursa olsun net kârlarının, ana sermayeye 
tekabül eden kârlarının transferi lüzumlu gö
rüldü ve o kaıbul edildi. 

Resülmalın bir hamlede nakde tahvil edil
mesi pek az muhtemel bir hâdise olarak, hattâ 
tasavvur olunamıyacak bir hâdise olarak va
kayı ile sabit oldu ve ondan sonra dendi ki bu, 
nazaridir, tatbikatta böyle ıbir müşkülâtla kar-
şılaşılmamıştır. 

Tatbikatta olmayınca yabancı sermayenin 
memlekete gelmesine mâni olan bu sebebin de 
ortadan kalkması gayet tabiî idi. İşte o yapıldı. 

Yine arz ettiğim, külliyetli transferler yapıl
dığı tarihlerde memleket paralarının kıymeti ze
delenir. Ama onun bizim (bugünkü şartlarımız 
içinde yeri yoktur. Tatbikat böyle olduğunu 
göstermiştir. Bu şartlar içinde yabancı serma
yeyi teşvik ıkanunu lâyihası bugünkü esası ile, 
bu hükmümüzle Türk parasını zedelemek şöyle 
dursun, bilâkis ihracatın artırılması, döviz ka
zanılması, döviz tasarruf edilecek sahalara yatı
rım yapılması Türk parasına kıymet kazandıra
cak bir şekil olarak telâkki edildi ve bu hale ge
tirildi. 

Bendenizin maruzatım bunlardan ibarettir. 

Nihayet bu kanun lâyihası da her kanun gibi, 
bilhassa, tatbikatla bütün bunlara cevap vere
cektir. B.u kanunun da böyle bir değer taşıdı
ğının göz önünden uzak tutulmaması gerekir. 
Bu kanun Türkiye'ye döviz getirecek, Türkiye'
nin döviz tasarrufuna imkân verecek ve Türk 
parasının asgari bir kat daha değer kazanmasını 
sağlıyacak bir mahiyette ve kıymettedir. Bu 
bakımdan arkadaşlar; iki yıllık tatbikattan son
ra; yabancı, parasının Türkiye'de gördüğü iti
bardan sonra yapılacak tenkidler, itirazlar ta
mamen mesnetsiz ve yersizdir. 

REİS — Muamm'er Alakant, buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Dördüncü maddenin harice yapılacak transfer
ler hakkında koymakta olduğu hüküm mutlak
tır. (Hariçten getirilen ana sermaye, zait kâr, 
müsavi baliğ olduğu miktar) o günkü rayiç üze
rinden harice ihraç edilecek, transfer edilecek
tir, Bu anladığım şekilde mutlaktır ve mutlak 
olması da faydalıdır. Mutlak olmayıp da ikin
ci maddede derpiş edilen, hariçten getirilecek 
ana sermayenin ecnebi parası ile mukayeyt mik
tarı ile kayıtlı olmuş olsa idi, esasen memleke
tin para devalüasyonunu halledecek, Türkiye'ye 
getirilecek para transfer edileceği zaman, (Ha-

.riçten getirilen para ile zait kâr) in harice trans
fer edilmemesi gibi bir mahzuru tevlidederdi. 
Bu hüküm anladığım gibi ise, bunun böyle kal
masında fayda vardır. Aksi takdirde Türkiye'
ye hariçten yapılacak yatırım için, bilâhara 
transfer edildiği zaman, o hâsılın transfer edi
lememesi gibi bir ademi emniyet hâsıl olurdu. 
Bir de hariçten getirilen paralar transferinin 
yapılması, bu yatırımlar sahasının gayet mah
dut olmasından mütevellit bulunmaktadır. Ha
kikaten arkadaşlar memleketimiz birçok servet 
kaynaklarına mâliktir. Ve senelerden beri bir 
nevi kıskançlık yüzünden bu servet membalan 
exploiter edilmemiş ve bu sebeple hem millî ge
lir bakımından, hem de ted'iye muvazenesi ba
kımından gördüğünüz zorluklar hâsıl olmuştur. 
Diğer memleketlere baktığımız zaman onların 
bu kıskançlıkları gütmedikleri görülmektedir., 
Diğer memleketlerin ecnebi memleketten serma
ye gelmesi ile millî gelir, döviz bakımından 
büyük genişliklere nail olduklarını görürüz. Bu
nun en canlı misallerinden birisini Romanya 
teşkil etmektedir. Polonya musevilere ve ecne
bilere karsı tazyika başladığı zaman Polonya 
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ve Macaristan'daki bu kabîl elemanların bir ço
ğu Romanya'ya geldiler ve birçok büyük en
düstriler tesis ettiler. 1938 de Kral Karol za
manında tesis edilen sanayiin, Türkiye'de ta 
1923 ten beri tesis edilen sanayiden çok fazla 
olduğu görülür. Romanya'da kömür ve demir 
yoktur, fakat Romanya'da büyük bir demir sa
nayii kurulmuştur ve bu bir Rum tarafından 
tesis edilmitir. Bizim Romanya'dan ithal etti
ğimiz birçok sanayi maddeleri bu devirde ku
rulan sanayi mahsulleridir. Kâğıt sanayii ve 
diğer birçok sanayi bu aradadır. Bu itibarla 
Hükümetin daha geniş bir mikyasta ecnebi ser
mayesini memlekete temin etmek için teklif et
tiği tasarı ve bunun 4 ncü maddesi yerindedir 
ve bundan memlekete büyük faydalar beklen
mesi caizdir. Bir arkadaşımızın evvelki gün id
dia ettiği gibi bu, Anayasamızda mevcut bulu
nan (Türkiye'nin Devletçiliği) tâbirine de mu
halif değildir. Demokrat Parti ile Halk Partisi 
arasında Devletçiliği anlayış bakımından bir 
fark vardır. Demokrat Parti de Devletçidir, 
Demokrat Partinin programında da Devletçi 
olduğu yazılıdır, fakat arada fark vardır. 

Bir arkadaşımız liberal olduğumuzdan bah
settiler. Biz liberal değiliz. Bu, Devletçilik ile 
liberalizm arasındaki farkın ne olduğu bilinme
den söylenmiş bir sözdür. 

REÎS — Muammer Bey; dördüncü madde 
üzerinde kalmanızı rica ederim. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 
Dördüncü madde üzerinde konuşuyorum. 

Bu arkadaşlar diyorlar ki; memlekette ec
nebi sermayesi yatırımı bizim Anayasamızdaki 
Devletçi olmak akidesine muhaliftir. Biz de di
yoruz k'i dördüncü maddenin içinde bulunan.. 

REÎS — Evet, lütfen esas üzerinde devam 
buyurun. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — De
mokrat Parti, umdesinde Devletçiliğe muhalif 
değildir. Halk Partisi, Devletçiliği Devlet ser
mayedarlığı mânasında anlamaktadır. Yani is
tihsalde kullanılan büyük sermaye Devletin 
elinde olmalıdır. Halbuki biz Demokrat Parti ek
seriyeti devletçiliği ilmî iktisatta yazılı olduğu 
şekilde anlıyoruz. Çünkü devletçilikte hususi te
şebbüs esastır. Hususi teşebbüsün yapamadığı 
şeyleri Devlet yapar ve bir sermayedar ekalliye
tinin büyük bir kitleyi istismar etmemesi için 
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j. Devlet kayıt koyar. îşte bizim Anayasada bulu

nan devletçilikten anlayışımız budur. Ve 4 ncü 
maddedeki bu hüküm de ne Anayasaya ne de De
mokrat Parti programında mevcut bulunan dev
letçiliğe mütaallik değildir. Yalnız bu mutlak hü
küm içerisinde memlekette iyilik yerine fenalık 
yaratabilecek ve ilerde bize gaileler açabilecek 
olan bir sektör boş bırakılmıştır. îşte bu sektörün 
serbest bırakılması büyük mahsurlar doğurabi
lir. Bu sektör, ticaret sahasında yapılacak yatırım
ların transferinin tamamen serbest bırakılmış ol
masıdır. 

Hepiniz teslim edersiniz ki, bilhassa ticarette 
bugünün şartları içinde kâr % 100 dür. Yani bu
gün artık zarar rizikosu yoktur. İthalât ticareti 
yapmak, bugün Ticaret Bakanlığının vereceği it
halât müsaadesine bağlıdır. Ticaret Bakanlığı 
kapısı Ve koridorlarında yüzlerce insan hariçten 
mal ithal edebilmek için müsaade almak için uğ
raşmakta, sıra beklemektedir. 

Şimdi hariçten ticaret yapmak için gelen 
sermayeye, gayrimuayyen bir zamanda ve o ser
maye sahibinin arzusuna bağlı olarak sermayesi 
ile birlikte kârlarını da dışarı çıkarmak hakkını 
kabul ediyoruz. Bugün hakikaten ithalât güçlüğü 
vardır. Yapılan ithalât ise ihtiyacın % 50 - 60 
ı nispetindedir. Bu takrirde ithal edilen malın 
elden çıkarılması ve kâr temin edilmesi teminat 
altındadır. Hariçten bir firma kalkıp Türkiye'ye 
gelecek ve bir milyon lira ile Türkiye'de ticare
te başlıyacak ve hattâ, hariçten uzun vadeli kre
di ile mal ithaline müsaade edildiği için, kolay 
mal ithal etme imkânlarını temin edecek. Yüzde 
25 kâr ne demektir?. Bir sermayeyi ayda bir defa 
kullansa, senede on, on iki defa ciro yapılmış 
olur. Yani sermayenin on, on iki mislini bir se
nede ciro edebilir. Bu şartlar altında elbette kâr 
temin etmek kolay olur. Bir milyon liralık bir 
sermaye bu suretle bir, iki sene içinde üç milyon 
liraya baliğ olabilir. Bu şekilde serbest bir hük
mün konmuş olması hariçteki .sermayedarların 
gelip Türkiye'yi bir istismar pazarı olarak kul
lanması imkânlarını bahşetmektir. Bunda mem
leket için ne gibi bir fayda tasavvur edilebilir?. 
Bugün Türkiye'de kâfi miktarda tüccar mı yok
tur? Bugün memlekete lâzım olan smair iptidai, 
mamul madde ithal etmek imkânından mahrum 
mudur?. Ticaret Bakanlığı tahsis yapsın, hangi 
maddeyi ithal etmek istiyorsa, o maddeyi ithal 

I edecek sermayedarlar mevcuttur. Hariçten gele-
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cek ecnebi şirketin memleketin ticaretini, tahri- f 

kini, kuvvetlendirmesini, ona inkişafı temin et- i 
meşini istemekte hiçbir fayda mutasavver değil-
dir. Binaenaleyh bu imkânı ticari sahada kapa
mak lâzımdır. 

Şimdi Sayın arkadaşımız diyorlar ki ; hariç
ten vukua gelecek her talebi kabul etmiyoruz, 
bir komite teşkil ettik, bu komite talepleri tet
kik ettikten sonra Bakanlar Kuruluna sevke-
decektir, Bakanlar Kurulu karar verecektir. 

Eminim ki, Fethi Çelikbaş arkadaşımızla bu
rada bulunan milletvekilleri arkadaşlarımızın 
düşünceleri bir değildir. Aşağı yukarı insanla
rın bulundukları yerden ve zaviyeden bakarak 
verecekleri kararlar, «hükümler değişebilir. Bu
gün iş başında, icra mevkiinde tetkik ederek 
diyebilirler ki, memleket için faydalı olmıyan 
ticari firmalara müsaade vermiyeceğiz, Türki
ye'ye ithalât, Türkiye'den ihracat yolunda ta
lepte bulunanlara ise hiç müsaade etmiyeceğiz!» 
Bugün icra mevkiinde bulunan bir arkadaşın 
bir mahzur tevlit etmez diye ileri sürdüğü gö
rüş, Büyük Millet Meclisinin azasına bir temi
nat vermez, Büyük Millet Meclisi âzası bu te- ] 
minatı kanuna koymak ister, Büyük Millet Mec- ı 
lisi âzası vereceği reyle, kanunda, memlekete 
büyük mazarrat tevlit edecek boşluklar bırak
mak suretiyle vicdanen muazzep olmamak ister 
hakikaten böyle olmazsa hukuki mesuliyet al
tına düşer. 

Hükümetler değişir, partiler değişir. Bugün 
Adnan Menderes Hükümeti vardır. 4 sene; 8 
sene sonra başka bir parti hükümeti gelebilir. 
Bütün bunların hiçbirisi teminat teşkil etmez. 

Arzettiğim gibi, B. M. M. vaz'edeceği ka
nunlara millî menfaatleri koruyacak hükümler 
koymak mecburiyetindedir. Binaenaleyh, 4 ncü 
maddede, hariçten getirilecek sermayeyi ve 
onun kârını, ecnebi dövizi dışarıya çıkarmak 
için serbest bırakır. Ticaret sektörünü serbest 
bırakmamalı, bundan istisna etmeliyiz. Ticaret 
maksadiyle Türkiye'ye yerleştirilen bir firma 
bulunursa esas sermayesini geriye: götürsün, 
kârını memlekette teşebbüse şevketsin, kârı ile 
bu memlekette apartman alsın, bina yaptırsın, 
servet sahibi olsun; buna bir diyeceğimiz yok
tur. Ama hariçten sermaye getirsin, mevcut 
olan kazanç imkânları içerisinde, bir iki sene 
içerisinde sermayesinin üç, dört misli kârlar te
min etsin ve bunu 3 - 5 sene sonra sermayeyi | 
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kârı ile birlikte harice ihraç etsin, böyle bir gey 
arkadaşlar, ancak istismar edilen memleketler
de olabilir. (Bravo sesleri) Yani ecnebi serma
yeye karşı kolaylıkla istismar sahası olan mem
leketlerde olabilir. Türkiye'yi böyle bir şeyden 
uzak bulundurmak durumundayız. Çünkü, bu, 
iktisadi ve malî mahzurlar tevlit eder, çıkardı
ğımız kanunun yerine getirilememesi mahzuru
nu tevlideder, Hükümetin taahhütlerine yerine 
getirememe mahzurlarını tevlit eder. Ve adeta 
memleketin bir müstemleke gibi harici serma
ye tarafından istismar edilmesi tehlikesini do
ğurur. 

îşte, bu mülâhaza iledir ki, dördüncü mad
deye ,ticari maksatla getirilecek ecnebi serma
yenin ancak transfer edilebileceği ve fakat 
bunlardan hâsıl olacak kârların umumi hüküm
lere tâbi olacağının bir fıkra halinde konulma
sını teklif ediyorum ve kabulünü Yüksek Mec
listen rica ediyorum. 

Bir noktayı daha ilâve etmeden gidemiye-
ceğim. Bu hususa Tarık Gürerk ve Hamdi Ba
şar arkadaşlarımız da temas ettiler, onlar da 
bu dertten bahsettiler. Fakat tavsiye ettikle
ri şey derde deva olmaktan çok uzaktır. Tarık 
Bey diyor ki ; hariçten sermaye getiren bir 
adam ticari firma kursun, kâr etsin, ancak 
beş seneden evvel bunu transfer edemesin. Beş 
sene uzun bir müddet değildir. Gelecek firma 
3-4 seneyi zaten bekliyecektir. 

Hamdi Beyin tekliflerinde de hiçbir şey yok
tur. O da diyor ki ; komiteye verelim diyor. 
Zaten bu kanun da komiteye veriyor. Ben diyo
rum ki, komite olmaz, Meclis bu boşluğu ka
nunla doldurmak mecburiyetindedir diyorum. 
Kendi fikirlerine iştirak ediyorum, fakat tav
siyelerini derde deva görmüyorum. Hariçten 
gelecek ticari sermaye dışarıya çıkabilmeli an
cak kârın transferi umumi hükümlere tâbi ol
malıdır. 

KEÎS — Komisyon Sözcüsü. 
A. IIAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — daha ko

nuşacak arkadaşlar var, sonra sözcü arka
daşımız konuşsunlar. 

REÎS — Sözcünün her zaman tekaddüm 
hakkı vardır. 

Buyurun, Server Bey. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem arkadaşlar, hakikaten tasarının mihrak 
noktasını teşkil eden bir maddenin üstünde-
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yiz. Transfer meselesi; yabancı sermayenin 
gelmesini en önde tuttuğu, ilk şart saydığı bir 
meseledir. Bu bakımdan, görüşlerimi teknik 
konu üzerine teksif etmek istiyorum. Fakat bu 
4 ncü madde o kadar velût ve o kadar geniş 
kaynağa mâliktir ki, fikir değiştirdiği söyle
nen Sayın Bakan da bu madde vesilesiyle ken
di fikirlerini başka sahalara yayarak müdafaa 
etmek imkânını buldular. Binaenaleyh ben Ri
yaset Divanından müsamahalarını rica ediyo
rum, bâzı noktaları kısaca belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, geçmişi tenkid, geçmişi kötü
lemek kolay bir şeydir. Sayın arkadaşım Fet
hi Çelikbaş; tedris hayatına devletçi asistan 
olarak başlamış, fakat profesörlüklerini şahsi 
teşebbüs taraftarı olarak terketmişlerdir. Bu bir 
tekâmüldür diyorlar, doğrudur. Ama Fethi 
Çelikbaş'taki tekâmülün eseri değildir. Bu mem
lekette olan tekâmülün bir eseridir. Yani bu 
memlekette hiçbir sermaye topluluğu ve iş bil
gisi olmadığı sıralarda işe başlamış ,olan ida
relerin bu memlekete zamanla getirdikleri 
yeni yeni imkânlar sayesinde hususi teşebbüs
lerin de faaliyete geçebilmiş olduğu bir haki
kattir. O itibarla geride bıraktığımız müşkül 
durumlar, geride bıraktığımız günler içinde 
sarfedilen emeklerle iyi bir safhaya gelinmiş 
ve. bir iktisadi potansiyel olarak bugünkü ik
tidarın eline verilmiştir. Onun için Sayın Çe
likbaş koyu bir devletçi olarak asistanlığa baş
lamış, ondan sonra şahsi teşebbüse kıymet ve
ren bir profesör olarak üniversiteyi bırakmış
tır. 

Memleketin iktisadi inkişafı o istikamette 
yürüyebilir ki, sayın arkadaşım vekâlet san-
dalyasım bırakırken bambaşka bir iktisadi 
konsepsiyon üe aramıza katılabilir. Zaten dev
letçilik bir ideoloji değildir. O, bir parti ikti
sadi görüşünün realite ile memzuç anlayışının 
ifade ettiği görüştür. Realite inkişaf ettik
çe iktisadi anlayışın onunla birleşerek yeni 
yeni birtakım prensipler halinde meydana çık
ması gayet tabiîdir. 

Sayın arkadaşım, eskiden binalar vesile
siyle sermaye donmaları vardı diyor. Yanmış, 
yıkılmış bir memlekette imar yapmak endişe
si böyle bir kanunu yapmak zarureti ile o za
manki vâzıı kanunları karşı karşıya bırakmış
tır. Bugün hâlâ bu ihtiyaç büyük bir sıkıntı 
içinde kendini göstermektedir. Ve bu prensip-
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ı 1er geniş olduğu iddia edilen iktisadi şartlar 

içinde hâlâ mâna ifade ediyorsa o şartları tak
bih etmemek lâzımdır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, asıl teknik nok
taya geliyorum. Maddenin bendenizce bel ke
miği rayiç kelimesi ile ifadesini bulmaktadır. 
iSayın Bakan 2 nci madde ile 4 ncü madde ara
sında bir iköprü kurmakta ısrar 'ettiler. Fakaıt 
bu köprü tasarıda maalesef kurulmuş vaziyette
dir. 

Şimdi; ayın olarak, para olarak: yabancı 
sermaye memlekete girdiği zaman onun Türk 
ılirası olarak miktarına Ikanıun is tem ektedir. Bu. 
yabancı parasının kendi memleketinde devalüe 
edilmesi imkânını derpiş ederek bu ımahzuru da 
bertaraf etmek istedik, dediler. Bence yabancı 
hükümetlerin para politikalarımda yapacakları 
bir hatanın ıbütün külfetini üzerime alarak bir 
kanun maddesi sevk edem em,.. (Lütfen dinleyin 
sayın Bakamım. Sayın Bakan telâş ibuyurmasın-
lar, gerekçe burada.) 

Gerekçe şöyle diyor: «Bu hükümden maksat 
memleketimizde yatırım yapmış 'bulunan ser
mayedarın gerek Türk lirası, gerekse menşe 
ımemleket paralarının kıymetinde vâki değişik-
liıkl'er karşısında karar kılmaktır.» Gerekçe 
menşe memleketlerdeki para tahavvülleTİni ga
ranti etmekliğimizi tasarı nazarı dikkate al
maktadır. Bu, kraldan fazla. kral taraftarı ol
maktır. Ben sadece Türkiye'ye1 gelecek olan 
bir yabancı sermayenin Türkiye'ye geldiği za
manki ısatınalma gücünü garanti edersem, bu) 
memlekete koşa koşa sermaye gelecektir. Ser
maye bulmakta müşkülât çekilmiyecektir. Bu 
bakımdan tasara bir zaıf taşıyor. Eğer şu ge
rekçede sizlere okuduğum, cümle bir hakikati 
ifade ediyorsa o takdirde (rayiç) kelimesinin 
hakikaten izah edilmesi lâzım gelir, Bir milyon 
liralık bir envestisman yapılmasınla mukabil 
Türkiye'de envestisman yapan müessese def
terinde iki milyon sekiz yüz bin liralık bir kıy
met geçirecektir. Farzediniz iki on sene çalış
tıktan sonra bu miktarı ımemlekettıe transfer 
etmek istiyor. O takdirde karşımıza çıkan me
sele şudur : Çıkacak olan miktar, ne kazanç 
yapmışsa oradan gelen nemaların ve onun ya-
nıbaşında istikraz yapmışsa, bunun faizlerini 
bir tarafa bırakıyorum, ana sermaye hakkıın-

I daki arzettiğim toir milyon dolar iki milyoıu se-
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kiz yüz bin Türk lirası olmakta devam ediyorsa 
ımeşele yoktur. 

Hükümet bir dolar mukabili 280 olan resmî 
rayici 4 liraya düşürmüşse, o takdirde çıkacak 
olan para nedir? Çıkacak olan para bir milyon 
dolar değil, 2 800 000 liranın 4 e taksiminden 
çıkacak harici kısmettir. O takdirde gelen ser
maye bu suretle kendi memleketinde esas se
viyesini muhafaza ettiği halde memleketimiz
deki devalüasyon sebebiyle kıymetini kaybet
miş olacaktır. Kendimizi aldatmıyalım arkadaş
lar ; bu şartlar içinde memlekete girecek serma
ye, beklediğimiz müşkülleri ortadan kaldıracak 
bir sermaye olamaz. Bu rayici, günün rayici de
mek suretiyle ortaya atan tasarı belki en zayıf 
noktasını ifade etmektedir. Çünkü arkadaşlar, 
bir envestisman yapılırken paranın satmalma 
gücünü hesaba katması tabiîdir. Tasarının Türk 
lirası olarak da ifade edilme mecburiyetini ko
yan 2 nci maddenin asıl maksadı budur. Behe
mehal Türk lirası göstereceksiniz, ondan sonra 
transfer edeceğiniz zaman o günün resmî ra
yicini nazara alacaksınız. Yüksek Meclise ar-
zedeyim ki Hükümet, memleketin tediye müş
külâtı karşısında ticari ithalâtı kredili yap
mak imkânlarını piyasaya vermektedir. Mal 
azınlığı karşısında paranın iç kıymetini tut
mak ve memleketin ihtiyacını temin etmek ba
kımından zaruretler Hükümeti bu yola sevket-
mektedir. Dışardan yapılan bu kredili ithalât 
ta, o krediyi yapan müessese rayiç üzerinde 
ısrar etmektedir. Piyasadaki tüccarlara rayiç 
hakkında Merkez Bankasıı Devlet Bankası ola
rak Ihdr garanti vermediği için, kendi banka
larına karşı tüccarlar garanti etmektedir. Ve 
şayet Türk parası devalüe edilirse onun far
kını ödiyebilecekleri taahhütname mevzuu ya
pılmaktadır. Kısa vadeli mal satarken yabancı 
piyasaların resmî rayice bu derece ehemmiyet 
vrmeleri göz önünde tutulursa daha uzun yıl
lar için bu memlekete sermaye getirecek olan 
müesseseler elbette ki kendi sermayelerinin sa-
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! tmalma gücünü muhafaza etmesi için böyle bir 
I garantiyi istiyeceklerdir. Halbuki bu madde 
! bunu tamamen tersini yapmaktadır. 
I Envestismanın ticaret sahasına olan tesiri 

noktasından Muammer Alâkant arkadaşımızın 
i görüşleriyle birleşiyorum. Üstelik Tarık Gü-
I rerk arkadaşımızın dediği gibi bunu uzun va

deli bir mevzu telâkki ediyorum. O itibarla mad
denin içine bunu koymasanız dahi bu konuşma
ların zapta geçirilmesinde menfaat vardır. Kıs
tası eline verilmiyen komite bu kanun hüküm
lerini mânalandırarak memlekete yabancı ser
mayeyi sokanken burada serdedilen mütalâa
lardan mülhem olması tabiîdir. Ve komitemin 
bu mütalâalara ihtiyaç duyacağı kanaatini mu
hafaza ediyorum. 

Eğer bir memlekette iktisadi inkişaf yerli 
sermaye ile kabil oluyorsa bir tediye (muvaze
nesi temin edilebiliyorsa. O memlekette yerli 
sermaye istihsal üzerinde rol oynıyacak mühim 
âmillerden biri olarak kifayet -ediyor demektir. 

I Böyle memleketler yabancı sermayeye ihtiyaç 
görmezler. Halbuki memleketimiz böyle değil
dir. Ben, memleketin istikbaline inananlarda
nım. Geniş bir istihsal memleketi olacak olan 
Türkiye'nin bir gün ızorlukları yeneceğdne ina
nıyorum. Bu itibarla da yabancı sermayenin 
ferah ferah memlekette çalışarak faydalı ola
cağına kaaniim. Tediye müşkülâtı buna mâni
dir diyenlere katılamıyorum. Bugünün bir zor
luğu bundan ıböyle sürüp gideceği şeklinde te-

I lâkki edilmemek lâzımgeldr. Nerede kaldı ki 
tediye müşkülâtının böyle devam edeceğini san
mıyorum. Çünkü idarenin bu Ikadar hesapsız 
ellerde devam edeceğini de zan ve tahmin etme
mekteyim. 

REÎS — Bâzı takrirler var, sekiz, on arka
daş da söz almış bulunuyor. Vakit geçmiştir. 
15.1.1954 Cuma günü saat 15 te toplanmak 

! üzere Birleşimd kapatıyorum. 
ı 
| Kapanma saati : 18,30 
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5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Halk Partisinin haksız olarak iktisab-
ettiği malların istirdadı hakkındaki kanunun 
kabulü münasebetiyle duyulan memnuniyeti bil
diren telgraflar : 

Malatya D. P. Merkez îlce Kongresi Reisi 
izmir Mebusu Muhiddin Erener, 

Çorum D. P. Merkez İlce Kongresi Reisi Ço
rum Mebusu Ahmet Başıbüyük. 

2. — Emniyet mensuplarının terfihi maksa-
diyle çıkarılan kanun münasebetiyle teşekkürü 
mutazammm Gazianteb Emniyet Müdür Vekili 
Hulusi îzgi'nin telgraf i. 

»m<i 

DÜZELTÎŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 65 S. Sayılı basmayazımn 6 ncı sahifesindeki 
«ziyaretlerin» kelimesi «ziyaretin» olacaktır. 
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1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı CetvUerde Değişiklik Yapılması hakkında Ka

nuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmişti*.) 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Eerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali Îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

[Kabul edenler] 

487 
270 
261 

18 

187 
21 

Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

•Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesut Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

Nahid Pekcan 
ERZURUM 

Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Eftver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğhı 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin Înanç 
Doğan Köymen 

GÜMOŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 
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ÎÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

ÎSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Puad Hulusi Demirelli 
Salih Puad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yamat: 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
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Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
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Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik Heri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekel ioğlu 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim S&alp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açana! 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil.) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
(î.) 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Ftridun Fikri Düşünsel 

[Reddedenler] 
Hüsamettin Tugaç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Abdülkadir özbay 

MARDİN 
Rıza Erten 

ORDU 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloğlu 

StNOB 

Muhtar Acar 

[Reye katılmtyanlar] 
BİTLİS 

Salâhattin İnan 
BOLU 

Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 

BURSA 
Selim Herkmen 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (t.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiraley 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

Nuri Sertoğlü 
Muhit Tümerkan 

TRABZON 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 

Nihad Reşad Belger 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fahrettin Sayımer 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş (I.) 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Jemal Tünce 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Ethem Vassaf 
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Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 

Faruk îlker (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MABAŞ 
Ahmet Bpzdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hanıdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal | 

(Açık mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 | 

Osman Kavrakoğlu 
SAMSUN 

Naci Berkman 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(î.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

21 

Halûk ökeren (t.) 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Rifat Sivişoğlu 

« •» 
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Devlet Havayollan Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa Bağlı A/l ve A/2 İşaretli Cetvel

lerde Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
257 
254 

2 
1 

209 
21 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

I ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocattirk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınea 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koralta» 
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Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Mohos 
Seyfi Oran 
Mükerrera Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühte 
Rifat Taşkın 
Hayri Tösunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

B : 28 13. ] 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahraan Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydın er 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Refik Şevket ince 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafia Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
N'edim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalina 

MUŞ 
Hamdd Dayı 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 

Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki ö rs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperea 
Naci Altuğ 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

ÜRFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

[Çekinaerler] 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdi Başar 

[Reye kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil.) 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin (î.) 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 

BURSA 
Selim Herkmen 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
M'ehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu (t.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebes*y 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fahrettin Sayımer 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş (1.) 
Halil özyorük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tuga§ 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Ziya Termen 
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KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet thsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

B : 28 13 .1 
MALATYA 

Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 

1 Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Oeakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker (t.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NIGDE 
Halil Nuri Yurdakul 

[Açık mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kays'eri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

,. 1954 0 : 1 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (1.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman | 

Musluklar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

21 

Şevket Mocan 
TOKAD 

Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu (1.) 
Rifat Sivişoğlu 

T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI : 65 
1953 yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 

(1 /720) 

T.C. 
Başvekâlet 22 . XII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2700, 6 - 3565 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Mali
ye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21. XII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1. Reisicumhurumuzun Amerika ve Kanada7va yapacağı seyahat masraflarını karşılamak üzere 
650 000 liralık bir tahsisat ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

2. 6195 sayılı Kanunla C. H. P. nin menkul ve gayrimenkul malları, hak ve alacakları ve para-
lariyle sair kıymetleri Hazineye intikal etmiştir. 

Sayısı 30 bini aşan teşkilâtın sahip olduğu bilcümle mal ve kıymetlerin tesbiti, kiralık binalarda 
bulunan eşyanın nakli, binaların muhafazası için yevmiye ile bekçi, daktilo ve memur istihdamı ve 
daha hatıra gelmiyen birçok masraflar yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Kanun henüz yeni meriyete girmiş bulunduğu halde vilâyetlerden bu yolda birçok talepler alın
mış olup bu maksat için 150 000 liranın eklenmesi icabetmiştir. 

3. Maliye Bütçesinin 423 ncü faslına konulmuş bulunan 700 000 liralık tahsisattan tesbit işle
rinin gecikmesi sebebiyle yıl sonuna kadar 150 000 liranın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

4. 1953 yılı Devlet Borçları Bütçesinin 827 nci faslının 91 nci maddesine konulan tahsisattan 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası kredisinin sene içerisindeki istimaline göre tahakkuk 
eden faiz ve diğer masraflarından bu sene tenzil edilen miktarda bir tahsisatın kullanılamıyacağı 
anlaşılmıştır. 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/720 

Karar No :60 

<s> . / . 1951 

Yüksek Reisliğe 

1953 Yılı* Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 22 . XII . 1953 tarihli ve 
6/3565 sayılı tezekeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası komisyonumuza havale edilmiş olmak
la Dışişleri ve Maliye Vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Kanun lâyihası, Reisicumhurumuzun Birle
şik Amerika ve Kanada'ya yapacağı ziyaret
lerin gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı 
olarak Dışişleri Vekâleti Bütçesinin 453 ncü 
(Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği mas
raflar) faslında açılacak 21 nci maddeye (650) 
bin ve Cumhuriyet Halk Parti tarafından ya
pılan iktisapların iadesi hakkındaki 6195 sa
yılı Kanunun gerektirdiği her türlü masraf
lar karşılığı olarak da Maliye Vekâleti Büt
çesinde yeniden açılan 427 nci fasla (150) bin 
liranın, Maliye Vekâleti Bütçesinin 423 ve 
devlet borçları kısmının 827 nci faslının 91 nci 
maddesinden karşılığı temin edilmek suretiyle, 
fevkalâde tahsisat olarak aktarılması maksa-
diyle tanzim ve sevkedilmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere
lerden sonra kanun lâyihası ve eki bulunan cet
veller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiş ve Hükümet mümessillerinin verdiği 
izahata göre Kanada seyahatinden vazgeçilmiş 
olduğu cihetle lâyihaya ilişik 2 ve 3 sayılı cet
vellerde yazılı 2.1 nci madde unvanından (Ka
nada) kelimesi çıkarılmıştır. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Rize İstanbul 

1. Akçal H. Hüsman 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Urfa Siird 
F. Ergin B. Erden 

Ankara Bolu Çanakkale 
M. Ete M. Güçbilmez K. Akmantar 
Elâzığ Gümüşane izmir 

Ö. F. Samaç K. Törükoğlu B. Bilgin 
Kastamonu Kırklareli Konya 
H. Türe S. Bakay R. Birand 

Konya Muğla Ordu 
M. Âli Ülgen N. Özsan R. Akson 

Rize Siird 
O. Kavrakoglu M. D. Süalp 

i S. Sayısı : 65 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1953 yılı ^fuvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin iHşik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 800 000 li
ra A/ l işaretli cetvelde yeniden açılacak ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde 
tahsisat olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (R) işraetli cetvele ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

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

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

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri 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 

Devlet Vekili Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞt 

Hükümet lâyihasının başlığı aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 65) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Düşülen 
F. M. ödemeğin çeşidi Lira 

Maliye Vekâleti 

423 5420 ve 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı 150 000 

Devlet Borçları 

827 3525, 3738, 4171, 4882, 5359, 5582, 5676, 5852 ve 5977 sayılı kanunlar ge
reğince temin olunan krtedi ve istikrazlar 

91 25 200 000 dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası kredisinin 
faiz ve masrafları 650 000 

Yekûn 800 000 

[2] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
F, İM.. ödemeğin çeşidi Lira 

Dışişleri Vekâleti 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
21 İReisicumhurun Birleşik Amıerika ve Kanada'ya yapacağı ziyaretlerin ge

rektirdiği her türlü masraflar 65Q 000 

Maliye Vekâleti 

427 Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının ladesi hakkındaiki 6195 
«ayılı Kamunun (gerektirdiği her türlü masraflar 150 000 

Yekûn 800 000 
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m SAYILI OETVK. 

P. M. 

Dışişleri Vekâleti 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
21 Reisicumhurun Birleşik Amerika ve Kanada'ya yapacağı ziyaretlerin gerektirdiği her 

türlü masraflar 
(Bu ziyaret dolayrsiyle gönderilecek ve refakat edeceklerin yollukları, ziyafet, hediye ve 
bahşiş masraflan, ziyaret münasebetiyle resmî ve hususi teşekküllerle şahıslara ödenecek 
paralar ve ziyaretin gerektirdiği bilcümle sair masraflar bu tertipten ödenir. 
Yukarda sayılan masraf ve tediyelerden masraf vesikası temin edilemiyen veya edilmesi 
muvafık görükniyenler için ödemeyi yapan zat ile Dışişleri Genel Kâtibinin veya Ge
nel Kâtip tarafından, gösterilecek makamın müştereken imza edecekleri vesikalar maslraf 
vesikası yerine kaim olur). 

Maliye Vekâleti 

427 Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının ladesi hakkındaki 6195 sayılı Kanu
nun gerektirdiği her türlü masraflar 
(Parti teşkilâtının sahip olduğu bilcümle mal ve kıymetlerin tesbiti, kiralık binalarda 
bulunan eşyanın nakli, Hazineye intikal eden binaların muhafazası ve devir ve teslim 
muamelelerinin staratle ikmali maksadiyle istihdam edilecek daktilo ve müstahdemlerin 
yevmiyeleri, bu işlerde çalışanların yollukları ile bu kanunun tatbikatından doğacak 
bilcümle masraflar bu tertipten ödenn)1 

îiûiçe Komisyonunun Değiştiricine bağh ceivelt&r 

[1] SAYILI CETVEL 

Hükümetin (1) sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı i 65 ) 



[2] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

Dışişleri Vekâleti 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Reisicumhurun Birleşik Amerika'ya yapacağı ziyaretlerin gerektirdiği her 
türlü masraflar 650 000 

Maliye Veekâleti 

Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının ladesi hakkındaki 6195 
sayılı Kanunun gerektirdiği her türlü masraflar 150 000 

Yekûn 800 000 

[3] SAYILI CETVEL 

Dışişleri Vekâleti 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Reihicumhurun Birleşik Amerikaya yapacağı ziyaretlerin gerektirdiği her 
türlü masraflar 
(Bu ziyaret dolayısiyle gönderilecek ve refakat edeceklerin volluklan, ziyafet, hediye 
ve bahşiş masrafları, ziyaret münasebetiyle resmî ve hususi teşekküllerle şahıslara öde
necek paralar ve ziyaretin gerektirdiği bilcümle sair masraflar bu tertipten ödenir. 
Yukarda sayılan masraf ve tediyelerden masraf vesikası temin edilemiyen veya 
edilmesi muvafık görülmiyenler için ödemeyi yapan zat ile Dışişleri Genel Kâtibinin veya 
Genel Kâtip tarafından gösterilecek makamın müştereken imza edecekleri vesikalar masraf 
vesikası yerine kaim olur.) 

Maliye Vekâleti 

Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi Hakkındaki 6195 sayılı Kanu
nun gerektirdiği her türlü masraflar- (Parti teşkilâtının sahip olduğu bilcümle mal ve 
kıymetlerin tesbiti, kiralık binalarda bulunan eşyanın nakli, Hazineye intikal eden 
binaların muhafazası ve devir ve teslim muamelelerinin süratle ikmali maksadiyle istihdam 
edilecek daktilo ve müstahdemlerin yevmiyeleri, bu işlerde çalışanların yollukları ile bu 
kanunun tatbikatından doğacak bilcümle masraflar bu tertipten ödenir.) 

1 ^ 1 

Eklenen 
Lira 
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S. SAYISI 66 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /703) 

T. C. 
Başvekâlet 21. XII. 1958 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı ı fi/3528, 71 - 2668 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 1 8 . X I . İ953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
.1. Menderes 

KSBAB1 MUCİBE LÂYİHASI 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü .1953 Malî yılı masraflarına ait A/ t ve A/2 cetvellerde 
yazılı ödeneklerin 1953 yılı sonuuna kadar kifayet edeceği hesabedilmiş ise de bütçenin tatbiki 
esnasında aşağıda iza.h edildiği üzere derpişi mümkün olmıyan hizmetlerden ötürü bâzı ter
tiplere konulan ödeneğin kâfi gelmediği tahakkuk etmiş olduğundan ilişik cetvelde gösterildiği 
üzere 1952 yılma nazaran 1953 yılı iyinde (1 240 000) lira fazla gelir elde edileceği anlaşıldığın
dan bu gelir fazlası karşılık tutulmalk üzere ek ödenek verilmesi için ilişik kanun lâyihasının ha
zırlanmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Birinci madde : 
a) 1953 yılı : İdarenin diğer yıllara nazaran en faal bir yılı olmuş ve 1953 yılı Bütçesi hazır

lanırken hava programına dâhil bulumnıyan Erzincan, Karaköse, İsparta, Çanakkale, Bandırma 
gibi yeni hava meydanları açılmış ve yurdumuzdan Cidde'ye hacı namzetleri nakledilmiş ve ayrıca 
yabancı memleketlere turistik seferler ihdas olunmuş ve bu münasebetle 1953 Mart ayından Ağus
tos 1953 sonuna kadar altı aylık müddet zarfında lüzumlu hava seferlerine nazaran (1 476 664) ki
lometre fazla uçuş yapılmıştır. 

5213 sayılı Kanun gereğince uçucu personele ödenen kilometre uçuş parası için 1953 yılı Bütçe
siyle (275 032.) liralık ödenek alınmış ve Ağustos 1953 sonuna kadar (179 090) lira sarf edilmiş ve 
geriye (96. 211) lira kalmıştır. 

Şubat 1954 sonuna kadar altı aylık kilometre uçuş parasının (221 000) liraya baliğ olacağı 
tahakkuk ettiğinden 211 nci bölümün 10 nen maddesi için (125 000) liralık ek ödeneğe ihtiyaç var
dır. 

b) 301 nci merkez büro masrafları bölümünün 40 neı merkez öteberi masrafları maddesiyle 
alınan (10 000) liralık ödenekten halen pek az bir miktar kalmıştır. 

İdarenin mübrem ihtiyaçları bulunan ve .satınaluımasi zaruri olan çeşitli malzeme ile idare
ye yeniden alınacak personel için gerek radyo ve gerekse gazetelerle yapılacak ilan bedelleri 
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ve bâzı mühim müteferrik işleri karşılamak için (5 000) liralık ek ödeneğe lüzum hâsıl olmuş
tur. 

c) 302 nci bölümün 50 nci vilâyetler aydınlatma ve (50 ncı vilâyetler ısıtma maddesine mev
zu (45 000) ve (19 400) liralık tahsisattan ekle cüzi bir miktar kalmıştır. 

Bu sene işletmeye açılmış bulunan Yeşilköy beynelmilel meydan ve binalariyle yeniden iş
letmeye açılan Erzincan, Karaköse, İsparta, Çanakkale, Bandırma, meydanlarının aydınlatılması 
ve ısıtılması için 302 nci bölümün 50 nci vilâyetler aydınlatma ve 302. bölümün 60 ncı vilâyet
ler ısıtma masrafları için (20 000) ve (10 000) liralık ek ödenek alınmasına zaruret hâsıl olmuş
tur. 

d) 304 ncü bölümün 11 nci merkez posta ve telgraf ücreti ve aynı bölümün 21 nci mer
kez telefon masrafları ve 22 nci vilâyetler telefon masrafları maddelerine mevzu (5 000), 10 000) 
ve (50 000) liralık tahsisatlardan sene sonuna kadar yapılacak masrafları karşılayacak bir tah
sisat kalmamıştır. 

îdare Amerika'ya sipariş ettiği uçak malzemesiyle bilcümle cihazlar için işin müstaceliye
tine binaen telgrafla, muhabere mecburiyetinde bulunduğundan 304 ncü bölümün 11 nci merkez 
posta ve telgraf ücretleri için (3 000) liralık bir-ödeneğe; 

İdarenin gün geçtikçe artan faaliyeti dolayisiyle telefon tesis ve muhabere ihtiyacı da o nis
pette arttığından ve bakiye tahsisatla sene .sonuna kadar bu işlerin idamesi mümkün olmıyaea-
ğı anlaşıldığından 304 ncü bölümün 21 nci merkez telefon masrafları içinde (10 000) liralık 
bir ek ödeneğe; 

Ve yine yukardaki madde'lei'de arz ve izah olunduğu veçhile yeniden açılmış ve açılacak mey
danların telefon ması-ai'larını (Tesis, muhabere) karşılamak üzere de 304 ncü bölümün 22 nci vilâ
yetler telefon masraflarından (35 000) liralık ek ödeneğe ihtiyaç; hâsıl olmuştur. 

e) 307 nci yolluklar bölümünün 20 nci geçici görev yolluğu maddesiyle alınan (25 000) liralık 
ödenek kâfi gelmediğinden bu tertibe (11 000) liralık bir aktarma yapılmış ise de; gecen yıllara 
nazaran 1953 yılında uçuş programının genişletilmiş olması lursabiyle meydan hırdaki teknik işle
rin merkezdeki elemanlar tarafından organize edilmesi ve Yeşilköy meydanında da bir atelyenin 
meydana getirilmesi gerektiğinden bu hususlar için birçok memur ve personelin geçici görevle muh
telif meydanlara gönderilmesinden dolayı 307 nci bölümün 20 nci maddesiyle alınan (25 000) lira
lık ödeneğe (11 000) liralık bir aktarma yapılmasına rağmen yukardaki sebeplere binaen ödenek 
miktarı pek az kalmış ve yıl «onuna kadar geçe .-ek beş aylık devre için (20 000) liralık ek öde
neğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

f) 1953 yılında : Kıbrıs, Beyrut, Kahire acente hesaplarının kontrolü yaptırılmış ve ayrıca hac 
seferleri dolayisiyle ('idde'de bir eki]) bulundurulması zarureti hâsıl olmuş bulunduğundan 307 nci 
yolluklar bölümünün 40 ncı yabancı memleketler yolluğu maddesine mevzu ödenek sarfedilnıiş'tir. 

Yıl sonuna kadar geçecek zaman zarfında mevcut dış memleket aeeutalık hesaplarının muraka
besine devam edilmekle beraber, Yugoslavya, Orta-Sark memleketlerine sefer yapılması melhuz 
bulunduğun'dan buralara gideceklerin yollukları için de (15 000) liralık ek ödenek alınım asm a za
ruret hâsıl olmuştur. 

g) İdarenin elinde mevcut Duglas uçaklarına lüzumlu motor ile uçakların gövde aksamının 
onarılması için onarma malzemesine şiddetle ihtiyaç hissedil inektedir. 

Onarım için bütçede mevcut ödenek bu ihtiyacı karşılıyamadığıudan 309 ncu bölümün 42 nci 
(Hava taşıtları onarım ve donatım) maddesine (50 000) liralık ek ödenek istenilmiştir. 

h) Her sene dış hatlara sefer yapan uçak personeli ile yolculara verilmekte olan yiyecek ve 
içeceğin bu sene iç hatlarımızda da uzak mesafelere sefer yapan uçak yolcu ve personeline yiye
cek ve kısa mesafelerde içecek verilmesi kararlaştırılmış ve bu suretle halkın hava yolculuğuna 
rağbeti nispet kabul etmiyecek derecede çoğalmış bulunduğundan bu masrafları karşılamak üze
re 309 ncu bölümün 50 nci çeşitli işletme masrafları maddesine (100 000) liralık ek ödeneğe lü
zum görülmüştür. 

i) Memleketimizle komşu memleketler arasında havacılık münasebetlerinin, tezyidi dolayisiyle 

( S. Sayısı : 06 ) 
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Sak sak memleketimizi ziyaret eden ecnebi hava şirketleri mümessillerini ağırlamak nıaksadiyle 
Yerilecek ziyafet masraflarını karşılamak üzere 403 neü temsil masrafları bölümüne mevzu öde
nek tamamen sarfedilmiş olduğundan ayrıca (10 000) liralık ek ödeneğe zaruret hâsıl olmuştur. 

j ) İdarece yaptırılacak propaganda ve teknik kitapların tercüme işleri için 1953 yılı Bütçesiy
le alman (3Ş) 000) liralık ödenek tamamen sarf edilmiştir. 

Bu sene havayolculuğuna halkın gösterdiği rağbet dolayısiyle yeni seferler açılması ve mev
cut seferlerin artırılması icabetmekte ve bu münasebetle çeşitli yollardan hem idareyi tanıtacak 
ve hem de yolcuları memnun edecek propaganda yapılması gerekmektedir. Gerek bu çeşit masraf
ların ve gerekse idareyi alâkadar eden teknik tercüme işlerinin yapılmasını temin bakımından 451 
Mci bölümün 20 nei maddesi için (60 000) liralık ek ödenek istenilmiştir. 

Yukarda dokuz fıkrada yazılı mucip sebeplere binaen ilişik bir sayılı cetvelde yazılı (463 000) 
liralık ödeneğin gelir fazlası karşılık tutulmak üzere A / l işaretli cetvelde yazılı bölüm ve mad
delerine ek ödenek istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

İkinci madde : 
a) Evvelce Yeşilköy meydanında inşa edilmiş olan bina ve garajların tamirine katı zaruret 

hâsıl olmuş ve 701 nci bölümün 10 ncu maddesiyle alman ödenek sarfedilmiş bulunduğundan lü
zumlu tamiratın bir an evvel yapılması için (100 000) liralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

b)m İdare elinde mevcut Duglas uçaklarına lüzumlu motor ve gövde yedek parçalarına şid
detle ihtiyaç hissedilmektedir. 

Bütçede mevcut ödenek bu ihtiyacı karşılıyaınadığından 752 nci bölümün 10 ncu hava taşıtları 
telsiz cihazları ve yedek parça satınalma maddesine (150 000) liralık ek ödenek istenilmiştir. 

c) Bu sene gerek yeniden işletmeye açılmış bulunan Çanakkale, Bandırma, İsparta, Karaköse 
Erzincan meydanlarının yolcu otobüslerinin temini ve gerekse her meydan için meydan 
hizmetlerinin süratle ifası bakımından alınmasına zaruret hâsıl olan arazi arabalarının 
mubayaa edilebilmesi için 752 nci bölümün 20 nci (Yer taşıtları telsiz cihazları, ye
dek parça satınalma) maddesine (150 000) liralık ek ödenek ilâvesi istenilmiştir. 

d) 1 Ağustos 1953 tarihinde işletmeye açılmış bulunan Yeşilköy Beynelmilel Hava Limanında 
tesisi zaruri bulunan motor tamir atelyesine nıuktezi malzemenin mubayaasiyle bu atelyenin en kı
sa bir zamanda faaliyete geçmesi zaruri olduğundan bu maksatla 752 nci bölümün 40 nci maddesi
ne (200 000) liralık ek ödeneğe zaruret hâsıl olmuştur. 

Yukarda dört fıkrada yazılı mucip sebeplere binaen ilişik iki sayılı cetvelde yazılı (600 000) li
ralık ödeneğin gelir fazlası karşılık tutulmak üzere A / l işaretli cetvelde yazılı bölüm ve maddele
re ek ödenek istenilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar 

Üçüncü madde : 
• a) 25. I I I . 1950 tarihinde Ankara meydanı udu vukubulan uçak kazasında ölen Mualla Emir'in 

vârisleri tarafından İdaremiz aleyhine Ankara Asliye 1 nci Ticaret Mahkemesinde açılan tazminat 
dâvası hakkında 1 0 . X I . 1952 tarih ve esas 951/164, 952/357 sayılı Kararla hüküm onaylanmış oldu
ğundan ve 5 . I X . 1953 gün ve 5016 numaralı istanbul 4 neü İcra Memurluğunun ödeme emri gere
ğince 21 033 lira 30'kuruş tazminatla iş bu tazminatın 23.111. 1951 den 28. 11.1954 tarihine kadar 
% 5 faizi 3 085 lira ki, ceman 24 119 liranın ödenmesi istenilmektedir. * 

b). 25.111 .1950 tarihinde Ankara meydanında vâki uçak kazasında ölen Hatun Sınmaz, Semra 
Sınmaz, Ahmet Sınmaz, Selim Sınmaz vekilleri Avukat Adnan Hepkül tarafından idaremiz aley
hine Ankara Birinci Ticaret Mahkemesinde açılan maddi ve mânevi tazminat dâvasına dair 10. X I . 
1952 tarihli ve 95.1/163, 952/356 sayılı Kararla hüküm katiyet kesbetmiş olup 5 . I X . 1953 gün ve 
5015 sayılı İstanbul 4 neü icra Memurluğunun ödeme emrine istinaden 28 999 lira tazminat ve bu 
mebaliğin 23 . I I I . 1951 den 28 . I I . 1954 tarihine kadar % 5 faizi 4 255 lira ki, ceman 33 254 liranın 
ödenmesi talep edilmektedir. 

( S. Sayısı : 66 ) 
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c) İdaremiz Sivas meydanına ait uçak sahası dâhilinde olan ve 23 . U l . 1949 tarihinden beri 

istimlâk edilmeyip fuzuli müdahaleden dolayı Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesinden Melnnet Zeki 
Hasbutçu, İbrahim Ethem Bayar, Abdürrahraan llter, Şükriye Ayata, Hayriye Savaş, vekilleri 
Avukat Tahsin Türkay tarafından İdaremiz aleyhine Sivas Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 
men'i müdahale ve ecrimisil dâvası neticelenerek 17. VI 1.1952 gün ve esas 949/226, 952/648 sayılı 
Kararla hükme bağlanmış bulunduğundan ve 23 . VT. 1953 tarih ve 953/1324 numaralı Sivas İcra 
Dairesinin ödeme emrine istinaden 390 liranın tediyesi gerekmektedir. 

d) Ankara Meydanında vukubulan kaza neticesinde ölen Yuda Hanenel mirasçıları vekili Ahmet 
Onar tarafından İdaremiz aleyhine Ankara Birinci Ticaret Mahkemesinde açılan mânevi tazminat dâ
vası İdaremiz aleyhine neticelenmiş olup adı geçen mahkemece verilen 16 . VI . 1952 tarih ve esas 
951/166, 957/209 nolu kararla 4 000 lira mânevi tazminat ile dâva tarihi olan 23 . I I I . 1951 den 
28 . I I . 1953 tarihine kadar % 5 faizli 385 lira 96 kuruşun icra ödeme emri geldikten sonra kati 
tediye yapılmak üzere 28 . I I . 1953 gün ve 2319 sayılı onaylı yazımızla emanet hesabına aldırılmış 
ise de bu kere İstanbul 5 nci İcra memurluğundan alnan ödeme emri gelmiş olduğundan yalnız taz
minat bedelinin 28 . I I . 1954 tarihine kadar olan% 5 faiz tüteri 200 liranın ödenmesi istenilmektedir. 

Yukarıda 4 fıkrada mucip sebepleri izah edildiği üzere 1953 yılı Bütçesine bağlı A / l işaretli 
cetvelde yeniden acılan 505 nci hükme bağlı borçlar bölümü için (56 964) liralık fevkalâde ödenek 
istenilmiştir. 

Karşılıksız Borçlar 

a) Kıbrıs eski Acentası Necati Özkan zamanına nit bâzı masraf belgelerinin vaktinde mer
keze gelmemesinden ve ait olduğu yıl bütçesinde de karşılığı bulunmamasından dolayı mahsupla
rı yapılamıyan (1 996) lira (94) kuruş ile Beyrut acentasına ait (2 780) lira (39) kuruş ve 
Kıbrıs yeni Acentası M. Seyfi Akdeniz'e ait (1 674) lira (49)kuruş ki, ceman 6 452) lira, 

b) izmir Meydan Müdürlüğünün Kasım, Aralık 1952 aylarında sarf ettiği havagazı bedeline 
ait olduğu yıl bütçesinin 302/60 nci bölümünde tahsisat kalmadığından (3 299) nolu fatura 
muhteviyatı 14 lira 01 kuruşun izmir Belediyesi tarafından tediyesi talebedilmektedir. 

c) 27 . V . 1938 tarihli 10 milyon Sterlinlik Kredi Arılaşması gereğince Münakit 712 sayılı 
Sözleşmenin muayene ve kontrol ücreti bakiyesi bulunan 17.11.1 Sterlinin Robert "W. Hunt Co. 
Firması adına ödenmesi istenilmekte ise de, bu mebaliğin mukavele harici olduğu ve Maliye 
Vekâletince de bu hesaptan 10.0.0 Sterlinlik bakiye kaldığı bildirildiğinden adı geçen firmaya 
Türk parası karşılığı olan 140 liranın tediyesi icabetmektedir. 

d) İdarenin inşaat teknisiyeni Ferudun Berk, Yeşilköy Hava Meydanı tamiratının kontrolu-
na memur edilmiş ve ikamet yevmiyelerinin bir kısmı yılı içinde ödenmiş ise de (1 101) li
rası için ödenek bakiyesi kalmadığından tediye edilememiştir. Bu tediyenin yapılabilmesi bakı
mından (1 101) liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

e) 1952 yılı içinde idaremize müracaatla pilotluğa tâyin edilen Fahri Tiryaki ile Şükrü Öz-
kür'üıı bilhare vâki müracaatları üzerine durumları tetkik edilmiş ve Harcırah Kararnamesi hü
kümleri dairesinde mütemekkin oldukları uiahald^n Ankara'ya kadar harcıraha müstahak oldukları 
anlaşılmış ise de yıl bütçesinde ödenek bakiyesi olmadığından istihkakları ödenememiştir. 

Pilot Fahri Tiryaki için (133) lira (30) ve Şükrü Özkür için (74) lira (34) kuruş vo TeknİNİ-
yen Emin Gül için (96) lira (35) kuruş ödenek istenilmiştir. 

Yukarda 5 nci fıkrada mucip sebepleri izah olunduğu üzere 1953 yılı bütçesine bağlı A / i işaretli 
cetvelde açılacak 506 nci karşılıksız borçlar bölümüne (8 011) liralık fevkalâde ödenek istenilmiştir. 

Netice : 1952 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle toplanan gelire nazaran aynı müddet zarfında 
1953 yılında (921 209) lira fazlasiyie gelir tahsil edilmiş ve yıl. sonuna kadar gelir fazlasının 
(1 246 000) liraya baliğ olacağı tahakkuk etmiştir. 

1953 yılı bütçesine bağlı gelir fazlası karşılık tutulmak üzere A/ l işaretli cetvelde yazılı bölüm 
ve maddeler için (463 000) lira ek ödenek ve ayrıca (64 975) lira fevkalâde ödenek istenilmiş ve 
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yatırıııtlar bütçesine bağlı A/2 işaretli cetvelde yazılı bölüm ve maddeler için de (60Ö 000) liralık 
ek ödenek istenilmiş ve bu hususa ait hazırlanan kanun lâyihası ve mucip sebebi ilişik olarak su
nulmuştur. 

1952 - 1953 gelir tahsilâtına ait mukayeseli cetvel 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Tteımımuız 
Ağustos 

Yekûn 
Eylül 
Ekim 
Kasını 
Arattık 
Ocak 
Şubat 

Yekun 

1952 
Taihsilâtı 

494 185 
584 679 
690 722 
601 975 
780 902 

1 413 705 

4 566 168 
861 505 
727 056 
428 306 
486 307 
375 988 
345 983 

7 791 313 

B E " 
1 493 894 

247 830 

1 246 064 

1953 
Tahsilatı 

396 069 
497 260 
755 055 
978 393 

1 071 000 
1 789 000 

5 487 377 
1 100 000 

800*000 
500 000 
450 000 
350 000 
350 000 

9 037 377 

f A N I 
Fazlası 
Noksanr 

Fazlası 

0 
0 

64 933 
376 418 
290 098 
375 295 

1 106 744 
238 495 

72 944 
71 694 

0 
0 

4 017 

1 493 894 

Hakiki fazlalık 

Noksaaıı 

98 116 
87 419 

O 
0 
0 
0 

185 535 
0 
0 
0 

36 307 
25 998 

0 

247 830 

. . . 

NOT : 1952 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle toplanan gelire 
1953 yılımda (921 209) lira fazlasiyle gelir tahsil edilmiş ve bu 
(1 246 000) İh aya baliğ olaeaiğı tahakkuk etmiştir. 

nazaran aynı müddet zarfında 
fazlalığın ysl sonuna kadar 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/703 
Karar No. 59 

8.1.195 i 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa-

, retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 21 . XIT . 1953 tarihli ve 
G/3528 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanım lâ
yihası Komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 1953 yılı varidat fazlası karşı
lık gösterilmek suretiyle 1953 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin muhtelif 
fasıl ve maddelerine (463 000), (A/2) işaretli 
cetvelin muhtelif tertiplerine (600 000) lira 
munzam tahsisat verilmesi ve (A/ l ) işaretli 
cetvelde yemden açılan tertiplere de (64 975) 
lira fevkalâde tahsisat konulmasını istihdaf et
mektedir. 

Munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesini 
icabettiren sebepler Hükümet gerekçesinde taf-
silen arzedilmiştir. 

Lüzum ve zaruretlerin icabı olarak sevke-
dilmiş bulunan kanun lâyihası, ekli bulunan 
cetvellerle birlikte Komisyonumuzca da Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ol
makla Umumi Heyetin tasvibine ar/edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
"1 iıı rapor Söz< 

Ankara 
.1/. KtG 

Bolu 
M. Güçbilmpz 

(rümüşane 
K. Yörükoğlu 

Kırklareli 
*Ş. Bakay 

Muğla 
N. Özmn 

'ÜSİİ 

(janakkale 
K. Akmantar 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
H. Bir and 

Ordu 
İt. Aksoy 

Siird 
M. D. Hüalp 

Reis V. 
istanbul 

II. Hüsman 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
Kastamonu 

/ / . Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
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— 7 
HÜKÜMETİN TEKLM 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğü 1933 yılı 
Bütçe Kanununa bağU A/l ve A/2 işareftixetveî-
Urde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi

hası 

MADDE 1. _— Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l 
işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine gelir fazlasiyle karşılanmak üzere 
(463 000) liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine gelir fazlasiyle karşılanmak üzere 
(600 000) liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütge Kanununa ıbağlı (A/l) 
işaretli cetveli sonunda ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı yeniden açılan tertiplere gelir fazla
siyle karşılanmak üzere (64 975) liralık fevka
lâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 4. 
yete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde meri-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ulaştırma ve Maliye vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımdı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
E. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

E. ve Ticaret Vekili 
E. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
7* Ürnin 

Devlet Vekili 

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

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
N. ökmm 

Çalışma Vekili 
H. Erhmm 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcalı 

-.BÖigB, »KOMİSYONUNUN DEĞÎgTtRÎŞİ 

Hükümetin lâyihasının başlığı aynen kabul 
edilmiştir 

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

MADDE 2. — Hühimetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın n&v 'i 

Personele verilecek munzam ücretlerle tazminat ve ikramiyeler 
10 5213 sayılı Kanun gereğince ödeneeeik uçuş -parası, tazminat ve başka mas

rafla V 

Eklenen 
Lira 

125 000 

301. Merkez daireleri büro masrafları 
40 öteberi masrafları 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücreti 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 

30i) Taşıt masrafları 
42 Hava taşıtları donatını ve onarım masrafları 
50 Çeşitli işletme masrafları 

403 Teım'il masrafları 

451 Yayın masrafları 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 

5 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

20 000 
10 000 

30 000 

3 000 
10 000 
35 000 

48 000 

20 000 
15 000 

35 000 

50 000 
100 000 

150 000 

10 000 

60 000 

UMUMÎ YEKÛN 463 000 
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F. M. 

[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev 'i 
Eklenen 

Lira 

701 Meydanlar, isttaayon binaları, hangar, aitelyeler onaranı 
10 Meydan binaları onarımı 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve telsiz cihazları 
10 Hava taşıtları, telsiz cihazları y^dek parça satınalnıa masrafları 
20 Yer ve deniz taşıtları, telsiz cihazları yedek parça satınalnıa masraf]arı 
40 Motor revizyon atelyesi için safmalmacak gereçler 

100 000 

150 000 
150 000 
200 000 

Fasıl yekûnu 500 000 

UMUMÎ YEKÛN 600 000 

P. M. 

[3] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

505 Hükmıe bağlı borçlar 
506 Geçen ve eski yıllar karşılıksız boı/elan 

Eklenen 
Lira 

56 964 
8 011 

Umumi yekûn 64 975 

Bütçe Komisyonunun Değiştirişine bağlı cet
veller 

1, 2 ve 3 sayılı cetveller »ynen kabul edil
miştir. 

M +•* I I 
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