
D E V R E : XI CİLT : 6 t Ç T Î M A : 2 
>••••••••< 

T. B. M. M. 
* . j " . \ 

ZABIT CERİDESİ 

Yirmi altıncı inikat 

19.1.1959 Pazartesi 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 

3. — Yoklama 

Sayfa 
492 

492:493 

493 

493 4. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota 
teatisi suretiyle akdoluııan İstimlâk ve 
Müsadere Garantisi Anlaşmasının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/139) 493:521 

5. — Sualler ve cevaplar 

A — Tahrirî sualler ve cevapları 
1. — Ankara Mebusu Eecep Dengin'in, 

Karayolları Umum Müdürlüğünün, Maki-
na Yedek Parça T. A. Şirketinden 1956 yı-
dında greyder bıçakları satmalıp almadığı-

521 

Sayfa 
na dair sualine Nafıa Vekili Tevfik lleri'-
nin tahrirî cevabı (7/373) 521:522 

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-
ritoğlu'nun, Keskin'e bağlı Çelebi nahiye
si Zirai Kredi Kooperatifine tahsis olunan 
plasmanın artırılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Ziraat Vekili Ne
dim ökmen in tahrirî cevabı (7/350) 522 

3-0— Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Sa
rıkamış'a bağlı Karakurt nahiyesinin kaza 
veya tam teşekküllü nahiye haline getiril
mesi hususunun düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedikln tahrirî cevabı (7/339) 523 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-
ritoğlu'nun, Keskin Zirai Kredi Koopera
tifine ayrılan plasmanın artırılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Zi
raat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî cevabı 
(7/348) 523:524 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

îskân kanunu lâyihası ile Tunceli Mebusu Ars-
lan Bora'nm 6093 sayılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeniden bir 
madde ilâvesine dair kanun teklifini müzakere 
etmek üzere bir muvakkat encümen teşkili ka
bul edildi. 

Niğde Mebusu Asım »Eren'in, memleketimizin 
kurak bölgelerinin zirai sulama işlerine dair Baş
vekilden olan şifahi sualine Nafıa Vekili Tevfik 
İleri ve Ziraat Vekili Nedim ökmen cevap ver
diler. .•( 

Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Gölköy kazası 
sağlık merkezi inşaatına dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfik İleri cevap verdi. 

Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun, fiyat tes-
bitleri hususunda Hükümetin salâhiyetine, 

Yerli yapağı fiyatlarının tesbiti hakkındaki 
kararın neye müsteniden alındığına dair sualle
rine, Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen ayrı ayrı 
cevap verdi. 

Tebligat kanunu lâyihası ile 
Sakarya Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun, Dev

let Şûrası Kanununa ek 2. IV. 1956 tarihli ve 
6716 sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı cet
velin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
encümene verilen maddeleri henüz gelmediğin
den müzakereleri tehir olundu. 

2. — HAVALE 
M Lâyiha 

1. — İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun lâyihası (1/305) 
(Bütçe Encümenine) 

Teklifler 
2. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu 

ve 2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki Kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 6194 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi (2/259) (Bütçe Encümenine) 

3. — İstanbul Mebusu Isak Altabev'in, 5421 
sayılı Gelr Vergisi Kanununun 82 nci maddesi
nin 4 ncü bendinin tadili hakkında Kanun teklifi 
(2/260) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — İstanbul Mebusu Isak Altabev'in, 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 ncu mad-

Balya kazası Bengiler köyünün 82 sayılı ha
nesinde kayıtlı Tahsinoğlu Ahmet Yaltı hakkın
da verilen ölüm cezasının infazına dair Adliye 
Encümeni mazbatası kabul edildi. 

Muhtelif kanunlarda geçen ordu müfettişliği 
unvanının ordu kumandanlığı olarak değiştiril
mesine dair kanun ile 

Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun 
kabul olundu. 

Amerika vatandaşları tarafından Türkiye'de 
yapılan yatırımlar hakkında Amerikan Hüküme
tinin vereceği garantilere mütaallik olarak, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 
tarihinde nota teatisi suretiyle akdolunaıı Anlaş
manın tasdikine dair kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

19.1.1959 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

EDİLEN EVRAK 

desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tek
lifi (2/261) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — İzmir Mebusu Ahmet Ünal'ın, 5502 sa
yılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun 
6901 sayılı Kanunla muaddel 33 ncü maddesinin 
(B) bendinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
(2/262) (Çalışma Encümenine) 

6. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 3 arkadaşı
nın, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair olan 
3236 sayılı Kanunun ilgası hakkında Kanun tek
lifi (2/263) (Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1957 yılı 

Aralık, 1958 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası (5/19) (Ruznameye) 

Reisvekili Katıp 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu îhsan Gülcz 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 
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8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı 

Mart - Mayıs ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/16) 
(Ruznameye) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı 
Haziran - Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/17) 
(Ruznameye) 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı 
Eylül - Kasım ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/18) 
(Ruznameye) 

11. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu Ferhan 
Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâyetinde sel 
baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların 

1959 C : 1 
giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu 
ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel baskını 
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların telâfisi 
hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/213, 2/185, 2/192) (Ruznameye).-

12. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ile idare âmir
leri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu, 
Konya Mebusu Reyhan Grökmenoğlu ve Sakar
ya Mebusu Nüzhet Akın'm, 1958 malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet Mec
lisi ve Riyaseti Cumhur kısımlarında değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifleri ve Bütçe 
Encümeni, mazbatası (1/290, 2/230, 2/231, 
2/236, 2/254) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
_ \ 

Açılma saati : 15,10 
REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Abdullah Keleşoğ-lu (Samsun) 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Kırklareli mebuslarına kadar yoklama ya-

plıdı.) 
REİS —• Celseyi açıyorum. 
Tebligat kanunu lâyihasının encümene ve

rilen bir kısım maddesiyle Devlet Şûrası Ka
nununa ek 6716 sayılı Kanunun 1 nei mad

desine bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifinin yine encümene verilen 
maddesi halen gelmemiş bulunduğundan ruz-
namenin haklarında müstaceliyet kararı veri
len maddelerinde mevcut bu lâyiha ve teklifi 
geçiyoruz ve bir defa müzakereye tâbi olan 
maddelerden müzakereye başlıyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi suretiyle 
akdolunan İstimlâk ve Müsadere Garantisi An
laşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye, Adliye ve Bütçe encümenleri mtipba-
taları (1/139) (1) 

(1) 163 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Bu mevzuda söz alan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. 

Sabri Dilek, Fethi Çelikbaş, Sırrı Atalay... 
Hariciye Vekâleti Vekili, buyurun. 
DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VE

KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Huzurunuza getirdiğimiz kanun tasarısı, 
Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda 15 
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Ocak 1957 tarihinde aktedilnıiş bir Anlaşmanın 
tasdikine mütedairdir. Müsaade buyurursanız 
şimdi bu mevzuda ileri sürülmüş olan muhtelif 
mütalaalara cevap vermeden evvel huzuru âli
nizde Anlaşmanın maksadı, mahiyeti ve şümulü 
hakkında hulasaten maruzatta bulunmasına mü
saadenizi rica edeceğim. 

Bu Anlaşmanın akdinden Hükümetimizce 
istihdaf edilen gaye, Amerikan yabancı serma
yesinin Türkiye'ye akımım bu sermayenin Ame
rika Hükümeti tarafından garantisini temin su
retiyle teşviktir. 

Bilindiği veçhile bugün artık hemen hemen 
her devlet yalnız kendi hudutları içinde refah 
temini suretiyle huzura kavuşamıyacağmı, müs
takar emniyetini ancak diğer memleketlerde de 
refah ve huzur temini ile mümkün olabileceğini 
idrak etmiş bulunmaktadır. Devletler arasında 
bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra kuvvet
lenmiş bulunan bu maşerî şuurun fiiliyata inti
kal etmesi evvelemirde iktisaden geri kalmış 
memleketlerin süratle cihazlanmalarmı temin ile 
kabil olabilecektir. İktisadi cihazlanmaları nok
san olan memleketler sermaye bakımından da 
darlık içindedirler. Bu itibarla bu memleketlere, 
sermaye imkânları müsaidolan memleketler ta
rafından sermaye yardımları yapılması bir za
rurettir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kum
lusundan beri, uzun vadeli olarak üzerinde dur
duğu en mühim meselelerden birinin, dünyanın 
iktisaden az gelişmiş memleket ve mıntakaları-
nın kalkındırılması olduğu hepimizce malûm
dur. Bu kalkındırmayı tahakkuk ettirmek için 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, hükümetleri daima 
bu gibi memleketlere, kalkınmaları için gereken 
sermayeyi bulmaya teşvik etmişlerdir. Birleş
miş Milletler Teşkilâtında bu mevzuda cereyan 
etmiş olan müzakereleri ve yapılmış olan tet
kikleri hatırlıyacak olursak, hepimiz zannede
rim ittifakla kabul ederiz ki, iktisadi kalkınma
nın finansmanı, üzerinde en çok durulan mese
le olmuştur; ve şurası anlaşılmıştır ki, dünyanın 
iktisaden geri kalmış memleketlerine sermaye 
akımını teşvik için hiçbir imkân, ne kadar mü-
tevazi olursa olsun ihmal edilmemelidir. Memle
ketler arasındaki sermaye hareketleri demok
rasi rejimlerinde, malûmunuz olduğu veçhile, 
sadece devletler arasında cereyan etmez. Ser
maye hareketlerinde, bilhassa mensup bulundu-
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ğumuz hür milletler camiası içinde, hususi ser
maye hiç de ihmali caiz olmıyan mühim bir 
mevki işgal eder. Esasen bu sebepledir ki, geniş 
ölçüde hususi sermayeye malik memleketlerin 
hükümetleri bu sermayelerinin diğer memleket
lere akımını teshil ve teşvik edecek tedbirler 
almaya daima davet edilmişlerdir. Bu gibi mem
leketler hükümetleri, bir zamanlar hususi ser
mayenin yabancı memleketlere akımının kendi 
tedbirlerine bağlı bir keyfiyet olmadığını ve bu 
akımın daha ziyade sermayeye talip memleket
lerde ittihaz olunabilecek iktisadi ve idari ted
birlerle teshil ve teşvik edilebileceğini ileri sür
müşlerdir. Fakat bugün bu zihniyette mesut bir 
değişiklik olmuştur. Geniş hususi sermayeye ma
lik memleketlerin hükümetleri de bu akımı teş
vikte kendilerinin ihmal edilemiyecek bir rolleri 
olabileceğini kabul etmişlerdir. Fakat bu mem
leketler yardımlannı talebeden memleketlerin 

tedbirlerine inzimam edecek bir tedbir olarak 
mütalâa etmektedirler. En büyük hususi serma
ye memleketi olan Birleşik Amerika Hükümeti
nin de, bu zihniyetten mülhem olarak yabancı 
memleketlere yatırılacak Amerikan sermayesine 
emniyet vermek için bâzı mevzularda deruhde 
ettiği malî vecibeler, fikirlerdeki bu mesut inki
şafın maddi bir tezahürüdür. Ve- zannederim İd, 
Türkiye gibi kâfi sermayeye malik olmıyan 
memleketler tarafından bu husus ancak memnu
niyetle karşılanabilir. 

Arkadaşlar; 
Amerika Hükümeti yabancı memleketlere 

gidecek Amerikan senııayesine garanti vermeyi. 
kabul etmekle, yabancı sermayeye muhtaç mem
leketlerin bir talebine cevap vermiş olmakta, 
aynı zamanda da dünya seviyesindeki mesuli
yetlerini müdrik bulunduğuna yeni bir delil 
vermektedir. Bununla beraber hepimiz kabul 
etmeliyiz ki, bir devlet, malî imkânları ne kadar 
geniş olursa olsun, bu nevi malî vecibeler de
ruhde ederken bunları bir emniyet sistemi ile 
çerçevelemek zaruretini hisseder. Diğer taraf
tan kendisince diğer memleketler lehine yapıl
mış olan bir tasarrufun bâzı vecibelerini, bu 
tasarruftan istifade edecek memleketlerin hükü
metlerince de paylaşılmasını bekler, tşte Ameri
kan sermaye garantisi ve bu garanti vesilesi ite 
Amerika Hükümetinin Hükümetimize akdini 
teklif ettiği Anlaşmanın maksadı budur. 
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Anlaşmanın başlıca hükümleri hulasaten şun-. 

lardır: Amerika Hükümetince istimlâk ve müsa
dereye karşı garanti verilecek yatırım projeleri 
üzerinde iki hükümet istişare edeceklerdir. Ame
rika Hükümeti tanıdığı garantiler dolayısiyle 
sermayedarına tazminat itasına mecbur kaldığı 
takdirde sermayedarın haklarına halef olacaktır. 
Amerika bu suretle kendisine intikal edecek hak
ları istimal için Hükümetimizle müzakereye gi
rişecek ve iki Hükümet arasında tazminat mev
zuunda bir anlaşmaya vanlamadığı takdirde ih
tilâf tarafların muvafakati ile seçilecek bir hâke
min kararına bırakılacaktır. 

Görülüyor ki, Anlaşma istimlâk ve müsade
reye karşı garanti edilmesi mutasavver yatırım 
projeleri mevzuunda iki hükümetin istişaresini 
derpiş etmektedir. Bundan başka Anlaşma muci
bince Türkiye'ye gelmek istiyen sermayenin ka
bulü, tatbikatta Hükümetimizin tasvibine vabes
te bulunmaktadır. Nihayet, muayyen bir Ameri
kan sermayedarına garantinin tamnabilmesi, Tür- -
kiye ijikü metinin garantiye mevzu olan serma
yeye işbu garantinin teşmil edilmesine muvafa
kat eylediğini Amerikan Hükümetine tebliğ et
mesi şartına bağlıdır. Görülüyor ki, arkadaşlar, 
anlaşmanın tatbiki her bakımdan Türkiye Hükü
metinin takdirine bırakılmakta ve Hükümeti
miz bu hususta tam bir hareket serbestîsine mâ
lik bulunmaktadır. 

Malûmları olduğu veçhile, devletlerin kendi 
millî mevzuatı hükümleri dâhilinde yabancı ser
mayedarların emlâk ve emvalini istimlâk eyleme
leri en tabiî haklarından biri telâkki edilmekte
dir. Ancak istimlâke mevzu teşkil eden emlâk be
dellerinin de alâkadarlara tediyesi, teessüs etmiş 
mütebariz bir hukuk kaidesi olarak kabul edil
mektedir. 

Şimdi huzurunuza getirmiş olduğumuz ka
nunla, münhasıran Amerikan sermayedarlarının, 
bir istimlâk bahis mevzuu olan ahvalde, zararı
nın kendi hükümeti ile arasında mevcut hususi 
bir mukavele mucibince, dolarla telâfisi için ve
rilen garantinin işlemesi sağlanacaktır. 

BÖyle bir vaziyetin tahaddüsü yani, bir Ame
rikan sermayedarının yatırımının Türkiye tara
fından bir istimlâk muamelesine tâbi tutulması 
halinde, mezkûr yatırım mukabilinin, muayyen 
kıstaslar dairesinde tamamen veya kısmen, Ame
rikan Hükümetince kendisine tediyesi ve tazmi
ni bahis mevzuu olacaktır. Bu husus munhası-
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ı ran Amerikan sermayedarı ile kendi hükümeti

ni, yani Birleşik Amerika Hükümetini ilgilendi-
| ren bir keyfiyettir. 

Böyle bir tazminat Amerikan sermayedarına 
tediye edildiği anda, Amerikan Hükümeti ilgi
linin hak ve mütalebatma halef olmakta ve bu 

j mevzuda zuhur edebilecek her türlü müzakere ve 
i ihtilafları muslihane yollarla idare, hal ve faslet-
I mek vazifesini üzerine almaktadır. 

Görüleceği veçhile, burada Amerika Hükü-
1 meti, kendi sermayedarına, aralarında bu nevi 
i anlaşma bulunan memleketlerde yapacakları ya-
I tırımlann âkibetinden bir endişe duymamasını 

telkin ve bu suretle onların mezkûr memleketle
re yatırım yapmasını teşvik etmiş olmaktadır. 

| Hür dünya memleketleri ekonomilerinin muva-
I zeneli ve sıhhatli bir şekilde işleyişi hakkında 
I yakından alâkalı bulunan Amerika Birleşik Dev

letlerinin, Amerikan sermayesinin harice sühulet-
I le akımını sağlıyacak böyle bir formülü tatbik 

etmeye karar vermesi, evvelce de arz ettiğim 
I veçhile ancak takdire şayandır. 

Anlaşmanın Türkiye ile Amerika Hükümeti 
I arasındaki tatbikatı bu safhadan itibaren başlar. 

Bu tatbikata göre, Türkiye'de millî kanunları
mız gereğince malları istimlâk edilmiş bulunan 
Amerikan sermayedarına istimlâk dolayısiyle 
tediye ettiği tazminatın kendisine Ödenmesini 
Amerika Hükümeti Hükümetimizden talebede-
bilecektir. Ancak, Amerikan Hükümeti kendi va 
tandaşma tediye ettiği tazminat ile Türk makam
ları tarafından tesbit edilmiş tazminat arasında 
bir farkın mevcudiyeti halinde, yani bahis mev
zuu olan meblâğın üzerinde münhasıran kemiyet 
bakımından bir ihtilâf tahaddüs ederse bu hu
susta hakem delâleti ile bir anlaşma zemini bulu
nacaktır. Milletlerarası mesailde hakem müesse
sesi tamamen teessüs etmiş bir mevcudiyettir. Ve 
esasen Türkiye gibi millî kanunlarında yabancı
lara karşı da adalet ve müsavatı-tanımakta te-

I reddüt etmiyen memleketler için hakkın hakem 
yoliyle tecellisine rıza göstermek hiç te müşkil 
değildir. Yabancı sermayenin istimlâkinden mü
tevellit her hangi bir ihtilâfta, sermayedarın 
Hükümeti vatandaşın hukukunu siyanet etmekle 
mükelleftir, arada bu neviden bir anlaşma bu
lunsun, bulunmasın mevzu nihayetülemir beynel
milel hukuki bir ihtilâf mahiyetini alabilir. Bura-

I da anlaşma ile mecburi tahkim yolunu kabul 
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gurttiyle Hükümetimiz, millî kanunlara aykırı I 
bir durumu kabul etmiş olmamakta, ancak bey
nelmilel münasebetlerinde milletlerarası icaplara 
ittiba etmiş bulunmaktadır, 

Arkadaşlar; yüksek malûmları olduğu üzere, 
Devletle yabancı tebaa arasında zuhur eden ihti
lâfların mahallî kazaya tâbi tutulması Devletler 
Hususi Hukuku kaideleri iktizasındandır. An
cak, burada hukuki rabıta Türk Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri tebası arasında de
ğil, verdiği garantiler sebebiyle tebaasının hakkı
nı halefiyet suretiyle iktisabeden Amerika Birle
şik Devletleri ile Hükümetimiz beynindedir. 

Yine Devletler Hukukuna nazaran, hakeme 
havalesi tecviz edilmiyen ihtilâflar münhasıran 
devletlerin istiklâline, millî şerefine ve hayati 
menfaatlerine mütaallik ihtilâflardan ibarettir. 
işbu Anlaşma mucibi zuhur edebilecek ihtilâflar 
bedel ihtilâflarından madudolup bunların hake
me tevdiinde hukuki bakımdan bir mâni mevcut 
değildir. 

Yukardaki mâruzâtımdan, Anlaşmanın tama
men millî ve beynelmilel hukuk sınırları içinde 
bulunduğu kolaylıkla anlaşılır. 

Arkadaşlar, yukarda kısaca tahlil eylediğim 
Anlaşmanın maksadı ile hükümleri ve buna mes
net teşkil eden hukuki kaidelerin dışında Anlaş
manın memleketimiz bakımından arz ettiği husu
siyeti belirtmemde faide vardır. Amerika Hükü
meti, şimdiye kadar Türkiye'ye yalnız iktisadi 
sahada bir milyar doları mütecaviz yardımda 
bulunmuştur. Amerika Hükümeti şimdi esas 
itibariyle yabancı memleketlere gitmekte çe
kingen olan millî sermayesini, dost memleketle
rin kalkınmasına hadim olmak üzere, suhuletle 
dışarıya akımını teşvik etmektedir. Yani Ameri
ka Hükümeti sermayedarına, «Sen git, yatırımı
nı yap. Bundan dolayı bir zarara duçar olduğun 
takdirde bunu ben tazmin edeceğim, demekte
dir.» Hükümetimiz ile Amerika arasında böyle 
bir Anlaşmanın ademimevcudiyeti hali tasavvur 
buyurülursa, birçok memleketler Amerika Hü
kümeti ile bu anlaşmayı imza ettiklerine göre, 
Amerikan sermayesi anlaşmalı memleketi tercih 
edecek, ve bu suretle Türkiye'nin, yerinde ola
rak beklemekte olduğu Amerikan sermayesin
den mahrumiyetine sebebiyet verilerek gayrika-
bili tecviz bir vaziyet ihdas edilmiş olacaktı. 

Lâyihanın Yüksek Heyetinizde müzakeresi | 
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sırasında bâzı arkadaşlarımın üzerinde tereddüt 
izhar ettikleri noktalar oldu. Anlaşmada, is
timlâk bedellerinin Amerikan Hükümetince tak
dir edileceği hususunda her hangi bir hüküm 
mevcut değildir. Anlaişmanın tetkikinden bu 
husus sarahatle anlaşılır. Yine bâzı arkadaşla
rım müzakere etmekte olduğumuz Anlaşma ile 
bir nevi imtiyazatı ecnebiyenin ihya edilmekte 
olduğu ve anlaşmada kapitülâsyonlar kokusu 
bulunduğu ve bunun memleketimizde en ziya
de müsaadeye mazhar millet kaidesi hükmünün 
tatbikine yol açabileceği endişesini izhar etti
ler. Ve ayrıca bunun Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu ile tearuz teşkil eylediğine ve bu me-
yanda bu nevi anlaşmanın pek mahdut devlet
ler tarafından kabul edilmiş bulunduğuna te
mas eylediler. 

Derhal arz edeyim ki, Hükümetimiz memle
kette ecnebilere imtiyaz verilmesi veya kapitülâs
yonlara yol açılması gibi şüphe ve tereddüt uyan
dırabilecek mefhumların bahis mevzııu edilmesine 
dahi tahammül edemiyecek kadar bu meselede 
hassastır. Kapitülâsyonlar ve ecnebi imtiyazlar, 
yabancı memleketler kanunlarının;; tebaa ve teba
asının sermayesi ile birlikte memlekete girmesi
ne imkân veren bir sistemdi. Müazere ettiğimiz 
Anlaşmada böyle bir hava sezmek imkânsızdır. 
Anlaşma Türkiye'de Amerikan kanunlarının tat
bik edileceğine dair her hangi bir hükmü ihtiva 
etmediği gibi bu' hissi tevlidedecek en ufak bir 
emare dahi Anlaşmada mevcut değildir. Bilâkis 
yukarda temas ettiğim gibi Anlaşmada mevcut 
istişare, tasvip ve tasvibimizi Amerika'ya tebliğ 
unsurları, Hükümetimize, garantiyi vermek ve
ya vermemek hususunda tam serbesti vermek
tedir. 

En ziyade müsaadeye mazhar, Devlet kay
dı ise, memleket dâhilinde yabancılar arasında 
hukuk ve menfaat bakımından bir müsavat te
minine matuftur. Burada ise Hükümetler ara
sında tahaddüs edebilecek bir alacak veya taz
minat ihtilâfının hususi bir usule tâbi tutulma
sı mevzuubahsolmaktadır ki, bunun da millet
lerarası kazai usulü alâkadar eden bir mesele 
olduğu vazıhtır. 

Nihayet arkadaşlar, Birleşik Amerika'nın 
15 Ekim 1958 tarihine kadar, Memleketimiz 
de dâhil olmak üzere, 34 Devletle aynı nevi
den ve hükümleri aynı olan tip Anlaşmalar im-
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zaladığını belirtmek isterim. Arzu buyuruldu-
ğu takdirde bu memleketlerin tamamının isim
lerini verebilirim. Bunlar arasında, Avustur
ya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Lüksenburg, Hollanda, Norveç 
Portekiz, İspanya,, italya gibi Avrupa memle
ketleri mevcuttur. Müşahade buyurulacağı veç
hile, Amerikan Hükümetiyle bu nevi anlaşma
lar akdedmiş memleketlerin arasında sadece 
sermaye talebedenler değil kendileri de serma
ye veren memleketlerden madut olanlar da mev
cuttur. Bunları zikretmekten maksadım,. bu 
memleketler de böyle bir anlaşmayı imza ettik
lerine göre, eğer bunda millî haklardan fera
gati mutazammm bir hüküm mevcutsa «Diğer 
memleketler de bunu yapmış, biz başka bir şey 
yapmadık» demek değildir. Bizim anlaşmanın 
millî hak ve menafiimizden feragati tazammun 
ettiği hususunda en ufak bir şüphemiz olsa idi, 
bugün bunu imzalamış olan saydığımız devlet
lerin mevcudiyetine rağmen, Anlaşmayı reddet
mekte Hükümet olarak zerrece tereddüt göster
mezdik. Bunda Yüksek Meclisinizin emin bu
lunduğuna kaaniiz. Mukayesenin, Türkiye'
nin millî haklarından en ufak şekilde dahi fe-
ragatâ tahammül göstereceği mânasında tefsiri
ne vesile teşkil edemiyeGeğini, huzurunuzda 
bir kere daha ifade etmek isterim. 

Anlaşma ile Amerika'ya bir atıfet veya hu
susi bir muamele kabul etmiş olmamız bahis 
mevzuu değildir. ,. Dost ve müttefik Amerika 
Birleşik Devletleri, silâhlı kuvvetler mensup
larına memleketimizde tanınan bâzı haklar, 
Yüksek Meclisin tasvibinden geçmiş olan, NATO 
Anlaşmaları çerçevesi dâhilinde ve npaitekabi-
liyet esnasına müsteniden verilmişlerdir. Müza
kere ettiğimiz Anlaşmada bahis mevzuu edildiği 
veçhile, bir imtiyaz ve muafiyet hükmü yok
tur. Ve Amerikan Hükümetinin böyle bir ga
yeyi istihdaf etmediğini de burada ifade etmek 
yerinde bir kadirşinaslık olur. Türkiye'nin 
büyük dostu ve müttefiki Amerika Birleşik Dev
letlerinin Memleketimize karşı göstermekte ol
duğu yakın alâkayı, Amerikan sermayedarının 
Türkiye'ye büyük ölçüde gelmesini temin gaye
sini istihdaf eyleyen böyle bir Anlaşmanin im
zası suretiyle izhar etmesi bizim için memnu
niyet bahşolmuştur. Bu itibarla, bu mevzuda 
cereyan eden müzakereler sırasında, dostluk 
ve ittifakımızın ruhuna aykırı şekilde tefsir 
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edilebilecek beyanlara hiçbir surette iştirak et
mediğimizi, katî olarak ifade ile iktifa edece
ğiz. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Sabri Dilek, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bize söz 

sırası gelmiyectek. Kifayeti müzakere gelecek. 
REİS — Kifayeti müzakereden evvel vuku-

bulduğuna göre, söz, sual hakları mahfuzdur. 
SABRI DİLEK (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar, her şeyden evvel her hangi bir yanlış 
anlamaya meydan vermemek zımnında bir be
yanda bulunmak istiyorum : Müzakerelerin şu 
safhasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
görüşü olarak, Türkiye'de hiçbir yabancı devlete 
kapitüler mahiyetli imtiyazlar verilmiyeceği ve 
bu (bahiste gayet hassas olduğumuza dair Hükü
met tarafından yapılan beyanı memnuniyet ve 
şükranla karşıladım. Zaten bundan muhalif, mu
vafık hiç kimsenin şüphe ettiği yok idi. 

Muhterem Hariciye Vekâleti Vekilinin beya
natını bütün Meclis gibi bendeni?: de dikkatle 
dinledim. Bu beyanatta tamamiyle mutabık bu
lunduğum noibtalar mevcudolduğu 'gibi, hamaka
ta tetabuk edip 'etmediğinde tereddüdeyiediğim 
noktalar ve mutabakata varmadığım bâzı nokta
lar da vardır. Bunlar bilhassa elimizde mevcut 
anlaşma metninde bulunmıyan hususattır. Tür
kiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
münakit Garanti Anlaşması mevzuunu Yüks*k 
Huzurunuzda bir kere daha teşrih eylemek üze
re söze başladığım şu anda derhal kaydedeyim 
ki, Sayın Vekilin beyanatında vakıaya uygun 
görmediğim ni'katı konuşmamın münasip ye
rinde belirtmeye çalışacalmı. 

Bugün bendeniz geçen Cuma günü vâki beya
natıma cevabolmak üzere bâzı muhterem arka
daşlarım tarafından ileri sürülen bâzı mütalâatı 
cevaplandırmak mevki ve mecburiyetinde bulu
nuyorum. Sayın Abdullah Aker ve Behzat Bilgin 
arkadaşlarımız, bendenizin mevzuu tetkik etme
den kürsüye getirdiğim şeklinde beyanatta bu
lundular. Arkadaşlarımın sözleri arasında benim 
Türk - Amerikan dostluğuna gölge düşürecek bir 
çıkış yaptığım mânasına gelecek ibareler de, yer 
aldı. G-eçen celsede dahi, sözlerimin sonunda, bu 
dostluğun ve NATO çerçevesi içinde Türk -
Amerikan iş birliğinin ve ittifakının milletimiz 
ve Hükümetimiz gibi benim de en hararetli tas
vip ve desteğimi haiz olduğunu bilhassa belirt-
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mistim. Hattâ bir Türk evlâdı ve Türk Parlâ
mentosunun naçiz bir üyesi olarak bu görüşe bü
tün hissiyatımla iştirak eylediğimi ifadeye bil
hassa itina göstermiştim. Bu hususta hiç kimse
de her hangi bir teüeddüt uyandıracak bir beyan
da bulunduğumu hatırlamıyorum. Geçen celse
de Amerikalı dostlarımıza bâzı sitemlerde bulun
du isem bu yalnız ve yalnız Türk - Amerikan 
dostluğunu takviye gayesine müteveccihtir. 

Devletler arasındaki dostluklar, yüksek ma
lumlarınızdır ki, hükümetlerin dostluğu şek
linde olabildiği gibi, milletlerin gönülden gönü-
le kaynaşmaları şeklinde de olabilir. Biz Ame
rikalı müttefiklerimizle gönülden gonüle kaynaş
mak istiyen dostluğu hükümetler arası seviyeden 
çok yüksekte halklar arası seviyeye getirmek is
tiyen bir milletiz. Bu kaynaşmaya mâni olacak 
bâzı hâdiseler ve hareketler var ise aradaki pü
rüzleri kaldırmayı temin bakımından bunlara 

.işaret etmek kanaatimce faidel i bir iş olmuştur. 
Bugün bu pürüzlere yeni misaller tekrarlamıya-
cağını. Bütün Türk efkârı umumiyesi bunları 
biliyor. Kendilerini idare eylemekte. acze düşen 
bâzı personelin hareketlerinden bu dostluğun vi
kaye edilmesi lâzımdır. Tekrar ediyorum, Tür
kiye ile Amerika arasında hükümetler ve hükü
metler. üstü seviyede kardeşçe bağların bulun
ması lâzımdır. Bu bağlar, hiçbir zaman bizim 
tarafımızdan değil, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından da değil ve fakat ma
alesef kendilerini idarede pek başarılı olamıyan 
bâzı Amerikalı personel tarafından rencide edil
mekte ve bu durum milletimizin sinesinde ve 
vicdanında bâzı yankılar bulmaktadır. Bende
niz son üç gün içerisinde, öğretmen, talebe, iş
çi, terzi, avukat, emekli ve muvazzaf asker gi
bi çeşitli meslek ve sınfılara mensup vatandaş
larımdan, mektup, telgraf ve telefonla (Aferin 
Sabri Dilek, isabet ettin.) şeklinde tebrikler al
maktayım. Bu durum, mevzuun Türk halkı içe
risinde bir yara olduğunun en müspet delilidir. 
Bu itibarla Amerikalı dostlarımızı ikaz sadedin
deki sözlerimin, Türk - Amerikan dostluğunu 
ve onun istikbalini vikaye bakımından faydalı 
olduğunu reddetmek pek mümkün değildir. Bu 
bahiste söyliyeceğim son söz ilk sözden ibarettir. 
Btitün Türk Milleti gibi benim de çok değer 
verdiğim Türk - Amerikan dostluğunu böyle 
tehlikelerden koruyalım. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bendeniz meselesi iyice tetkik etmeden (hu

zurunuza getirdiğime dair iki arkadaş tarafın
dan vâki tarizlere gelince: Biz arkadaşlarımız 
gibi önümüze gelen her mevzuu yeknezarda an-
lıyabilecek üstün kabiliyetlere sahip değiliz. 
Bu sebeple bir aydan fazla bir zamandan beri 
gündemde duran bu mevzuu gündeme girdiği 
ilk günden beri hususi bir dikkat ve atina ile 
tetkika çalıştık. Bizzat anlaşmanın metnini, es
babı- mucibesîni tekrar tekrar okuduk. Bu gibi 
anlaşmaların doktirindeki yerini tesbite çalış
tık. Anhyamadığımız bâzı hususları mütehassıs
lardan sorduk. Birçok hukukçu ve hariciye
cilere danıştık. Anlaşmanın encümeni erdeki 
müzakeratma iştirak etmiş pek çok arkadaşlar
la uzun istişareler yaptık. Ve bunları yaptık
tan sonra huzurunuza geldik. Kürsüde her han
gi bir hata yapmak ihtimaline karşı da fikirle
rimizi irticalen arzdan feragatle bir metin ha
line getirdik. İşte bu hazırlığımız dolayısiyle-
dir ki, şimdi burada Namık Gedik Beyefendi 
tarafından ileri sürülen bir beyanı derhal ce
vaplandırmak imkânına sattıip bulunuyoruz. Sa
yın Gedik, birkaç dakika evvel bu anlaşmanın 
tatbikinin Türkiye Hükümetinin takdirine bı
rakıldığını bildirdiler. Yani Türkiye'deki han
gi Amerikan sermayesinin bu garantiden istifa
de edeceğini bizim Hükümetimiz takdir ve tâ
yin edecektir. Halbuki elimizdeki metne göre 
bu beyan hakikata uymamaktadır. Gerek an
laşmanın metnini teşkil eden 15 Ocak 1957 ta
rihli karşılıklı notalarda ve hattâ gerekse biz
zat hükümetimizin esbabı muei'besinde bize böy
le bir takdir hakkı tanındığına dair en ufak bir 
kayıt yoktur. Eğer elimizdeki metinler dışın
da başka bir anlaşma veya mevzuat varsa onla
rı da öğrenmek için bendeniz Sayın Vekilin 
yardımlarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mevzuun tamamını geçen celse her tarafiy-

le arz etmiştim. Bugün zabıtlarda mevcut söz
leri tekrarlamaktan kaçınacağım. Ancak geçen 
celse huzurunuzda yazılı bir konuşma yapmıştım. 
Belki de yazılı konuşmanın bâzı uzun cümleleri 
arkadaşlarımın^ meseleye lâyıkı ile nüfuz eyle
melerine imkân vermemiştir. 

Bu sebeple ve yalnızca bu anlaşma ile Ame
rikalılar lehine bir imtiyazın ihdas edilip edil-
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nıediğini tesbit bakımından anlaşmanın esas 
noktalarını bir kere daha tekrarlıyacağraı: 

Anlaşmanın nota metninde (a) bölümü ola
rak yer alan ilk maddesine göre aynen; (Şayet, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu nevi
den bir garanti gereğince her hangi bir şahsa 
Amerikan doları tediye ederse) bu tediyesinin 
Türk lirası karşılığını, o şahsın halefi sıfatiyle 
Türkiye'den talep hakkını kazanacaktır. 

Burada bir noktaya işaret edeyim, beyana
tımda geçecek şahıs tâbiri hem hakiki ve hem 
de hükmi şahıslara şâmildir. 

Anlaşmanın bir imtiyaz verip vermediği me
selesi bu (a) bendinden çıkarılabilir. Bunu tes
bit edebilmek için, ise her şeyden evvel imtiyaz 
kelimesinin hukuki mânasını belirtmemiz lâzım
dır. İmtiyaz hukukta en kısa şekilde bâzı istis-
nailiğin ifadesidir ve (her hangi bir kimsenin 
lehine başkalarından farklı olmak hakkının ta
nınması) şeklinde tarif edilmiştir. Anlaşmanın 
bu maddesine göre Amerikalı olup kendi Hü
kümetinden garanti alarak Türkiye'de yatırım 
yapmış ş'ahsm durumu ile her hangi diğer bir 
yabancı Devlet tebaasının durumunu mukayese 
edelim : Müsaadenizle bu mukayeseyi hem is
timlâk ve hem de müsadere mefhumlarında ayın 
ayn yapalım. 

Evvelâ istimlâk bakımından.. Türk Hukuk 
Kurumu tarafından hazırlanıp Maarif Vekâleti 
tarafından basılan Türk Hukuk lügatinde is
timlâk (âmme menfaatleri namına bir kimse
nin mülkünün takdir edilecek bedeli peşin ve
rilmek şartiyle, malikin rızası aranmaksızın 
elinden alınması) diye tarif edilmiştir. Burada 
birkaç unsur var. Birincisi âmme menfaatleri 
için bir kimseninin. mülkünü zorla almak yetki
si. Anlaşma ile bizim bu yetkimize her hangi 
bir zarar iras edilmemektedir. Yalnız bedelin 
takdiri ve ödenmesinde ' durum aynı değildir. 
Bizim mevzuatımıza göre. bedeli takdir etmek 
üzere muayyen merciler vardır. îşte bu merci
lerin salâhiyetleri bu anlaşma ile kaldırılmış ol
maktadır. Derhal şunu tesbit edelim : Bedel ne
dir? Bedel mülk sahibine ödenen paradır. Ame
rika 'lı şahıs Türkiye'de istimlâk edilen mülkü
nün bedelini kimden alacaktır? Bizim mevzua
tımıza göre bu parayı bizim âmme idaremizden 
alması lâzımdır. Miktarını da bizim yetkili mer-
cimiz takdir edecektir. Ama anlaşmaya göre 
durum Amerikalılar için tamamen başkalaşmak-
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tadır. Çünkü Amerikalı şahıs parasını yani be
deli istimlâki kendi Hükümetinden almaktadır. 
Amerikan Hükümetinin ise bizzat kendi takdi
rine göre ödemek salâhiyeti vardır. Bu netice 
bizzat metindeki (Amerikan Hükümeti vatan
daşına para öderse ona halef olarak Türkiye '• 

x ye müracaat eder) mealindeki sarahatten çık
maktadır. Tekrar ediyorum, Türkiye'de mül
kü istimlâk edilen Amerikalı şahsın cebine gi
recek para o şahısla Amerikan Hükümeti ara
sında müzakerelerle tâyin edilecektir. Ye Ame
rikan Hükümeti parayı ödedikten sonradır ki, 
Türkiye'den talepde bulunacaktır. O halde be
deli istimlâk mülk sahibinin cebine giren para 
olduğuna ve mülk sahibinin cebine giren para 
da Amerikan Hükümetince tâyin edildiğine gö-
re bizim istimlâk bedellerini takdire salahiyetli 
mercilerimiz ne olmaktadır? (Soldan gürültü
ler) 

îşte istisnailiğin ilk noktası budur. 
Muhterem arkadaşlarım ben meseleyi kendi 

ihatamın müsaadesi nispetinde ifadeye gayret 
ediyorum. İtiraz eden arkadaşlarım da çıkar 
konuşurlar, bendeniz de onların fikirlerini din
lemekle mübahi olurum. 

İkinci bir istisnailik de şu noktadadır : 
Anlaşmaya göre Amerikan Hükümeti vatan

daşına ödediği para dolayısiyle Türkiye'ye TU
ĞU hakkına sahiptir. İki Hükümet Türkiye'nin 
Amerika'ya ödiyeceği meblâğın miktarında an-
şamazlarsa ihtilâf beynelmilel bir hakem mari
fetiyle halledilecektir. Bu demektir ki, Türki
ye Amerika tarafından ödenen bedelin fazla
lığı yolunda bir itirazda bulunacak olursa ih
tilâf hakeme gidecektir. Halbuki Türk mev
zuatı istimlâk bedellerinin fazlalığı veya nok
sanlığı şeklindeki itirazların bir dâva mevzuu 
olduğunu ve Türk mahkemelerinde görüleceği
ni âmir bulunmaktadır. Anlaşma Amerikan 
vatandaşlarının mülklerinin istimlâkleri takdi
rinde ihtilâfları hal salâhiyetini Türk mahke
melerinden almaktadır. Bu nokta da ikinci bir 
istisnailik ve imtiyazdır. 

Anlaşmada Amerika'ya bâzı imtiyazlar ver
diğimizin diğer bir delili de şudur : Türkiye'de 
yatırım yapan ecnebiler yalnız Amerika Birle
şik Devletleri tebaaları değildir. Amerika'dan 
gayrı diğer bütün devletlerin tebaaları bu an
laşmada mevzuubahsolan cinsten bir hakka sa-
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hip değillerdir. O halde diğer devletlere tanın- j 
mıyan bir hak Amerika'ya tanınmış oluyor. Bu : 
durumda imtiyaz mefhumu ve tanifine apaçık < 
uyuyor. 

Bütün bu izahatımla Amerika Birleşik Dev
letleri tebaasına imtiyazlar tanıdığımızı istim
lâk mevzuu bakımından göstermiş oluyorum. 

Şimdi müsaadenizle meseleyi bir de mü
sadere mevzuu bakımından tetkik edelim. Mü
sadere hukukta (bir kimsenin malının ken
di rızası hilâfına Hükümet kuvvetleri tara
fından elinden alınması) şeklinde tarif edil
miştir. Bâzı hukuki istisnalar dışında müsa
dere Türkiye'de Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 73 ncü maddesiyle menedilmiştir. Ana
yasanın 73 neü maddesini aynen okuyorum : 

«Madde 73. — İşkence, eziyet, müsadere ve 
angarya memnudur.» 

Görülüyor ki, bizim hukuk sistemimizde 
bir kimsenin malının Hükümet tarafından mü
saderesi mevzuubahis değildir. 

Ancak iki istisna vardır. Bu istisnalar Ce
za ve Ceza Usulü kanunlarımızda mevzuu-
bahistir. Birincisi suçta vasıta olarak kulla
nılan şeyin ve ikincisi de bizzat suç mevzuu 
olan şeyin, suçluluğun tebeyyünü takdirinde 
hükmü hâkimle müsaderesidir. Bu iki hale mü
saadenizle birer misal arz edeceğim : 

Bir adam öldürme, hâdisesinde suç vasıtası 
olan tabancanın müsaderesine mahkeme ka
rar verir. Bu birinci hale misal, ikincisine 
gelince, ruhsatsız tabanca taşımak suçunda 
bizzat tabanca suçun mevzuunu teşkil eylemek
tedir. Ruhsatsız tabanca taşımak suçuyla 
mahkûm olan bir kimsenin tabancasının mü
saderesine hâkim karar verir. 

Diğer bir misal : Eroin bulundurmak ya
saktır. Bir kimsenin cebinde eroin bulunursa 
hâkim bu maddenin müsaderesine karar verir. 
İşte muharip devletlerin birbirlerinin malla
rını müsadere etmelerinin dışında Türkiye'de 
yalnız bu iki halde müsadere mevzuübahistir. 
Ve bu da hükmü hâkimle olur. 

Şimdi elimizdeki anlaşmaya göre Türki
ye'de malı müsadere edilecek şahsın zararı 
dolayısıyla Amerikan Hükümeti bizden tazmi
nat istemek hakkına sahiptir. Farz edelim ki, 
Türkiye 'de bir Amerikalının işlediği suçtan do
layı malı müsadere edilecek olursa bu zarar 
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da tazmin edilecek midir! Meseleyi şimdilik 
biraz nazari de olsa bir misalle belirtelim : 
Amerikan Hükümetinden garanti almış bir 
Amerikalı müteşebbis, Türkiye'de kurduğu 
kimyevi madde fabrikasında balıkçılara giz
lice satmak üzere dinamit imaline başlasa bu 
bizim mevzuatımıza göre yasaktır ve bir suç
tur. Birgün bu şahsın gizli dinamit imalâtha
nesine ifrağ ettiği fabrikası basılıp suç da 
tesbit edilecek olursa Türk mahkemesi kanu
nun sarih emrine uyarak dinamitlerin ve fab
rikaların müsaderesine karar vermek mecburi
yetindedir. Böyle bir karar karşısında Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümetimize müracaat-
le, garanti ettiğim vatandaşının fabrikasını mü
sadere ettiniz, verin bakalım paraları, derler
se hâsıl olacak durumu bir düşününüz. Böyle 
bir vaziyette Türle adlî istiklâline gölge düşürmüş 
olmaz mıİ (Soldan, o o o sesleri) 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Bu memlekette giz
li kurulmuş dinamit fabrikası yoktur, kurulamaz. 

SABRİ DİLEK (Devamla) — Evet beye
fendi, gizli eroin fabrikası da kurulamaz, yasak 
ama kuruluyor. (Sağdan, bravo sasaleri) 

Böyle haklar yeryüzünün hangi devletine ta
nınmıştır? 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Anlaş
ma yok.. 

SABRI DİLEK (Devamla); — İşte arka
daşlar, mesele meydana çıkmış bulunuyor. 
Aksine ne kadar ince mütalâa serd edilirse serd 
edilsin mızrak çuvala sıvmamakta ve bu anlaş
ma ile Amerikalılara bâzı imtiyazlar verdiğimiz 
tezahür eylemektedir. Bendeniz buna geçen celse 
imtiyaza ti ecnebiye dedim. Bu tâbir; bâzı şeyleri 
tahattur ettiriyor. Belki bu sebeple hoş karşı
lanmadı. Amerika Birleşik Devletleri ecnebi bir 
Devlet olduğuna göre, hadi imtiyazatı ecnebi
ye demiyelim, fakat yabancı imtiyazı diyebili
riz. Bu da bir kusur teşkil etmez, kanaatin
deyim. 

Arkadaşlar, Muhterem Hariciye Vekil Vekili
nin beyanatında birçok noktalara iştirak ettiğimi 
belirtmiştim. Bunlardan en mühimmi 20 nci 
asrın şartları içerisinde devletlerin ecnebi ser
maye celbi için bu şekilde muamelelerin lüzumu
na dair sözleridir. Fakat bir nokta vardır ki. 
acaba bu anlaşma olmazsa Türkiye'ye ecnebi ser-
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maye gelmez mi? 20 nei asrm hususiyetini kabul 
etmekle beraber, bu anlaşma olmadan Türkiye'ye 
Amerikan sermayesinin gelmiş bulunmasının ve 
bu gibi imtiyazlar istemeden memleketimize 
diğer yabancı devletlerden sermaye gelmiş ve gel
mekte bulunmasının müşahadesi karşısında ben
deniz vâki anlaşmanın haşivliğine veya büyük 
bir lüzum ifaçle eylemediğine meylediyorum. 
Diğer devletlerin böyle bir garanti istememeleri 
vakıası muvacehesinde bu anlaşmanın müdafaam 
hiç olmazsa bu noktadan pek zayıf kalmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Arza çalıştığımız bütün bu mesai! yanında 

bir husus daha vardır ki, geçen eelse nispeten 
kapalı geçtiğimiz bu ciheti . Sayın Abdullah 
Aker ile Sayın Behzat Bilgin arkadaşlarımızın 
bendenizin hissî konuştuğuma dair ithamları 
muvacehesinde tasrih zaruretini duydum. Ar
kadaşlarım, bendenizi hissî konuşmakla itham 
ettiler. Mazur görsünler, itiraf ediyorum, bu 
mevzuda bir dereceye kadar hissiyim. Çünkü, 
bizim milletimiz atalarının vaktiyle böyle kü
çük küçük imtiyazlar vermiş olmasından çok 
çekmiş bir millettir. Muzaffer Kumandan Sul
tan Fatih İstanbul'a girdiğinde isteseydi, Pat
rikhaneyi elinin bir işaretiyle berataraf edebi
lirdi. Ehemmiyet vermedi, küçük gördü, kanat
larım altında yaşasın, dedi. 500 seneden beri bu 
çıbanın sızısını hâlâ duymaktayız. 1535 anlaş
ması ve 1740 tadilleri ye ekleri bidayette bizim 
için en küçük bir diken, belki de, değildi. Fa
kat, asırlar içerisinde öyle gelişti, öyle yayıldı 
ki, Devlet hayatımızın muayyen bir devresinde 
içimizden söküp atmakta acze düştüğümüz bir 
ahtopot haline geldi. Vaktiyle küçük gördüğü
müz imtiyazların habis urlar gibi genişliyerek, 
bilhassa zaıf devremizde ve tanzimattan sonra 
dedelerimizin başına ne belâlar açtığını unut
mamamız icabeder. (Sağdan, bravo sesleri) 

O acıları çekmiş bir milletin evlâdı olarak 
bendeniz biraz hassas, biraz hissî olabilirim. 
Benim Belçikalı, Holandalı, İtalyan gibi düşün
mememi mazur görsünler. Çünkü, o milletler, 
belki de Hıristiyan oldukları için, benim mille
timin çektiklerini çekmemişlerdir. 

Bendeniz, bir Türk evlâdı olarak, tıpkı siz
ler gibi, tıpkı bu vatanın her köşesinde yaşıyan 
26 milyon insan gibi, yer yüzünde hiçbir mil-
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letin benim milletimden üstün olduğunu kabul 
etmiyorum. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Babamın, dedemin ve onların dedelerinin 
ecnebi imtiyazlarından çektiklerini hatııiıyarak, 
bugünkü ve müstakbel mevzuatımızda yabancı 
imtiyazlarının en basit bir gölgesinin, en küçük 
bir şemmesinin yer bulmasına millî grurum mâni 
oluyor. (Sağdan, bravo sesleri) Ve şu anda, ku
laklarımda ve vicdanımda, bütün şümulü ve en 
geniş mânasiyle «Ne mutlu Türküm, diyene» 
sözü çınlıyor, arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Hariciye Vekâleti Vekili. 

DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VE
KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlarım, ne kadar asil olursa 
olsun İki, olduğunda şüphe yok, getirmiş olduğu
muz dâvanın hislerle değil, (Memleketin men
faatleri ile yakından alâkalı bulunması bakımın
dan) şuurla, mantıkla mütalâa edilmesi vfö hük
mümüzü, kararımızı ona göre vermemiz lâzım
dır. 

Hamasi konuşmalar bu kürsüye çok yakışır, 
fakat bu seviyede olan mevzularda sözlerimizi 
küçük ölçüdeki hislerimize, düşüncelerimize gö
re değil, büyük çaptaki menfaatlerimize göre 
ayarlamak ve ona göre dâvayı Büyük Millet 
Meclisine ve umumi efkâra vaz''etmek icabeder. 

ASIM' EREN (Niğde) — En büyük menfaa
timiz millî hükümranlığımızdır. Ondan büyük 
menfaat yoktur. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKÎLİ NAMIK 

GEDİK (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetiniz, takdir buyurursunuz ki, Türkiye'
nin hakkı hükümranisini selbedecek mahiyette, 
bir teklifle Yüksek Huzurunuza gelmeyi asla 
düşünmez ve gelmez! Burada serdedleceğimiz mü
talâalarda mebdei »hareketin böyle olması icab
eder. Arkadaşım burada birtakım ecnebi imtiyaz
ların bu memleket tarihindfe birçok nesillere yük
lediği maddi mânevi ıstıraplardan bahsettiler, 
bu kanun lâyihası ile asla alâkası olmıyan saha
lara kadar -konuşmalarını teşmil ettiler. Biz ik
tisadi bakımdan memleketimize büyüik imlkân-
lar getire/bilecek olan bir teklifin mucip »ebep-
lerini, onun hudutları içinde kalmak şartiyle, 
vaz v»e müdafaa etmek aaaeeburiyetindJeyiz. [Ben
deniz deminki beyanımda arz <ettim; g€çen ©el
se yapılan müzakerelerde muhterem arkadaş-
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kr ım .muıhtelif suallerle Vekâletin, Hükümetin 
k e n d i r i n i tenrvir etmesini arzu ettiler, talefb-
ettiler, Esat Mahmut :Karakurt • arkadaşım, Ha
riciye ve 'Bütçe (komisyonlarında bu tasarı 'mu
za/kere edilirken bu tasarıya imzasını müspet 
olara'k /kullanmış -olmasına r&ğmen, ıSabri Di
lek'in işaret ettiği bir noktadan dolayı kendi
sinde hâsıl olan tereddüdü (burada ifade etti ve 
«Hükümet bize bu anlaşmanın banıgi devletler
le Amerika (Birleşik Devletleri arasında yapıl
dığını ifade etsin. 30 küsur şeMinde ifade edi
len müphem rakamlara bağlanmak istemiyoruz» 
dedi. Sabri Dilek de bunu talelbetti. Biraz ev
vel ben de burada ıarz ettim, yalnız, Avrupa 
memleketleri içinde bu garanti anlaşmasını im
za etmiş «olanları saydım. Eğer emrederseniz 
diğer memleketleri de burada *adadetmek müm
kündür, dedim. Avrupa hükümetlerinin içinde 
bu garanti anlaşmasını imza etmişe olanların, 
Fransa, îtaljya ve Almanya gibi, bizim fkadar 
ecnebi imtiyaz&tına ıkarşı kendilerini korumak 
kararında olan memleketler olduğuna şüphe 
yoktur. Onların noktai nazarlarını ve (bu 'mev
zuda ıg'österdikleri ihaissasiyeti burada, müdafaa 
edecek değilim. 

Diyorlar (ki; «Bu anlaşma yapılsa da, yapıl
masa da 'birtakım hususi sermaye memleketimi
ze gelmeikte idi.» 

'Muhterem arkadaşlar; demin, Amerika'ya 
bu şekilde garanti vermiş bulunan memleiketle-
rin sayılarından 'bahsettim, 34 memleket böyle 
bir anlaşmayı imza etmişlerdir. 'Bu hususu 'dik-
Ocate almak, bu isti/kamette sermayeyi memleke
timize getirmek için bu garanti anlaşmasın] 
imza «itmemiz, memleketin iktisadi, malî, hayatı 
(bakımından aşikâr fayda sağlıyacaktır. 'Meseleyi 
böyle vaz'etmek lâzım. 

Sonra birtakım teknik hususlara arkadaşım 
temas buyurdular. Meselâ dediler ki, «Bu hususta 
Türk Hükümetinin her hangi bir inisiyatifi, bir 
mukaddem teşebbüs hakkı mevcut değildir». Hayır 
arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri sefareti
nin Hariciyemize gönderdiği mektubun metni, 
bu garantinin işliyebilmesi için her şeyden evvel 
memleketimize gelecek yabancı sermayenin, proje
siyle birlikte, bizim tarafımızdan bu Anlaşmanın 
gümulüne girip girmiyeceği hususunun istişari 
olarak bizden sorulmasını âmirdir. Binaenaleyh 
Amerika Hükümeti taraf ındÜR» bu şarjlarla bir 
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sermaye yatılımı hususunun mutlak surette em
poze edilişi gibi bir mülâhaza ileri sürülemez. 
Bu husus tamamen Türk Hükümetinin takdirine 
kalmıştır, ve istişari mahiyette bize sorulan husus 
hakkında eğer bu sermayenin memleketimize 
gelişinde fayda mülâhaza edilirse, bu garanti 
anlaşmasının şümulüne girdiği kabul edilerek, 
muvafakat verilecektir ve bu muvafakatin kendi
lerine tebliğ edilmesi de gene bizim kararımıza 
vabestedir. 

Hakem işinden bahsettiler. Gayet tabiî 194.8 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasına imza koymuş 
bir millet olarak şüphesiz bir ihtilâf vukuu 
halinde hakeme gitmemizden tabiî bir şey olama/.. 
Bu, 1948 Andlaşmasını timza etmiş bir millet ola
rak esasen mükellef olduğumuz bir zarurettir. 

İstimlâk bedeli, istimlâk ettiğimiz, bizim ma
melekimize geçirdiğimiz bir şey için Amerika 
hükümeti kendi tebaasına kendiliğinden bir fazla. 
bedel ödemesi asla bizi ilzam etmez. Bizim hesa
bını vereceğimiz miktar takdir ölçülerimiz için
deki miktardır. Eğer bu ölçüye ait bir fark varsa 
ve bu fark dolayısiyle bir ihtilâf zuhur edersi? 
o .zaman bu hakem yolu ile halledilebilir. Bina
enaleyh bu mevzuda sanki bu memlekette istim
lâk yapılmakta; fakat Amerika hükümeti kendi 
tebaasına ödiyeceği bedeli kendi takdirine göre 
külliyen Amerikada ödemekti. Bu asla doğru 
bir anlayış ve iddia değildir. «Müsadere» dediler. 
Ben bunun hukuki münakaşasını burada yapacak 
değilim. Hatta bu bakımdan kendimi salahiyetli 
de görmem. Ancak bâzı lügat kitaplarından bir
takım hükümlere varılmak istendiği için buna 
temas etmeme müsaadenizi rica ederim. Olsa olsa 
bendenizce bedel tekdirleri arasında bir fark 
olduğu zaman, bu, bedelin tamamen ödenmesini 
mümkün kılmaz. Müsadere kelimesi onun için 
konulmuş olabilir. Bunun münakaşasını hukukçu 
arkadaşlar yapsınlar. Fakat bendeniz teklif ettiği
miz tasarının mucip sebeplerini burada izah 
ettim. Bu garanti Anlaşmalarını temin edebilmek 
üzere bahsi geçen 34 devletin hususi sermayeyi 
memleketlerine getirebilmek için ne kadar gay
ret sarf ettikleri bir hakikattir. Ve buna ancak 
imkân bulabilmişlerdir. 

Bizim Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu ile 
memleketimize dışardan eelbetmek istediğimiz 
yabancı sermayenin memleketimizde duyaeağı, 
duyması muhtemel olan her hangi küçük bir 
emniyetsizliği bertaraf etmek ve binnetice elde 
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etmek istediği garantinin sağlanması neticesin
de de,Yabancı sermayeyi teşvik Kanununun 

, lehimizde işlemesini temin etmek maksat ve he
defini gütmektedir. 

Bu tasarının kabulü Amerikan menşeli ya
bancı sermaye olarak birçok imkânları memle
ketimize süratle getirecektir. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
RElS — Fethi Bey, söz mü istiyorsunuz0? 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sual sora

cağını. 
RElS — Sualler müzakere bittikten sonra 

başlar. 
Encümen, buyurun. 
Henüz kifayeti müzakere olmadığına $öre 

Fethi Bey, Recep Bey ve Nüvit Bey, sual sorma 
hakkınız mahfuzdur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey 
84 ncü maddeye göre... 

REÎS — Beyefendi, mebus oturduğu yerden 
her hangi bir şey söylemek isterse 84 ncü mad
deye göre Reis ona ruhsat verir. Burada 111 nci 
madde işliyor. Müzakereler bittikten sonra sual 
sorulabilir. 

Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-

ÖÎN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlar, Sa
yın Sabri Dilek arkadaşım geçen celsede kendi
sinin bu mevzuu tetkik etmeden üzerinde durdu
ğu hakkındaki sözümü sitemkâr telâkki ettiler. 
Ben de söze başlarken böyle bir sitem hatırandan 
geçmediğini söyliyerek özür beyanını istedim. 
Fakat buradaki konuşmalardan sonra aradan bu 
kadar gün geçtiği halde maalesef noksan kalan 
tetkiklerini tamamlamadıklarını müşahede ettim 
ve bunu huzurunuzda göstermeğe mecbur kaldım, 

Muhterem arkadaşlarım, iki memleket ara
sında bir anlaşma yapıldığı zaman bunun tetki
kinin anlaşmasının müstenîdatı üzerinde olma
sı gerekir. Sabri Dilek arkadaşım erzu etse idi 
teati* edilen notalar metninde zikredilmiş olan 
Amerikan Kanununun, yani karşılıklı emniyet 
kanununun bahsi geçen maddesinin ne olduğunu 
anlaması kolayca mümkündü. Ve arkadaşımız 
görecekti ki, dünya sulhunun müdafaası husu
sunda dünya milletlerine cömertçe yardım et
mekte olan Amerika'nın bu kanunu çıkarmakta
ki maksadı ecnebi memleketlerde kendisine im
tiyazlar temm etmek değil, burada ifade edil-
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mekte olan hususlardır. Kaaıtmun îrigilisce met* 
ni elimde olduğu için sadece şifahi olarak bâzı 
noktalan terceme etmiş olacağım: Bakınız 413 
ncü maddenin matlabı şudur: (Serbest teşebbüs 
ve hususi iştiraklerin teşviki)... Bu kanun, ser
best teşebbüslerin teşviki ve karşılıklı yardım 
anlaşmasının yürütülmesi için Amerika Reisi
cumhuruna salâhiyet veren Amerikan kanunu
dur. Şudur maddeler : 

Birinci fıkrasında diyor ki : Kongre serbest 
teşebbüsün ehemmiyetini, istihsali artırmak ba
kımından ehemmiyetini ve serbest dünyanın mü
dafaasını kuvvetlendirmekteki rolünü nazarı iti
bara alarak Birleşik Amerika'nın siyasetini ser
best milletlerin gayretlerini takviye ve beynelmi
lel ticaret hacmini artırmak istikametinde müta
lâa eder. Yine bu madde hükmüne göre takib-
edilen gayeler, serbest çalışmaları takviye etmek, 
Amerika'nın diğer memleketlerin iktisadi inki
şafında yardımını temin etmek, Amerikan te
baasına diğer serbest milletlerden envestisman 
yapmak imkânını bahşetmek, ticaret muahede
leri vasıtasiyle serbest ticaretin inkişafını teş
vik etmek ve saire.. 

Görülüyor ki, Amerika'nın takibettiği gaye de 
kendisine nıâtuf hususi menfaatler değil, her şey
den evvel milletleri ve müşterek mücadeleyi tak
viyeye matuf menfaatler bahis mevzuudur. 

Bu arada yine 4 ncü fıkrasında Reisicumhu
ra; «Tasvibedilmiş projeler üzerinde envestisman 
yapacak kimselere garanti vermek», salâhiyetini 
tanımış bulunmaktadır. Nihayet bahis mevzuu 
olan bu maddenin ikinci yani (II) nci fıkrasın
da Reisicumhura diğer memleketlerde envestis
man yaptıkları halde her hangi bir şekilde ora 
daki mameleklerini kaybetmiş olacaklara zarar
larını tazmin edecek garantiler verme salâhiyeti 
kabul edilmektedir. 

Şimdi, akdedilmiş olan anlaşmaların esası bu 
maddelere dayanmaktadır. Yani, reisicumhura, 
diğer memleketlerde Amerikan tebaasının yatırım
lar yapmasını teşvik için birtakım salâhiyet bah
şediyor. Derhal arz edeyim ki, bunu Halk Par
tisi arkadaşlanmın dinlemesi. faydalı olur, bu 
keyfiyet esasen tarafımızdan bu garantilerin ve
rilmesi hususu 8 Temmuz 1948 tarihli ve 5253 
sayılı olup tasdik edilen Türkiye Cumhuriyeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekono
mik îş Birliği Anlaşmasının 3 ncü maddesinde 
esasen mündemiçtir. O da şudur: «Türkiye Cum-
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huriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti içlerinden birisinin talebi üzerine 
- Dikkat buyurulursa aynen teati edilen notalar-
daki cümle böyle geçer. - Amerika Birleşik Dev
letleri vatandaşlarının teklif ettiği ve Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin 1948 tarihli Eko
nomik îş Birliği Kanununun I I I (b) (3) faslına 
tevfikan münasip para transferi garantileri ve
rebileceği Türkiye Cumhuriyetinin mütaallik pri-
yeler hakkında istişarede bulunacaklardır. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrası: «Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti böyle bir garantiye 
tevfikan her hangi bir şahsa Birleşik Devletler 
doları olarak tediyede bulunduğu takdirde yu
karda bahsedilen fasıl gereğince Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetine tahsis veya transfer 
edilen her hangi bir Türk lirası meblâğının ve
ya Türk lirası kredilerinin Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin mülkü olarak tanınaca
ğını Türkiye Hükümeti kabul eder.» 

Şimdi, müşahede buyrulduğu veçhile bir defa 
bu anlaşmada şöyle gökten düşme her hangi bir 
anda bahis mevzuu değildir. Tasavvur edilmiş 
anlaşmalar, İktisadi İş Birliği Kanunu gereğince 
- ki Muhterem Meclis tarafından tasdik edilmiş
tir - 1948 tarihinde kabul edilmiş bir metne müs
teniden varılan neticelerdir. Bu anlaşmalar hak
kında arkadaşımızın tetkikte bulunmadığını arz 
etmiştim. Bu anlaşmalarda hakikaten arkadaşı
mızın tevehhüm ettiği noktaların hiçbirisinin 
mevcudolmadığını geçen defa izah etmiştim. Ha
riciye Vekili Bey burada müdellel izahat ver
diler. 

Şimdi, anlaşmanın mevzuu nedir? Anlaşma
nın mevzuu, arz ettiğimiz Karşılıklı Güvenlik 
Kanununun 413 ncü faslı gereğince taraflardan 
birinin talebi üzerine Amerika Birleşik Devlet
leri vatandaşları tarafından Türkiye'de yapıl
ması teklif olunan projeler, yani yatırımlar mev
zuu üzerinde istişaredir. İki hükümet bir defa 
bu istişareyi kabul etmişlerdir. Niçin kabul et
mişlerdir1? Çünkü, Amerika Hükümeti vatandaş
larının Türkiye'de sermaye yatırmasını arzu edi
yor. Türkiye Hükümeti diğer anlaşmayı imza 
eden 30 şu kadar devlet gibi Amerikan serma
yesinin Türkiye'de yatırım yapması şayanı arzu 
görülüyor. Bu istişarenin gayesi nedir? Bun
lar maddede sarih olarak ifade edilmiş hususlar- j 
dır. Ya Amerika'nın, yahut da Türkiye'nin ta- j 
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lebi olarak, Taraflardan birinin talebi üzerine 
aynı 413 ncü fasılda yazılı garantinin her. han
gi bir Amerikan sermayedarına verilip verilmi-
yeceğini, bunun garantiye bağlanıp bağlanmıya-
eağını tezekkür etmektir. 

Amerikan Hükümeti Türkiye'ye müracaat 
edecektir, diyecektir k i : Falan petrol şirketi 
Türkiye'ye petrol işletilmesi mevzuunda, petrol 
istihsali ile ilgili bir yatırım yapmak istiyor. 
Şirketin Türkiye'de yapacağı yatırım bakımın
dan, bâzı memleketlerdeki kanunların tatbikatı
nın ne şekillerde değiştiği malûmunuz, yapacağı 
yatırım bakımından Amerikan Hükümeti bir ga
ranti istiyor, siz muvafakat ederseniz bu garan
tiyi veririm. Şu takdirde o şirketle akdedeceğim 
garanti mukavelesi gereğince her hangi bir te
diye yapmanı icabederse o şahsın hukukuna 
Türkiye'de ben halef olacağım, bunu kabul edi
yor- musunuz ? İşte istişare mevzuu bu. İstişare 
sonunda verilecek karar budur. Eğer Türkiye 
Hükümeti petrol şirketinin gelip Türkiye'de 20 
milyon, 100 milyon dolarlık bir envestisman yap
masını arzu ediyorsa bu garantinin ona verilme
sini Amerikan Hükümetine teklif edecek, veya
hut Amerikan Hükümetinin teklifini kabul ede
cektir. Şimdi böyle bir garantinin verilmesi 
hangi bakımdan kapitüler bir mâna taşıyabilir? 
Arkadaşımız pek iyi takdir buyururlar k i ; ka
pitüler bir mâna olması için Türkiye Hükümeti
nin kendi hükümranlık haklarını tahdidedici bâ
zı taahhütler altına girmiş olması icabeder. Bu
rada Türkiye Hükümetinin taahhüdü nedir? 
Amerikan Hükümetiyle istişare edecektir. İster
se muayyen bir şirkete muayyen bir sermayeye 
Amerikan Hükümetinin garanti vermesini ka
bul edecektir. Bu takdirde bu şahsın emvali
nin müsadere veya istimlâki halinde buna ait 
hukukun, Amerikan Hükümetine (halef olarak) 
intikalini kabul edecektir. Bu demin burada 
tercümesini okuduğum İngilizce metindeki 4 
ncü (İl) faslında beyan edilen husustur. Yani bu 
kendisinin tasvibettiği yatırımlar dolayısiylc 
kısmen veya tamamen mamelekinin kaybı takdi
rinde (bunun da sebebi olarak esepropriotion ve 
confiscation tâbirlerini kullanmıştır), mülkiye
tinin kaldırılması veya müsadere... Şu takdirde 
Amerika Hükümeti buna bir tediyede bulunur-

j sa biz - eğer garanti verilmesini kabul etmiş 
| isek - bu meseleden mütevellit bu şirketin hu-
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kukunun Amerika tarafından halefiyet şeklinde 
deruhde edilmesini kabul ediyoruz. Bu, Türki
ye'ye râei bir keyfiyet değildir. Bunun emsali 
görülmüştür. Meselâ Mısır Hükümeti, cümlenin 
malûmu olduğu veçhile, ecnebi bir şirkete ait 
bulunan Süveyş Kanalı üzerinde şirketin tasar
ruf haklarını kaldırdı, doğrudan doğruya ka
nala vazıyed etti, kanalı millileştirdi, şirketin 
alâkasını kesti. Böyle bir vazıyet, muhakkak ki 
Türkiye'de olacak değildir. Bu anlaşmalar bey
nelmilel olduğu için her ihtimali derpiş eden 
anlaşmalardır. Türkiye'de, farz ediniz bir Ame
rikan müessesesinin kurduğu bir işletme vardır. 
Bu işletmeye Hükümet tarafından el konursa, 
istimlâk vâki olursa, bu müessesenin sahiplerini 
Amerikan Hükümeti garanti edecektir, bu An
laşma işliyecektir. Amerika Hükümeti yaptığı 
tediyeler dolayısiyle Türkiye Hükümetine karşı 
alâkalının hakkı nispetinde bir hak sahibi ola
caktır. 

Bu gibi hâdiselerde Türk mahkemelerinin 
hukukunun bertaraf edildiğini arkadaşımız id-
dia ediyor, diyor ki ; «Bu ihtilâfların Türk mah
kemelerinde halli lâzımdır.» Bunun böyle olma
dığına dair hükmü arkadaşımızın nereden çı
kardığını ben geçen defa da sormuştum, bunu 
hangi noktadan istihracediyorlar, bunu söyle
mediler. Yani burada Türk mahkemeleri hüküm 
vermiyeeek diye bir hüküm var mı? Faraza bir 
Amerikan şirketi istimlâk edildi. Resmî merci
lerce tâyin edilen istimlâk bedelini kabul et
mezse Türk mahkemelerine müracaat etmiyeeek 
diye bir madde var mıdır? Bedele itirazı varsa 
mahkemeye müracaat edebilir. Türkiye'de bir 
istimlâk muamelesi vâki olmuştur. Biz bu şir
ketin Türkiye'ye gelip çalışması için kendisine 
Amerika Hükümeti tarafından bir garanti veril
mesini kabul etmişiz. Madde sarih, diyor ki : 
«Bu garanti neticesinde, iki hükümet istişare 
edecekler.» Mahkemeye gitmek şart mıdır? Sulh 
yoliyle bir mesele halledilirse mahkemeler hu
kukuna tecavüz mü edilmiş olur? Ben arkada
şımın hukuk görüşünü anlamıyorum. Hususi şa
hıslar arasında dahi ihtilâf mevzuu olan bir me
selede dahi mahkemeye müracaat etmek şart 
değildir. Şahıslar arzu ederlerse aralarında 
sulh yoliyle mesele halledilir, halletmeleri de 
şayanı temennidir. Arzu ederlerse hakem yoliyle 
meseleyi hallederler, halletmeleri şayanı temen-
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nidir. Şimdi böyle bir mesele üzerinde şayet 
Amerika Hükümeti halef olacak olursa yani ha
lef olması bizce kabul edilmiş olursa bizimle 
istişare edecektir. Anlaşma olursa mesele yok, 
olmazsa, aralarındaki bu nevi malî anlaşmazlık
ların hakem yoliyle halledilmesi bizim de iştirak 
ettiğimiz Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 
hükmü iktizası olur. Pek tabiî hakeme müracaat 
edilir. Bu yola gidilmesi Türkiye'nin egemenli
ğine neden tecavüz olsun, anlıyamıyorum. 

Arkadaşımız «Ecnebi sermaye celbi için fau
na lüzum olmadığına ve ecnebi sermaye zaten 
Türkiye'ye bu anlaşma olmadan da gelmekte 
olduğuna kaani olarak böyle bir garanti ver
meye lüzum yoktur, ecnebi sermayesi zaten geli
yor.» diyorlar. Arkadaşımız hakikaten çok nik
bin. Eğer ecnebi sermaye hiçbir . garanti bul
mazsa, değil Türkiye'ye, Fransa'ya, Belçika'ya, 
Almanya'ya da gitmez. Bu memleketler de an
laşma imza etmişlerdir. Pek tabiî Türk serma
yesi de bir yabancı memlekete gitse orada bâzı 
teminattan istifade etmek istet*. Bunun için ec
nebi sermayesi de Türkiye'ye geldiği zaman bir
takım teminata kavuşmak ister. Amerika'nın 
böyle bir garanti vermesi kendi sermayesinin ya
bancı memleketlere gitmesini kolaylaştırmak 
içindir. Yoksa verdiği sermaye ile gittiği memle
kette bir kapitülerz menfaat takibetmek gaye
sine matuf değildir. Burada ifade edildi ki, bu, 
bütün Amerikan sermayesinden istifade eden 
memleketlerde kabul edilmiş bir husustur. .Ar
kadaşımız Sabri Dilek diyor ki, «Onlar hiristi-
yan memleketlerdir, bunu kabul ederler. Biz 
müslüman memleketiz, bizim ağzımız yanıktır.» 
Bunu kabul edemeyiz. Bunun keyfiyet üzerinde 
nasıl bir tesiri olduğunu, nasıl bir şey olduğunu 
anlamak müşküldür. Yani kendi arzumuzla, 
kendi muvafakatimizle, kendi tebligatımıza 
bağlı bir husus için verdiğimiz şeyden bir kapi
tülâsyon mânası çıkarmak doğru değildir. Efen
dim, biz Müslüman memleketiz, bizim ağzımız 
yanmıştır; demek... Bunun münasebeti yoktur. 
Böyle bir devirde değiliz. Türkiye de dünyanın 
hiçbir memleketinden geri kalmamıştır. Onlar 
gibi Amerikan sermayesini istiyen bir memle
kettir. Zaten kapitülâsyon hiçbir yerde kalma
mıştır. 

Hepimiz biliyoruz ki, Amerika bugün Tu
nus'ta, Cezayir'de kapitülâsyonları kaldırmak 
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içiö. resmen mücadele etmiş bir memlekettir. 
«Amerika gelip Türkiye'de kapitülâsyon kur
mak istiyor» demek kabili müdafaa değildir. 

Arkadaşımız bunu müdafaa için diyor ki, 
«neden Almanya istemiyor, neden ingiltere iste
miyor, neden Fransa istemiyor?» Bunu da tet
kik etmiş olsaydı mevzuu kavramamasına im
kân yoktu. Eğer Almanya, Fransa ve ingiltere 
de Amerika gibi dünya iktisadiyatını kalkındır
mak için senede altı milyar doları, sekiz milyar 
dolan kendi mükelleflerinden alıp yardım ola
rak başka memleketlere verselerdi onların da 
elinde böyle bir imkân bulunabilirdi. Ama Al
manya, İngiltere ve Fransa'nın elinde böyle bir 
imkân yok ve maatteessüf böyle bir programı 
da yok. Ancak gönül arzu eder ki, İktisadi 
İş Birliği Anlaşmasiyle takibedilen bir prog
ram Almanya'da ele alsın. O zaman Almanya 
ile de bu yapılacaktır. Yani Almanya böyle 
bir şey yaparsa ona müsaade verilmiyecek 
midir? Bizim muvafakatimize, tercihimize ve 
tensibimize bağlı bir teklif olduğu için tara
fımızdan kabul edilecektir. Bu husus bizim 
hükümranlığımızı adlî, malî ve iktisadi ba
kımdan tahdideden bir husus değildir. O hal
de Almanya dahi istese bu garantiyi verme
sini kabul edebiliirz. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarını, Sabri Di
lek arkadaşımız hakikaten, meseleyi tetkik et
memişler. Yâni şu Amerikan kanunu yapılıp, 
hangi maksatla ortaya çıktığını, serbest mil
letleri mütecaviz milletlere karşı korumak için 
yapılan şu iktisadi yardımın ne maksatla ya 
pıldığını ve Amerikan Hükümetinin kendi 
t'ebasma ne maksatla garanti verdiğini ve bu 
garantiyi karşılayacak yüz milyonlarca do
larlık külfet altına neden girdiğini, asla tet
kik etmemişlerdir. 

Burada hissî olmakla iftihar ediyorlar. He
pimiz hissiyiz. Bu memleketin kapitülâsyonların 
değil, bunların kokusunu taşıyacak bir şeyin 
girmesine tahammül edecek bir Hükümeti, bir 
mebusu ve bir tek vatandaşı tasavvur edile
bilir mi? Hayır!. Aynı derecede hassasiyet cüm
lemizde mevcuttur. Arkadaşımızın hassasiyeti 
vehim derecesini bulmuştur, fartı hassasiyettir. 
Bu, Amerikan Hükümetinin yardımı mânasın
da yaptığı bir teeşbbüsün mânasını değiştirmek
tir; kabul ettiğimiz bir yardımı tegallüp, te-
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cebbür diye göstermektir. Amerika'nın yap' 
tığı, teşebbüs serbestisini sevdiğini, Türkiye'ye 
sermaye yardımının yapılacağını göstermekten 
başka bir şey ifade etmez. Bu yardımı takdir 
etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, böyle memleketler dünyada çok 
değildir. Vardır ama Amerika'nın gösterdiği 
altrüizmi, gayrendişliği pek azı gösterir. Bunda 
Amerikan sermaye bolluğunun dahli vardır. Bu 
mevzuda onun göstermiş olduğu anlayışı her 
hükümet kolay, kolay gösterememiştir. Yardıma 
müteveccih olan bir hareketi, imtiyaz şeklinde 
göstermek doğru olmaz. Bu, Türkiye'ye bir yar
dım olmak üzere, Türkiye'ye Amerikan serma
yesinin getirilmesini kolaylaştıracak olan dost
ça bir anlaşmadır. Bunun başka türlü hiçbir 
mânası yoktur. O şekilde kabul edilmesi lâ- "* 
zımdır, arkadaşlar. (Soldan : alkışlar.) 

REİS — İlhan Sipahioğlu. 

İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bilhassa bugünkü konuş
malarla mesele tamamiyle tavazzuh etmiş du
ruludadır. Cuma günkü toplantıda bu Anlaş
maya itiraz eden Sabri Dilek arkadaşımın iti
razı bilhassa iki sebepte toplanmış bulunmakta 
idi. 

Bunlardan birisi; Anlaşmanın Türk Adli
yesinin istiklâline müdahale eder mahiyette bu
lunması, İkincisi de; bugün daha yumuşak bir 
şekilde ifade ettiği veçhile şimdiye kadar Ame
rikalı dostlarımıza tanıdığımız hakların, imti
yazların onlar tarafından hüsnü istimal edilme
mesi idi. Bu sebeple bundan sonra yeni imti
yazlar tanınması noktasına itiraz etmekte idi
ler. Bu Anlaşma ile Türk Adliyesinin istiklâ
linin zedelenmiyeceği hususunda gerek Vekil 
Beyefendinin, gerekse encümen sözcüsü arkada
şımızın izahları gayet yerindedir. 

Şu noktayı kesin olarak kabul etmek lâzım-
gelir ki, burada Amerikan emlâki istimlâke tâbi 
tutulurken ihtilâf halinde bedel takdiri Ameri
kan Hükümetine değil, tâyin edilecek hakeme 
aidolacaktır. Amerikan Hükümetinin burada
ki yatırım kıymetini kendisi takdir ederek bizi 
bağlamak esası mümkün ve varit değildir. Türk 
vatandaşının malının istimlâki hakkında tat
bik edilecek mevzuda farklı olan husus münha
sıran şudur: Bizim mercilerimizce takdir edi
len bedel hususunda bir mutabakata varılma-
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dığı takdirde itiraz mercii Türk adlî mercileri 
değildir. Fakat meselenin halli taraflarca mü
zakere yoliyle halledilemediği takdirde yine ta
raflarca tesbit edilecek bir hakem ve o da ol
madığı takdirde Milletlerarası Mahkeme Reisi-
nin tâyin edeceği bir hakemin takdirine bağ-

Bu bir imtiyaz mıdır? Hayır, değildir. (Sağ
dan, bir ses; Tolerans!) Hayır tolerans da 
değildir. Bu yepyeni bir anlaşmadır. Yalnız 
her hâdiseyi kendi mahiyetine göre tetkik et
meden bir hükme varırsak elbetteki yanlış ne
ticelere varmak mukadderdir. Çok kısa bir za
man evvel biz Amerikan sermayesinin memle
ketimize akmasını arzu ediyor ve Amerikanın 
Türkiye'ye yardımını istiyorduk. Bunlar olur
ken anlaşmaların bu kabîl bâzı hükümler ihti
va etmesinden tabiî bir şey olamaz. Demin ko
nuşurken Muttıterem Asım Bey arkadaşımız; 
«Millî haysiyet ve millî itibarımıza taallûk eden 
hususlarda hassas olmamız lâzımdır.» buyur
dular. i 

ASIM EREN (Niğde) — Hükümranlık hak
kı, dedim. 

ÎLHAN SÎPAHÎOĞLtT (Devamla) — Elbet
te hükümranlık hakkı üzerinde en ziyade has
sas olmamız lâzımgelen bir husustur. Bunda 
şüphe yok. 

Yalnız, şunu ifade edeyim ki, bugünkü hü
kümranlık anlayışımızla yüz sene evvelki hü
kümranlık anlayışımız arasında deryalar kadar 
fark vardır. Eğer biz hükümranlık hakkı an
layışımızı, memleketimize hiçbir yabancı asker 
sokmayız, şeklinde anlarsak bugün bütün 
NATO personelini memleket dışına atmamız lâ-
zımgelir. Biz bu türlü düşünce ile Devletimizin 
hükümranlık hakkının temini maksadiyle, an
laşman neticesi olarak memlekete dost devlet 
askerleri gelmesini nasıl kabul etmişsek, bu 
anlayış Iha vasi içinde bize yardım etmek istiyen 
Amerika Hükümeti, dolayısiyle Amerika ser
mayedarının haklarının ihlâl edilmemesini dü
şünmek mevkiindeyiz. 

ASIM EREN (Niğde) — Küba hâdiseleri 
Amerikan sermayesinden çıkıyor. 

REÎS — Müdahale etmeyin efendim, hati
bin sözünü kesmeyin. 

İLHAN SÎPAHÎOĞLU (Devamla) — Kü
ba'da Amerikan sermayesi' kumarhane işletiyor, 
burada petrol çıkarıyor. Aradaki fark bu! 
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ASIM EREN (Niğde) — Amerikan serma

yesi.... 
REÎS '— Hatibin sözünü kesmeyin, size bi

rinci ihtarı veriyorum. 
İLHAN SÎPAHÎOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, Amerikan Hükümetinin, 
Amerikan vatandaşının alacağını garanti et
mesi Türk Hükümeti üzerinde Amerikan Hükü
metine her hangi bir tazyik hakkı vermez, an
cak beynelmilel anlaşma gereğince tarafsız ha
kem mercilerine gidilir. Meselenin halli taraf
sız mercilere götürülür. Bundan Türk Hükü
metinin çekinmesi içiiîi hiçbir sebep yoktur. Biz 
hakkına inanan insanlar olarak bütün mesele
leri tarafsız mercilere götürmekten katiyen çe
kinmeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, kapitülâsyon şöyle 
olur; buraya gelen Amerikan (hakiki veya hük
mi şahsı ile Türk vatandaşları arasında çıkacak 
bir ihtilâfta Türk mahkemeleri huzuruna git
meyip de Amerikan mahkemelerine gitmiş olsa 
idi bu takdirde kapitülâsyondan bahsetmek 
mümkündü. Halbuki bu şahıslar Türkiye'de 
kaldıkları müddetçe Türk kanunlarına tâbi ola
caklardır. Bunun nasıl olacağını diğer arka
daşlarımız izah ettiler. Sadece hakem ve ha
kemden sonra da Milletlerarası Adalet Diva
nının seçeceği tarafsız hakem! 

Bu anlaşma sadece Birleşik Amerika ile ya
pılıyor. Bunun sebebini de Vekil Bey ve maz
bata muharriri arkadaşımız gayet güzel izah 
ettiler. Elbetteki bu anlaşma Suudi Arabistan'
la, keza Habeşistan ile yapılıyor değil. Böyle 
anlaşmalar büyük mikyasta sermayesini ya
bancı memleketlere gönderen memleketler için 
mevzuubahistir. Bundan tabiî hiçbir şey yok
tur. Ben de Mazbata Muharriri arkadaşımın 
sözlerine aynen iştirak ederim. Eğer böyle bir 
anlaşma geniş mikyasta Ibîr Alman sermayesinin 
Türikiye'ye gelmesini temin edecekse bunda sa
dece millî menfaat görürüm. 

Yine bu imtiyaz mevzuunda, Sabri Dilek ta
rafından şu sual ortaya atıldı; «Efendim; Ame
rikan makamatı, Türk adliyesini ihtilâfı hal 
mercii olaralk kalbul etmiyor da neden beynel
milel bir teşekkülün tâyin edeceği bir hakem 
tarafından hallinde ısrar ediyor?» Arkadaşlar, 
bu ısuale diğer bir (sualle cevap vermek müm
kündür ; neden Türkiye meselenin tarafsız (bir 
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heyetçe hallinden kaçmıyor da behemehal kendi | 
mahkemelerinde hallini istiyor? Acaba 'bir kötü 
şey peşinde midir? (Sağdan «o o...» sesleri) 
Beyefendiler; cümleyi dinlemeden feveran eder
seniz sayhalarınız yanlış çıkmış olur. Bir defa 
daha tekrar edeyim; deniyor iki; «Neden Ame
rika Türk mahkemelerinin salâhiyet ve kifayeti
ne itknadetaıiyor da bunun tarafsız bir hakem 
marifetiyle 'hallinde ısrar ediyor?» Ona karşı da 
«Neden Türkiye tarafsızlığı müsellem bir heyet 
önünde dâvasını götürmekten çdkiniyor da 
illâ kendi mahkemesinde görülmesini istiyor.» 
denebilir. Böyle bir sualin mukadder cevabı 
böyle bir sualdir. (Sağdan, gürültüler) 

Yine Sabri Dilek arkadaşım dedi »ki: «Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunu mevcuttur. Bu 
kanuna göre memlekete yabancı sermaye gel
mektedir. Bu itibarla 'bâzı Amerikan firmaları
nın Türkiye'ye gelmek için böyle bir anlaşmayı 
beklemiş olmaları, bu firmaların hüsnüniyet sa
hibi olmıyan, bezirgan ve gayriciddî müessese
ler olduğu kanatini vermektedir.» Ben de diyo
rum ki, bu hal, 'bunun tamamen aksini ispat 
eder. CMdî (bir müessese daima teminatlı bir 
yere gitmek ister. Maceraperest bir sermaye, ! 
nerede olursa olsun bir iş yapmayı düşünür; el- j 
•bette ki, 'her sermaye en teminatlı yeri aramak- i 
ta haklıdır. Eğer sermaye 'bu mevzuda hassas 
oluyorsa bunu onun hüsnüniyetine venmek ieab-
eder. Ticari hayatta 'bildiğimiz de bundan ba«-
ka bir şey değildir. 

Bu anlaşma, Hariciye V'dkili Beyin de ifade 
ettikleri gibi, 34 devlet tarafından imza e dili r-
ken bu 34 devlet onun millî menfaatlerine uy
gun olup olm'adığını tetiklik etmiş ve öyle imza j 
etmiştir. Bu da (bizim, için haizi ehemmiyet de- i 
ğildir. Biz de elbette vki, evvelemirde bu anlaş- | 
manın millî menfaatlerimize uygun olup olma
dığını tetkik, etmişizdir. 

Sonra Esat Mahmut Karakurt arkadaşımız 
Cuma günkü konuşmalarında bize dediler ki; 
«Fransa, İngiltere ve 30 devlet bu şekilde bir j 
mukaveleyi imza etmiştir, Ibu 'tipik bir mukave
ledir, bu mukavele imzalanmazsa Türkiye'ye { 
hiçbir sermaye girmez, biz de lâyibayı kabul et- i 
tik.» Arkadaşlar, bu çok çürülk bir esbabı muei- j 
bedir, böyle bir erbabı mucibe ile bir kanunun 1 
altına imza atılmaz. Eğer millî menfaatlerimize 
aykırı ise, dediğim 'gibi 34 değil, 74 devlet de j 
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imza etmiş olsa, ister bir 'kuruş. Amerikan ser
mayesi memleketimize gelmese, mebus olarak 
bize, bu kanuna imza 'koymamak vazifesi düşer. 
Bunun aksine, millî menfaatlerimize uygun ise, 
memleketimize gelecek yabancı sermayenin 
ehemmiyetine hiç bakmaksızın, kaç devletin im
za etmiş olduğuna bakmaksızın bize düşen va
zife bu kanunu kabul etmektir. 

Muhterem arkadaşlar; «Bu anlaşmada bir 
kapitülâsyon havası vardır» deniliyor. (Soldan, 
«kokusu dediler» sesleri) Evet kokusu... 'Ben 
bu kokuyu duymadım, ibu havayı bissetmeditm. 

Kapitülâsyon mevzuunda bütün mebus ar
kadaşların ne kadar hassas olduklarım bilenler
denim. Zira ya bizzat, veya babaları bu 'memle
ketten kapitülâsyonları' kaldırmak için uğraş
mışlardır. Bu sebeple hiçbir arkadaşımın kapi
tülâsyon kokusu veren bir anlaşmayı tasdik ve 
tasivibedeeeğine inanamam ve bu anlaşmada 
'böyle 'bir kokunun bulunmadığına delil .olarak 
da komisyonlarda Demokrat Partili, Halk Par
tili muhalif muvafık bütün arkadaşların 
el birliği ile mazbatayı imzalamış olma
larını gösterebilirim. Belki şimdi bağıran arka
daşlarımızın da burada imzaları vardır. Onlar
dan istirham ediyorum, konuşmaların heyeca
nına kapılarak mazbata aleyhinde tezahürat 
yapmasınlar. Meselâ; mazbatada imzası olan ar
kadaşların isimlerini okuyorum. 

Hamza Kroğlu... 

HAMZA EROOLÜ (Adana) . - - Yine lehiıı-
deyim... 

İLHAN SİPAHİOĞLU (Devamla) — An» 
kara Bülent Eeevit. (Sağdan, gürültüler, «He
llimiz gene leîıindeyiz.» sesleri) Ben hepinizin 
lehinde olduğuna inanıyorum. Yalnız bunu bü
tün efkarı umumiye bilmelidir. Hepimiz birlikte 
ve millet hizmetindeyiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden 
konuşan insan sadece 400 - 600 kişiye hitabet-
mektedir, bütün millete hitabetmektedir. Elbet-
teki bütün sözlerim müspet veya menfi, doğru 
veya yanlış, bütün milletçe bilinmesinde fayda 
vardır. Biz; her gün, her dakika milletin mu
rakabesi altında bulunan kimseleriz. Bu itibarla 
imzamız ne mahiyettedir? Bunun bütün milletçe 
bilinmesinde' fayda vardır. Elbette buraj^a imza 
koyan arkadaşlar, şuurla, cesaretle bu işi yap-
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mışlardır. Bunun için teklifi destekliyeeekler ve 
lehte rey vereceklerdir. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — ilhan Bey, 
lehte konuşacağız, söz istemiş bulunuyoruz. 

RElS — İlhan Bey, mazbataya imza koyan 
» arkadaşların isimlerinin okunmasına lüzum 

yoktur, efendim, devam buyurun. 
İLHAN SlPAHlOĞLU (Devamla) — Öyle 

mi efendim, peki. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Mad

desini söyle. 
REÎS — Efendim, mebus arkadaşlarımız 

lehte, aleyhte imzalarını atabilirler. Fakat He
yeti Umumiye muvacehesinde imzasını attı, at
madı, şeklinde bir müzakerenin bununla alâ
kası yoktur. Ancak, arkadaşlarımızdan biri mu
halif kalmadığı halde aleyhte konuşmak isterse 
o zaman bu husus beyan edilebilir. 

Devam buyurun, efendim. 
İLHAN SlPAHlOĞLU (Devamla) — Ben 

imzası şöyle, böyle olduğu için hiçbir arkadaşı 
muaheze etmiyorum. Hattâ fikirlerimin en bü
yük desteğini de Muhterem Halk Partili arka
daşlarımın da aynı yolda imzalarının bulunması 
teşkil etmektedir. 

RElS — Encümende hangi arkadaşların bu
lunduğu ve ne şekilde imzaladıkları listelerde 
aşikârdır. Binaenaleyh, burada ismen zikret
meye lüzum yoktur. 

İLHAN SlPAHlOĞLU (Devamla) — O hal
de isim okumaya hacet yoktur. C. H. P. li ve 
C. K. M. P. li arkadaşların da tasvibiyle ko
misyonlarda kabul edilen bu kanunda uzaktan 
yakından ne kokusu, ne havası, ne de rengi 
itibariyle kapitülâsyonu hatırlatan hiçbir şey 
yoktur. 

Yine Sabri Bey arkadaşımızın geçen defa 
konuşmasında bi çoklarımızı üzen noktalar ol
muştur. Bunu ben fartı hassasiyetine veriyorum. 
Buyurdular ki, Amerikalılar acaba kendilerine 
verilmiş olan imtiyazları liyakatla kullanmışlar 
mıdır? Biz hiçbir devlete imtiyaz tanımadık ve 
tanımıyacağrz da. Biz meselelerimizi Amerika 
ile anlayış içinde mütalaa ve müzakere etmek
teyiz. Türkiye'nin Amerika'ya imtiyaz vermesi 
diye bir şey mevzuubahis değildir. Böyle bir 
imtiyaz bu Meclisten geçemez. Şimdi bir iki 
münferit hâdiseyi alarak bunu mütalâalarına 
mesnet göstermek Türk Amerikan dostluğuna 
bir fayda temin etmez. Biri tüfeğini temizlemek 
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için yahut kontrol için diye bir çocuğa ateş et
miş, böyle şey olmaz arkadaşlar. (Sağdan «ol
du, oldu» sesleri) Olmuşsa gangıster ruhlu bir 
Amerikalı bunu yapmıştır, bu tamamen onun 
şahsına münhasır bir harekettir. Bu gibi anlaş
madan imtiyaz şeklinde vasıflandırmanın ve bu 
mahiyette konuşmanın millî menfaatlere uygun 
olmadığı kanaatindeyim. Nitekim Sabri Dilek 
arkadaşım bugünkü konuşmasında eski konuşma
sının sivri köşelerini yumuşatmış olarak görün
dü. Bundan ancak memnuniyet duymuş olduğu
mu arzetmek isterim. 

Yine bu mevzuda buradaki Amerikan askerî 
personelinin adliye bakımından selâhiyetleri 
Napoli'deki Türk askerinin selâhiyetlerinden 
zerrece farklı değildir. Bunun karşılıklı anlaş
malar neticesi olduğunu kabul ettiğimiz anda 
bu dâva kökünden yıkılır. Bütün bunların esa
sında mütekabiliyet esası vardır. Biz orada su
baylarımızın işledikleri suçları nasıl Türk mah
kemelerinde muhakeme ediyorsak, Amerikan 
askerleri de işledikleri suçlar dollayısiyle aynı 
hükme tabi olmaktadır. Bunda fazla konuşu
lacak bir nokta görmemekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaş «müsa
dere» kelimesi üzerinde durdu. Anayasaya 
göre müsadere memnudur .Bir mal istimlâk edi
lebilir. Bu anlaşma hakikaten tipik bir anlaş
madır. Muhtelif memleketler kanunlarında mü
sadere kelimesi olabilir, fakat bizim memleke-

i timizde bu hususta düşünülecek usul istimlâk-
i tir. işler bunun üzerinde cereyan eder, o ba

kımdan müsadere üzerinde durmıyalım. Tabiî 
suç mevzuu olan metam müsaderesi ayrıdır. 
Hele bir Amerikan sermayesinin., Türkiye'de 
kaçak dinamit imal etmek istemesi gibi hayali 
misallerle realiteleri gölgelendirmek doğru ol
masa gerektir. 

Sözün kısası, ben de her biriniz kadar, mMlî 
haysiyetin korunmasında hassasım. Bu anlaş
mada millî haysiyet ve itibarımıza dokunacak 

hiçbir nokta görmediğim gibi, memleketimizin 
kalkınmasında çok faydası olacağında da tas
vibinde millî menfaatler görmekteyim. Hepi
nizin bu mevzuda reylerinizin müspet olarak 
tecelli etmesini temenni ederim. Soldn : Al
kışlar) 

RElS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

509 



î : 26 19. 
arkadaşlar, Sabri Dilek arkadaşımız Mecliste 
dış münasebetler mevzuunda mûtadolmıyan bir 
müzakereye imkân verdi. Böyle bir müzakere
yi tahrike hizmet eden konuşmasında ileri sür
düğü mütalâalara iştirak etmemekle beraber, 
derhal ifade edeyim ki, esbabı mucibe lâyihası 
gereken açıklık ile kaleme alınmış olsaydı belki 
müzakerelerin büyük bir kısmı dahi bertaraf 
edilmiş olabilecekti. Fakat bu çeşit anlaşmalar 
Yüksek Mecliste sanki müzakeresiz geçmek mû-
tadoldu. Bu da vekâletçe bilindiği içindir ki, 
buna lüzum hissedilmemiştir; bu görüşmeden 
sonra vekâlet ve Hükümet bu çeşit meseleler
de bütün mebus arkadaşların mevzua nüfuz 
edebilmelerine imkân verecek açıklıkta bir es
babı mucibe lâyihası hazırlamaya gayret etme
lidir. 

Mesele açıkça şudur : Türkiye'ye Amerikan 
sermayesinin, hükmi veya hakiki şahısların ya
tırım yapmasını teşvik ederken millet bakımın
dan bâzı menfaatler elde etmeye gayret sarf 
edilmektedir. Bu gayretler neticesi yapılacak 
yatırım mukabilinde Türkiye ne vermektedir? 
Mesele budur, gayet basittir. Fakat maalesef 
kaleme alman metin, notanın muhtevası ve sa
ire meseleye gereken açıklıkla nüfuz etmeye im
kân vermemektedir. Konuşan hatip arkadaş
larımız da vuzuha medar olacak şekilde mev
zuu ele alıp işliyecekleri yerde, bâzı hallerde 
daha fazla karışıklığa sebebolacak tarzda ko
nuşmuşlardır. Hiç lüzum yokken, dikkatle din
lediğim Sipahioğlu arkadaşım dahi 30 küsur 
memleketin bu anlaşmayı imzalamasının bizim 
için ne kıymeti var. Biz kendi menfaalerimize 
uygun telâkki edersek, başka hiçbir mem
leket böyle bir şey imza etmese de biz ka
bul ederiz dediler. Fakat konuşmalarının bir 
başka yerinde «hükümranlık telâkkisi bundan 
50 sene evvelki mahiyetinde değildir» dedi. 35 
devletin imza etmesi demek, hükümranlık te
lâkkisinde ve mefhumunda beşeriyetin hür mil
letler camiasında geçirdiği tekâmülü mukayese 
etmeye imkân verecek bir ölçü demektir arka
daşlar. 35 memleketin hangi memleketler oldu
ğunu bilmek dahi ayrı bir mâna taşır. Bunu 
reddetmek imkânsızdır. 

Ben de Sipahioğlu arkadaşımızla birlikte Bi
rinci Dünya Harbinden sonra kısmen, fakat 
ikinci Dünya Harbinden sonra hissolunur dere
cede hükümranlık hakkının tahavvül,ettiği ka
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naatindeyim. Devletlerin aralarında yapmış 

i olduğu anlaşmalar, beynelmilel andlaşmalar in
celenirse, görülür ki ; hükümranlık mevzuunda 
bugünkü anlayış bundan 100 sene veya 50 
sene evvelki anlayış değildir. Ve eski anlayışta 
değişme olmuştur, gelişme olmuştur. Bunu bil
mek lâzımdır. 

Devletlerin hükümranlık haklarının değiş
miş olduğunu ifade etmeme rağmen, konuşulan 

I lâyihanın bâzı noktalarda gene bendenizin an
layışıma göre vuzuha kavuşturulmasına ihtiyaç 
vardır, sanıyorum. 

Bir kere bu anlaşmayı imzalıyan devletler
den hangileri kendi anayasalarındaki hüküm
ler gereğince bugüne kadar bu anlaşmayı mec
lislerinden geçirmişlerdir, ratifiye etmişlerdir, 
bunu bilmekte fayda vardır, arkadaşlar. 

Hariciye Vekili Beyefendiden rica edece
ğim, anlaşmayı imza etmiş olmak başka imza 
edilen anlaşmayı anayasalar gereğince salâhi-
vetli meclislerden geçirip ratifiye etmek yine 
başkadır. Bunu bilmekte şahsan fayda gör
mekteyim. 

Bu anlaşmalar kanuniyet kesbettikten son
ra, benim anladığıma göre, eğer yanlış an
lıyorsam vekil beyin veya sözcünün tashih et
mesini rica edeceğim, çünkü reyimi kendi an
ladığım mânanın ışığı altında vereceğim, her 
Anu.iKalı şahsın TüiKiye'de yapmak istediği iş
ler için Türk Hükümetinin Yabancı Sermaye Ka
nununa göre müsaade vereceği yatırımlar bundan 
istifade edecek değildir. Fakat iki hükümetin 
mutabık kalacağı yatırımlar münhasıran bun
dan istifade edecektir. Benim anladığım bu. 

Burada, teati edilen notada bir kısım var. 
«En ziyade mazharı müsaade millet» kaydından 
istifade edecektir, deniyor. Bundan başka mua
meleye tâbi olmayacak mıdır? Bu mevzuda han
gi muamelenin en ziyade mazharı müsaade 
kaydından faydalanacağı konusunda bendeniz 
şu anda bir bilgiye sahip değilim. Bu noktada 
da vuzuha ihtiyaç vardır. 

Bu anlaşma şunu gösteriyor; Amerikalı iş 
adamı kendi memleketinde eğer Kongre, Ana 
yasaya aykırı zannetttiği bir kanun çıkarmış-
sa, bu Amerikalı vatandaş, Anayasa Mahkeme
sine kanunun iptal edilmesi için müracaat 

I eder ve Anayasa Mahkemesi karar verirse, ka-
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nun Anayasaya aykırı olduğu için iptal edi 
lir, hükümden düşer. 

Şimdi burada çalışan bir Amerikalı iş ada
mının haleti ruhiyesi, zihniyeti böylesine 
ehemmiyet isteyen bir zihniyettir. Bunu sağ
lamak için istimlâk ve müsadere muamelele
rinden dolayı ihtilâf çıktığında, Amerikan 
Hükümeti hukukunu bana devredeceksin, ben 
sana bunu tazmin edeceğim diyor, Amerikan 
Hükümeti vatandaşına, Türkiye'de istimlâk 
edilen yatırımından dolayı tazminat ödüyor,. 
Ve onun haklarına halef olmak istiyor. -Halef 
olduktan sonra ihtilâf bir yabancı, bir Ameri
kalı ile Türk Devleti, Türk Hükümeti arasında 
değil fakat iki devlet, iki hükümet arasında 
olmuş oluyor, işte yenilik bu. Anlaşma bu ih
tilâfı nasıl halledecek? Anlaşmada bunu bir ha
kem marifetiyle halledeceğiz, deniyor. Şimdi 
Hükümetten rica ediyorum; hakeme gidecek 
olan ihtilâf mevzuu münhasıran bedele mi taal
lûk etmektedir? Yani yoksa istimlâk prosedürü, 
usulü, şekli sairesi de yani tamamen millî kazamız 
mevzuuna giren hususata da sirayet etmekte 
midir? Benim anladığım şudur: Ben sadece be
del dolayısiyle ihtilâfın hakeme gideceğini ka
bul ediyorum. Reyimi verirken bu esasa göre 
veriyorum. Şimdi bâzı arkadaşlarımız bu bir 
yenilik değildir, esasen 1948 Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı şartı içinde bu vardır, dediler. Bu 
yoktur arkadaşlar. Var olan şey başkadır, o ay
rıdır. O, devletler arasındaki ihtilâflar dolayı
siyle sulh yoliyle bu ihtilâfları halletmenin pro
sedürüdür. Halbuki burada ihtilâf bidayette 
bir yabancı ile Devlet arasında iken bu Anlaş
ma kanuniyet kazandıktan sonra Devletle Dev
let arasında olmaktadır. Yenilik buradadır. 
Şimdi, ne çeşit mevzularda hangi iktisadi yatı
rım projelerinde hükümetler mutabık kalabile
cektir? Bu hususta bir fikir edinebilmek için 
Hükümetten rica edeceğim, misaller versinler.. 
Kanunun esbabı mucibe lâyihasında deniyor k i : 

«Diğer taraftan Amerikan tebaalı muhtelif 
hakiki ve hükmi şahıslar muhtelif vesilelerle 
ilgili makamlarımıza müracaatla böyle bir An
laşma akdedilmiş olup olmadığı hususunda ma
lûmat talebinde bulunmuşlar ve bunlardan bâ
zıları memleketimizde yapmayı tasarladıkları 
yatırımları Anlaşmanın akdi şartına bağlı tut
tuklarını ifade eylemişlerdir.» 
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Yüksek Meclisin hangi mevzularda ve ne vüs

atte yatırım yapılacağını tesbit için vâki müra
caatların neler olduğu hususunda tenvir edilme
si lâzımdır. Bunlar gelişigüzel şeyler midir, 
yoksa Türkiye'nin imkânlarını geniş ölçüde is
tismara yardım edici bir iktisadi faaliyet sahası 
mıdırlar? Bu yatırımlar memlekette neler tahak
kuk ettirebilirler? Yeni iş sahaları açılır, işçiler 
iş bulur, gelir kaynakları çoğalır ve Devlet va
ridatının artması imkânları ortaya çıkar, hele 
bu yatırımlar ihracata müteveccih ise ihracat 
hacım ve kıymetini artıracaksa döviz rantreleri 
bakımından da mühim faideleri vardır. Bu hu
susta da bir fikir edinmek için Hükümetten ri
ca edeceğim bir açıklama yapsınlar, o zaman te
reddütler de kısmen zail olacaktır. 

Bu Anlaşma dolayısiyle hassasiyetini izhar 
eden arkadaşın tenkide mâruz bırakılmasını 
doğru bulmam. Elbette ki, bizler, bu konuda 
bir Alman, bir Fransız bir İtalyan gibi düşüne
meyiz arkadaşlar. Bu memleketin bir tarihi 
vardır, bu memleketin tarihinde birçok acı hâ
diseler mevcuttur. Onun için bu mevzularda 
hassas olan arkadaşın sözlerini tenkid mevzuu 
yapmak doğru değildir. Bu Anlaşma ile neler kaza
nılacağını ortaya koymak, tereddütleri izale etmek
te elbette faide vardır. Bunu alâkalı makam
lar ifade ederler. Bâzı arkadaşlarımızın bu mev-
zudaki davranışlarında tenkidi mucip bir nokta 
görmem. Fakat elverir ki, Hükümet, arkadaş
larımızın bu hareketini bertaraf etmeye medar 
olacak açıklıkta esbabı mucibe lâyihaları ge
tirsin ve mevzu iyice konuşulsun ve aydınlan
sın. Yoksa, «Bununla hiçbir şey verilmiyor, bu 
böyle de olsa esasen şöyle tatbik edilecek.» gibi 
muğlâk beyanlardan fayda hâsıl olmaz. Bu ka
nun lâyihası kesbi katiyet ederse, bu kanunla 
Amerikan vatandaşlarının yatırımlarına mün
hasır olmak üzere, bu kanundan istifade edecek 
Amerikalılar için, onların endişesini bertaraf 
etmek düşüncesiyle Amerikan Hükümeti kendi 
vatandaşları bakımından tedbirler almıştır. 
Şimdi Türk Parlâmentosu da bunun karşılığın
da gerekli tedbirleri alsın, denmek isteniyor. 
Lâyiha böyle bir icaptan doğuyor. Bu suretle 
ihtilâf şahısla devlet arasında olmaktan çıkıyor 
ve devletle devlet arasında oluyor ve bu ihti
lâfın halli için hakem yoluna gitmek gibi bir 
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madde de konmuş bulunuyor, devletler arasın- j 
daki ihtilâfların sulh yolu ile halli prosedürüne i 
uygun olarak. Benim anladığım nispette bu 
mevzu budur. Ve ben memleket için fayda gör
düğüm lâyihalar için müspet rey kullanacağım. 
Kanunun tatbikatı tamamen Hükümetin kara-
riyle olacaktır. Yeni tatbikat, murakabesi altın
da çalışmakta olan hükümetlerin kararma bağlı 
olduğundan mahzur görmem, fayda görürüm. 
Hükümetin, Yüksek Meclisin devamlı muraka
besinde tâbi olduğunu unutmamak lâzımdır. 
Bu sebeple müspet rey vermekteyim, bunu da 
arz edeyim. 

REİS — Buyurun, Hariciye Vekâleti Vekili. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz rica ediyorum. 
REİS — Efendim, kifayet takriri geldi. Son 

soz mebusundur. Kifayetten evvel bâzı sualler 
sorulmuştur, Harieiye Vekili cevap verecektir. 
Buyurun Fethi Beyefendi, suallerinizi tekrar 
ediniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hangi mev
zularda bugüne kadar müracaat vâki olmuştur, 
bu bir? 

Anlaşmayı imza eden devletlerden hangileri 
anayasalarına göre bu kanunları tasdik etmiş
lerdir? Bu iki. 

Hakeme giden ihtilâflar yalnız bedele taal
lûk eden ihtilâflar mıdır? Bu üç. 

En ziyade müsaadeye mazhar devlet mev
zuunu mühim görmemek neye râci olur? Bu 
dört. 

Hepsi bundan ibaret. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ VE HARİCİYE VE
KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDlK (Aydın) — 
Efendim, arz edeyim. Esasen arkadaşlar konu
şurken bunları not etmiştim. 

Bir defa hangi milletlerin meclislerinin buna 
ait rotifikasyonu tekemmül ettirmiş olduklarını 
bilmiyorum. Mevzuubahis anlaşmaya göre taraf
lar arasında imza teatisinden sonra anlaşma 
meriyete girer. Girmiştir. 

Hangi devletlerin anayasalarına göre bunu 
meclislerinden geçirmiş olduğuna dair sarih ma
lûmat yoktur. 

Sonra şimdiye kadar bu anlaşmaya göre 
hangi firmalar müracaat etmişler ve bunlar hak
kında bu anlaşma hükümleri tatbik edilmiştir; 
dendi. 
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Abbot Ltd. Firması, sonra Tide Water Pet

rol Firması, sonra Marshall Oil Chemikicals Fir
masına şimdiye kadar bu anlaşma hükümleri 
tatbik edilmiştir. 

İkinci sual, ihtilâf mevzularma aittir. Bun
larda da sadece bedele taallûk etmektedir. Pro
sedür bakımından hakeme müracaat bahis mev
zuu değildir. (Soldan, bravo sesleri) 

REİS — Nüvit Yetkin. (Yok sesleri) Sırrı 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 5223 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinde hakeme gitmeden 
önce başvurulacak adlî ve idari makamlar ka
nunda niçin yok? (Soldan, var sesleri) 

DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VE
KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Aydın) — 
Aksine hüküm yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Burada hü
küm yok. 

DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VE
KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Aydın) — 
Bu hususa zaten cevap verdim, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sonra, «Mü
sadere olsa olsa bence budur.» diye kendi-noktai 
nazarınız olarak şüpheli olduğunuzu ve yetkili 
olmadığınızı belirttiniz. Bu hususta Büyük 
Meclise daha sarih malûmat vermek ihtiyacını 
hissediyor musunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VE
KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Devamla) 
— «Müsadere» Anayasamıza göre İstimlâkin dı
şında mevzuubahis.değildir. Fakat mesele, taraf
lar arasında bir ihtilâf olduğu takdirde mukabil 
tarafın istihdaf ettiği maksadı ihtiva etmektedir. 
Ve tip bir anlaşma olması bakımından burada 
yer almış bn Ummaktadır. 

RECEP DENGİN (Ankara) — Bu Garanti 
Anlaşmasını yapmış bulunan otuz dört devletin 
imza ettikleri anlaşmalar bize teklif edilen Ga
ranti Anlaşmasına harfiyen uygun mudur? 

DAHİLÎYE VI3KİLİ VE HARİCÎYE VE
KÂLETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Devamla) 

Tamamen uygundur. 
IÎECEP DENGİN (Devamla) — iktisadi 

Devlet, Teşekküllerinin işlettikleri madenler iler
de bu kabil yabancı sermayeye devredilecek mi
dir, edilmiyeeek midir? 

NAMIK GEDİK (Devamla) - Alâkası yok
tur, cfendirtı. 
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REİS — Faruk Ayanoğlu. I 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) —. Lozan 

Andlaşmasmm bir. maddesine göre andlaşmanm 
imzalandığı tarihte Türkiye'de bulunan ecnebi 
hastahanelerinin başhekimleri yerlerinde kala
caklar ancak bunlar ayrıldığı takdirde yerleri
ne Türk tâbiiyetinde bir hekim tâyin edilecekti. 
Fransız Hastahanesi Başhekimi ayrılmasından 
sonra yerine tâyin edilen Gaston bu anlaşma hü
kümlerine göre iade edilmişti. (Soldan; mevzuu 
ile alâkası yok, sesleri) 1956 senesinde Şepert'-
in ayrılması ile. yerine tâyin edilen Şwanker 
Bakanlar Kurulundan çıkan bir kararname ile 
Lozan Andlaşmasmm vazıh hükmüne rağmen 
tâyin edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, istimlâk ve müsadere Kanunu yürür
lüğe girdikten sonra yeni yeni kararnamelerle 
Amerikan Hükümetine yeni haklar tanıyacak 
mıyız? Tanınacak hak kapitülâsyon mahiyetinde 

0 olmaz mı? 
DAHİLİYE VEKİLİ VE! HARİCİYE VE

KALETİ VEKİLİ NAMIK GEDİK (Aydın) 
— Arkadaşımın verdiği misal Ecnebi sermayesini 
teşvik kanunu sermaye yatırımı ile hiçbir 
alâkası olmadığı için cevap arz etmiyeeeğim. 

ASIM EREN (Niğde)'"— Efendim, Türk 
mahkemelerinin kazai salâhiyetlerini. ' anlaşma 
hakeme devrediyor. Hakem, hangi Devletin ka
nunlarına göre karar verecektir? 

DAHİLÎYE VEKİLİ VE HARİCÎYE VE
KÂLETİ VEKİLİ NAMTK GEDİK (Devamla) 
— Beynelmilel hakeme havale edildiğine nazaran 
1948 Anlaşması ile alâkalı hükme göre muamele 
görecektir, Beynelmilel Devletler Hukukuna göre. 

REÎS — Sualler bitti. Buyurun Vekil Bey. 
izzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, 

Sabrı Dilek arkadaşımıza teşekkür etmekle söze 
başlıyaeağım. Mevzuu Büyük Millet Meclisine ve 
milletimizin hassasiyetini tahrik edecek şekilde 
kürsüye getirdi. Merak ettim, acaba hakikaten 
şu cephesinden, bu cephesinden senelerce hattâ 
asırlarca ıstırabını çektiğimiz kapitülâsyonların . 
bir şemmesi var mı diye?.. Ben görmedim. Birleşik 
Amerika Devleti, Amerikan Mileti bugün sene
lerce ısrarla üzerinde durduğu bir tahassupla kıta 
iktisadiyatı, sermaye teksifi prensibini yarat
mış durumdadır. Manre kaidelerine göre Ameri-
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kan sermayesi Amerika dışına çıkmakta sone
ler senesi tereddütlü hareket etti. 

Şimdi dünya vaziyeti değişti, istikameti de
ğişiyor. kıta Siyasetini terk etti. Amerika ser
mayesi birçok milletlere akmak .mecburiyetin
dedir. 

Amerikan Devletinin siyaseti birinci Cihan 
Harbine takaddüm eden zamanlarda değişmiş bu
lunmaktadır. Ama Amerikan, sermayesi, halâ 
Sabri Dilek arkadaşımızın tabiriyle «hakiki şahıs 
olarak hükmi şahıs olarak» tereddüt göstermek
te ve kıtadan dışarı çıkmak istememektedir. Ec
nebi Sermayeyi Teşvik Kanunu bu Mecliste 
görüşülürken biz bu kanunun çıkmasından kısa 
bir zaman zarfında çok şeyler istihsal edeceğimizi 
düşünmekte idik. Aldığımız netice böyle olmadı. 
.Kanunu-biraz daha.genişlettik, gene arzu edilen 
neticeyi almak imkânı hemen hemen hasıl olmadı. 
Büyük sermayeyi eelbedeeek ve bunun için ga
ranti verecek olan milletler çıktı. Kendi mem
leketlerine gelen sermayeye garanti verdiler. 
tereddütsüz verdiler . Hariciye Vekâleti Vekili 
Sayın.. Namık- Gedik 84 milletten bahsetti. Bun
ların birçokları meclislerden bu anlaşmaları ge
çirmek mecburiyetinde değildir, geçirmemişlerdir 
fakat tatbik mevkiine koymuş bulunmaktadırlar. 
Geçirmiş olanlar da, mutlaka münakaşasız ko
misyonlardan geçtikten sonra umumi heyetler
den, meclislerinden mutlaka çıkarmışlardır. Dün
ya: iktisadi alanda Amerikan sermayesinin celbi 
hususunda yekdiğerleri ile yarış halindedir. 

Amerika'nın arzusu, mutlaka iktisaden geri 
kalmış, az gelişmiş memleketlerde, iktisat 
alanında bir inkişaf kaydettirmektir. Bunun 
sebebi de bellidir. Dünya iki cepheye ayrıl
mış bulunmaktadır. Bunlardan birisi Demokrasi 
alanında bulunanların, diğeri ise Komünizm ala
nında bulunanların topluluğu. İktisaden geri 
kalmış memleketlerin inkişaf etmesi lâzımdır. 
Amerikan sermayesinin az gelişmiş hiç gelişme
miş memleketlere akıtmak için bunlara emniyet 
telkin etmemiz lâzımdır. 

İşte bu sebepledir ki • Amerika otuz küsur 
devletle bu kabil"anlaşmalar yapmıştır. Anlaş
malar birçok memleketlerde imza edilmiş, arz 
ettiğim gibi, tatbik sahasına geçmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; memleketimizin, vata
nımızın bir hususiyeti vardır; biz demirperde 
ile komünist toplulukla yanyana bulmmıakta* 
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yız. Amerika sermayesi kolay kolay memlekette 
bizim gördüğümüz emniyet çerçevesi dâhilinde 
kendisini emniyette görmemektedir. Ben ar
kadaşım gibi gelen sermayeye maceracı tâbirini 
kullanmıyorum. Akabilen sermaye beklediği
miz sermayeye nazaran küçük sermayedir. Fa
kat bizim bu anlaşmadan anladığımız sermaye 
büyük ve tesbit edilecek sermayedir. Bu an
laşma benim anladığıma göre gelen bütün Ame
rikan sermayesini mütalâa etmiş değildir. Da
ha evvel projelerinde Amerika Hükümetiyle 

• Hükümetimizin mutabık kaldığı sermayeye has-
rü tahsis edilmektedir. Ben Sabri Dilek gibi 
düşünmüyorum. İstimlâk kelimesi, müsadere 
kelimeleri üzerinde uzun uzun durdular. İhti
lâf neden çıkacak? İstimlâk edilmedikçe ihti
lâf mevzuu yok. Ancak istimlâk kanunlarına 
uygun olarak istimlâk edilerek bedeli bankaya 
yatırıldıktan sonradır ki, Amerikan sermaye
siyle Hükümetimiz arasında bir ihtilâf olabilir. 
Hukuki esasiye sahasındaki bu müesseseyi umu
mi hukuk kaideleri arasına intikal ettirmiş olu
yoruz. Devletler Hukukuna, yeni intikal etmiş 
bir mevzu değildir. Bunun bir hayli emsali 
vardır. Bizim hâkimiyetimizi ihlâl edebilecek 
mahkeme kararları üzerine gölge düşürebilecek 
adalet teminatını şüpheye düşürebilecek bir 
vaziyet yok ortada. Devletler arasındaki ihti
lâflar kaideten elb etteki iki hükümetin de te
siri olmıyacak olan bir müesseseye gitmesi lâ
zımdır. Kabul edilen husus hakeme gitme hu
susu, üç ay zarfında iki taraf hakemi tâyin 
eder. Tâyin edilmezse ne olur? O da tâyin edil
miştir. 

Müsadere kelimesini Sabri Dilek arkadaşı
mız başka şekilde anlıyor. O şekilde almaya 
müsait değildir. Sabri Dilek arkadaşım, beni 
mazur görsünler, vehmi o kadar ileri götürdü 
ki; limanlarımıza bir Amerikan gem'isi gelecek, 
burada eroin imal edecek, biz gemiyi müsade
re edeceğiz, şahsı yakalıyacağız, takibat ya
pacağız, ihtilâf çıkacak, o zaman müsadere ke
limesi otomatikman kendisini gösterecek ve 
Amerika ile aramızda bir ihtilâf çıkacak, bunu 
hakem halledecek... Müsadereye mahkemeler 
karar verir. Bu, kazai karardır, bu anlaşma
nın şümulüne girmez. Yakından, uzaktan alâ
kası yoktur. 

AHMET ÎSPÎRLÎ (Tokad) — Bunun dışın
da da bir müsadere yoktur. 
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RElS — Hatibe müdahale etmeyin. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Zatıâliııiz 
benden sonra çıkar konuşursunuz. Ben de sizi 
hürmetle dinlerim, Ahmet Bey. O mevzua da 
geleceğim Ahmet Beyefendi. Onunla asla bir 
alâkası yoktur bunun. Bu müsadere müessesesi 
bâzı memleket kanunlarında var. Ama nihayet 
müsadere, Anayasaya, ana mukavelemize istinad-
eden bir hüküm olarak günün birinde konabilir. 
Buna hiçbir mâni yoktur. Amerika'nın kendi 
sermayelerini teminat altına almaları lâzımdır. 
Müsadere müessesesi başka memleketlerde vardır. 
Bizde yoktur, diye bir iddia serdedııemez, gü
nün birinde olabilir. Devletler, hükümetler uzağı 
mutlak surette görmelidir. Bu uzağı görebilmek 
için de elbette bir hüküm koymalıdır. Biz ne 
endişe ederiz, müsadere hükmü yok Anayasamızda 
bu kelimenin bize endişe verecek tarafı asla yok
tur. Günün birinde B. M. Meclisi vatandaşın 
hakkını, hukukunu hiçe alır ve böyle bir hüküm 
korsa, elbette ki kendi sermayesinin hakkını mü
dafaa etmek, o sermayeyi biriktirmiş olan mil
letin, devletin hakkı olur. Bu, gayet tabiîdir, 

AmerikaHar Türkiye'de şahsi bâzı fiilleri 
dolayısiyle şikâyeti mutazammm sözlere cevap 
veren arkadaşlar bulundu, ama ben şuna işaret 
etmek isterim. Daha geçen sene ecnebi bir mem
lekette, bir ecnebiye karşı suç işlemiş olan şahıs 
hakkında kurşuna dizme cezasını birlikte müna
kaşa etmiş ve idamını tasdik etmiştik. O memle
ketin hakkı hükümranisi mevzuubahis değil 
midir.? 

Arkadaşlar mütekabiliyet prensibi, bütün 
dünya milletlerinin hassasiyetle üzerinde dur
duğu bir ana prensiptir. Bâzı gûna ef'al ve hare
kât vardır ki, devlet ve hükümetler o ef'al ve 
harekâtı muhakeme işini başka bir mercie ver-
m'eyi kıskanırlar. Amerikan vatandaşlarının Tür
kiye'de işledikleri şahsi suçlarından dolayı hiçbir 
imtiyazı var mıdır? Gidiniz hapishanelere, meh-
kemelere kulak veriniz, göreceksiniz birçok şahsi 
haklar, suçlar Türk mahkemelerine intikal 
etmiştir. Ve hiç birisi Türk vatandaşlarından 
farklı bir muameleye tâbi tutulmaksızın hakla
rında hüküm verilmektedir. Amerikan ve Türk 
vatandaşları arasında, Türk Devleti ile Amerikan 
Devleti arasında farklı muamele tatbiki, imtiyaz 
istenmemiştir. tstiyemezler, kıskancız, vermeyiz. 
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Arkadaşımızın sualini iyi anlıyamadım. Zan

nediyorum ki, yine askerî şahısların işledikleri 
suçları soruyorlar. Mütekabiliyet şarttır. Bizim 
askerlerimiz hakkında da Almanya'da, İtalya'
da hattâ Amerika'da vazife esnasında, vazife 
ile ilgili işledikleri suçlardan dolayı takibat 
icrası bizim kaza mercilerimize aidolmuştur. 

M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — işlemişler mi? 
Bir zihniyet meselesi. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Haber vere
yim kendilerine. Yakın bir zamanda bir kaç 
Türk vatandaşının, resmî üniforma ile ecnebi bir 
memlekette vazife esnasında işledikleri suçlar
dan dolayı muhakemeleri Türk kaza mercilerin
ce icra edilmektedir. Mütekabiliyet esası pren
sip olarak kabul edilmiştir. Milletlerin biribirine 
girdikleri bir devirde devletlerin münasebetleri
nin girift olduğu bir zamanda elbette ki bu pren
sip en iyi bir prensiptir, en güzel bir prensiptir. 
Bunun tatbikinden asla bir mahzur görmem. 

Aziz arkadaşlarım, müsterih olarak bu anlaş
maya rey vereceğim. Kapitülâsyonları hatırla
tacak kenarından köşesinden her hangi bir hu
sus mevzuubahis değildir. Hükümeti bu vesi
leyle ileri görüşünden dolayı tebrik ederim, iyi 
bir yoldadır, iyi bir anlaşma yapmış bulunmak
tayız. (Alkışlar) 

RElS — Kifayet takrirleri tar , okuyoruz, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, reye vaz'mı arz ve teklif 

ederim. 
Aydın Mebusu 
Necati Celim 

Yüksek Reisliğe 
Anlaşmanın tümü üzerindeki konuşmalar kâ

fidir, kifayetin reye konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Gazianteb Mebusu 
Samih İnal 

REİS — Kifayet aleyhinde Hamza Eroğlu 
ve Sırrı Atalay söz istemiş bulunuyor, önce 
Hamza Eroğlu istediği için sözü kendisine veri
yorum. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, geçen Cumartesi, gazeteleri açan 
vatandaşlar, Büyük Millet Meclisinde Türkiye 
Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara-
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sında bir Anlaşmanın konuşulduğunu ve bunun 
büyük bir ehemmiyet arz ettiğini okumuşlar ve 
bu Anlaşmanın mütaakıp Meclis müzakerelerin
de ne yolda inkişaf kaydedeceğini heyecanla 
beklemektedirler. Birçok arkadaşlar söz aldı, 
fakat mesele tavazzuh etmiş değildir. Zihinler
de istifham halinde duran noktalar vardır. Üç 
dört arkadaş daha söz almış bulunmaktadır. 
Müsaade ederseniz bunlar da konuşsun. İlhan 
Sipahioğlu arkadaşımız sözleri arasında Halk 
Partili arkadaşlarımızın da encümende bu... 

REİS — Hamza Eroğlu Bey, söz talebiniz 
kifayetin aleyhindedir. Bundan istifade ederek 
esas hakkında konuşamazsınız. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, ben de encümende bu lâyihaya be
yaz oy kullandım, kabul ettim. Vicdanen de 
müsterihim, müsaade ediniz de sebeplerini izah 
edeyim. 

REİS — Şu anda sebeplerini izah edemezsi
niz, kifayet aleyhinde konuşmanız lâzımdır. 
(Devam etsin sesleri) 

Mümkün değil efendim. 
Kifayet takririni reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edil
miştir. 

Takrirler var, okuyoruz, efendin 

Yüksek Riyasete 
Anayasa uygunluğu ilgili encümenlerce tet

kik edilmediği için lâyihanın Tüzüğün 112 ve 
113 ncü maddeleri gereğince ilgili encümenlere 
havalesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

REİS — Sırrı Atalay Beyin takriri Dahilî 
Nizamnamenin 37 nci maddesine aykırıdır. Şöy
le ki ; 37 nci maddenin birinci fıkrasına göre 
encümenler kendilerine gelen lâyiha veya tek
lifin evvel emirde Anayasaya aykırı olup olma
dığını tetkikle mükelleftirler. Yine ikinci fık
raya göre Anayasaya aykırı ise hiç müzakere 
etmeden reddederler. Binaenaleyh arkadaşı
mızın bu takririni reyinize arz etmiyorum. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Hüküme

ti arasında akdolunması istenilen istimlâk ve 
müsadere kanun lâyihası vazıh değildir. Vazıh 
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ve olgun bir şekilde hazırlanmak üzere komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Adana Mebusu 
Nevzat Arman 

REÎS — Arkadaşımızın takriri de Dahilî 
Nizamnamenin 112 nci maddesinin ikinci fık
rasına aykırıdır. Ancak maddeleri hakkında 
itiraz vâki olursa encümene sevkı mümkündür. 
Bu itibarla reyinize arz etmiyorum. 

Bir takrir daha var, onu da, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu mühimdir. Büyük Meclisin her ba

kımdan aydın bir görüşe sahibolarak karar ve
rebilmesi için tasarının Anayasa, Adliye, Ha
riciye ve Bütçe encümenlerinden beşer azadan 
kurulacak Muhtelit bir encümende yeniden tet
kik edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Mebusu Maraş Mebusu 
Tevfik Ünsalan Hilmi Soydan 

Ankara Mebusu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

REİS — Efendim, müzakere edilen lâyiha, 
esasen Adliye, Hariciye ve Bütçe encümenle
rinde görüşülmüştür. Arkadaşımız bunlara ilâ
veten Anayasa Encümeninde görüşülmesini ta-
lebetmektedir. Talebleri beşer azadan mürek
kep bir Muhtelit Encümen kurulması hakkın
dadır. Bu talebleri 25 nci maddenin 7 numa
ralı notuna aykırıdır. Sebebine gelince, be
şer azadan mürekkep Muvakkat Encümen ku
rulabilir, Muhtelit Encümen kurulamaz. Bu
nun muhtelif tatbikatı vardır. Arkadaşımıza 
bir kolaylık olmak üzere bir tanesini arz edi
yorum ; 23 . V . 1951, Tutanak Dergisi sayfa 59. 

Sırrı Bey, ne hakkında söz istiyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) 
âdemi riayet bakımından. 

REİS — Buyurun. 

Nizamnameye 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Nizamnamenin 112 ve 113 ncü madde
leri hangi hallerde bu nevi kanun lâyihalarının 
hangi encümenlere iade edileceğini tasrih et-
ımeiktedir. Bu maddelere göre yani, Nizamname
nin 112 ve 113 ncü maddelerine göre," talepte 
bulunuyorum. Reis Bey 37 nci maddeye muga
yirdir, diyor. Nizamnamenin 37 nci maddesi, 
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encümenler, kendilerine 'havale edilen lâyiha ve
ya teklifleri evvelâ Anayasaya uygunluğu ha
ki mından tetkik ederler, uygunsa müzakere 
eder, değilse reddederler. Fakat 'ben, o fikirde
yim 'ki, encümenlerde Anayasaya uygunluğu 
bakımından 'bu mesele tetJkük edilmemiştir. Reis 
Bey tetkik ettiklerini iddia ediyorlar. Ben ise, 
encümenlerde «tetkik edilmediği nolktai nazarm-
dayıını. Bunun üzerinde Reis Bey kendi tasarru
funu (kullanamaz. Yüksek Heyetinizin reylerine 
müracaat eder. Takriri oylarınıza arz eder. Yük-
stk Heyetiniz kabul eder veya etmez, 'bu, yük
sek kararlarınıza bağlıdır. Reis Beyin bunun 
üzerinde takdir hakkı yoktur. 

REİS — Sırrı Bey, takririniz İçtüzüğün 112 
ve 113 ncü maddelerine göre Anayasaya aykırı
lığı noktasından encümene iadesi şeklindedir. 
Halbuki İçtüzüğün 112 ve 113 ncü maddelerine 
dikkat ediniz. 112 nci maddenin ikinci fıkrası; 
Bu nevi kanun lâyihalarının hangi ahvalde en
cümene iade edilebileceği yolundadır. 

Efendim, arkadaşımızı dinlemiş bulunuyor
sunuz. Son cümlesi hakikaten Dahilî Nizamna
menin 112 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre 
bir itiraz vâki olursa aidolduğu encümene iade
sini istemektir ki, doğrudur. Ancak bunun Ana
yasaya aykırı olup olmadığının aidolduğu en
cümende tetkik edilmediğini nereden biliyorlar? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz tetkik edildi
ğini nereden, biliyorsunuz? 

REİS — İspat aksini iddia edene düşer. Be
yanınız nispeti tammei haberiyeden mahrumdur. 
Kendi tasavvurunuzda kalıyor. Encümen bir 
meselenin. Anayasaya aykırılığını evvelâ tetkik 
etmekle mükelleftir. Bu hususu tetkik etmedik
çe 37 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre müza
kereye devam edemez. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O halde Yüksek 
Heyetin hakemliğine müracaat etmek lâzımdır. 

REİS — Burada 'hakemlik mevzuubalhsola-
maz. 

Arkadaşımızın, nizamnameye aykırılık iddia
sı ve bu husustaki, beyanları gayrivârittir. 
Bu itibarla maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. (Sağdan, ekseriyet yok ses-
lerD 
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Amerika vatandaşları tarafından Türkiye'de 
yapılan yatarımlar hakkında Amerikan Hükü
metinin vereceği garantilere mütaaUik olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 15 Ocak 
1957 tarihinde nota teatisi suretiyle akdolunan 

Anlaşmanın tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Amerikan vatandaşları ta
rafından Türkiye'de yapılan yatırımlar hali
kında Amerikan Hükümetinin vereceği garan
tilere mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota 
teatisi suretiyle akdolunan Anlaşma tasdik 
olunmuştur. 

REİS - Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, gerek kanun lâyihasının baş
lığında, gerekse birinci maddesinde Bütçe En
cümeni bir tadilât yapmıştır. Hükümetten ge
len şekli ile diğer komisyonların kabul ettiği 
metne göre istimlâk ve müsadere garantisine 
mütaallik ibareler mevcut iken bu ibareler kal
dırılmış ve daha umumi bir hale getirilmiş
tir. Bu tadilin mucip sebebi, Nizamnameye 
göre sarih olarak gösterilmesi lâzım gelirken, 
gösterilmemiştir. Şimdi; bu kanun metninde 
istimlâk ve müsadere tâbirlerinin şu sebepten 
yer alması lâzımdır. Amerika Birleşik Devlet
leri mevzuatı gereğince yabancı mouıîoketk'i/v 

Amerikalıların yapacağı yatırım için iki çe
şit garanti kabul edilmiştir. Birisi; 1951 yılında 
Meclisin kabul etmiş olduğu 6791 sayılı bir 
Kanun gereğince konvertibilite garantisidir. 
Amerikalının kârını dolar olarak elde etmek 
imkânını veren bir garantidir. Bu da istimlâk 
ve nüsadereye muzaf olan bir garantidir. Bu 
bakımdan Hükümet metninin olduğu gibi ka
bul edilmesi lâzımdır. Ben, gerek başlıkta, ge
rekse birinci maddede metin içerisinde istim
lâk ve müsadere garantisine mütaallik olarak, 
ibarelerinin yer almasiyle kanun lâyihasının 
maksada daha uygun düşeceğini arz ve teklif 
ediyorum. Bütçe Encümeni Sözcüsünden, bu 
ibareleri niçin kaldırdıklarının ve daha umu
mi ve netice itibariyle muğlâk bir tâbir koy
duklarının sebeplerini öğrenmek istiyorum. Mâ
ruzâtım budur. 
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REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, Hükü
met tarafından sevk edilmiş olan kanun lâyihası
nın matlabı şu: «Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi sure
tiyle akdolunan İstimlâk ve Müsadere Garantisi 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası..» 
Buna nazaran, bu ifadeden istimlâk ve müsadere 
garantisinin Amerika Hükümeti tarafından veri
leceği anlaşılmamaktadır. Hakikatte Türk Hü
kümetinin vereceği bir istimlâk ve müsadere ga
rantisi yoktur. Halbuki bu kanunun başlığından 
mücerret olarak, bu garantinin sanki Türk Hü
kümeti tarafından verileceği ve buna ait bir An
laşma olduğu intibaının hâsıl olması mümkündür. 
Cereyan eden müzakerelerden de anlaşılıyor ki, 
Türk Hükümetinin vereceği hiçbir garanti yok
tur. Garantiyi Amerikan Hükümeti kendi tebaa
sına vermektedir. Amerikan Hükümetinin kendi 
tebaasına verdiği bir garantinin bizim bir kanu
numuzun başlığı olması elbette yerinde mütalâa 
edilemez. Kanunun bizim cephemizden tek gayesi, 
Amerikan yatırımlarının kolaylaştırılması keyfi
yetinden ibarettir ve kanunun başlığının da el
bette ki kanunun gayesini ifade etmesi lâzımge-
lir. Bu sebeple müsadere ve istimlâk kelimeleri 
çıkarılmış, Amerikan vatandaşları tarafından 
Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında Ameri
kan Hükümetinin vereceği garantilere mütaallik 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdo
lunan Anlaşma kanun lâyihası denilmiştir. Bu 
suretle garantinin Amerika Hükümeti tarafından 
verileceğini bizim tarafımızdan sadece Amerika 
sermayesinin Türkiye'de yatırım yapmasının teş
vikine matuf bir Anlaşmanın yapıldığı kanun 
başlığında tesbit edilmiştir. Bu suretle de yanlış 
bir Anlayışa meydan verilmemiştir. 

REÎS — ilanıza Eroğlul. (Yok, sesleri) 
Buyurun, Nusret Durakbaşa. 
NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar; Hükümet, 5436 sayılı Kanunun 
kendisine verdiği salâhiyete istinaden, 15 Ocak 
1957 tarihinde bu Anlaşmayı, nota teatisi suretiy
le imzalamış bulunuyor. Ve o günden beri de 
mer'idir. 5436 sayılı Kanun hükümlerine göre 
de, 6 ay içinde T, B. M. M. nin tasvibine arz edil-
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I dikleri takdirde o zaman iki Hükümet kendi te

baalarının halefi'yet yolu ile bu işi üzerine alırlar. 
Anlaşmaları tetkik ederlerse görürler ki, rehin ve 
krediler ve bütün haklar olmak üzere 1948 deki 
metinlerde karşılıklı iki Hükümet, burada ise yal
nız Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taahhüdedi-
yor ve garanti veriyor. Hükümet metni daha uy
gundur. Bütçe Encümeninin metninde geniş Ve 
elâstiki hükümler vardır. Bakm: «Amerikan va
tandaşları tarafından Türkiye'ye yapılan .yatı
rımlar hakkında Amerika Hükümetinin vereceği 
garantilere...'», deniyor. Buna istimlâk ve müsa
derenin dışında garantiler anlaşılabilir. Hükü
met metninde tasrih edilmiştir. Binaenaleyh tas
rih edilen garantiyi kabul edelim. Bütçe Encü
meninin metni geniş ve elâstiki hükümleri ihtiva 
etmektedir. Buna göre, Amerika Hükümeti ken
di tebaasına garanti tanıyacak. Amerika ben bun
ları tanımıştım, diyecek, bunu da Hükümet ka
bul etmek zorunda kalacaktır. Binaenaleyh sarih 
ve kesin olan Hükümet metni yerine Bütçe En
cümeni metninin kabulü çeşitli ihtilâflara yol 
açabilir. Bu sebeple Hükümet metninin kabulünü 
istirham edeceğim. 

REÎS — Emin Soysal. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bir 
defa bu kanunun başlığı; «Ömer Lûtfi Rasim 
Bütüner» şeklindedir. Böyle kanun başlığı pek 
ender şekilde görülür. 

Gelelim maddeye; bu kanunun başlığı uzun-
I dur, yani gramer bakımından ve bizim dilimiz 

bakımından iyi bir başlık değildir, düzeltilmesi 
lâzımdır. 

t : 26 19. 
mesi lâzımdı. Filhakika, Riyaset Divanına 
8 . VI . 1957 gününde verilmiştir. Aradan iki 
sene gibi uzun bir müddet geçmiş bulunuyor. Bu
rada cereyan eden müzakereleri hep beraber dik
katle takibettik. Bu Anlaşmanın reddedilmesi de 
mümkün olan bir şeydi. Ve mümkün olduğu ka
dar kısa zamanda T. B. M. M. Umumi Heyetinde 
müzakereye ve onun tasvibine arz edilmesi lâzım-
gelirdi. Kanun lâyihası B. M. Meclisine Hükü
metçe takdim edildikten sonra Hariciye Encüme
ninde on dört ay kadar kalmış bulunuyor, bu 
kanun. On dört ay sonra ancak Hariciye Encü
meninden çıkmış, oradan Adliyeye, oradan da 
Bütçe Encümeninde müzakere edildikten sonra 
22 . VI . 1958 tarihinde tekrar Riyaset Makamı
na tevdi edilmiş ve Riyaset de işte bunu ancak 
yeni müzakere etmek imkânını vermiştir. Geç 
kalmıştır. 

B. M. Meclisinin verdiği bir salâhiyete istina
den bir Andlaşma yapıp bu andlaşmanm tasdi
kini iki sene gibi bir müddet gecikmesi, Hükü
metin salâhiyetini haksız yere uzatmış intibaını 
vermektedir; Çünkü bu 5436 sayılı Kanunun mü-
taaddit defalar, mükerreren meriyet zamanı uza
tılmıştır, kanun muvakkat bir kanundur. Son 
olarak 6605 sayılı Kanunla Hükümetin salâhiye
ti 30 Haziran 1957 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Böyle olduğu için bu kanunun müzakeresinin ge
cikmiş olmasının doğru olmadığını Büyük Mec
lise arz etmek ve dikkatini çekmek üzere söz al
mıştım. Mâruzâtım bu kadardır. 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, Fethi 

Çelikbaş arkadaşımızın temas ettiği husus yerin
dedir. Encümen sözcüsü, Amerika tarafından 
kendi tebaasına garanti verildiği ve Türkiye Hü
kümeti tarafından bir garanti verilmediği için 
madde metninin bu şekilde tesbit edildiğini ve 
bunun bu yolda yapılmasının da doğru bulun
duğunu ifade ettiler. Komisyon sözcüsü kabul 
etmiştir ki, yahut kabul etmelidir ki, Amerika 
kendi vatandaşlarına garanti verirken biz de 
kendi mahkemelerimize gitmeyip, kendi mahke
melerine gitmeleri yolunda Amerikan Hüküme
tine garan+i vermiş bulunuyoruz. Binaenaleyh 
bu garanti istimlâk ve müsadere garantisidir. 
5253 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesinde ih
tilâf hallerinde idari ve adlî bütün makamlarda-
ki tesviye yollarına karşılık iki Hükümet tebaaları 
bu yolları arayıp ta bir anlaşma yoluna gideme-

Maddenin metnine gelince; bir şev öğrenmek 
istiyorum; böyle bir maddeyi Amerika'da bulu
nan Türkler için de Amerika Hükümeti bizim 
gibi kabul etmiş midir? Eder mi, edecek midir? 
(Gürültüler) Amerikalılar için kabul etmek is
tediğimiz bu maddeyi ve müzakere edilen bu 
maddeyi Amerika Devleti Amerika'daki Türk 
vatandaşlar içinde böyle bir maddeyi Bü
yük Millet Meclisinden geçirebilir mi? Lüt
fen Hükümet bu suale cevap versin. Bu su
ale cevap vermediği takdirde böyle bir mad
deyi kabul etmek Devletlerarası hukukim mü
tekabiliyet esasına aykırıdır, Türkiye müstakil 
değil midir? (Soldan, gürültüler) Türkiye müs
takildir. Bu maddeyi bir istisna olarak kabul 
ediyoruz. Bu hususta size bir misal verebilirim. 
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Yüksek bir smıf ilâve edilen Robert College 
gibi, Heybeliada'daki Ortodoks Ruhiyat Fakül
tesi gibi yavaş yavaş, damla damla veriliyor. 
Damla damla göl olur, göl olursa sel olur, selin 
önüne baraj, set yapmak gerekir. Amerika bize 
sermaye veriyor, yardım ediyor. Evet, Amerika 
bize bunları veriyor. Ben de Amerikan dostlu
ğunu severim, ben de Amerikan dostluğunu des
teklerim. Ama Amerikan bana sermaye veriyor, 
yardım ediyorsa, ben de Amerika'nın menfaat
lerini Uzak - Doğuda, Yakın - Şarkta her yerde 
Mehmetçiğin süngüsü, Mehmetçiğin göğsü * ile 
müdafaa ediyorum. Böyle millî bir mevzuda 
katiyen müsamahakâr olamayız, arkadaşlar. 
Bu maddenin kabulü bir imtiyazdır. Ben bir 
milletvekili olarak buna rey veremem, siz verin. 

REÎS — Mehmet Daim Süaıp. 

MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlarım, tümü üzerinde yapılan gö
rüşmelerde bir imtiyazın mevzuubahsolmadığı 
arkadaşlarım tarafından tebarüz ettirildi. Onun 
için bunları tekrar etmenin yerinde olmıyaca-
ğma kaaniim. 

Tümü üzerindeki konuşmalarda bendenize 
sıra gelmediği için ancak, maddelerden istifade 
ederek bir noktanın tavzihini lüzumlu görmek
teyim. 

Muhterem arkadaşlar, lâyihanın başlığı me
şalenin ruhuna, istimlâk ve müsadereye taallûk 
eden kısımlarına uygundur; bâzı arkadaşları
mız Ceza Kanunundaki müsadereyi ele alarak 
buna da böyle bir mâna vermeye çalıştılar ki, 
bendeniz bu fikrin tamamiyle aleyhindeyim. 

Suç aleti olarak kullanılabilecek bir şeyin 
müsaderesi takdirinde bunun bedelinin öden
mesi asla mevzuubahis değildir. Yahut da, bu
nun bedeli mevzuubahis değildir. Bendenizce, 
burada istimlâkin tavzihine lüzum vardır. Ta
mamen Mısır'da emsalini gördüğümüz gibi, mil
lîleştirmeye karşılıktır. Yani burada maksat ve 
mâna istimlâk veya millîleştirmektir. Bir ya
bancının burada yapacağı tesisler iki şekilde 
elden çıkabilir. Ya millîleştiririz veyahut da is
timlâk ederiz. Buradaki müsadere Ceza Kanu
nundaki suç, aleti olarak yapılacak müsadere 
olmayıp ilerde millîleştirmek mevzuubahsolduğu 
takdirde onun karşılığı olmak üzere konmuş 
bir kelimedir. Böylece bunu tebarüz ettirdikten 
Sonra, esas prensipler gerek anlaşmanın esbabı 
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mucibesinde, gerekse maddelerde yer almış ol
duğuna göre bunları bertaraf etmek suretiyle 
başlığını bu kadar uzatmaya bendeniz lüzum 
görmemekteyim. Başlık aynen Hükümet tara
fından getirilen lâyihanın başlığı şeklinde ifade 
edilsin. Fakat birinci maddede ise, Bütçe En
cümeninin kabul ettiği madde şekli daha vazıh 
olduğu için maddenin alınmasında mahzur yok
tur. Maddenin Bütçe Encümeni maddesi olarak 
kabul edilmesi daha doğru olur, kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Encümen. 

BÜTE EN. M. M. BEHZAT Bilgin (izmir) — 
Efendim, başlığın, encümenimiz tarafından değiş
tirilen şekilde kabulünü tekrar rica ediyorum. 
Uzun diyorlar. Hakikaten hükümetten gelen met
ne nazaran iki sat r daha uzun, hükümetin metni 
beş sat:r, encümenin kabul ettiği metin ise yedi 
satırdır, fakat meseleyi tavzih etmiş oluyorum. 
Hükümetin gönderdiği başlıktaki tâbiri kullana
cak olsaydık, bu garantinin Türk Hükümeti tara
fından verildiği gibi bir tereddüt hâsıl olabi
lirdi, anlaşmayı tetkik etmiyenler için. Bu ba
kımdan her hangi bir iltibasa meydan vermemek 
için keyfiyet gerek başlıkta ve gerekse metinde 
tavzih edilmiştir. (Amerikan vatandaşları tara
fından Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında 
Amerikan hükümetinin vereceği garantilere..) 
denilmektedir. Malûmuâliniz anlaşmanın tek ga
yesi, Türkiye'de Amerikan yatırımını kolaylaş
tırmaktan ibarettir. Bu itibarla başlık yerinde-
olarak kullanılmışır. 

Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın müsa
dere kelimesi üzerindeki itirazlarına kısaca cevap 
vereyim. Demin de arz ettiğim gibi bütün bu 
anlaşmaların Amerika tarafından mesnedi kendi 
karşılıklı güvenlik kanunudur. Bu meseleye taal
lûk eden esbabı mucibe o kanunun ilgili maddesin
de izah edilmiştir. 413 ncü maddenin son ikinci 
fıkrasında «bir ecnebi hükümetin hareketi veya 
harb sebebiyle bir memlekette Amerika Hüküme
tinden garanti alan bir kimseye aidolan emvalin 
müsaderesi v-eya istimlâki hali bahis mevzuudur. 
Aslında müsadere hiçbir memleket kanununda ' 
yoktur. Her hangi bir harb halinde tekevvün 
etmesi melhuz bir haldir. îşte buna karşı Amerika 
bir garanti veriyor. Mesele bundan ibarettir. 

Bizim kanunlarımızda müsadere yoktur: Fev
kalâde ahvalde zuhura gelebilecek bir müsadere 
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keyfiyetidir. Bu suretle maddeyi tavzih etmiş 
oluyoruz. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Bütçe Komisyonu sözcüsünün belirt
tiği noktai nazarı da telif etmek imkânı vardır. 
Bütçe Encümeninin tadiline şu ibareyi ilâve 
edersek maksat hâsıl olur ve hükümet lâyihasının 
derpiş ettiği sarahat de metne girmiş olur. 

«Amerikan vatandaşları tarafından Türki
ye'de yapılan yatırımlar hakkında Amemrikau 
Hükümeinin vereceği garantilere, diyor. Bende
niz diyorum ki; Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin vereceği istimlâk ve müsader.; 
garantisine mütaallik olarak... cümle devam 
ediyor. Gerek başlıkta, gerek birinci maddede 
bu ibareleri derpiş etmek suretiyle iş çok ıslah 
edilmiş olacaktır. Başlıktaki «Amerika vatan
daşları» «Amrikan vatandaşları» olacaktır. Bu-

, raya (n) ilâve edilecektir. 
REİS — Fetihİ Bey, buna ait bir takrir ver

meniz icabeder. 
Maddenin •müzakeresinin kifayeti halkfkmda 

takrirler var, oikutuyıoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerin'deki görüşmeler kâfidir. Reye 

vaz'ım arz ve teklif 'ederim. 
Oanalkikale Melbusu 

Ahmet Hamdi Sezen 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerindeki .görüşme kâfidir. Reye (ko

nulmasını teklif ederim. 
Kastamonu Melbusu 

Muzaffer Akdoğanlı 

REİS — Kifayet aleyhinde Ikonuşmak isti-
yen... Yok. Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kafeul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (izmir) — Efendim, başlık şöyle olacak, 
«Amerikan vatandaşları tarafından Türkiye'de 
yapılan yatırımlar ha'Mkmda Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin vereceği istimlâk ve 
müsadere garantisin'e mütaallik olaralk...» 

Birinci maddesi de, «Amerikan vatandaşları 
tarafından Türikiye'de yapılan yatırımlar hak
kında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
vereceği istimlâk ve müsadere garantisine mü
taallik olarak..» diye devam edecektir. 
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i REİS — Maddeyi encümenin tadil ettiği şe-
! 'kilde yeniden okutuyorum. 
I 
! Amerikan vatandaşları tarafından Türkiye'de 

yapılan yatınmlar hakkında Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin vereceği, istimlâk ve 

i müsadere garantisine mütaallik olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 ta
rihinde nota teatisi suretiyle akdolunan Anlaş

manın tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Amerikan vatandaşları tara
fından Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkın
da Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
vereceği istimlâk ve müsadere garantisine mü
taallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi sure
tiyle akdolunan Anlaşma tasdik olunmuştur. 

REİS — Maddeyi encümenin teklif ettiği 
şekilde reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Buyurun Fethi Çelikbaş... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Hükümete bu mevzuda mukaveleler 
yapmaya salâhiyet veren kanun 5436 sayılı ve 
1949 yılında kabul edilmiş bir kanundur. Baş
lığı şudur. (Amerika Birleşik Devletleri ve Av-
rapa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleket
lerle borçlanma, yardım ve ödeme anlaşmaları 
akdi için Hükümete yetki verilmesine dair ka
nunun.) Şimdi bunun ikinci maddesi mukave
lelerin meriyetine mütaalliktir. Bu madde diyor 
ki, «Yukardaki madde gereğince; akdedilecek 
anlaşmalar, imzalandıkları tarihten itibaren 
yürürlüğe girer.» Şu halde, hükümetler muka
veleyi imza ettikleri alıdan itibaren, yani kendi 
millet meclislerinin tasdikine bağlı olmaksızın 
derhal yürürlüğe girer1. 

I Üçüncü madde, şimdiki konuşmalarla ilgili-
j dir. O da şudur : «Bu anlaşmalar, en geç 6 ay 

içinde T. B. M. M. nin tasdikine sunulur.» 
Şimdi bu mevzuda, gerek Hükümetin süratle 

davranarak kanun lâyihalarını ki, bu üç mad-
j deden ibarettir. - T. B. M. M. ne vermesi ve ge-
I rekse bilhassa alâkalı komisyonların bu mevzu-
ı larda süratle işi intacederek Heyeti Umumiyeye 
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getirmeleri şarttır. Aksi takdirde uzun bir za- ! 
man geçmiş olur. Ve fevkalâde isabetsiz bir mü- ! 
zakere tarzı ortaya çıkar ki, bundan lıenı merale- j 
kete zarar gelebilir ve hem de Meclis çalışmaları 
bakımından bu tarz doğru değildir. (Doğru doğ
ru sesleri) 

Hükümet, mukavele imza edildikten sonra, 
iki buçuk, üe ay sonra vermiş ama, Hariciye 
Encümeniu zuiı müddet meseleyi tutmuştur. Bu. 
katiyen doğru değildir. Beynelmilel anlaşmalar
da daha titiz davranmakta, icra organının ka
bul ettiği mukavelenameleri süratle müzakereye 
tf^bi tutmakta Hükümet. Meclisin murakabesi 
bakımından, fayda aşikârdır. Komisyonların bu j 
dikkatle çalışmalarını temenni edeceğim. j 

Son olarak, bu çeşit anlaşmalar yapmaya im- j 
kân veren kanun da aslında muvakkat bir ka- ! 
nundur. Devre devre uzatılmaktadır. Bütün ] 
bunların mânası hükümetlere, meclisler muay- I 
yen mevzularda salâhiyet vermektedir, ama bu I 
salâhiyetler gereğince yapılmış mukavelelerin, 
işlerin de süratle Meclisin murakabesine tâbi 
tutulması lâzımdır. Komisyonların bu mevzuda i 
titiz davranma hırı nı rica ederim. 
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REİS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Tüzüğün 110 ııcu maddesi gereğince söz rica 

ettiğimi arzederim; 
Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

REİS — Efendim, Dahili Nizamnamenin 110 
ncu maddesine göre «kanunun heyeti umumi-
yesi üzerindeki müzakere bittikten sonra lehte 
ve aleyte söz söylemek mümkündür». Fakat 110 
ncu madde şimdi işlemez, zira kanunun birinci 
müzakeresi bitmiştir. Bu hususta daha evvel 
söz tal e bedenler arasında Saffet Bey bulunmak-
tadı r. 

21 Ocak 1959 Çarşamba günü saat 15 de top
lanmak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,27 

5 — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

t. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ka
ra yolları Umum Müdürlüğünün, Makina Yedek 
Parça T. A. Şirketinden 1956 yılında greyder bı
çakları satınalıp almadığına dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik îleri'nm tahrirî cevabı (7/373) 

30 . 12 . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun sayın Nafıa Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da müzaheretlerinizi saygı ile rica ederim, 

Ankara Milletvekili 
Recep Dengin 

1956 yılında makina yedek parça T. A. Şir
ketinden Kara yolları Umum Müdürlüğü grey
der bıçakları satın alınış mıdır? Satın almıs-

; sa miktarı kaç tondur ve ne kadar Türk lirası 
| şirkete ödenmiştir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 33 

15.1.1059 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
7 . 1 . 1959 gün ve 7-373/2378*9807 sayılı ya

zılarına karşılıktır : 
Ankara Mebusu Recep Dengin'in 30 .12 ..958 

tarihli yazılı sual takriri aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Kara yolları Umum Müdürlüğü 1956 malî 
yılı içinde Makina Yedek Parçaları T, A. Şir-
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ketinden 396.500 Kg. greyder bıçağı satın almış 
ve 533.309,95 lira ödemiştir. 

Saygılarımla arzederim. 
Nafıa Vekili 
Tevfik ileri 

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin'e bağlı Çelebi nahiyesi Zirai 
Kredi Kooperatifine tahsis olunan plasmanın ar
tırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in cevabı 
(7/350) 

19 . XII . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Keskin ilcesine bağlı Çelebi nahiyesinin 
Zirai Kredi Kooperatifine Merkez Ziraat Ban
kası Umum Müdürlüğünce tahsis edilen 189 
bin liralık mevcut plasman nahiye ve nahiyeye 
bağlı köylerdeki çiftçilerin zirai kredi ihtiyaç
larını karşılıyamamaktadır. 

Çiftçiler sızlanmaktadır. Mevcut plâsmamn 
artırılması hususunda ne düşünülmektedir. 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 148 

17 . I . 1959 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

7 . 1 . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7 - 350/2314 - 9575 sayılı emirleri karşılığıdır. 

Keskin'e bağlı Çelebi nahiyesi Zirai Kredi 
Kooperatifine ayrılan plasmanın artırılması hu
şunda ne düşünüldüğüne dair, Ankara Mebusu 
Mehmet Ali Ceritoğlu tarafından verilen tah
rirî sual takriri üzerine; mevzuun alâkasına 
binaen T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü 
ile temasa geçilmiş ve bu hususta kendilerin
den ilişikte takdim olunan malûmat alınmış
tır. 

1959 C : 1 
Yüksek bilgi ve takdirlerinize saygı ile arz 

olunur. Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Malûm bulunduğu veçhile bilûmum banka
mız teşkilâtına umumi menabiimizde hâsıl olan 
artış nispetinde ve bölgelerin zirai istihsal du
rumları dikkate alınarak plasman tahsis ve tev
zi edilmektedir. 

Keskin bankamıza da, Merkez ve Çelebi 
kooperatiflerinin ihtiyacı için aynı esaslar dai
resinde 1958 yılında ceman 550 000 liralık plas
man tahsis edilmiş ise de, Maliye Vekâletinin 
4 Ağustos tarihli Türk parasını koruma Kanu
nu ile ilgili 5/B tebliğleri gereğince bankalar 
30 Haziran tarihindeki plasman limitlerini aşa-
mıyaeaklarmdan, yıl sonunda tahakkuk ettiri
lecek faizleri karşılamak üzere Keskin Merkez 
Kooperatifinin plasmanı 306 bin ve Çelebi Koo
peratifinin plasmanı 189 bin lira olarak kul
landırılmak zaruretinde kalınmıştır. 

Ancak, 1958 yılı sonunda bankamızın artan 
kaynaklarından bilistifade ve mahallî banka
mızın talebi veçhile bu iki kooperatifin plasma
nı ceman 550 000 liraya iblâğ edilmiş olup, ta
hakkuk eden ihtiyaca göre Merkez ve Çelebi 
kooperatifleri lehine Keskin ajansımızca kul
landırılacaktır. 

Keskin ajansının bu iki kooferatifi için ve
rilen plasmanların son 9 senelik seyri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Lira 

1950 yılında verilen plasman 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
Not 

165 000 
295 000 
350 000 
400 000 
450 000 
495 000 
500 000 
525 000 
550 000 

Bu plasmana ilâve olarak Merkez Koopera
tifinin 83 168 liralık, Çelebi Kooperatifinin ha
len 35 175 liralık zatî menabii de ortaklar le
hine ikraza kalbedilmektedir. 
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3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Sarika- \ 

mış'a bağlı Karakurt nahiyesinin kaça veya tam 
teşekküllü nahiye haline getirilmesi hususunun 
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/339) 

24 . X I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan -yazılı olarak cecaplandınlmasma delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

* Sarıkamış'a bağlı Karakurt nahiyesi Sarıka
mış'a uzaklığı, bozuk ve elverişsiz nahiye mer
kezine giden yoldan gayrı, bütün köylere olan 
irtibatının çok güç ve uzun bulunması, uzak 
mesafede en ufak âmme işi için ilce merkezine 
gelip köye dönmenin yaz aylarında, üç, kış ayla
rında beş güne bağlı olduğu, ilkbaharın kar eri
me mevsiminde ise, uzun zaman imkânsız oldu
ğu bu nahiyenin halkı, müşkülât ve azap için
dedirler. Karakurt'un, ilce merkezi haline geti-^ 
rilmesi, yahut tam - teşekküllü bir nahiye ha
line getirilmesinin bu bütçe yılı içinde tahak
kukunu ümideden on binlerce halkın, bu en 
haklı taleplerinin tahakkuk edip etmiyeceğinin 
açıklanması. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. îd. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı : 22102/34-12,560 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
7 . 1 . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-339/2107-8918 sayılı 
emirleri karşılığıdır : 

Sarıkamış kazasına bağlı Karakurt nahiye
sinin kaza veya tam teşkilâtlı nahiye haline ge
tirilmesi hususunun düşünülüp düşünülmediğine 
dair Kars Mebusu Sırrı Atalay tarafından Yük
sek Riyasetinize sunulup vekâletimize tevdi Du
yurulan tahrirî sual takririne cevabımı aşağıda 
arz ediyorum : 

Karakurt nahiyesi 7 . XI I . 1953 tarih ve 
4/1945 sayılı Kararname ile 40 nahiye meya-
nmda tam teşkilâtlı hale getirilmiştir. 

1959 C : 1 
Karakurt ' ta kaza kurulması muamelesi de 

tetkik safhasındadır. 
Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 

19 . I . 1959 
Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin Zirai Kredi Kooperatifine ayrı
lan plasmanın artırılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Ziraat Vekili Nedim 
Ökmen'in, tahrirî cevabı (7/348) 

19 . X I I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Keskin kasabasının Zirai Kredi Kooperatifine, 
Merkez Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce 
ayrılan 340 bin liralık plasman kasaba merkezi 
ile Merkez Kooperatifine dâhil köylerdeki çift
çilerin ihtiyçlarma kâfi gelmemektedir. Koope
ratif mmtakasına dâhil olan yerler Ziraat Ban
kasından istifade edemediklerine göre, mevzuu-
bahsolan mevcut plasmanın artırılması için ne 
düşünülmktedir? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 149 

17 . I . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
7 . 1 . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 348/2312 - 9573 sayılı emirleri karşılığıdır. 
Keskin Zirai Kredi Kooperatifine ayrılan 

plasmanın artırılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ankara Mebusu Mehmet Ali Cerit
oğlu tarafından verilen tahrirî sual takriri üze
rine; mevzuun alâkasına binaen T. C. Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğü ile temasa geçilmiş ve 
bu hususta kendilerinden ilişikte takdim olunan 
malûmat alınmıştır. 

Yüksek bilgi ve takdirlerinize saygı ile arz 
olunur. 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 
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Malûm bulunduğu veçhile bilûmum banka

mız teşkilâtına umumi menabiimizde hâsıl olan 
artış nispetinde ve bölgelerin zirai istihsal du- ] 
ramları dikkate alınarak plasman tahsis ve tev- \ 
zi edilmektedir. [ 
, Keskin bankamıza da, Merkez ve Çelebi 

kooperatiflerinin ihtiyaeı için aynı esaslar dai- I 
resinde 1958 yılında ceman 550 000 liralık plâs- ! 
man tahsis edilmiş ise de, Maliye Vekâletinin 
4 Ağustos tarihli Türk parasını koruma Kanu
nu ile ilgili 5/B tebliğleri gereğince bankalar 
30 Haziran tarihindeki plasman limitlerini aşa
mayacaklarından, yıl sonunda tahakkuk ettiri
lecek faizleri karşılamak üzere Keskin Merkez 
Kooperatifinin plasmanı 306 bin ve Çelebi Koo
peratifinin plasmanı 189 bin lira olarak kul
landırılmak: zaruretinde kalınmıştır. 

Ancalk 1958 yılı sonunda bankamızın artan 
kaynaklarından bilistifade ve mahallî bankamı
zın talebi veçhile bu iki kooperatifin plasmanı 
ceman 550 000 liraya iblâğ edilmiş olup, ta
hakkuk eden ihtiyaca göre Merkez ve Çelebi 

1959 C : 1 
kooperatifleri lehine Keskin ajansımızca kul
landırılacaktır. 

Keskin ajansının bu iki kooperatifi için ve
rilen plasmanların son 9 senelik seyri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Lira 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
Not 

yılında verilen plasman 
» 
» 
» 
» 
» 

1 » 
» 
» 

» !» 
» !» 
» » 
» :» 
» i» 
» !» 
» » 
» » 

165 000 
295 000 
350 000 
400 000 
450 000 
495 000 
500 000 
525 000 
550 000 

Bu plasmana ilâve olarak Merkez Koopera
tifinin 83 168 liralık, Çelebi Kooperatifinin ha
len 35 175 liralık zatî menabii de ortaklar le
hine ikraza kalbedilmefctedir. 

T. B. M. M. Matbaası 


