ocONcO CELSE
Bedf Mtizakerat; Smat : 4.45
REls : Refct �y

__,.__

KATIPLER: Kaz1m Bey (Gircsun), Talat Bey (Kangin)
RE!S - Celseyi kii§at eruyorum.

3.. - MOZAKERE F.DILEN MEVAD
3. - Seker fabrika/,armzn teessiisunu tervike dair
(1 /606) numaral1 kanun layihasi ve Ticaret, Kavani
ni MaUye ve Muvazenei Maliye Encumenleri maz
batalari (1)

REIS - Mi.iza:keresine g�iryoruz.
BESIM ATALAY BEY (Aksaray) - Ark'ada§lar
istil<la.l!i siyasiyi temin etmek i9in iki yol vard1r. Bi
rinci yol; eline silah ala.rak onun temini i�in fedayi
haya:t etmek, olmek ve oldilrmektir. Diger yol da
evvela memleketin rilijtil iktisadisini temin etmek ve
istildfili ik�sadiyesini tem1in ettikten sonra o yoldan
ytiri.imektir. Bunun her ikisinin de niisallerini pek
ala gori.iri.iz. Bi1rincisine en bclig misal biziz a:rkada�1

(1)

Matbua zaptm sonuna merbuttur.

lar. Fabit siyasi istiklali temin ettikten sonra ikti
sadi istiklalli tem!in etmek gayesine dogru y(.iri.imez- ·
sek kana:dm biri yok _demektir. Muvazen1ei iktisadi
ye temin etmeyen milletler hayat muca:delesinde mu
vaffak oLamazlar. 1ktisadi 1stilahatumz arasmda
.. pek maruf olarak - meydana bir tabiir atdrm�ttr.
-0� beyazlar: Seker, pamuk, un. Memleketimize, zi
raat memleketi dedi�imiz, bunun �il de ziraata ta
a.llftk etti�i halde bu ytizden memleketimizden mil
yonLar �1ktyor. Diger havayice verdigimiz pamlar,
bunlara verdigiimiz paralarm yamnda Ja1ey mesabe
sindo kahr. Size Tilrkiye'nin her ta.rafmda sarf edi
len �elkerin miktarm1 soylemeye ltizum gormtiyorum.
Eski zamanlarda ecda:d1m1z �e'ker ihtiyacmt bal ve
pekmez ile temin ederlermi�.
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Herhangi bir memlekete giderseniz gidiniz; ora
larda bağ harabeleri göreceksiniz. Ankara'da bile
bağlar bugünkünün iki misli vüsatında imiş. Cebeci
havalisi > tamamen bağlarla mestur olduğu halde bu
gün oralarda bir şey kalmamıştır. Bunun da sebebi
şekerin ithali ve pekmezden daha ucuz satılmasıdır.
Bugün şekeri ithal etmeyelim demek muhali temenni
demektir. Şekeri ithal edeceğiz ve yiyeceğiz. Şekeri
ithal etmeliyiz ve bunun istihsal çarelerini aramalı
yız. Arkadaşlar; bu hususta sizi fazla tasdi etmek
istemiyorum. Uşak'ta bir şirket teessüs etmiştir. Bu
şirket bugün üç yüz bin lira sermayeye maliktir. Bil
fiil ve nakden elinde bu para vardır. Bu şirketin fab
rikasının yeri taayyün etmiştir. Kömürü taayün et
miştir. Arazinin ne kadar şeker ve ne kadar pancar
vücuda getireceği veya pancarın yüzde kaç şekeri
havi olduğu da taayyün etmiştir. Buna Heyeti Celileniz ve muhterem Ticaret Vekili Bey azamî teshüât
gösterecek olursa meydana gelmiş olan bu şirket
daha ziyade tenmiye edilecek ve ümit ederim ki, ge
lecek sene geldiğimizde Uşak Şekeri ile karşılaşaca
ğız arkadaşlar.
REÎS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
Maddelerin müzakeresine geçiyoruz efendim.
Şeker fabrikalarına bahş olunan imtiyazat ve mua
fiyet hakkında Kanun.
Madde 1. — Türkiye'de tesis olunacak şeker fab
rikalarına Hükümet berveçhi zir imtiyazat ve muafiyatı tamamen veya kısmen bahşetmeye salâhiyettardır.
Yekdiğerine mücavir beş vilâyete hududu mül
kiyesini tecavüz etmemek ve fabrikanın mıntıka ih
tiyacına kifayet etmesi icabeden cesametine göre
istimal edeceği şeker pancarı veya sair hammadde
lerin aleddevam yetişmesine salih kâfi miktarda ara
ziyi havi olmak üzere Ticaret Vekâletinin tayin ey
leyeceği mıntıkalar dahilinde yirmi beş sene müd
detle şeker fabrikaları tesis ve işletmesi hakkında im
tiyaz verilir.
REİS — Söz isteyen yoktur efendim; birinci
maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Birinci madde aynen kabul edilmiştir.
Madde 2. — Şeker fabrikaları imtiyazın devam
ettiği müddetçe teşviki sanayi kanununda münderiç
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müsaadat ve muafiyattan müstefit olurlar. Mezkûr
kanunun yirmi üçüncü maddesi ahkâmı imtiyazlı
şeker fabrikalarına şamil değildir.
REİS — Reyinize arz ediyorum efendim. İkinci
maddeyi aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Aynen kabul buyurmayanlar lütfen el kaldır
sın... İkinci madde aynen kabul buyrulmuştur efen
dim.
Madde 3. — Dahilde istihsal edilen şekerler se
kiz sene müddetle istihlâk resminden mafudur.
REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler
lütfen el kaldırsın... Aynen kabul etmeyenler lütfen
el kaldırsın... Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir
efendim.
Madde 4. — Bir mıntıkada şeker fabrikası tees
süs ederek faaliyete başladığı tarihten itibaren fabri
ka ve zürra tarafından vukubulacak pancar zeriyat
ve istihsalâtı şeker fabrikasında sarf edilmesi şartıyle on sene müddetle mahsulâtı arziye vergisinden
müstesnadır.
ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Söz istiyorum Re
is Beyefendi!
REİS — Buyurunuz efendim.
ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim; malumu
âlileri âşârın ilgasına dair olan kanun mucibince
birçok yerlerde mahsulâtı arziye vergisi zaten kalk
mış demektir. Mahsulâttan vergi alınmayacak. Eğer
bu fabrika şimendifer güzergâhında ise ve öşre tabi
olacak, değilse bu maddeden istifade edemeyecek
demektir. Onun için arazi vergisinden muaf olması
lâzımdır. Binaenaleyh mahsulâtı arziye ve arazi ver
gisinden muaf olmasını teklif ediyorum. Bendeniz
bu ufak kelimenin de ilâvesini rica ediyorum.
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim; eğer bu tabir kalkar ve mahsu
lâtı arziye vergisinden muaf tutulacak olursa, o za
man gerek pancar ve gerekse şeker şimendiferle nak
ledildiği takdirde mahsulâtı arziye vergisi alınmak
lâzım gelir. Binaenaleyh maddenin aynen kabulünü
rica ederim.
REİS — Efendim; maddeyi aynen reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Dördüncü madde
aynen kabul edilmiştir.
Madde 5. — Fabrika ve tasfiyehanelerin ihtiyacatı • hakikiyesi için kavanini mevzua ahkâmına tev
fikan ihraç olunacak maden kömürü, linyit ve kireç
imali için işletilecek taşocakları müddeti imtiyaziyeriin devamınca rüsumdan muaftır.
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RE1S - Miitalaa var mi efendim? Kabul eden
ler el kaldirsm... Kabul etmeyenler el kaldtrsm...
Kabul edilmi§tir.
Madde 6. - Fabrika ve mii§temilatmm tesis ve
tevsi1i i9in Devlet arazisinden birdein be§ hektara ka
dar bir mahal meccanen veriHr. Fabrika i9in en mti
nasip §erniti haiz olan mahal e§has uhdesinde olur
ve arazii mezkure sahibinden binriza almmazsa · o
mahaUin Ticaret Vekaleti heyeti fenniyesince en mii
nasip mahal oldugu tasdik edHdigi takchlrde istimlak
kanununa tevfikan istimlaki caizdir.
REiS - Kabul edenler el kaidirsm... Ka:bul et
meyenler el kaldtrsm... Kabul edilmi§tir.
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. REts· - Kabul edenler el kaldirsm ... Kabul etme
yenler el kald1rsm ... Kabul edilmi§tir.
Madde 13. - l§bu kanunun icrasma Maliye, Ti
caret, Ziraat ve Nafia veki1leri memm:dur.
REiS - Kabul edenler el kaldirsm... Kabul et
meyenler el kaldirsm..: Kabul edilmi§tir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum.
Kabul edenler el kaldtrsm... Kabul etmeyenler el
kaldirsm... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
mi§tir.
(Tayini esami ile sesleri)
Hayir efendim tayini esamiye hacet yoktur. Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmi§tir.

Madde 7. - Fabrika mevad1 iptidaiye ve mamu
lesi Devtet rtarafmdan i§letilen veya i§letilecek olan
vesa:iti rrakliye idarelerince bir siiliis nispe6nde ten21iilaitla naklolunurlar.
REiS - Kabul edenler el kaldirsm... Ka:bul et
meyenler el kaldtrsm... Kabul edilmi§t'ir.
Ma!dde 8. - Seker fabrikalan memurin, miistah
dimin ve amelesi fabri'kanm tariihi kii§admdan itiba
ren on sene miiddetle temettii vergisinden mafudur.
REiS - Kabul edenler el kald1rsm... Kabul et
meyenler el kaM.trsm... Kabul edilmi§tir.
Ma:dde 9. - Seker fahrikalan tesisi maksadiyle
te§ekklil edecek §irketlerin hisse senedati damga res
minden mafudur.
REiS - Kabul edenler el kaldirsm... Kabul et
m�yenler el kaldirsm ... Kabul edilmi§tir.
1

Madde 10. - L§bu kanunda miinded9 imtiyazat
ve muafiyattan istifade edebilmek i9'in talip olan
kimse veya �irketlerin iktidan malilerini yani fabrika ·tesisi ve idaresine muktazi sermayeye malik oldukFanm ve kendileri erbab1 ihtisastan degil iseler
te§ebbiisiin iidarei fenniye5ine kafi memurini fenn:iye
bulduklanm, te§ebbiistin k1ymeti muhammenesiyle
vukubulacak istihsalatm miktan asgarisini ve amelenin sureti . tedari'kin'i ve bunlara miiteferri hususatI
fenniye ve iktisadiyeyi miibeyyin e:vrak1 miisbiteyi
Ticaret Vekaletine ispat ve ibraza mecburdurlar.
.
RE1S - Kabul edenler el kaldirsm... Kabul etmeyenler el kaldirsm... Kabul edilmi§tlir 1
Madde 11. - l§bu kanuna miisteniden istihsal
olunacak fabrika imtiyazn:1meleri Ticaret Vekfiletinin muvafakatI olmad1k9a ahere devrolunamaz.
. REiS - Kabul edenler el kaldirsm ... Kabul et�1cyenler el ka:ldirsm... Kabul edilmi§tir.
Madde 12. - l§bu kanun tarihi ne§rinden itiba
ren otuz sene miiddetle meriyi.ilicradir.
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Tayini Esami:

Esami tayinile rey istihsali şu suretle yapılır.
Meclis azası oturmuş oldukları halde meclis
hademesi rey sandığını getirip azadan her
biri üzerinde kendi ismi yazılı iki kağıttan
kabul manasına olan (beyaz) veya ret ifade
eyleyen (renkli) kağıdı sandığın içine atmakla
icra olunur.

