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1. — GEÇEN T 

(Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin diğer, maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge kabul edildi. 

1£53 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmsı hakkında
ki kanun kabul edildi. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü" 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkmdakj ka
nun kabul olundu, 

Lâyihalar 
1. — îstişari Denizcifilr Teşkilâtının Kurul

ması hakkındaki Devletlerarası Sözl'eşmeye ka
tılmamıza ve bu sözleşmenin tasdikma dair ka
nun lâyihası (1/733) (Dışişleri ve Ulaştırma ko
misyonlarına) 

.2. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 
ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası (1/734) (İçişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. *~ Petrol kanunu lâyihası (1/735) (Eko
nomi, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Kıraliyeti Hükümeti arasında Anka
ra 'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/136)-.{Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına) 

.5. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti arasında münakit Dostluk ve İş Birliği 
Anlaşmasına ek Anlaşmanın tasdikına dair ka
nun, lâyihası (1/737) (Dışişleri Komisyonuna) 

Teklifler 
6. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Müh-

to ve 4 arkadaşının, Köy Kânununun 44 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/194) (İçişleri ve Adalet 
komisyonlarına) 

7. — Trabzoı? Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında ^ a n ü n teklifi 
(2/593) (Ekonomi, Maliye ve Bütçe komisyon
larca)" ' -

:ANAK ÖZETÎ 

Yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu lâyiha
sının maddeleri üzerinde görüşüldü. 

15 . I . 1954 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Kayseri M'ebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
îhsan Gülez * 

Tezkere 
8. — Bünyan Kazasının Yeniköy nüfusunda 

kşyıth Abbasoğlu Emirza Ergün'ün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/568) (Adalet Komisyonuna) 

Takrir 
i). — Çorum Mebusu Hasan Ali Vural ye 23 

arkadaşının;, Türkiye Cumhuriveti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinin İT nci fık
rası (c) bendinde yazılı (kurumların serbest ve 
sözleşmeli avukatları) tâbirinin tefsiri hakkında 
takriri (4/396) 

Raporlar 
10. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak-
kırtdakiı kanun teklifi ile Gazianteb Mebusu Sü
leyman Kuranel'in, Türkiye mimarlar, ye mü
hendisler odaları kanunu teklifi ve Bayındırlık 
ve Adalet komisyonları raporları (2/260, 390) 
(Gündeme) 

11. — Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu 
hakkındaki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağ
lı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Tarım ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/717) (Gündeme). 

12. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan ile 
Konya Mebusu Saffet Gürol'un, Basın Mesle
kinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Mü
nasebetlerin Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı fıkra ve maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/526,548,570) (Gündeme). 

^ ŞL— HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

^f r^^^ lS^""" 



BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,03 

BEİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATÎPLEB : Füruzan TekU (istanbul), Ali Ocak (Gazianteb) 
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3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Erzincan mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REİS Birleşimi açıyorum. 

4. — RIYASET DÎVANININ UMUMÎ HEYETE SUNUŞLARI 

1. —. Çorum Mebusu Hasan Ali Vural ve 23 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinin II nci fık
rası (c) bendinde yazık (kurumların serbest ve 
sözleşmeli avukatları) tâbirinin tefsiri hakkında 
takrininin görüşülmesi için kurulmuş mevcut 
Geçici Komisyona havalesi (4/396) 

REİS — Gelen kâğıtlar arasında : 
Çorum Mebusu Hasan Ali Vural ve 23 ar

kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fık
rası <c) bendinde yazılı (kurumların serbest 
sözleşmeli avukatları) tâbirinin tefsiri hakkın
da takriri vardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu geçici bir komisyonda görüşüldüğünden 
bu işin de tüzük gereğince, vekâletlerle karşı
lıklı komisyonlardan üye alınmak suretiyle 
kurulacak geçici komisyonda müzakeresi ica-
betmektedir. 

Halen bu şekilde kurulmuş geçici bir ko
misyon mevcut olduğundan bu t a k r i r i n d e 
mezkûr komisyona havalesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

2. — Balıkesir Mebusu Sıtkı Yırcali'hın, 
Petrol kânunu layihasının görüşülmesi için 
geçici bir komisyon fyurulması hakkındaki tak
riri (1/735) (4/397) 

REİS — İşletmeler Vekili buyurun. 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
(ıBalıkesir) — Efendim, gelen evrak meyannı-
da Petrol kanunu lâyihası vardır. İşin müsta
celiyet ve ehemmiyetine binaen bu lâyihayı 
görüşmek üzere, Ekonomi, Adalet, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarından ayrılacak beşer kişi
den müteşekkil bir komisyon (kurulmasını yük
sek tasvibinize arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, takrir -de mevcuttur. Onu 
okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, Petrol 

kanunu lâyihasının havale eddlmiş olduğu (Eko
nomi, Adalet, Maliye ve Bütçe 'komisyonların
dan seçilecek beşer üyeden mürefekep geçici bir 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İşletmeler Vekili 
•Sıtkı Yırcalı 

RElS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili bir takrir var , 'onu okuyo
ruz 

t '5.1,1954 

Yüksek Reisliğe . - ;,;/. 
•Bugünkü^ jgündemde mevcut kanun lâyiha 

ve tekliflerinin^ sözlü sorularla diğer işlerden 
evvel görüşülmesini arz ve teklif "eylerim. 

Maraş Mebusu 
M a b a t t ı n Hüdayiağlu 

REİS — Takriri oyunuza arz ediyorum. Ka-
[' bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yabancı Sermaye Yatırım kanunu lâyi
hası ve Geçici Komisyon raporu (1/699) 

REİS -T- Halklarında ivedilik kararı verilen 
isterden.' Yabancı Sermaye Yatırım» kanunu lâyi
hasının dördüncü maddesi üzerindeki müzake
reye devam ediyoruz. 

Efendim, geçen Birleşimde yeterlik takriri 
ievcuıttus, onu Birleşim sonu olduğu için neye 

koymadım. Şimdi Hükümet ve komisyon söz 
isterse onlara söz vereceğim! ondam sonra $*• 
Tada olan mebuslardan birer kişiye söz verece
ğim ve takriri reye koyacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; ge
çen' celsede muhtelif hatipler taraflından kanun 
projesi üzerinde durulmuş, çeşitli sualler sorul
muştur. Şimdi bunlara cevap vermek üzere hu
zurunuza geldim. 

Evvelâ Cahid Zamangil arkadaşımız dördün
cü maddenin A bendinim 2 ve 3 numaralı fıkra
larında «Bu kanuna tâbi bir teşebbüs* ile «Bu 
kanuna göre kurulmuş ve çalışmakta olan bir 
teşebbüs» ibareleri arasında bir fark bulunup 
bulunmadığını, eğer fark yoksa hu iki tarzı ifa
denin neden ihtiyar edilmiş olduğunu sordular. 

Kanaatimizce bu iki ibare arasında fark 
yoktur. Her ikisinde de kasdedilen bu kanun 
hükümlerime tâbi teşebbüslerdir. Bu, bir yazı
lış ve üslûp şeklidir . Eğer sarahati teminde 
fayda mülâhaza ediliyorsa ve yapılacak teklifi, 
Yüksek Heyetiniz tasvip edecek olursa, komis
yon namına, kabul etmeye hazırız. 

Yukarda arzetmiş olduğum fıkralarda, trans
fer edilecek miktar ikinci fıkrada; satış hasıla
tından yabancı sermaye sahiplerine isabet eden 
hisse diye ifade edilmiştir. Üçüncü fıkrada 
ise; satış hasılatının tamamı denilmiştir. < Bu 
son fıkrada da yabancı hissesi mi mevzuubahis-
tir?» diye soruluyor. Komisyon adına tasrih 
ediyorum; elbette ki teşebbüsteki yerli sermaye
nin transferi mevzuubahis değildir. Transfer 
mevzuu olan yabancı stermayenin hissesidir. Bu 
hususta bir sarahate ihtiyaç görülürse yapacak

ları teklifi komisyon adına kabul etmeye amade
yiz. 

Yine aynı fıkralarda mâkul fiyatla satıştan 
bahsediliyor, «Mâkul fiyatı takdirde yetkili mer
ci nedir?» diyorlar. 4 ncü maddenin B fıkrasının 
2 nci bendinde bu merci gösterilmektedir. Ru 
fıkrayı aynen okuyorum : 

Bu maddenin ikinci fıkrasını aynen okuyo
rum : 

(2. Hisselerin ve mevcutların satışının, is
tikrazların, hüsnüniyete makrun, olup olmadı
ğını; 

Tetkik ettirebilirler.) 
Bu merci tarafından mâkul görülmiyen mik

tarın da transfer edilemiyeceği tabiîdir. Kanu
nun mefhumu muhalifinden bunu istihraç etmek 
mümkündür. 

Diğer hatiplerin sualerine geçiyorum : Mu
halif arkadaşlar ticari maksatlarla memlekete gi
recek yabancı sermayenin gerek resülmali, ge
rekse bu sermaye kârlarının transferi meselem 
üzerinde durdular. Bir kısım arkadaşlar, tica
ri sahada yabancı sermayenin çalışması mahzu
runa işaret ettiler. 

Fakat yüksek heyetinizce kabul edilmiş olan 
birinci madde bu mevzuu esasen halletmiş oldu
ğu için bunlara cevap vermeyi lüzumsuz sayı
yorum. Şu halde bugünkü müzakeremize 
mevzu olabilecek mesele ecnebi sermayenin ticari 
sahada çalışıp çalışmaması meselesi değildir. Gi
recek olan bu sermayenin çıkşınm muayyen bir 
vâde ile mukayyet olup olmaması, kârlarının 
transferinin keza muayyen bir miktarla yahut 
muayyen bir zamanla tahdit edilip edilmemesi 

. meselesidir. Bugün mer'i olan 5821 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu, memlekete sokulacak 
yabancı sermayenin çıkışı için muayyen mühlet
ler vaz'etmiştir. Mal şeklinde getirilecekler için 
ayrı bir zaman tesbit etmiştir, nakit şeklinde 
getirilecekler için ayrı bir zaman tesbit etmiştir. 
Kanunun gerekçesinde de izah edildiği gibi, bu 
tahditler tatbikatta müspet bir netice vermemiş
tir. Yani kanunun işlemesine mâni olan hüküm
ler meyanmda görülmüştür. Bu cihet gerek ya
pılan tetkikattan, gerek ecnebi heyetlerle yapı
lan temaslardan anlaşılmıştır; Bu itibarla Hükü
met bu tasarıyı sevkederken esasen sermayenin 
çıkarılışında zaman tahdidinin bertaraf edilme-
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sini hedef tutmuştur. Yani memlekete gelecek 
olan sermayenin gerek resülmali, gerekse kârları 
dışarıya çıkarılırken giriş zamanı ile bu çıkış 
zamanı arasında her hangi bir müddetin güze-
ran etmesi şartı aranmamak icabedecektir.* Bu
nun bir zaruret ve ihtiyaç olduğuna kani, olan 
Hükümet tasarıyı bu şekilde sevketmiş, komis
yonca da bu şekilde kabul edilmiştir. Bundan 
başka ticari sahada çalışmak üzere memlekete 
girecek sermaye için hiçbir takyit mevcut de
ğildir denilemez. Eğer yüksek heyetinizin ka
bul etmiş olduğu birinci madde dikkatle tetkik 
edilecek olursa görülecektir ki, bu kanundan 
faydalanacak ecnebi sermaye için birtakım 
umumi şartlar vaz'edildiği gibi birtakım tak
dirî şartları da mevcuttur. 

Umumi şartların birincisi, memleketimizin ik
tisadi inkişafına yararlı olması şartıdır. Bu şart 
şüphesiz bu kanunu tatbik ile mükellef olanlar 
tarafından göz önüne alınması lâzımgelen bir 
şarttır. Yabancı sermaye, memleketin ihtiyaçla
rına, gelin sermayenin çalışma sahasının husu
siyetlerine her an dikkat edecek durumda olan ve 
kuruluşunu bilâhara aşağıda 8 nci maddede gö
receğimiz . teşvik komitesinin ve nihayet mem
leketin idare mesuliyetini üzerinde taşıyan Ve
killer Heyetinin tasvibiyle memlekete girebilecek
tir. Binaenaleyh; çalışma sahaları üzerinde bir 
takdirsizliği bu heyetlere peşinen izafe etmek 
caiz olmaz. Bunların kendilerine verilecek vazi
feleri bi hakkın göreceği mefruzdur. Hilafı sabit 
olduğu takdirde mesuliyet elbette bu heyetlerin 
üzerindedir. 

Diğer bir arkadaşımız «memleketimizin ihtiya
cı uzun vadeli sermayeyedir; sermaye behemehal 
uzun vâde ile kullanılmak üzere memleketimize 
gelmelidir» dediler. Bu, arzu ve emellerimizin 
ifadesi olabilir. Ama realitenin böyle olup olmı-
yacağım söylemek bugünden mümkün değildir. 
Behemehal uzun vadeli şekilde gelmeye mecbur 
etmek, yabancı srmayenin memlekete gelmesini 
önliyecek bir keyfiyet olabilir. Keza kanunun 
transfere ait hükümlerinin yerine getirilemiyece-
ğini bugünden iddia etmeye imkân yoktur. Eko
nomi ve'Ticaret Vekilimizin uzun uzun ifade et
tiği 'gitri» bu kanun tahakkuk vadisine girecek ] 
olursa yani, kanunun derpiş ettiği maksat hu
sule gelecek olursa, bugün memleketimizde şa
hit olduğumuz döviz darlığı bertaraf iflilmiş ola
caktır. Bu bir taraftan ithalâta verdiğimiz döviz-
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lerin tasarrufu ile, diğer taraftan yabancı serma
yenin yapacağı yatırımlar neticesinde artacak 
olan istihsalâtımızla elde edeceğimiz dövizle 
mümkün olabilecektir. 

Muamımer Alakant arkadaşımızın ana ser
maye ile kârların transfer şekli üzerindeki an
layışı ile mutabakat halindeydz. Bunu buradan 
ifade etmeyi lüzumlu buluyorum. 

Nihayet getirilen senmayeterin ilerdeki bir 
devalüsyona karşı teminat altına alınmış olup 
olmadığı yolundaki mütalâalara şöyle cevap 
vermek mümkündür; ticari sahada, nakdî ser
maye şeklînde çalışacak «bir sermaye devalüsyo
na tabiatiiyle mâruzdur. Sınai envestisman 
şeklinde yatırılan bir sermaye ise kendi kendi
sini devalüasyon tesirlerine karşı teminat altına 
almış bulunmaktadır. Bu itibarla yabancılar, 
memleket parasının kıymetinin sabit olmama
sından dolayı sermaye getirmekte çekingenlik 
gösterirlerse, sermayeyi nakât şeklinde speküla
tif sahada /kullanmak suretiyle değil, birtakım 
tesisler meydana getirmek suretiyle kullan
makta fayda mülâhaza edeceklerdir. Binaen
aleyh kendi kendini devalüasyon tehlikesine kar
şı garanti etmek istdyen bir yabancı sermaye 
tabiî ve zaruri olarak yatırım sahasına intikal 
«itmiş 'bulunacaktır. 

4 ncü madde hakkında söyliyeceklerimiz 
bundan ibarettir. Bundan sonra konuşacak d> 
ğer hatip arkadaşlammızı dinledikten sonra 
icabeden eevalbı vermeye amadeyiz. 

BEİS — Hükümetin mütalâası var mı? 
EKONOMİ VE TÎCABET VEKÎLÎ FETHÎ 

ÇELÎKBAŞ (Burdur) — îştirak ediyoruz. 
REİS — Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKİL (fotambul) — Muhterem 

arkadaşlar, Teşvik Kanununun en mühim mad
desi, benden evvel görüşen arkadaşlarımın da 
belirttikleri gibi, bu 4 ntfü maddedir. Türkiye'
ye sermaye yatıracak elan yabancı kimseler bu 
kanunu mütalâa ederken her şeyden evvel ve 
her şeyden fada bu 4 neti madde -üzerine eği
lecekler ve bunu ariz ve amik-'tertkika tabi tu
tacaklardır. Ve bu -tetkiki yaparken şüphesiz 
işlerine gelmıiyen taraflar mevcut olup olmadı
ğını büyük bir hassasiyetle araştıracaklardır. 
Biz bu maddeyi şimdiden tetkik- edersek, bu 
sermayedarın sermayesini Türkiye'de işletmek 
üzere neler düşünebileceğini belki tamamen 
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kestiremeyiz ama hangi noktalara takılabileee-
ğini biraz olsun şimdiden tahmin edebilirz. 

Arkadaşlar bunun başında,u zannediyorum 
ki, bir parite meselesi, yani cari kur meselesi 
gelecektir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar bâzı ra
kamlar verdi. Yuvarlak bir rakam olması işin, 
bir milyon dolar getirecek bir insanı tasavvur 
edelim. Bir milyon dolar getirecek insan, bu
nu, ikinci maddedeki tescil muamelesine tâbi 
tuttuğu vakit muhasebesine iki milyon- sekiz 
yüz bin Türk liras|,olarak kaydedecek, bu ser
mayeyi işletecektir. Belki kâr edecektir. Bir 
gün koyduğu parasını geri çevirmek istediği 
vakit, ister ki adam, bir milyon doları aynen 
geri çevirmek imkânları kendisine bahşedil
miş olsun. Sermayedar evvelâ bunu düşünür. 
4 ncü maddenin (a) bendine göre bu imkânlar 
bu sermayedara acaba bahsedilmekte midir? 
(A) fıkrası şöyle diyor : (Aşağıda yazılı kâr 
ve sermayeler, işbu maddenin (c) fıkrası hü
kümlerine tâbi olarak ana yabancı sermayenin 
mensup olduğu menşe memleket para cinsiyle 
ve cari resmî kambiyo rayici üzerinden harice 
transfer edilir.) 

Bugün doların Türk parası karşılığındaki 
paritesi 2,80 dir. Bunun uzun zaman böyle ola
cağına bizim bu memleket insanları olarak ka
naatimiz vardır. Ama yabancı bir sermayedarın 
aynen bizim gibi düşünmesini, buna itimat et
mesini istemeye pek hakkımız olmasa gerektir. 
Yabancı sermayedar bu meselede bizim kadar 
inanmış olamaz, arkadaşlar. Her şeyden evvel 
o kendi parasının değil, fakat sermayesini ya
tırmak üzere gittiği memleket parasının bir su
kuta mâruz kalıp kalmıyacağmı düşünmek 
mecburiyetindedir. Ve bunu behemehal hassa
siyetle düşünür. O halde ne ister? Burada te
sislerin satış hâsıllarından ziyade düşünülecek 
olan, birinci fıkradaki kazançlardır. Yani, te
sislere yatırılmamış, döner sermaye olarak 
kullanılmış olanlardır. Bunların, kârı olmuş 
veya olmamıştır. Harice çıkarılırken adam is
ter ki, bir gün faraza bir dolar 350 kuruş olsa 
bile bir milyon doları hiç olmazsa aynen dışa
rı çıkarabilsin. Halbuki tasarıdaki hükme gö
re böyle bir ihtimalin vukuunda sermaye döviz 
miktarı itibariyle aynen geri götürülemiyecek-
tir. 

^ Karara gelince o tamamen ayrı bir muame-
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I leye tâbi tutulmalıdır. Bu kâr Türkiye'de ta

hakkuk ettiğine göre bunun, hakikaten bura
da tasrih edildiği gibi, cari kur üzerinden trans
feri doğrudur. Fakat ana sermayenin cari kur 
üzerinden transferi sermayedarı düşündüre
cek bir şeydir. 

Arkadaşlar, kanunun adı teşvik konunu ol
duğuna göre memleketimizin yabancısı olan 
kimselerin hakikaten bu kanunla teşvik edilip 
edilmediğini tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü bir kanun maddesinin tedvini sırasında 
tamamen gözden kaçırılmıyacak husus istih
daf edilmekte olan bir gayenin hakikaten mad
de içinde mevcut olup olmadığını araştırmak 

I hususudur. Mademki, büyük bir titizlikle ve 
büyük bir ehemmiyet atfederek bir teşvik ka
nunu yapıyoruz, teşvik edici vasıftaki hüküm
leri bu kanun içinde bulundurmak mecburiye

tti karşısındayız. Bunun arkasından mâkul fi
yat gibi, hüsnüniyet meseleleri gibi, yine ser
mayedarı düşündürecek hükümler vardır. Bun
lar bir bakıma hakikaten lâzımdır, bir bakıma 
da hakikaten yine sermayedarı düşündürecek 
şeylerdir. Ben fazla tafsilâta girmiyeceğim, fa
kat şunu söylemek isterim ki, bu gibi kanun
lar her şeyden evvel âzami derecede sarih, âza
mi derecede tatmin edici, âzami derecede ber
rak olmalıdır. Sermayedarı buraya getirmek 

I istiyorsak, hakikaten geleceğine kani bulunu
yorsak her şeyden evvel onu davet edecek olan 
berrak hükümleri bu tasarının içine koymak 

i mecburiyetini hissetmeliyiz. Uzun boylu tafsi-
I lata girmek suretiyle başınızı ağrıtmak istemi

yorum, fakat maddenin bu şekilde tadiline gi
dilirse, zannederim daha ileri bir adım atılmış 
olur. 

Bir de kazançlı olma keyfiyeti hatıra ge
lebildiği gibi zarara girme keyfiyeti de hatıra 
gelebilir. 

Kazançlı olma keyfiyeti, arzettiğim gibi, kâr
ları ayırmak ve bunları ayrı esaslarla trans
fer etmek suretiyle bir formüle bağlanabilir, 
zarar etme keyfiyeti düşünülecek olursa niha
yet sermayenin getirildiği tarihteki kurla tah
vil etmek suretiyle zararı sermayedara bıra
kılabilir. Her şeyden evvel cari kurun teminat 
altında tutulması lâzımgelecektir, kanaatin
deyim, mâruzâtım bu kadardır. 

RT8ÎS- — Yeterlik takriri vardır onu okutu* 
I yorum : 
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MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Yeterlik aleyhinde konuşacağım. 
REÎS — Yeterlik aleyhinde Hamdi Başar, 

söz almıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü madde hakkında kâfi derecede ko

nuşma yapıldı tenevvür ettik. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Ahmed Vezrioğlu 

REÎS — Yeterlik aleyhinde Ahmet Hamdi 
Başar. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (îstanbul) — 
Pek muhterem arkadaşlar, geçen toplantıda bu 
Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanununun 4 ncü 
maddesini görüşürken bendeniz söz almış, fi
kirlerimi bildirmiştim. "' 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Usul hakkında söz istiyorum. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — 
Mütemmim fikirlerimi de bildirmek üzere lia,-. 
teye kendimi kaydettirmiştim. Fakat arkadaş
lar, iki gün içerisinde tetkik etmek fırsatını 
bulduktan sonra gördüm ki, mevzu çok ehem
miyetli ve birçok cephelerinden tetkik edilmesi 
lâzımgelen, memleketin hayatı ile istikbaliyle, 
bütün memleketin sanayii, ticareti, maliyesi, 
içtimai ve iktisadi bütün sektörleriyle alâkalı 
kısımları ihtiva etmektedir. Bu kısımlar üze
rinde hemen hemen müzakereler ya açılmamış 
veya. kâfi. derecede ilerlememiş bulunmaktadır. 

istirham ediyorum, esasen bir defa müza
kere edilen mevzulardan olduğu için yeterlik 
tahririyle bu i$i halledilmiş vaziyete düşürmi-
yelim. Müsaade buyurum, fikirlerimizi, tetkik
lerimizi ortaya koyalım, memleket hesabına, 
B. M. M. nin vereceği isabetli karar hesabına 
sizden istirham ediyorum. Bu takriri ret buyu
run. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) -~ 
Usul hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Muammer Bey, usul hakkında size 
söz vermiyorum. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Kakat İçtüzük... 

REÎS — Müsaade buyurun, rica ederini, 
takrir aleyhinde b'ir kişiye söz verilir, bu, usul 
demektir. Binaenaleyh heyeti umumiyeye arze-

deceğirtı, kifayet kabul edilmediği takdirde söz 
istiyen arkadaşlara söz vereceğim. 

YUNUS-MU^MMER ALAKANT (Zongul
dak) — Efendim, Tüzük mucibince reye konu
lamaz. • . _ . ' , • : ,,*;„:..•,.. • 

Muhterem arkadaşlar, yeni bir oturumdayız. 
Yeni bir oturumda Bf&yjetFinüzakere talmri-
nin reye konulabilmesi için lehte, aleyhte ve 
hakkında altı milletvekilinin konuşması lâzım
dır. 

Şimdi burada komisyon sözcüsü beyanatta 
bulundu. ArKadaşlar bu-mevzuda reylerini iz
har buyuracaklar. Geçici Komisyonda gayet acele 
olarak göf^B9)6^yİBİtey^rtiiMmiyede>'İek mü
zakereye tâbi tutulan bir kanun lâyihası hak
kındaki bir kifayeti iMzakere takriri lehte, 
aleyhte ve hakkında olmak üzere altı milletve
kili konuşmadan reye arzedilemez. Reye arze-
dilse bile tüzük hükümlerine aykırı olduğu için 
heyeti aliyeniz bunu kabul etmemelidir. 

REÎS — Efendim yeterlik takririni sadece 
yukâek: h'eyetinizin oyuna arzetmekle iktifa edi
yorum. Yalnız Muammer Bey diyorlar ki kifa
yeti müzakere takrirleri tdr birleşimle mukay
yettir. Böyle olduğuna dair tüzükte bi* sara
hat yoktur. Eğer Ahmet Hamdi Beyin esbabı 
mucibesine göre heyetiniz kifayet aleyhinde 
bulunursa o takdirde bunu reddetmek suretiyle 
kanaatini izhar eder. Şimdi yeterlik takririni 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

Buyurun Hamdi Bey. 
AHMET HAMDÎ BAŞAR (îstanbul)— Pek 

muhterem arkadaşlar; evvelâ müzakereleri ida
re etmekte bulunan kıymetli arkadaşımızın 
müsamahasına sığınarak ve bu sığındığım mü
samahada lütfen bendenizi korumanızı rica 
ederek sözlerime başlıyorum. 

REÎS — Ahmet Hamdi Bey; müsamha mev-
zuubahis değildir. Müzakere usulü -dairesinde 
cereyan- ettiği takdirde Reis sadece ";kolayhk 
gösterir. ., ^. . . . . . _ 

AHMET HAMPÎ BAŞAR (Devamla) — 
madde üzerin<ie kalaeağımı, bu madde ile ala
kalı .teyanda, bulunacağımı şimdiden temin et
meye lüzum görmüyorum^ Müzakere ettiğimiz 
4 ncü madde memieietft.gelecek ecnebi serma
yenin buradan gerek sermaye olarak ve gerek 
kârlar ye diğer haklar olarak ne şekilde mem* 

"-. «I -
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leketteiı çıkabileceğine ait olan hükümdür. 
Kanaatimce kanunun tek esas maddesi diyebi
leceğimiz madde de bundan ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar; bu maddeyi koymakta, 
yani (ecnebi sermayesi memlekete geldikten 
sonra, istediği zaman gerek ana sermayeyi ge
rek kârları çıkarabilir) hükmünü koymakta 
ya son derece samimîyiz, memleketin bu taah
hüdü ifa edecek durumda olduğuna kaniiz, 
yahut bu kanaatimiz yoktur. Fakat böyle bir 
cazip vait karşısında ecnebi sermayeyi memle
ketimize celbedebiliriz, ve onlar' geldikten son
ra memlekette istihsal gücümüz fazlalaşır, 
kuvvetleniriz, bizzat bunların gelmesi bize bir 
kuvvet verir ve bu suretle de sermaye trans
ferlerine her zaman imkân verecek bir duru
ma gireriz mütalâasmdayım. 

Arkadaşlar; kanaatime göre bu dördüncü 
madde ile giriştiğimiz taahhüdü ne bugün ne 
de yarın ifa etmek durumunda değiliz. Çün- i 
kü, müsaade buyurursanız bu mevzuda geçen I 
toplantımızda sayın Çelikbaş " m ortaya koy- ı 
duğu iki meseleyi daha evvel tetkik etmek lâ
zımdır. Bunlardan birisinde Çelikbaş size müj
deliyor, diyor ki : Bu kanunu kabul edin, bu 
kanunu kabul ettikten sonra bir lâstik fabri
kası 40 milyon lira sermaye ile geliyor, bir 
traktör fabrikası 50 milyon lira ile geliyor. 
Bunlar burada muazzam fabrikalar kuracak
lar. Bu fabrikaları kurduktan sonra, bunların 
imal ettiği malların mümasilleri Türkiye'ye 
geldiği takdirde hangi fiyatla satılabilirse, bu 
mallar da o fiyata verildiği takdirde ben dı
şardan mal getirmeyi menedeceğim.» Böyle 
buyurdular ve müjdelediler. 

Arkadaşlar, ben bundan dehşetli bir korku 
hissettim ve bundan ıstırap duydum. îç piya- ı 
sa istismarı gibi istismarların, iktisadi, fiili 
inhisar tesis etmek suretiyle yapılacak istismar
ların en feciini bir ecnebi şirketine, Hükümet 
ayrıca bir kanun istihsaline lüzum görmeden, 
bu kanunla vermek salâhiyetine malik olacak. 
Çok korkunç, arkadaşlar. Türkiye'de iç piyasa
da istismar denilen hâdisenin nasıl bir hâdise 
olduğunu Çelikbaş belki tetkika vakit bulama
mıştır. Çelikbaş, asistan olarak Devletçi, profe
sör olarak hususi teşebbüs taraftarı, milletveki
li olduğu müddetçe de böyle bir kanunda ka
yıtsız şartsız transfer aleyhtarı, vekil olduğu | 
zaman şunu yaparız, altın da satarız diyecek I 

kadar cüretkâr ve cesur olabilir. Fakat realite 
böyle değildir, arkadaşlar. Türkiye'de 1928 se
nesinde Lozan Muahedesiyle Türkiye millî is
tiklâl haklarını kullanıp gümrükleri yükselttik
ten sonra Türk piyasası, daha evvel açık pazar 
halinde bütün sanayi memleketlerine istismar 
sahası teşkil etmiş olan «Türkiye iç pazarı» bü
yük bir fiyat makasının tazyiki altına, müsteh
lik halkın ve çiftçinin aleyhine işliyen bir fi
yat makasının hakiki baskısı altına girdi. Şöy
le oldu arkadaşlar : Açık pazarken Türkiye, 
Türkiye'nin ziraat mahsulleri ile aşağı yukarı 
Türkiye'nin ithal ettiği sanayi mamulleri eşya
sı fiyatları da, gümrük resmi çok hafif olduğu 
için, dünya pazarları fiyatlarına yakın bir fi
yatta seyir etmekteydi. 1928 senesinde gümrük 
istiklâlimizi kazandıktan sonra; Türkiye 'de sa
nayi eşyası fiyatları, dünya fiyatlarının bir, hat
tâ iki misline yükseldi. 

Fakat öbür taraftan Türkiye zirai mahsul
leri üzerinde kuramıyacağımız veya kursak bile 
o gümrük fiatlar üzerine müessir olamıyacağı 
için dünya piyasasının fiatleriyle karşı karşıya 
kaldık. îşte bunu istismar ettik. Bu istismarı, 
Türkiye müteşebbislerinin, Türkiye sanayicile
rinin yapmasından dolayı bu memlekette bir 
miktar müteşebbis sermayedar insanlar meyda
na geleceğinden dolayı hakiki mânada büyük bir 
tehlike teşkil etmedi. O zaman ki, mütalâaları
mızı hatırlayanlar bilir, ben şahsan o tarihlerde 
müthiş devletçi oldum, (sağdan bravo sesleri). 
Hâlâ da o devletçiliği muhafaza etmekteyim. 
Niçin devletçi oldum ? Bir büyük istismar sahası 
vardı. Bu sahadan Devlet istifade -etmeliydi. 
Büyük sanayii, Devlet kurmalı. Farkı fiat, Dev
letin elinde bulunmalı, hiç olmazsa kendimiz 
yaptığımız istismarda müteşebbis, Türk dahi 
olsa, bunları ona vermeyip topluluğa maletme-
liydi. O tarihlerde devletçi bir politikanın kon
ması, işte bu şekildeki mülâhazalarla ve yapıl
mış mücadelelerle oldu. 1933 te Celâl Bayar İk
tisat Vekili iken başlamış olan bu güzel politi
kanın o zaman dahi şöyle tatbiki mümkündü : 
Bu açık sahayı, yani dış dünya piyasalarında 
çok yükseğe çıkmış olan fiatlerden istifade ve 
iç piyasayı istismar etmek hakkını ecnebi mü
teşebbislere verip ecnebi sermayeyi sanayi sa
hasında çalışmak üzere getirmek imkânı vardı 
ve böyle bir kanun yapılabilirdi. Hakikaten, 
kendi sermayelerini buraya getirip kârlarını ve 
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sermayelerini olduğu gibi, istedikleri zaman I 
çıkartabilmek imkânına malik olsalardı, Eti-
bankın ve Sümerbankm elinde bulunan sanayii 
takviye için o zaman da ecnebi sermaye getirile
bilirdi. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, o zaman 
gelemezdi, bugün gelmesi mümkündür. 

Mevzuubahis olan mesele ecnebi sermayesi
nin gelip gelmemesi değil. Benim kanaatimce 
iç pazar istismarına ecnebi sermayesi girmeme
lidir. (0... sesleri) Hangi sfahaya ecnebi serma
yesi girecek? Fiyatların fiilî şekilde inhisıar 
şartlarına tâbi olan sahalara girmiyecek. Bun
lar birer inhisardır. Meselâ Çelikbaş, lâstik fab
rikası kurduracağız, bundan sonra da dışardan 
gelecek malların ithalini menedeceğiz, diyor. 
(öyle şey yok, bunu hangi maddeden çıkardın 
sesleri) Dövizimiz olmadığı zaman ithalâtı ke
seceğiz demişlerdir.. Binaenaleyh fiilî vaziyet 
budur. Şimdi arkadaşlar, daha açıkçasını söy-
liyeyim. Şu iki senelik ömre malik olan ve topu 
topu 14,5 milyon liralık ecnebi sermaye temin 
etmiş bulunan kanunumuzda, sözcü arkadaş di
yor ki, burada kâr haddini tesbit etttik ve % 10 
dan sonra bu sermayenin istediği zaman trans
ferine meydan vermiyen şartlar vardı. Onun 
için gelmedi. Ben bu mütalâaya iştirak etmedim. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Ben böyle bir ş'ey söyleme
dim. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — Ben 
öyle anladım efendim. 

Şimdi arkadaşlar; bu on dört buçuk milyona 
varan sermayenin içinde hangi nevi müesseseler, 
teşekküller vardır? Memleketimizdeki birçok 
sanayi müesseseleri bundan şikâyet ediyor. Bu
nun hakkında elimde tomar tomar vesika var
dır. İşte şimdi, salona girerken aldığım bir 
feryatname, istanbul makara ve dikiş ipliği 
imalcil'eri namına gelen bir mektup. Diyorlar k i ; 
ingiliz firması ismiyle gelen bir müessese bura
da şunu yapıyor, bunu yapıyor, bu müessese 
umduğumuz şekilde bir sanayi kurmaktan zi
yade bir ambalaj sanayii kurmuş, hususi imkân
lardan istifade etmek suretiyle bizi mahvediyor. 
Bu vaziyette yirmi bin kişi işsiz kalıyoruz. 

Geçen toplantıda da arzetmiştim; teşvik ka
nuniyle memleketimize yazı makineleri geldi, 
hesıap makineleri geldi. Bu yazı ve hesap maki
nelerini sokmuş olan o müessese,, şüphe yok ki, 
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("bunları istediği zaman transfer etmeye, yani 
dolarlardan elde ettiği k â n ve ana sermayeyi 
bu kanun mucibince istediği zaman dişarıya 
ihraç etmek imkânına maliktir. Bunun nere
lere kadar varacağına ait bir küçük misal ve
reyim. Türk parasının hakiki kıymetiyle fik-
tif kıymeti arasındaki, yani dış ödemelerdeki 
farkı herkes bilmektedir. Ben bundan evvel 
bilmünasebe bir beyanatımda da arzetmiş ol
duğum veçhile, Türk parasının çok kıymetli 
paralar arasına girmesinin mümkün olduğuna 
kani olanlardanım. Fakat bu paranın kıymetten 
düşüşünde aldığımız tedbirlerin % 100 âmil ol
duğuna da kani alanlardanım. Bu itibarla söy-
Uyaceğim sözlerin, Türk parasının kıymetini 
nakisedar edecek mahiyette görülmemesi lâ
zımdır. Bence paramız kıymetlidir. Fakat biz 
onu zorla düşürmekteyiz. 

Şimdi şöyle bir vaziyet mevcut oluyor: Bu 
gün Türkiye'den dışarıya döviz ihraç etmek 
muazzam kâr teşkil etmektedir. Yani tdz bu« 
gün 280 kuruşa malik olacağımız dolarla bun
dan en aşağı 280 kuruş da kâr sağlıyabiliriz. 

Arkadaşlar, bütün ithalâtçılar demiyorum, 
birçok ithalât mallarının fiyatları bir miktar 
dövizi dışarıda bırakmak kaydiyle yüksek fi
yatla gelmekte ve 280 kuruş olan doların bir 
kısmı dışarıda kalmaktadır, bunun dışarısında ih
raç malları da aynı vaziyeti almaktadır. Şimdi 
bütün bu muameleler, takas denilen ve memle
kete zarar veren işler önlenmemektedir. Şimdi 
bu kanunla büyük bir kapı açılmakta ve gele
cek bir ecnebi sermayeyi ithal etmiş olan bir 
şirkete birisi diyecektir ki, sen bu tesisi sat, 
bunun transferini yaparken getirdiğin bir mil
yon lirayı (baz) olarak aldığımızda, ne ediyor 
bunun karşılığı? 2 800 000 Ura. Ben bu paraya 
3 milyon olarak vereyim, dört milyon vereyim, 
3,5 milyon vereyim. Evet ben satın alayım sen
den, sen de dövizi ihraç et ve ihraç ettikten 
sonra şu kadar döviz de benim olsun» Ben sana 
2 800 000 liraya mukabil dört milyon lira ver
medim mi? Dört milyon ihraç et, gerisini bana 
ver. 

Arkadaşlar, şeytanın aklına gelmiyen şeyle
ri piyasa yapar. Ne git i kombinazonlar varsa 
bu açık kapıdan istifade ederek bunları yapar. 
Biz de bu açık kapıyı kapıyalım diye uğraşır 
dururuz. » 

I Sonra arkadaşlar, mühim bir nokta daha Yar. 
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Demin arzettiğim bir nokta; bugün Türk sana
yicilerinin, Türk müteşebbislerinin Türk Dev
letinin istismar sahasına girmiş olan iç piyasa, 
çünki Devlet de sanayi yapmıştır, hususi müte
şebbis de sanayi yapmıştır, iç piyasayı istismar 
ediyorlar. İstismarın mânasını fena anlama
yın, iç piyasada hâsıl olan bâzı farklar, kâr
lar, hiç olmazsa Sümerbankr Etibank ve saire 
gibi teşekküller dolayısiyle Devlette veya mü
teşebbislerde ve nihayet memleket içinde kal
maktadır. 

Türkiye bugüne kadar şu iç piyasadaki 
sınai faaliyetinden mütevellit kârlarını döviz 
olarak ihraç etmemiştir. Şimdi» kendi ithalât 
ve ihracatımızla kendi tediye muvazenemizi 
yapmakta güçlük çekerken biz iç piyasayı is
tismardan doğan kârları da döviz olarak öde
mek mecburiyetine katlanacağız, nasıl olur 
bu? 

Şimdi arkadaşlar; memlekete, arzettiğim 
, gibi, bu kanun dolayısiyle uzun vadeli plas

man sermaye gelebileceğinden şüpheliyim ve 
illâ' bu sermayeler, Çelikbaş'm söylediği gibi, 
fiilî inhisar tesis etmesini temin etmiş olurlar
sa gelirler, yoksa bunun dışında geleceğini 
ben zannetmiyorum. Esasen bu bahis, üzerin
de çok durulmaya lâyık bir bahistir. Bir mem
lekette, millî sanayi, beynelmilel sanayi île fi-
nans bakımından,... .sermaye bakımından nasıl 
iş birliği yapabilir? Bu problemin biz hiçbir 
noktasını halletmeden 10 maddelik bir kanun
la- i$t tanzime çalışıyoruz. Finanse kolay değil. 
Bir memleketin ecnebi sermaye ile iştirakini 
t«min edebilmek için o memleketin, sermaye 
ihraç' eden memleketlerle birtakım mevzular
da birleşmesi lâzımgelir. Meselâ, paralarında 
bir muadelet olması lâzımgelir, o memleketlerin 
resmî para kuraları arasında büyük farklar ol
maması lâzımgelir, döviz tahditlerinde, vergi 
usullerinde, sanayii himaye usullerinde ve bir
çok usullerde brleşmesi lâzımgelir. Aynı za
manda sermaye ithâl ve ihraç hususundaki 
mevzuatında beraberlik olmak lâzımigelir. Hiç
birisini yapmış değiliz. Bir şey yapmadan- yal
nız on maddelik bir kanunla ecnebi sermaye
nin bu memlekete gireceğini zannediyoruz. 
Evet gelecek bu sermaye, demin de tasrih et
tiğim gibi, kapkaç ticareti şekli ile hakiki mâ
nada Myük suiistimaller kanunu şekilleri al
tında maskelenmiş olan kısmı gelecektir. 
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i Arkadaşlar, çok mühim bir noktayı daha 
I söyliyeceğim, galiba biz devrin ne devir oldu-
I ğunu bilmiyoruz. (Soldan, gürültüler, sağdan 

devam sesleri). 
Ecnebi sermayenin. Türkiye 'ye 19 ncu asır

da, imtiyazlar ve saire şeklinde geldiği duru-
ma nazaran bugünkü durum daha az tehlikeli 
değildir. 

iŞunu arz edeyim : lEğer (bu imıtiyazlaır mu-
I ayyen bictakım işler için olsa, meselâ şuraya 

şimendifer, şuraya liman yapılması için, yani 
eğer bu kanunun başında, gelecek sermayeler 
filân yerde yapılacak şimendifer, filân yerde 

I yapılacak baraj, filân yerde yapılacak rıhtım 
içindir, bunun için sermaye istiyorum ve bu 
şartlarla bir kanun hazırlanmıştır, demiş olsa
lardı tehlike daha az olurdu. Yani şunu hatır
latmak istiyorum, Düyunu Umumiyenin teşek
külünden evvelki durumdan daha tehlikeli bir 
duruma giriyoruz. Bütün ümit noktamız şudur; 
bu işin ehil ellerde bulunacağı ümidi. Düyunu 
Umumiye zamanında gelmiş olan sermaye do
layısiyle dahi memlekette ecnebi düşmanlığı 
başlamıştı. Memlekette ecnebi düşmanlığı, ec
nebi sermaye düşmanlığı bu memleket için 
çok tehlikeli bir vaziyet hâsıl eder. Bugün 
Türk Müteşebbisinin, Türk işçisinin, Türk sa
nayi erbabının karşısına çıkacak olan imtiyazlı 
ecnebi sermayesine karşı memlekette yakın za
manda doğacak düşmanlığın tehlikesi üzerine 
nazarı dikkatinizi celbederim. 

EKONOMİ VE TİÜAKFT VEKİLİ FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ecnebi sermayesine 
imtiyaz yoktur. Zapta geçsin. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — 
Ecnebi sermayesine karşı düşmanlığın başladı-

| ğmı şimdi bana gelen mektupların ispat etmek-
| te olduğuna inanmanızı bendeniz rica etmekte

yim, Sayın Bakan. . 
Şimdi arkadaşlar, ecnebi sermayeye karşı 

I teşvikkâr olmamız lâ^mgeîir, ileniyor Hakika
ten bu sermayenin her bakımdan içimize gel-

I meşini istiyen bu telâkkinin doğuracağı bir ne-
! ticeye daha işaret etmek Sterim-. 

Bugün kapitülâsyonlar devrinden, Düyunu 
I Umumiye devrinden buşüne kadar memlekette 
j bakiye kalmış olan ecnebi sermaye artıklar mf 
i imtiyazlı sermayeleri tasüiye etmiş bulunuyorum. 
| O devirden bu devre kadar kendiliğinden gel-
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iniş, kanunlarımızın çerçevesi içinde çalışma- . 
ya devam etmiş olan ecnebiler dışında, böyle 
imtiyazlarla, kanunlarla, kendisine vaitler ya
parak getirdiğimiz sermaye miktarı, iki sene
de 14 milyon gibi gayet küçük bir miktar, teş
kil etmektedir. Bu iş ya çok büyük miktar teş
kil edecek veya küçük miktarda devam edecek
tir. Arzumuz, bu sermayenin yüzlerce milyon 
lirayı bulmasıdır. Sayın lyriboz, ziraat saha
sına da teşmil edelim, derken yalnız tohum için 
bir milyar liraya ihtiyacımız vardır, buyurdu
lar, bunu* biz nasıl temin ederiz, dediler. To
hum için bir milyar liralık sermaye plasmanı
na müsait bir açık kapımız vardır. Tohum için 
böyle, sanayi için böyle, şunun için böyle, bu
nun için böyle. Demek bunu yapan arkadaşla
rımız şunu düşünüyorlar : Bu memlekete bir 
iki milyar, üç milyar ecnebi sermayesi gelsin. 

Arkadaşlar, böyle sermaye akınına kapıları- [ 
nı açmış olan memleketler ister istemez, çok 
rica ederim, benim sözümü burada kesmeyin. 
(Kim kesiyor sesleri) Bir şey söyliyeceğim, bel
ki bâzı arkadaşlar yanlış anlarlar, böyle ecne
bi sermayesine kapısını açmış olan memleketler 
ecnebi müdahalasine de iç siyasetlerini açmaya 
mecburdurlar. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Söz is
tiyorum, 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — Ba
nın ne kadar korkarak söyledim. Ecnebi, bu | 
sefer sizin vergi kanunlarınızdan şikâyet ede- I 
cek, ecnebi, sizin bütün kanunlarınızdan şikâ
yet edecek, hattâ ecnebi bu kanunların ve bu 
usullerin değiştirilmesi için politikacı adamlar 
bulacaktır. Bu, yalnız bizde değil; Amerika'
da da böyledir. Bu Meclisin içinde ve birçok 
teşriî yerlerde, şunlarm, bunların fikirlerini 
müdafaa ediyor töhmeti altında bulunan arka- | 
daşlarımız bulunacaktır, kendisi için, falan ec
nebi şirketindedir, denecektir. 

Görüyoruz ki, ecnebi sermaye karşısındaki 
vaziyetimiz her bakımdan sağlam değildir. Dör
düncü madde ile, tanıdığımız Hükümete verdi
ğimiz mutlak salâhiyet şeklinde bu memlekete 
gelmiş olan sermayenin ihracı ve kârlarının ve 
haklarının ihracı şeklindeki salâhiyet, mutlak . 
mânada tatbik edilecekse, bu, hem Anayasaya, 
hem de bütün mevzuata aykındır, büyük bir 
hukuk meselesidir. Bir kanun, döviz takyidatı 
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koymak isterse bu sahaya döviz takyidatı kö-
yamıyacağız. Eğer sonra koyacağımız tahdit
lere bunlar da dâhil olacaksa o zaman, bugün 
verdiğimiz emniyetin mânası kalmıyacak. Ec
nebi sermaye bundan hariç kalacaksa o zaman 
da millî iradeyi, hâkimiyetimizi peşinen tahdit 
etmiş olacağız. Bu itibarla ben bu maddenin 
kaldırılmasını teklif ediyorum. 

REİS — Ekonomi ve Ticaret Vekili. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 

ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
geçen içtimada konuşan arkadaşlarıma ve bu
gün biraz evvel kürsüden inen Sayın Hamdi 
Başar'a cevap vermeden evvel Demokrat Parti
nin 1950 seçimlerine girmeden evvel Türk Mil
letine ilân etmiş olduğu Seçim Beyannamesin
den bâzı şeyleri, bilhassa Hamdi Başar arkada
şımızın konuşmasından sonra okumayı zaruri 
buldum. 

ATIF TOPALOttLU (Ordu) —Burası seçim 
meydanı değil. 

REİS — Atıf Bey rica ederim müdahale et
meyin. Alâkası yoksa keseriz. Riyaset mevkii
ne geçmeyin. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Devamla) — «Millî sermaye ve hu
susi teşebbüsün çalışma teminatı noksan ve...» 

KENAN ÇIĞMAN (Çankır ı )— Atıf Topal-
oğlu ben bir şey söylemedim, bana niçin hitabe-
diyorsun? Ne bağırıyorsun böyle? 

REİS — Müsaade buyurun, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Devamla) — «Millî sermaye ve hu
susi teşebbüsün çalışma teminatı noksan ve 
inkişaf imkânları mahdut olan bir memlekette 
dıştan sermaye gelmesini beklemek bir hayalden 
ibaret olur. Halbuki dışardan gelecek teşeb
büs, sermaye ve ileri tekniğe şiddetle muhtaç 
bulunuyoruz. Geçmişte takip olunan siyasetin 
sermaye ve teşebbüse muhtaç bulunulduğunu 
idrâk etmemesi ve buna ehemmiyet verilmemesi 
sebebiyle dıştan sermaye gelmesini önliyecek 
yollardan yürümüşlerdir.» Şimdi burada 1929 
daki devletçilik telâkkisini aynen muhafaza et
tiğini ifade eden Hamdi Başar arkadaşımız bu 
beyannameyi millete ilân 'eden bir partinin sa
fında milletvekili olarak gelmiş olduğundan 
üzüntü duyduğumu bildirmek isterim. (Soldan 
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bravo sesleri, alkışlar.) Şimdi sözlerime geçi
yorum. 

Esasen şahsen, muhtelif vesilelerle huzuru
muzda Hamdi Başar arkadaşımızla ihtilâfa düş
tüğümüzü ifade etmek isterim. Çünkü Başar 
arkadaşımız esasen bizim programımızla hali ih
tilâftadır. O kadar ihtilâfta idi ki, bizim hususi 
teşebbüse vermiş olduğumuz ehemmiyetle tama
men uzak merkezden plânlaştınlmış bir cemiyet 
ekonomisine ait bir kanun teklifi dahi yapmıştı. 
Şimdi burada tekrar bizi fikir silsilesini haki
katen takip etmek imkânlarından mahrum kıldı. 
Zaman oldu, makara fabrikalarına dair yazısın
dan bir parça okudu. Zaman oldu, döviz kıy
metlerinin fiilî kıymetlerinden, hakiki kıymet
lerinden bahis açtı. Zaman oldu, düyunu umu-
miyeden, 1929 iktisadi buhranından, Gümrük 
resimlerinden ve saireden bahsettiler. 

Arkadaşlar, bütün söylenen sözlerin bir sis
tem dairesinde söylenmesi lâzımgelirdi, ki yine 
aynı sistem dahilînde mütalâalarını, cevaplandır-. 
mak mümkün olsun. Bizi kendilerine sistemli bir 
cevap vermekten mahrum ettikleri için kabahat 
bendenizde değil, yine kendilerinde olacaktır. 
Buna rağmen, teker teker ortaya attığı fikirler
den cevaplamaya değer olduğunu tesbit ettik
lerimi huzurunuzda cevaplandıracağım. 

Bir kere, bu Yabancı Sermıye Kanunu, ge
çen gün de işaret ettiğim veçhile, memleketin 
dış tediye müşkülâtını artırmak maksadını de
ğil, bilâkis bunu hafifletmek maksadını göste
ren bir kanun lâyihasıdır. 

Dünya kendi imkânlariyle inkişaf etmiş olan 
memleketler, iktisat tarihinde, sanayide tekad-

'düm eden memleketlerdir. Birleşik Amerika 
Devletleri dahi, hariçten, Amerika Birleşik Dev
letlerine yapılan yatırım veya Amerika Birleşik 
Devletlerinin hariçten temin ettikleri sermaye
lerle bugünkü haline gelmiştir. 

Türkiye inanmak lâzımgelir ki, görmek lâ-
zımgelir ki, tabii servet kaynaklan itibariyle 
namütenahi imkânlara sahiptir, derken, sadece 
kendi görüşümüzü değil, Türkiye'nin bir buçuk 
asırdan beri yeraltı ve yerüstü servetlerini ya
kından tetkik etmiş olan yabancıların görüşle
rini ifade etmek isterim. 

Bilhassa belirtmek isterim iki, ımeımleketwniz-
deki imkânlar muazzamdır, arkadaşlar. Ama 
memleket bu imkânlardan faydalanaımamıştır. 
Niçin? Çünkü modern ekonomide, iktisadi inıki-
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şafta gayet mürekkep, binbir çark içerisinde 
işliyen malî imkânlar, teknik imkânlar, senma-' 
ye, kredi ve saire müesseseleri, bizim memleke
timizde, iktisaden inkişaf eden memleketler 
kadar yer alamamıştır. Niçin yer alamamıştır ? 
Çünkü bu binbir çeşit makineleri memlekete 
getirip yararlı hale koyabilmek için memleke
tin bunları tedarik edecek dövizlere sahip ol
duğu zaman görülmemiştir. Niçin dövizin sahi
bi olmamıştır? Çünkü memleket gayet dar, 
8 - 1 0 ticaret maddesinin ihracatiyle yetinmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bir memleket, ci-
hazlanmaJk için hariçten satınalmak mecburiye
tinde olduğu malları kendi imkânı ile satmala-
mazsa, bu memleketin yabancı sermayeyi ımem-
löketine sokarak istifade etmesi kadar tabiî bir 
şey 'olamaz ve başka '3 neü yolu olan tedbir de 
bulunamamıştır. 

(Şimdi, bu 'kanun lâyihası, ana hedefi itiba
riyle, esasen teşebbüslerimiz üzerinde dedikleri 
gibi, veya hakikatte öyle olmadığını bildikle
r i halde, o yolda bir kanun zehabını tevlidet-
>mek için yaptıkları gibi, ecnebi sermaye, bizim 
malî teşebbüslerimizden ayrı bir sisteme, ayrı 
bir hulkuka, ayrı bir imtiyaza sahip olarak ça
lışacak değildir. Eğer kanunda böyle bir ibare, 
böyle bir cümle varsa göstersinler. Böyle bir 
şey yoktur. Hiç lüzum yokken, tamamen yeril 
teşebbüslerin şartları içinde çalışacak olan bu 
sermaye için Düyunu Umumiye tâbirini kullan
dılar. O, başka bir âlemin teşebbüsü idi, o de
vir ilelebet kapandı, kendileri de bilirler. Ama 
cepheden taarruz edip muvaffak olamayınea 
şimdi cenahtan ve başka cephelerden taarruz 
etmeyi düşünmektedirler, imtiyazdan bahset
tiler, sanki yabancı sermaye Türk sermayesin
den başka bir şart taşıyormuşcasma. Muttasıl 
kelimeler sarfettiler, mukayeseler yaptılar, bu, 
doğru değildir. Çünkü, bu kanun lâyihası esa
sen... Şunu da arzedeyim, fiiliyatta hiçbir 
memlekete, veya iktisadi inkişafı yolunda olan, 
siyaseten kuvvetli olan bir memlekete dahi ya* 
bancı sermaye tek başına gelmemektedir, millî 
sermaye ile iştirak halinde,çalışmaktadır. Bu 
bakımdan bu kanun lâyihasının zannettikleri, 
veya bilip de zannettirmek istedikleri gibi, ser
mayeleri imtiyazlı, yabancı şirketleri getirmek, 
uzaıktan yakından ımevzuubahis değildir ve esa
sen bugünün Türkiye'si bu 'şartlarla bağdaşa
cak bir Türkiye değildir. (Bravo sesleri). 
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iŞimdi konuşulan madde nedir? Madde, ya

bancı memleketten sermaye celbini cazip kıl
mak için, kârların hepsinin transferinin ve ya
bancı memleketten gelen sermayenin, teşebbü
sün tasfiye «edildiği tarihte Türk lirası olarak 
ne çıkacaksa, yabancı sermayeye bu Türk lira
sı üzerinden isabet edecek payın, memleketin, 
parası ile, menşe memleketin parası ile transfe
rine aittir. Esasen bu kabîl teşebbüsler zannet
tikleri gibi bir, iki, üç yıl için, gelmezler arka
daşlar. Çünkü bugünkü ekonomide, sanayide 
bâzı makineleri alıp yerine yerleştirdikten son
ra bunlar kolay kolay paraya çevrilemez, ya
pışır kalır yerinde arkadaşlar. 

Bu bakımdan böyle bir sahada çalışan teşeb
büsler, zannettiklerinin hilâfına olarak uzun müd
det ve devamlı çalışmayı isterler ve esasen bun
lar müesseseyi kurmadan evvel bugün o mem
leketin içinde çalıştıkları şartları, ekonomik şart
ları siyasi şartları, içtimai şartları ve o memle
ketin evvelâ geçirdiği iktisadi, siyasi, içtimai 
şartlan tetkik ederler ve ancak ondan sonra 
sermaye buraya gelir, yoksa başka türlü para 
gelmez arkadaşlar. 

Bu şartlar içinde sermayenin bir sene sonra 
gideceğini düşünmek bizzat vakıalara aykırı 
düşen bir noktai nazarı müdafaa etmektir ve 
iesasen bilindiği içindir ki, lâyihanın bir başka 
maddesinde büyük teşebbüsler, bu kabîl teşeb
büsler kârlarını hemen hissederlara dağıtmayıp 
işlerini takviye etnuek isterler. Kendi kendini 
millî kaynaklarla oto finansmanını takviye et
mek için bunları genişletirler. O da düşünül
müştür, madde vardır. 

Şu halde bu maddeyi dahi tetkik ederken, 
tasarıyı esasen kül halinde mütalâa etmesi lâ-
zımgelirken arkadaşımız maddeden ayrılmış, 
bugünkü şartlarla hiç alâkası olmıyan Ibir âle
me gitmiştir. O âlemdeki muhayyilesinde ne
ler varsa burada sayıp dökmüştür. Bunlann 
hâdisemizle alâkası yoktur. Her memlekette 
sanayi kuruluşunun bir tabiî kanuniyeti var
dır, arkadaşlar. İktisaden en kuvvetli memle
ketlerde dahi sanayi muayyen bir hava içerisin
de kurulur. Türkiye behemehal bu havayı ya
ratmaya mecburdur. Çünkü hâdiseler bunu 
zorlamaktadır. 

Kendileri misal verdiler, döviz müşkülâtımız 
ithalâtı ödiyemez, dediler, ödiyemezsiniz arka
daşlar. Bu .derece hayat standardı yükselme is- | 
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tidadı gösteren, çanğı çıkarıp ayakkabı ve lâs
tik giyen bir memleketin ithalâtını on madde 
ile karşılamaya imkân yoktur. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Şu halde hariçten gelecek bâzı maddeleri, 
gönlümüzün istediği şeyler olarak değil, iktisa
dı hesaplarla ve Türk iç piyasasının bugünkü 
ihtiyaçlarına göre ayarlamak mecburiyeti ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bugün Gümrük Res
mi yok mu? Var. Şu mevzuat yok mu? Var. Ya
bancı sermaye bütün bu mevzuatı tetkik eder, 
eğer şartlan müsait görürse gelir müessesesini 
kurar, görmezse kurmaz, gider. Bugün memle
ketin içinde bulunduğu şartları gördükten son
ra, ona göre bu yabancı sermaye gelecektir. 
Eğer dedikleri gibi, şu kanun kalksın, şu vergi 
konmasın derse, gülünç vaziyete düşer, bunu 
kimse diyemez arkadaşlar. Böyle dendiği tak
dirde, hangi hükümet iş başında olursa olsun 
sermayeyi insan olarak tatmin etmek için kar
şısındakine der ki, siz bu sermayeyi getirdiği
nizde memlekette mevzuat mevcuttu. Kusur si
zin beceriksizliğinizdedir. Siz iyi bir teşlbbüs 
kuramamışsınız, hesabınızı iyi yapamamışsınız; 
böyle denir. Türkiye'de bugün döviz sıkıntısı 
oluyorsa, her Hükümet bu dövizlerin en iyi bir şe
kilde, yani Türk camiasının* işlerinin en elve
rişli bir şekilde görülmesi bakımından kullanıl
masında elbette ki, mânevi bir mecburiyet du
yacaktır. Kanunlar müsait olsa dahi, memle
kette yapılan bir malın imalini teshil yoluna 
gidecektir. Sıkıntı vardır, döviz tahsis edemez. 
Muhtaç olunan bir hizmet ve saha için döviz 
tahsisi yolunda hükümetleri teçhiz ettiğimiz 
müddetçe esasen her memlekette böyle tedbir
ler alınmaktadır ve her memlekette iç piyasa 
ihtiyaçları için tediye müşkülâtının baş göster
diği zamanlar da görülmektedir. Sanayi böyle 
tediye müşkülâtının baş gösterdiği zamanlarda 
kurulmaktadır. Şimdi diyorlar ki; efendim öy
le bir taahhüt altına "giriyoruz ki, ilerde bunu 
ödiyemiyeceğiz. Böyle bir fabrika kurulurken 
bir memlekette 40 milyon liralık bir maddenin 
hariçten ithali bakımından hangi şartlar içinde 
işe başlıyalım dedik ve motorlu vasıtalardan 
başlamayı uygun bulduk. Bunların tutan bitta
bi 40 milyonu da geçecek. Şu halde bunun he
sabı yapılırken bu, bize ; söylendiği' gibi, bu 
miktara varabilecek. Memleket bu kadar reka
bet fiyatları içerisinde kendi mamulleri için sa-r 
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tış yaparken, hiçtbir Hükümetin ve memleketin, 
imal mallarının ithali için ilânihaye döviz te
diye edemiyeceği de aşikârdır. Buna esasen 
maddeten imkân yoktur. Bunları filtoal müta
lâa ettiğimiz takdirde, yabancı sermayenin' sa,»-
halarında 'Türkiye için döviz tasarrufu yaparak 
ikinci hamlede bâzı ihracat sıanayiimizıde hemen 
iç piyasa ihtiyaçları için, bir müddet sonra ih
raç etmek suretiyle, Türkiye döviz 'kazanacak
tır. Bir taraftan döviz tasarrufunu sağlıyan, 
bir taraftan döviz kazanma imkânlarını bahşe
den bir hükmün bizi tehlikeye düşüreceğinden 
bahsetmek, alarm işareti vermek, zatı masla
hatla alâkalı bir endişe değildir. (Bravo sies-
leri). 

îç piyasa istismarı. Bunlar o kadar büyük 
lâflardır ki, hiçbir zaman, hiçbir yerde ithal 
imkânları mevcut olduğu müddetçe piyasadaki 
firmaların istismarına kimse müsaade edemez. 
'Demin.de arziettiğim gibi, yabancı sermayenin 
çaJlıışacağı sahalarda iç piyasada alktif ve faal 
rekabet şartları hâkim kılınacaktır, aksi halde 
fiyatlar tenezzül etmez, 

îç piyasada bir lâstik fabrikası kuruldu di
ye bir Ibaşkası kurulmıyacak mildir? Elbette ku
rulacaktır, üçüncüsü, dördüncü ve beşincisi de 
kurulacaktır. 'Memlekette mer'i alan Gümrük 
Tarifesinin arakasında mümkün olduğu kadar 
aktif ıbir rekabet şartını temin etmek' zinde tut
mak,, milletin lehinedir. Çünkü ancak bu takdir
dedir ki, firmalar arasında rekabetler olur ve 
bu sayede fiyatlar düşer. Bu ıda sanayide sat
tır, refah getirmek için. 

Bu bakınıdan iç piyasa istismarında 1927-1929 
hadiseleriyle bugün ekonomik şartlanın mukaye
sesi kabil ölmıaz. 1929 da bu işler,için kimse gel
mezdi. Bir memfeköti'nı beş bini Lâstik ilthal ettiğini 
farzedin, bir de elli bin ithal ettiğini düşünün. 
Beş bin ithal eden menılek'ete kimse gelip fabri
ka! kurmaz, Bir .memleket yalda 500 traktör ithal 
ediyorsa, orada fabrika kurulamaz.. Bir müesse
senin iktisadi bakımdan hangi şartlar içinde ran-
tabi.çalışabileceği malûmdur. O şartlar tetkik 
edilir, müsaitse kuruhır. Aksi taifcdirde imkânlar 
müsait değildir, o müessese batar. îflâs> eder. Şu 
halde .memleketimizfde Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanununa göre çalışacak olanlar; bize döviz fa
lan sağladıktan başka,- bizi fiyatların mutttasıl 
düşürülmesini âmir bir nizam içinde bulacaklar 
demektir. Bu da bütün Türk milletinin menfaa-
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tinedir. 

Türk parasının hakiki kıymeti ile fiilî kıyme
ti arasındaki farka, gelince; bunun mevzuumuzla 
alâkası yok, eğer bir alâkası varsa kanun lâyiha
sının lehinedir. Çünkü transfer edileceği zaman 
Türk parası kıymetine tahvil olunacaktır. Neti
ce itibariyle fiilî kıymet, hakiki kıymet diye bir 
tefrik yapmanın hiç lüzumu ve yeri yoktur. Sı
rası gelmişken, arzedeceğim bir memlekette pa
ranın döviz kıymetinin, hakiki ve fiilî kıymetle
rinin birbirine mutabık olması, işte bu kanun lâ
yihasının maksadı içerisinde tahakkuk ettirilebi
lir. Kendilerinin bir tezi vardır; Türkiye, tedi
ye bilançosu, muttasıl bünyevi açık veren bir 
memlekettir. İşte arkadaşlar, tediye bilançosu 
açık veren memleketler, ihracatı artırmak sure
tiyle bilançoyu denk hale getirmenin yolunu 
ararlar. 

Bu fikirler arasında irtibat tesis etmeye im
kân yoktur. 

Şimdi ithal ettiğimiz malların bir kısmını 
içerde yapmak, ihracatı artırmak suretiyle Tür
kiye tediye bilançosunun pasif olmaktan çıkıp 
aktif olmasına imkân verecek bir kanun lâyiha
sını ancak, tediye bilançosunun aktif bir hale 
gelmesiyle bilhassa kolaylıkla para fiilî kıymeti 
ile hakiki kıymeti birbirine denk düşebilir. 
Aksi takdirde buna imkân yoktur. Türk para
sı fiilî kıymeti ile hakiki kıymetini muadil 
tutacak bir kanun lâyihasıdır, bu bakımdan 
görüşleri tezat halindedir, o kanun lâyiham 
ile. Bütün bunlardan sonra bir aralık dediler 
ki ; bu, gelmesin, ödiyemeyiz, biz bu hale gi
rersek dahi ödiyemeyiz, transferleri. Bu ko
nuşma tarzı ile yabancı sermayenin memleke
te gelmemesini mi istiyorlar? Teklifinden bu 
anlaşılıyor. Dördüncü maddeyi kaldırdığımız 
takdirde, yabancı sermayenin gelmesinin hik
meti kalmaz. Bu bakımdan eğer kendileri Tür
kiye'ye yabancı sermaye gelmesin, bu, Türk 
Milleti için zararlıdır, diye ifadede bulunuyor
larsa, fikirlerin vuzuhu bakımından da bu 
doğru değildir. Bizi, cevapsız bırakmak gibi 
bir duruma düşürüyor. Eğer yabancı sermaye 
gelmesin diyorlarsa, geçen gün de arzettim, 
yabancı sermaye memlekette iş imkânını artı
racak, memleketin zenginleşmesine hizmet ede
cektir. Zengin bir memlekette yeni doğan bir 
çocukla, fakir bir memlekette yeni doğan ço
cuk arasında dahi fark vardır, Türlsiye'nin 
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her yönden zenginleşmesine imkân verecek J 
olan, her zümre halkın refah ve yaşayıp sevi- ı 
yesini yükseltecek olan bir kanun lâyihası ol
ması bakımından bu kanun lâyihası, memleke
tin faaliyetleriyle mutabakat halindedir. 

Bir yerde not etmişim, şayanı dikkat. Dü
yunu Umumiyeden daha korkunç bir vaziyete 
giriyormuşuz. Korkunç bdr şey arkadaşlar. (Bir 
kere devir ve hâdiseler 'bakımından onunla mü
nasebeti yok. 

Fakat nasıl 'oldu da arkadaşımız bu cümleyi 
sareft'ti, hayretler içinde kaldıın arkadaşlar. 

Şu halde sözlerimi hülâsa etmek lâzımigelir-
se, maddenin tayyını teklif eden Başar arkada
şımıza hitaben -diyeceğim ki, bu kanun lâyi
hası Türk Milletinin süratle, şu üç buçuk sene 
içinde geçirdiği kalkınma imkânlarını daha 
ziyade, tesri edecek bir kanun lâyihası olması 
itibariyle, şu üç yılın süratli inkişafının mem
lekette tevlidettiği mesut neticeler 'Türk mille
tinin Vicdanında ımenkuş bulunduğuna göre, 
sözleri sureti katiyede bu kanun lâyihası ile 
alâkalı olarak zabıtlarda kalmamalıdır. 

Mâruzâtımdan ayrılmadan evvel, C. H. Par
tisi Grupuna mensup arkadaşlardan, söz al
mış olan Server Somuncuoğlu 'nun memleketin 
süratle inkişafını te^bit «ittikten sonra, bu ka
nun lâyihası, bu inlkişafı tesrde hizmet edecek 
bir kanun lâyihasi'dır, diye ifadede bulunmasın
dan dolayı duyduğum sevinci bilhassa belirtmek 
dBterîm, 

Muhalefete mensup olan Somuncü ve Eyüb-
oğlu arkadaşlarımız, %âzı yerde tenkidetmekle 
beraber, bu kanun, lâyihasının, Türk Milleti
nin menfaatlerine uygun olduğunu ifade ve 
müşahede 'etmiş 'bulunuyorlar. Esasen )bu mü
zakerenin sonunda tekrar huzurunuza çıkıp bu 
noktai nazarda münferiden mi hareket edip 
etmediklerini soracağım ve bu hususta bir te- I 
reddütleri varsa grup kararlarına göre konuş
malarını rica edeceğhn. Fakat şimdiden, ge
rek Staıuncu ve .gerekse Eyüboğlu arkadaşla
rımızın bendenizde bıraktığı intiba şudur: Bu 
'kanun lâyihasının şu ve bu Ikısmına dair ten-
kidlerde bulunmuş olmalarına rağmen kül ha
linde bunun memleket aleyhinde bir tasarı ol
madığını işaröt eder bir üslûpla konuştular. 
Hakikaten bunda Hükümete salâhiyet verme
nin esbabı, hükümetlerin kendi görüşlerine göre, 
transfer mevzuunda 'değil; şu veya bu sahada | 
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yabancı sermgfyeye imkân vermek ancak kendî 
görüşlerine göre mümkün olsun, diyedir. Ya
bancı sermayesinin gelmesinde, 4 ncü maddenin 
aynen kabul edilmesi bilhassa lüzumludur. 1951 
Ağustosunda çıkardığımız kanun, o günün şart
larına göre olmakla beraber, ben de bir takyit 
hükmü konsun demiş bulunmama rağmen, bu
günkü temaslarımız bunun gayrikâfi olduğunu 
göstermiştir. % 10 transfer olarak kabul edili
yor. Çünkü sanayi memleketlerinde sanayi 
% 10 un üstünde kâr eder. % 10 un üstünde 
kâr etmezse sanayi çalışmaz. Biz öyle bir nispet 
koymuşuz ki, yabancı sermayenin memlekete 
gelmesi için bütün cazibeyi kaybetmişiz. Bu 
bakımdan meslekî teşekküllerden sermayenin, 
kârların transferi mevzuunda çok daha geniş 
hareket etmek suretiyle yabancı sermayenin 
Türkive'de müsait şartları bulunmasını temin et-

, mek maksadını güttük. 

Muammer Alakant arkadaşımız da bâzı mü
talâalarda bulundular. Ona da kısaca cevap ar-
zedeyim. Ticarette şöyle tedbirler alalım ve saire 
alalım demek, lâyihanın sistemini zedeler arka
daşlar. Fakat elbette kanunu tatbik edecek olan 
hükümetler, Muhterem Heyetin buradaki müza
kerelerinden ilham alarak tatbik edeceklerdir. Bu 
bakımdan sistemin zedelenmemesi için, kendile
rinden rica edeceğim, tatbikatta en küçük bir 
endişeye mahal bırakmıyacak şekilde,, gelecek 
olan her Hükümetin, titizlik göstereceği tabiîdir. 
Sistemin ihlâl edilmemesi, ana maksada vusul 
bakımından şarttır. Bu bakımdan maddenin ay
nen kabul edilmesini Hükümet adına rica edece
ğim. Mâruzâtım bu kadardır. Lüzum hâsıl 
olduğu takdirde tekrar huzurunuzu işgal ederim 
arkadaşlar. ( Alkışlar) 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) —' Efendim, mese
lenin tümü üzerinde beyanlarda bulunurken, 
naçiz noktai nazarımı, gerek usule ait, gerek 
esasa taallûk eden hususları arzetmiştim. Mü
zakere müddetince hepinizi kemali dikkat ve 
ciddiyetle, gerek Sayın Bakanı, gerek Sayın 
Komisyon Sözcüsünü, gerekse muhalefetten ve 
muvafakatten olan arkadaşları dinledim. Ma
alesef meselenin görüşülmesi uradıkça ihtilâf
ları, temasları çok oldu ve tatmin olunmayı 
beklerken bilâkis bu kanun tasarısının memle
ket istikbaline hattâ bâzı büyük tehlikeler ge
tireceğine kaani oldum. Onun içindir ki, Sayın * 
Fethi Çelikbaş 'm. sistematik olmıyah beyanları 
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gibi ben de sistematik olmıyan beyanlarda bu
lunacağım. 

Sayın Çelikbaş asistan olarak devletçiliğe 
başlamışlar, hususi teşebbüs profesörü olarak 
bitirmişler. Ben kendilerine daha yakın zaman
dan misal vereyim. Kabineye girince, büyük 
bir politika profesörünün başkanlığında asistan
lıklarını ikmal etmişler ve şimdi onun, iktisat 
kürsüsü doçenti durumundadırlar. 

Bu kürsü doçentinin buradaki 'beyanlarını 
dinledim, çok tezatlı buldum. Fakat asıl bü
yük profesörün dünya 'efkârı unıumiyesine hi
taben 3-4 Ocak tarihli (Le Monde) gazetesine 
yazdığı ve Türkiye neşir vasıtalarının bütün 
Türkiye'ye yaydığı o yazının bâzı cümlelerin
den, o profesörün doçenti olarak Sayın Fethi 
Çelikbaş'in ilham aldığını şimdiki beyanların
dan anlamış bulunuyorum. Onun için doğru
dan doğruya doçentini değil, büyük politika 
profesörünün, iktisadımız hakkında (vertigi-
neuse succe) lerden bahseden yazısına temas 
edeceğim. 

Herkesin muvaffakiyetten bası çabuk dön
mez, birçok vertigineuse succe'ler karşısında 
ibizim de başımızın dönmesi icabetmez. 

Başıımız dönmediği için tenkidkâr kalacağı
mızdan müsamahalı davranmalarını kendilerin
den rica edeceğim. 

Arkadaşlar, iktidarın başoperatörünün Le 
Monde 'daki bu makalesi hakikaten iyd bir eser
d i r ; çünkü diğer ıburada, memleket içindeki 
'beyanlarında şimdiye kadar bu kadar az te
zatlı bir beyanda 'bulummamışlardı. Memleket 
dışındaki bu yazıları, beyan tezatları bakımın
dan asgariye inmiştir. Ama tezatsız değildir. 
Kendileri, merkezden idare edilen plân ve prog
ram prensibini bir tarafa attık, diye söze baş
lıyorlar. Bitirirken de «'Türkiye yeni ibir en-
vesti'sman programını tahakkuk ettirmek yo
lundadır» diyorlar. Yani prensip olarak plan
sızlığı ve proıgramsızlığı almışlar, fakat yazı
nın sonuna doğru bir envesti'sman programı fik
re gelmiş. Envestisman programı vardır, ta
hakkuk ettirmeye çalışıyoruz, diyorlar. Bu 
küçük gibi görünen ibüyük misali şunun için 
veriyorum: Hakikaten üç buçuk seneden ıberi 
malî sahada, sermaye .yatırımları sahasında 
memleketin iktisadi kalkınmasını organize ediş
te ve anlayışta maalesef her zümreye refah ge-
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I tiren ve getirecek olan ibir politika değil, bâ

zı zümrelere gelişigüzel refah getiren ve geti
recek olan bir politika takibedilmektedir. 

Arkadaşlar, yabancı sermayenin gelmesini 
ve bu memleketin ibir an evvel kara sefaletten 
kurtulmasını hepimiz istemekteyiz. Bu memle
kette, mütaaddit defalar söyledik, yabancı ser
mayeyi istemek başka şeydir, yabancı serma
yenin mahiyet ve hüviyetini aramak başkadır, 
yabancı sermayenin ıburada ilktisabedeceği bü
tün kârlarının transferini kabul etmek başka 
şeydir. Memleketin yeraltı ve yerüstü bütün 
sahalarını yabancı sermayeye alabildiğine plân 
ve programsız olarak açmak, yine başkadır. 
Onun için Sayın Fethi Çelikbaş, seçtim beyanna-
ımesi 'okuyarak beni de ilzama kalkmasınlar. 
Ben de Demokrat Parti listesi içinden mücade
le ile seçimi kazanmış, gelmiş ibir insanım. Fa-

I ıkat seçim beyannamesinde de sarihtir. Eğer 
hiz, kayıtsız şartsız yabancı sermayeye her sa
hayı açacağız ve kayıtsız şartsız yabancı serma
yenin kârlarını dışarıya transfer edeceğiz dese^ 
lerdi, evvelâ ben kulunuzu beraberlerinde bu
lamazlardı. Yabancı sermaye... Evet, fakat 
onun da nasyonelitesi vardır, onun da doktrini 
vardır, onun da tıyneti, hüviyeti vardır. Geli
şigüzel her yabancı sermaye... Hayır arkadaşlar. 

19 ncu asrın kapitalizma zihniyetini taşıyan, 
tamamen sömürgeci zihniyet taşıyan yabancı 
sermaye vardır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun geçen 
sene verdiği karar mucibince, iktisaden geri 
kalmış memleketlere yardım ellerini uzatacak 
iyi niyetli yabancı sermaye de vardır. Onun 
yanında büyük dünya buhranından sonra Ame
rika'da inkişaf edenv ve son senelerde Fransız-
larıın neo - kapitalizma dedikleri zihniyeti taşı-

l yan yabancı sermaye vardır. 
Kayıtsız şartsız yabancı sermaye gelecek, 

bunun arasında şu da gelecek, bu da gelecek. 
Yabancı sermaye düşmanı değilseniz bunları 
kabul edin.. Hayır arkadaşlar, 19 ncu yüz yı
lın kapitalist, sömürgeci zihniyetine, Atatürk 
'başta; daima düşmanız ve düşman kalacağız ve 
bu hudutlardan' içeri sokmıyacağız. Bugün da
hi dünyada sömürgecilik yapan ve Orta - Af
rika'dan Doğu - Afrika'ya kadar» hunhar bir 
canavarlık'yapan sömürgeci sermayeyi içeriye 

| sokmıyacağız. 
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EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — O de- 1 

virler geçti.. 
CEZMl TÜRK (Devamla) — Kaptan, bun

ları benden iyi bilmen lâzımdır. 
Aslı kaptan da. Asiliyle hitabederim insan

lara. 
Arkadaşlar, bu kanun tasarısının gerekçe

sinde, 'Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 
iktisaden geri ıkalmış ımeımleketlerde .îermaye 
yatırımlarını teşvik hakkında aldığı kararları, 
gerekçeleri, usulleri yarsalar gelecek yabancı 
sermayeye >en nurlu ışığı tutmuş olurlardı. Maa
lesef yapmamışlardır. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHl 
ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Kitabını taikdim ede
yim. 

ıCEZMİ TÜRK (Devamla), — Kitapta kal-
ımış neye yarar? Neo - capitaliste zihniyetle ge
lecek, geri kalmış, sefil kalmış insanları kal
kındırma zihniyetiyle gelecek, Marshall Plâ
nının yardımcı zihniyetiyle gelecek yabancı ser
mayeye daima hürmetkar olacağım 'şahsan ve 
selâmlıyacağıım. Faıkat bu sermaye; bütün sa
haları kayıtsız şartsız bana açacaksınız ve bu
nun neticesinde bütün ıkârları ben, kayıtsız şart
sız göndereceğim, derse, o zaman tereddüt ede
ceğim, kabul etmiyeceğım arkadaşlar. Çünkü I 
bir bakıma memleket bu yolla para ihracını ar
tıracaktır. Sayın Çelikbaş her şeyin ihracatını 
artırdı, bir de Türlkiye bu fakirliğine rağmen 
para ihracatçısı haline gelecektir. Bundan son
ra okuyacağız : 30 senedir para ithalâtçılığı 
yaptık, artık para ihracatçılığı yapıyoruz. 

BEDRÎ NEDÎM GÖKNÎL (İstanbul) — Bu 
mevzuun gülmeye müsadesi yolktur. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Efendim; in
san psikolojisinin icabıdır, ağlamanın hududu 
aşıldığı zaman insan gülmeye başlar. İnsan 
psiko.jisinde, heyecanların ifadesinde bir fasıl
dır; vaktiniz olursa tavsiye edeceğim eserler 
vardır. 

REİS — Cezmi Bey mevzua devam edin 
efendim. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Sayın Başkan 
o kadar karışık bir mevzu ki ve o kadar da çok 
karışıyorlar ki... 

REİS — Siz itina ederseniz karışıklık kal
maz efendim. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — İdealler başka 
realite başkadır. Hakikat olan şudur : Millet- I 
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lerin iktisadi tarihleri gibi siyasi tarihleri de 
vardır. Dünyada demokrasinin büyük dostları 
sermayedarlar olacağı gibi, en büyük düşman
ları da onlar olabilir. Küçüğünden büyüğüne 
sermaye hareketleri teşriî, siyasi, iktisadi haya
ta türlü şekillerde, açık veya kapalı şekilde 
tesirler yaparlar. Siyasi partilerin tarihinde 
birçok misaller vardır. Nazari iktisat mütalâa
larını burada ifade etmek yetişmez. Ancak bizi 
ikna etmek lâzımdır. 

Diyorlar ki ; sermaye gelmesi lâzımdır, ne
reye gelecek? Yabancı sermaye gelecek, yerli 
sermayenin bulunduğu yere. Biz sermayedar 
yetiştirelim diye neler yapıyoruz, bu millet 
münevverleri senelerdir bu uğurda birçok şey
lere göz yummaktadır, sırf bunun için. Bu 
memleket fakirdir, hiç olmazsa sermaye tera
kümleri olsun. Milletçe sanayileşmeyi meydana 
getirecek şeyelere başvurmalıyız. Bugün dahi 
neler yapmakta olduğumuzu biliyoruz ve Sayın 
Fethi Çelikbaş bunları, nasıl burada çıkar da 
söyler ve öğünebilir? Miting meydanlarında 
konuşulacaklar başka, burada söylenecek söz
ler başkadır. Bunu Sayın Çelikbaş'm ayırt et
mesi lâzımdır. 

Türkiye'de bugün tasarruflar artmıştır, de
niyor ve radyolar, hoparlörler, gazeteler bun
ları ilân ediyor. Türkiye'de bankalara olan tev
diat artmışsa, piyanko yoliyle artmıştır. Sayın 
Fethi Çelikbaş, Avrupa ve yabancı memleketler 
görmüş bir arkadaşımızdır, soruyorum; hangi 
Avrupa bankasında vadesiz 150 liraya faiz veri
lir? Ve hangi Avrupa bankasında 150 lira 
vadesiz mevduata 12 ay için ayrı ayn ikramiye 
gösterilir? Ev, apartıman, altın, bilezik alacak
sın denir? Cemal Eyüboğlu arkadaşımız geçen 
gün tavzih ettiler, vadeli mevduat istenir dedi
ler. Fakat nerede?.. Çelikbaş arkadaşımız dedi
ler ki, biz tasarrufu daima uzun vadeli yatırt-
mak isteriz. O temenni yalnız bizde değil, her 
yerde öyledir. Fakat Dünyanın hiçbir yerinde 
bizdeki gibi bankacılık yoktur. Böyle bir şey 
yok. Ziraat Bankası başta, aman diyor, vadeli 
mevduat getirmeyin. Vadeli mevduat olursa 
250 liradan yukarı olanlar piyangoya ithal edi
lir. Vadesizler için 150 lira şart koşulmuştur. 
Çünkü banka, vadeli mevduata yüzde dört, va
desiz mevduata ise yüzde iki buçuk faiz vermek
tedir. Bu küçük külfetten kurtulmak için bu 
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şekilde hareket ediyor. Nazariyeden doğru olan I 
şey Türkiye'de tersinedir. 

Bu küçük tasaı ruflar, tıbkı at yarışlarına 
memurların yatırdığı maaşlarına benzer. Aman 
belki ikramiye kazanırım diye bankalara para 
yatırılır. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Mevzu 
haricine çıkıyorsunuz Cezmi Bey. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Müsaade bu
yurun Beyefendi, mevzu dâhilinde konuşuyo
rum. Bu piyango oyunlarına yatırılan paraları 
bol ve pahalı kredilere tahsis ediyorlar. 

Kredi veriyorsunuz ve bu kerid faizi % 
10 - 12 ye çıkıyor. Bir karaborsa ki, piyango
dan başlıyor. Kredi kumarı halinde devam edi
yor. Kredi kadar sermayenin de o kadar anor
mal hareket etmekte olduğu ve küçük tasar
rufun dahi böyle piyangocu bankaların elinde 
oyuncak olduğu bir memlekete şimdi dışardan 
sermaye getireceğiz. Evvelâ (assainissement du 
milieu) lâzım. Zemini düzeltin, mevzuatı düzel
tin ve bu oyunlara bir son verin. Avrupalı da 
gelince ,benim memleketimdekine benzer bir 
sermaye zemini var desin. Bunun en ağır re-
perksüyonlarmdan birini vereyim : Bütçelerinizi 
alınız, kaç senedir millî piyango varidatını 12 
milyondan, 22 milyon, 20 milyon yapacağız di
yorsunuz, fakat bir türlü 12 milyondan yukarı 
n^- tamıyorsunuz. Niçin? Bütün bankalar pi-

) oynatmaktadır. Millî Piyango hasılatı da 
tahminlerini isabetle tahakkuk ettireme

medir. Bütçelere hattâ son getirdiğiniz büt-
.ye bakınız. Sebebi, bankalar piyango oynat

maktadırlar. Millî Piyango hasılatı düşmekte, 
bu da Millî Savunma sahasına tesir etmektedir. 

REİS — Madde üzerinde kalmanızı rica ede
rim Cezmi Bey... 

CEZM ÎTÜRK (Devamla) — Tamamen mad
de üzerindeyim, yabancı sermaye gelip yerli 
sermayeye iltihak edecektir. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — 4 ncü madde 
kârların transferinden bahistir. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) - - Vazifelerinizi 
ifa ettiniz, teşekkür ederim. Müsaadenizle de
vam edeyim. 

Sermaye hareketi bu kadar anormal olan bir 
memlekete! Ben bâzı noktalara temas edeyim, 
mesken kredisi dahi kısa ve faizi % 7 dir. Fet
hi Bey!... Böyle mesken politikası olur mu? Em- | 
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lâk Bankası dahi kısa vâdeyle ve % 7 ile mes
ken kredisi vermektedir, ecnebi sermayesi gele
cek. Efendim, sanayi kredisi çok pahalıdır. Yüz
de 10 ile sanayi kurulur mu bu memlekette? 
Buna imkân var mı?.. Para % 12 iken % 10 ile 
sanayi olur mu? Ama bankalar •% 24 temettü 
veriyor. Avrupalı bir sermayedar gelince ona 
şunları söyliyeceğiz, bizim memlekette bankaya 
150 lira yatırana şu kadar faiz verilir; bu 150 
liranın piyangosu da vardır, diyeceğiz. 91 gün 
vâde ile para almak isterseniz faizi % 12 yi 
bulur, diyeceğiz. Ve normal sermaye rejimi için
dedir bu memleket diyeceğiz. Bu hale yabancı 
bir sermayedarın ciddî bir gözle bakmasına im
kân yoktur arkadaşlar, iltifat etmez. Korkar 
uykusu kaçar. Kim gelecek?.. Böyle kredi, faiz 
oyununu âdet edinmiş bankerler gelecektir. Bu
na karşılık teminat?.. O da vardır. Ne yapaca
ğız? Transfer edeceğiz kârları. Mevzuata baka
cak, bir milyon dolar kazanırsam, bir milyon 
Türk lirası kazanırsam ne vereceğim, ne kadar 
vergi vereceğim diyecek, meşhur Gelir Vergisi
ne şöyle bir bakacak, % 35 vergi vereceğim di
yecek.. Güzel. Çünkü, bugün ancak hani şu 
methettiğimiz Anglo sakson vergi rejimi bir 
milyon dolardan en aşağı % 85 vergi almakta
dır, arkadaşlar. 

Biz, buna niçin katlanıyoruz?.. Niçin % 35 
alıyoruz? Yerli sermayedarın türemesi, serma
yedar zümresinin teessüsü için, sermaye tera
kümü olsun için. Buna bile bile göz yumuyoruz, 
vatandaş olarak da biliyoruz, mebus olarak da 
biliyoruz ve bunu vazife diye yapıyoruz, göz 
yumuyoruz, bilmediğimiz için mi, cühelası oldu
ğumuz için mi, hakkımızı istiyemediğimiz için 
mi?.. Hayır arkadaşlar. 

Biz elinde on bin lirası olandan % 25, 100 
bin lirası olandan % 35 almmıyacağmı biliyo
ruz. Bunun modern vergi zihniyetiyle, modern 
vergi metotlariyle, kanun ve tatbikatla böyle ol
madığını biliyoruz. Fakat, biz, bâzı vatandaşlarımı
zın kendilerinden bizö nazaran daha az vergi 
alınarak daha çok para kazanmalarını ve bu pa
ralarım memleketin sanayileşmesine ve ziraatin 
makineleşmesine yatırmaları için göz yumuyo
ruz. Bizim daha birçok sahalarda göz yumdu
ğumuz yerler vardır. İçimizden yerli sermaye
dar yetiştirelim. Dışardan gelen efendilere, ka
zandığın paranın % 35 ini ver, üst tarafını Av
rupa'ya. Amerika'ya götür. Niçin, ne hakla? 
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Bu salâhiyet ne bu profesörde, ne de bu heyet
te vardır. Buna siz nasıl evet dersiniz? Buna 
hayret ederim. 

NUSRET KlRlŞClOĞLU (Çanakkale) — 
Bu heyette mi karar veremez? 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu heyet, mil
letin hayatına, istikbaline kasdedecek bir karar 
veremez arkadaşlar. Verirse evvelâ millî vic
danda mesul olur. 

Arkadaşlar, Fethi Çelikbaş, sınai teşebbüs 
için kâr % 10 diyor. Evet, nazari olarak böyle
dir. Fakat hakikaten Türkiye'de sınai teşebbüs 
% 10 la çalışmaz. 

Bizde iki türlü sınai teşebbüs vardır. Biri 
devletin getirdiği, kurduğu, yaptığı yüksek ma
liyetli sınai teşebbüs, bir metre kaput bezini 
90-92 ye mal eden sınai teşebbüs. 

Diğeri ise; onun gölgesindeki yerli sanayi. 
Bunun başında da dokumacılık yer alır, aynı 
bezin onlarda maliyeti 60-62 kuruştur. Yani 
birisi kaput bezinin metresini 90-92 kuruşa 
mal eder, 110 a satar, kâr eder, ikramiye ve
rir, diğeri 60-62 kuruşa mal eder, o da 110 ku
ruşa satar ve aradaki fark 60 kuruş olur. 'Han
gi % 10 beyefendi? 

Devletin kurduğu sanayi, bütün tevabii ile 
beraber istihsalini yüksek maliyetle elde ettiği 
için az kârla satar, yani az kârla çalışır. Hattâ 
yeter sermayeleri olmadığı için her sene bir 
sürü bankalara faiz öder. Ama onun yanında 
onun gölgesindeki yerli sınai teşebbüs, haklı 
olarak, daha fazla kâr eder. Bunu da bilmiyor 
değiliz. Bunu her kes biliyor, hattâ içerdeki işçi 
dahi biliyor. Diyor ki, o; ben bunu yaparken 
memlekete hizmet ediyorum. Bu fabrika büyü
yecek, onun gibi bir daha kurulacak, burada 
çalışan üç bin işçi yerine dokuz bin işçi iş bu
lacak, çalışacak, der ve düşünür. Fedakârlığı
nın hikmeti budur. Siz yarın Avrupa tekniğini 
getirir, bu maliyeti daha aşağıya düşürürsü
nüz. Metresi elliye mal edilir, Sümerbank 110 a 
satıyor diye ecnebi müessese de 110 a verir. 
Bu, vicdanlara eza verir. Yabancı sermayenin 
en küçük imtiyazı yoktur diyorlar. Desinler 
ki, yabancı sermaye filân memlekete girer, ka
zanır, bunun ancak % 35 ini vergi olarak ve
rir, üst tarafını dışarıya götürür. Bu güzel 
memleketler neresidir? Bunlar ileri gitmiş mem
leketler midir? Yoksa bizim gibi geri kalmış, 

1.1954 0 : 1 
I bizim gibi fakir, sefil memleketler midir? Onu 

bilelim, belki tatmin olunuruz. 
Arkadaşlar,işin kısacasını arzedeyim; bende

nize bu vaziyet, şöyle gelmektedir : ingiliz 
atlariyle yerli atları bir sahaya koyup yarışa 
sokuyoruz, koşacak, aynı şartlar içinde koşu
yu kazanacak. Hayır arkadaşlar, maalesef im
kânı yok. İngiliz atı daima ileri gidecektir. 
Çünkü o at daha eski zamanda istifa geçirmiş, 
bizim yerli atları böylece istifa yaptırıp karşı 
karşıya koymadıkça kazanmasına imkân yok
tur. Aynı şey sermaye üzerinde de, kârlar üze
rinde de böyledir. Bunun üzerinde esaslı şe
kilde durmak lâzımdır. Bunun çalışma haya
tımıza, bunun köylü ve müstehlik halka olan 
tesirleri vardır. Madenciliğimize tesiri vardır. 
Kısaca ona da temas edeceğim. Madenleri ar
tıracaksınız, âlet getireceksiniz, şu olacak, bu 
olacak. 

Bugün bakın bütçemize, maden istihsali ar
tıyor dendiği halde rüsumunda artış pek az
dır. Çünkü mevzuat kötüdür. Kromu çıkar
tıyor, basit bir resim veriyor, Karaisalı'daki 
ocağın hesabı istanbul'da tutuluyor, o da ya
rım yamalak oluyor, kâfi Gelir Vergisi alamı
yoruz. Ben ziyan ettim diyor. Beri taraftan 
ne kadar krom gittiğini bir gümrük bir de Al
lah biliyor. Buraya getireceğiniz hükümle ye
ni enstellâsyonlarla madenleri talan edecekler, 
halbuki bunda gelecek nesillerin de hakkı var
dır. Maden gidecek, krom gidecek, para gi
decek, arada ne kalacak? Kalacak olan bir mi
nimum. Bu minimum için bu türlü hareket? 
Memleket bu minimumdan faydalanacak mı
dır? Memlekette kalacakların hesabını da 
verseler iyi olacak. 

Sayın Fethi Çelikbaş iktisadi hesapları ha
tırlattığı için kısaca ona da temas etmiş bulu
nuyorum. Asıl iktisadi hesap budur. 

Nihayet müşahhası bir misalle sözlerime son 
vermek istiyorum: 

Memlekette mesken ihtiyacı vardır, inşaat 
endüstrisi gelecek; yerli bir sermaye de iştirak 
edecek; ekseriyet yabancıda. Müracaat edecek
ler; eksperler tetkik edecek, köyler dâhil, 
menken yapacak, ayni sermaye, nakdî ser
maye... Çimento, demir, sıhhi malzeme ge-
ıtirecek. Yerli endüstri metre (karesini iki yüz 
liraya maledecek; siz iki yüz liraya malediyor-

I sunuz. Paralar gidiyor. 
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Çimento, demir, kereste ihtiyaçlarına kim ne 

diyecek? Çünkü yerli vatandaş dokuz liraya çi
mentoyu alırken, karaborsadan demir tedarik 
ed'erken metrekaresini 200 liraya maledecek. 
Ondan sonra yabancı sermayenin nükudiyle ve 
ayniyatiyle gelip yaptığı evlerin maliyeti ve 
satış kârı dâhilinde eşittir diyeceğiz ve kâra 
dokunmıyacaksm; % 200 kâr edecek; bu kâr
ları da selâmlıyacağız; bunları dışarıya trans
fer edin diye. Beni af buyurun; bir milletve
kili, bir vatandaş olarak buna benim vicdanım 
razı değildir. Bunu siz de takdir edin, arkadaş
lar. Bunu biz değil, gelecek nesiller de affetme
yeceklerdir. 

REÎS — Efendim; takrirler var, okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Tasarının 4. maddesi üzerindeki müzakereler 

kâfidir. Kifayetin reye konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
Nüsret Kirişcioğlu 

15 . 1 . 1954 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir; çok uzamış olan 4. mad
denin müzakeresinin tekrar reye konmasını rica 
ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis 

Yüksek Reisliğe 
4 ncü madde hakkında Bakan Fethi Çelik -

baş'm verdiği müdellel ve mufassal izahatla 
tamamen tenevvür ettik. Müzakerenin kifaye
tliyle maddenin aynen oya arzını teklif ederim. 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

REİS — Efendim; daha söz almış 10 kişi 
bulunuyor ve yeterlik takrirleri de olduğu için 
önce bu yeterlik takrirlerini oyunuza arzediyo-
rum. Yeterlik takrirlerini kabul edenler lütfen 
işaret versinler... Kabul etmiyenler... Yeterlik 
takrirleri kabul olunmuştur. 

Madde ile ilgili takrirler var, onları okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle, tasarının dör

düncü maddesi yerine halen yürürlükte olan ka-
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nunun 3 ncü maddesinin ikamesini uygun gör
mekteyim. 

Bu itibarla sözü geçen 4. maddenin Geçici Ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
C. R. Eyüboğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Ticari sahada kullanılmak üzere getirilecek 

yabancı ana sermayenin ve bundan elde edilecek 
kârların esas memleketlere transferi için asgari 
beş senelik bir müddet esasının vaz'edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Tarık Gürerk 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 4 ncü 

maddenin (a) fıkrasında:.... Kambiyo rayici üze
rinden (komitece tesbit edilecek tarihlerde) ha
rice transfer edilir. 

Şeklinde tadilini teklif ederim. 
İstanbul 

A. Hamdi Başar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler yüzünden 4 ncü 

maddenin 3 ncü fıkrasının : 
3. Bu kanuna göre kurulmuş veya çalışmak

ta olan bir teşebbüsteki ana yabancı sermayenin 
(yürürlükteki vergi kanunlarına göre) kısmen ve
ya tamamen satışı neticesinde elde edilen hâsılat. 

Şeklinde tadilini teklif ederim. 
İstanbul 

A. H. Başar 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 4 ncü maddeye «ticari 

sahada getirilecek ana sermayenin transferi ser
best olup kârının transferi umumi hükümlere tâ
bidir» hükmünün konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak Mebusu 
M. Alakant 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
önergemi izaha müsaade buyurulur mu?. 

REİS — Yeterlik önergesi kabul edildiğine 
göre yeterlik bu teklifinize de şâmildir. 

Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, dördüncü mad
denin yerine mer'i kanunun üçüncü maddesinin 
konması ve bu suretle maddenin komisyona gön-
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derilmesi hususundaki takriri en aykırı tekliftir. 
Komisyon iştirak ediyor mu?. 

GEÇlCÎ KOMİSYON ADINA HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — İştirak etmiyoruz. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
En aykırı teklif benim teklifim değildir. Beş se
nelik teklifi yapanlar da vardır. 

REİS — Cemal Reşit Eyüboğlu'nun 4 ncü 
maddenin yerine mer'i kanunun üçüncü maddesi
nin konması ve bu sebeple maddenin komisyona 
gönderilmesi hususundaki takririni oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Muammer Alakant'm teklifi en aykırıdır, onu 
okutuyorum. 

(Zonguldak Mebusu Yunus Muammer Ala
kant 'm takriri tekrar okundu.) 

REİS — Komisyon iştirak ediyor mu?. 
SÖZCÜ HALÛK ŞAMAN (Bursa) — İşti

rak etmiyoruz. 
REÎS — Komisyon iştirak etmemektedir. Tak

ririn dikkate alınmasını kabul edenler... Etmı-
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Te
reddüt vardır, beş kişi ayağa kalkıyor ve ayağa 
'kalkmak suretiyle takririn tekrar reye vaz'ını is
tiyoruz. 

REİS — Muammer Bey, ona lüzum yok. Te
reddüt olduğuna göre, Riyaset vazifesini yapar. 

Muammer Alakant'm takririni dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksınlar... Dikkate almıyanlar... 
Takrir reddedilmiştir. 

(Tarık Gür erk'in takriri tekrar okundu). 
REİS — Komisyon iştirak ediyor mu?. 
SÖZCÜ HALÛK ŞAMAN (Bursa) — İşti

rak etmiyoruz. 
REİS — Komisyon iştirak etmemektedir. Tak

ririn dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Tarık Gürerk'in takriri dikkate alınmış
tır ve dördüncü madde ile birlikte, dikkate alın
mak üzere, komisyona verilmiştir. 

Ahmet Hamdi Başar'm, demin okunan iki 
takriri vardır. Bunları tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Başar'm, 
dördüncü maddenin A fıkrası hakkındaki takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri, demin, transferin beş se
nelik müddet içinde yapılması hakkındaki Tarık 
Gürerk'in teklifi, dikkate alınmak üzere komis
yona verildiği için, oya arzetmiyorum. 
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(İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Başar'in 

dördüncü maddenin 3 ncü fıkrasma ait takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Komisyon bu takrire iştirak ediyor 
mu?. 

SÖZCÜ HALÛK ŞAMAN (Bursa) — İştirak 
etmiyoruz. 

REİS —Komisyon iştirak etmemektedir. Bu 
takririn dikkate alınması hususunu reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddolunmuştur. 

Hisselerin Transferi 
MADDE 5. — a) Maliye Vekâleti, talep 

vukuunda, 2 nci maddede tarif edilen ana ya
bancı sermayeyi temsil eden ve bir Türk şir
ketinin defterlerinde mukayyet bulunan hisse 
senetleri veya muvakkat makbuzlarına aşağı
daki metinde ifade edildiği şekilde garanti ve
rir : 

(Bu hisse senedine isabet eden temettüler, 
transfer zamanında cari olan resmî kambiyo 
rayici üzerinden, hisse senedi veya muvakkat 
makbuzun Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına veya onun yabancı memleketlerdeki 
salahiyetli mümessillerine ibrazı üzerine, der
hal (Menşe yabancı para) olarak 
transfer edilir. Bu hisse senedi veya muvak
kat makbuzun satış hasılatı veya tasfiye neti
cesi elde edilen hasılattan bu hisse senedi ve
ya muvakkat makbuz sahibine isabet eden 
miktar, transfer zamanında cari olan resmî 
kambiyo rayici üzerinden . . . . . . (Menşe ya
bancı para) olarak Türkiye Cumhuriyetinin 
. . . . . numaralı Kanununun 5 nci maddesi mu
cibince transfer edilir.) 

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

REİS — 5 nci madde üzerinde söz istiyen 
var mı? 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 

(Bursa) — Efendim, 5 nci madde metninde 
görülen ve Maliye Vekâleti tarafından verile
ceği söylenen garanti metninin altına «Maliye 
Vekili veya salahiyetli kılacağı memur» iba
resinin konulmasını, 

(B) fıkrasının 2 nci satırında «sertifikala
rı» kelimesinin «veya muvakkat makbuzları» 
kelimeleriyle değiştirilmesini nazarı itibara 
alarak maddeyi bu şekilde müzakereye esas 
ittihaz buyurmanızı rica ederim. 

CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — Üç nok
tanın tavzihini rica ederim. 

1. (Bir Türk Şirketinin defterlerinde mu
kayyet bulunan) tâbirinden ne anlaşılmakta
dır? 

2. Madde içinde (. . 5 nci maddesi muci
bince transfer edilir) deniyor. Bu acaba (4) 
mü olacaktır? Çünkü transfer maddesi 4 ncü 
maddedir. Yoksa bundan, başka bir şey mi 
kasdedilmiştir? 

3. Maddenin başında ve sonunda bâzı tâ
birler geçmektedir. Bir yerinde (hisse senet
leri veya makbuzlar) denilmekte bir diğer ye
rinde (hisse senetleri ve sertifikaları) kaydı 
mevcuttur. Bunlarda ayrı bir kasıt mı vardır, 
yoksa ifade bozuklukları mıdır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ILALÛK ŞAMAN 
(Bursa) — «İkinci maddede tarif edilen ana ya
bancı sermayeyi temsil eden ve bir Türk şirke
tinin defterlerinde mukayyet bulunan...» tabi
riyle, şirket defterlerinde şirketin sermaye his-
sesSi olarak mukayyet bulunan meblâğı temsil 
eden hisse senetlerinin aşağıda gösterilmiş ga
rantiye tâbi olacağı ifade edilmektedir. İkin
ci suallerini iyi anlıyamadığım için tekrar et
melerini rica ederim. 

CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — Madde
de « 5 nci madde mucibince transfer değildir » 
deniyor. Transfer hükmü dördüncü maddede
dir. § 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Evet efen
dim, (4) ncü madde olacaktır. 

Hisse senedi sertifikası, Ticaret Kanunu
muz mucibince hisse senetleri çıkarılmazdan 
evvel onların yerine kaim olmak üzere verilmiş 
olan makbuzlar mânasına gelmektedir. B fık
rasında (sertifika) kelimesi zühulen konulma
mıştır, tashih ettirdim. 
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i REİS — Maddeyi tashih edilmiş şekliyle 

tekrar okuyoruz. 

Hisselerin transferi 
MADDE 5. — a) Maliye Vekâleti talep vu

kuunda , 2 nci maddede tarif edilen ana yaban
cı sermayeyi temsil eden ve bir Türk şirketinin 
defterlerinde mukayyet bulunan hisse senetleri 
veya muvakkat makbuzlarına aşağıdaki metinde 
ifade edildiği şekilde garanti verir : 

(Bu hisse senedine isabet eden temettüler, 
transfer zamanında cari olan resmî kambiyo 
rayici üzerinden, hisse senedi veya muvakkat 
makbuzun Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına veya onun yabancı memleketler
deki salahiyetli mümessillerine ibrazı üzeri
ne, derhal (Menşe yabancı para) ola
rak transfer edilir. Bu hisse senedi veya mu
vakkat makbuzun satış hasılatı veya tasfiye 
neticesi elde edilen hasılattan bu hisse senedi 
veya muvakkat makbuz sahibine isabet eden 
miktar, transfer zamanında cari olan resmî 
kambiyo rayici üzerinden (Menşe ya
bancı para) olarak Türkiye Cumhuriyetinin 
. . . . numaralı Kanununun 4 ncü maddesi mu

cibince transfer edilir.) 
Maliye Vekili veya salahiyetli kılacağı memur 

b) Bu garantileri haiz bulunan nama mu
harrer hisse senetleri veya muvakkat makbuz
ları gerek Türkiye'de, gerekse hariçte her tâ
biiyetten kimseler arasında serbestçe tedavül 
eder. Bu hisse senetlerinin veya muvakkat mak
buzlarının Türkiye'de yerleşmiş hakiki veya 
hükmi şahıslara satışından önce, yerlerine kaim 
olmak üzere yeniden hisse senedi veya muvakkat 
makbuz çıkarılsın veya çıkarılmasın, garantile
rin iptali için Maliye Vekâletine ibrazı mecburi
dir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Oyunuza sunuyorum Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

İstikrazların garanti edilmesi 
MADDE 6. — a) Maliye Vekâleti, bu ka

nunun 1 nci maddesinde yazılı vasıfları haiz 
bir teşebbüsün yapacağı dış istikrazın resülmal 
ve faizleri için teminat veya kefalet mukabilinde 
(Bir) milyar Türk Lirasını geçmemek üzere, 
Vekiller Heyeti kararı ile kefalet verebilir. 

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

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok-. 
tur. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yabancıların istihdamı 
MADDE 7. — a) Bu kanun gereğince ku

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

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

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

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yabancı sermaye teşvik (komitesi 
MADDE 8. — a) Bu kanunun verdiği va

zifeleri görmek üzere T. C. Merkez Bankası 
Umum Müdürünün reisliğinde Hazine Umum 
Müdürü, İç Ticaret Umum Müdürü, Sanayi İş
leri Umum Müdürü, Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâ
tibinden müteşekkil 'bir komite ıkurulmuştur. 
Bu komite lüzum ıgördüğü hallerde istişari ma
hiyette olmaik üzere diğer vekâlet ve müessese
ler temsilcilerinin mütalâalarına müracaat ede
bilir. Komite 'kendisine intikal ettirilen müra
caatları en geç 15 gün içinde 'karara bağlar. 

Komitenin Umumi Kâtipliği İç Ticaret 
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I Umum Müdürü tarafından ifa ve icabında ko

mite umumi kâtip tarafından toplantıya davet 
olunur. 

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

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Komitenin terettüp tarzı hak
kında maruzatta bulunacağım. Komisyonda bu 
komitenin «Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası Umum Müdürlünün Reisliğinde Hazine 
Umum Müdürü, İç Ticaret Umum Müdürü, Sa
nayi İşleri Umum" Müdürü, İşletmeler Vekâleti 
Etüd ve Plân Dairesi Reisi, Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği U-
mumi Kâtibinden müteşekkil» olması kararlaş
tırılmışken, burada her nasılsa «İşletmeler Ve
kâleti Etüd ve Plân Dairesi Reisi» nin komite 
meyanmda gösterilmediğini görüyoruz. Şu şe
kilde tashihini rica edeceğim. 

REİS — Tashih edilmiş şeklini bir kere okur 
musunuz ? 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — «Bu kanu
nun verdiği vazifeleri görmek üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası Umum Müdürü
nün reisliğinde Hazine Umum Müdürü, İç Ti
caret Umum Müdürü, Sanayi İşleri Umum Mü
dürü, İşletmeler Vekâleti Etüd ve Plân Dairesi 
Reisi, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâtibinden 
müteşekkil bir komite kurulur. Bu komite lü
zum gördüğü hallerde istişari mahiyette olmak 
üzere diğer vekâlet ve müesseseler temsilcileri
nin mütalâalarına müracaat edebilir...» 

REİS — Kâfi efendim. 
HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Efendim 

bir tashih daha var. Aynı maddenin (B) fık
rasında «Yabancı Sermaye Teşvik Komitesi...» 
denilmektedir. Buna sadece (Komite) denmesi 
kâfi gelecektir. Çünkü maddenin yukarısında 
komitenin mahiyeti tasrih edilmiş bulunmak
tadır. 

Bir de burada, «Maliye Vekili, Ekonomi ve 
I Ticaret Vekili ve İşletmeler Vekili» denilmek-
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tedir. «Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve işlet
meler vekillerinden terekkübeder.» şeklinde 'tas
hihini rica ederim. 

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

rem arkadaşlar, yabancı sermaye olarak mem
lekete gelecek olan kuvvetin bilhassa memleke
tin yerüstü ve yeraltı mevzuları ile ilgileneceği, 
burada konuşan arkadaşlar tarafından birçok 
defalar tekrarlandı. 

[Bendemiz, 'komiteyi terkibeden azayı tetkik 
ederken burada Maden Umum Müdürünün bu
lunmadığını gördüm. Vakıa kanunun metnin
de istişari mahiyette Maden Umum Müdürünün 
çağırılabileceği yazılıdır, ama bu şekilde, isti
şari mahiyette onun iştirakini bendeniz ;kâfi 
görmüyorum. Bdz komiteye, burada birçok arka
daşların endişe ile »belirttikleri birtakım husus
ları, salâhiyetle tetkik etmek kudretini, kuv
vetini veriyoruz. Bu şekilde memleket (maden
lerinin yalnız iştişani mahiyetteki mütalâalarla 
komiteye aksettirilmiş olmasını bendeniz ikâfi 
görmüyorum. Bu Maden Umum Müdürlüğünün 
de bu bünye içinde bulunması, tıpkı sanayi 
Umum Müdürlüğünün bulunuşu kadar lüzumlu 
ve ehemmiyetlidir. Komisyon bilmiyorum bu
na iltihak eder mi? İltihak etmesini hararetle 
tavsiye ederim. Etmedikleri takdirde bir tak
rir veriyorum. Yalnız istişari mahiyette Maden 
Umum Müdürünün komiteye girmiş olması, ko
mitenin haiz olduğu mesuliyetler dolayısiyle 
muvafık gelmiyor bendenize. Birtakım maden
ilerimiz vardır ki, bunların, hususi kıymetleri 
ifade •ettikleri bedihidir. Bu kıymetler ortada 
dururken, komitenin bir umum müdürlükle 
yalnız istişare edip ona göre karar vermesi 
doğru değildir. Bu umum müdürlüğün de ko
miteye girmesi lâzımdır. Bu umum müdürlü
ğün açıkta kalması doğru değildir. Bunun için 
bir takrir takdim ediyorum. 

REÎS — Komisyon sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa)- — Muhterem arkadaşım Ce
mal Kıpçak'ın verdiği misali her sahada taad-
düdettirmenin mümkün olduğunu kabul bu
yurursunuz. Ecnebi sermayeyi bir saha için 
tahdidetmediğimize göre, ziraat, sahasında ol
duğu gibi, orman sahasında da çalışmasına im
kân vermiş 'bulunuyoruz. Bu itibarla onman ve 
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I ziraat umum müdürlüklerinin veya veteriner 

umum müdürünün, her saha umum müdürünün 
. komitede bulunmasına maddeten imkân yoktur. 

Nihayet alâkalı umum müdürlükten izahat al
mak mümkündür. Nihayet kabul etmek lâzım
dır ki, komite, faaliyet icra ederken, diğer Dev-
ılet faaliyetlerini de sektedar etmemesi lâzım
dır. Binaenaleyh bütün umum müdürlerden bir 
komite kuracak olursak, bu komite toplandığı 
zaman Devlet faaliyetleri muıhtel olacaktır. 
Kaldı ki, maddenin metninde, komite lüzum 
gördüğü bütün Devlet dairelerinden icabeden 
izahatı alacağı tasrih edilmiştir. Binaenaleyh 
Maadin Umum Müdürü de bunda dâhil olduğu 
ıgibi, Maadin Umum Müdürü için bir hususi
yet daha vardır. Aşağıdaki maddelerde de gö
receksiniz, bu kanunun tatbik mercii Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığıdır. Maadin Umum Müdü
rü ise bu Vekâletin kadrosu içindedir. Böyle 
olunca, gerektikçe onun mütalâasına (müracaat 
etmek ve ondan kolaylıkla mütalâa almak 
mümkündür. Bu -itibarla komite azasının ade
dini artırmakta rasyonel bir fayda mülâhaza et
medik. 

Komisyonda yalnız Maadin Umum Müdürü
nün değil, diğer bâzı elemanların da komiteye 
katılıp katılmam asm noktası üzerinde uzun uzun 
görüştük, asgari .adedle iktifa etmenin masla
hata daha uygun düşeceği kanaatine vardık. 

Bu itibarla komisyonumuz bu takrire iştirak 
etmemektedir. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar; kornişonun beyan ettiği müta
lâa, Maden Umum Müdürlüğünü reddetmeye ki
fayet edecek kudrette değildir. Maden, bilhassa 
memleketimizde bakir olarak kalmış bir mevzu
dur. Safahatı çoktur. Stratajik mahiyeti çok 
kuvvetlidir. İktisadi mahiyeti daha kuvvetlidir. 
Bir madeni olduğu gibi çıkarırken bile türlü 
türlü dereceleri vardır. Muayyen yerlerdeki ma
denlerin derece itibariyle kimisi yüksek, kimisi 
düşüktür. Meselâ, aynı madende, kömür made
ninde taş kömürle linyit kömürü arasında fark
lar vardır. Bunlar hakkında karar alınırken ko
mitede; yalnız istişari mahiyette bir maden umum 
müdürünün veya bir maden mütehassısının mesu
liyeti olmadan karara bağlanması sakattır. Krom 
ihraç edeceğiz. Kromu işleyip daha kıymetlen
dirmek imkânı vardır. Daha büyük bir kıymete 

I kalbetmek imkânı vardır. Bu mevzuda karar 
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alırken mütahassısınm mevzuu müdafaa şekli 
büsbütün başkadır. 

Sair mevzular ihtisasım dâhilinde değildir. 
Eğer bu gibi mevzular mevcutsa onlar için de ay
nı şekilde Komite teklifte bulunur. Zira Meclis 
geniş bir imkân veriyor. Bu kanunla yapılacak 
müracaatların bu komitenin bünyesinde toplan
ması hususunda serdedilen endişe ve mütalâa
larla memleketteki diğer dairelerin işi görülmiye-
cek ve hafif tutulacak dersek benîm temas etti
ğim mevzular kabul edilmiş olur. Binaenaleyh; 
takririmi kabul etmenizi rica ediyorum. 

REİS — Bedri Nedim Göknil buyurun. 
BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — 

Efendim, eğer muhterem Cemal Kıpçak arkada
şımın noktai nazarı kabul edilirse, bu komiteyi, 
öyle muhdut kimselerin değil, çok geniş bir heyet 
haline koymaktan başka bir netice hâsıl olmıya-
cağı kanaatindeyim. Esasen bendeniz sekizinci 
maddede bu kanunun tatbikatı ile vazifeli olarak 
gösterilen bu komiteyi bile lüzumundan fazla 
kalabalık bulmaktayım. Mevzu o kadar ehem
miyetlidir ki, maalesef kanunun heyeti umumi-
yesî üzerinde konuşmak zorunda olmama rağmen 
bana sıra gelmediği için naçiz mütalâalarımı arz 
etmeye fırsat bulamadım. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, yalnız o 
kanunun ihtiva ettiği hükümleri tesbit etmez, 
başka birçok âmiller ve sebepler de bunun üze
rinde müessir olur. Bu kanunun faydalı ve ve
rimli olması üzerine de müessir olur. Bilhassa 
bu kanunla istifadeyi tâyin ve tesbit edecek ko
mitenin terkibine çok ehemmiyet vermek lâ
zımdır. Bendenizce, mevzuun ehemmiyetiyle mü
tenasip bir komite kurulmalıdır. İkinci derece-
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de memurlarla bir komite kurulmasının aleyhin-
deyim. Şu veya bu bakanlık umum müdürleri
nin de alınması doğru olmasa gerektir. Mesele
nin, secret professionnel denilen ve esrarı mes
lekiye diye ifade edilebilecek mevzu bakımından 
da ehemmiyetli telâkki edilmesi lâzımdır. Bu 
komiteyi terkibedecek elemanın siyasi mesuli
yeti haiz, en itimatlı mevkilerde bulunan şahsi
yetlerden olması gerektir. 

Bu bakımdan bendenizce, bu komitenin su
reti terkibi tamamen yanlıştır. Bu komite an
cak Ticaret ve Ekonomi, Maliye, İşletmeler Ve
kili ve Merkez Bankası Umum Müdüründen te-
rekkübeder. Bu şahsiyetler, ancak böyle bir ko
miteye ecnebi sermayesi namına yapılacak te
şebbüslerin mutlak ve tereddütsüz bir itimatla 
karşılıyabilir. O itibarladır ki, bendeniz bu se
kizinci maddedeki komitenin, demin arzettiğim 
üç vekil ile Merkez Bankası Umum Müdürün
den mürekkep olmasını arzediyorum. Eğer ko
misyon bunu kabul ederse memnun olurum. Ol
madığı takdirde bu husus için bir önerge tak
dim ediyorum. 

Bilhassa şu noktayı ilâve etmek isterim ki, 
üç vekil ve Merkez Bankası Umum Müdürün
den terekkübedeeek olan bu komite indelhace, 
ikinci derecedeki zevattan terekkübedeeek şah
siyetlerin ihtisasından, tecrübesinden, bilgisin
den istişari mahiyette olmak üzere her an isti
fade edebilir. Bu nokta çok ehemmiyetlidir. Yük
sek dikkatinize arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, outruma 15 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,80 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17,48 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Gazianteb). 

REİS — Çoğunluğumuz olmadığından 18 
Ocak 1954 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati: 17,50 

^mm 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 
i. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, Zonguldak ve çevresinde 1000 ve
ya 500 yataklı bir sanatoryum ve prevantoryum 
tesis edilememesi sebebine, işçilerin ücret ve ma
aşlarına zam yapılmasının derpiş edilip edilme
diğine dair sorusuna, Çalışma Vekili Hayrettin 
Erkmen, İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Vs-
tündağ'm yazılı cevapları (6/1250) 

28 ,. XI . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
1. Meclise ilk girdiğim günden beri sık 

sık tekrarladığım üzere, Zonguldak ve çevre
sinde veremden ölümler daima çoğalmaktadır. 
Bunun da sebebi, halkın büyük ekseriyetini 
işçilerin teşkil etmesi ve köylünün geçim zor
luğu içinde bulunması ve gelirin azlığı yüzün
den iyi beslenememesi, bakılamamasıdır. üc
retlerin hayat pahalılığı ile mütenasip olma
ması ve pahalılık arttıkça ücretlerin hattâ 
maaşların ayarlanmamasıdır. Bunun sağlana
maması neticesi olarak halkımız; ev kiralarının 
yüksek olması, giyim, tahsil, ısınma, gıda gibi 
zaruri ihtiyaçlarını yüksek fiyatlarla temin 
etmesinden ötürü içtimai sefalet arttıkça art
makta ve bundan da verem başta olmak üzere 
nesli inkıraz ettiren hastalıklar çoğaldıkça ço
ğalmaktadır. 

2. Hayat şartlarının iyileştirilmesi, hayat 
standardının yükselmesi için yapılacak ilk iş, 
bu bölgenin iktisaden olduğu kadar sağlık ve 
sosyal bakımlardan kalkındırılması, bu bölge 
ile meşgul olunmasıdır. Ezcümle, hastalık si
gortası nedense bu bölgede aradan yıllar geç
mesine rağmen tesis edilmemektedir. 1000 ya
taklı olmasa bile 500 yataklı bir sanatoryum 
ve prevantoryumun tesis edilmemesi sebebi 
nedir? 

Buna mukabil, diğer illerde 1000, 500 ya
taklı verem hastanelerinin tesis edilmesine iti
na gösterilmekte ve bir kısım bakanlarımız
la milletvekillerimizin seçim bölgeleri halkını 
memnun etmek için ihtiyaç sırası Zonguldak'
ta iken kendi seçim bölgelerinde tercihan bu 

tesisleri inşa ettirmek üzere çeşitli yollardan 
çalıştıkları maalesef görülmektedir. 

Netice : 
1. Zonguldak İlinin bu bakımdan ihmal 

edilmesi devam edecek midir? 
2. Alâkalı Bakanlıklar ve Devlet iktisadi 

Teşekkülleri arasında iş birliği yapılarak Zon-
gıüdak'm bu ihtiyaçları giderilmek üzere ça
lışılması düşünülmekte midir? 

3. Bugüne kadar işçilerin ücretlerine yüz
de dokuz nispetinde zam yapılmış ve fakat fi
yatlar yüzde ondan yirmi beşe kadar tezayüt 
etmiştir, hayat pahalılığı ile mütenasip olmak 
üzere ücret ve maaşlara zam yapılması derpiş 
edilmekte midir? 

4. Zonguldak bölgesinin iktisaden kalkın
ması hakkında evvelce yaptırılan tetkikat da
iresinde hareket edilmesine başlanmış mıdır? 

îşbu soruma yazılı olarak yukarda yazılı 
bakanların cevap vermesini ve gereken işlemin 
ifasını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 15 . I . 1954 

İşçi Sağlığı Umum Md. 
Sayı :922/l, 4/366 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3 . XII . 1953 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü sözlü 6-1250/5934/13623 sa
yılı yazıları karşılığıdır : 

Zonguldak ve çevresinde sanatoryum tesi
si işçilerin ücret ve maaşlarına zam yapılması 
hususunda Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller tarafından verilmiş bulunan yazı
lı soruya mütedair cevabımızın bağlı olarak 
takdim kılındığı saygı ile arz olunur. 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı-
giller'in 28 . XI . 1953 tarihli yazılı sorusu
nun vekâletime taallûk eden hususlarına ceva
bımız : 

- 2 0 6 -
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5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Ka

nununun tatbik sahası, ihtiyaçlar ve imkân
lar göz önünde bulundurulmak suretiyle ted
ricen genişletilmektedir. 

Zonguldak ve çevresinde çalışan işçilerimi
zin, E. K. î. ile Zonguldak Amele Birliğince 
müştereken yürütülen sağlık ve sosyal yardım 
hizmetlerinden faydalanmaları sebebiyle, adı 
geçen kanunun bu bölgede takdimen ve acilen 
tatbik edilmesine zaruret hâsıl olmamıştır. 

Filhakika kömür havzası işçilerimiz, 5502 
sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunun
dan faydalanan diğer bölgeler işçilerimize sağ
lanan haklardan bâzı hususlarda hattâ daha üs
tün haklara sahip bulunmaktadırlar. Mamafi, 
E. K. t. ile Amele Birliği tarafından müştere
ken yürütülen sağlık hizmetlerinin ihtiyaçları 
karşılıyamaz hale gelmesine imkân bırakılma
dan umumi hastalık sigortası tatbikatına bu 
bölgede de başlanacağı tabiîdir. 

T. C. 
işletmeler Vekâleti 12.1.1954 

işletmeler Dairesi Başkanlığı 
Sayı genel : 354 

özel : 3 

özü : Zonguldak Mebuslarından 
Abdürrahman Boyacıgiller ,in ya
zılı sorusu halkkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ankara 
3 . X I I . 1953 tarihli Kanunlar Müdürlüğü 

5934/13623/6-1250 sayılı yazılan cevabıdır. 
Zonguldak ve çevresinde 500 veya 1 000 ya

taklı bir sanatoryum ve prevantoryum tesis 
edilmesinin, işçi ücret veya maaşlarına zam ya
pılmasının derpiş edilip edilmediğine dair Zon^ 
guldak Mebuslarından Abdürrahman Boyacıgil-^ 
lıer'in yazılı sorusu cevabının ilişikte takdim 
kılındığını saygılarımla arzederim. 

İşletmeler Vekili 
iS. Yırcalı 

Zonguldak mebuslarından Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in 4 maddelik yazılı soru önergesinin 
İşletmeler Vekâletini ilgilendiren kısımları hak
kında İşletmeler Vekilinin cevabı : 

1. Ereğli Kömürleri İşletmesinin işçi nefine 
dört yıldan beri yapmış bulunduğu nakdî ve 

1.1954 0 : 2 
ayni ödemeler : 

1949 yılında işçi yev. 
1950 » » » 
1951 » » » 
1952 » » » 
1953 » » » 
1954 te tasarlanan 

Vasati Vasati 
yev. sosyal 
Krş. yev. 

başına 302 180 
» 330 185 
» 346 215 
» 394 248 
» 428 269 
» 474 295 

Krş. 
Yek. 

482 
515 
561 
642 
697 
769 

1949 yılına nazaran 1954 te vâki olacak artış nis
peti % 95.5 tir. 

2. Verem âfetini önlemek için 40 yataklı bir 
dispanser teçhiz edilmiş olup, bu günlerde işlet
meye açılacaktır. 

3-. İşçi iskânını temin için 1953 yılında 146 
isçi ikametgâhı inşasına başlanmış ve Aralık 
1953 ayı nihayetinden evvel de daha 1020 işçi 
evi de mütaahhide ihale edilmiş olacaktır. Bu 
maksatla yapılmakta olan sarfiyat 12 milyon 
lira civarındadır. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Vekâleti 
özel Kalem Müdürlüğü 

1850 

26 , X I I . 1953 

T. B. M. M. Riyaseti Yüksek Makamına 
K : 3 . X I I . 1953 gün ve 6-1250/5934 -13623 

sayılı emirlerinize. 
Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-

ler tarafından sorulan (Zonguldak bölgesinde 
bir sanatoryum veya prevantoryum tesisi hak
kındaki) yazılı sorunun cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 

Dr. Ekrem H**yri Üstündağ 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyaoıgiller'in 
28 . X I . 1953 tarihli yazılı sorusunfun vekâleti
mizi ilgilendiren kısmına ait cevaptır. 

Soru : 2. — Hayat şartlarının iyileştirilmesi, 
hayat standardının yükseltilmesi için yapılacak 
ilk iş bu bölgenin iktisaden olduğu kadar sağlık 
ve sosyal bakımlardan kalkındırılması, bu bölge 
ile meşgul olunmasıdır. Ezcümle hastalık sigortası 
nedense bu bölgede aradan yıllar geçmesine rag-

— 207 — 
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men tesis edilmemektedir. 1 000 yataklı olmasa 
bile 500 yataklı bir sanatoryum ve prevantoryu
mun tesis edilmemesi sebebi nedir1? 

Cevap : 2. — Vekâletimizce yaptırılan ilmî ve 
coğrafî tetkiklerde verem bölge hastaneleri yap
tırılacak yerler tesbit edilmiş ve ayrılan sekiz 
bölgede muayyen bir program dâhilinde tesisler 
inşasına başlanmıştır. 

Bundan maada mahallî ihtiyaçları karşılamak 
üzere ayrıca muhtelif illerde hastanelere mülhak 
verem pavyonları da yaptırılmaktadır. Bu me-
yanda Zonguldak'ta da (30) yataklı bir verem 
pavyonu açılmıştır. Maddi imkânlar sağlandıkça 
bunun da genişletilmesi düşünülmektedir. 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürtahman Bo-
yactgiller'in, Zonguldak'ta maden işçilerine ha
kiki muşamba tevziinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair^ sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkt Yır-
cah'nm yazılı cevabı (6/1259) 

30 . XI . 1953 
T. B. âil let Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

Özeti: İşletmeler Baka
nından yazılı soru: 

1. Zonguldak'ta maden işçilerine eski van-
tüplerden imal edilen ve bunlara tevzi kılınan 
muşambalar kısa zamanda eskimekte ve işçile
rin sıhhatleri bu yüzden zarar görmektedir. 

2. İşçilerimize hakiki muşamba tevzii dü
şünülmekte midir? 

Bu soruma yazılı olarak Sayın İşletmeler Ba
kanının cevap vermesini ve gereken işlemin ya-
plmasım saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

1954 O : 2 
T. O. 

İşletmeler Vekâleti 15 . I . 1954 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

Sayı - Genel 446 
Ankara 

özeti : 
Zonguldak Mebusların
dan Abdürrahman Bo« 
yacıgiller'in yazılı soru
su hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ankara 
3 . XII . 1953 tarihli Kanunlar Müdürlüğü 

5943/13632/6/1259 sayılı yazıları cevabıdır. 
Zonguldak'ta maden işçilerine muşamba tev

ziinin düşünülüp düşünülmediğine dair Zon
guldak mebuslarımdan Abdürrahman Boyacı-
giller'in yazılı sorusu cevabının ilişikte tak
dim kılındığını saygılarımla arzederim. 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcalı 

Zonguldak'ta maden işçilerine muşamba tev
ziinin düşünülüp düşünülmediğine dair Zon
guldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller'in 
yazılı soru önergesi hakkında İşletmeler Veki
linin cevabı : 

Zonguldak maden işçilerine her yıl muşam
ba tevziatı yapılmaktadır. Ancak fevkalâde hal
lerde vantüplerden muşamba yapılmıştır. 

Bu yıl (4 200) ü haricî ve (2 200) de dahilî 
piyasaya sipariş verilmiş olan muşambalar tes
lim alınmaya başlanmış olup peyderpey ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmaktadır. 

1. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Çorum Emniyet mensupları adına gönderi
len ve emniyet mensuplarınım terfihlerini te

min eden kanun münasebetiyle duydukları se
vinci bildiren telgraf. 

>>-e-« 

T. B. M. M. Bastmtvi 


