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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan ; son günlerde cereyan eden üzücü 
hâdiseler hakkında vâki gündem dışı görüşme 
tekliflerini tetkik ve böyle bir müzakere açıl
masında, konunun derinliğine ve genişliğine ko
nuşulmasında fayda mülâhaza ettiğini, bu iti
barla gerek grupları ve gerekse şahısları adına 
söz istiyenlere söz vereceğini bildirdi. 

Konu üzerinde Cemal Tarlan, Muzaffer Yiır-
dakuler. İhsan Sabri Oağlayangil, Mehmet Ha
zcı-, Osman Koksal, Turhan Kapanlı, Alım 't Yıl
dız, Osman Saiın Sarıgöllü ve Tahsin Banguoğ-
lu görüş ve düşüncelerini açıkladılar. 

içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata hâdisele
rin. cereyan şeklini izah etti ve alınacak tedbir
leri belirtti. 

Başkan; konuşan bütün üyelerin düşünce ve 

gayelerinin demokratik rejimin. Anayasanın ve 
memleketin korunmasına matuf olduğunu mem
nunlukla. müşahede ettiğini ve muvafık, muha
lif bütün partilerin bu maksadın temini için el
den gelen gayreti esirgemiyeceklerindon emin 
bulunduğunu beyan etti. 

Vakit geçmiş olduğundan 28 . •'! . 196'î Per
şembe günü saat la te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

başkan 
Başkanvekili 

İhsan Hamii Ti</r<] 

Kâtip 
(raziantep -

XizamcttİH özavl 

Katip 
Amasya 

Macit 7Je)•(':){ 
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SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

('elil Oevhenoglu'nun, İstanbul şehrinin beledi-

3'fyi ilgilendiren meselelerine dair .vazıh soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderiluıişi ir. 
f 7/95') 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere \ kında Başbakanlık tezkeresi (3/179) (Anayasa 
1. —- Cumhuriyet Senatosu tstanbul Çyesi : ve Adalet Komisyonuna) 

Özel Şahingiray'ın yasanın dokunulmazlığı hak- j 

• •>•— - *9>9<i 

BtRÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili thsan Hamit Tiğrel 

KÂTİPLER : Nizametıtüı özgül (Gaziantep), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu 

açiyorum. 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Gündem 

dışısöz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında ? 
MANSUR ULÜSOY (Ankara) 

hır hakkında. 
8 on olay-

BAŞKAN — Bugün gündem dışı konuşma 
yoktur. Müstacel kanımlanmız vardır. Hatır

lıyorsunuz. bundan evvelki oturumda büttün 
.arkadaşların konuşmasını muvafık gördüm. 
Konuşulan konuşuldu. Tekrar konuşulmasında 
bir fayda mülâhaza etmediğim için.. 

MANSUR ULUvSOY (Ankara) — Dünkü 
olaylar hakkiinda. 

BAŞKAN — Gelecek Birleşimde konuşursu
nuz. 

Her gün dünkü olaylar görüşülürse, kanun
lar geri kalır. Bugün mutlaka çıkması lâzım-
gelen kanunlar vardır. Müddet bitiyor. 

Gündeme 'başlıyoruz. 

4. BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhurivet Senatosu Başkanlığına 

/. — Vazife ile yurt dışına giden Dtşişleri 
Hakemi Feridun Cemal Erkin'vn dönüğüne ho
dan kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/177) 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar kendi-
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O. Senatosu B : 53 
sine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhuıbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinildi. 
Gündemin ikinci maddesine geriyoruz. 

2. —• Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zihni Be-
til, Selâhattin Özgür ve-. Halit Sarıkaya'ya izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/178) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izin
leri, Başkanlık Divanının 26 . 3 . 1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü 

C. Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil, hastalığı
na binaen 10 gün, 19 . 3 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin özgür, 
hastalığına binaen 20 gün, 20 . 3 . 1963 tarihin
den itibaren. 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi Halit Sarıkaya, 
hastalığına binaen 20 gün, 22 . 3 . 1963 tarihin
den itibaren. 

5 . — GENE 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet-Ali Demir ve iki arkadaşının 1964 yılı
na ait yahrım programları hazırlanırken, yatı
rımların dağıtılışında göz önünde bulundurul
ması lâzımgelen hususlar hakkında bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/6) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Geçmiş yıllarda ve hâlen i k r a r d a bulunan 
Hükümet programlarında, siyasi parti!erin prog
ram ve seçim beyannamelerinde, ayrıca beş yıl-

28 .3M963 O : İ 
BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 

sunacağım. 
C. Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil, hastalığı

na binaen 10 gün, 19 . 3 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... E.tmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin özgür, 
hastalığına binaen 20 gün, 20 . 3 . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

O. Senatosu Çanakkale Üyesi Halit Sarıkaya, 
hastalığına binaen 20 gün, 22 . 3 . 1963 tarihin.-
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenleıv-
Kabul edilmiştir. 

S. — Cumhuriyet Seıiatosu Kütahya Üyesi 
Bdhattin Özbek'in Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisine girdiğine dair, adı geçen Parti Baş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın diğer bir 
partiye geçtiğine dair tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kütahya Senatörü Bahattin Özbek'in Cum

huriyetçi Köylü Millet Partisine girmiş oldu
ğunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

C. K. M. P. Meclis Grup 
Başkan Vekili 

Ceval Odyokmaz 
(CKMP. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

GÖRÜŞME 

lık plânda az geLişmiş bölgelerin ve vilâyetle
rin kalkınmasında öncelik tanınacağı belirtildi
ği hailde 1963 Bütçe yılma ait yatırımların yurt 
sathına dağılışında ve görüşün ve düşüncelin 
yer almadığını görmekteyiz. 

1964 yılına ait yatırım programlarının ilgili
ler tarafından hazırlandığı şu günlerde prog
ramları hazırlıyanla.ra ışık tutması ve yatırım
ların dağılışında göz önünde bulundurulması 
lâzım gelen hususların tesbiti İçin Yüksek Se^ 
natoda bir Genel Görüşmenin açılmasında fay- -
da- mülâhaza etmekteyiz, 



ö. Senatosu 
Öereğinin yapılmasını s ayniyle arz ve taleb-

edefıiz. 

Tunceli 
Mehmet Ali DemİF 

Ağrı 
Veysi Yardımcı 

Yozgat 
Neşet Çetintaş 

B : 53 28.3i . 1963 O : 1 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Efen

dim takriri izah etmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Anayasanın 89 ncu maddesi 

mucibince ancak bir müteakip toplantıda mev-
zuu'bahis olabilecek. Binaenaleyh bu önümüzde
ki Salı günkü toplantıda bu mesele görüşül
mek üzere bırakıyorum. Anayasanın 89 ncu 
maddesi bunu âmirdir; ıttılaınıza arz olunur. 

C. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Kanunların müzakeresine geçi
yoruz. 

i . — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki kamın 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Senatosu 2/36) (S. 
S ay isi: 31 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu teklifin tercihan ve ivedi
likle; görüşülmesi karar altına alınmıştır. Sayın 
Malijve Vekili bulunmadığı için geri bırakılmış
tı. Bugün Maliye Vekili teşrif etmişlerdir. Bi-
naenafleyh, müzakere edeceğiz. 

Mazbatayı okutuyorum. 

Bütçe Komisyonunun üçüncü raporu 

Cumhuriyet Senat osu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 2/36 
Karar No. : 68 

22 . 2 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 

Ali Demir ve 3 arkadaşı ile istanbul üyesi Ri-
fat Oztürkçüıe ve 2 arkadaşının, Kastamonu 
Milletvekili ismail Hakkı Yılanlıoğlu 'nun; Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair oları 3656 sayılı Kamınım 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 8 nci mad
desinin 1 noi fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri komisyonumuzca 18. 12 1962 ve 

(i) 31 e 2 nci ek basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

11. 2. 1963 tarihlerinde Millet Meclisinin ret 
kararına uyulmak suretiyle kabulünün 'doğru 
olmadığı kararlaştırılmış olup son kararımız 
üzerine Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 
14. 2.-1963 tarihinde cereyan eden müzakere 
neticesinde; kanun teklifindeki 4 üst derece 
yerine 3 üst derece şeklinde yapılan teklif üze
rine bu esas dairesinde bir maddenin tedvini 
hususunun komisyonumuza havale edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu karatr üzerine yapılan müzakere netice
sinde 4598 sayılı Kanunun 2 derece terfi esa
sını tesbit eden 4 ncü maddesi, Genel Kurulun 
kararma tebaan ve Maddedeki prensiplere gö
re 3 derece terfi esasına göre kaleme alınarak 
yürürlük ve yürütmeye nıütaallik 2 madde ilâ
vesiyle 3 maddelik kanun metni haline .getiril
miştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

B ü t çe Komisyonu 
Başkam 
Konya 

M. Kılıç 
Balıkesir 
K. Öztaş 

Sözcü 
Van 

F. Işık 
Konya. 

M. Dinekli 
Tabiî Üye 

H. Tunçkanat 

Bitlis 
C. Geboloğiu 

Süit 
fj Avkut 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyeıı var mı? Buyurun Mehmet Ali Demir. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem senatöler; Bütçe Ko
misyonu teklif metnindeki rakkaanda ufak 'bir 
değişiklik yapmak suretiyle kanunu Yüiksek 
huzurlarınıza getirmiş bulunmaktadır. 'Bu şek
liyle kanunun çıkması dahi, yıllar yılı aynı kad
rolarda bekliyen dokuz on bin memurun mağ-
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<1 Yuri \ e ti o rliî i giderecek, kısmen ıstırablarım î 
dindirecektir. 

Evet efendiler; bu teklif im<k .kıymetli rey-
Jerinizle kanunlaştığı takdirde, yıllardan beri 
kanuni •haklarını alamıyan kimselerin haklı 
olarak Hâikümete ve dolayısiyle âmirlerine kar
şı olan küskimlilkleri son bulacaktır. Teklifi
miz kabul edildiği takdirde, senelerden beri | 
Uevlet kapısında mağdur edilen kimselerin j 
her yıl bütçenin kabulünden sonra mağdurlara 
ıbirer kadro verilmesi hususunda âmirleri ta
rafından ilgili vekâlet makamına yapılan tek
liflere verilen basma kalıp menfi cevaplar artık • 
son bulacaktır. ! 

Evet, teklifimiz tarafınızdan iltifat gördü
ğü takdirde, sayın Senatörlerin; mebusların 
mağdurlardan her hangi birine bir kadro temi- i 
:ii maksad'iyle vekiller, umum müdürler nezdin- \ 
drki ••tava.s-U'tiar ısoıı bulacaktır. Teklifimizin ka
bulü ile terfi müddetlerini doldurdukları halde, 
kadı-o veri lemediğinden, terfileri yaprlatnıyan 
ve"yüzde 08 i .'{0 - 50 lira asli maaş. arasında 
bulunan bu kimselerin, haftada bir defa olsun 
uğrıyabil dikleri pazarlardan dolduramadıkları 
filelerini kısmen olsun dold ura bilme (imkanı sağ
lanmış olacaktır. ! 

i 

Evet, bu teklif kanunlaştığı takdirde 30 -
10 yıldan beri Devlet kapısında bir ömür bar-
e.ayan, emekli olmak üzere bulunan, emekli 
maaşından başka hiçbir geliri buhınmıyau me
murlarımızın eline, belki tiryakisi olduğu gaze
tenin bir aylık abonman, bedeli, içtiği sigaranın 
ve kahvenin bir aylık masrafını karşılayacak 
bir meblâğ .geçecektir. ' 

Bunlardan daha önemlisi, senelerden beri 
memurlar arasında devam ede gel en bir adalet
sizlik ortadan kalkacak ve kanuni bir hak da 
artık -sahibine teslim edilecektir. i 

Evet muhterem senatörler; -yıllardan beri ; 

kanunsuz olarak mağdur edilen muayyen bir 
zümrenin kanuni hakkının verilmesi, yalnız 
bir haksızlığın giderilmesi değil, Tanrı huzu
runda islenecek sevabın büyüklüğünü düşüne- • 
rek reylerinizi o yolda kul I anmanızı rica eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar ve bra
vo sesleri) 

HAŞKAN -Say ın Oztürkçlne. (Vaz geç, 
sesleri.) 

28 . 3 . İ963 0 : İ 
RÎFAT ÖZTÜRKÇlNE. (İstanbul) ~~ Sayın 

Haşkau, muhterem arkadaşlar; hâdise hepiniz
ce malûmdur. Ben fazla konuşacak değilim. 
Şimdiden hepinize teşekkür eder, hürmetlerimi 
sunarım. (Bravo, .sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine kabul edil
mese dahi teşekkür var mı? (Gülüşmeler) 

Başka söz isti yen yok. Maddelere geçilmesi
ni reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Efmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 2 1 . 6.1944 
tarih ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. - 21 . 6. 1944 tarih ve 4508 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştiril mistir : 

I>ııluiiiduklan derceeler» 1 e kaluıni müddetle
rini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu 
halde, hususi teşkilât kanunlarının koyduğu 
yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve. şartlar 
d ol ayı siyi e üst dereceye geçirilmiy enleri e ka
nuni hükümler dairesinde terfihe hak kazanmış 
bulundukları halde kadroda a>çık yer olmamak 
veya bulundukları ıııemuriyetleTCle kalmalarına 
idarece Mi zum görülmek veya bulundukları me
muriyetlerde üst derece bulunmamak sebeple
riyle terfi edemiyenlere bir üst derece maaşı 
ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek 
aynı sebeplerle üst dereceye geşemiyen veya 
terfi edemiyenlere ikinci bir üst derece maaşı 
ve bu derecede de yine bir terfii müddeti ge-
rirerek aynı sebeplerle-üst dereceye geçemiyen 
veya terfi edemiyenlere üçüncü bir üst derece 
maaşı verilir. 

.'> ncü derece memuriyetlerde bulunup da bu 
suretle iki üs't derece maaşı almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara. yüz lira. tazminat verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup da 
bu suretle bir üst derece maaşı almış olanlar
dan bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak 
kazananlara 100 lira ve yine bir terfi müddeti 
daha geçirerek terfie hak kazananlara ikinci 
defa viiz lira avdık tazniiinat verilir. 
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Birrnei derecede memuriyetlerde bu dere

cede bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak 
kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir 
terfi müddetini doldurarak terfie hak kazanan
lara ikinci bir yüz lira ve yine üçüncü bir terfi 
müddetini doldurarak terfie hak kazananlara 
üçüncü bir yüz lira aylık tazminat verilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak terfiler
de memurun bulunduğu derece maaşı bir terfi 
müddetince müktesep hak olarak: almış bulun
ması esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yrok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza anmıyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE o. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
ı-um. Kabul edenler... E'tmıyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü a;enk oylarınıza sunulacak
tır. 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayıh cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
ohtnan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi 
ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/357, C. Senatosu 1/193) (S. Sayısı: 
9İ) (1) 

BAŞKAN 
yorum : 

Bir takrir vardır, okutturu-

1 Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
: Gündemin ikinci defa görüşülecek: işler kıs

mında 2 nci maddeyi teşkil eden 1/193 sayılı 
ve 97 sayılı Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 

I (1) 97 S. Sayılı basmayazı tutanağın 80-
nundadır. 

28 . 3). 1963 O : İ 
arz ve teklif ederim. 

Bu mazbata sözcüsü 
(Balıkesir 

Kadri öztaş 

BAŞKAN — Kanım teklifinin öncelikle mü
zakeresini reylerimize sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı raporunu okutturuyorum : 

Bütçe 'Komisyonu raporu 

Cumihuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/193 
Karar No : 70 

21.3.1963 

Yüksek 'Başkanlığa 
Millet Meclisinin 19 J2. 1963 tarihli 54 neü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «Devlet memurları aylıklarının 
tevhit -ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayı'lı cetvel ile tadil ve efelerinin 
Tarım Bakanlığı kıs/mmda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» [Komisyonumuzun 
21.3.1j>63 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık. 
Devlet Plânlama ve Personel Dairesinden ge
len •temsilcilerin de iştirakâ ile tetkik ve müza
kere ediıldi. 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde ileri 
sürülen hususlar ve gerekse Bakanlık, Plân ve 
Personel Dairesi temsilcilerinin vermiş olduk
ları izahat yerinde bulunmuş ve Komisyonumuz
ca da Lalahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliğine 
ait kadrolarda görülen mütehassıs ve asistan 
tâbirlerinin (Veteriner mütehassısları ve vete
riner asistanları) kapsadığı anlaşılmış ve bu 
kadrolar kabul olunmuştur. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
metin aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkanvekili 
Sakarya 

Kâzıım Yurdakul 

Sekreter 
Bitlis 

C. Geboloğlu 

Bu mazbata Sözcüsü 
Balıkesir ' 

Kadri ö-ztaş 

Siirt 
Lâtif Aykut 
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Bursa 

t. iSabri Çağlayabi l 
Van 

Faruk Işık 

Konya 
M. Dinekli 

Adeti Maaş 

BAŞKAN — Kanunun ;tiimii 'hakkında söz 
istiyen?... Yıok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... (Kalbul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişildik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
mına İbağlı (1) sayılı cetvel ile tadıil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısanına ilişik cetvelde (gösteri
len derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

Lalahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliği 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

VİLÂYETLER 
Veteriner işleri Genel Müdürlüğü 

3 Mütehassıs müdür 1. 
5 Mütehassıs Müdür Muavini 1 
4 Mütehassıs 8 
5 Mütehassıs «8 
7 Asistan 10 
8 Asistan 10 
5 Makina Mühendisi 1 
8 Teknisyen 10 

11 Laborant 10 
G Mesul Muhasip 1 
7 Ayniyat Memuru 1 

10 Ambar Memuru 1 
10 Veznedar 1 
11 Mutemet " 1 
11 Memur 2 

Şap Enstitüsü 

VİLÂYETLER 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

500 
100 
250 
1.00 
800 
700 
100 
700 
450 
950 
800 
500 
500 
450 
450 

M üt ehassıs Mü dü r 1 1 500 

1 250 

1 250 

I). Memuriyetin nev'i 

4 Mütehassıs Müdür Muavini 
(Teknik) 

4 Mütehassıs Müdür Muavini 
(idari) 

3 Mütehassıs Müşavir 
3 Başmütehassıs 
3 Mütehassıs Lâboratuvar Şefi 
4 Mütehassıs Lfıboratuvar Şefi 
4 Mütehassıs 
5 Mütehassıs Yardımcısı 
3 Mütehassıs Kimyager 
4 Mütehassıs Kimyager (Yardım

cısı) 
5 Asistan (Veteriner) 
fi Asistan (Veteriner) 
3 Teknik İşletme Mütehassısı 
3 Makina Mütehassısı 
i Makina Mütehassıs Yardımcısı 
fi Tecrübe. Hayvanları Elevaj 

Şefi 
4 Başteknisiyen 
7 Teknisiycn 
9 Teknisiycn 
9 Aşı Sevk Memuru 
7 ATI ıhar Memuru 

10 Ambar Memuru 
1.0 Mutemet 
7 Kültür Dairesi Memuru 

BAŞKAN — Maddeyi okunan cetveliyie bir
likte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
in iştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reylerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — İhracatı geliştirme!: amacı ile vergi-
• lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım, Malî ve iktisadi İşler ve Büt-

,) 
i 
5 
4 
8 
8 
1 

1 
20 
20 
1 
1 
1 

4 
1 
20 
10 
1 
] 

1 
1 
1 

! 500 
1 5. M 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 500 

1 250 
1 100 
950 

1 500 
1 500 
l 250 

950 
1 250 
800 
600 
600 
800 
500 
500 
800 
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çe liotnisy onları raporları ile Anayasa ı?e Ada
let JComisyonu mütalâası (M. Meclisi 1/303 O. 
Senatosu 1/140) (S. Say ısı : 98) (1) 

BAŞKAN ~~ Etendim, mazbatada ayrı bir 
tekîijf yoksa da kanun tasarısının öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmedi teklif edilmektedir. Bu ka
nunun öncelikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kaimi edenler... Ehııiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
K;ıbnl edenler... Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

E fendim, Bütçe Komisyonu raporunu okutu
yorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
1 > ütee Komisyonu 
Esas No. : 1/140 
Karar No. : 71 

21 . 3 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 26.12.1962, 

28 . 12 . 1962 ve 2 . 1 . 1963 tarihli 22, 23 ve 
24 neü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilen «İhracatı geliştirmek amacı 
ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 
21 . 3 . 1963 tarihli toplantısında ve ilgili Hü
kümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve mü
zakere edildi : 

Hükümetçe vergi iadesi yoluna gidilmesi doğ
ru olamıyacağı gibi Anayasa ve Adalet Komisyo
nu mazbatasında da belirtildiği üzere bu nevi 
yetkilerin Hükümete tanınması, teşriî Meclislere 
niyabeten kanun kuvvetinde kararnameler ıs-
darjı mahiyetinde görülmüş ve Anayasaya aykı
rılık arz eden kanun tasarısının reddine ekseri
yetle karar verilmiştir. 

O ene! Kurna un tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan. Başkanvekili 
Konya Sakarya 

M. Kılıç K. Yurdakul 
Sözcü 

Ankara Balıkesir 
N. Ağırnash K. öztaş 

(1) 98 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuldadır. 

28 .3.1963 0 
Konya 

Muhal ii'im 
M. Dinekli 

. i. 

Van 
F. Işık 

Siirt 
E. Aykut 

BAŞKAN — Bay urun az Saym Bjkau. 
Bil kanun teklifi Amna.tayu ayları ::;m-HU;\k 

reddedilmiş bulunmaktadır. Bakalım Sayın Ba
kan ne mütalâa edecektir"?. 

SANAYİ BAKANİ EEIfİ ÇEEİKBAŞ (Bur
dur Milletvekili) — Saym Başkan, Oamhuıiyt t 
Senatosunun "değerli üyeleri, memleketimizin bil
hassa dış tediye bilançosunda mühim bir uıısur 
olabileceğine kanaat getirdiğimiz ve ihracatımızın 
tenevvüünde yeni bir imkân kazanmak vaadini 
bahşeden sektörlerde, ileri sanayi memleketlerin
de, öteden beri tatbik edilen bir usule müracaat 
etmek suretiyle; biz de sanayi mamullerimizin ih
raç ım düşünmüşüzdür. 

Geçen yıl 560 milyon dolarlık bir ithalât der
piş etmiş olmamıza rağmen, memleket ihtiyaçla
rı 600 küsur milyon dolarlık bir ithalâtı zaruri 
kılmıştır. Buna karşılık, umumiyetle, Türkiye'
nin ihracatı 320 - 340 küsur milyon dolar rad
desinde seyrederken, tütün ihracatımızın is
tisnai olarak inkişaf kaydetmesi ve bâzı madde
lerde ihracatımızın, zeytinyağı gibi, artmış ol
ması sebebiyle 381 milyon dolarlık ihracat yapa
bilmişiz ki; arada 200 küsur milyon dolarlık 
açık vardır. Diğer taraftan, Türkiye'nin tedi
ye bilançosuna girmiyen kalemlerin giriş, çıkı
şında bir pasifle karşı karşıya bulunduğumuz
dan, bunun bilançosunu kapatmak için de ara
da munzam ödemeler mecburiyeti hâsıl olmak
tadır. Nihayet, memleketin, önümüzdeki 4 - 5 
yıl içinde, her sene 150 milyon dolar raddesin
de bir borcu ödemek zarureti mevcuttur. Bu şart
ları dikkate alan Hükümet, memleketin çeşitli 
sanayi sektörlerindeki imkânları görerek, Garp 
memleketlerinde çok eski zamandan beri tatbik 
edilen bir usulü, sınai mamulleri üzerinde bi
rikmiş olan çeşitli vergi ve resimlerin, ihracatı
mıza ait şıkkını çizmiş ve bu tasarıyı huzurları
nıza sevk etmiştir. Tasarı Millet Meclisi Komis
yonlarında ve Umumi Heyetinde mazharı kabul 
olmuş, fakat muhterem Cumhuriyet Senatonuza 
havale edilen tasarı Adalet ve Anayasa Komis
yonunda, maalesef Bakanlığımızın temsilcisinin 
bulunmadığı bir sırada. Anayasaya nıugayireti 
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sebebi ile ıcddo uğramıştır. İhtisas Komisyonu 
olarak Adalet ve Anayasa Komisyonunun reddet
miş olduğu tasarı, mütaakıp encümenlerde, bâ-
zan oy birliği ile, bâzan da ekseriyetle redde uğ
ramıştır. 

Reddin mucip sebebi şudur : Anayasamız Ba
kanlar Kuruluna kanun yapma, yetkisi verme
miştir. Ve Anayasanın müzakeresi sırasında bu 
maksatla yapılan bir teklif de redde uğramıştır. 
Bu itibarla yasama organının yetkilerinden olan 
kanun yapma tasarrufunu Hükümete bırakan bu 
tasarı, Anayasaya aykırıdır, denmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetin kanını 
yapma şekli, Hukuku Esasiyede iki suretle ola
bilir. Bir tanesi, Fransızların «decret •• loi» 
dedikleri şeklen kararname, muhtevası itibariy
le kanun karakterinde olan tasarruflarıdır. Bu 
tasarruflar, evvel ve âhir, teşriî organların 
tasvibine sunulmaz. Hükümetten çıktığı andan 
itibaren kanun kuvvetini iktisabeder ve kati
yen teşriî organın tasvibini almaya ihtiyaç yok
tur. İşte bu Anayasaların Hükümet olarak teş
riî organın muayyen sahalarda yetkisini verme 
mânasına gelen delegation du pouvair'a ait bir 
tatbikattır. Hükümetinizin Yüksek Meclise sun
duğu o karakterdeki bir kararname, kanun de
ğildir. Hükümetin muhterem heyetinize sundu
ğu bu tasarının hukuki hüviyeti âcil meselelerdir 
ki, bunlar bilhassa, milletlerarası ticari münase
betlerde eşyanın tabiatında vardır. ITükümelin 
süratle karar alıp tatbika sevk etmek ve niha
yet muayyen bir devre içerisinde Hükümetin bu 
tasarrufunu teşriî organın tasvibine sunmak, bu 
ikinci şık «Delegation du pouvoir» değildir. 
Bu itibarla, geçmiş yıllarda esasen geniş tatbi
katı olan ve gümrük kanunlarında bu çeşit hü
kümler yer almış bulunan memleketlerin huku
ku esasiyeleri, teşkilât kanunları, Anayasaları 
tıpatıp bize benziyen memleketlerde dahi tatbik 
edilegelmekte olan bir müesseseyi biz bu tasarı 
ile mevzuatımıza ithal etmeyi uygun görmüşüz. 
Bu müessese Gümrük Kanunumuz, ki yüzlerce 
maddeden mürekkeptir ve bunun üzerinde de 
çalışılmaktadır, yakında nihai şekli alacaktır. 
Fakat bu arada 1963 yılının Türkiye tediye bi
lançolarında fevkalâde mühim bir unsur olabile
ceği gözüken bâzı sınai mamullerin ihracını teş
vik etmeyi Hükümet uygun bulduğu için; tasa
rının, Gümrük Kanununun muhterem Heyetini
zin huzuruna gelmesine kadar beklemeksizin 

28 . 3 . 1963 O : 1 
bu üç madde ile sevk etmeyi muvafık mütalâa 
edilmiştir. En son olarak, arkadaşlar - yeni gel
di 2<S Şubat 196:} tarihini taşıyan ve memle
ketimizin üyesi bulunduğu İktisadi Js Birliği ve 

delisine Teşkilât unu «Türk ekonomisi üzerinde 
hazırladığı muhtıranın son cümlesi aynen şudur: 
«Gayet geniş ölçüde bütün bir yıl zarfında Tür
kiye'de ihracatı teşvik etmek için gerekli tedbir
ler tatbika konulmalıdır.» 

Bu itibarla Adalet ve Anayasa Komisyonu
nun, sanki teşriî organın vergi kaldırmak veya 
muafiyetler ihdas etmek halindeki mutlak ta
sarrufunu tamamen Hükümete devretmişçesme 
bir telâkkiye sahibolmak tasarıyı Anayasayı 
ımııgayeret .yönünden reddetmesi, katiyen mev
zuatımıza uygun düşmemektedir. Halen mem
leketimizde bu tatbikat var; iTiütaaddit komis
yonlarda anlattım. 197.sayılı Kanun memleke
timize giren malların içerideki sınai vaziye
timize veya o memleketlerden ithal edilecek 
malların özelliğine göre Hükümete, 3 ay zar
fında kararıma nenin tasvibini Meclise arz etmek 
kaydiyle, Gümrük resimlerini indirmek veya 
yükseltmek yetkisini vermiş bulunmaktadır. Ben 
•bu kanundan bahsettiğim zaman bulunduğum 
komisyondaki arkadaşlar bu dediler: «Anaya
sam rz yürürlüğe girmeden evvel tatbik edil
miştir. Çıkarılmıştır.» Bundan evvelki Anaya
samızda da Hükümeti bu çeşit yetkilerle teçhiz 
eden ne sarih, ne zımni bir madde esasen yok
tur. Amma, olayların seyri, memleketteki ana
yasaların daha çok cemiyet hayatının geniş 
ölçüde seyri tesiri altında kalması eşyanın ta-
fbiatmdamdır. Böyle bir müessese o zaman dahi 
yer almıştır. 1929 yılında Dünya ve Türkiye 
geniş bir iktisadi buhranın içerisine girdiği 
zaman, Anayasamızda böyle bir müessese olma
masına, rağmen, o zamanki Meclis, zaruretleri 
kabul ederek, muayyen zamanlarda teşriî Mec
lisin huzuruna getirmek kaydiyle, Türk Para
sının kıymetini korumak maksadiyle Hüküme
ti teçhiz eden bir kanun çıkarmıştır. 

BERÇ TURAN (istanbul) — Öyle ise Ana-
yasaya aykırıdır. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşım, buraya 
gelirsiniz, Türkiye'nin şu ihracatını artıracak 
tediye bilançosunun (muvazenesine medar ola
cak bir başka yolu tavsiye edersiniz. Hükümet 
sadece bundan memnuniyet duyar. Garp filemi-
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B :63 
ve Türki-

VI e Anayasaya mugayeret olmadığını izah 
ejmeye çalıştığım bir müesseseyi, bulunduğu-
n|ıız yerden kolaylıkla, Anayasaya aykırı diye 
.ııiütalâa etmenin bilmiyorum memleketin dert
lerine deva oıması bakımından ne dereceye ka
dar müspet bir davranış olarak telâkki edebi
lirsiniz. Gelir izah edersiniz, Muhterem Heyet 
hjakem olur. Eğer Hükümete verdiğiniz yetki 
bulunduğum tarihten itibaren Yüksek Meclisin 
tasvibine hiç gelmeseydi, o zaman buyurduğu
muz şekilde Anayasaya aykırı bir tutum olmıya-
cjaktı. Hükümetin aldığı kararlar 3 ay zarfın
da behemehal Yüksek Meclislerin tasvibine ikti
ran edecektir. Bu âeil meselelerde - beynelmi
lel ticaret budur - süratle karar alıp mevkii 
tıatbika konulması lâzımdır. Hükümeti teçhiz 
meselesi bundan çıkmıştır. Anayasaya mugaye-
tfeti biz göremedik. Bu itibarla, 2 müesseseyi 
İfirbifinden sureti katiyede ayırdetmek lâzım
dır. Huzurunuza getirilen tasarı Yüksek Mec
lislerin muayyen konularda haiz oldukları yet
kiyi sureti nihaiyede Hükümete vermek tasa
rısı değildir. Amma âcil meselelerde, süratli 
karar almak lâzımgelen ahvalde teker teker 
lier maddenin üzerinde toplanmış olan vergi, 
ıj-esim ve hare maddelerimiz ihracatta ne ölçüde 
ıfckabet gücüne ka^ışturabilecektir? Madde var
dır, yalnız, hammaddesinin, gümrükten ithal 
tklilc-n hammaddenin üzerinden alman ver
giyi iade etmek suretiyle, ihracatçıya iade edil
diği takdirde diğer vergi ve resimleri kaldırma
dan madde beynelmilel pazarlarda rekabet ede
bilir ama madde vardır, bu kâfi gelmez. Buna 
yeni bir rekabet gücü kazandırmak için başka 
('ergileri iade etmek lâzımgelir. Bu her madde
de teker teker tetkik edilme ihtiyacını göste
ren bir konudur. (Bu itibarla, sonunda Yüksek 
jVfeclisin tasvibine gelecek olan bir tasarrufun 
Anayasaya mugayeretini iddia etmek katiyen 
vâridolmaması lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet düşünmüş 
>ir tedbir aramış. Yerli ve yabancı mütehassısları 
hracatmızda bu şekilde ımamleket dertlerine de-

\rtı olamazsınız, bunları çeşitlendirmek lâzımdır. 
j\nanevi maddelerinizi de çoğaltmak lâzımdır. 
jla.şka yolu yoktur, demişlerdir. Ben çok arzu 
fderdkn, tasarıda sevk edilen şeklin Anayasaya 
fııugayereti dolayısiyle reddi yanında, şu şu §e-
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kilde hükümlerle uyigun hale (getirilebilir denme
si pekâlâ mümkündü. (Bu denmemiş. Bu itibar
la, arkadaşlar, biz memleketin içinde -bulundu
ğu fevkalâde âcil, zaruri tediye (bilançosunu dik
kate alarak, iki Türk parasının kıymeti gerçek
te böyle karar, (kanunla korunmaz, bütün bun
lara, cevap «vermek ve bunun yanında memle
ketimizde iç, piyasaya, müteveccih bâzı sanayi 
sektörlerini beynelmilel piyasaya da çıkarmak, 
tam kapasite ile çalışır bale getirerek:, sekiz sa
atlik bir vardiya ile çalışan Ibir fabrikayı ikiye 
çıkarmak suretiyle yeni iş sahası acımak, vardi
yayı ükiden üçe çıkarmak suretiyle yeni iş sa
hası açmak ve bu suretle Devletin varidat kay
naklarını takviye, işsizlikle mücadele etmek ve 
nihayet tam kapasite ile çalışan fabrikaların 
mamulü, kapasitefsi dununda çakışanlara nM>et-
le daha ucuz olacağı için ekonomik yollarla ma-
mulâtı ucuzlatmak suretiyle müstehlikin ucuz 
mal ternıin ede/bilmesinin bir şeklini görmüşüz ki; 
bu itibarla Hükümet Muhterem Heyetinizin, 
Millet Meclisindeki arkadaşlarımızın, 3 ayı 2 
aya indirebilir mi, indirilemez mi, 2 ay, 1 aya 
indirilemez mi, şeklindeki mütalâalarına kendi
lerini tatmin eden cevabı aldıktan sonra, nasıl 
tasvibinize uğramışsa; Cumhuriyet Senatosu
nun tecrübeli; -basiretli üyelerinin de aynı şekil
de tasviple karşılamasını bilhassa rica etmek 
istiyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir, arka
daşlarım. 

SIRRI AT ALAY ('Kars) — 3 ay içinde ya
sama organlarının onayına sunulacağına igöre, 
karar Hükümet tarafından üç ay içinde sunul
duğu zaman. Meclisler 'onamadığı takdirde, ne 
olacaktır? 

SANAYÎ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Meclisler onamadığı takdirde, bu ta
rihe kadar yapılmış olan muameleler muteber, 
ondan sonraki muameleler yapılmıyacaktır, Ve 
tatbikat da böyledir arkadaşlar. Halen, 197 .sa
yılı Kanun (gereğince memlekete giren şu şu 
maddelerin Gümrük vergilerini, kıymetinin 
% 22 sinden % 40 na çıkarırsak yürürlüğe gi
rer, ama Muhterem Meclis reddederse, redde 
kadar olan muamele muteberdir, bu tarihten 
itibaren muamele yapılmaz, arkadaşlarım. Her 
tarafta bu böyledir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siyasi bir me
suliyet alacak mıdır? 
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SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELİKBAŞ (De

vamla) — Siyasi mesuliyet için toöyle 'bir sebe.be 
lüzum yok. Hiçbir sebep göstermeden de Hükü
metin siyasi mesuliyeti mevzuufaahsolabilir. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Kararname 
onanmadığı takdirde dernek istiyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Eğer Yüksek Meclis Hükümeti me
sul etmek isterse, fauna göre rey kullanır. Ba-
zan hükümetler bu çeşit kararlardan sonra is
tifa öderler, itimat isteriz, verirseniz vazifeye 
devam edeniz. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Efendim, 

BAŞKAN •— Sayın Bakan, fair sual daha 
var. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
.Hayır efendim konuşacağım. 

•BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komisyo
nun sözü var mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUHİT

TİN KILTO (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
demokrasinin güzel bir tatbikat örneğini ver
miş oluyoruz. Aynı partiden, olmamıza rağmen, 
Mulhterem Bakanla, Hükümet tasarısı olmasına 
rağmen Bakanın tamamen zıddına olan (bir gö
rüşe ıliemı komisyon, hem de şahsım olarak mü
talâada bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bize Fransa'dan, fa
lanca devletten misaller verdi. Hiçbir zaman 
Sayın Bakan ve Hükümet iddia edemez ki, fai
zim Anayasamız Fransa'dan alınmıştır, İsviç
re'den alınmıştır, İngiltere'den alınmıştır. Bü
tün kanunlarımız gibi, Anayasamız da örf ve 
âdetimize, düşüncelerimize, bir Türk -harsına ve 
geleneğine ve Türkün .geçirdiği inkılaba 'göre 
hazırlanmış bir Anayasadır. Mânaaiyle, sıfatiy-
tiyle, her hususu ile, gerek Millet Meclisi, ge
rek Senato, her sözünü her virgülünü kendisi 
takdir eder. Muhterem Bakan buyuruyorlar, 
diyorlar ki ; Fransa'da kanun kuvvetinde olan 
kararnameler vardır. Evet, faizde de 1924 tarihli 
Anayasadan evvel kanun kuvvetinde kararna
me vardı, bugün (bir kısmı da tatbik edilmek-' 
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tedir, mer'idir. Bdlmem şu nizamname, bu ni
zamname, kanun hükmündedir, İcra Vekilleri 
Heyetinden çıktığı halde. 

Bir diğer noktai nazar olarak, Muhterem Ba
kan diyorlar ki, 197 sayılı Kanunda, yani Güm
rük Kanununda ithal edilen mallardan alman 
Gümrük resimlerinin (bir kısmını Hükümet bir 
kararname ile, Meclise haber vermek üzere, ay
nı bu maddede derpiş edildiği gibi 'haber ver
mek üzere, Gümrük resimlerini indirebilir diye 
beyan buyuruyorlar. Hemen Bakana arz etmek 
isterim ki ; mer'i kanun, mutlaka Anayasaya uy
gun (kanun demek değildir. Çünkü Anayasa 
Mahkemesine, bu kanunun tatfaikı dolayısiyle 
gerek mahkemelerden, gerek gruplar tarafın
dan her zaman bu kanunun Anayasaya aykırı
lığı iddia ve ispat edile/bilir. 

Benim yaşıma göre belki fairaz yaşlı fair tâ-
fair, Bakana göre bellki uygun (bir tâbir, eski tâ
birle : «Bâtılı makisünaleyh olamaz.» 197 sayılı 
Kanunu getirip de burada eslbabı mucibe yap
maya ne imkân ve ne de hukulkî cevaz vardır. 

Şiimdi muhterem arkadaşlarım, Muhterem 
Bakanımız /buyuruyoular ve diyorlar ki, «Eğer, 
faiz bunu bir (kararname -olarak çıkarırken Mec
lislerin tasvib'inıe getirmez&ek, >o zaman doğru
dur. Hakikaten Anayasaya uygun olmayışı bel
ki mütalâa edilebilir» deme/k istiyorlar, benim 
anladığını mânada. Öyle değil mi efendim? 

SANAYİ BAKANI FEHİ ÇELİKBAŞ (Bur
dur Milletvekili) — Evet efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUHİT
TİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi, meselenin özü 
şu : Tasarının ikinci maddesi tek Meclis için 
hazırlanmış gibi. Diğer hususlardan sarfınazar 
etsek, evvelâ nereye getirilecek? Evvelâ Millet 
Meclisine <getirilecek, Millet Meclisine getirecek 
ondan sonra /Senatoya. Çıkardığı kararname fa
lanca komisyonda idi, filânca komisyonda idi, 
faurajda olduğu ıgifai, gündeme alındı idi, alınma
dı idi, şu ıhâdise bu hâdise 'on-da.ni «onra, kendile
rinin de faeyan buyurduğu ıgifbi, kararname tas
dik edilmezse edilmediği tarihte meriyetten kal
kacak. Evet kararname tasdik edilmezse ihrac-
edilen mallar, kararnamenin tâbiri veçlhile bir 
kısiinı şu yengide, fau vergide (muafiyet kesfbede-
cek. İşte biz (bu endişe ile Anayasaya aykırıdır 
dedik. Anayasa ve Adalet Komisyonu Reisi, Söz
cüsü gelseydi de (benden dalıa iyi müdafaa et
seydi. 
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Anayasamızın 61 aıei maddesi : «Vergi, resim 

vö hamları B. M. M. kor» diyor. Evet, hangi 
«raddede, ne zaman, nasıl, ne şekilde Hükümet 
ill.raeedilecek 'bir .maddemin vergisinin, resminin 
(hıııgi nisbette, ne 'tarzda, kim için, ine zaman* 
Hepsi meçjhu!, hepsi meçhul. 

Objektif birkaç kaideyle bizim »karşımıza çı-
kjp, en çok ihracedilen mallarımız, meselâ; fm-
dfk, fıstık, zeytin yağı, falan, filân, Ibu maddeler 
i(jin objektif kaideler <olarak, 'ben tüccarsam ben 
de bilerek, siz tücearsanız siz de Ibilerek, bütün 
etince âlem 'bilet-ek iç piyasayı, dış piyasayı 
bilerek maili ona ıgöre alıp, ona göre ihraç ede
ceğiz; .muafiyeti, resimden, haredan Ilı er ne şe
kilde istisna edileceğini bilerek ticari muamele
de bulunacağız. Vatandaşa objektif kaidelerle 
bunu yaparsak ona diyeceğimiz yok. Muhterem 
Bakan beyan '.buyurdular «bunu Anayasaya uy
gun görmedi İse, encümenimizin kendileri lüt
fen tashih etselerdi de, tashi'hli bir şekilde gel
seydi»' hemen arz edeyim ki muhterem arkadaş
larım, .'biz İhracatımızın eksik olduğunu, 350 
milyon civarında bulunduğunu, bu sene için 40 
senelik bir re'kor seviyesi 'kırarak 380 milyona 
geldiğini; İtihalâtımızm da dolar »olarak 600 
milyon küsur civarında olduğunu, Türk parası 
•olarak farkların dalha büyük olduğunu hem 
•müdrik, (hem de biliyoruz. Ama muhterem ar
kadaşlarım muhterem İBakıanın [gösterdiği çare
ci hukuka, uygun (bulunuyoruz. "Vergi, resmi, 
ijareı (Büyük Millet Meclisi koya.r. Bundan her 
hangi ibir tenkisi, tezyidi veya muafiyeti, bizimi 
acıladığımız mânada. Anayasaya uygun olarak 
'Büyük Millet Meclisi kor. Böyle bir salâhiyeti 
Hükümete vermek, işi süratlendirmez.. O ka
dar süratlendirmez ki, .meselâ portakal ihraç-
cdeeeğiz. Portakal çürüyen bir maddedir. Şu 
vergiyi lalmıyaeağız diyeceğiz. Tamam. Meclis 
alınsın diyecek.'Oözü açık olan, ilk defa dıra--
datı yapan, vergiden ımuaf. Ondan sonra benim 
portakalım elde kaldı, öteki tüccarınki elde kal
dı. Böylece sızlanmalar, hakiki sızlanmalar o 
daman başlayıp, 'zannederim ki hem Bakanın, 
lienı de .muhterem Hükümetin başı ağrıyacaktır. 

Anayasamızın 04 ncü maddesine göre: Ka-
ıtuı: 'koymak B. M. M. nin salâhiyetinde oldu
ğundan, ben. •affetsinler mulhterem Bakanımızın 
fikrinde olamıyorum. Yalnız kendilerine pratik 
lj>ir noktayı hatırlatmama müsaadelerini rica 
ederim. Ya lütfeder kanunu geri. •alırlar, t'üzü 
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ğe göre hem komisyon, hem de muhterem Hü
kümet 'geri 'alabilirler, böylece bu noksanları' 
düzeltirler. Eğer 'hakikaten fiikirlerinde sebat 
buyuruyorlarsa, bizim tereddüdedip yapamadı
ğımız şekilde üç tane Anayasa profesörüne gö
türürler; meselâ, 'o buyurdukları gibi Fransız 
mevzuatı da tetkik edilir, bizim bildiğimiz 'bil
mediğimiz (hepsine bakar, bu şekilde bir karara 
varır. 

En son olarak huzurunuzu sıkmamak 
için Anayasa ve Adalet 'Komisyonunda <mevzu-
bahsolan şu fıkrayı 'hatırlatmak istiyorum: Tem
silciler Meclisinde bir fıkra ilâvesi derpiş edi
liyor. Ancak, esas ve ilkeleri belirtilmek sure
tiyle belli konularda ve belli bir karar ieiu Hü
kümete kanun (hükmü kuvvetinde kararname 
çıkarma yetkisi verilebilir diye. İşte bu kanun
da mevzubahsolan kararnameler çıkarmak yet
kisi verilebilir diye bir mesele mevzuuba'hs'olmnş. 
Fakat, Ibu takrir'reddedilmiştir muhterem a.nka-ı 
d aşlarım. Bu itibarla takdir yetkisini, rica ede
ceğim. Bakan, tasarıyı geri alsınlar, hep beraber 
münakaşasını yapalım. Tasarı burada reddedi
lirse, Meclis kabul ettiğine göre, muhterem Ba
kan pek iyi bilmekle beraber. Muhtelit Komis
yona gider, 'orada, Senatonun noktai nazarı 
hilâfına, orası işin ilmine, künhüne vâkıf insan
lar olarak hayır tasarı Anayasaya, uygundur 
der, veya evet, sekilinde karar verir ve netice
nin ona göre tashihi mümkündür. Bu itibarla 
s'on encümen 'dian Bütçe Encümeni nin tasarısı
nın, yani tasarının reddi hakkındaki mazbata
nın 'kabulünü rica ederim. 

BAŞKAM — Sayın Bakan söz istediniz. Şim
di mi konuşmak ist ersimiz1? 

SANAYİ BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur) — Şimdi bir noktayı tavzih edersem 
faydalı olur. 

BAŞKAN — Buyurun •efendim. 
SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 

('Burdur) — 'Muhterem arkadaşlar, Sayın Söz
cü... («Başkan» sesleri) Peki, Sayın (Başkanın, 
Bütçe Komisyonu (Başkanının üzerinde durula
cak mütalâası .şudur: 

Bu, objektif birtakım 'kriterler gördü ve 'bu 
sebepten sızlanmaların 'olacağını, Meclisin huzu
runun kaçacağını, hattâ Hükümetin başının ağ
rıyacağını beyan etti. Bu mütalaa, şu sebepten 
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dolayı vâridolmamak lâzımgelir; fon kanun ta-
sansmın tatibiıkatı kararname ile olacağına, ka
rarnameler Resmî Gazetede neşreidildiğine göre, 
objektif kriterler vardır. Nasıl yürütülecek
tir 1. 'Gümrük Tarife Kanunumuzun muayyen 
nıınıaraısma giren bir .sanayi muamulü üzerinde 
birikmiş olan imalât Gider Vergisi kıymetinin 
yüzde '20 si, denilmektir 'ki, ışu maddenin i/hra-
cıııda kıymetinin yüzde 20 si kendisine iade 
eddleeeiktir. İBu objektif bir usul değil midir! 
Bu itibarla, tatbikatta bunun yürütülmesi bir 
kanun çıkma<sındaki yürürlüğün ayın 'karakte
rinde olacaktır. Şu farkla, ki, eğer kararname 
doğrudan doğruya indirimler, mııaifiyetler Teş
riî Organca reddedilirse, ret amma kadar ge
cenler 'Objektif usuller dânilindedir. Kimseden 
primli bir muamele yürütül m emektedir. Meetis'le-
rin gündemine alınmakta, komisyonlarda, müza
kere 'edilmektedir; reddedilirae, 'redde kadar ya
pılan muameleler muteber olarak, ondan sonra
kiler muteber olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, her kanunun da duru
run böyle değil midir? (Bir kanun çıkar, o ka
mı tadil eden bir tasarı komisyonlardan geçer. 
gündeme alınır, tadil tasarısı kanuniye t kaza
nıma eski muameleler hüküm ifade eder. yeni
leri yeni kanuna, göre yürütülür. Kamı ularda 
aynı keyfiyet yok .mu ? 

'BÜTÇE KOMİSYONU BALKAN T MUHİT-
TtN KILIÇ (Konya) — Kararname, kanun de
ğildir. 

SANAYİ BAKAMI t'ETİ 11 ÇFLİKBAS 
(Devamla) —- (Muhterem arkadaşlar, söyledim 
kararname ol d uğun u. A rk a d a*$ı m ı z buyu rd ula r 
ki objektif kıstas yoktur. Objektif kıstas var
dır, her (haliyle 'vardır, her 'İmliyle. Tek bir nok
tası dalhi ûibjeiktiıf 'kriterierden maltınım değildir. 

Bu itibarla, memleketin 'fevkalâde acil ve 
z'aruıi bir ihtiyacına cevap 'vermek malkisadıua 
matuf olarak ve yabancı memleketlerin mevduat 
ve tatbikatı göz ününde bulundurutmaik suretiy
le sevk edilmiş lOİan tasarı, aslında teker teker 
her maddenin bünyesine girmek zarureti dola-
yısiyle bu ıh aliyle •huzurunuza. getirilmişti •'• Tak
dir, muhterem 'heyetinize aittir, mâruzâtını bu
dur. 

BALKAN — Sayın 'Baltan. 
TARIK BHMZİ: (BALTAN ('Zonguldak) •--

Muhterem Başkan, mulhterem senatörler; evvelâ 
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bu kanun objektif değildir Kanun, bütün va
tandaşlar ve tatbikatçılar okuduğu zaman 'hiç
bir sui tefsire alınmıyacak şekilde »ariih ive net 
.mânasında olmalıdır. Anayasa Komisyonu ga
yet. -haklı olarak, Anayasanın 611 -ve 04 neü mad
delerine aykırılığını derpiş ve reddetmiştir. Ve
kil 'Bey buradaki mütalâaları sırasında, «.vekâ
letimizin mümessili bulunımadığı için redde uğ
ramıştır» dediler. Acaba Vekâletin mümes
sili bulunsaydı reddedilmiyeeek miydi? Çok 
mıihiemel olarak yine reddedilecekti. 

Mulhtore-m Bütçe Komisyonu Reisi Muhittin 
Kılıç. (Beyefendi ile izah ettiğim hususlarda hem-
fikiliz. Bizim anlamak istediğiniz nokta şudur. 
lütfedip Vekil {Bey izalh buyursunlar; kanunun, 
640 milyon dolar İthalât, 340 tmilyton dolar ih
racat arasındaki açıkların kapatılması ve dış 
borçlarımızın indirilmesinde yardımcı olaeağın-
daıı bahsettiler. Yalnız, bir "kıstas vermedi. 
Acaba bu 'kamın bize ne getirebilir? İhracatı
mızda ne kadar mabette bir artış olabilir? Bu 

ikincisi; en çok endişe ettiğimiz şudur. Ka
rarname yürürlüğe girecektir. Yürürlükten üç 
ay içerisinde ya,sama organının tasvibine arz 
edilçektir. 'Edilmediği zaman, kararuamıeı ıiı1 
ilânı tarihinden itibaren mamul maddelerin ih
racı dalıa evvel hazırlanmış •olan vatanda-s, bun
dan istifade edecektir, fakat büyük tesisilev ku
rarak. bu kara manı eden istifade etmek ist i yen 
vatanda.*. 'Meclisin kararıı-ameyi reddi halindi' 
muta/arrır olacakit'ir. 

ikinci bir mahzur vardır, o da evvelâ duru
mun faziletli olarak 'kaimi edilmesi lâzımdır. 
Fakat, kararnamenin neşrinden evvel mutlaka 
Sanayi. Bakanlığı hususi teşebbüsler tarafından 
taciz edilecektir. Kendi imal edeceği madde
nin bu kanunla, ihracı 'hususunda, imtiyaz öıâkkt 
almak üzere Vekâleti -sıkıştıracak, taciz <>decek-
tir. .Bunun 'karsısında Vekâletin bu 'hareketleri 
önleyici olarak Ibu kanunda ayrıca bir (hüküm 
mevcut değildir ve şunu bilhassa (kabul etmek 
lâzımdır ki, bu kanunun ana rıılhu ile bendeniz 
de hemt'ikiriıu. İhracatı geliştirmek amacı ile 
Sanayi Vekâletine veya Hükümete bu mevzu
da Meclis olarak müzahir olmamız lâzım. Fakat 
bize -Sayın Sanayi Vekili ve Hükümet çok sarih 
ve 'hiçbir iltibasa .meydan, vermiyecek (hükümle
ri 'havi kanunu -getirmelidir. 'Bu 'kanunu getir-
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aezse daima şüphe altında bulunacaktır. Hattâ, 
Vekâlette bulunan siyasi partilere .mensup ve
killerin parti zihniyeti erine -göre hareket ede

leri evhamı piyasaya dağılacaktır. Bu gibi 
eketlerden kaçınmak için bendeniz muhte

rem Sanayi Vekilimizle fikir baklanından, esaslı 
surette beraberim. Bu bakımdan, kamum "eri 
alımlarını ve yeni baştan, hepimizin anlayacağı ' 
ve tasviıbedeceği bir şekilde Meclisimize getir- ; 

B4ŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat. 
Devlet (memurlarının aylıklarının tevhit w 

teadülüne aidolan Kanuna rey v e ı-nı iyenle r var
sa, \ ûtfen kullansınlar. Oyunu kullanın ıy an kah 
inanıştır. Oylama (muamelesi 'bitmiştir-. 

Buyurun 'Sayın 'Tunçkanat. 
:ÎAYDAR TUNÇKANAT (TABÎI ÜYE) — 

Muhterem arakdaşlarım, hakikaten kalkınmamız 
için hayati derecede önemi haiz bir kanunu mü
zakere etmekteyiz. Bundan evvel kabul eltimiz 

yıllık kalkınma Plânında ve ondan; evvelki 
plâıi hedefi ve. stratejisinde dış tediye açığımı
zın kapatılması hedef tutulmuştur. Gerçekler 
nelerdir? Dış tediye muvazenemizin bozuk oldu
ğudur. îşte bu sebebtendir ki dışardan her sene 
iki (milyar lira almakta ve dış tediye açığımızı 
kapjEttaıak için kendimizi zorlamaktayız. îthalâ-
tımiz hızla kalkınmamız için zaruri ihracatımın 
da klâsik maddelere dayanmaktadır. Memle
keti mıizdeki istihdam problemini çözmek için 
mallarımızı mamul olarak ihraç etmeye mecbu
ruz ve ayrıca fabrikalarımızı da tam kapasite 
ile çalıştırmaya mecburuz, aksi takdirde 15 yıl
lık bir perspektif içinde dahi bu davalarımızı 
çözmeye imkân yoktur. Bu vaziyet karşısında 
Hüriimet bir ihracatı geliştirme kanun tasarı
sı ille karşımıza çıkıyor. Burada evet bakış 
açısına göre bâzı hukukçu arkadaşlarımız bunu 
Anayasaya aykırı görebilirler, fakat ben komis
yon Başkanı arkadaşımızın kanaatlerine, işti
rak: edemiyeceğim maalesef. Ben, sayın vekilin 
kanaatlerine iştirak .ediyorum. Yalnız bu mev
zun. 
zuu 

iki 

, bu kadar hayati önemi haiz olan bir nnev-
bu kadar ayrılıklar 'içerisinde bir çıkmaza 

götürmeye gönlüm hiçbir suretle razı olmuyor. 
Binaenaleyh, eğer Yüksek Heyetiniz esaslı bir 
kanaata varamazsa, benim istirhamım, komis
yon. bu t a samı geri alarak Hükümetle birlikte 
yeni baştan incelesin ve bugünün yahut her 

görüşü de tatmin edecek bir kanun tasarısı 

28 . S . 1963 O : 1 
halinde yüksek huzurunuza gelsin. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin. 
ıNÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Haydar Tunçkanat arka
daşımızın beyanları benim konuşmamı bir hay
li kolaylaştırmıştır. Bu konunun Bütçe Encü
meninde müzakeresinde bendeniz de bulundum 
ve müzakereleri takibettim. Sayın komisyon Baş
kanımız görevinde bulunmuyorlar, müzake
reler Kâzim Yurdakul arkadaşımızın Başkanlı
ğında cereyan ediyordu. Bu müzakereler sıra
sında bugün Yüksek Meclisinizde görülen gö
rüş ayrılıkları orada da kendini göstermiştir. 
Bu görüş ayrılıklarını telif ve Anayasaya 
aykırı olduğu mülâhazasında bulunan arkadaş
larımızı tatmin etmek ve bir formül, üzerinde 
durmak için bir su komisyon seçildi. Bende
niz de orada idim, sayın Dinekli (arkadaşımla 
beraber. Biz çalıştık o formülü bulmaya, fakat 
müstaceliyetle Meclise gelmiş olan kanunun Se
natoda süresi içinde görüşülemeyip kesinleş-

. mesi gibi bir durum karşısında, hemen müsta
cel en, hademelerle haber göndererek komisyo
na mensup bâzı arkadaşları koridorlardan top
lamak mecburiyeti hâsıl oldu ve az; bir ekseri
yetle 15 arkadaşın 6 sının imzaları ile huzuru
nuza bu teklif gelmiş bulunmaktadır. Halbuki 
komisyonun bu konunun böyle birbirine aykı
rı görüşleri telif edecek bir formül bulması, 
hattâ belki Hükümet metninin, Millet Mecli
sinden gelen metnin Anayasaya aykırı düşen 
taraflarını ıslâh ederek yeni bir metne kavuş
turması, Yüksek Meclis üzerinde çareler arar
ken, demin komisyon Başkanımızın huzurunuzda 
ifade ettikleri gibi, Anayasa, profesörlerinin ilmî 
bilgilerinden, görüşlerinden faydalanma husu
su karara bağlanmıştır. Ve fakat, arz ettiğim 
gibi, bu mütalâaları almaya zamanın müsait 
olmaması, kanunun Senatoda tasdik edilmiş gibi 
otomatikman kanunlaşması tehlikesi karşısında. 
âcil bir tedbir olarak, yüksek huzurlarınıza ko
misyon Başkanlığının raporu ile gelmiş bulun
maktadır. Aslında Bütçe Encümeninde dahi bu 
konunun Anayasaya ve Adalet komisyonlarında 
müzakere edilmesine karar verildiğine ve bununla 
da teşriî salâhiyetleri tecavüz ettiği bahis konu
su olduğuna, göre, bu durumun teşriî salâhiyete 
tecavüz mahiyetinde olmadığı kanaatinde bu
lunanlar olduğu gibi, bu bir tasarruf olduğuna 
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göre, böyle bir tasarrufa Yüksek Meclisin ce
vaz vermeye yetkili bulunduğu kanaatinde olan
lar da vardır. ıBendeniz aslında bu noktada 
Yüksek huzurunuzu fazla işgal etmek istenıiyo-
î'iım. Bendenizin söylemek istediğim, bir nokta 
var; Tlınçkaımt'ın söylediği gibi, daha evvel 
'memleketimizde kalkınma uğrunda, sanayi ma
mullerimize ihraç gücünü kazandırmak için, 
onlara, bir takım beynelmilel taahhütlerimizin. 
imkân verdiği imtiyazları tanımak hepimizin 
kabul edeceği bir şeydir, Yüksek Senatoda hu
nini dışında mütalâa serd edecek arkadaşımız 
yoktur. Ancak, bir görüş olarak; teşrii organın 
'salâhiyetlerine tecavüz etmiyor muyuz, Hükü
meti Anayasa dışı bir salâhiyetle teçhiz etmi
yor muyuz gibi bir şüphe vardır. Şu halde ko
nu, bu haliyle hazır değildir. Bu konu, bu ha
liyle, gayesinin, hedefin'in uygun, yerinde oldu
ğu hususunda hepimiz ittifak ettiğimiz halde, 
sırf getirilen metnin formülü içerisinde bağlı 
kalarak, Anayasaya uygun olmadığı, bir salâ
hiyet tecavüzü veya keyfî icraata imkân vere
cek mahiyette bulunduğu endişesi içerisinde 
olan, arkadaşlar vardır. Onları tatmin edecek 
bir şekle bağlamak için Yüksek Meclisin zama
nı müsait değildir. Burada bu şekilde bir çalış
ma büyük kayıplara sebebolabilir. Onun için 
bendeniz tasarının tekrar Bülçe Encümenine 
iadesini, orada Bütçe Encümeninin ilmî he
yetlerden, ilmî görüşlerdi:n faydalanarak konu
yu her arkadaşımın içinde taşıdığı endişeyi gi
derecek, hiır fonmüle bağlamak üzere huzuru
nuza getirilmesi faydalı okluğunu telâkki et
mekleyim. Zaten Komisyon Başkanı arkadaşı
mız tarafından da aynı kanaat izhar edilmiştir. 
Hükümet tarafından tasarının' geri alınması, 
kanunun Meclisten geri alınması manasına gel
diği ve böyle bir mahiyet taşıdığı için bu tasa
rının Komisyon tarafından gm-i alınnıası daha 
doğıru olur kanaatindeyim. Bturan için bende
niz bir takrir takıSim ediyorum, kabulünü istir
ham. ederim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Sayın 
Başkan, muhterem Senatörler, müzakere etmek
te olduğumuz tasarı, hakikaten memlekette bek
lenmekte olan bir tasarıdır. Esasen mesele de 
bir ihtilâf konusu değildir. Şunu kabul etmek 
lâzım; arkadaşlarımızın da izah ottikleri, bu-
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günkü ihracat ekonomik 'bakımdan Türkiyenin 
bir numaralı meselesi haline gelmiştir. 350 mil
yon Dolarlık ihracat ve 650 milyon Dolarlık it
halât. Her sene 300 milyon Dolarlık bir tediye 
açığı ve bir dış tediye ihtiyacı ile karşı karşıya 
bulunan bir memleket daha çok uzun zaman 
dostlarının yardımına güvenemez, bunun sonu 
gelebilir ve gelmesi de tabiîdir. Onun için Türki
ye yakın bir atide tediye muvazenesini kendi 
imkânları ile fcarşılam'a'k meeburiyetmdediır ve 
bunu karşılıyamazsak istikbalimize emniyetle 
bakmak da kabil olmaz. Bu sebeple ihracatı
mızın geliştirilmesini istiyoruz. Ve ihracatımızı 
geliştirmek isterken, bugün ihracatımız sadece 
tarım mahsullerinden ibarettir, ufak bir miktar 
da maden vardır, 'bunun yanı başına hakikaten 
ümitli olduğumuz sanayi mamullerini de ikamıe 
etmek istiyoruz. Türkiye'de iş gücü boldur. Bi
naenaleyh 'sanayi mamulleri pekâlâ çoğaltılabi
lir ve buna. ihracat imkânları bahsedilebilir. Sa
nayi mamulleiri bugünkü şartlarla, maliyetleri
mizin yüksek lolıması sebebiyle ihraç edilmiyor. 
Bil* zaman, bunu primle beslemek ve maliyet 
farklarını prim vererek ortadan kaldırmak su
retiyle ihracat temin edilmişti ve muvaffak da 
olunmuştu. Halen de Bütçe Encümeninde bir 
tasarı bulunmakta ve mamullerimizin ihracını 
tazammun etmektedir. Ancak giriştiğimiz taah
hütler prim vermemize imkân vermemekte oldu
ğundan bunu devam ettirmemize imkân yoktur. 
Bu suretle memleketin sanayi mamullerinin ih
racını imkân dahiline sokmak istiyoruz. Biz, 
şuna kaaniiz ki, tetkikler de bunu gö'stcriyoır, 
ihracat imkânım temin ettiğimiz takdirde bir
çok yeni müesseseler kuralacaktır. Bugün, fara
za, Yunanistan'a bez ve basma ihracım dahi dü
şünenler ve hu hususta İstanbul'da, tesis vücu
da getirenler vardın*. Bunsa'mızm ipekli mamul
lerini, imkân vesaire bulunduğu takdirde ihraç 
ötmek imkânına, sahiboluruz. Bunu da, maliyet 
farkını vergi iadesi yoliyle verebildiğimiz tak-
d iır d e yap a'bilec e ğ i z. 

Bunları böylece arz ettikten sonra muhte
rem arkadaşlaırım ; şimdi Anayasa karşısında bu 
tasarı hakkındaki görüşlere cevap arz etmek 
istiyorum. Anayasa'nm hükmü aynen şöyledir: 
«Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî hüküm
ler ancak kanunla konabilir.» Bu bakımdan 
doğrudur. Hiçbir zaman Kararname ile veya 
idari bir kararla vergi ihdasına imkân yoktur. 
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Zaten, kanunla konulmuş olan ibir verginin 
yine kanunla kaldırılacağı bir bedahattır. Bu 
-da münakaşa edilemez. Ancak, ıburada teklif 
©dilen şey verginin kaldırılması veya bir mua
fiyet ihdası değildir, idari bir 'kararla. Burada 
teklif edilen şey, verginin kaldırılması veya 
muafiyet ihdası yine teklif ettiğimıiz bu tasa
rıda yer almaktadır. Bu basarı, bizatihi bir 
mıoafiyet ve istisna ihdas etmektedir. Yalnız 
hu muafiyet ve istisnanın şartlarını, şeklimi, 
tâyinde Hükümeti yetkili kılmaktadır. Fark, 
bundan ibarettir. Binaenaleyh, ileride ihdas 
edilecek muafiyetlere dair Hükümet kararları 
b u tasarıya dayanılarak: yapılacaktır. Bu mua
fiyetin kanunen mânâsı da şudur: Bu muafi-
ye"İ buna istinaden, bizatihi bu kanuna istina-
deh ihdas .edilmiştir. Binaenaleyh, Anayasaya 
göt-e aykırı bir hüküm olmaması lâzımdır. 

; Vergi kanunları, umumiyetle, mükellefiyetin 
esas şeklini, nishetini tâyin eder. Hangi haller
de: vergi verileceğini, hangi hallerde iade edi
leceğini, hangi hallerde terkin edileceğini tesbit 
ed^r. İBurada yapılan şey, burada yapılan iş de, 
bu işin tesbitinde Hükümeti yetkili kılmaktan 
ibarettir. 

i Bu bakımdan ben, burada Anayasaya aykı
rı taraf göremiyorum. Hukukçu değilim amma, 
hükümlerde, maddelerde, tatbikatın tesbitinde, 
bir Anayasaya aykırılık ifade eden bir karar 
ihdas etmiyoruz. Bizatihi bu sadece bunun şe
killerini ve şartlarını tesbite Hükümeti yetki
li kılıyor. Nasıl ki, vergi kanunları, onun şek
lini, nispetini ve tahakkuk usulünü vergi memu-
rujra veriyorsa, bu kanunda Bakanlar Kuru
lunu yetkili kılıyor. Hattâ (biraz daha ileri gi
diyor; bir arkadaşımızın da belirttiği gibi; 'bir 
şüphe uyanması ve saireyi bertaraf etmek için 
de; Hükümetin aldığı kararları Meclisin tasdi
kine sunmayı da şart kılıyor. Bu suretle Hükü
meti bir defa daha kontrol etme imkânı veri
liyor. Başka memleketlerde aşağı, yukarı bu nevi 
hükümler çok kere tatbik edilir. Buradaki za
ruret nereden doğuyor? Biz, alelıtlak her mad
de! için hir vergi iadesi yapmayı düşünmüyoruz. 
'Çünkü, bizim birçok maddelerimiz esasen im
tiyazlı maddelerdir. Maliyetlenini, dünya piya-
salariyle mukayese edersek, düşük olduğunu 
görürüz. Bu ise bir vergi iadesi ihtiyacını do
ğurmaz. Ama bâzı mamullerimiz vardır 'ki, 
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dünya piyasasının fiyatlarına intibak etmesû 
için vergi iadesi yapacağız. îşte kamun da ibunu 
tesbit etmiş olmamızın. Bakanlar Kuruluna yet
ki vermemizin sebebi, müracaatlar oldukça, hâ
diseler oldukça Bakanlar Kurulu bunları tet
kik edecek, hakikaten dünya piyasasına inti
bak edemiyorsa, fiyatları bir vergi iadesi yoliyle 
maliyet farkını izale edecek tedbirler alacaktır, 
•karar ittihaz edecektir. Ve bu da bilâhara Yük
sek Meclisin tasdikine arz edilecektir. Bu bakım
dan çok lüzumlu olan bu kanunun, Anayasaya 
aykırılığı sebebiyle geri kalmasının, hakikaten İbir 
sehebi yoktur. Ama, ufak defek tereddüt nok
taları varsa, ben de arkadaşımızın mütalâaları
na iştirak ederim, komisyona alıp bunun aykı
rı noktalarını ıslah suretiyle muhterem heyete 
sunsun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 21 . 6 . 1944 tarih 
ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifine (119) oy ve
rilmiştir. (105) kabul, (İ l ) ret ve (3) çekimser 
vardır, kanun 105 reyle kabul edilmiştir. Bu
yurun sayın Atalay, 

SIRRI ATALAY (Kars) — İktisadi haya
tımızın getireceğine kaani olduğumuz imkânlar 
mevzuunda arzı malûmat edecek değilim. Ben 
de şahsan temin edilecek imkânlar bakımından 
tasarının lehimdeyim. •Ancak kararname mev
zuu bakımından, hukuk açısından meseleyi 
tetkik etmeye mecburuz. 

Sayın Sanayi Bakanı ve Maliye Bakanı arz 
ettiler ve dediler ki, birçok memleketlerde ka
rarnameler çıkarılmaktadır. İtalya ve Fransa 
Anayasaları buna imkân vermektedir. İtalya'da 
kanun kuvvetinde kararnameler çıkarılabilmek-
tedir. Bizim 9 Temmuz Anayasasından önce 
de meselâ Türk Parasının Kıymetini koruma 
Kanununun hükümlerini tatbikte, Hükümetin, 
kanun mahiyetinde kararnameler çıkarmak yet
kisi vardı. İkinci Meşrutiyet Devrinde, memle
ket ibir müddet kanun mahiyetindeki kararna
melerle idare edildi. Meclis uzun zaman fesh
edilmişti; Nazırlar Heyeti kanun mahiyetinde 
olmak üzere, kararnamelerle memleketi idare 
etmişlerdir. Bizim, 9 Temmuz Anayasasının ge-
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tirdiği hukuki düzen içinde, kanun kuvvet ve 
mahiyetinde, ilkeleri önceden 'belli edilmiş, bel
li süreler için kararnameler çıkarılması müm
kün değildir. Anayasamın 5 nci maddesinin mü
zakeresi sırasında Sayın Vecihi Tönük şu ge
rekçeyle şu önergeyi vermişti. Vecihi Tönük 
diyordu ki, . 2 Mayıs 1961 de «tasarının 5 ,nci 
maddesi pek sert ve kesin bir ifade taşımakta
dır. Bu itibarla realiteye cevap vereme
mektedir. [Bugünkü ihtiyaçlara cevap vereme
diğinden kifayetsizdir ve değiştirilmesi zaruri
dir. Bu maddenin aşağıdaki tarzda değiştiril -
meşini arz ve teklif ederim. 

Madde Î5: Yasama yetkisi T. B. M. M. mindir. 
Bu yetki devrolunmaz. Ancak esas ve ilkeleri 
belirtilmek suretiyle belgin konularda ve belli 
Ibir süre için Hükümete kanun hüküm ve kuv
vetinde kararnameler çıkarma yetkisi verilebilir.» 

IBA'ŞİKAN — Komisyonun mütalâası var 
mı? 

(KOMİSYON SÖZOÜISÜ MUAMMER AK-
SOY — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN ı— Komisyon katılmıyor, önerge
yi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul edilmemiştir. 5 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmdyenler... 
Kabul edilmiştir. 5 nci -madde şu: «Yasama yet
kisi Türkiye Büyük Millet Meölisinindir. Bu 
yetki devredilemez.» Binaenaleyh, kararname çı
karma yetkisi bu şekilde. 

Şimdi kararname iki türlüdür. Birisi, bu
gün tatbik edilen, Bakanlar Kurulunun karar
nameleri mevcuttur, bu değil. Bunun dışında 
(Hükümete ilkeleri belli edilmiş, belli süreler içe
risinde kanun kuvveti mahiyetinde kararna
me çıkarana yetkisini Anayasamız maalesef ta
nımamıştır; bu açık ve aşikâr, artık kanun ma
hiyetinde kararnameler çıkarmak Hükümetin 
yetkisi dâhilinde değildir. 

Maliye Vekili der ki, «Bu tasarı bir vergi 
mahiyetinde değildir. Ve bu sebeple kanun ma
hiyetindeki bir kararname ile çıbarTİmıyaoak-
tır.» Burada kendisine katılmaya imkân yok
tur. Çünkü, 'bu kanun bizatihi kendi bünye
sinde dilediği şekilde Anayasanın 611 ned mad-
desiıne göre, vergi, resim, hare ve her hangi bir 
yüklem getirebilir. Kanun getirebilir. 64 ncü 
maddeye göre de 'bütün bu sayılan huhusları an
cak bir kanun değiştirebilir. Muafiyet ve istis-
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naları bir kanun yapacaktır. Hükümet, kararna
me ile hiçbir şeyi değiştiremiyecek ve yapamıya-
caktır. Yani bu muafiyet ve istisnaları, ihracatı 
geliştirmek maksadiyle dahi olsa bir kararname 
ile yapmak imkânına sahip değildir. 

Diğer bir açıdan da durumu tetkik etmeye 
mecburuz. Çift Meclis sisteminde Hükümetin 
kararnamelerinin Meclislerdeki tasvip şekli ne 
olacaktır? Yine sayın Maliye Bakanıyla, sayın 
Sanayi Bakanı çok iyi bilir ve hatırlarlar ki, 
bizim o s ki Anayasamızın hüküm] erine göre, ölüm 
cezaları kararuaimeyle olurdu. Niçin, şimdi ka
nunla olmaktadır? Bu Çift Meclis sistemlinin 
icabıdır. Artık, Hükümet tasanruflarmnn birer 
tasvip olarak Meclise getirdim esi Anayasa siste
mline göre mümkün değildir. Şimdi, belli bir sü
re için Hükümet bir kararname çıkaracak, bu 
kararname Parlâmentonun İki kanadı tarafın
dan tasvibedilecek. Ne şekilde olacaktır? Biri
nin tasviıbettiğinıi diğeri tasvibetmezse ne ola
caktır? Hiç bir şey yok. Eskiden ölüm cezaları 
kararnameyle, yani Temiyiz Mahkemesince ke-
sinfleşen ölüm. cezaları Meclisin tasvibinle gidi
yordu, görüşülüyordu bir karar vaz'edilerek me
sele bitiyordu. Dendi ki, Çift Meclis sistemine' 
göre bu antik mümkün olmıyacağma göre, bir 
'kanunla yapılsın. O hakle «tasvip» diyorlar. 
«Muayyen bir süre içinde Parlâmentonun tas
vibine gelecek» bu tasvip ne şekilde olacaktın*t 
Buna, ait bir hüküm gelmemiştir. Ve artık bu 
şekilde tasvibe Anayasa cevaz vermamektedir. 
Ben de arzu ederim, hakikaten, ihraca atın geliş
tirilmesi için Hükümetin takdirinde olan bâzı 
yetkilere sa.hib olabil sin. Ama, o zaman Anayasa 
görüşüldüğü zaman komisyonda bulunan ar
kadaşlar ve heır iki kıymetli arkadaşımız da 
o zaman Temsilciler Meclisinde idi. O zaman, 
çıkıp, bu şekildeki yetkilerin Hükümete veril
mesi için müdafaalarım yapmaları mümkün idi. 
Bu da yapılmadı ve yapılmamıştır. Anayasa ni
zamı içinde artık başka .memleketlerin Anaya
salarının cevaz verdiği 'kanun kuvvet ve mahi
yetinde, ilkeleri belli edilmiş, belli süreler için, 
belli konulaırda karamaime çıkarmak, yetkisini 
vermiyor. Vermediğine göre ancak, bu kanım
la getirebilir. Kararname ile yüküm diye Ana
yasanın fil nci maddesinin, ifade ettiği, her tür
lü vergi: hare ve resimlerinin değiştirilmesi, 'kal
dırılması, muafiyet ve istisnalar ancak bir ka-
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mutla mümkündür, önceden tesbit edilir, ka
nuni bu yetkiyi size venir; ama ıbütürı ilkeleri
ni, [süresini ve lıer şeyi kanun tâyin ve tesbit 
eder; karaırname ile mümkün değildir. 

İçirik Parasının Kıymettin! Korama Kanu-
mınjdaki kararname çıkarmak yetkisi de Ana-
yas i 'nm bu hükmüne göre antidemokratiktir; 
Anayasa'mn .hükmüne- uygun değildir. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

! 
BAŞKAN — Buyurun sayın Oelikbaş. 
•SANAYİ BAKANİ FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — .Muhterem, arkadaşla
rım, bir husus, 'tasarının Anayasa 'ya mugayere-
tinıi iddia eden değerli arkadaşlar tarafından 
cevaplandırılmadı. Temsilciler Meclisinde müza
keresi yapılan, bilâhare yasama organının tas
vibim zaruri 'kılan bir Hükümet tasarrufu ka
rakterinde değildir. Bunu arkadaşlar cevaplan-
dımiadı. Ben demin aırz ettim: Hükümetler iki 
çeşit yetkiyle bu alanda teçhiz edilirler. 1. Ya-
sa.ma organının tasvibine iktiran etmeksizin, 
kanun karakterinde tatbik edilen hüküm ifade 
eden şeyler ve Fransa'da bunun; hususa 'adı yar; 
decreteoi şekli kararname muhtevası kanun-
Biziijn getirdiğimiz bu değil, arkadaşlar. 

Muhterem hatip arkadaşlarımız o noktayı 
mahjîü addedip geçiyorlar. 3 ay içerisinde ya
sama organının tasvibine iktiran ettiriliyor. İş
te h\ı .sebeple, ki, bu decreteoi karakterinde de- | 
ğildilr. Ama, Milletlerarası nıüna.sebetlerin ge
rektirdiği, süratli karar alma ve tatbik etme, 
ekonomik alanlarda, gerekli şartları teker teker 
tayin ederek, onların gerektirdiği tedbirleri ala
bilme -karaktrrnidedir. B<en düşünüyorum o kı
sım ayrıca yor almış. 

Modüs Yi vendiler yapılır, imemleketler ara
sında muvakkat karakterde anlaşmalar yapılır. 
Bunlar, Hükümetin imza ettiği anda yürürlüğe 
girer. Girmesin dendiği andan itibaren o ıııeııı-
loketjlerle münansebetter yürümez. Bu 'bakımdan 
memleketin bir zarureti gözümüzün önündedir. 
İhracatımızın çeşit lendirilmesi lâzımdır. Bunda. 
hemljikiriz, hiç kimse itiraz etmiyor. Demin Ko-
ınis'y|)n Başkanı savın arkadaşım objektif ka
rakteri yok. dedi: isi) at ettik ki vardır. Tıpkı 
mevcut bir kanunun, müteakip bir kanunla ta
dil edilmesindeki hukuki durumlar ne ise bu
rada kla aynen yürüyecektir. Memleketin ihtiya
cı dal acıkca ortada olduğuna göre mücerret bir 
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şekil meselesi ki, vânit olmıyan bir şekil mese
lesinde Anayasaya mugayeret diye tutturmanın 
münasip ve müsait olduğu kanaatmda değildim. 
Tensip ederseniz takrir de verilmiştir, tekrar 
verilsin hukukşinaslar tetkik etsin, eksik taraf
ları varsa, ihtiyaca uygun hale getirilsin, ama, 
her halükârda memleketimizin Jbir düzine ziraat 
maddesi ihracatçısı olmaktan kurtaralım, arka
daşlar. (Kurtaralım, sesi) Bunu kurtaralım de
mek ve onu gayet tabii diye karşılamak mak
sada kâfi değildir. İcrayı Hükümet etmek, isa
betli tedbiri bulabilmektir. Hükümet bunu dü
şünmüştü. Eee- muhterem arkadaşlarımız, şu 
şartlar içerisinde olabilir diye teımennl izhar 
ederler, Komisyonıda o hale getirilir. Türkiye'
de hem bizim bir 9 Temmuz tarihli Anayasa
mız bu çeşit tasarruflara ımüsait değildir de
mek, Türk Ekonomisini Anayasa. Bakımından, 
bulunduğu yerde, sanayi mamulleri bakımından, 
d on durm ak d emektir. 

Şimdi, arkadaşımız sordu, ne kazandırılaeak? 
Türkiyenin potansiyel bir kuvvetidir. Henüz 
fiili kuvvet halinde değildir, mevzuat yolu aç
mamıştır ki, Türk ekonomisine ne kazandıra
cağını tahmin edebilelim. Ama bir yıldan beri 
yalnız İstanbul'da Bölge Sanayi Müdürlüğüne 
yaptırdığımız tetkiklerde meselâ buzdolabı 
sanayii ihracata müsait hale gelebilecektir. Mev
zuat çıkarsa kablo sanayiimiz ihraca müsait 
bir hale gelebilecektir, tekstil sanayiimiz ihra
ca müsait bir hale gelebilecektir. Yoksa bugün 
dahi yapabilmektedirler ama hu kanun -çıkarsa 
daha da genişletebileceklerdir. Bu itibarla 
mevzuat konusunda gerekli tedbirleri almak
la Türk ekonomisinin bu sahada ne kazanaca
ğını kaşfe kalkışmak kehanet olur. Lütfeder 
kabul buyurursanız yolunu açarız. Memleketin 
istihdam meselesinin halli buradan geçecektir. Sa
dece ithalâta müteveccih bir sanayi gelişemez ar
kadaşlar. Bir sınai tesis kurulmuş, bunu 8 saat ça
lıştırmak yerine 24 saat çalıştırmanın tedbirini 
düşünmek Hükümet üyesi kadar yasama orga
nının da değerli görevi sayılmaz mı? 

Arkadaşlar, bu itibarla bir sürü endişeler 
doğmakta; Hükümet tazyik altında kalır, Sana
yi Bakanı tazyik altında kalır. Tazyik altında 
kalıpta hareket serbestisini kaybeden Hüküm(4 
icravı hükümet edemez arkadaşlar. 
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'Sayın arkadaşımız a arz edeyim, bu çeşit taz

yikler çok olur. Memlekette muayyen, gübreleri it
hal eden firmaların elinden ithalâtı inhisar altına 
aldık. Memleketin menfaati bunu gerektiriyordu. 
E, bunlar tazyike mâruz kalmadan, kendiliğinden 
olmadı. Hükümet odur ki, çeşitli tazyikler al
tında memleket için gerekli yolu bulur ve ted
bir tatbik eder, öteki Hükümet değildir. 

/Bu itibarla,, arkadaşımız, büyük tesisler ku
rulacak, ondan sonra .mağdur olacak. Muhte
rem arkadaşlar, kararname ile objektif kıstas
lara imkân verdiğinizde büyük tesisler kuru
lamaz. Mevcut tesislerin çalışmasını kolaylaş-
tırılır. Tesis kuracak eshabı sermaye, bendeniz 
bilmiyorum, olmaz. Bu itibarla, ben de çok 
arzu ederdim, değerli arkadaşımız komisyonda i 
aynı mütalâaları serdetsin, orada cevaplıyayım. j 
Memleketimizde hukuk düzeni, Anavasa Mah- ı 

• i kemesince kanunların Anayasaya mugayeretı- ı 
nin tetkik edilebileceği bir atmosferin içerisin1- | 
de hukuki temelleri atılmadan çıkacak karar
namelerin sağlıyacağı imkânlarla velev bu im- ı 
kanılar objektif kıstaslara bağlı kalsa dahi bü- ı 
yük sermaye yatırımı yapılmaz. Ne yapılır? { 
Kurulu tesisler daha müsait bir şart içerisinde I 
çalışmak imkânına kavuşur. Memlekette kim- j 
se ziyan etmez. Bu çeşit ihracatı yapacak mü
esseselerin (kârı çok olacak, deniyor. Hayır, ar- i 
»badaslar, halihazırda ihracat yapmryan adam ı 
yapar hale gelirse kapasitesini üstün seviye
de çalıştırmaktan dolayı bir menfaat sağlar. 
Ama bu menfaat yalnız ona gitmez. Maliyet fi
yatını düşürmek suretiyle pazarda müstehlik 
de müstefidolur. Çeşitli neticeleri olan'kompleks 
bir problemdir. 

Arz'ettim; Garb memleketleri yıllar yılı tat
bik etmiş ve etmemektedir. Ama, Türkiye prim
lerle bu yolda yürüsün, bu bir fikir. Beynelmi
lel taahhülerimiz ezcümle GATT Anlaşması, 
Umumi Ticaret ve Gümrük Anlaşmaları ki, 
Türkiye âzadır, primle ihracatın teşvikine mâ
nidir. 

'Sağa baktık, sola baktık; Türkiye ekonomi
sinde sınai sektörü halihazır kuruluşu Hükü
metin tasarrufları kanuniyet kazanıncaya kadar, 
hali hazır kuruluşa iş hayatına çalışma imkânı ve
ren, memleketteki istihsalin âzami raddeye çı
karılmasını mümkün kılan, maliyet fiyatları
nı düşüren, teşebbüsün âzami kapasitede çalış-
ımıası ile yıllık varidatın artırılmasına, Devletin 
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hissesini çoğaltmaya matuf bir program, basit 
bir mevzu. Bu itibarla Memleketin her yönden 
ihtiyacına cevap verebilecek bir tasarı vekâ
letin taciz edilmesinden arkadaşımız endişe et
mesin. Bunu cevaplarız, kolaydır, o. Parti zih
niyetleri ve sairesi.. Muhterem arkadaşlar, ka
rarname çıkarıyoruz, dış ticaret rejimimizi Güm
rük Kanunumuzun bir maddesine dayanmak 
suretiyle , 6 aylık kotalarla yürütüyoruz, ka
rarname çıkarıyoruz, partizanlık olmaz. Men
faat gruplarının şikâyetleri olabilir. Kotalar
da ithalât için % 10 nakti teminatını para te
minatını, banka mektubuna çevirdiniz mi, pi
yasa memnundur, ithalâtçı memnundur. Amma,. 
memleketin zarureti dolay isiyle, para tedavü
lü bakımından, ithalâtı biraz fironlemek bakı-

* ımından,. daha güç olan para teminatına çevir
dik mi, ithalâtçının kâffesi şikâyet eder. Eğer 
Hükümet idaresini arkadaşımız, açık limanda 
gemilerin seyir etmesi şeklinde telâkki ediyor
sa doğru değildir. Her çeşit lâf edilir ama Hü
kümetler basının murakabesi altında, parlâ
mentonun murakabesi altında memleketin men
faatlerine uygun gördükleri tedbirleri alır ve-
tatbik eder. Yoksa orada bir lâf söylenecek, çe
kilecek, burada bir lâf söylenecek, çekilecek. 
Bu kadar çekingenlikle siyaset adamlığı bile 
olmaz. Bırakınız Hükümeti, o zaman derviş ol
mak lâzımıdır Bu itibarla memleketin her yön
den ihtiyacı olan maddeyi teker teker düşüne
rek ve ihracatta rekabet kazandırmaktan öteye 
bir vergi iadesini de derpiş etmiyecek hesaplı, 
kitaplı bir çalışma imkânı bahşeden bir tasa
rıdır. 

Demin arz ettim, bunu, böyle demiyeyim de 
iade edeceğimiz vergileri teker teker sayalım, 
bu daha kötü arkadaşlar. Yalnız ithalâttan 
alınan gümrük vergisinin iadesi ile mamul, ihra
cat gücü kazanacaiksa neden ben onun üzerin
deki belediye resmimde reddedeyim? Niçin bun
dan çekmeyim? çekineceğim? Bizim muradımız, 
memleketimiz mamullerinin dış pazarlarda re
kabet edebilir hale getirilmesidir. Bu bir he
sap işidir. Bakanhklararası bir komisyon ku
rulmak suretiyle ihtiyaç tesbit edilecek, bu ko
misyon, teker teker her maddede hangi vergi
den ne .miktar, hangi resimden ne miktar, hangi 
haredan ne miktar indirimler yapmak sure
tiyle rekabet gücü kazanacağını tesbit edecek 
bir protokol ile. Nihayet o gelecek, Hükümet 
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içerisinde mütalâa edilecek, müzakere edile
cek, karara bağlanacaktır. Böylesine barajlar
dan geçen, Hükümet içerisinde vazife alan çe-
sritli bakanlıklar yetkili temsilcilerinin müzake
resi ile ortaya koyabileceği şeylerde, Ibasm 
tnurakabesiyle ve parlâmento murakabesiylc 
yolsuzluk olabileceğini serdetmek sadece bir 
yehime dayanır, arkadaşlar. 

(Bu bakımdan, şimdi Anayasaya mugayere-
ti dışında, bu çeşit işlerin de olabileceğini söy
lemek suretiyle, tasarının reddini mucip se
bepler serdetmek yerinde değildir. Bâzı arka
daşlarım böyle dedi. Fikirlerine hürmet ediyo-
jrum. Şu halde, şu şu noktadan Anayasaya mu
gayir görülüyorsa, bu meselenin anuhterem hu
turunuzda değil, daha mahdut bir heyette in
celenmesinin, müzakere tekniği bakımından, 
daha uygun olacağından, hakikaten, ben de ko
misyona verilmesi takririne katılmaktayım. Ama 
her halükârda hepimiz düşünmeye mecburuz, 
oraya gidince memleketin bu derdi karşısında 
j tedbir almamaktan kendimizi kurtaraımayız. 
; Türkiye'de sorumlu olan bütün yazar, poli-
jfcikacı, idareci, yıllardan beri devam eden bir 
düzine ihraç malı ile bu memleketin kalkuımıya-
: cağını bilmeli ve zihnini, tefekkürünü bu mem
lekete yeni yeni ihraç imkânlarını kazandırma 
konusu ile, asgari Hükümet kadar, yormalıdır. 
Bu itibarla tasarı noksan olabilir, natamam 
olabilir ama her halükârda Anayasaya külliyen 
mugayir değildir. Şu bakımdan mugayereti 
iddia edilebir. Fakat memleketin .zaruri ihti-

: yaçlarına cevap verecek bir hüviyettedir. Bu-
: nu lütfen kabul etmenizi bilhassa rica edece
ğim. 

Muhiterem arkadaşlar; nihayet Türkiye ile
ride Müşterek Pazar 'a girecek, sınai reikalbet 
gücünü bugünden sağlı/yaibilirse, Müşterek Pa
zarla oDan münasebetlerimizi de çocukluk has
talıklarından kurtulmuş, ımünıyeşif bir isini ile 
girmenin neticelerini istihsal edebileceğimizi 
bu günden düşümmek mecburiyetindeyiz. Hadi
seler gelip çattıktan sıonra Devlet idaresinin 
manivelasını çevirip netice almak: mümkün de
ğildir. Yıllar ve yıllar evvelinden, o yoldan, ih
tiyaçlarını 'giderecek tedlbirleri almak, memle-
leket&n hayrına selâmetle yürüme poliMkaısını 
tâyin etlmek demektir. Bu itibarla 'da (basarının 
tâdilen dahi olsa, kanuniyet (kazanmasında zaru
ret vardır. 
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Arkadaşlar, 1961 yıilmda bir vazife İle bey

nelmileli bir kongreye gittim. Remi sıfatılm yok
tu. Bir vatandaşım. Amma, Türkiyenin 1949 
ıdan beri, beralber çalıştığım bir Avrupa îkti-
isadi İşbirliği Teşkilâtı ki, 'bu gün değişti, Ge-
lişme teşkilâtı halinde, 1,5 - üki yıldanberi... Bi
zim metmurlaırımıza şu suali sormuşlar, arkadaş
lar. 

20 âza memleketten, 10 küsur yıldan beri ih
racatı aynı rakamlar üzerinde seyreden meım-
lelket Türküyedir. Sizin memleketinizde ihtfaca-
tm geliştirilmesinden sorumlu bir makam yok mu? 

Yunanistan arkadaşlar, Türkiye'den namü
tenahi kötü vaziyette, harb görmüş, fakat bu 
gün paıtfasma itibar kazanldırıılimışltır. Neden? 
Sabırlı, bilgili, gayretli çalışmalarla. Bu itibarla 
melmieket ühraleatmı bir numaralı mesele olarak 
göz önünde bulundunmiaıya medburuz. Rejim 
meselelerimiz dahi nihıayetünnihaye vatandaş
larımızın, ekonomik imkânlara 'kavuştuğu nis-
bette köklü olarak halledilebilir. Bu yönden 
memleketin ihracatını geliştirecek maksadı gö
zeten, çalışması aığır mesaiye ihtiyaç gölstereıeek 
olan, çeşitli dedi klodulaırı mucip olabilecek, 
amma her zaman Hükümet tasarruflarının tah-
kikaft konusu olabileceği, isSbat hakkı ile iddia
larının kolaylıkla isbatı gayet mümkün olduğu 
bir devirde Hükümetleri bu ımesai tarzi ile teçhiz 
etmeyi, nihayet mesul siyaset adamlarının vazi
fesi telâkki ettiğimiz için bu tasarı hazırlan-
mışftır. Takdir muhterem heyetinizindir. Arka
daşlarımızı tatmin etmek için ımühılm bir mev
zudur ; hukuk yönünden de bâzı mütalâalar ister-
deltimiş olan değerli arkadaşlarımızın da tatmin 
edilmesinde fayda görürüz. Nihayet tasan ko
misyonda daha etraıfh tetkik edilmek suretiyle 
muhterem heyetinizin halihazırda takdirine 
malzhar olabilecek bir bünyeye kavuşturabilir. 
Takrire iştirak etmekteyim. Ama komisyon dı
şında bulunan arkadaşlarımızdan Türkiye'nin 
bir numaralı meselesinin ihraç meselesi olduğu
nu düşünmekten sarfınazar etmemelerini ve bu
nun kendileri için ibir mesuliyet, bir vazife oldu
ğunu bir kere daha belirterek huzurunuzdan 
aytrıllmak isterim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Akif Byidoğan. 
'AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — iSayın 

Başkan, muhterem, arkadaşlar, Çelikbaş'ı çok 
iyi anlıyorum, Sırrı Atalay arkadaşımı anlıyorum 
istihsalimizi, ihracatımızı çoğaltmak ve ıgeliştir-
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nıek Türkiye'mizin bir numaralı hayati (mese
lesidir. Fakat işin Anayasa anlayışı, tatbikat, 
geçmiş emsal bakımından da yadırga nacak ta
rafları olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. 

Bu, bahsettikleri gibi ilmen decretloi değildir. 
Ama decretloiya çok benzer. Biz de bunun 
türkçesi «Kanunu muvakkat» olarak Osmanlı 
Meşrutiyeti zamanında gayet fena misallerle 
işlemiştir. Meclisin tatile gittiğinin ertesi günü 
.Kanunu Muvakkat çıkarılmıştır. Belki bâzı 
ilerici hareketler yapılmıştır. Meselâ, Hukuka 
Aile Kararnamesi dahi Meclisi Mebusan ve 
Ayanın tatile gitmesinin ferdası günü çıkarıl
mıştır. İdarei Umumiye Vilâyat Kanunu gibi 
(bir organik kanun, yine Iböyle, 329 da Meclisin 
tatile gitmesini takibeden aylarda çıkarılmış
tır. Yani Mecliste hali müzakerede olan bir 
kanunu âdeta kadüık olmaktan kurtarır gibi, 
ıKuvvei fe raiye, Kanunu Esasiyenin kendisine 
verdiği, salâhiyetle muvakkat kanun çıkardığı 
vâkıdır. Bu mevzu um uz onu bize hatırlatıyor 
da ondan dolayı yadırgıyoruz. Yoksa esasında 
onlardan çok farklıdır. Haddizatında vatandaşın 
'küffetten azade olması asıldır. Onun vergiye 
tâbi tutulması hilafı asıldır. Hilafı asıl bir 
kanun vazını gerektirir. Kezalik elimizde mev
cut gider vergisi, istihsal vergisi gibi vergile
rin dayandığı kanunlar asıl maksadı, bir mua
mele vergisi gibi, bir istihlâk resmi gibi, da
hil î istimlâk resmi gibi -bir resmin ihdasından 
ibarettir ki, hedefi içerdeki müstehlikleri mü
kellef' kılmaktır. Yoksa memleket içinde istih
sal edilmiş de onu ihracodiyoruz, hariçteki müs
tehliki; en bu vergiyi almaya ne hakkı mız var
dır1? Asi olan o vergiyi almamaktır. Gene aslo-
lan bir nokta daha vardır: İthalâtta kaide ola
rak resim alınır, ama ihracatta resim alınmaz 
as lalan ihracattan resim alınmaması dır. O ba
klandan telâşa mahal yoktur. Bunun maksadı
na uygun istisnai, sırf istihsalimizi ve ihraca
tımızı geliştirmeye, artırmaya matuf, dış reka
bet imkânlarını hazırlıyan, içenle iş imkânla
rını genişleten, belki mevcut olan, yani, her 
bölümde üç, misli iş gücünü yutacak istidat 
valt eden mevzuda, •zabıtlarımıza dahi geçire
rek, decretloi mahiyetini haiz olmadığı, Anaya
sa anlayışımıza aykırı olmadığı, bunun fazla 
külfet yükllyeeek mevzularda benzeri dele
gasyonlara emsal teşkil 'etmediğini ve elmiye-
ceğini tasrih ederek ITüküımele bu salâhiyeti 

28 . 3/. 1963 O : 1 
veriniz. Yalnız yine arz ediyorum, üzerine 
titrediğimiz bir nokta daha var, geçende bir mü
nasebette bir kere daha bahsetmiştim, Türk 
Parasını Koruma Kanununun Hükümete ver
miş olduğu yetkilerin ve arada gelip geçen Hü
kümetlerde1 kullanılış şeklinin verdiği netice 
odur ki, Türk parasını korumamak için bir ka
nun içıkarılsaydı işler bu kadar baş aşağı ola
mazdı. Bu bakımdan ve bugün hali tatbikte olan 
ve kendi seçim bölgemde, içine tuzundan bibe
rine kadar karışmış olan bir hususi teşebbüse 
yapılmakta olan muameleyi misal olarak arz 
edeceğim. Yani Hükümet neden bu kadar yo
kuşa gidiyor anlamıyorum. Bir nokta var, şu anda 
.mevzuatı tam olarak tetkik edebilmiş değilim, 
özür dilerim. Bundan 34 sene evvel Ereğli'de 
[Karadeniz Ereğli'sinde evi olan, bir dalyanı olan 
bir adamcağıza adeta musallat oldum, öızel ida
reden de yardım ederek adama bir konserve 
fabrikası yaptırdım. Bugüne kadar işler. Mü
teşebbisi evveli rahmeti .rahmana kavuşmuştur. 
Ooeukları aynı işi devanı ettirmektedir. Konser
ve imal 'ederler. Son yıllarda işi reçel, marma-
lat gibi mamulâta dökmüşlerdir. Ve ihraç yo
lunu da bulmuşlardır. Tabiî kab kaçağın rüsum 
muamelelerini tedvir eder. Ama bir kilo şeke
rin üzerindeki istihlâk resmini dahi Hükümet 
iade eder. Bunu hangi yoldan iade» ediyorsa di
ğerlerine de öyle bir yol .bulunamaz mı? Komis
yon .bunu araştırsın. Onu rica ederek tasarıyı ko
misyon geri alsın diyorum. O vakit bu kanuna 
hiç hacet kalmaz. ' Fakat tahmin ediyorum ki, 
m ü tehass ı s a rkadaşla,r kanjonk t ü nün gasterd i -
ği şartlara ve imkânlara göre Hükümetin daha 
seyyal ve esnek hareket edebilmesini sağlıya-
cak olan bu kanunu getirme teşebbüsüne ge-
çer'ken mevcut mevzuatı her halde kâfi görme
miş olacaklardı]'. Komisyon bu noktayı da tet
kik etsin ve bir kıyaslasın. 

Diğer taraftan, bu belediyelerin rüsumunu da 
ınıüsaadenizlo Hazine kendi aldıklarını iade et
sin de başkasının kesesine karışmasın, idem for
malite bakımından da is uzar. Yani, onu bir 
sübvansiyonla karşılamayı düşünsün. Vakıa 
bugün, Devletin sübvansiyonuna mazhar olmı-
yarı kurum ve belediye kalmamıştır. Bunu açık
ça görüyoruz, kendilerinden istirhamım Hü
kümet daha ziyade, .mümkünse, tasarrufta bu
lunmasınlar, ve mümkünse bunları hareketli kıl
sınlar. Kabil olursa bövlelikle hem beledi ve-
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ere hizmet edilir, hem de ibâzı formalitelerden 

ulunmuş olur. Bendeniz Hükümetin ve Nü-
t arkadaşımızın görüşündeyim. Tasarının ko-
isyonda bir kere daha tetkik edilmesini isti-

orum. 
BAŞKAN — Hidayet Aydmer. 

| HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
Ş. Ü.) —- Muhterem arkadaşlar, ben gayet pra
tik, amelî neticelerle bir misal vereceğim : 

İstanbul'da bir havlu fabrikası var. Pamuk 
tarlalarında istihsal ettiği pamuğu İskende
run'daki fabrikalarında iplik yapıp İstan
bul'da havlu yapıyor. Bu fabrikatöre sordum, 
fabrika işliyor mu dedim. İşliyor dedi. Kaç 
işçi çalışıyor? 160 idi, 60 a indi, dedi. Neden 
(jiO a i n d i ! Çünkü, dedi, depolarımız 'havlu ile 
$ofu. İhracetmiyor musunuz? Ediyoruz, Ameri
ka ve Yunanistan'a ihracetmeye uğraşıyoruz, 
teşebbüs ettik; fakat fiyat bulamadık. Dışarı 
ile rekabet edemiyoruz. Çünkü bunun ihraç 
vergisini iade ediyorlar, diğer vergileri iade 
etmiyorlar, daha aşağı fiyata da 'kurtarmıyor. 

Demin beyefendi buyurdular ki, (bilmiyo-
ııım çıkıp gitti mi? Buradaymışlar) «Bâzı vergi
ler iade ediliyor. Bu formül ile niye iade et
miyorlar?» Ben biraz evvel Maliye Vekilin
den sordum, bana dedi ki, «İstihsal Vergisini 
iade ediyor musunuz?j» Bunların iadesine im
kân yok. Onun içindir ki, bu kanuna ihtiyaç 
yardır, dedi. Şu vaziyete göre 160 amele 60 a 
itıecek, yarın 30 a inecek ve bu memleket geri-
'S|in geri gidecektir efendim. 
I Biz çocuktuk, Avusturya'dan külah şekeri 

gelirdi. Derlerdi ki, bize bunu Avusturya gü
müş para ile sekiz kuruşa yer. Biz de burada 
yüz paraya yeriz, diye söylerlerdi ve doğru 
i:1i. İşte bir memleket bu şekilde kalkınır. 

Şimdi hukukçu olarak benim bu tasarının 
Anayasaya mugayereti için zorla konuşacak 
ceğilim. Yalnız şunu söyliyeyim ki, bâzı mem-
lsketlei', istibdat ve istibdata yakın memle
ketler kanun yerine kararname ile idare edil
diği vâkıdır. Ve bizim Anayasamıza bu hükmü 
koymak bundan iktiza etmiştir. Fakat hâdi
sede, arkadaşlarımız kamunu muvakkatten de 
bahsettiler, kanunu muvakkat çıkarma salâ
hiyeti hev noktaya ânı ve şâmil bir husus idi, 
O burada yok. Burada yine kanunla tahdide-
dilen yalnız ihracedilen kısımdır. Yoksa, dâhil
de, istihlâk edilen bu havlulardan biz vergiyi 
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geri alacak değiliz. Bu, yalnız ihracedilen muay
yen mamullerden bâzı tenzilât ifasına münha
sır bir noktadır ki, bu da adetâ bir nevi tenzi
lâttır. Kararname ile memleketi idare etme 
şekline sokmak gibi düşünceler ve bu kapıyı 
açtı diye vehme kapılmak yersizdir. İşler ga
yelerine göre ölçülür. İtiraz edilen şey kararna
melerle memleketin idare edilmesi keyfiyeti
dir. Fakat, bunda objektif esaslarla yine Par
lâmentodan tasvip almak şartiyle bir kayıt 
vardır ve memleket-menfaatine kabul edilmiş 
bir istisna mevcuttur. 

Arkadaşlarım bir hususu sordular. Dediler 
ki, bir vatandaştan mükellefiyeti kaldırılyoruz. 
Meclis tasvibetmezse Parlâmento tasvibetmezse 
no olacak? ,Saym Vekil buyurdular ki, o güne 
kadar olan emrivakiyi kabul etmek zorundayız. 

Bu emsal mevcuttur. Bâzı haricî muahede
lerde emsali mevcudolan bir usuldür. Muhak
kak bu pkadar taassuba Anayasada gidilicekse, 
ben şuna taraftarım ki, bu istisna makable 
teşmildir. Parlâmento bu şekilde memleketin 
ihracını teşvik eden bir kararnameyi makab
line teşmilen iptal edemez. Bir netice hâsıl 
olur. Ben o kanaatteyim. Orada da aksine dahi 
gidilse, makable teşmil edilse bu vaziyette Ana
yasaya mugayereti asla bahis mevzuu olmaz. 
Parlâmento onun tasvibine itkiran etmiş bir 
tenzil mahiyetini alır. Ve 'bir mağduriyet mev-
zuubahis olmaz. Parlâmento da esirgemez, mak
sat ve gaye memleketin fazilet ve iteikbalini 
temin etmek olduğuna göre ve herkes bunda 
mutabık olduğuna göre, bunu halletmemiz lâ-
lâzımgelir. Putunu kendi yapar kendi tapar, 
diye Fikret'in bir sözü vardır. Kendi 'terakki
mize mâni olan hususu kendimiz yapmıyalım, 
buna yol açalım arkadaşlar. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka, söz istiyen var mı? Bu
yurun efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUHİTTİN 
KILIÇ (Konya) —• Müsaade ederseniz yerim
den arz edeyim. 

Efendim, eğer Komisyona iade edilecekse, 
müzakerelerin seyri ve ışığına göre Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna gitmesi lâzımdır. Bütçe 
Komisyonuna gelmesi icabetmez. 

BAŞKAN —• Müsaade ediniz, Bütçe Komis
yonundan gelmiştir. Evvelâ Bütçe Komisyonu-
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rıa gider, orası Anayasa Komisyonuna iade 
eder. \ 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) 
— Bir sual soracağım efendim. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
TARIK REMZÎ BALTAN (Zonguldak) — 

Bu tasarı 3 Şubatta bize geliyor. Bizdeki müd
deti 3 Nisanda bitecektir, önümüzdeki birle
şimden 'başka görüşecek günümüz yoktur. Eğer 
Komisyona iade edilirse müddet dolmuş ola-
oaktiT. 

BAŞKAN — Efendim, araya tatil devresi 
girdiği için müddet uzamıştır. Tatil sayılmaz. 

Buyurun efendim. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Arkadaşlar, Sayın Ticaret Vekilinin ge
tirdiği bu kanun tasarısı memleketin hayati men
faatlerinden birisini derpiş eden bir mevzudur. 
Eğer biz bu memlekette ihraç, meselesini memle
ketimizin ihtiyaçlarına göre ve dünya piyasa
larına göre tanzim etmezsek bu memlekette ti
cari muvazene diye bir şey teessüs etmez. Sada
ka ile yaşamaya mecbur oluruz. Bu böyle olun
ca mutlak surette Meclisten Hükümete bu ihraç, 
imkânlarını temin ve teşvik edecek mahiyette 
bir salâhiyet verilmesini mutazammm bir kanun 
çıkması şarttır. Bu böyle olmakla beraber bu
gün engel karşısında bulunuyoruz. Bütün gön
lümüzün arzusu bu salâhiyetin Hükümete veril
mesidir. Fakat, hukukta bir kaide vardır; yiti
bar maddeyedir. Anayasanın 5, 61, 64 ncü mad
deleri bunu kabul etmemize, mesağ vermez. Bina
enaleyh, bu işin içinden çıkmak için ilk yapıla
cak şey, bu tasarının tekrar komisyona götürül
mesi, orada bunun gönlümüze ve memleketimiz 
menfaatlerine uygun bir tahrir tarzına bağlana
rak Hükümete salâhiyet verilmesi gerekir. B e 
nim mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesle-
ri) 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUHİTTİN 
KILIÇ (Konya) — Tasarıyı geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bir de takrir vardır. Bütçe Ko
misyonu da geri almıştır. Böylece komisyona 
iade edilecektir. Bu müzakerelerin ışığı altında 
komisyonda tezekkür edilmesi icabetmektedir. 
Geçen sefer hazır bulunmıyan Maliye Mümessi
linin de hazır bulunması suretiyle meselenin tet
kik edilmesi lâzımdır. Komisyona iade edilmiş
tir, efendim. 
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4. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-

oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) (S. Sayısı : 92) 

DÎLIüKÇti KOMİSYONU BAŞKANI VASFİ 
GERGER (Urfa) — Sayın Başkan, müsaade bu
yurur musunuz? Geçen defa bizim mazbatalar
ımıza kere edilirken, Yüksek Senatoda tebellür 
eden fikirler muvacehesinde biz komisyon olarak 
mazbatayı geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gerger, mazbatayı geri 
istiyorsunuz değil mi? 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI VASFİ 
GERGER (Urfa) — Evet efendim. Sonra vara
cağımız karara göre yüksek huzurunuza geline
cektir. 

BAŞKAN — Encümen geri istemiştir. 92 nu
maralı rapor komisyona iade edilecektir. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı Ka- ' 
varın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Bilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/60, C. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 94) 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

1)1 LEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI VASFİ 
GERGER (Lı-fa) — Aynı sebeplerle raporu ko
misyona geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun isteğine uyarak, 
raporu komisyona iade ediyoruz. 

6. - - 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/167, 
C. Senatosu 1/191) (S. Sayısı : 96) 

BAŞKAN — Bu tasarı tadile uğramıştır. Bi 
naenaleyh, müzakeresi açık oya konulacaktır. Şu 
anda açık oydan da bir netice çıkamıyacağma gö
re ve gündemde de başka bir madde bulunmama
sı hasebiyle; 2 Nisan 1963 Salı günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,20 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Türkiye'de karaborsa satış
larının olup olmadığına dair yazılı sorusuna Ma
liye Bakanı Ferid Melen ile Ticaret Bakanı Muh
iti Ete'nin cevabı (7/72) 

C. Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Ticaret Ba

kanları tarafından ayrı ayrı yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Adana Senatörü 
M. Nuri Âdemoğlu 

Türkiye'de karaborsa satışları var mıdır, 
yo\k mudur? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 9 . 3 . 3963 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
istatistik ve Dokümantasyon Şb. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Sayı : 12 - A/1345, 8458 

! Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana 
| Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun yazılı 
j soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 . 2 . 1963 tarih, 1848-7/72 sayılı 

yazınız. 
Karaborsa satışları, fiyatları Hükümetçe tes-

bit ve kontrol edilen maddeler için söz konusu 
olduğuna, halen bu kabil maddeler tekel mad
deleri, şeker ve çimento gibi birkaç maddeden 
ibaret bulunduğuna göre bu maddeler üzerinde 
Bakanlığımıza intikal etmiş karaborsa satışları 
konusu yoktur. 

Ancak, kambiyo tahditlerine başvurmak zo
ru: ıda kalan her memlekette olduğu gibi döviz 
satışlarında karaborsa konusu ortaya çıkmak
ta, fakat halen dövizlerin de karaborsa veya dış 
mqmleketlerdeki serbest piyasa fiyatları resmî 
kupa çok yaklaşmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si M. Nuri Âdemoğlu'nun 11 Şubat 1962 tarihli 
yapılı soru önergesine cevabolarak bilgilerine 
an; ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 3 .1963 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
İçpiyasalar 

Sayı : 4/5912 

özü : Senatör M. Nuri Âdemoğlu'
nun yazılı sorusu H. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 . 2 .1963 gün ve 1848 - 7/72 - 2315 

sayılı yazınız. 
Sayın Senatör M. Nuri Âdemoğlu tarafın

dan Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımıza tevcih 
edilmiş bulunan «Türkiye'de karaborsa satış
ları olup olmadığı» hususundaki yazılı sorusuna 
ait Bakanlığımız cevabının ilişikte sunulduğunu 
arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Adana Senatörü Sayın M. Nuri Âdemoğlu'
nun karaborsa satışları hakkındaki yazılı soru
sunun cevabıdır. 

Memleketimizde bâzı maddelerin fiyatların
da artışlar vukubulmuş ise de bu artışların; 

A) İstihsal miktarının umumi olarak azlığı, 
B) İstihsal miktarının, ihtiyaç nisbetinde 

artış gösterememesi, 

C) İklim, toprak ve sulama şartları, mev
sim hususiyetleri gibi yıldan yıla değişen fak
törlerin tesiriyle istihsalin her sene birbirinden 
çok farklı miktarlarda tahakkuk etmesi, 
gibi sebeplerden ileri geldiği malûmdur. 

Bu sebeple de fiyatlarda görülen temevvüe-
lerin umumiyetle arz ve talep arasındaki muva
zenesizlik dolayısiyle vukubulduğunu kabul et
mek gerekir. Nitekim, fiyatları yükselen mad
deler yanında istihsal miktarlarının fazlalığı 
dolayısiyle fiyatı düşen veya artış göstermiyen 
maddelerin mevcudiyeti de bu mütalâayı teyid-
etmektedir. 

Bu itibarla; fiyatların piyasada serbestçe 
tekevvünü esas olarak kabul edildiğinden arz 
ve talebe göre vukubulan fiyat temevvüçleri-
nin normal karşılanması gerektiği düşünülmek
tedir. 
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Diğer taraftan; 
1. Yerli ve ithal malı tıbbi ve ispençiyari 

müstahzarlar, 
2. Yerli ve ithal malı zirai mücadele ilâç

ları ile ithal malı mücadele aletleri, 
3. Akar yakıt ile bunların tenekeleri, 
4. Taşkömürü, 
5. Çimento, 
6. Şeker, 
7. Çay, sigara, kibrit, tuz ve alkollü içki

ler, 
8. Kahve, 

nin satış fiyatları, esasen mahsus mevzuatına 
istinaden Hükümetçe tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bunlardan çimento ile taş kömüründen 
yalnız kok hariç, diğerlerinin Hükümetçe tes
bit edilen fiyatlarının üstünde satılması bahis 
konusu olmamıştır. Ancak, bu iki maddenin, 
ihtiyacın şiddetle duyulduğu devrelere münha
sır olmak üzere tesbit edilen fiyatlarının üstün
deki fiyatlarla satıldığı rivayet olunmaktadır, i 
Bu hususun da daha ziyade istihsalde veya is
tihsal edilen miktarların muhtelif sebepler ile 
istihlâk bölgelerine intikal ettirilmelerinde vu-
kubulan aksamalar ve istihlâkin mevsim icabı 
normalin üstünde artması yüzünden ileri gel
diği mütalâa olunmaktadır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Bemir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük'ün cevabı (7/82) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Adalet Bakanlığı ta

rafından gayet açık ve yazılı olarak her mad
denin ayrı ayrı cevaplandırılmasınla delâleıtleri-
nıiızi saygılarımla arz ve rica ederim. I 

Cumhuriyet 'Senatosu Üyesi 
Tunceli 

Mehmet Ali ©emir 

1. Vekâletiniz ve Vekâletinize bağlı •bilû
mum Müdürlükler tarafından: 

28 . 3!. 1963 O : 1 
a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine 

yapılan yatırımların miktarları, ve yerleri? 
Ib) Yenıklen hizmete girmesi için programa 

alınan müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri 
ve adları? 

c) 1963 bütçe yılımda etüdünün yapılması 
licabeden işler var mıdır? Varsa nelerdir ve yer
leri? 

ç) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâ
hilinde yapılması düşünülen yatırımların mik
tarı ve yerleri? 

d) 1964 bütçe yılında hizmete konulması 
düşünülen müesseseler ve tesisler var mıdır -
varsa yerleri vo adları? 

e) 1964 bütçe yılımda etüdl erinin yapılma-
,sı .ileabeden işler var mıdır, varsa nelerdir ve 
yerleri? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 27 . 3 .1963 

Ceza ve T. E. G-n. Müdürlüğü 
^ Ks. 6 

Sayı: 9728 

Cumhuriyet iSemaitosu Başkanlığıma 
i lgi : Gremel Sekreterlik Kanunlar Md. 2 0 . 3 . 

1963 gün ve 1962-7/82 sayılı yazıları. 
'Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet 

Ali Demir'e ait soru önergesi aşağıda gösteril
diği veçhile cevaplandırılmıştır. 

1963 bütçe yılında : 
a) 41 3151 lira keşif bedelli Tunceli Merkez 

Ceza Evi Jandarma Karakolu binası, 
b) Hozat - De§t mevkii 256 '548 lira keşif 

bedelli Tarım Yeni Ceza Evi için yatırım yapıl
mıştır. 

c) Merkez ve Mülhakatı ceza etvleflniıı 
muhtemel onarımları için de yatınım yapilâeö.k-
tır. 

d) 1964 yıılı proignamı henüz tanızim «dil
mediği için adı geçen vilâyet dâhilinde b&şka--
ca nerelerde yatırım yapılacağının teshitdıne im
kân görületmeımigıtir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülhak Kemal Yörük 

Adalet (Bakanı 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
ri] ıin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi bakkındakii 21 . 6 . 1944 tarihli) ve 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 1Q 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : l 1 
Çekinserler : 3 

Oya katılmayanlar : 63 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
^ENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ün aldı 
•Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Hasım Hancıoğlu 
]Mustafa Yılmaz İnce 
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hifa/t Etker 
Mansur Uluısoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbıın 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçkıe 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
S i m Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendei1 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Akstı 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerirn Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. §. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 
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ORDU 

Eşref Ayhan 
RÎZE 

Necip Danişoğlu 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Cahit Tok göz 

SÎVAS 
Ahmet Çeke m oğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşlkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Byidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Enat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
SAKARYA 

Turhan Kapan!; 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Ze'ki İslâm 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

[Reddedenler] 

SİİRT 

jâtif Aykut 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 

[Oya katılmıyanlar] 
TABLÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Seiâhattin özgür (t.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapau 
<B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan (t.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

T*tLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit. Sarık»ya 

(i.) 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DİYARBAKLR 

İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

HAKKÂRİ 
Âdil Türk oğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tcvetoglu 

— 490 — 
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SİNOP 

$uphi Batur 

KtVAS 
^ifftt öf ten (B.) 
^ıiya ör der 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni ©etil (î.) 

TRABZON 
Şevket BuAadoğru 

Reşat Zaloğhı 

URFA 
Esat Mahımıut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Kök 
Nevzat Sengel 
Burhanettdin Ulue 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn o 

••p -.---><>«# •» - * * > > • * ' 



Cumhuriyet Senatosu 

ULLİÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

28 .3 .1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/177) 

2. — Cumhuriyet Senatosu üreleri Zihni Be
ti!, Selâhattin Özgür ve Halit Sankaya'ya izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/178) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında, 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red-
doluımn metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 2/201, 2/223; 
C. Senatosu 2/36) (S. Sayısı: 31 e 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi: 12 , 3 .1963] 
B -TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe1 Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) (S. Sayısı: 
92) [Dağıtma tarihi: 14 .3 .1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/60, C. Senatosu 4/7) (S. Sayısı: 
94) [Dağıtma tarihi: 14 .3 ,1963] 

3. -— İhracatı geliştirmek amacı ile vergi
lerle ilgili olaıak Hükümetçe alınacak tedbirler 
brıkk-Maki kanım tasarısının Millet Meclisince 
kabul oranan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım, Malî ve. İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları ile Anayasa ve Ada
let Komisyonu mütalâası (M. Meclisi 1/303 C. 
Sönatosu 1/140) (S. Sayısı: 98) [Dağıtma ta
rihi: 25 .3 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu ra
poru (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi: 18.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. - 5 .1 .1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 

Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/167, C. Senatosu 1/101) (S. Sayısı: 96) [Da
ğıtma tarihi: 25 . 3 .1963] 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa-
n-â,ji ve Tarım ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/357, C. Senatosu 1/193) 
(S. Sayısı: 97) [Dağıtma /tarihi: 25 .3 .1963] 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
saydı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /201 , 

2/223; C. Senatosu 2 /36) 
(Kat : M. Meclisi S. Sayısı : 283) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği U> , 12 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
$ayı : 1710-7709 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Klastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılamlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656. sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair ka
nun tekliflinin reddine dair olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 . 12 . 1962 tarihli 14 ncü Birle
şiminde kabul edilen Plân Komisyona raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet, Meclisi Başkam 

Fııad Sirmev 

Not : Bu teklif 13 . 4 . 1962 tarihinde Başkanlıkça komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
26 . 10 . 1962 ve 7 . 12 . 1962 tarihli 136 ve l i nci'ı Birleşimlerinde reddedilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 29 . 9 . 1962 

Esas No. : 2/152, 2/201, 2/223 
Karar No. : 80 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve üç arkadaşının Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamunun 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desiyle değiştirilen 8 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifiyle, Cum
huriyet Senatosu îstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve iki arkadaşının ve Kastamonu Milletvekili 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu'nun kanun teklifleri komisyonumuza havale edilmiş olmakla aynı ma
hiyette olmaları hasebiyle birleştirilerek Devlet Personel Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığı tem
silcileri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 
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Her üç teklif de 4598 sayılı Kanun hükümleri icabı bulunduğu kadro maaşının üstünde iki: 

üst derece terfi imkânını kâfi görmiyerek kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen bu gibi memur
ların kadrosunun dört üst derecesine kadar terfi etmelerini hedef tutmaktadır. 

Devlet personel nizamiyle doğrudan doğruya alâkalı olması hasebiyle Devlet Personel Daire
sinin de mütalâasının alınması uygun görülerek gerekli izahat alınmıştır. 

Gerek Devlet Personel Dairesi Başkanının ve gerekse Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği 
izaihat neticesinde; kanun tekliflerinin gerek bugünkü barem sistemini ve gerekse hasırlanmakta 
olajı yeni personel statüsünü kökünden sarsacak şekilde olduğu, Devlet memurları arasındaki 
hiyerarşiyi ortadan kaldıracağı, ayrıca bütçeye de 300 milyon liradan fazla bir külfet tahmil 
eylediği hususları tebarüz etmiş bulunduğundan kanun tekliflerinin kabulüne imkân görülme
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Henatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 286 
Karar No. : 5 fi 

İH . 12 . 1962 

YÜKSÜK WA.SLCAiYL.lOA 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 .12 1962 tari hli 14 ncü Birleşiminde görüşülen Kastamonu 
Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair kanun teklifi ko
misyonumuza havale edilmekle 18 . 12 .1962 tarihli toplantısında görüşüldü. 

Konu Devlet Personel Dairesinin tamamiyie içindedir. Personel Dairesi faaliyetlerinin hızlan
dırılması suretiyle keyfiyetin temelinden halli yoluna gidilmesi ve her halde memur aylıklarının as
gari geçim hadleri üzerinde, sosyal adalet icaplarına da uygun seviyelerde tesbiti gereğinde oy 
birliği hâsıl olmuştur. 

Perakende tedbirler yerine temel prensipler içerisinde meselelerin halli lüzumuna inanan Komis
yonumuz teadül esaslarını büsbütün bozacak mahiyetteki bu tekliflerin reddi konusunda Millet 
Meclisi Umumi Heyeti ile aynı fikre varmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
ıK'onya. 
¥. Kıhc 

Talbiî Üye 
S. Güıısoytralk 

İmzada bulunamadı 

SÖZKM'I 

.Arikaı-.-ı 
N. Ayımas(> 

Van 
F. fstk 

Talbiî Üye-
//'. Tmukanat 

Si iri 
L. Aykut 

Ordu 
Ny. Koksal 

Konya 
I/. Dinekli 

Balıkesir 
K. Öritaş 

İmzada bulunamadı 

C Soual.osıı ( S. Say IMI : -'!! e 'J. nci ek 
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Bütçe Komisyonunun ikinci raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
\ Bütçe Komisyonu 11 . 2 . 1963 
| Esas No. 2/36 

Karan- No. 62 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 'te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddeleriaMn değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi, Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına sunulup oylanan takrirler okunup teİDHf «ahipleıânin 
mütemmim ve mükerrer beyanları dinlendikten ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin izahları ve 
vâki suallere cevapları <!a teshil olunduktan sonra, komisyonumuzca vanlan neticenintelhisan 
arzı karara, bağlanmıştır. 

Şöyleki; kadrosuzluk yüzünden terfi edeıniyen memurlara verilmiş olan iki üst deı^ece maaşı
nın da kifayet etmediği, bir veya iki üst dereceye daha terfih imkânlarının sağlanmasiyle ufki 
istikametine yönelinnıiş olacağı ve terfi istikametine bu imkânla memurlar arasında nispî bir 
fjerahlığın yaratılacağı yolunda, teklif sahiplemnin imhlann^la hakh noMalar bMunduğu şüp
hesizdir. 
! Teklifi reddeden komisyonumuz konuyu yeniden etraflıca tetkik etmiş, takrirlerin de he

define uygun olarak aşağıdaki gerekçenin ışığı altında teklif in reddine 'karar verilmesine Ynice 
Senatonun takdir ve tasvibine arzına karar vermiştir. 

a) Münferit, perakende tedbirler Devlet Personeli konusTimun bütün cepheleriyle ciddî 
ve radikal bir hal yoluna girmesini geciktirebilir. Konunun ehemmiyetiyle ölçülü prensiple
rin süratle alınabilmesi ve Devlet Personel Kanununun sayı, maaş, terfi bakımlarından tea
düle ulaşabilmesi bu istikametteki tazyikin devamına ve münferit ve geçici tedbirler yoluyla 
yteni teadülsüzlükler yaratmamaya geniş mikyasta bağlıdır. 
| b) Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne. dair olan 3656 sayılı Kanunla ve 

düşük derece maaşı ile en yüksek derece maaşı arasındaki fark 15 misli iken sonra yapılan ta-
djillerle bu 6,5 misline kadar indirmek suretiyle yelpaze daraltılmıştır. Yüksek derecede üst 
dereceye terfi imkânı olamıyacağına göre alt derecelerde birer veya ilk teklife göre ikişer daha 
üst dereceye terfi imkânının verilmesi bu yelpazeyi âdeta yapışık hale getirecek ve mümeyyi
zin umum müdür, müşavirin müsteşar kadar maaş alması gibi garip neticeler doğuraeak ve 
teadül bu suretle de büsbütün bozulmuş olacaktır. 

c) Terfi mekanizması statik değil dinamik bir karakter arz eder. Teklifin hazırlandığı sı
rada on bin memura tatbik edileceği jiçin 12 veya 15 milyonluk bir külfet gibi görünen mevzu 
aiydan aya terfi süresini dolduranların sayısı artacağı cihetle yükselecek ve bütçenin biraz da 
nazari olan dengesini vahîm surette bozacak rajkamlara ve ikji üç yıl içinde de yüz milyonla -
r|a baliğ olacak bir malî portre ihtiva etmesi bakımından dahi şayanı kabul görülmemiştir. 

d) Belirli prensipler dâhilinde ücret ve maaş sistemlerinde değişiklik yapma, bir Hükü
met işi olup çalışanlarda ve alelûmum vatandaşlarda huzursuzluk yaıratmıya müncer olacak, 
aynı zamanda malî imlkân ve takat bakımından da Hazineyi çıkmazlara düşürebilecek teklif-
lsrin münferit mülâhazalarla yapılması da temenniye değer hususlardandır. 

e) Devlet Personel Kanununun süratle hazırlanıp teşriî meclislere arzı tekrar ve ehemmiyetle 
temenniye şayan görülmüştür. 
i Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü 
Sakarya Ankara Balıkesir Bursa 

Kâzvm Yurdakul Nkjazi Ağwnash t. tiabri Çağlmıavş/H 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 31 e 2 jıei ek ) 

I 
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!)iy ar bakır 

A imi Erdoğan 

Vatı 
Faruk Işık 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyon/u 

Esas No': 2/36 
Karar No : 6S 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve A arkadaşı ile İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçin e ve 2 arkadaşının, Kastamonu Mille t/v ekil i İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun; Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesiyle değiştirilen 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklif
leri komisyonumuzca 18.12.1962 ve 11.2.1963 tarihlerinde Millet Meclisinin ret kararma uyulmak 
suretiyle kabulünün doğru olmadığı kararlaştırılmış olup son kararımız üzerine Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunca 14.2.1963 tarihinde cereyan eden müzakere ueticesinde; kanun teklifindeki 
4 üst derece yerine 3 üst derece şeklinde yapılan teklif üzerine bu esas dairesinde bir maddenin 
tedvini hususunun komisyonumuza havale edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar üzerine yapılan müzakere neticesinde 4598 sayılı Kanunun 2 derece terfi esasını tes-
bit eden 4 ncü maddesi, Genel Kurulun kararma tebaan ve maddedeki prensiplere göre 3 derece 
terfi esasına göre kaleme alınarak yürürlük ve yürütmeye mütaallik 2 madde ilâvesiyle 3 madde
lik kanun metni haline getirilmiştir. 

•Genel Kurulun Öncelik ve ivedilikle tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip' 
Konya Van Bitlis Balıkesir 
M. Küte. F. Işık V. Oeholoğlu K. Öztaş 

Konya Siirt Tabiî Üye 
M. Dinekli L. Aykut II. Tunçkanaf 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİREREK KABUL ETTİĞİ METlN 

Devlet memurları aylıklarının tevhit v< teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı nmddeler eklenmesi hakkındaki 21.6.194i tarih ve 4598 sayüı 

Kanunun i ncü maddesinin değiştirilmesine dair kamun teklifi 

MADDE 1. — 21.61944 tarih ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bulundukları derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu halde, 
hususi teşkilât kanunlannın koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst 

G. Senatosu { S. Sayısı : ol e 2 nci ek ) 

Konya Malatya Sürt 
Mustafa Dinekli Ntirit Yetkin Lâtif Aykut 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Su})hi (iiirsoylrut: Haydar Tttnıkattat 

Bütçe Komisyonunun üçüncü raporu 

22 . 2 . 1963 
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dereceye geçirilmiyenlerle kanuni hükümler dairesinde terfie hak kazanmış bulundukları halde kad
roda açık yer olmamak veya bulundukları memuriyetlerde kalmalanna idarece lüzum görülmek 
vejpa bulundukları memuriyetlerde üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi edemiyenlere bir üst 
dejrece maaşı ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyen 
veya terfi edemiyenlere ikinci bir üst derece maaşı ve bu derecede de yine bir terfi müddeti ge-
Çİıferek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi edemiyenlere üçüncü bir üst derece 
maaşı verilir. 

3 ncü derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle iki üst derece maaşı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçirerek terfie hak kazananlara yüz lira tazminat verilir. 

! îkinci derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle bir üst derece maaşı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçirerek terfie hak kazanlara 100 lira ve yine bir terfi müddeti daha geçire
rek terfie hak kazananlara ikinci defa yüz lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derecede memuriyetlerde bu derecede bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak ka
zananlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir terfi müddetini doldurarak terfie hak kazananlara 
ikinci bir yüz lira ve yine üçüncü bir terfi müddetini doldurarak terfie hak kazananlara üçüncü 
bir yüz lira aylık tazminat verilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu derece maaşı bir terfi müd-
detince müktesep hak olarak almış bulunması esastır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 31 e 2 nci ek ) 





Dönem : i ft*f 
Tô iant! : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : \3l 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Millet 
Mjeclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve 

Tarım ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/357, 
C. Senatosu 1/193) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı 89) 

Millet Meclisi 
\Genel Sekreterliği 20 . 2 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
\Sayı: 3935 -19412 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 2 . 1963 tarihli 54 neü Birleşiminde öncelik ve ivedââiıkk görüşülerek 
kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kımdaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

! Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 24 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale, edilmiş ve Genel Ku
rcun 19 . 2 . 1963 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 

l Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 21 . 2 . 1963 

\ Esas No: 1/193 
Karar No: 13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
I 

I Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa-
yjlı cetvel ile tadil ve eklerinin Tanın Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
l i sans ı ; 

! Komisyonum uzu ıı 21 . 2 . 196" tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

! Gerek kanun tasarısının gerekçesinde ileri sürülen hususlar ve gerekse Bakanlık temsilcileri
nin vermiş oldukları izahlar Komisyonumuzca da yerinde görüldüğünden mezkûr kanun tasarısı 
AJHıllet Meclisi Oonol Kurulunda kabul edilen şekli ile aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere. Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
" • 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Muğla Artvin Çorum Tabiî Üye 

Muallâ Akarca Fehmi Alpaslan AUh'-drlin (yti+ı Vehbi Er.m 
Oumhurbaşkan i nca 

Seçilen Üye Adana Bursa Hatay 
Enver Kök Mehmet Nuri Âdemoğlu Baki Güzey Vehbi Aksarı 

Kontenjan 
Nevzat Senpcl 

Kütahya 
Hahattin Özbek 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/193 

Karar No: 70 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

21 . 3 . 19(1 

Millet Meclisinin .19 . 2 . 1968 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 8656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» Komisyonumuzun 21 . o . 1968 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık, Devlet 
Plânlama ve Personel Dairesinden gelen temsilcilerin de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde ileri sürülen hususlar ve gerekse Bakanlık, Plân ve Per
sonel Dairesi temsilcilerinin vermiş oldukları izahat yerinde bulunmuş ve Komisyonumuzca La-
lahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliğine ait kadrolarda görülen mütehassıs ve asistan tâbirlerinin 
(Veteriner mütehassısları ve Veteriner asistanları) kapsadığı anlaşılmış ve bu kadrolar kabul 
olunmuştur. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvibine arz (»dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 
Bursa 

t. Sabri Çağlayangil 

Bu mazbata Sözcüsü 
Balıkesir 

Kadri öztas 
Konya 

M. Dineklİ 

Sekreter 
Bitlis 

C. Geboloğlu 
Van 

Faruk hık 

Siirt 
Lâtif Aykut 

O. Senatosu ( S, Sîiyısı : 97 



MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTIHİ METÎN 

devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
8656 sayılı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 

kamın tasarısı 

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sa-
jvılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
(cetvel ile tadil ve eklerinin 
[Tarım Bakanlığı kısmına ili-
jşjik cetvelde gösterilen derece, 
sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

; MADDE 2. — Bu kanun ya-
jyımı tarihinde yürürlüğe girer. 

I MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
[yürütür. 

SANAYİ VE TARİM 
! KOMİSYONUNUN KABUL 
! ETTİĞİ METİN 

: Devlet m em urları aylıklarını n 
' tevlıil ve iıadi'ılilne dair olan 
! 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
> sayılı cetvel ile tadil ve ekleri-
I nin Tarım Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılması hakkında 
kanan tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. ~ Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen | 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
l Genel Kurulunca kabul edilen 
| 3 ncü madde aynen kabul edil-
I mistir. 

Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen (1) sayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

IİÜTÇE K( »MİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet memurları aylıklarını n 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin. Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen (1) sayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

<f. SoıiHtosu ( S. Sayısı : 07 ) 



Millet MeclİBİnce kabul olunan cetvel 

[1 ] SAYILI CETVEL 

Lahikan Yetiştir m <• re Deneme Çiftliği 

Memuriyet in tıev'i 

V İ I ' J Â Y U T U M 

Veteriner İşleri (h-nef Mvıiürlüâiı 

:: Mütehassıh Müdür î 
5 Mütehassıs Müdür :V!u:i\>im ! 
-I- Mütehassıs s 
5 Mütehassıs S 
7 Asistan 10 
8 Asistan |() 

'.afiş 

I 500 
1 100 
I 250 
i 100 

800 
700 

D. Memuriyetin, nev'i 

5 Makina Mühendisi 

8 Teknisyen 

11 [jâboı-ant 
(i Mesul Muhasip 

7 Ayniyat Mermi mı 
.1.0 Ambar Memuru 
10 Veznedar 
! 1 Mutemet 
11 Memur 

Aded 

1 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
>) 

Maaş. 

1 100 
700 
450 
!)50 
800 
500 
500 
450 
450 

Şap Enstitüsü 

Y İ ' h A V U T l d M 

Veteriner İsleri (Icnel Müdür 

o Mütehassıs Müdür 
4 Mütehassıs Müdür Muavini 

(Teknik) 
i Mütehassıs Müdür Muavini 

(İdari.) 
o Mütehassis Müşavir 
.'> Basnıütehassıs 
<> Mütehassıs Lâboratn\•;>»• Şei'i 
4 Mütehassıs Lâboratuvar f'.4i 

4 Mütehassıs 
5 Mütehassıs Yardımcısı 
'•\ Mütehassıs Kimyager 
4 Mütehassıs Kimvaü'or ('Y:ırdım~ 

i 500 

1 250 

250 
500 
500 
500 
250 
250 
100 
500 

cısı) 
5 Asis tan (Veter iner) 
6 Asistan (Veteriner) 
o Teknik İşletme Mütehassısı 
:\ Makina Mütehassısı 
4 Makina Mütehassıs Yardımcısı 
fi Tecrübe Hayvan la r ı Elevaj Şefi 

4 Başteknisyen 
7 Teknisyen 

9 Teknisyen 
9 Aşı Sevk Memuru 

7 Ambar Memuru 

10 Ambar Memuru 
10 Mutemet 
7 Kültür Dairesi Memuru 

1 
20 
20 
1 
1 
1 
4 
l 

20 
10 
1 
1 
1 
1 
1 

L 250 
1 400 
950 

1 500 
1 500 
1 250 
950 

1 250 
800 
(İ00 
600 
800 
500 
500 
800 

(.). S i ' t U l t o s i l S. Sayısı : 97 ) 



Dijnem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alı-
najcak tedbirler hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Malî ve ikti
sadi işler ve Bütçe komisyonları raporları ile Anayasa ve Adalet 

Komisyonu mütalâası (M. Meclisi 1/303, C. Senatosu 1/140) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı 17) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sam : 320R - 15737' 

1 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 2 . 1 . 1963 tarihli 24 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul I edilen, ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler 
hakkındaki kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 3 . 10 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genci Kuru
lun 26 . 12 . 1962, 28 . 12 . 1962 ve 2.1. 1963 tarihli 22, 23 ve 24 ncü Birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili ola
rak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Mamullerimize ihraç gücü ka
zandırmak amacı ile bunların tevsik edilecek ih
raç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer te
sirler icra eden sair mükellefiyetleri, muaflık ve 
istisnalar ihdası veya iade suretiyle ve gerekti
ği takdirde mevcut malî mevzuattaki ihracata 
mütajallik muaflık, muvakkat kabul ve iade hü
kümlerini de geri bırakarak tamamen veya kıs
men bertaraf etmeye ve bu maksatla gerekli 
usulleri ihdasa, bunların uygulanmasını müm
kün jkılacak şartları hazırlamıya, bu usul ve 
şartlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulunca ihdas olunacak 
usullere, hazırlanacak şartlara ve bunların de
ğiştirilmesine mütedair kararlar yayınlandıkla
rı tarihte yürürlüğe girmekle beraber bu tarih
ten itibaren üç ay içinde yasama organının ona
yına sunulur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 10 , 1 , 1963 

Esas No. : S. Sayısı : 10 
Karar No. : 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza 4 . 1 . 1963 tarihinde öncelik ve ivedilik kararı ile gelmiş bulunan ihracatı 
geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarısının 
komisyonumuzun 10 . 1 . 1963 tarihli oturumunda Anayasaya uygunluğu bakımından Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna havalesi karar altına alınarak mütalâa verilmesi beyanı ile mezkûr ko
misyona havale edilmiştir, öncelik ve ivedilik taşıyan bu tasarı hakkındaki mütalâanın müstace
liyetle intacedilmesi için gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

C. Senatosu Sanayi ve Tarım 
Komisyonu Başkanı 

Muallâ Akarca 
Muğla 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 10 . 1 . 1963 

Esas No. : S. Sayısı: 9 
Karar No. : 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonumuza öncelik ve ivedilikle gönderilmiş bulunan «ihracatı geliştirmek amacı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarısı» hakkında komisyonumuz 
mezkûr kanunun lâfzı ve ruhu ile Anayasaya uygunluğu bakımından içtüzüğün 28 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasını almaya 10. \ . 1963 
tarihindeki oturumunda karar almıştır. 

Mezkûr kanun tasarısının Anayasanın lâfzına ve ruhuna uygun bulunup bulunmadığı hakkın
daki mütalâanızı vermenizi saygılarımla arz ederim. 

O. Senatosu Sanayi ve Tarım 
Komisyonu Başkanı 

Muallâ Akarca 
Muğla 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 98 ) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 16 . 1.1963 

Esas No: 1/140 
Karar No: 28 

! YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sanayi ve Tarım Komisyonunca incelenmekte bulunan ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle 
ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarısının Anayasaya uygun olup olmadı
ğı I bakımından Komisyonumuza havalesi istenilmiş ve Yüksek Makammızca 11 . Ocak 1963 tari
himde ilgili dosya komisyonumuza havale edilmiş bulunmakla keyfiyet Anayasa ve Adalet Komis
yonunun 15 . Ocak 1963 tarihli birleşiminde incelenerek aşağıdaki mütalâanın yazılmasına ka
rar verildi : 

1. Sözü geçen kanun tasarısı sanayi mamullerimizin ihraç fiyatlarında tesirler icra eden ver
gi, resim ve harçlarda muaflık ve istisnalar ihdası yahut tahsil edilmiş olanların iadesi sureti ile 
bunlara ihraç gücü kazandırmak amacını gütmektedir. 

Tasarının 1 nei maddesine göre bu muaflık ve istisnaları ihdasa Bakanlar Kurulu yetkili kılın
maktadır. 2 nei maddeye göre Bakanlar Kurulunun bu konuda yaymlıyaeağı kararname derhal 
yüHirlüğe girmekle beraber 3 ay içinde Yasama Organının onayına sunulması gerekmektedir. 

2. Anayasamızın 61 nei maddesinin son fıkrasına göre (vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî 
yüiümler ancak kanun ile konur.) Kanun ile konan bir vergi, resim ve harem belli konularda kai-
dııılması da bir kanun ile olabilir. Anayasamızın 64 ncü madesi kanun koymak, kanunları değiş
tirmek ve kaldırmak yetkisinin T. B. M. Meclisine aidolduğunu açıkça ifade etmektedir. Yine 
Anayasamızın 5 nei maddesi yasama yetkisinin elevredilemiyeceğini ifade etmektedir. Bu madde
nin Temsilciler Meclisinde ikinci müzakeresinde verilen ve bir fıkranın eklenmesini istiyen öner
ge reddedilmiştir. ilâvesi istenilen fıkra şu idi, (Ancak esas ve ilkeleri belirtilmek suretiyle 
beljli konularda ve belli bir süre için Hükümete kanun hüküm ve kuvvetinde kararnameler çı
kartma yetkisi verilebilir.) 

i Bu önergenin de reddedilmesi göstermiştir ki, Anayasayı yapanlar yasama yetkisine giren ka
nunlarda kararnameler çıkarmak hakkını icra organına vermeyi düşünmemişlerdir. Başka bir de
yimle Anayasamız başka memleketlerde olduğu gibi Delagasyon usulünü kabul etmemiştir. 

3. Söz konusu tasarıda, kanunla konan ve kanunla kaldırılması gereken vergi, resim ve harç
ların bir ierai tasarrufla kaldırılabilmeleri kabul edilmiş ve bu tasarrufun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girmesi esası konmuş bulunduğundan Anayasanın yukarıda açıklanan hükümleri ile bağ
daşabileceğini kabul etmek imkânsızdır. 

4. Bu kararnamenin 3 ay sonra Meclisin onayına sunulması da durumu değiştirmemektedir. 
Çünkü aradaki sürede kararname hükümleri uygulanacaktır. 

Netice; arz edilen sebeplere göre tasarının Anayasa hükümlerine aykırı olduğu ve istenilen 
muafiyetlerin ilgili kanunları tadil eden tasarılar ile önceden T. B. M. M. den geçirilmek suretiy
le sağlanması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadeleri saygı ile arz olunur. 
Başkan Bu kanunda Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
Bursa C. Bşk. Kontj. İzmir Tabiî Üye 

Şeref Kayalar Âmil Artus Ö. Lûtfi Bozeah Suphi Karaman 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adana Aydın 

Selâhattin özgür Âdil Ünlü Mehmet Ünaldı O. Saim Sarıgöllü 
imzada bulunamad 

Erzurum Uşak 
Nihat Pasinli Müstenkifim 

Kâmil Coşkunoğlu 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 98 ) 
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Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu l(i . I . I9(i8 

Karar No. : 1/140 
Esas No. : 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuzun 10 . 1 . 1963 tarihlî oturumunda Anayasaya uygunluğu bakımından Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna havalesi karar altına alman İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirler hakkındaki kanun tasarısı C. •Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun 15 . 1 . 1963 tarih ve 28 No, lı kararlariyle Anayasaya uygun olmadığı görüşü ile 
komisyonumuza iade edilmiştir. Komisyonumuzca da bu görüşe uyularak, tasarının Anayasaya ay
kırılığı yönünden ret ve iadesine 16 . 1 . 1963 günü karar verilmiş bulunmaktadır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
O. Senatosu Sanayi ve Tarım 

Kom i sy onu B aşk an ı 
Muğla 

Muallâ Akarca 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 2 . 1 . 1963 tarihli 24 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilip, komisyonumuza havale buyurıılan «İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak 
alınacak tedbirler hakkındaki kanun» tasarısı komisyonumuzun 10 . 1 . 1963 tarihli oturumunda 
Anayasaya uygunluğu bakımından mütalâaları alınmak üzere Anayasa, ve Adalet Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 15 . 1 . 1963 tarih ve 28 No. lı kararı ile Anayasaya kati
yetle uygun olmadığı görüşü ile iade etmiştir. Komisyonumuzca da bu görüşe uyularak, tasarının 
Anayasaya aykırılığı yönünden reddine 16 . 1 . 1963 tarihli toplantıda oybirliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
C. Senatosu Sanayi ve 

Tarım Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Muğla, Artvin Corum Tabiî Üye 

M. Akarca F. Alpaslan A. Eriş S. özgür 

Bursa Hatay İstanbul Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
B. Güzey V. Aksöy »Şf. Akyürek N. Sengel 

C. Senatosu (S . Sayısı: 98) 



Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Sen-atosu 

Mcüî ve iktisadi İşler Komisyonu <s' . 2 . 1963 
Esas No. : .1/140 

Karar No. : 31 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale buyurulan : İhracatı geliştirmek amaciyle vergilerle ilgili olarak Hükü
metçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarısı. 

O. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun 16 . 1 . 1963 tarih ve (28) No. lı kararı ile 
Anayasaya aykırı olduğu karara bağlanmış olduğundan İçtüzüğün (37) nci maddesi gereğince 
komisyonumuz da bahis konusu tasarının Anayasa hükümlerine uymadığı kanaat ve düşüncesiyle 
reddine ekseriyetle karar vermiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 
Balıkesir 

H. Â. Türker 
Manisa 

0. f^ü orsan. 

Kâtip 
Sinop 

S. Battır 
İstanbul 

S. T anman 
Mardin 
A'. Oval 

Ankara 
E. Etker 

İzmir 
//. Onat 

Sivas 
If. tföylemezağlu 

Giresun 
S. OrJıon 
Kütahya 

0. G. Erkul 

Bütçe Komisyonu raporu 
Gumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/140 
Karar No: 71 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

21 . 3 . 1968 

Millet Meclisi genel kurulunun 26 . 12 . 1962, 28 . 12 . 1962 ve 2 . 1 . 1963 tarihli 22, 23 ve 
24 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «İhracatı geliştirmek amacı 
ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 
21 . 3 . 1963 tarihli toplantısında ve ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müza
kere edildi : 

Hükümetçe vergi iadesi yoluna gidilmesi doğru olamıyacağı gibi Anayasa ve Adalet Komisyo
nu mazbatasında da belirtildiği üzere bu nevi yetkilerin Hükümete tanınması, teşriî Meclislere ni-
yabeten kanun kuvvetinde kararnameler ısdarı mahiyetinde görülmüş ve Anayasaya aykırılık arz 
eden kanun tasarısının reddine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Genel kurulun tasviplerine, arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkan vekil i Sözcü 
Konya Sakarya Ankara Balıkesir 

M. Kıhr K. Yurdakul N. Ağırnash K. Öztas 
Konya Siirt. Van 

Muhalifim L. Aykut F. Işık 
Uf. Din ek I i 

O. Senatosu (' S. Sayısı : 98 ) 




