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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye »Süt Endüstrisi Kurumu kurulması 
hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere, 
Sanayi ve Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe 'komisyonlarından beşer üyenin iştirakiyle 
bit- Geçici Komisyon kurulması kabul edildi. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup 
Başkanlığına Bursa Üyesi ihsan Sabri Çağla-
yanglil'in seçildiğine dair Cumhuriyet Senato
su A. P. Grup Başkanlığı yazısı okundu, bilgi 
edinildi. 

Üyelerden Lûtfi Tokoğlu, V'asfi Gerger ve 
Zeki Arsan'a izin verilmesi hakkındaki Baş
kanlık tezkeresi okundu ve izinler fcaıbul olundu. 

1 Kasını 1962 tarihinde yapılan C. Senatosu 
Başkanlık Divanı seçiminin Anayasa ve Adalet 
Komisyonunca Anayasa açısından tetkiki husu
sunda C. Senatosu Genel Kurulunun 22 Kasım 
1962 tarihli 9 ncıı Birleşiminde alman karar 
üzerine, Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafın
dan hazırlanan rapor, üzerinde görüşüldü ve red
dedildi. Bu konuda Tekirdağ Üyesi Selâmi 
Üren'in önergesinin; «Cumhuriyet Senatosunun 
üye tamsayısı üzerinden siyasi parti gruplarının 
kuvvet ölçüsüne göre oranının, tesbit edilerek 
Divana iştirakinin evvelâ sağlanması» hü'kmü ile 
Kars Üyesi Mehmet Hazar ve arkadaşlarının 

önergesinin (Ç) bendini teşkil eden «Başkanlık 
Divanına katılmayı siiyasi parti gruplarına has
reden bir mânayı Anayasa tanımamaktadır.» ve 
«Başkanlık Divanı seçimlerinde Anayasanın 86 
ncı maddesinin mi, yürürlükte bulunan içtüzü
ğün 6 ncı 'maddesinin mi uygulanacağının, yeni 
İçtüzükte acık olaırak belirtilmesi gerekli oldu
ğu» şeklindeki paragrafları kabul olundu. 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat 
Kanunu tasarısının Millet Meclisince kaıbul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma ve Bütçe komisyonları raporları üzerinde 
görüşülerek, tasarının 1 - 7 nei maddeleri kabul 
ve 8 nci maddesi komisyona geriverildiğinden 
diğer (maddelerinin müzakeresi gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Yakit gecikmiş bulunduğundan 18 Nisan 
1963 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zer en 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Adana Milletvekili Kemal Saanibrahim-

oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı 
kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/66; ' C. Senatosu 4/12) (Günde
me) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
üinıoğlu'ııun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 sayılı 
kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/69; C. Senatosu 4/13) (Günde
me) . 
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B Î B Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 
KATİPLER : Madt Zeren (Amasya), Nizamettân özgür (Oaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıytorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
ye başlıyoruz. 

4. — SEÇİMLER 

i. — Avrupa Konseyi î$ti§ari Meclisine üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel bir 
seçim yapmak zaruretiyle karşı karşıya bulun
maktayız. 

Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine seçile
cek asil ve yedek üyelerin seçimi vardır. Ma-
1.amaliniz Salı günü tatil, bu seçim Perşembe 
gününe kaldığı takdirde gecikecektir. Sonra, 
toplantıya yetişememek ihtimali de vardır. Bu 
itibarla namzetlerin isimlerini okuyorum : 

3 asil, 3 yedek aday isimleri partilerden gel
miştir. İsimleri şunlardır : 

Celâl Ertuğ; Adalet Partisi adına, Sabahat-
tin Adalı; Yeni Türkiye Partisi adına, Nurullah 
Esat Sümer; Cumhuriyet Halk Partisi adına 
asil üyelikler için namzet gösterilmişlerdir. 

Yedek üyelikler için de : Sabahattin Tan
ınan; Adalet Partisi adına, İhsan Akpolat; Ye
ni Türkiye Partisi adına, Muammer Obuz; Cunı-
thuriyet Halk Partisi adına aday gösterilmiş
lerdir. Bunun haricinde bir talep vâki •olmamış
tır. Şimdi,bu isimleri kaydediniz. Bu seçim için 

bir tasnif heyeti seçeceğiz. Namzetleri bir kere 
daiha okuyorum. 

(Adayların isimleri tekrar okundu.) 
Tasnif Heyetini seçiyoruz, efendim. 
Tevfik İnci (Zonguldak) (Yok sesleri) 
'Sıtkı Ulay (Tabiî Üye) (Burada sesleri) 

• Osman Alişinoğlu (Ankara) (Burada sesleri) 
Esat Çağa (Cumhurbaşkanınca S. Üye) (Bu

rada sesderi) 
BAŞKAN — Bu arkadaşlar tasnif heyetine 

seçilmişlerdir. 
Aday isimlerini bir daha okuyorum. 
Asil üyeliğe : Celâl Ertuğ, A.P. adına, Sa

bahattin Adalı, Y.TJP. adına, Nurallah Esat 
Sümer, C.H.P. adına. 

Yedek üyelikler için de : Sabahattin Tau
num, A.P. adına, İhsan Akpolat, Y.T.P. adına, 
Muammer Obuz, C.H.P. adına aday gösterilmiş
lerdir. 

(Ekrem Acuner'den başlanarak seçim için 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını Ikıılkumuyan arkadaş 
var mı?.. (Ytak sesleri) 'Oy'lama muamelesi bit
in istir. Tasnif Heyeti KtttVn verilerini alsın
lar. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAJII 

/. — Kırklareli Üyesi Ahmet Naci An re 
üç arkadaşının; Thresher Atom Denizaltısının 
batması ile meydana gelen feci kaza münasebe
tiyle Cumhuriyet Senatosu'nun üzüntü ve tees

sürlerinin dost Amerika Birleşik Devletleri Se
natosuna duyurulmasını istiyen önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
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C 'Senatosu! Başkanlığına 

Geçen hafta içinde Boston, açıklarında 
Thresflıer Atom Denizaltısının İmtım-ası ile «so
nuçlanan felci deniz kazası münasebetiyle Yüce 
(Senatonun üzüntü ve teessürlerinin dost A. B. 
D. Senatosuma duyrulimaiSima müsaadelerinizi 
arz ive teklif 'ederiz. 

Kırklareli Tunceli 
Ahmet Naci Arı M, Ali Demir 

18.4.1963 O 
Amasya 

'Macit Zeren 
Niğde 

İzzet 'Gener 

BAŞKAN — Yüksek Senatonun 'hissiyatı
na tercüman olau bu takrir üzerine Riyaset 
vazifesini yapacak ve tfıziyet telgraflarıım 'bil
direcektir. Arz ederim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — -Gündeme (geçiyoruz. 

1. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/366, C. Senatosu 1/198) (S. 
Sayısı : 108) (1) 

(BAŞKAN — 8 nci maddeye kadar 'gelmiş
tik:. 8 ııc'i maddede .bir tadil teklifi vardı. Ko
misyon söz mü istiyor efendim?. Buyuran. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUHİT
TİN KILIÇ (Konya) — Sayın B'aşkan, Sayın 
arkadaşlarım; geçen »celsedeki müzakereleri he
pimiz biliyoruz. Bunları Özetlemeye, şahsan ne 
Mzu.ni ne de mahal 'görüyorum. Kıymetli ar
kadaşım Sezai O'Kan !b.ir takrir vermişlerdi. 
Bu takrir, 8 nci maddenin müzakeresi esnasın
da, aynı maddenin (a) fıkrasının tekrar göz
den geçirilerek, hizmet sürelerinim eşitlik için
de tazminat verilmesinin temini için komisyo
na iadesÜ dileğinden ibaretti. Bu takrir üze
rine her iıaınlgi 'bir hataya düşmiyeliım, diye 
•mulhterem Senatonun malûmu 'olduğu üzere, 
diğer alâkalı maddıeleri d'e tetkik edelim diye, 
ıgeri kalan 'maddelerin tümünü geri aldık, ko
misyonda tekrar müzakere ettik, kıymetli ar-
Ikadaışımız 'Se'zai O'Kan Beyefendiyi de dinle
dik, muhterem arkadaşımız !bu takrirle der
piş ettiği (husustan vazgeçtiğini ıbize ifade bu
yurdu. Tahmin ederim ki şimdi bu beyanım1 

üzerine de ifade buyuracaklardır. Şu sebeple 
takriri geri alıp, 'eski maddenin kalbulü, yani 
(komisyonun ısevk ettiği, Millet 'Mec'l'üsinin Ibe-

(1) 108 S. Sayılı basmayazı 11 . 4 . 1963 
ffünlü 58 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

nimsedİği !8 nci /maddenin 'beniimısennıesini, tak
rir sahibi arkadaşımız da rica ediyor. 

Esasen 6 nci maddede: «'Denizaltı, dalgıç ve 
'kurbağa adam (hizmet faaliyetleri esnasında, bu 
faaliyetlerin...»' icabı <olarak (!a) fıkrasına igö-
re ; «kazaya mânız kalmış veya sakatlanmış 
'olmasından dolayı tedavi ıgö relilerden...» ('b) 
fıkrasında: «Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet faaliyetlerinin sebep ve tesirleriyle 
sağlık bakımından denizaltı, daîlgıç ve kurba
ğa iadam (hizmet kadrolarında ıgörev . alamıya-
eak durumda olduğu sabit 'olanlara...:» esasen 
6 nci maddeye 'göre ıbiı* tazminat 'verilmektedir. 

8 nci maddede 'derpiş edilen 10 sene müd
det subaylar için, 15 sene müddet de astısubay-
lar için derpiş edilen müddetler de 'beynelmilel 
kaidelere göre, miodem devletlerin 'hukukun
dan alınan ve tamamen ^onlara mu'vazl 'bir mad
de «Huğu için, 'biz 8 nci maddenin evvelce der
piş ettiğimiz gibi, yani fcom'feyonun 'kabul et
tiği, Millet Meclisinin benimsediği .gibi kabulü
nü tekrar arz ve rica edeceğiz. 

BAŞKAN — 'Sayım O'Kan1 bu (hususta !b'ir 
közünüz var mı? 

SEZAİ O'KAN (Talböî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkada şiarım; geçen birleşimde ıgö-» 
rüşmekte olduğumuz Denizaltı tazminat kanu
nu tasarısının 8 nci maddesi 'görüşülürken ve
fa ve adalet 'faktöilerinin lıassasiıyeti içerisinde 
bir 'görüşme yapmış 've duyduğum ihtiyaçtan 
ötürü de bir takrir 'arz etmiştim. Gerek yap-
ınıış 'olduğum konuşmaya., 'gere'kse takririminı 
mânasına lütfen iltihak eden arkadaşlarımın 
ıgayretleri ile takririm iltifat bulmuş ve ikomis-
yona sevk edilmek suretiyle tekrar tetkiki ka
rar altına alınmış idi. O 'günden huzurunufza 
'geldiğim ana, kadar ilgili komisyon ve sorum-: 

m 
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C. Senatosu B : 60 
lularla yaptığım devamlı istişareden donra ada
let ve vefa (hislerimizi tatmin edecek (hususları 
ben de gördüm, kanaat getirdim. 

Bu 'bakımdan dalha evvel 'komisyona yapmış 
olduğum kendime has hassasiyetimden dolayı-, 
serzenişden dolayı özür dilemeyi ve tasarının 
da olduğu gibi kabulünü, ıbu defa da geçen 
defa »olduğu gibi kanaatlerime teveccüh ve il
tifat buyurmanızı arz ve istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teklif sahibi Sezai OlKaıı'ın 
izahatına nazaran yapılacak şey, maddeyi te'k-
rar okutup reyinize sunmaktır. 

8 n«i maddeyi tekrar (O'kutuyorum. 
MADDE 8. — a) On yıl müddetle .bilfiil 

denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam Ihizni'eti ya-
paralk disiplinsizllikten gayrı seJbeplerie Silâhlı 
Kuvvetlerin diğer (kadrolarına nakledilen .su
baylar ile onbeş yıl müddetle bilfiil denizaltı, 
dalgıç ve 'kurbağa 'adam Ihizmeti yaparak disip
linsizlikten 'gayrı sebeplerle (Silâhlı Kuvvetle
rin diğer kadrolarına nakledilen "astsubaylara 
dalış mecburiyeti aranmaksızın albay maaşının 
% 15 i 'aylık yıpranma tazminatı -ödenir. 

Tesbit edilen 'bu müddetlerden fazla, fiilî 
her denizaltı, daligıç ve kurbağa adam hizmet 
senesi için bu nisbete albay <maaşınm % 2 si 
ilâve edilir. 

b) "Onyedi ve daha fazla yıl müddetle bil
fiil denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmeti 
yaparak kadro, hizmet icap ve ihtüyaıçlaırı do-
îayısiyle Silâihli Kuvvetlerin diğer fkadroila ri
na na'kledilen subaylar ile yirmii'ki yıl ve da
ha fazla müddetle bilfiil denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam ıhizmeti yaparak 'kadro, hizmet 
icap ve İhtiyaçları dolayısiyle Silâhlı Kuvvet
lerin diğer kadrolarına nakledilen astsubayla
ra dalış mecburiyeti aranmaksızın ek cetvelde
ki sütunlarından subaylara onyedi, astsubay-
tara yirmiükhıci yıla tekabül eden miktar aylık 
yıpranma tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz Istiyen 
yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 9. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmetlerinden anca'k birinden tazminat 
ödenir. 

(BAŞKAN — Madde halk'kında söz üstiyen 
yok. (Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul 

18.4.1983 0 - 1 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 'edil'miştir. 

MADDE 10. — Durumları 4 ncü maddeye 
uyanlar hariç bu 'kanunla tesbit edilen tazmi
nat denizaltı, daligıç ve 'kurbağa adam olmalk 
üzere kurs ve staja katılanlar ille denizaltı, dal
gıç ve «kurb&ğa adam hizmetlerine tâyin ile ka
tılan personele (hizmete katılışlarını takibeden 
ay başından itibaren aylıklarla birlikte öden
meye başlanır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında' söz Sstiyen 
yiok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmiyenler... Kabul <edil>mişitir. 

MADDE 11. — Bu kanımla 'verilen tazmi
natlara 7244 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü 
maddeleriyle 24 Şubat 1961 tarihli ve '2ft3 sa
yıcı Kanunun aynı maddeye mütedair büküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 5957 sayılı Deaizaltıcı 
ve dalgıçlara verilecek tazminat. Kanunu ile 
6320 sayılı Çavuş ve uzman çavuşlar Kanunu
nun 9 ncü maddesinin denizaltıcı ve dalgıç 
tazminatına ait Ihülkmü kaldırılmıştır. 

(BAŞKAN — Maddeyi kabul-edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖEÇÎCî MADDE 1. — Bu kamunun yürür
lüğe 'girdiği tarihte denizaltı, dalgıç, ve 'kur
bağa adam niteliklerini mulhafaza edenler il'e 
59'57 sayılı Kanunun 8 nei maddesinin, (b) fık
rasına .göre lonbeş yıl bilfiil dalış yaptıktan 
stonra 'disiplinsizlikten ,gayri sebeplerle deniz 
sınıfının diğer kısımlarına naklolunanlardan 
denizaltı ve daligıç niteliklerini mulhafaza eden
lerin hizmet süreleri bu kanunun hükümleri 
dâhilinde hesaplanara'k dalış ve yıpranma taız-
nıinatları ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul 'edilmistir. 

G E Ç M MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarilhlte 5957 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre tazminat alanlar ile aynı 'ka
nunun ıgecidi 'maddesine gtöre tazminat alanla
rın .bu tazminatlarının aynen ödenmesine de-
'vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka-
ıbul etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
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MADDE 13. — Bu İkamın yayımını takibe- I 

>den aıy başımdan itibaren yürürlüğe girer. I 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul •etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
MADDE 14. — Bu kanunun hüküm'terini I 

Millî Savunma ve 'Maliye Bakanları yürütür. I 
'BALKAN — Maddeyi ikıabul -«tenler... Et-

miyeriîer... Kabul edilmiştir. I 
'Taısarının heyeti umumiyesi Ihaklkmda ısötz I 

istüyen yolk. Tümünü reyinize sunuyorum. Ka* I 
ibül edenler... Etmiyenter... Kabul edi'lımiış ve ta
sarı kıanun! aşmıştır I 

Söz Sayın Amiralindir, buyurun efendim. I 
HÜKÜMET TOMlStDOtSl TÜMAMİRAL 

CELAL EYlCÎOttLU — Sayın Başkan, nmh* 
terem »enatönler, kalbul buyurulan bu kanunla, I 
Deniz Kuvvetlerinin büyük bir ihtiyacına ©e- I 
vap 'verildiği ıgiibi memleket siavun masında I 
önemli bir rolü olan ve bundan sonra da sa- I 
vunma sistemlerinde öneımi ıgitdi'keje artaca- I 
ğmdan şüpbe olmıyan denizalıtıcılığımızın ge
lişmesine de büyük yardım edilmiş alacaktır. I 

Bu itibarla gerek Bakanlığımız adına, ge- I 
reikse Deniz Kuvvetleri camiası adına dedn I 
şükran duygularımı arz etmeyi en şerefli bir I 
vazife addederim. I 

Sağolunuz. (Alkışlar) I 
IBAŞKAN — Hayırlı olmasını temenni: ede- I 

re>k gündemin diğer maddesine geçiyorum. I 

2. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkında^ 
ki 3312 saydı Kanuna ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu- I 
rizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec- I 
lisi 1/256, C. Senatosu 1/197) (S. Sayısı : 
107) (1) 

BAŞKAN - - Sayın 'Dışişleri Bakanının bir 
önergesi var okutuyorum. I 

Chumihıuriyet Senatosu Bakanlığına 
Dışişleri Bakanlığı kuruluşu 'hakkındaki 

3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının önce- I 
li'k ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek'ltf I 
ederim. I 

Dışişleri Balkan ı 
F. 'Oma l Erkin 

(1) 107 S. Sayıh basmaya»! tutanağın so-
nundachr. | 

~ 54 
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BAŞKAN — Dışişleri Balkanlığı kuruluşu 

bakkındalki Kanuna e*k ikamın ta'sarısıınıın, di
ğerlerine tereilhan ımüzaikeresi huısusuındaki 
teklifi reyimize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenlor... Kabul edilmiştir. Kamımın 
'heyeti umuıniy&si Ihakkmda ıstöz iistiyen 1. Yok. 
Maddelere .geçilmesini kabul »edenler... Kabul 
etmiyenle r... Kalbul edli İm iştir. İV edil iki e mı il -
zakeresiini ikabul edenler... 'Etmiyenller... Kabul 
edijlm işti r. Maddeleri okutuyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. •— Avrupa Ekonoımiik 'Camiası 
nezdindc Hükümeti detvamli surette temısil et
mek ve teşkilat- ile teması «ağlaımaık v!e teşki
lât İle teması sağlamak nvakisadiyle Dışişleri 
'Bakanlığına bağlı ir daimî delegelik kurul
muştur. 

•BAŞKAN - - Madde, baildkında süz İsıt iyon ? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen 
l;er... Kabul edilımiştiı*. 

MADDE 2. — Devlet mamurları aylıkla rı-
ımı tevhit ve teadülüne dair 3®56 »ayılı Ka
nıma .bağlı (1) sayılı cetvelin 4frfi!f> sayılı llva-
rııınla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına 
-ekli ee;tvelde gösterilen ikadro eklenmiştir. 

BAŞKAN — 'Madde «hakkında söz Miyen? 
Yok. Maddeyi cetveliyim birlikte reyinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmliye-uler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDDE 3. — Daimî Delegeliğe, Dışişle
ri Bakanlığı kuruluşuna dair olan 14 . 1 . 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Kanunun tâyin hakkında
ki kayıtları ile bağlı olmaksızın tâyin yapılabi
lir. 

Dışişleri meslek memurlarından daimî delege 
görevine tâyin edileceklerin büyükelçi unva
nını taşıma hakkını haiz olmaları şarttır. 

Daimî delege görevine Dışişleri Bakanlığı 
meslek memurları dışındakilerden tâyin edile
cekler, görevleri süresince mukayyedolımak üze
re, büyükelçi unvanı ile tâyin olunur. 

Daimî Delege, büyükelçilere tanınan her 
çeşit haklardan faydalanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edümiştir. 
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MADDE 4. — Daimî delegeliğin diğer me

murları Dışişleri Bakanlığı "meslek ve idare sı
nıfı memur kadroları ile diğer ilgili bakanlık
ların yabancı memleketler kadrolarından kar
şılanır. 

Bu kadrolara tâyin edilen memurların özel 
kanunları gereğince tanınmış olan unvan ve 
hakları saklıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Daimî 
Delegelikte veya camia organları nezdinde gö
revli bütün memurları, Daimî Delegeye bağlı
dırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Lstiyen 
yok. Reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Daimî delegelik görevini, Av
rupa Ekonomik 'Camiası ana merkezi ile organ
larının çalışacağı merkezlerde görür. 

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

GEÇÎCÎ MADDE — Daimî Delegenin maaş 
ile Delegeliğin giderleri 1963 bütçe yılında, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerin
den karşılanır. 

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

MADDE 6. — Bu kanun yayımı -tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

ıTümünü reylerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve tasarı ka
nunlaşmıştır. 

3. — İhracatı geliştirmek amacı üs vergi
lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan 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. 
Senatosu 1/140) (S. Sayısı : 98 e ek) (1) 

(1) 98 e ek S. Sayılı basmayazı 28 . 3 .1963 
tarihli 53 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

18.4.1963 O .-İ 
BAŞKAN — Bunun hakkında, da bir takrir 

var efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
ıCTÜndemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünde bulunan 98 e ek sıra sayılı Kanun 
tasarısının diğer bölümlerden önce ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyanu Başkanı 
Konya 

Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Bu kanunun tercihan müzake
resini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun, okunmasına lüzum görenler... Okun
masına lüzum görmiyenler... Lüzum görülme
miştir. 

Komisyon adına buyurun, Sayın Muhittin 
Kılıç. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUHİT
TİN KILIÇ (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
geçen celsede müzakereleri hepimiz hatırlarız. 
Başta, bendeniz olmak üzere Hükümet tasarısını, 
Millet Meclisinin kabul ettiği metni, biz Anaya
saya aykırı bulmuştuk. Vergiler, Anayasaya 
göre yasama meclisleri tarafından konulur. Bun
ların tadilini, terkinini, her hangi bir şekilde 
değiştirilmesini ancak, yasama meclisleri yapar 
diye itirazda bulunan birçok arkadaşların ara
sında olanlardan birisi de bendenizdim. Bu iti
barla, cereyan eden müzakereler sonunda bu işi 
bir kere daha iyice ineeliyelim dedik. Müddeti 
olup olmadığını Başkanlıktan sordum, daha reye 
arz edilmeden tasarıyı geri almıştım. Şimdi, ko
misyonda tekrar müzakere ettik. Komisyondaki 
müzakere şekli, tadil şekillerini, Hükümetin sevk 
ettiği şekille bizim yeni bulduğumuz şeklin ana 
hatlarını, muhterem arkadaşlarımın daha kolay 
tetkik edebilmelerini temin için, komisyon ola
rak, en başta söz almayı uygun gördük. Usule 
aykırılık görecek olanlar olursa, aflarını rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, biz Anayasaya aykırı
dır, derken bilhassa Hükümetin sevk ettiği 98 e 
ek tasarının 1 nei maddesinde «mevcut malı 
mevzuattaki ihracata mütaallik muaflık, mu
vakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bıra
karak...» kısmındaki «geri Çırakma» tâbirini 
Anayasaya uygun görmemiştik. Üç profesör ar
kadaşımızı Senatonun temayülüne uygun olarak 

— 6 6 -
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dinledik. Bu profesörler, Tahsin Bekir Balta, İl
han Arsel ve Bahri Savcı isindi üç kıymetli Ana
yasa profesörümüzdür. Kendileri, bizim komis
yon omuzu teşrif ettiler, yegân yegân sorduğu
muz suallere cevap verdiler. Onlar da Senatonun 
Heyeti Umum iyesin in kanaati gibi ihracatı teş
vik için mutlaka bu tediye muvazenesindeki 
açığı kapatmak için. mutlaka bir kolaylık lâ
fını geldiğini, Hükümetin teklifinin Meclisin ka
bul ettiği metnin ana hatları itibariyle doğru ol
duğunu bize beyan ettiler. Demin arz ettiğim, 
geri bırakma şeklindeki tâbirin Anayasaya bi
zim noktai nazarımız gibi uygun olmadığını ay
rıca bildirdiler. Birincisi bu. Affını rica ederim, 
Sayın Oelikbaş'ın. 'Bizini noktai nazarımız olduk
ça haldi çıktı. Biz şimdi tadilen getirdiğimiz bi
rinci maddeyi hemen arz edeyim ki, profesörler 
kaleme almadı, onlar nezaket gösterdiler, «Teş
riî organın vazifesidir*,» dediler. Biz de vazife
mizi müdrik olarak, biz kendimiz Bakanlık ilgi
lileri ile beraber, komisyon üyeleri olarak tan
zim ettik. Tetkik ettiğinizde göreceğiniz üzere, 
hakikaten, işi mahsus uzatmıyorum. Anayasaya 
aykırı bir cihet kalmamıştır. Birinci maddedeki 
mâna, mefhum böylece tebellür etmiş durumda
dır. 

ikinci madde, yine muhterem arkadaşlarını 
malumunuz olduğu-üzere, Hükümetin sevk etti
ği ve Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, «ya
sama meclislerinin tetkikine sunulur.» şeklinde 
bir ifadeyi taşımakta idi. Buna yine başta Sırrı 
Atalay olmak üzere bendeniz itiraz etmiştim. 

Anayasanın 92 nci maddesine göre mekik sis
teminin cari olmasına nazaran Millet Meclisinde 
ne şekilde tasdik edilecek, Senatoya ne şekilde 
gelecek? Eğer Senatoda tadil edilir ise, veya baş
ka bir metin hazırların' ise, mevzuubahsolan bir 
kararname olduğuna göre, acaba ne gibi bir pro
sedür takibedilecek? Bu, belli değildir, dedik. 

Hakikaten kıymetli üç-profesör arkadaşımız 
da bize iltihak ettiler. «Doğrudur bu itirazlar 
dediler. Yapılacak iş ihracatı teşvika müncer 
olacak Hükümetin çıkaracağı bir kararname ol
duğuna göre, yasama meclislerinin bilgisine sun
maktır.» dediler. Biz de öteki arkadaşlarımızın 
burada tenkid ettiği bu hususu nazara aldık; ta
dilen getirdiğimiz ikinci maddede •«kararnameyi 
Hükümet çıkardığı anda hemen» dedik bir ka
yıt koyduk.. «Senato ve Millet Meclisine' bildi
rir.» Hem Senatoya bildirecektir, hem Millet 

Meclisine bildirecektir, aynı zamanda. Böylece 
çıkan kararnameden hem Millet Meclisi, hem Se
nato haberdar olacak, Millet Meclisi sorusunu, 
gen sorusunu, genel görüşmesini yapabilecek. 
Biz de genel görüşmemizi ve sual haklarımızı 
kullanabilip, parlâmento murakabesini tanı. bir 
şekilde kurabileceğimiz kanaatine vardık. Mec
lislerin, gerek Senato olsun, gerek Millet Meclisi 
olsun, tatilde bulunması ihtimalini derpiş ede
rek, hemen bunu bildirme mükellefiyetinin ya
nında, en geç üç ay zarfında bildirmeye: mecbur 
olduğunu da Hükümete hatırlattık. Objektif ola
rak ihracatı teşvik için hangi cins mallardan ne 
şekilde, hangi vergileri alacağını Hükümetin he
pimize kanaat verici bir şekilde izahlariyle ob
jektif bir tarzda, bu kanunun uygulayacağı ne
ticesine vararak değiştirilen metni huzurunuza 
sunduk. Bu itibarla kabulünü arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
Saym Sabahattin Orhon'dan ricamız; Mali

ye Vekili bunu takibetmek mecburiyetindedir, 
müsaade etseler fena olmaz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İhracatı geliş
tirme amaciyle yengilerle ilgili Hükümetin ala
cağı tedbirler hakkındaki kanun tasarısının de
ğişikliği üzerinde Komisyon Söğcüsü değiştir
me mevzuları hakkında aydınlatıcı malûmat 
vermiştir. Yalnız, değiştirme şu 'hususlarda yi
ne izalıa muhtaç 'bir durum arz etmektedir. 

«Yasama organlarının bilgisine sunulacak
tır.» Yasama organlarının 'bilgisine sunma şek
linin hukukî mahiyeti ve im esnedi nedir? Yeni 
bir şekil gelmektedir, teşriî 'hayatımıza. Hükü
met alacağı kararları iki Meclisin bilgisine su
nacaktır. Böylelikle teşriî hayatımıza yeni bir 
sistem geliyor. Ve 'bu bilginin sadece lügat mâ-
nasiyle bilgi olduğunu Komisyon Başkanı bu
rada ifade etti, bunun bir ehemmiyeti yok. Bil
gi, sadece bir bilgi olduğuna ıgöre buraya alma
ya da lüzum yoktur. Zira, bütün üyeler, Hükü
metin aldığı kararlardan, elbette ki ; gerek Ees-
ımî Gazeteden, gerek diğer hususlardan ma.lû-
mattar olacaktır ve sadece iki teşriî 'organın 
üyeleri bilgi edinip de harekete geçmeyi, huku
kî mahiyet ve mesnet olarak bildirildiğine gö
re, bu hudut ve şümul içinde hukukî hiçbir 
şey yoktur, fonksiyon yoktur. Böylece bir bil
gi olduğuna ıgöre 'herkes öğrenecek ve gerekli 
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muameleyi yapacağına göre hukukî hiçbir 
fonksiyonu olmıyan ve hukukî hiçbir değeri bu- i 
lunmıyan bir 'hükmü buraya niçin getirdiler; ' 
bunu bilmek lâzımdır? Çünkü hukukî hiçbir 
fonksiyonu, hiçibir değeri yok. O halde niçin 
ıgeldi? Sadece duyurulmanın kanunda yer al
masına lüzum ve ilıtiyaç yoktur. Sonra, ne di
yorlar? «Hükümet karar alacak. Derhal ve he
men». Fakat en geç üç ay içinde. Şimdi bura
da derhal ve hemen gel irmek bir hüküm ola
rak konuluyor. Ama, ondan sonra en geç üç ay 
ibaresi 'kullanılıyor. Derhal ve heıuenin yanıba-
şında üç ay gibi uzun bir müddet 'olamaz. Ama 
bu, hiç olmazsa bir ay olur-. Üç ay gibi bir za-
ımana da lüzum yoktur. Derhal ve hemenin kar
şılığı elbette ki, üç ay olmaz. Yahut Hükümet 
bunu bildirir, 'bilgisine sunar. En geç. üç ay 
deyin. Ama derhal ve hemen; peşisıra üç ay 
gibi baraj, İni da mümkün değil. Bu "hususlar
da Komisyondan ve Hükümetten yeniden ay
dınlatıcı malûmat istirham edeceğim. Ama ka
nunun süratle çıkmasını bendeniz de istiyorum; 
süratle çıksın ama, 'bu hususlar ya, düzeltilir 
veyahut da bize bir ışık tutan malûmat verilir. 
Oünkü, biliyorum, Sanayi Bakanı ve Maliye 
Bakanı bu hususta süratle bu kanunun kanun
laşmasını istemektedirler. Bizim de vazifemiz 
(güçleştirmek değil, kolaylaştırmak -ve süratle 
çıkmasını sağlamaktır. Ama kanunların dört-
başı mamur ve hele Senatodan çıktıkları za
man, hukukî fazlalığı olmıyan şekilleriyle çık
ması daha iyi olur. Bu hususta bizi tenvir eder
lerse müteşekkir kalırız. 

BAŞKAN — Buyurun Akif Eyidoğan. 
iA'KÎF EYÎDOCİAN (Zonguldak) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlar, encümen 
namına arkadaşımızın lütfettiği izahata, teşek
kür ederiz. Sırrı Atalay akadaşımızm ikazı ga
yet yerinde ve kıymetlidir. Hakikaten yeni bir 
tip, âdeta Anayasa müessesesi veya Parlöman-
ter müessese olarak bir bilgi müessesesi geli
yor. Muhterem arkadaşlarım pekâlâ vakıftır
lar, îngilteae Parlâmentosunda da böyle bir 
bilgi müesesosi vardır. Meselâ, Devlet, dış po
litikasını, beyaz kitap neşrederek Parlâmento
ya bil.'Tİ verir. Fakat, o beyaz kitap mündere-
catı, Resmî Gazcetede neşredilmez. Bahsettik
leri gibi hakikaten Resmî gazetede1 neşredilen 
Bakanlar Kurulu kararma her vatandaş giıbi, j 
bilhassa teşriî vazifesi olan arkadaşlar da ıttıla ; 
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kesbederler ve murakabe yetkilerini kullanmak 
üzere, pekala mevzuu ele alabilirler. O bakım
dan bendeniz, ilk teklifteki tasvip müessesesi
nin tercih edilmesini arz ve teklif ediyorum. 
Yani, Hükümetin getirdiği Millet Meclisinin 
kabul ettiği metindeki tasvip şekline daha zi
yade taraftar oluyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına 'bir konuşma 
isteği var mı? Efendim. Sayın Fethi Çelikbaş'ı 
daha evvel çok çok dinledik, (f-rülüşmeler) 

(Buyurun .Sayın Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, kıymetli arkadaşlarımı, huzurunuza gel
miş bulunan tasarının bundan evvelki görüşül-
-mesindc izhar buyuru!an endişelerin bu sefer 
tekrarlanmamış olması, komisyon olarak huzuru
nuza Anayasaya aykırı bir icraya salâhiyet ve-
r il d iği endişelerini bertaraf edecek bir m etin-
•le huzurunuza, gelmiş lolduğumnz intibaını ver
diği için vazifemizi yapmış olduğumuza kaa-
niiz. 

Şimdi tasarı üzerinde yöneltilen tenkit ; kıy
metli iki arkadaşımın, sadece ikinci maddede
ki yasama organının tasvibine sunmak veya bil
gisine sunmak noktasında toplanmış bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika Büyük 
Millet Meclisinden gelen şekilde tasarıda ikin
ci madde, üç ay içerisinde bu kabîl kararname
lerin yasama organının tasvibine sunulacağı 
şeklinde taknin edilmiş idi. Evvelâ, iki yönden 
komisyonumuz bu görüşe katılamamıştır. Bi
rincisi, yasama organının tasvibi ile âdeta bu 
kararnameler yasama organının da katıldığı 
bir teşriî mahiyet, bir yasama kararı mahiyeti
ni iktisabediyor. Halbuk ; bunu icranın mesuli
yeti ve icranın murakabesi yönünden faydalı 
telâkki etmedik. Malûmu ihsanınız, gecen defa 
da kıymetli hatip arkadaşlarımız da burada ifa
de ettiler ki, Anayasamızın 5 nei maddesi görü
şülürken Vecihi Tonik arkadaşımızın verdiği 
bir takrirle Hükümete, icabında, Meclisin be
lirteceği süre içinde ve Meclisin (belirteceği, 
yani yasama organının belirteceği konularda, 
kanun, hüküm ve kuvvetinde kararnameler ıs
darı selâ'hiyetinin verilmesi keyfiyeti, o gün 
Anayasayı müzakere etmiş olan Temsilciler 
Meclisinde itibar görmemiştir. -Doktrindo, Hü
kümetin tanzim salâhiyetlerini, ana hatları ve 
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çerçeveleriyle yasama 'organı tâyin eder. Yasa- | 
ma organının tâyin ettiği, vaz'ettiği kanunların I 
çerçevesi içinde icranın tanzim yetkisini kulla- I 
narak yaptığı tasarruf! ar yasama organının I 
murakabesi altındadır. Hangi murakabesi al- I 
tındadır. 

Umumi olarak mevcudolan sora ile, gensoru 
ile, genel görüşme ile, Meclis tahkikatı ile haiz 
olduğu murakabe usulleri içerisinde onun mu
rakabesi altındadır. 

Şimdi bir kararnamenin, Hükümet tarafın- I 
dan ısdar edilmiş bir tanzim kararının, yasa- I 
ma organının tekrar dönüp tasvibine sunulma- I 
sı, onun da tasvibiyle Adeta yasama organımın I 
çıkardığı bir hukuk kuralı, bir kaide haline 
getirilmiş oliması icranın mesuliyeti prensibiyle 
çelişik halde görülmüştür. Bunun ikinci bir 
mahzuru, ki •mütalâlarını dinlediğimiz Anayasa I 
profesörleri de bu noktada bize iltihak etmiş
lerdir, ikinci güçlük; iki Meclisli bir yasama 
organında bu tasvip keyfiyetinin işleme tarzı
dır. Tasavvur buyurun k i ; icra. kuvveti Hükü
met bu kanunla verdiğiniz yetkiye dayanarak 
ihracatımızı geliştirme istikametinde birtakım 
kararlar almıştır. Bu kararlar, tasvip ile an
cak kanun haline ve meşru hale gelebileceği 
için, üç ay içinde onların tasvibe gelmesi ha
linde, Millet Meclisinde, komisyonlarında, 
Umumi Heyetinde ve hattâ Meclis tatil oldu
ğu zaman... Çünkü icranın vazifeleri devam 
eder ve bu haller sürat istiyen, seyyaliyet isti-
yen konulardır. Meclis tatile girmişse veya ara 
vermişse aylarca oralarda sürünecektir. Sonra 
Yüce Senatoya gelecek ve yine aylarca da bu
rada komisyonlarda, Umumi Heyetinde görü
şülecektir. Bu iki Meclisin bu suretle yapacağı 
müzakereler sonunda ne olacaktır? Tasvip edi
lecek veya edilmiyecek. îki neticeden biriyle 
karşı karşıya kalınacaktır. Halbuki getirilen 
teklifin esbabı mucibesi ve zaten böyle bir ta
sarı ile Hükümete bu yetkinin verilmesinin ana 
hedefi süratle ihracatımızın ticari hayatımı
zın istilzam ettiği sürat ve seyyaliyetle bu 
mallarımıza ihraç imkânını kazandıracak bir- I 
takım kolaylıkları sağlıyabilmektedir. Bu sür- 1 
atle mütenasibolımıyan bir keyfiyet kendiliğin- I 
den doğmaktadır. Neden? îki Meclisli bir Par- I 
lâ-mentoya sahibolmamız yüzünden. I 

Üçüncü güçlük arkadaşlarım, Millet Mec- I 
lismden gelen metinde «Yayınlandığı tarihten | 
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itibaren bu kabil kararlar yürürlüğe girer.» 
yani vacibüliera, vaeibülittiba mahiyet alır ve 
ondan ısonra tasvibe sunulur. Tasvibedileceği 
güne kadar geçmiş bulunan ve tevali edeeek 
•olan arka arkaya kararnameler, zaten netice
lerini icra etmiş olacaklardır. Neticelerini icra 
ot iniş olan bir kararın <muahharen gelecek tas
vibi keyfiyeti, amelî hiçbir fayda doğurma-
d ıık t a ıı başka, tasvibedilmediği takdirde, do
ğacak olan mahzurları arkadaş! a nn tasvip 
buyuracağına eminim. 

4 ncü ve mühim endişe de şudur muhterem 
arkadaşlarım : Bu kabil kararların, tedbirlerin 
ve tanzimlerin ticaret hayatımızda bir istik
rar manzarası 'göstermesidir ki, ticaret haya
tiyle uğraşan ve faaliyetleriyle millî servet ve 
iktisadiyatımıza faydalı olacak olan unsurlara 
bir itimat verebilir. Tasavvur buyurunuz ki, 
bir ihracatçı veya bir ihracatçı zümresi bir mu
ayyen malın ihraciyle uğraşan bütün vatandaş
lar bu hususta. Hükümetin aldığı kararın kesin
liğinden emin değildir. Niçin?... Çünkü onun 
daha tasvibe muhtaç olduğunu bilmektedir. Bu 
tasvip gelecek midir, gelmiyecek midir? Gelirse 
ne olur, gelmezse ne olur, ama ortada ri/ke et
tiği kendi servetidir, teşebbüsüdür, istikbalidir. 

Bu kadar muallâkta, kararsız ve âti için em
niyet bahşetmez bir sistemin, kendisinden bek
lenilen fayda yerine zarar getirecek mülâhazası 
komisyonumuzda hâkim olmuştur. Bu sebeple
dir ki, esasen Yüce Senatonuzun, Millet Mecli
sinin icranın her fiili üzerinde mutlak muraka
be hakkı vardır, normal murakabe hakkı mev
cuttur. Bunlar gibi, elbette kendisinin çıkardığı, 
verdiği yetkiyle çıkmakta olan kararnamelerin 
her birinin de yerinde kullanılıp kullanılmama
sı, maksadı sağlayıp sağlamaması veya her han
gi bir yönünden siyasi, malî, cezai mesuliyeti 
ile başbaşa Yüce Senatomuzun huzumndadır. 
öyle olunca bunların bu murakabe yolları ile 
her konunun her tasarrufun murakabesi kabil 
olduğuna göre, artık ayrıca bir tasvip keyfiye-
tiyle Meclisi de, Yüce Senatoyu da yani yasa
ma organını da bu kararların peşinde, onun me
suliyetine teşrik etmekte fayda mülâhaza etme
dik. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle bu tas
vip mecburiyeti, fayda yerine mahzur getirece
ği neticesine varınca, kalıyor umumi muraka
benin işliyebilmesi için T. B. M. M. nin her 
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üyesi milletvekili ve senatörün, grupların vesai-
reniıı icra üzerinde mevcut murakabe hakkını 
kulanabilmesi için keyi'iyete muttali olması hu
susu nasıl sağlanabilir ve esasen bu kararlar 
Resmî Gazete ile yayınlanacağı için, yalnız Yü
ce Senatonun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değil, her vatandaşın ıttılaına ulaştığı mef-
ruzdur. O itibarla, rahatlıkla her Parlâmenlo 
üyesi de, bu basın yol iyi e yani, demek istedi
ğim Resmî Gazete yolu ile yayınlanan bu ka
rarnamelerin mahzur ve faydalarına, tezahür et
tikçe, muttali olarak, Meclis Kürsüsüne geti
rebilir, Senato kürsüsüne getirebilir, muraka
be hakkını kullanabilir. Bu yönden Sayın Sır
rı Atalay arkadaşımızın dediği gibi, «bu bilgiye 
sunma keyfiyeti» âdeta lüzumsuz bir usulmüş 
gibi görülmektedir. Ancak, düşünülmüştür ki, 
bu kararnamelerle ihdas edilmekte olan yeni 
bir ihraç rejimini süratle Meclisin ıttılaına sun
mak suretiyle, onun hakkında Meclisin müta
lâasını ve murakabesini teshil etsin, Hükümet. 

Bu itibarla hemen kararnameler çıkar çık
maz, da bunu hemen ve fakat en geç üç ay için
de Meclisin ıttılaına, (Resmî Gazetede yaymlan-
masiyle yetinmiyerek) sunmak keyfiyetinin bu
rada dercedilmesinde fayda gördük. Aslında 
bu bir noktadan daha geldi; 2 nci maddede ev
velce mevcııdo'lan metinde bu kabîl kararların 
Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe gireceği kaydı mevcuttu. Onun ikin
ci bir fıkrası olarak da ve fakat üç ay içinde 
yasama organının tasvibine sunulur; diyordu. 
Tasvip keyfiyetini yukarda arz ettiğim sebep
lerle lüzumsuz telâkki edince, birinci fıkrayı ik
mal edemedik. Ve yayınlandığı tarihten itiba
ren yürürlüğe gireceği hususunu teyidetmekte 
fayda gördük. Böyle bir hüküm koyunca «Ya
yınlandığı tarihten "itibaren yürürlüğe girer.» 
terimi gayet kuru bir tâbir, kuru bir fıkra ola
rak madde içerisinde kalıyordu. Onun arkasın
dan da hemen «Meclisin de, yasama organının 
da ıttılaına arz eder.» demek mecburiyetini his
settik. 

Muhterem arkadaşlar, bu bilgiye sunma 
keyfiyeti yeni bir usul, yeni bir sistem getirmiş 
değildir. Meclisin, icranın faaliyetlerinden ya
sama organına kendisine karşı mesuliyet taşı
dığı, kendisinin murakabesine tabi olduğu yasa
ma organına bilgi vermesi hususu her sahada 
her zaman mümkün olan bir şeydir. Ve huzuru-
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ııuza gelen birçok, meselâ kesinhesap raporları, 
vesaireler Yüce Meclisin ıttılaına Hükümet ta
rafından ulaştırılmış hususlarıdır. Bunlar üze
rinde murakabe hakkını kulanmasma da, her 
zaman için Hükümetin açık olduğunda şüphe 
yoktur. Binaenaleyh, bu maksatlarla getirilmiş 
olan bu «bilgiye sunma» hususunun bir mahzur 
1 eviidetmediğini Meclisin tasvibi gibi âdeta bu 
kararnamelerin «decret loi» haline gelmesi key
fiyetini önlediği hususunu belirtmekle, görüşle
rimi açıkladığımı zannederim. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Âmil Artus. 
Simdi Avrupa Konseyi tstişari meclisi üye

likleri için yapılan seçim neticelerini raz ediyo
rum. Tasnif heyeti raporları okunacaktır. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi İst işar i Meclisi üyeliğine ya

pılan seçime (.106) üye iştirak etmiş ve neticede 
aşağıda isimleri yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Asil üyeler 
Malay Sabahattin Adalı (lOOj, İstanbul Nıı-

rullah Esat Sümer (98), Elâzığ Celâl Ertnğ (90), 
Kayseri Hüseyin Kalpaklıoğlu (1), Tabiî Üye Sıt
kı Ulay, Cumhurbaşkanınca Seçilen üye Esat Ça
ğa, Ankara Osman Alişiroğlu. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi İstişari Meclisi üyeliğine ya

pılan seçime (105) üye iştirak etmiş ^e-neticede 
aşağıda isimleri yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Yedek üyeler 
İstanbul Sabahattin Tanman (91), Maç İhsan 

Akpolat (92), Konya Muammer Obıız {65), Ma
latya Nüvit Yetkin (1), boş (4), Tabiî Üye Sıtkı 
Ulay, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Esat Çağa, 
Ankara Osman Alişiroğlu. 

BAŞKAN — Seçim neticelenmiştir. 
Buyurun Âmil Artüs. 
ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - -

Muhterem arkadaşlarım; ihracatı geliştirmek ama-
ciyle vergilerle ilgili indirmeler yapmak üzere 
hazırlanmış olan kanun tasarısı Millet Meclisin
den Senatomuza geldikten sonra, Sanayi ve Ta
rım Komisyonunda incelenmekteyken, bu komis-
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yon tasarı metninin Anayasaya uygun olup ol
madığı hususunda tereddide düşmüş ve keyfiyeti, 
İçtüzüğün malûm maddesine dayanarak Komis
yonumuza havale etmiş idi. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu bu. Millet -Mec
lisinden gelen metni tetkik ederek Yüksek Huzu
runuza sunulmuş olan 1G . 1 . 1963 tarihli müta
lâayı sözü geçen komisyona bildirmişi ir. 

Bu mütalâada geçen celsede de marn uradıya 
sayın arkadaşlarımın burada belirttikleri gibi 
Anayasamızda vergi koyma, yasam;? organına 
verilmiş bir hak olması itibariyle, vergilerin kal
dırılmasının da esas itibariyle yasama organına 
ait bii' yetki olduğu noktasından hareket ediliyor, 
Anayasanın yine 5 nci maddesinde yasama yetki
sinin Hükümete, icra organına verilemiyeceği. 
belli biı* husus hakkında verilemiyeceği 
prensibinden hareket edilerek kanun un Millet 
Meclisinden gelen metniyle, Anayasamızın bağda-
şamıyacağı mütalâası ileri sürülüyor hii. Nitekim, 
komisyonumuza dâhil bulunmıyan değeıü sena
tör arkadaşlarımız da burada, geçen celse a.Miı te
zi savundular. Netice itibariyle, tekrar metnin, 
Anayasaya uygun bir şekle sokulmak ü/ere ko
misyona iadesine karar verildi. Fakat bu sefer 
iadesi icabeden son komisyon, Bütçe Komisyonu 
idi. Ve Bütçe Komisyonuna geriverüui. Bütçe 
Komisyonu bu kere yeni bir metin hazırlamış ve 
Anayasa profesörlerinin de mütalâalarını alarak 
bunu Anayasaya uygun bir şekle sokup Yüksek 
Heyetinize sunmuş bulunuyor. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunuzun, ortada 
bir raporu nıeveudolduğuna göre, bu rapor karşı
sında bâzı arkadaşların, Anayasa ve Adf.-.lel Ko
misyonu acaba bu yeni metin, karşısında re düşü
nür diye, kendi kendilerine bir sual soracaklarını 
düşünerek, bu noktayı peşinen cevaplandırmak 
ve bunun dışında yeni metin üzerinde nâzı mülâ
hazalarımı arz etmek üzere söz alnı ıs bulunuyo
rum. 

Efendim, dikkat buyurulaeak olursa yeni me
tinde şu esası sağlamaya gayret sarf edilmiş bulu
nuyor. Evvelâ, Anayasaya göre vergi koymak, bir 
mükellefiyet ihdas etmek hiç şüphesiz yasama or
ganlarının salâhiyeti dahilindedir ve yalni/ yasa
ma organlarından çıkacak olan bir metinle, yani 
bir kanunla bir vergi konulabilir, bir mükellefi
yet ihdas olunabilir. Fakat objektif esaslarp bağ
lanması kaydiyle mükellefiyetlerin kaldırılması, 
belirli hallerde bâzı mükellefiyetlerin kaldırılma-
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sı için Hükümete yetki verilmesi Anayasaya ay
kırı değildir tezinden hareket etmiş bulunuyor 
Komisyon. Ve Komisyonumuzun davet etmiş bu
lunduğu Anayasa profesörü mütehassıs arkadaş
lar. Filhakika, yeni metne dikkat edilecek olursa, 
bundan evvelki metinde mevcudoiau ve eşitliği 
bozucu mahiyette görülen birtakım terimler veya 
birtakım, bâzı kelimeler veya cümleler metinden 
çıkarılmış vaziyettedir. Bu suretle yasama orga
nının koymuş olduğu vergilerde tamamen eşitlik 
esasına riayet etmek suretiyle belirli hallerde ve 
objektif kıstaslara uymak şart iyi e Hükümetin ka
rarname ile bu muafiyetleri kamu yarrına kaldı-
rarname ile bu muafiyetleri kamu yarrına kaldır
ması derpiş ediliyor. Kanaatimce bu sekide ha
zırlanmış olan yeni metin Anayasaya aykırı bir 
hüviyet taşımamaktadır. 

Bu suretle, Hükümet bilhassa Millet Meclisin
den gelen metinde bizi en çok tereddüde sevk 
eden şu kelimelerin çıkmış olması «gerektiği tak
dirde mevcut malî mevzuattaki ihraca'.a mütaallik, 
muvakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bı
rakarak» kelimelerinin çıkarılmış olması ve bu 
usul ve şartlar ile gerekli değiştirmek ri yapma
ya »tâbirinin de keza çıkarılmış olması görülüyor 
ki, Hükümet bâzı hallerde birtakım muaflıklar 
ihdas edecek, sonra gerektiği takdirde bu muaf
lıkları geri alacak ve yeni baştan eski vaziyete rü-
cıı edecek gibi bir vaziyet tamamen metinden kal
dırılmış, bertaraf edilmiş vaziyettedir, bu sebeple 
yeni metnin Anayasaya uygun olduğunu mütalâa 
etme!: icabedecektir kanaatindeyim. 

Yalnız, bâzı konular var ki, bunları komisyo
nun açıklamasını rica edeceğim. O da; yeır metne, 
Millet Meclisinden gelen metinde mevcudolmıyan 
bâzı ilâveler yapılmış bulunuyor. O da şu : «..Dev
lete, özel idare ve belediyelere ve özel kurumlara 
ait vergi, resim, hare, hisse ve pay cinsinden va
sıtalı vergi niteliğindeki...» tâbirleri. »Şimdi, bu 
özel kurumlara ait veı>gi, resim, hare. Bunu, anla
makta müşkülât çekiyorum. Komisyon Sözcüsü 
arkadaşım bunu açıklarlarsa özel kurumlara ait 
vergi, resim, harcı anlamakta müşkülât çekiyo
rum, bunun ne demek olduğunu ifade buyururlar
sa çok memnun olurum. 

Bundan başka yine Millet Meclisinin metnin
de mevcudolmıyan, «imal yerlerinde çal işar per
sonel için imalâtçı tarafından ödenen Gelir Ver
gisi dâhil...» deniyor. Yâni, Gelir Vergicinin de 
imal yerlerinde çalışan işçiler için, personel için, 
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imalâtçı tarafından ödenen Gelir Vergisinin de I 
Hükümet kararnamesiyle ret veya iade edilebile
ceği esası konmuş oluyor. Bu yeni bir şeydir, 
Millet Meclisinden gelen metinde yoktur. Dunu 
da ne gibi sebeplerle ilave ettiklerini ve bn konu
da Sayın Maliye Bakanımızın muıabakatmm 
mevcudolup olmadığını keza öğrenmek arzusun
dayım. Reylerimizi kullanmak için bu bilgilere ih
tiyacımız vardır. Bu noktaları açıklarlarda arka
daşlarıma müteşekkil kalırım. Mâm/atım bun
dan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın sözcü. 
BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhte-
ırenı arkadaşlarım, Sayın Âmil Astus'un soru
larına arzı cevap etmek için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. Diğer hususlarda Anaya
saya mutabakat noktasından bizi teyid buyur- j 
dul ar, teşekkürler ederim. 

'Metindeki tereddütü mucibolan ibareyi mü
saade buyurursanız okuyup, arz edeyim. Bü- ı 
yük Millet Meclisinden gelen metinde, tarif 
fevkalâde umumi mahiyette idi. Ve şöyle de
niyordu; «Mamullerimize ihraç gücü kazan
dırmak amacı ile bunların tevsik edilecek ihraç 
fiyatlarında yergi, resim, hare ve benzer tesir
ler icra eden bütün mükellefiyetleri kaldırmaya, 
koymaya Hükümete yetki verilmiştir. Bir de
fa koyma ve fakat icabında geri bırakma key
fiyeti, bir keyfiliğe icranın keyfiliğine peşin 
yetki vermek telâkki edildiği için, Âmil Beye
fendinin de ifâde ettiği 'gibi, daha objektif 
esaslar içinde, objektiviteyi sağlamak için bir 
defa ihdas ettikten sonra ancak bir kararname 
ile yeni bir düzen koyabilir ve fakat bâzıların
da bunu tatbik eder, bâzılarında geri bırakır . 
igibi bir halden çıkarmak için, yeni metinde 
«geri bırakma» keyfiyetini kaldırmış bulunuyo- j 
rüz. Şimdi, yeni metinde koyduğumuz hüküm
ler nereden neşet etti? 

Hükümetin sevk ettiği bu kanunun esbabı 
mucibesinde ihraç mallarımızın dış pazarlarda 
ihraç gücü kazanabilmesi için onun bünyesine, 
maliyetine, bilhassa maliyetine işletme dışında 
tesir etmiş olan unsurlardan vergi paylarını 
düşme hususu izah edilirken, 'hangi âmillerin, 
•hangi nevi vergi, resim ve mükellefiyetlerin, ih
raç edilen eşyanın maliyetine tesir ettiğini ve 
'hafilerinin izale edilemediğini tâclad ederken, j 
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bütün bu bizim aşağı - yukarı umumi mahiyette 
ikinci metinde tâdad ettiğimiz hususları esba
bı mucibesinde kendisi izah etmişti. Biz bu 
sefer biraz da'ha kanun tekniğine uygun olsun 
diye menşelerini de göstererek, vergi, resim, 
ıhare ve benzeri mükellefiyetlerin hangi kamu 
müesseseleri tarafından konulduğunu tasrih et
mekte fayda gördük. 

Yüksek malûmlarıdır ki, vergi, resim ve 
harçlar Devletin, belediyelerin ve özel idare
lerin kendi kanunlarına göre ve kendi yetkileri 
içinde vaz'etmiş -oldukları vergi, resim ve harç
lardır. Bunlardan, «özel kurum» tâbiri geçi
yor. Özel idareden, belediyeden, Devletten 
başka bir de «özel kurum» tâbiri geçiyor. Ka
nun metninde, bu «özel kurum» ihraç malla
rımıza, sanayi mamullerimize tesir etmekte olan 
bir resimdir ki, koyan tesis kamu tüzel kişilik
leri değildir. Denizcilik Bankasıdır ve Rıhtım 
Resmi alır. Bu resmin indirilebilmesir.A imkân 
vermek için ve onu Denizcilik Bankası diye tâ-
dad.etmekte mümkün olmadığı için, nevi itiba
riyle Denizcilik Bankası ne bir idare, ne belediye 
ve ne ile Devlet teşekkülü olmayıp, bir özel ku
rum olduğu için özel kurum tarafından konmuş 
olan resim tâbirinden de bu kaydedilmiştir. 

ikinci soru, Âmil Artus Beyefendinin; imâl 
yerlerinde çalışan personel için ödenen Gelir 
Vergisi dâhil deniyor. Eski metinde, Hüküme
tin seVk ettiği metinde yoktur, buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin sevk 
ettiği metinde, umumi tarif içinde bu verginin 
de dâhil bulunduğu. Hükümetin Meclise sevk 
etmiş olduğu tasarının esbabı mucibesinde mün
demiçtir. Esbabı mueibeden bu tâbiri aynen 
okuyayım : Hükümetin Meclise sevk ettiği 17 
sevk sayılı tasarının içinde, 4 ncü sayfasında
ki 4 numaralı bentten tarifi okuyorum : 

«Yukarda belirtilen ve hepsi genel bütçe 
ile ilgili bulunan an alî 'mükellefiyetler dışın
da ihracata ilişkin Devlet ve mahallî idare ge
liri mahiyetinde bâzı mükellefiyetler dallı a var
dır. Maden Kamımı Hükümleri dairesinde alı
nan Devlet hissesi ile Belediye Gelirleri Kanu
nu ile alınmakta olan elektrik ve havagazı ve 
Akar Yakıt Resmi bu cümledendir. 

Bu meyanda, sınai müesseselerde çalışan iş
çilere ödenen ücretler üzerinden alınmakta olan 
Gelir vergilerinin de müesseseler tarafından 
ödenmekte olduğu ve bu meblâğın sınai mamul-
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ler üzerinde bir vasıtalı vergi tesiri icra ede
rek. maliyetleri ve dolayısiyle satış ve ihraç fi
yatlarını yükselttiği bir vakıadır.» 

Bu suretle mamullerimizin imalinde işçile
rin yevmiyelerinden kesilmesi gereken vergi 
olarak çok zaman müesseselerin ödediği ve bin-
netice ve bizzarıır maliyetlere inzimam ettirdi
ği ve binaenaleyh, maliyetleri yükselten bir va
sıtalı vergi mahiyetini almış olan bu vergile
rin de indirilmesi hususunun derpiş edildiği, 
Hükümet esbabı mucibesinde zikredilmiştir. 
Hükümetten '.gelen metin âdeta içinde, her 
türlü vergi, hare ve resim, tâbirinin içinde ne
leri kasdeftiğini izah eden bu esbabı mucibeden 
çıkarıldığı gibi, bu kabil Gelir Vergisinin de 
ihracedileıı malların indirilmesi imkânını der
piş etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuubahsolan 
şudur : îhracedilecek mallarımızın, dışardaki 
pazarlarda Îhracedilecek bir fiyata indirilebil-
mesini sağlamak için, bunun bünyesi içerisine 
vergi, resim ve 'hare namiyle teraküm etmiş 
olan unsurları, terekkübetmiş olan unsurları 
indirebilmek için Hükümete bir imkân tanımış 
oluyoruz. Bu imkânı araştırırken bu vergileri 
tarayacaktır. Nelerin indirilmesi kabil ise on
ları indirmek -ve maliyeti düşürmek suretiyle 
dış pazarlarda rekabet etmek suretiyle dışar-
da satma imkânı sağlanacaktır. Onun için bu
radaki Gelir Vergisi tâbiri sadece bu maksatla 
konmuş- bulunmaktadır. Ve Hükümetin de tek
lifinin tahtında mündemiç olduğunu arz etmiş 
bulunuyorum, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Art us, heı- Ih a İde sizin 
Maliye Vekilinden sualiniz vardı. 

ÂMÎL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Kendileri komisyonun yaptığı ilâveye iltihak 
buyuruyorlar anı, Gelir Vergisi bakımından? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN ~- Sa
yın Artııs'un sualine arzı 'cevap eylemek üzere 
söz aldım. 

Esasen bu, Hükümet metninde de derpiş 
edilmiştir. Yani hizmet erbabına ödenmiş olan 
vergiler, iki ücrete dâhildir ve mamullerin ma
liyetine dâhil edilmektedir. Bunların iade edil
mesi, esasen derpiş edilmişti. iBu 'bakımdan en
cümenin hükmü yeni -değildir. 

ÂKlF EYİDOĞAN (Zonguldak) —- Hizmet 
erbabına anı iade edilecek? 
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — Hayır, müessese tarafından ödendiği 
takdirde bu vergiler, yani 'hizmet erbabına 
ait vergiyi müessese deruhde edip, bizzat öde
diği. takdirde yine bu malın maliyetine dâhil 
olacağı için icabında ihraç halinde iade edilebi
lecektir. 

BAŞKAN" •—- Buyurun Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bendeniz, falan yerde müstahdemim. Gelir 
Vergisi benim senelik kazancım üzerinden ke
silir. Benden kesilen, bu miktarı, Gelir Ver
gisi Kanununa göre patronun ödemesine im
kân ve ihtimal yok. Gelir Vergisi mevzuatına 
göre, patronun bunu kendi hesabatında göster
mesi mümkün. 

MALİYE BAKANI FKRİD MELEN — Ge
lir Vergisi mevzuatına göre asıl mükellef istih
kakından vergi kesilen kimsedir. Fakat anlaşma 
ile, bu mükellefiyeti başkasına ela devredilebilir. 
Yani istihdam eden, âkit şartları arasında Gelir 
Yergisini ödemeyi de kabul eder ve öder. Bu şe
kilde akdedilen mukaveleler vardır ve tatbikat 
böyle devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) --Efendim. 

kanun hakkında esas itibariyle verginin iadesi 
mevzuunun Anayasaya aykırı olup olmadığı hu 
susunun tâyini konusunda Anayasa profesörle
rini dinledikten sonra bir tereddüdümüz kal
madı. Ve hakikaten ihracatımız] teşvik bakımın
dan böyle salâhiyetlerin >erilıncsinde, biz de -ta
mamen mutabakata. vardık. Yalnız demincek Esat 
(/afra arkadaşımızın ifade buyurdukları husus, 
verginin mükellefi ne olursa olsun, iade halinde 
mükellefe iadesi lâzımdır. İş veren işçi adına 
vergi ödüyor. Niye ödüyor.' tş veren adına ödü-
yorsa, ücretinden tenkis etmek suretiyle sarih 
veya zımni bir a ulaşın ayla ücretinin baliğini ver
gi nıiktarınca indirerek tenzil suretiyle ödiye-
rek işçiden veriyor. Netice itibariyle bu böyle 
oluyor. Bu itibarla iade halimle iş verene değil. 
verginin, işçiye iadesi zarureti mutlaktır. 

Efendim, denilir ki; iyi ama, iş veren bord
roları tanzim eden, hazineye yatıran filân işçi- : 
•dir, iş verendir ve bunda anlaşmışlardır. 

Müsaade buyıırujursa islisuaları bert a rai' 
ederek, tenzih ederek şunu ifade edelim ki; bu 
nevi büyük müesseselerin, iş verenlerin kendi-
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leri ödemekle mükellef oldukları Gelir Vergisini 
ödcmiyen kimselerdir. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) Ama 
yaptın ha!.. Öyle şey yok. 

NİYAZİ AGlRNASLI (Devamla) — Hangi 
işçinin vergisini ödemekten bahsediliyor? işçi 
kendi vergisini ödüyor. Gelir Vergisi nisbetleri-
ni kontrol edelim, bu görülür. Muhtelif şekiller
de, plân ve vergi kanunlarının görüşülmesi es
nasında bunun böyle olduğu ifade edildi. 

Binaenaleyh, kendi vergisini dahi tam ödemi-
yeni ere, vergi ödermişçesine, işçiden kesilen ver
giyi patrona iade gibi bir yola gitmiyelim. 

Bir iade halinde mutlaka işçiye iade edilme
lidir. Çünkü, bu para işçiye aittir. 10 liradır üc
reti. 8 + 2 = 10 lira olarak tesbit edilen ücretin 
2 lirası vergi olarak iş veren tarafından kesili
yor. tş veren Hazine namına bir cibayet vazifesi 
yüklenmiş oluyor. İş verene buradan kâr çıkar
ma yolunu, işçinin sırtından bir kâr çıkarma yo
lunu, kabul buyurmamanızı istirham ederim. 

Ben bir de takrir hazırladım. 1 nci maddede
ki imal yerlerinde çalışan personel için «imalât
çı tarafından ödenen Gelir Vergisi dâhil,» fıkra
sı çıkarılırsa, maddede başka bir mevzu kalmı
yor. Gelir Vergisinin iadesi halinde, işçi bulu
namaz diye, bir noktai nazar, işten çıkmışsa ve
yahut da bilmem ne olmuşsa, tarzında mahzurlar 
ileri sürülebilir ve hatıra gelebilir. Bu takdirde 
Hazineye kalır, bu takdirde ödenmiyen kısım 
Hazineye kalır. İşçi, asıl mükellef bulunmuşsa 
iade edilir. Bulunınamışsa Hazineye kalır. Niçin 
mutlaka sermayedara bu şekilde bir iadeyi ka
bul edelim. İhracatı teşvikde, bütün diğer fak
törlerde, resimlerin iadelerinde, kendi ödediği 
verginin iadesinde hakikaten dış müstehlike bir 
vergi yüklemek gibi düşünce de nazarı dikkate 
alınırsa, bu tenziller yerinde olur ve rekabeti 
sağlıyabilmek için, buna ihtiyaç, da vardır. Ama, 
lı er halde katıklarından yoksun edilen işçinin 
sırtından olmamasını bilhassa istirham edece
ğim. Bir takrir veriyorum, kabulünü rica ede
rini. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
KANAYI BAKANİ FETHİ CELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri, muhterem Ağır-
naslı arkadaşımız, komisyonda yapılan tadilâ
tın, daha doğrusu tasrihatm, tavzihin, işçinin « 
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sırtından bunu ödenmemek lâzımgelir, şeklinde 
sözünü bağladılar. 

Bu tasarı bilâkis, Türkiye'de 8 saat çalışan 
bir işletmeyi 16 saat çalıştırmak, JG saat çalışan 
işletmeyi 24 saat çalıştırmak suretiyle yeni bir 
yatırıma gitmeye ihtiyaç olmaksızın, mevcut te
sisleri % 100, % 200 fazla kapasiteyle çalıştır
mak suretiyle iki misli fazla işçi, üç misli fazla 
işçi istihdam etmek maksadını gözetmektedir. İş 
piyasasında, işçi talebinin artması da ücret fiyat
larının yükselmesinde başlıca faktördür. Fakat. 
arkadaşımızın tahlilleri, münt.ehada düşülmek 
lâzmıgelen şeyi, mebdeine düşürmek sebebiyle 
mantıki bir esastan hareket etmemek suretiyle 
malûl bulunmaktadır. Şöyle ki ; bir ihraç, emtia
sını pazarda satış maksuttur. Pazarda satabil
mek için rekabet fiyatına denk paraya getirmek 
lâzımdır. Bu rekabet fiyatım denk paraya geti
rebilmek için rekabet fiyatının üstündeki fiyat
lar tenzil edilmek lâzımgelir. 

Nelerdir bunlar1? Umumi muvazeneye gi
ren âmme hükmi şahıslarının; belediyeler, özel 
idareler ve özel 'eşihasın, Benizibanlkın RıMım 
Resmi gibi 'belediyelerin 'hisseleri, Günıriik ver
gilerinden alman % 1'5 1er ıglbi umumi menfa
atten inerek, özel menfaate gele gele, aşağı in
mek suretiyle 'hangi noktada rekabeit edebiTe-
•eeğimiz bîr fiyat bulursak, o noktada duraca
ğız, arkadaşlar. 

Bâzı madde olacaktır ki, ücretlerden alınan 
vergiler dahi iade 'edilse, malımızın satış fiyatı 
yine yüksek olacağı için hiçbir ihracatçı tali-
bolmıyacak ve mal ihracedilmiyecektir. Ama 
bâzı maddelerimiz -olacaktır ki, umumi muva
zene ile alâkalı, doğrudan doğruya Hazine ile 
alâkalı lolan vergi, resim ve harçlar iade edil
mek suretiyle (beynelmilel1 rekabet seviyesine 
iuece'k ve o mal liıraeedilebilecektir. Bu 'bakım
dan arkadaşlarımızın dediği gibi, «işçi ücretle
rinden alınması JâzımJgelen ahvalde alınacak: 
olan, ihracatçıya iade edilecek olan vergi, üc
ret erbabınca ödenmesi lâzımigelen vergidendir 
de onun Sıçin 'alınmaması lâzımigelen pay değil
dir. [Bu yanlış olur. lAıksi takdirde mallı satıl -
anıya çaktır. 100 'kuruş bir fiyatla 'hariçte müş
teri bulabilecek olan bir mal fiyatını 150 ku
ruştan 110 kuruşja indirdiğimiz zaman yine onu 
satanlayız. İlılâ onu yüz kuruş civarında ıbir 
rakama getirmelk lâzım. (Bu (bakımdan arka
daşımızın izah tarzı, demin arz ettiğim gibi, 
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piyasadaki rekabet fiyatına bulmak mecburi
ye tln'den hareket etmemekden doğmaktadı r. 
Halbuki, pa.zar ekonoınisind'c umldm -olan pi
yasadaki 'fiyata mal edebilınVek, huı gücü mala 
kazaudırnıaıktır. Ve -sevk seihelbinıiz de ınaııııı-
'iâtımıza rekabet .gücü kazaıvdıralbiknek tabiriy
le, hu maksadı açıkça. bellrtui'c'k istemektedir. 
E... Şimdi, raikahet fiyatından değil, iımıl fi
yat mdan. 'hareket etmey'e kalkacak 'olursak, bu 
tasarının isliıhdaıf ettiği; netice istihsal olun
maz arkadaşlıar. Pazar ekouoımisiııd'e malîa-rrn 
r'ekahet edebilmesi, 'hiçbir .teşebbüs erıhahmm 
piyasada bir inhisar vaziyeti yoksa, kendi ar/ıı 
ettiği fiyata jröre malını satmak şeklinde tecel-
li etmez. Ama, piyana, fiyatı veya «'atıcıya pi
yasada takarrür eden fiyatı enpoze eder. O fi
yata inebilmek m>ari:"fettir. 'İşte tasan, huna. 
ine'biTmek -maksadına hazırlanmaktadır. 

i.Bu itiibarkı hiçbir şahıs, Mlejbir zümre, hie-
biı- topluluk ve sair işçi aleyhinde, her hangi 
bir rıesiin, vergi iadesi mevzubahis değildir. 
Ancak ve ancak, ınanıûlleri re'kaibet gücü ka-
zanahiksin, diye başka taraflardan umumi ci
rosundan .bertaraf etf iğini Ihesahederck Hazine
nin o andaki menfaatinden .sarfını a zar etmesin
den ibarettir. Bu da gayet mâkuldür. IBîr iş-
kıtını enin umıi'mi cirosu, arttığı nishette Hazi
neye üdiyeeeği verginin ma.traihı kaıharaeakiır. 
İkisinin hvsahı yapıldığı takdirde görülür ki, 
itam kapasiteyle l'ahrikalar çalıştığı »aman. pi
yasadaki 'fiyatlar aynı kalmak şartiyle -vergi. 
ımatrailıları yükselir ve Hazinenin .daha fazda 
•varidat taksil edebilmesi yüzde, yüz îınuhakkak-
tır. Bu 'bakımdan umumi -efkâr önünde, 'bu ta
sarının, Ih!er hangi hir istihsal unsurunun, ıheie 
çalışanların sırtına ihraç yapanlara hir iade 
yapılıyormuş ıgilbi hir ze.lha'ba. (kapılması fevka
lâde hamalı olur. 'Bilâkis işçi istihdam etmek 
imkân'larmı geniş ölçüde artıran ve imemlekehe, 
yeni bir yatırım ihtiyacı ıgü'stermeden sırf ye
ni pazar hulamainak yüzünden, ;tam !kapa,s;1 ey
le 24 .sa*ıl: çalışamayan. müesseselerimiz bu hale 
geldiği takdirde, bir lira yeni yatırıra yapmı-
yaıı 8 ısa al- çalışıyorsa 1G saat çıkmak suretiyle 
•bir misli yalının gibi 24 saat çalışmak sure
liyle İki. misli yeni yatırım yapmış gibi netice 
istihsal 'etmek imkânımı verir. İstihsal edilen 
imalın -maliyetini düşüreceğ'i için • piyasada o 
malın müşterisi olan. müstaihşıllai'da. t'aydalana-
hilir. Ye başka memleketlerde Hükümetleri 

— 64 

18 . 4 . 1983 O ; 1 
mütemadiyen meşgul eden ve coğrafî hır pazar-
fa, yetinmeyip, yeni .yeni pazarlar kazanmak 
suretiyle, 'mütemadiyen ihracata ısevk elm'euin 
sebebi Devletin varidatının 'bu .suretle artma
sı, istihdamın hu suretle âzami hadlere çıkarıl-
ımaısı ile ve nihayet imalât maliye ilenilin asgari 
fiyatlara inmesi suretiyle u malın Ibütün müş
terilerinin eskisine nisibetle daha ucuza inal 
'tedarik edehilnresi -gibi her yönden, umumi 
teker teker eşkalsı menf'aafkâr 'kılanı tür politi
ka, bütün, -memleketlerin aradığı il.)ir politika
dır. Ve bunu yıllar yılı; başka memleket
ler tatbik edebilmişlerdir ve Maliye Ba
kanlığının. görüşüne uygun olarak Ba
kanlığımız, ana kanunlarda bu tedbirler alı
nıncaya. kadar, yürürlükte kalacak Gümrük 
Kanunu d'oO küsur -maddeliktir. Oraya, 'bıra
kalım -diyecek olursak," hu kanun üç «enede ya 
çıkar ya. çıkmaz. Ama Türkiye için ihracatını 
g^enişlendirmek, yani varidat kaynağı huTmak, 
iş sahası aymak, -işsiz!ikl'c mücadele edeceği
miz sıralarda hurdan düşünerek hu taisarıyı 
sevk ettik. Ueçeıı sene umııuıi müzakerede 
'burada, işsizlik .mevzuu görüşüldü. O tarihten 
itibaren hüilün zihinleri 'meşgul ettik, 'gayrete, 
-getirdik, ne gibi ledhirter alabiliriz ki, acilen 
memleketimizde daha fazla, işçi istihdam edebn 
•lelim. O ça:lış.ma.ları-n sonunda bunfar meyda
na çıkmıştır. Bu yüzden "ben Sayın Ağırnaslı 
arkadaşımın müsterih '-olmasını, bu tasarının 
işçi. ücretleri 'seviyesinde yükselmeye 'sebebiyet 
vereceğini ve halta ücretlerin reci 'olarak sa-
tmalacağı nıal'lari'.n s;ıtış fiyatları düştüğü nis
hette, eline aynı par:ı geçtiği takdirde^ücrolle-
rin de ree! olarak yükselmesine yol. açan isabet
li bir tasarı olduğunu belirtmekte bir kere da
ha fayda, gördüm. Teşekkür ederim. Mâruzâ
tım. hundan .ibarettir. A rkadnşkmiTiızın .sual
leri varsa memnuniyetle cevaha hazırım. 

BALKAN - Saynı A-ığa. 
ESAT O AĞ A (Omnhutıbaşknnınca 8; Ü.) — 

Efendim, Sayın Maliye 'Bakanı, huna mukabil 
bir fatura tekabül ederlerse, sayın bakan âm 
ve şâmil anlamıyor. 

SANAYİ BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Müsaade buyurun, arkadaşlar. 
En son olarak müracaat edeceğimiz kalemler
den, bilhassa, onu Delirttim. Bâzı .mallarımız var, 
o indirime .gitmeden rekabet gücü kazanabile-
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eek bâzı mallarımız var, biraz daha indirim yap
mak lâzınıgelecek. En son kademede ihracatçı
ya reddi lâzımgelen kalemlerden biridir. Ve 
Maliye Bakanı arkadaşımızın beyanı şeklimde 
tatlbik edilecektir. 

ESAT CAĞA (Devamla) — Orta yerde, 
primle teşvik etmek gibi bir usul varken, Hükü
met bu yolu niçin tercih etmez?.. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Arz edeyim. Onu da arz edeyim. 
Bir kere «prim» makbul bir sistem değildir. Sa
niyen âzası bulunduğumuz C4AT Andlaşmasınm 
prensipleriyle de bağdaşır .bir yol da değildir. 
Makbul de değildir, tatbikatta ve nazariyatta. 
Taahhütlerimizle bağdaşır bir sistem değildir. 

ElSAT ÇAĞA (Devamla) — Peki başka hi
maye tedbirleri bulunamaz mı? Buzdolabı ham
maddesi ihraoettiğimize göre, iç piyasada sattı
ğımız buzdolabının fiyatlarını indiremez mi
yiz? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
.('Devamla) — İç piyasada sattığımız buzdolap
larının fiyatlarını niçin indirelim? arkadaşlar 
Sosyal adalet bu mudur? Buzdolabı alan güm
rük vergilerini ödiyerek alsm ki. Devlet vari
datı artsın. Bilâkis hizmet imkânlarımız geniş
lesin. 

FERİT ALPlSKENDER (Manisa) — Muh
terem Bakandan bir noktayı da bendeniz öğ
renmek isterim. Bu kanunu çıkarmayı teşvik 
eden durum nedir? Mamuller nelerdir? 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Arz edeyim, mensucat, bâzı ma
deni sanayi mamulleri, meselâ matkaplar elan 
ihraç ediyoruz, Filandiya'ya. Ama daha geniş 
ölçüde ihracedeceğiz, ev mamulâtı, buzdolapları. 

Şimdi arkadaşlar, bir memleket ekonomisin
de teşebbüs erbabını o istikâmetlere çalışmaya 
teşvik edeceğiz, şartları hazırlamadan bütün 
bunlar bir günde ortaya çıkmaz. Ama elimiz
de bize müracaatlar çeşitli kollardandır. Ez
cümle Kablo sanayiinde piyasada bunun ismi 
çıkar çıkmaz, İran'dan ilk teklifi getirdiler; 200 
bin metre kablo ihracedeeek. Bu bakımdan şali
si kanaatim odur ki ; memleketimizde,bidayette 
ümidedemediğimiz şekilde iş adamlarımızı ihra
cat kollarına teşvik edebildiğimiz takdirde, 
çünkü bu büyük gayret istiyen bir şeydir, iç pa-
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zar gibi kolay satış imkânları yoktur. Beynel
milel pazara girebilmek fevkalâde güçtür, mem
leket tahmin edebildiğinden ilerde netice is
tihsal edebilir. Ama, arz ettiğim gibi beynel
milel ticaret, iç pazar ticareti kadar kolay değil
dir. Fevkalâde güçtür. O memleketlerin mev
zuatının bilinmesi gerektir, binbir rakiple uğ
raşmak lâzım gelir. Halbuki iç pazarda mal sat
mak fevkalâde kolaydır. 

CEVAT AÇTKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — İhracatı derpiş edilen mallara bu nasıl 
tatbik edilecek? Yani mal ihraç edilirken... 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ (De
vamla) — ihraçta, bakın onu da arz edeyim : 
Mamulü imal eden eğer ihraç etmiyorsa, o isti
fade edecek değildir. Çünkü, mal ihraç edildi
ği takdirde S saat çalışan fabrika 16 saat çalı
şır hale getirilecektir. Yoksa, içinde stok edil
diği takdirde bunu hiçbir faydası yoktur. Bu 
itibarla ihracatını tevsik edene bu iadeler, İKI 
muafiyetler vesaire tatbik edilecektir. Ve bütün 
memleketlerde tatbikat da bu merkezdedir. 

SABAHATTİN TANMAN (İstanbul) — İh
racın taahhüdü var mı ? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Şiıiıdi arkadaşlar, kararname ile çe
şitli maddeler, çeşitli kademelerden etüt edilip 
çıktıktan sonra, Gümrük tarife cetvelinin şu 
numarasmdaki, şu madde, ihracatta kıymeti
nin yüzde 20 si, % 25 i, % 15 i, neyse, o hesap
larımıza göre rekabet gücü kazanacak, iade edi
lecek, diyeceğiz. Niçin, bakın, bu yola müracaat 
ettik. İnkılâp Hükümeti zamanında bir kanun 
çıktı; şekerli mamullerde mamul içine giren 
şeker maddesi bir yıl evvelki vasati ihraç fiyatı
na göre hesabedilsin, ihracatçıya iç piyasada
ki fiyat yüksek, ihracat fiyatı düşük olduğu 
için, aradaki fark geriverilsin. Yürümedi, ga
yet basit bir sebepten. Günkü servislerde kul
lanılan tenekenin firesinde ihtilâf çık
tı. Servisler dediler ki, «firede ihtilâf 
yüzde 18 dir.» İhracatçılar dediler ki 
«yüzde 23 tür.» Ve bu fire hesabındaki anlaşa-
mamazlık yüzünden bir kanun yürümedi arka
daşlar. Bu bakımdan bir amelilik vermek lâzım. 

İsrail akla hayale gelmedik kolaylıklar gös
termektedir, arkadaşlar. Ama neticeyi de al
mıştır. Üç sene içinde 150 milyon küsur do
lardan 1958 de, 300 küsur milyon dolarlık ih
racata çıkmıştır, 1962 de. Efendim, (385 sesi) 
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daha fazla. Eee, bu itibarla biz, bunun işleme
si için servislerde muayyen kademelerde, mu
ayyen etütler yaptırmak suretiyle her maddenin 
hangi vergi, resim, harçların ne nisbetlerde, bâ
zısında verginin tamamını, bâzısında belki % 50 
sini vereceğiz, rekabet gücü kazanıyorsa niçin 
tamamını verelim. Maksadımız, mamule ihra
cat gücü kazandırmaktadır. İhracat yapılabil
mek için bu şarttır. Kanunda bütün bunlar 
derpiş edilmişti!'. Birer kelimeyle geçmektedir. 
ama bâzı ahvalde tamamı reddedilecek, bazaıı 
kısmen reddedilecektir diye ibarelerimiz mev
cut. Mâruzâtım budur. Teşekkür ederim. 

SABAHATTİN TANMAN (İstanbul) — 
Efendini bu söylediğiniz drobak (drovvbaek) tan 
çıkmaz mı 

SANAYİ BAKANI FETHİ O ELİ KB AS (De
vamla) — Hayır efendim, arz edeyim. Draw-
back, tatbik etmeyi düşündüğümüz 8 - 1 0 ted
birden bir tanesidir. 

SABAHATTİN TANMAN (İstanbul) — 
Diğerlerinin isimlerini z ilk re debi lir inisiniz'; 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Teker teker drawbae!k işçi üc
retlerinden alınan verginin iadesi yoktur. 

SABAHATTİN TANMAN (İstanbul) — Ha
riçten gelen eşyanın rüsumu, yüzde bir istatis
tik masrafları tutulmak ve dahildekilerden de 
d ak il i alman vergilerin iadesi derpiş edilmek 
suretiyle yalnız Gümrük Vengitekıin iadesi 'de
ğildir. Yaluız reddi rüsum değildir. (Bütün 
vergi ve resimler, Ibarelar, bunun içerisinde 
•mevcuttur. Bituvenaleyih, şimdi 'siz, bir eşe I 
yapıyorsunuz. Bunda baz nedir? 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) —• Bâzı malın dış piyasa
da satışını sağılıyacak fiyatı ibulaibi'lmesidir, 
Bunu bulabilmek 'maksadına göre indirilme de
vam olunacaktır. 

SABAHATTİN TANMAN — (İstanbul) — 
Bu, fiili en do aynı şeyi yapabildiğine göre bir 
fark göremiyorum. 

SANAYİ BAKANI FATHİ ÇELİKBAS 
(Devamla) — Bir noktai nazar ihtilâfı var, şu 
(halde, prim tatbikatı devamlı olarak Gatt'da. 
tenkide mâruzdur. 'Ga'tt Anlaşması, memleket
ler arasındaki ihracatın primi teşvikine mânidir. 
Ama bu <çeşit verlgi politikasına mâni değildir. 
Çünkü bu çeşit vergi politikasında iyi bir ölçü 
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vardır. Verilebilecek, iade edilecek şeyler, alı
nanlardır; ama primde ölçjü yoktur, yüzde beş 
yüzde yüz verebilirsiniz, 'ölçü yoktur. Halbuki 
iadede (bir üiçjü vardır, aldığınızı verebilirsiniz, 
fazılasını veremezsiniz. Fark (budur. 

BAŞKAN — Başka sual sormak istiyen 
var mı? Yok. Buyuran Niyazi Ağırnaslı. 

NİYAZİ AÖ1RNASLI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, 'Sanayi Vekilimiz ihraç 
metalarımıza dış, pazarlarda da güç kazaıi' 
dırabilmenin formülü olarak bu vergi indiri
minden burada bahsederken, biz ümit etmek ve 
beklemek isterdik ki, «büyük bir sanayi faali
yetinin mümessili olarak bilhassa İktisadi Dev
let Teşekküllerinde reorganizasyonu sağlamak 
suretiylo maliyecin, ucuzlatılmasının ilmi ryol-
larmı araştırıyor ve bu yola gidiyoruz» desin. 
Asıl noktai hareketi, bu olmalıydı. Bunun için 
ben, muhterem Sanayi Vekilinin «rekabet he
defi ile indirimler yapılıyor,» şeklindeki be
yanlarını komisyondaki müzakerelerle hema-
henk bulmadım. Çünkü, bu takdirde, gerçek
ten Gratt sistemine aykırı olurdu ve itirazları 
mucibolurdu. Bu bir Damping'e müncer ola
cak bir netice idi mümkündür k i ; dış piyasada 
bizim ihraç mallarımızın maliyet fiyattı, hiç (kâr 
komııaksızıu dahi rekabet edecek durumda bu
lunmasın. Ne yapılacak, o zaman? İhraç ede-
miyeceğiz. Gayet tabiî. Ama bir danping yo
luna, Sayın Sanayi Bakanının ifade buyurduğu 
şekilde hedef dış pazarlarda rekabet ise, o za
man burada iken ayarlıyacağız. Hammadde 
değeri, işçi ücreti, bilmem başka faktörler un
surlar ve saire hesap edilecek; eğer aşıyorsa 
dış piyasalardaki rakip müesseselerin, rakip 
inallarının fiyatını aşıyorsa; «Ha! olmadı» bu 
deyip tekrar bir maliyat prensibi tesis çitsin. 
Ya suni olarak maliyet 'hesabına gideceğiz, ya 
da doğrudan doğruya dampinge müncer olan 
bir tenzil sistemline gitmiş olacağız. Asıl bu, 
zannederim ki, büyük tenkide yol açar. 

Muhterem arkadaşlarım, nedense İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve bütün sanayi kollarında 
istihsal maliyetlerinin düşürücü tedbirler ve ça
reler alınırken, ilk mesele; işçi ücretlerinde 
tenzil oluyor. İsçi ücretlerinin fedakârlığa 
artık tahammülü olmadığı kabul buyurulur 
zannederim. İşçi ücretlerinin, hattâ sosyal ada
lete göre artması zaruridir. Onların hayat şart
ları iyileşsin, onların çalışma güçleri artöiıı k i ; 
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verim kaabiliy etleri daha ilerlesin, ve istihsal } 
artmı§ olsun. Binaenaleyh, böyle bir yola gi
dilmesini hedef turtan veya hiç. olmazsa netice 
itibariyle nazari balkımdan mükellefi işçi oLan 
bir vergiyi, mükellefe değil de; ona tavassut 
öden, eibâj'et mutavassıtına iade etmek gibi bir 
yolu nasıl tasvip buyurursunuz bilmem! Bu
nun içindir ki, ben buna itiraz ettim. Bir de 
iyin şu tarafı var. İşveren malı yapmıştır, ta
mamen mal .iuutavas.srt.in eline intikal etmiştir. 
depodadır. Malın ihracı sırasında bu nevi vergi 
iadeleri kime yapılacaktır! El betteki ihracı 
yapan firmaya. İşte yine hedeften bir inhiraf; 
asıl maksada aykırı bir inhiraf . Bu sanayi 
kolunu, işvereni, teşvik edecek midir? Hayır. 
İşverenin teşvikine müncer olmak şeyi ancak, 
istihsali rekabeti ile, mal elemesi 'muvacehesin
de ; istihsali artırma tahrik ve -teşvikle elde et
mek ınümieündür. Buna denilebilir ki, muta
vassıt, elindeki malı, bu şekilde satmak imkânı 
kendisine tanınan iadelerle vesaire ile bu gücü 
kazanırsa, işverene müracaat ederek "fabrikaya. 
yeni mal siparişleri yapacağı için, sekiz saat 
yerine 16 saat yani iki vardiya. çalıştırmak ve 
binaenaleyh, bu şekilde de, işde, açık ve gizli 
işsizliği önlemek mümkün olur diye belli bir 
ifade hatıra gelebilir. Amma, bunu ilmî nis-
betJerini Bayın Sanayi Vekilimiz çok iyi bilir
ler. Bundaki güçlükleri, intikaldeki zorluklan, 
ve zorlamaları gayet iyi bilirler. Onun için, hede
fi yitirmiş oluruz. Bilhassa bu mevzuda, ben işi ge
nişletmek istemedim. Sadece gerçekte kendi 
ücretinin üzerine vergisi konulmak -MI re tiyle, 
sermayedarın veyahutta işverenin veriyor gö
ründüğü verginin işçiye ait olduğunu ifade et
mek istedim; ve bunun iadesi-halinde de e!bet
teki-işçiye iadesinin şart olacağını ifade etmek 
istedim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. An
cak, müntehada düşünülecek hususu, mebdee 
getirmek suretiyle mantıkî mesnetle bağdaştıra
nı adflar. Biz Sayın .Sanayi 'Bakanı kadar man
tık oyunlarında fazla usta olduğumuz iddia
sında değiliz; ama öyle zannediyorum iki, bütün 
ihata ettiği şartları, buradan ifade etmek sure
tiyle asıl maliyeti tenzil hususunda bize aydınlık 
vaatler getiren bir ifadede bulunsun Sanayi 
Vekilimiz. Fakat gm^m (senelerden beri yani. 
1,5 sene içinde bir kaç defa bunun münakaşası 
yapılmıştır. Başta iktisadi Devlet Teşekkülleri 
olmak üzere, fabrikalar tam randımanla çalış-
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mamaktadırlar; buralarda ciddî tedbirler almak 
zarureti vardır, alabildiğine bürokrasi mevcut
tur. Bu bürokrasiyi önlemek taraftarı olma
dıklarını ifade etmişlerdir. Bu noktada kendile
ri ile hemfikir değilim. (Bürokrasinin . çeşitli 
kolları vardır. Onda, bir takını yollara gidil
meliydi. Benim bilhassa Sanayi Vekilimizden 
beklediğimiz hususlar, ihraç met alanınızda, dış 
pazarlarda rekabet gücünü kazandıracak asıl 
âmillerin işçi sınıfına yüıkletilmeksizin temin 
edilebileceği keyfiyetidir. Bunu derpiş buyur
sunlar rica ediyorum. Hürmetlerimle.. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN 'KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, geçen celsede ıbu müza
kere edildi. Heyeti Umumiyenin 'haklı taleple
riyle geri ıgiden tasarı, aşağı - yukarı aynı acı
dan mütalâa edilerek tekrar huzurunuza yeni
den ıgelmiş bulunuyor. (Biz Hükümetin, bu mev
zuda hüsnüniyetli olduğunu parprensip kabul 
ediyoruz. Ve bu hüsnüniyet içinde, istihsali ar-
tmmak veya dötviz teinin etmek için bâzı ma
mulleri ucuza teinin edip, dışarıya satarak pa
ra temin etmeye matuf olan şu ana fikre bir 
diyeceğim yok. Doğrudur, biz de kendisiyle be
raberiz, istiyoruz; bunu herkes ister. Fakat 3 
tane profesör, 13 tane doçent ıgelmekle, bu işin 
Anayasaya mıulgayir olmadığı iddiasında bulu
namaz, (Hükümet. 3 ta.ııe profesör gelmiş, 13 ta
ne daha gelsin. Ve ıgörüyorum ki, bunun daha 
birçok arkadaşların zihinlerinde Anayasaya ay
kırı olduğu hususu var. .Aykırıdır, hakikaten. 
Bir verginin konulması ve kaldırılması gibi mü
him (hususlar Parlâmentonun, münhasıran yet
kisi dahilindedir ve hiçbir Hükümet bu yetkiyi 
alamaz. Ama, biz, kendi ellerimizle bunu Hükü
mete devrediyoruz, edemeyiz, arkadaşlar. Ne 
yapabiliriz? Ben kendi yetkimi muayyen mev
zularda Hükümete veremem. Yetkimi kendim 
kullanırını. Kendileri kararname yerine, bu iş
leri kanun ile idare etsinler. Bu, Hükümete bir 
müşkülât çıkarılması mânasına değildir. Hükü
met. mademki bu şekilde, iyi bir düşünceye sa
hip, o halde kanun yapar, kararname yapmaz. 
kanun çıkarır. 'Bunu Hükümet neye .getirmi-
yor? Getirsin kanununu. Memleketimizde em
sal mamullere nisbetle Avrupa'da pazar bulabi
leceğini umdukları maddeler üzerinde durmak 
ister Hükümet. Âmenna; kendileriyle berabe-
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rim. Türkiye'de dikiş nıakinası yapmak imkânı I 
-var mı? Hükümet bunu etüt etsin. Gelsin Hü
kümet desin ki, şu raporla, Türkiye'de ben di
kiş eıakinası, buz dolabı, elektrik süpürgesi 
yaptırabilirim. Güzel kendileriyle beralberim. O 
halde bunları tadat eder, etüt eder. Bugün tek
niğe uygun ve dış piyasalara bunu satmakla 
döviz temin eden bâzı mamul maddelerin ima
lâtı mevcutsa, Hükümet ıgelsin, etüt etsin, bun
ları birer birer yansın ve kanun olarak getir- I 
sin. Şu kadar müddet içinde ben falan, filân sa
nayi kollarına bu imkânı vereceğim, desin. Ge- I 
tirdiği gayrimamııl «ıadddenin karşılığında 
mamul madddenin de, hesabını, verdiği müesse
selerden sorsun, alsın. Yani, bunun bir kısmını, 
ucuz /getirdiği için, dış piyasaya aktarmayıp da, 
iç piyasava ucuz temin etmek suretiyle, bir ver
gi kaçakçılığına, yahut da lüzumsuz yere Hükü- I 
metin sırtından, bir kazanca bu müesseseyi ıgö- I 
türmeyeyim, onu bağlıyalım ama, tutup da bir 
kararname ile bütün murakabe hakkınızı Hükü
mete devrediniz dendiği zaman işler tamamen I 
karişaeaktır. O zaman durum ne olacaktır, bili
yor musunuz? Bugünkü Sanayi Vekili bu işten 
iyi anlıvahilir, ondan sonra 'gelecek olan anlı-
yamaz. Yahut bu başarır, öteki başaramaz. Ben 
her zaman Fethi Oclikbaş'ı 'Sanayi Vekili ola- I 
rak 'görecek miyim, yahut da bu Hükümeti? 
Başka ibir 'Sanayi Vekili ıgelecek, belki ,bu işi 
yürütecek, belki de yürütemiyeeektir. Ben, Par
lâmento olarak, bugünü değil, yarının hükümet
lerini, nensin i düşünmeye mecburum. Hükümet 
niçin çabalayıp duruyor, kararname ile. Bunu 
kararname seklinde (getireceğine, kanun olarak I 
(getirip, esaslarını, prensiplerini vaz'etsin, ben I 
de kabul edeyim. Türkiye'de bir Parlâmento I 
üyesini Ibırakmız da, bir Türk vatandaşı var 
mıdır ki, imalâtını artırmasın, dışarıya satma- I 
sın, döviz temin etmesin. Böyle bir düşünce hiç I 
kimsenin aklından geçmez. I 

Ama, yarın bir kararname ile Hükümet kar
şımıza gelecek. Buzdolaplarının imâlini yapan I 
hu memlekette 3 - 5 müessese var. Vehbi Koç'- I 
un da hissesi bulunduğu ve bir yalhudi firma- I 
sının tesis ettiği ve çalışmalarında muvaffak 
olan Arçelik Firması büyük tesisleriyle bu işi I 
yapar Gayet güzel. Yaptığı mal dışarıya satılır 
diyecek ve bunuda hariçten temin ettiği iptidai I 
madde ile takviye edecek yani, gümrüksüz malı I 
getirtecektir, Ondan sonra bu müessese, bin- j 
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lerce, on binlerce, yüz binlerce buz dolabı 
imal edecek ve dışarıya satacak. Güzel, iyi. 
Vehbi Koç'un, Burla Bilâderlerin veya filân 
yahudinin tesis ettiği bu firmaya Hükümet bu 
hakkı verecek. Çünkü, buna güveniyorum, 
bu müesseseye güveniyorum diyecek. Arkasın
dan müdafaası hazır. O zaman da bu büyük bir 
müessesedir, diyecek, hesabı, kitabı kontrol edilebi
lir, diyecek. Ama ben biliyorum, Bursa'da 
çalışan Kâmil Tolon bundan hariç tutulacak. 
Ona bu imkân tanınmıyacak. Takdir Hükümet
te olduğu için, istediği kadar çabalasın o. Ve 
hattâ siz bunu bir tahkikat mevzuu yapın, su
al sorun, Hükümet kendine göre konuşacak, 
kendi mantığına göre bir hal tarzı bul ancak ve 
o müesseseye bu yardımda bulunmıyacaktır. 

Ama ben diyorum ki, böyle olmasın. Ka
nun olarak gelsin, muayyen müesseselere, mu
ayyen işleri yapan, muvaffak olan, dışarıya 
imalâtını satıp da döviz temin edecek müessese
lere muayyen bir müddet için veya müdcletsiz, 
böyle bir imkân tanınır ve bu işler ileriye git
tikten sonra kanunun lüzumuna artık ihtiyaç 
gösterilmezse, tekrar bu kanun yine Parlâmen
to yoliyle ortadan kaldırılır. Bu mümkün. Ama 
yarın suiistimaller, şikâyetler ayyuka çıkacak
tır, buna inanınız, bu bugünden görünüyor. Bu 
mesele madem ki, böyledir, biz Hükümetin de 
hüsnüniyetini kabul ediyoruz. «Şu iş olsun da, 
nara girsin» diye çabalıyor. O halde kararna
me mevzuunda niçin ısrar ediyor? Kendisiyle 
esasta biriz, ayrıldığımız nokta usul meselesi
dir. Bunu kanun mevzuu yaparak vatandaşı, 
müesseseyi veya .muayyen iş gruplarını, birini 
diğerinden tefrik etmesinler. Bunu ıgayet güzel 
bir şekilde kanunla tedvir etmek mümkündür. 
Biz de o zaman seve seve, istiyerek parmağımızı 
kaldırıp reyimizi verelim. Memlekete döviz mi 
temin edilecek, edilsin. Muayyen sanayi grup
larının memlekette inkişafı mı arzu ediliyor, 
varın için, edilsin. Kendileriyle hep beraberiz, 
alkışlarımızla destekleriz. Ama, görüyorum ki, 
bu şekildeki hal tarzı, sakattır. Bugünden sa
kat olduğunu .görüyorum ; Anayasaya da muga-
vir olduğu bcdiıhidir. 3 tane profesör gelip de, 
«yok Anayasaya aykırı değildir» demesi; bizim 
vicdanımızı bu işe «evet» demeye kuvvetli dere
cede sevk edeniz. Her birinizin bu mevzuda bir 
düşünce sisteminiz var. Esasen düşünecek OIUJN 
sak, bir Anayasa profesörü bunu anlasın da, 
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sizlerden her biri; bu maddi, sarih hükümleri, 
bu Anayasa hükümlerini, okuması neticesinde; 
bunun Anayasaya, aykırı olup olmadığı hususu
nu anlamasın. Esasen bunu bir profesör kadar 
bilmeye hiç de lüzum yoktur. Kendi mantığı
mızla bunun hal neticesi çıkarılır. Düşünce ku
rallarına göre (hareket eder ve buna göre dü
şünürsek, meseleyi bulmak mümkündür. Bu 
'bakımdan ben bunun aleyhindeyim. Hükümet
ten bir kanun mevzuu olarak bunun ıgelmesini 
ve Parlâmentonun bu hakkına, Muhterem Hü
kümetin dokunmamasını istirham ediyorum. 
Maruzatım Ibu kadar, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fetihi Çelikbaş. 
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur Milletvekili)— Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar. 

Cum/huriyet Senatosunun 'Sayın Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu arkadaşımıza, tasarı vesile
siyle fikirlerimizi yeteri derecede izah edememiş 
.olduğumdan dolayı kabahati yine kndimde bu
luyorum. Bilmiyorum arkadaşım firmaları nere
den buldu, çıkardı, bu tasarıda, biraz evvel 
Sayın Tanman arkadaşımın bir sözü üzerine de
miştim ki, ıgümrük tarife numarasının falanında 
yer alan malûmat* şu iadelerden istifade ede
cektir. 

Bu malûmatı yapan hangi firma ise o isti
fade edecektir, bu firmaları nereden çıkarıyor
lar, arkadaşımız, Acaba yanıldım mı diye 
tasarıya tekrar baktım, firmayla alâkalı uzak
tan, yakından, tek bir cümle dalhi ıgörmedim. 
Ama arkadaımızm belki kendisine göre haklı 
sebepleri varsa, o başka. Çünkü, Anayasaya 
mugayeretinde. bir fikri sabit kendisinde hâkim 
bulunuyor. Çünkü, pekâlâ, bir kısım değerli 
arkadaşlarımız ihtisasa hürmet ederek, tetkik 
ettirdik, ve inandık diyerek gelip, geçen defa 
biz böyle düşünmüştük ama, 'hocaların tetki-
katı sonunda bize şu yolda bir madde konursa 
bunun pekâlâ uygun olacağı kanaatma vardık 
dediler. Ve biz de kabul ettik. Yani fikirleri
mizde hatayı gördüğümüz andan itibaren tas
hih yapmak bizi küçültmez; bilâkis büyültür, 
arkadaşlarım. Ama arkadaşımız öyle bir karar 
vermiştir ki, bütün hocaları değil, dünyanın 
mevzuatını gelirsek, pek a.lâ yine «mugayyir-
dir» diyebilecektir. Kendilerine bu hususu da 

' ifade edeyim k i : - Bu tarz, milletlerarası müna-
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sebetlerde ekonomiyi tanzim eden kilit kanun
lar çıkar. Loi de cadenas gibi kanunlarla bu iğ
ler yürütülür. Yalnız Türkiye'de değildir, bü
tün memleketlerde de böyledir. Kendilerini bel
ki tatmin edebilirim sanıyorum. Belki diyorum; 
çünkü, Türk Parasının Kıymetini Korunla 
hakkında Hükümete yetki veren kanun, Ana
yasaya mugayereti iddiasiyle mahkeme önü
ne getirilmiş ve Anayasa Mahkemesinde de bu
nun uygunluğu kabul edilerek, reddetmiştir, bu 
talebi. Bilmiyorum bu talep arkadaşımızı tatmin 
eder mi? 

Şimdi arkadaşlar, bu vesileyle ben geçen 
defa, Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımızın konuş? 
maları vesilesiyle arz etmiştim; belki kendile
ri yoktu. Bu çeşit işler birçok şikâyetlere yol 
açar, ayyuka çıkar, rahatsız oluruz. îcra iğ
lerinde şikâyetlerden hakikaten tereddüt eden
ler olursa, icra işini bırakıp onlar bir köşeye 
çekilmelidir. îcra işinde çalışanlar, hele bir 
memlekette Anayasasında isbat hakkı yer aldı
ğına, basma isbat ha'kkı tanındığına göre Par
lâmentoyu ve basını dilediği gibi murakabe et
me hakkına sahiboduktan sonra, şikâyetler 
ayyuka çıkar, sözüyle nüfusu her. yıl 800 000 
- 1 000 000 raddesinde üreme temayülünde alafc 
ve her yıl 500 - 600 bin kişisi iş 'bekleyen mera-
leköt'te, icraatı bu çeşit gürültülerle bertaraf 
etmeyi düşünenler varsa hata ediyorlar. Çünkü 
'biz bu çeşit İcraatçılardan değiliz. Bunu "bil
hassa belirteyim. Bu çeşit icracılarda, mende» 
ketlin içinde bulunduğu meseleleri ıhalledefeil-' 
mek mânevi takatmdan mahrumdurlar, arkadaş
lar. 

Herkes dediğini der, yazdığım yazar, ama 
yazdığı yazı muayyen bir hududu aştığı andan 
itibaren ısbata davet edilir, Parlâmento ntt*-
rakabe eder, bütün bunlara rağmen; tmâz. 
çıkan insanlar olurda halâ «efendim bu böyle* 
dir ama, yine aslı şöyledir» diyecek olursak: 
Bunlar kahve peyklerinden söylenen dedikodu
lardan ileriye geçemez, arkadaşlar. Bu itibarla, 
katiyen bu işler, sizleri ralhatsız edecek konu
lar olmıyacaktır. Çünkü, sizler Hükümet ic
raatını her yönden murakabe etme bakımın
dan teçhiz edilmiş bulunmaktasınız. Üstelik 
bu vazifeleri kolaylaştıran birtakım neşriyatı
mız da hamdolsun mevcuttur. Bu itibarla, ol
sa olsa bu çeşit lâflardan aslı olmasa dahi, yü
reği tutmıyan icraatçılar varsa, bunlar tered-
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düdedebilir, arkadaşlar. Ama, bu takdirde hiz
met edemez. Bu iki şıktan hangisini tercih ede
lim? Hizmet ederken icraat yapacaksınız. Bu
nu yaparken de birtakım lâflar alacak. Bu 
lâflar mesnetsiz ise bu lâflardan ıkorkarak ic
raat yapmıyaeaksanız, bu makamlarda bulu
nulmaması lâzımdır. Terk etmek lâzımdır. 
Çünkü, icra yeri hizmet yeridir. Hizmet eder
ken de bir firma, ihaleyi almışsa şayet, sizden 
iyi kimse yoktur; firma ihaleyi aldığında, ala-
mıyanlarm nazarında da .sizden daha vkötü kim
se yoktur. Hep sağda, solda söylenir. Bunla
ra ehemmiyet vermemek lâzımdır. İnşallah 
memleketimizde basın ve Parlâmento muraka
besinin erişmesine muvazi olarak, normal de
mokratik düzenin, bu çeşit dedikodularla işle
yemez bir düzen olmadığını, bilâkis mükemmel 
icracı bir düzen olduğunu göreceğiz, arkadaş
lar. Ve mücadele de onun için yapılmaktadır. 
Bu şikâyetlerden bizim endişemiz yoktur. 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, hiçbir fir
mayla alâkalı bir mevzu değildir. Gümrük ta
rife pozisyonunda yev alan mamulâtla alâkalı
dır ve şu günlerde memleketimize yabancı ser
mayeden yatırım yapmak için yapılan müra
caatlar eskisine nisbetle çok daha artmıştır 
ve bu müracaatlarda, bize sorulan suallerin ba
şında bu çeşit vergi, resim ve harçların iade
si ile ilgili mevzuatımızın olup olmadığını öğ
renmek gelmektedir. Bunu '»örüyorlar. Çünkü 
•arkadaşlar, demin de arz ettiğim gibi, 24 sa
at çalışması lâzımgelen bir fabrikanın pazar ki
fayetsizliği d ol ay isiyle sekiz saat çalışması, ser
mayenin israfı demektir. Herkes bir yere ser
maye yatırdığı andan itibaren, tam kapasite 
ile çalışıp onun neticesini istihsal etmek ister. 
Cemiyetin menfaati de bundadır. Yalnız ser
maye sahibinin değil, işçimin de menfaati bun
dadır. 

Bu itibarla, memleketimizin sanayii bugüne 
kadar, içe müteveccihti. İçerde Gümrük Res
mimiz, mükemmel alınmış, tedbirler ve iyi kÖ-
iü işliyen bir kredi mekanizması vardı. O za
man içerde m d satmak 'kolaydı. Ama Türki
ye gibi, nüfusu 1,5 milyon olan İsrail'in ihra
catın;! varmamış bir .memleket ; 30 milyon nü
fus, ihracatı -181 milyon. Arızî olmuş arkadaş
lar, arızî. Geçen sene, normali 340 milyon. Beri 
tarafta, daha 1048 de ilânı istiklâl etmiş, 15 nci 

18.4.1963 O l 
yılında 385 milyon ihracat yaptırmış bir mem
leket 1,5 milyon nüfusludur. 

Bu itibarla Tünkiye sanayiinde bu imikân 
vardır arkadaşlar. Yabancı sermaye Kanunu 
çıktığı sıralarda mütemadiyen, izıah ediyorduk. 
'Türkiye, Orta Doğu, Taflan Doğu ve Balkan
ların sanayi mamulâtı baıkımındıan trampleni 
olmaya namzet bir memleket'tar. Burad<an, sıç
rayıp ihracat yapabileceğiz. Elverir ki mevzu
atımızın, rakip memleketlerin mefvzaatınıa dedk 
haile ;getiri'Umesi lâzımdır. Niçin bunlar bu asıl 
kanunlar ile getirilmemiş? 10 'küsur ikamın 
var arkadaşlarım, bunların bâzısı 150 küsur 
maddeliktir ve üzerlerinde tadilât yapmak lâ
zımdır. İstirham ediyftram, işsizlikle mücade
leyi ana hedef ittihaz etmiş olan bir "Parlâmen
to ve bir Hükümetin, bâzıları 150 ıküsuj* mad
deye varan ana 'kanunların tadiline intizar ct-
•mesinin ne ameli faydası vardır 1? Üç yılda, 
dört yılda, beş yılda çıkıp çııkmıyacağı belli 
değildir. Ama basit bir kanun, 'Parlâmento
nun mııra'kabasi alLtmda cereyan edece'k, mat
buat m murakabesi altında cereyan edecektir. 
Bunun mesuliyeitini derubde etmek istiyen ic
ra adamı varsa, müsaade buyurursanız, mem
lekete hizmet, etmek için değil, o makamda 
'oturmak için oturuyor deni'lımemieStidLr, arka
daşlar. Bu balkımdan »çeşitli Ikanujnlarda fevka
lâde uzun «üreeeik tadillere giitmeiktense, bu ta
diller yapılıncaya (kadar hüküm itfade etmek 
üzere, (Bu ana 'kanunlarda tadiller yapıldığı 
zaman bu 'kendiliğinden ortadan kalkacaktır) 
bu i adiller yapılıncaya 'kadar ihüjküm ifade et
mek üzere âcil bir mevzu olarak Ihuzurunuza 
gelirmiş bulunmaktayız. Çünkü, 'geçen yıl, 
Senato ve Millet Meclisinde yapılan görüşme
lerde, memfeketimizdeM işjsliziliiğin ne kadar 
âci! bir vaikna «olduğunu hepimiz tesbit etmişiz
dir. Bu itibarla bu, meınlelcetimizde'kıi istihda
mı artıracaıktır, gizûi işsizliğe yeni iş sahaları 
açacaktır. Nasıl? Tepyeni bir yatırıma ihti
yaç olmadan. 

Arkadaşlar, bizzat kendim, Bakan olmadan 
evvel yabancı 'memleketlerdeki mütehassısları a; 
biıılikte gezdim., bizim sınai tesislerimizi gftr-
düM'erinde, malkinaların., malzemenin, emeğin 
ve saiı-enin ısraff edildiğinden acı acı dert yan
mışlardır. "24 saat çalışması nîormal ve mutad-
ofan bir işiletmeyi 8 saat çalışır halde bırakmak 
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israfın ta [kendisidir arkadaşlar. Bu yüzden 
ıben çok üzgünüm, rica edeceğimi hakikati an
latamamışız arkadaşınıza, Ama itiraf edeyim İri, 
arkadaşımızın balhsettiği, temini «söylediği kim
seyi ben de tanırım. Kâmil Ton arkadaşım, o 
da bir frijder ve saire imal eder. Ama, eğer re
kabet gücü kazanabilecek .olan fiyatlarda hâlâ 
bâzı firijder imalâtçımız olur da o fiyattan mal 
satamazsa burada Ağırnaslı arkad. aşımız hak 
kazanır. ÎBen gümrük tarife numaraisında mu
ayyen. bir indirim yapmak suretiyle Hazineden 
ihracettirebiliyorsam, Ibir kısım imalâtçı kar 
buna rağmen ühııacedemiyorlarsa onOara da. illâ 
iihracettireyiım dJi-ye d>aiha da fiyat mı indire
yim? !Bu mu talebiniz? Hayır arkadaşlar, bu 
hesaplı yörüyeeek 'bir mekanizmadır. Murat,-
rekabet ıgücü kazandırmaktır. 'Teşebbüs erba-
bmdan o rekabet .gücü ile, o fiyatlarla. mal «a-
tabilemler, ıgelişmejlidir. Esasen 'ötekiler, mem
leketin malzemesinli israf ediyor demektir. On
lar kendilerini reorgaııize edecek, kendi istih
sal masraflarını düşüreceklerdir. 

Tâki, bir başka firmanın etütleri neticesin
de, nıuaıyyen ıbir tarife pozisyonuna giren laynı 
malı ibraicedebileoeği bir fiyatta, çalışması 
mümkün iken, bir başka firma veya firmalar, 
dalha yüksek ımaliyetlerle elde ediyorlarsa, mil
lî etoonomi, onların maliyetlerinin indirilmesini 
zaruri .-kıllar. Aksi takdirde israfa ıgöz yum
muş oluruz. Hakikatte o firmalara açıktan, 
Hazine aleyhine para vermiş oluruz. 

•Bu maliyetler 'hesabedilmek suretiyle, mu
ayyen priyorite ve sair içerisinde, ama firma
lar arasında fark gözetmeden arz ettiğim gibi, 
tatbikatta, aynı tarifeye ıgÜren gözlük, 20 teşeb
büs taraifınldan yapılıyorda, muayyen indirim
ler sonunda 10 tetşebbüs satabilir de, geri ka
lan 10 teşebbüs satamıyorsa, o zaunan bizi o 10 
tanesi satamıyor diye kimse tenkid edemez. O 
maliyete kendisi de indirsin, kendisi de satsın. 
Eğer, bu çeşit dedikodular gelliyorsa, gelirse 
onları arkadaşlar biz mulhatab'olarak d ab i din
lemeyiz. Bu bir ekonomik prensiptir, ilmî pren
siptir. Piyasa ©yatından 'hareket .etmek sure
tiyle, ona intibak etmenin iki yolu bulunu
yor. Birisi; işletmeler tedbirini alacaktır. 
tkinciisıi ise, Hükümetin kendli politikasiyle mu
ayyen tedbirleri almasıdır. 

Vazıyeti ondan ibarettir. Hiçbir firma le
hinde r e a'leynindte tasanda veya karama m e-
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de tefrik gözetilecek değildir. Ana. maksat 
mümkün olduğu kadar az fedakârlık yaparak 
Hazinenin, özel eşhasın, belediyenin, işçi (aylı
ğından alınan verginin az fedakârlık yaparak 
mamullere rekabet gücü kazandırabilmektir. Bu 
tedbirleri laldıktan sonra ıbir kısım mamullerin 
fiyatları, aynı malı İmal eden firmaların, ma
liyet fiyatları arasında fark olabilir. Nihai 
fayda nazariyesi bütün 'bunları i Aylin etmiş, 
ama 'hüner .o işletmenin başında bullunan, sev
kı idarede mesuliyet taşıyan insanların, 'ma
liyetleri indirip o seviyede mal s at ab ilm esidir. 
O seviyeye inemiyorsa, ekonomisi çok ileri gi
den memleketlerde, orada çalışan işçi, orada 
'kullanılan malzemenin millî ekonomi için israf 
•olduğu söylenir. Ve \o zaman Sayın Ağırnasıl ı 
ile tamamen beraberim. 'Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSaym iSeren. sual mi? 
SUAT ISBRE'N .(İsparta) — Efendim, Tür

kiye'de ilâç sanayii, yüzde 30 kapasite fazla
sına sahiptir. Türkiye'deki ilâç fiyatları, dün
ya fiyatlarından en az yüzde 70 daha ucuzdur. 
Bu 'durum karşısında, Türkiye'den ilâç ihracef-
nıek istiyen müteşebbisler var mıdır? Eğer 
esbabı mııcibesi fiyatın ucuzlaması ise kapasi
tenin yüzde yüze çıkarılması lâzımge'ür. Sayın 
Bakan buna ne buyuruyorlar? 

İkincisi; Sayın Bakan: «bu kanun muvak
kattir, esas kanunlar yapılıncaya kadar geçer
li olacaktır, dediler. Madem ki, muvakkat ol
duğuna kaanildirler, demin kendilerinin buna 
kanun «..„... dolayı» yüzle re e kanun Meclise 
gelecektir. «Belki de 60 .madde değişecektir» 
şeklindeki .konuşmalarını nasıl izalh ederler? 

«A NrAY I BAKANI FETHİ OELİfKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Efendim, ilâç mevzu
unda, bizim Bakanlığımıza muvakkat vergi ve re
simlerin iadesi halinde, biz ihracatta bulunabile
ceğiz diye bir müracaat olmamıştır, ben şahsan 
muttali olmadım. Ama, bu tasarı ka.nuniyct ka-
zıanldıktau sonra, •vaziyet arkadaşımızın buyur
duğu ölçüde ise, Türkiye ilâç da ihracat edebi -
'Mr duruma igelecek demektir. Bu bizim ırok-
tai nazarımızı bilâkis teyideder. 

Sonra ikinci sualinde arkadaşımız, madde
ler değil, bunu da arz edeyim, burada iade edi
lecek vergi resim ve hacların tamamen, kısmen 
veya muayyen nisbetlerle meselâ % 25 iade 
edilecek. '% 50 iade edilecek, %75 iade edilecek 
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yani bir hesap neticesi . meydana çıkacaktır. 
Ve arkadaşımızın dediği gibi, bu maddeler 
1963 ün 12 nci ayında muayyen bir nisbette 
reka.bet edebilir, rakip memleketlerde teknik 
terakki eder, bakarsınız bizim fiyatlarımız ora
da dahi tutamaz artık, ihraeedilemez. 1963 de 
âhracedemez durumda olan bir mamul üç ay 
sonra kendi işletmesindeki terakkiyatm tahak
kuk etmesiyle işliyebilir. Bu devamlı olarak 
organizasyonun, finansmanın, teknik terakkiya-
tın gelişmesiyle ilgili bir faktördür. Aynı za
manda işletmeler statik değildir, hayatiyeti 
vardır. Günün birinde işletmesini rasyonel 
hale getirir fevkalade büyük ıbir kazanç elde 
eder. Bir başka teşebbüs, başka bir sahada aynı 
mamulü yaparken bir teknik terakkiyattan 
faydalanır rekabette öne geçer o satar. İhtira 
beratı, patent hakkı, marka bundan doğmak
tadır. Bu bakımdan ekonomiyi durgun bir su 
olarak farz etmek ve bugün aldığımız tedbirleri 
üç yıl müddetle mükcmmclen o sahada işleri 
tanzim edeceğini kabul etmek, ekonomik haya
tın ıbünyesiylo bağdaşır bir görüş değildir. Bu 
devamlı olarak hareket halindedir. Ve teknik 
tcrafckiyata ayak uydurabilenler emsaline diğer 
teşebbüslere riisbetle fazla kazanırsa, bunun 
adına teşebbüs rantı deriz. Aynı malı yapar, 
diğerlerinden daha erken ve ucuza mal etmek 
suretiyle müşteri celbeder. Bu .yüzden de bir 
takım kârlar elde eder bu onun munzam kârı
dır, teşebbüs kârıdır, diğerleri elde edemez. 
Bilmiyorum anlatabildim mı? 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Ben kanunun tamamen lebindc-
yim. Yalnız, vuzuh temin etmek için bâzı te
reddütlerimin aydınlatılmasını rica edeceğim. 
Oda şudur: Demin Ağırnaslı arkadaşım da 
işaret buyurdular. İmalâtçı, ihracatçı başka baş
ka olursa ne muamele tatbik edilecektir?. Yok-. 
sa doğrudan doğruya imalâtçıya mı vereceğiz? 
Tatbikatta vuzuhu teinin için arz ediyorum. 

(SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Arz edeyim, imalâtçı ister kendi 
istihlâk etsin, ister ihraç etsin, alıcı bulamazsa 
imalâtının mânası yoktur. İmalâta devam im
kânı sağlıyam mubayaadır. Bu mubayaa, takdir 
edersinizi içerde olur; dışarıda olur. İhracatçı
nın o malı sürekli olarak mubayaa edebilmesi 
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keyfiyetidir ki; imalâtçıyı, imalâta devam et
tiren faktördür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birant. 
İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın Başkan; 

muafiyetlerin yüzde 10 - 20 - 50 gibi dalgalanır 
bir vasıfta ayarlanacağını veya böylesine bir 
müdahale yapılacağını il'adc buyurdular. An
cak, böylesine bir dış müdahale endüstrinin 
bugünkü tabiatını, gelişmesini, nizamını ve dü
zenini haleldar etmez mi? Biz dıştan ve zoraki 
bir müdahaleyle bunu ayakta tutmak gibi bir 
durumda olursak bunun, memleketimizin ekono
mik durumuna bir zarar yapması iddia edilemez 
mi? Dış piyasaya ayak uydurmak gibi vaziyete 
gelirsek, 'bunun memleketin ekonomik durumu
na bir zarar yapması düşünülebilir mi? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, müzakere edi
len tasarı, Garp memleketlerinin, bilhassa sana-
ııayii gelişmiş olan memleketlerin uzun yıllar 
tatbik edegeldikleri birtakım i'iakal tedbirler
den ibarettir ve normaldir. Her memleket ken
di iç piyasasını dilediği şekilde tanzime mukte
dirdir. Gümrük Vergisi elindedir. Ama mem
leketin hudutlarından çıktığı andan itibaren dış 
piyasaları tanzim etmek elinde değildir. Onu 
tanzim eden, o piyasada rekabete gelen malla
rın menşe memleketlerinde ihracatı teşvik için 
almış oldukları bu çeşit tedbirlerin müessiriyet 
derecesi tâyin eder. Bu tedbirler, o memleket
lerde latbik edilenlerin emsalidir. Onların tat
bik ettiklerinden başka yeni bir şey yapılma
maktadır. Oralarda tatbik edile gelen bir şey
dir. Bilâkis, yarın memleketimiz Müşterek Pa
zara girerken onlarla eşit bir politikaya, iç pi
yasada ihracata müteveccih olarak çalışıldığı 
takdirde, tatbikata daha önceden kavuşmuş ol
mak suretiyle antreman halinde bulunacak de
mektir. Aniden şok tesiriyle karşı karşıya kal^ 
mıyacak, bu mutat, alışıklıklar içinde iç piyasa
dan çok daha ucuza ihracat fiyatı suhuletle re
kabet eder halde de bulunacaktır. Sıhhatini 
kazanacaktır. Sıhhatini kaybetmek şöyle dur
sun, sıhhat kazanacaktır. Çünkü rekabet de dı
şarıda böyledir. Bazan gazetelerde duyarsınız, 
İsviçre'den gelir, buradan saat götürür, bâzı 
kimseler. Neden? İsviçre saat, sanayinin hima
yesinde iç piyasada sattığı fiyattan çok daha 
ucuza ihraç için bir fiyat tatbik etmektedir, 
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ama normal yollarla. Bu çeşit iadeler suretiyle. 
İçeride iade etmez, dışarıda iade eder. 

Garp memleketlerine gittiğinizde, bâzı belli 
firmalar, ihracatta alıcıyım dediğinizde güm
rüklerde teslim etmek üzere muayyen vergile
ri de almadan size Gümrükte teslim eder. İç pi
yasada aldığınız takdirde o vergileri alır. Ama 
gümrük kapısındaki malı teslim alırsanız, ondan 
tenzil eder. 

Bunlar, yıllar yılı o memleketlerde tatbik 
edilmiş ve sanayi öyle gelişmiştir. Yoksa 40 mil
yonluk bir müşteri miktariyle 300 milyona hita
beden bir sanayiin kurulmasına imkân ve ihti
mal yoktur. Bu tarz rekabeti teşvik ede ede. öy
le sanayiler kurulmuştur ki, artık, bu sanayiin 
% 20 si iç piyasaya, % 80 i dış piyasaya hita-
beder. 

Türkiye demin arz ettiğim gibi rasyonel bir 
sanayileşme politikası ve işletmelerde coğrafi 
kuruluşu itibariyle yeraltı ve yerüstü imkânları
nın zenginliği ve kavşak noktalarında bulun
ması sebebiyle, sanayi bakımından, ingiltere, 
Amerika markalı mallar Avrupa pazarları için 
ne ise, Türkiye, Orta - Doğu, Balkanlar ve Ya
kın Doğu'ya, eğer beynelmilel ticareti de geliş-
tirebilirsek, Afrika pazarlarına mamul ihracede-
bilecek durumdadır. Misali basit olarak arz et
miştim; 1058 de 150 milyon ihraceden 1,5 mil
yonluk İsrail 1002 de 385 milyon ihracetmişti. 

Şimdi arkadaşlar, kısaca onu da okuyayım; 
İsrail ihracatı teşvik için ne gibi tedbirler al
mıştır? İsrail Büyükelçiliğimizden, İsrail'in ih
racatı teşvik konusunda aldığı tedbirleri husu
sunda malûmat rica etmiştim. Gelen yazıda şu
nu diyor; İsrail'de kabine içinde iktisadi işlerle 
iştigal eden bakanlar (Conseil des Ministres 
Pour les offaires ecoııomiques) adı altında bir 
grup teşkil etmektedir. Bu grup muay3ren nis-
betler dâhiline kadar, her türlü artırıp, eksilt
mek salâhiyetine sahip bulunduğu gibi, iktisadi 
hayatla ilgili bütün teşekkül ve müesseselerle 
müzakerelerde bulunabilmektedir. Yani biz mü
zakerelerde bulunsak, Sayın Kalpaklı oğlu arka
daşımız, bilmem ne der? Biz onu da bulamıya-
cağız. 

Meslekî teşekküller vasıtasiyle, kendi servis
lerimiz vasıtası ile. Sanayi Odaları var, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları Birliği var. Evvelâ ilk 
tetkikleri yaptıracağız; tıpkı ithalât ve ihracat 
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politikamızın yürütülmesinde yaptığımız izharı 
tetkiklerde olduğu gibi.. 

Vüsat ve şümul bakımından çok ehemmiyetli 
konular ise : Millet Meclisi İktisat Komisyonun
da, mezkûr teşekkül ve müesseseler temsilcile
riyle alâkalı Bakanların hazır bulunduğu top
lantılarda tezekkür edilmekte ve verilen tema
yüle göre İktisadi İşler Bakanlar Komitesi ge
rekli kararları almaktadır. Meclis İktisat Komis
yonunun mukarreratı, Meclis Umumi Heyetine 
sevk edilmemektedir.» (Anayasa, sesleri) Bir 
arkadaşımız, «Anayasa,» diyor. Elbette Anaya
sası müsaittir, yapmıştır, ama; bunu icabettiri
yor, bizim sevk ettiğimiz tasarının Anayasaya 
mugayeretini muhterem komisyon başkanı ar
kadaşımız demin izah etti, arkadaşlar hâlâ Ana
yasaya mugayirdir, diye direnecek olursak, o za
man hiçbir ihtisasa saygı göstermemiş oluruz, 
kanaatindeyim. Geçenki Birleşimde, bu husus 
tetkik edilsin, dendi, gitti, Anayasaya uygunlu
ğu gelen şekiller içerisinde tesbit edildi. Hâlâ, 
Anayasaya aykırıdır, diyecek olursak, hakikaten 
bir neticeye ulaşmak mümkün olmaz kanaatin
deyiz. 

Başka memleketler, ihracatı teşvik için çok 
tedbir almaktadır. Çünkü, millî kalkınmanın 
ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın en 
ehemmiyetli konusu ihracatı geliştirmektir ar
kadaşlar. Memleketimizde maalesef en çok ihmal 
edilen konu da bu olmuştur. Mâruzâtım bu ka
dardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sözünüz bitti ama sorular bit
medi. Buyurun, Pasinli. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, ih
racatı teşvik yönünden her hangi bir maddenin 
evsafı vekâletçe tesbit edilmiş midir? Veya, dü
şük evsafta indirimli ihraç yapıldığı zaman bu 
nasıl önlenecektir? Bunun hakkında bir komis
yon kurulmuş mudur? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bizim millet
lerarası pazara girme bakımından büyük gay
ret göstermemizin bir sebebi de : Memleketteki 
malın evsafı milletlerarası pazarlardaki sürüm 
ile mihenk taşma vurulur. Hiçbir şey yapmanıza 
lüzum yoktur. Bunlar inhisarımızda olan mad
deler değildir. Bunlar, bâzı zirai maddelerde ol
duğu gibi, malların kötü vasıflı gittiği andan iti-
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haren biz vasıf kontrolünü de yapmak üzere bir 
teşkilât kurma yolundayız. Bu ayrı bir mesele. 
Ama bir sanayi mamulü beynelmilel, sanayii fev
kalâde ileri gitmiş olan memleketlerle boy ölçü
şür bir hale gelmiş ise, müsterih olun, onun vas
fı da iyidir demektir. Fakat, bununla beraber, 
vasıf kontrolü bakımından, standart kontrolü 
bakımından 40 küsur malımızın mecburi stan-
darta tabi olmasına ait çalışmalar yürürlükte
dir. 

Netice alınmıştır. Bir miktar da mecburi 
standarda tabi olmıyan maddelerdir. Ama bu 
geniş bir kuruluşa ihtiyaç göstermektedir. Bu 
kuruluş hakkındaki çalışmalarımız, nihayete er
miş değildir. Yalnız beynelmilel pazara girip 
mal satabilmek, malın vasfı bakımından bizi tat
min edebilecek, ileri bir adım sayılabilir. 

İZZET O ENER (Niğde) -— Sayın Kalpak lı-
oğlu konuşurken, Arçelik fabrikalarından bah
settiler; Bu mesele Maliye Komisyonunda görü
şülürken, «Bu kanun nasıl tatbik edilecektir? 
Bir misal verin?» dediğimiz'zaman, zatıâliniz, 
Arçelik Fabrikasını misal gösterdiniz. Demek 
ki hu söz yanlış değildir. Yani, bir hususi fir
maya bir imtiyaz verilebileceği mânası çıkar 
deniyor. Orada, komisyonda söyledim, bina
enaleyh, kanun bu tarzda değil de, umumi ma
hiyette getirilsin deniyor. Meselâ; Gelir Ver
gisi Kanununda deniyor ki, vatandaşın asgari 
geçim ıhaddi şudur, bundan vergi alınmaz, sen 
şu kadar vergiden muafsın, sen şu kadar ödiye-
ceksin. Yani, kanun bu tarzda geliyor da, bir
takım Bakanlar Kurulu kararma müstenit bir
takım muafiyetler konmak suretiyle geliyor. 
Bunun aksine olarak Türkiye'de istihsal edilen, 
imal edilen mallar dış piyasada rekabet için 
ihra.cedildiği takdirde şu şu vergilerden ve re
simlerden muaf tutulmaları lâzımig eliyor, diye 
böyle hususi muafiyet kanunları üzerinde ıs
rar ediyor. Bunu öğrenmek işitiyorum. 

«ANAYI BAKANI FETJII ÇELTKBAŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, ithalât ve ih
racat nomanklatörümüz tetkik edilirse, Tür
kiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan bilûmum 
mallar, muayyen gümrük tarife numarasına, 
istatistik numarasına, kota. numarasına bağlı
dır. Bu itibarla, muayyen bir kota numarası
na giren mal, hangi firmanın elinde ise, eşit 
muamele görür. Bilmiyorum, sayın arkadaşı-
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iniz yani, böyle bir tarife nomanklâtörü gör
me imkânı elde ettiler mi? Kimin malıdır, han
gi memleketten gelir? Ve saire, bu ayrı bir konu. 
Muayyen, numaraları vardır bunun. 1382 tarife 
numarası. 7033 istatistik numarası. 100222 ko
ta. numarası, der. Oradan giden mallar, aynı 
eşit muameleye tabi olur. O tarifeden muame
le gördüğü zaman artık, hangi firmadır, hangi 
müessesedir? Onunla, artık 'gümrükler mefguî 
olmaz. Hükümet ve idare onunla meşgul ol
maz. Tarife tatbikatı böyledir. 

Bu itibarla, orada bir misal olarak istendi
ği içim, bize vâki müracaatlar, bizim yaptır
dığımız tetkiklerde, elimizin altında bulunan 
i)ir misal olduğu'için veril mistir. Yoksa aynı güm
rük tarifesi, istatistik numarası, kota numa
rasına giren, bir buz dolabını A. B. C. D. fir-
mıalarmm hepsi yapıyorsa, onu ihracat fiya-
tiyle, rekabet gücü kazanan fiyat ile satabili
yor ise; ki, o fiyat nasıl fiyattır? Bizim bir
takım Hazineden fedakârlıklar yaptığımız da
ha, aşağısına.- gitmek artık mümkün olmıyan bir 
fiyattır. Günkü dalha fazlası beceriksiz olan bir 
firmaya Hazinenin aleyhine bir menfaat sağla
mak demektir. O korumak değildir; bu tatbik 
yürüyecektir diye; demin de arz ettim. Bu 
itibarla, firmalar böyle ise dahi ıgümriik ta
rifelerinin cetvellerinin ve listelerinin bilinme
mesinden doğmuş olsa gerektir. Firma ile kati
yen alâkası olmıya^aktır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Mevzuatta 
tadil yapmak icabederse, mulhtelif kanunlar 
dan 150 ye yakın maddenin ta-dili teabet m ek
tedir, denmektedir. Bu salâhiyet de muvakkat 
bir zaman için istenmekte olduğuna göre; aca
ba bu müddet ne olabilir? Bu, bir. 

İkincisi; iktisadi meseleler seyyaliyet kanu
nu ile bir kalıba alınamaz, şeklinde, yanlış an
lamadıysam, böyle bir ifadede bulundunuz. 
Bundan benim birinci soruım, bu ikinci şekil
de taaruz 'halindedir, bunu anlamak istiyorum. 
Bu hususun izah buyunılmasını rica ediyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OEUlKBAŞ (De
vamla) — Fikirlerimde hiçbir taaruz yoktur. 
Bunu bilhassa arz edeyim. Çünkü, hareket 
mebdeimizin, ihracat emtiamıza rekabet gücü 
kazandırmak olduğunu ifade etmiştim. Bu da, 
«yapılacak iadeler, emtiada ne ölçüde, ne had
ler içerisinde iadeler yapılsın ki, mamullerimiz 
rekabet gücü kazansın?» cevabını bulacaktır. 
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Bu demin dediğim gibi, aynı mamulü imal et- ş 
inekte olup, bizim yaptığımız tetkiklere göre 
rekabet gücü kazanacağı bir fiyattan da
ha aşağı bir fiyata indirildiği takdirde, 
bir imalâtçı varsa, o imalâtçının istifa
de etmesi için muhterem heyetiniz «daha 
da vergiler indirilsin.» diyecek olursanız, 
biz o noktai nazara katiyen katılmamaktayız. 
Ekonomide makbul olan teşbbüs erbabı kullan
dığı emeği, sermayeyi, tabiat unsurunu en ve
rimli olarak kullanan kimse demektir k i ; bu 
maliyet fiyatlarını asgari hadde tutabilen kişi
dir. Bu bir organizasyon meselesidir. Hepsi ay
nı şekilde organize edemez. Bu bir rasyonali-
zasyon meselesidir. Hepsi aynı şekilde rasyona-
lize edemez. Bu bir buluş meselesidir. Teknik 
terakkiyatı önceden tatbik etme meselesidir. 
Hepsi aynı şekilde değildir. Eğer böyle olsa, 
mensucat sanayiinde bir kısmı yüzde 20, yüzde 
15 temettü dağıtırken, bir kısmı da zarar etmez. 
Bilmiyorum? Ekonomi ile iştigal eden Ünaldı 
arkadaşımız bunun nasıl zıddmı düşünebilmek
tedir. Bu itibarla bizim üzerinde durduğumuz 
konu şudur : 

Mümkün olduğu kadar Hazineden az feda
kârlık yaparak, iade yaparak, memleketimizin 
mamullerini ihracat yoluna sevk etmek istiyo
ruz. Bunun çok aşağı kademelere intikal ettiril
mesi, birtakım acelenin yaşatılması mânasını ta
şır, doğru değildir. Muayyen bir imalât saha
sında çalışanların mümkün olduğu kadar birbi
rine eşit, düşük maliyetle çalışması muvaffaki
yet unsurudur, millî ekonomi için. Birisinin 
yüze imal ettiği malı bir başkasının 130 a imal 
etmesi, arada bir beceriksizlik olduğunun işa
retidir. Bunun yığınla sebebi vardır. Ama, 
bir beceriksizliktir. Bu bakımdan bizim huzu
runuza getirdiğimiz tasarı, isminden de anlaşıla
cağı veçhile, memleketimizin muayyen bir ta
rife numarasında yer alacak olan mamulâtm 
dış pazarlarda rekabet gücü kazanması maksadı
na matuf indirim, muafiyet ve saireler yapma
sından ibarettir. Yoksa, o sahada bir yığın 
imalâtta bulunan becerikli, beceriksiz bir sürü 
insanları, ilânihaye iadeler yapmak suretiyle 
yaşatmak maksadına matuf değildir ve bu, millî 
ekonomi için demin arz ettiğim gibi bir israf
tır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Onu, sor
madım. 
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SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ (De

vamla) — öyle ise ben anlamadım. Özür dile
rim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ben diyo
rum ki, beyefendi, mevzuatta, 150 kadar mad
denin tadili icabetmektedir. Bu da, uzun bir 
zamana ihtiyaç gösteriyor. Biz, bunun için 
bu konuda muhakkak bir salâhiyet istiyoruz. 
Buyurdunuz. 

Ben diyorum ki, bu salâhiyet müddeti ne 
kadardır? İkinci sualimde diyorum ki, bu mev
zuatla düzeltmek kabil görülüyor mu; birinci 
sualime göre... İkinci sualimde iktisadi mesele
ler seyyaldir. Kanun maddeleriyle dondurula-
maz şeklinde bir ifade var. Burada bir tezat 
görüyorum. Bunu rica edeceğim. İktisadi me
seleler üç sene sonra terakki edecektir, değişe
cektir. Yani bu kanunun gelmesini biraz garip 
görüyoruz; acaba bu hususta ne düşünüyorsu
nuz? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Arkadaşlarım, tadilât yapılmak lâ
zım gelen Gümrük Kanunu 150 küsur maddeden 
ibarettir. Bugün tadilât yapılıp Meclise gele
cek olsa 2 yılda ancak müzakere edilip çıkabi
lir. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, bil
hassa memlekette yeni yatırımlar dışında, kapa
sitesinin çok dûnunda çalışan işletmeleri yüksek 
kapasite ile çalıştırmak suretiyle yeni iş saha
ları açma keyfiyeti, bu yoldan geçmektedir. Bu
nu sağlıyacaksın, müstaceliyetin sebebi budur. 

Ve arkadaşımızın temas ettiği teknik terak-
kiyat muayyen bir noktada tesbit edilemez ve 
bu itibarla seyyaldir ve sairedir sözünde bir 
tezat buluyorlar. Bunun, tezat ile alâkası yok
tur. İfade ettiği mâna şudur: Muayyen bir 
devrede, muayyen bir malın imalinde, muayyen 
nispetlerde redler ve iadeler sonunda, rekabet 
edebilecek bir hale gelir, Beynelmilel pazarlar
da, olan maddeler daha teknik usullerle daha 
ucuza imâl edilir bir hale gelir; bizim o güne 
kadar rekabet edebilen malımız, o tenzilât ile, 
o tarihten sonra rekabet edemez bir vaziyete 
düşebilir. Bu gayet normaldir. Biz arkadaşlar, 
montaj sanayiinde mümkün olduğu kadar mem
lekette parça fazla kullanılsın diyoruz. Bakı
nız nasıl geliyorlar, bize. Bir kamyon yatırımı 
için müracaat eden firma, diyor ki, «Sizin 
memlekette amortisör halen bizim kullanmakta 
olduğumuz bir amortisör imal ediliyor muayyen 
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bir firmada. Biz, bu amortisörü kullanmak su- ı 
retiyle, memleketimizde kullanılan parça adedi
nin yüzde nisbetini yüksek tutmuş oluyoruz. I 
Yarın bizim ana müessesemiz, kendi memleketi- I 
mizde, bu amortisörden daha ileri bir amortisör, 
daha ucuz, dalha vasıflı bir amortisör bulur da I 
ieadedilirse, o zaman imalâta geçilecektir. Sizin I 
memleketinizde bu cins amortisörün patenti ben- I 
dedir, henüz ben de yapmıyorum, burada onu. I 
Ben yapılan bir yerden alıyorum. Yoksa benim I 
arabamın vasfını piyasada tanıtan, arabama I 
vasıf kazandıran yeni buluşu memlekete ithâle I 
imkân verecek misiniz! Yoksa, sen eski usul I 
amortisör kullanmaya devam et, diyecek misi- I 
niz? Bunlar yığınla olur arkadaşlar, yığınla I 
olur ve teknik terakkiyatta ileri giden-müessese- I 
lerdeki beynelmilel rekabetlerde ön alır ve ya- I 
bancı memleketlerde büyük firmaların gurur I 
duyarak, size gezdirecekleri en büyük çalışma 
yerleri, imalât yerleri değildir, lâboratuvar I 
yerleridir, röşarj yerleridir. Oradan gurur I 
duyar. Yoksa imalât röşarj'm tatbikidir. Bu I 
bakımndan benim mâruzâtım ona matuf idi; fa- I 
kat, diğer bir tezatlı tarafı da yoktur. Bilmi
yorum, cevabım tatminkâr oldu mu? I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üren. I 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sual soraca

ğım, efendim. I 
BAŞKAN — Sayın Üren Bakandan evvel I 

söz almıştı, efendim. I 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkakadaşlarım, Sayın Bakanı zevkle dinledik. I 
Kendileri hakikaten memlekette sanayii, mem- I 
lekette gizli işsizliği dahi en az derecede kala- I 
©ak şekilde önlemek çabası içindedirler. Bu 
(görüş ile bu yolda kendileri ile beraberiz. An- I 
©ak, tutulan yol, getirilen teklif nedir Bizlerden, I 
meclislerden ne istenmektedir? Meclislerden I 
alınacak kararname yapma yetkisi ile, ileride I 
zaman zaman yapacakları kararnamlerle Hükü- ! 
anet, mevcut kanunları tadil edecektir. Çünkü I 
tadil cihetine gidilmeden, o kanunlarda meşe- I 
lâ, Gümrük Kanununun bilmem kaçıncı 'mad
desi tadil edilmeden gümrük resminden muaf I 
tutamıyacaktır. O hâdise için tadil edecektir. Mu
vakkat dahi de olsa tadil sayılır. E ! Bu nedir? I 
Bu, müsaadenizle Vekiller Heyetine Meclis üs
tünde dahi bir kanun yapmak yetkisi, kanun I 
kuvvetinde bir kararname yapmak yetkisidir [ 
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ve bu yetkiye görede o kanunları değiştirecek
tir. Bir kanunun normal yolla tadili: Ancak teş
riî organdan çıkan yeni bir kanun ile olur. Yok
sa bu şekildeki yolla oraya gidilemez. Anaya
sanın beşinci maddesi gayet sarih. «Yasama yet
kisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
yetki devredilemez.» Bizden şimdi Hükümet 
karşımıza gelmiş «bize bu yetkiyi verin» diyor, 
«bu yetkiyi bize devredin» diyor. Nasıl devre
deceğiz? Devredersek tamamen Anayasaya ay
kırı olacaktır. Çünkü Anayasanın beşinci mad
desi gayet sarihtir. «Devredilmez», «devredile
mez.» Binaenaleyh gelen kanun bu durum karşı
sında tamamen Anayasaya aykırıdır. Hüküme
tin Anayasaya uygun olacak bir teklifle, hepi
mizin benimsediği, sayın vekilin üzerinde çok 
durduğu meseleleri halledecek başka bir yol 
takibetmek suretiyle, meseleleri halletmek ci
hetine gitmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, birçok defalar huzu
runuzda arz (ittim. Meseleler üzerine, tamamen 
indî mülâhazalardan uzak, objektif kıstaslarla 
memleket ve vatan meselesi halinde eğilmek 
suretiyle halledersek, netice daima iyi olacaktır, 
şeklinde konuşmuştum. Maalesef, zaman zaman 
bâzı meselelerin istismar edildiğine bu mem
lekette şahit olduk. Bunların zararlarını da çek
tik ve çekiyoruz da. Bu hususu arz etmemdeki 
sebep: İşçi, vergilerinin iadesinde ve bu vergi
lerin külfeti, işçi üzerine yığdığından bahseden 
bâzı arkadaşlarımızın da demogojiye kaçtığına 
ve istismar yoluna gittiğine ben şahsan kaani 
olduğum için buraya geldim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Anayasasına dayanarak bir Sen
dikalar Kanunu, ıbir Grev ve Lokavt ve Toplu 
Sözleşme kanunlarını getirir ve temel hakları 
kabul etmiş bir Mecliste, hiçbir kimsenin hakkı 
yenemiyeceğine, sosyal adaletin her smıfda tc-
ımin edileceğine, bütün arkadaşlarımızın ve mil
letin kaani olması •lâzımgelir. Yoksa, şu veya hu 
partinin menfaatine meseleleri lütfen istismar 
etmiyelim. Hürmetlerimle. (Y. T. P. Sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bat ur sualinizi sora
cak mısınız? 

SUPHİ BATUR (ıSinlop) — Vazgeçtim, 'sö
zümü kestiğiniz için soramadım. 
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BAŞKAN— Buyuran, Sayın Enver Kök. 
CEVAT AÇIK ALIN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın arkadaşlar, mazur görün, eğer 
hepimizin canla başla arzu ettiğimiz bir mev
zu hakkında sizi fazla rahatsız ediyoruz. Sayın 
bakan fakat hepimizin bir endişesi var. O da 
şudur : Evvelâ, bu Anayasaya muhalif inidir, 
değil midir1? Benim vicdani kanaatim; Anaya
saya muhaliftir. Yani, tarzı tahrir ımuhaliftir 
Anayasaya. 61 nci maddenin hükmü sarihtir. 

Şimdi, benim anlıyamadığmı bir iki şey var. 
Belki demin iradettiğim suali ya anlatamadım, 
yahut da ben cevabı anlıyamadım. Çünkü biraz 
sağırım da. Şimdi benim anladığıma göre, si
zin deminden beri verdiğiniz izahatınızdan ve 
görüşlerinizden, benim anladığım; Hükümet 
diyecek ki, meselâ, «bizim kumaşlar Avrupa 
piyasası borsalarına göre pahalıdır. Binaen
aleyh, bunların ihracını teşvik etmek için şu şu şu 
muafiyetleri bunlara ben yapıyorum.» Peki, bu
nu yaparken Hükümet bir ihraç, garantisi almış 
oluyor mu! Onun cevabını alamadım. Onu 
tekrar etmiş olayım. Yani demek iki sıy\Tanen 
olacağına göre, siz kalkıp da Ahmet firmasına 
bir muafiyet verip de, tabiatiyle Yusuf fir
masına bir muafiyet vermîyecek değilsiniz. 
Yani o zaman bütün tekstil fabrikaları yahut 
da basana fabrikalarına da aynı zamanda bir 
muafiyet tanınmış olacaktır. O zaman bu nasıl 
olacak'? Bunun mânası, memleket içinde bir 
zümre muafiyeti i yaşıyacak, hattâ Gelir Vergi
sinde dahi muaf olacak. Öbür tarafla, vatan
daş bunu yüklenecek. Nitekim geçen günü gör
dük, Turizm Vergisi münasebetiyle tüccar 
2,80 den vermiştir dolarını, arada şu olmuş, bu 
olmuş; bugün 14 den biz veriyoruz. Tüccara 
ödüyoruz. Halbuki o, ithal ettiği malı bilmem 
500 bine de satmış. Onun için de düşünmüyor. 
O zaman bu muvazenesiz olur, bu olmadı. 

İkincisi şu : Niçin yalnız mamullerde, bütün 
ihraç mallarına değil? Bu bugün bir meseledir. 
Memlekette en büyük şey, bizim fiyatlarımızın 
Avrupa borsasına uymayışıdır. Ben bınun 
canla başla âşıkıyım, şahsan. Çünkü, bu mev
zuu 1944 senesinde Saraçoğlu Hükümetine, sim
li burada olmıyan arkadaşım Nurullah Esat 
Maliye Vekili iken, ilk defa tekiif eden benîm. 
Ve müflis bir durumda iken Ticareti Hariciye 
bilançomuz Londra'da akdettiği muahede Ü»:-
1$ milyon liralık bir kredi temin ettik. Çünkü 
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Hükümet o zamanki Meclise karşı yalnız ka
rarname ile ihdas etmiş olduğu meselâ : İhra
cat malhsulâtı arziyc ve saire filân gibi vergi
leri kaldırmak suretiyle 180 kuruştan üzümü 
G8 kuruşa sattık. Şimdi şu noktaya geliyorum, 
benim sualim : 

Bir, bu istisna ve muafiyet yalnız ihracata 
mıdır? Yoksa, muhtemel ihracat dolayısiyle 
veya. peşinen tanınmış bir muafiyet midir? 
Bunu anlamak lâzımgeliyor. Bendenizin anla
dığıma göre ihraeedilecek mal gümrüğe varır 
ve bunun gümrüğe ait ihraç beyannamesi veri
lir. Veya hattâ bir firma tutar bir sipariş alır, 
ihraç taahhüdünü yapar, o zaman da Hükümet 
de kendisine gerekli izni verir. 

İkinci mesele, demin bâzı arkadaşlarım te
mas ettikleri bir mevzu var. Hükümetin tatbik 
edeceği bu istisnaları hemen sonra, yani âza
mi o ay zarfında yasama organlarına bildire
cek. E... peki, ya yasama organları bunu ka
bul etmiyecek olursa? Ya, Hükümetin bu yap
tığın; tasvibetmiyecek olursa, yasama organı. 
Tatbik edilen muamele ne olacaktır? Ara
sındaki fark ne olacaktır? İşte, oralarda da 
tereddüdümüz vardır. Binaenaleyh, zannederim 
ki. bunun içinden çıkmak zor. Bir taraftan 
hepimizin gönlümüzde arzuladığı ihracatı teş
vik var. Diğer tarafta da Anayasaya muha
lefet endişesinden korkuluyor? Bendeniz, şah
san bunun Anayasanın 6İ nci maddesine uygun 
olmadığı kanısındayım. Yapılacak şey : İh
racatta bunu tesbit etmek. İhracatımızda şu, şu, 
şu maddelere «Hükümetin teklif ettiği mua
fiyetler tatbik edilir.» diye, burada salâhiyet 
Hükümete tanınır diye bir kanun çıkarılması 
lâzımdır. 

Bendenizin bu maruzatımı mazur görmenizi 
istirham ederim. Ben bunu Anayasaya muhalif 
görüyorum. Fakat esasında da mutmk surette 
yapılması lâzımgelen ve Hükümete verilmesi 
gereken bir salahiyet olarak telakki ediyorum. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Zercn. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Muhterem 

Başkan ve çok değerli arkadaşlarım; şu saat
lerde kıymetli vakitlerinizi fazla işşal etmemek 
için sözlerimi çok kısa toparlayacağım. 

Meselenin Anayasaya uygunluğu yönünden 
ihtilaflı bir tarafı vardır. Arkadaşlarım bu 
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Jıususda noktai nazarlarını söylemek suretiyle I 
Yüce Senatoyu tenvir ettiler. Ben, bu hususa te
mas etmiyeeeğim. 

Yalnız, tasarının istihdam gücü yönünden 
üzerinde durulması icap eden bir kısım ve bir 
husus var ki ben bu hususdaki noktai nazarı- I 
mı arz etmek suretiyle huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Bu tasarı herşeyden evvel memleketin içinde 
bulunduğu çok acı bir realiteyi ifade etmekte
dir. 'Bu realite şudur : Memlekette sanayi var, 
istisalde bulunuluyor, fakat memleket malını 
satamıyor. Bu husus 'Ticaret Bakanlığı bütçesi
nin müzakeresi sırasında yetkili kimseler tara
fından defaatla söylendi ve bu husus münakaşa
mız (kabul edildi. Yine harice mal satamadığı
mız, sadece satmış olduğumuz malların ise, 
ham maddeden ibaret bulunuşu keyfiyeti, beş 
yıllık plânın müzakeresi sırasında söylendi, ko
nuşuldu ve behemahal sanayi mallarının ihracı 
hususunda sarfı gayret etmenin lâzım geldiği 
belirtildi. I 

E . . . Ö halde arkadaşlarım, marifet iltifa
ta tabidir, müşterisiz meta ziyadır. Şimdi, bu 
sanayinin bu aeı durumu karşısında istihdam 
gücünün yeri neresidir î Türk İşçisi bundun ne 
kazanmaktadır. 1 Elbette Türk tşçiside bundan 
kendisine düşen kötü payı almaktadır. Ben bu I 
kanun sebebiyle, Türk İşçisini tebrik'e layık 
görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, işletme iktisadında 
bir azalan masraf kanunu vardır. Bunları ikti
sat tahsili yapan arkadaşlarım çok iyi hatırla- I 
yacaklardır. İstihsal, bir işletmede arttıkça 
parça başına düşen masraf da o nispette azala
caktır. 

O halde, bu kanunla sanayi kolları mamul
lerinin bidayette bir miktar fedekârlık pahası
na da olsa, dışarıya satılması mümkün kılın
dıkta, işte bu azalan masraf kanunu derhal 
hüküm îfade edecek ve sanayi kollarının 
maliyeti de bunu takip ederek düşecektir. Bu 
suretle maliyet azalınca, dahildede istihlâk o 
nisbett^ artacaktır. O halde tam randıman ve I 
tam kapasiteyle çalışan bir sanayi kolundan, 
her şeyden evvel Türk isçisi kendi payını ala
caktır. Bu itibarla arkadaşlarım, ben bu kanuna 
gönül huzuru içinde müsbet oy kullanacağım I 
ve diğer arkadaşlarımın da bu şekilde rey kul- | 
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lanmalarını istirham ederek huzurunuzdan ay
rılacağım. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... liııyurun 
Sayın Yetkin. 

BÜTÇK KOMİSYONU B ü IIAl'01i SÖZCÜ
SÜ NÜVİT YEKİN (Malatya) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, huzurunuzu iş
gal etmekten dolayı özür dilerim, affınıza sığı
nırım. 

Sadece kıymetli bâzı arkadaşlarımızın bura
da serd ettikleri mütalâalarla kanun üzerinde 
tatmin edilmedikleri endişesi bir realite olarak 
ortada durdukça, komisyon olarak izahat ver
meye kendimizi mecbur hissetmekteyiz. Konu 
başlangıçta komisyon başkanı tarafından izah 
edildikten sonra, Anayasaya aykırılık keyfiye
tinin ve endişesinin bertaraf edildiği inancı için
de idik. Ama sonradan konuşan bâzı kıymetli 
arkadaşlarımızın serd etmiş oldukları mütalâa
lardan bu hususun umumi kanaat halinde bulun
madığı Ve halen huzurunuza gelmiş bu yeni tek
lifin dahi Anayasaya aykırılığı kanısında bulu
nan kıymetli arkadaşlarımızın bulunduğunu öğ
rendik. Hüseyin Kalpaklıoğlu arkadaşımız başta 
olmak üzere, bâzı •arkadaşlarımız bunu açıkça 
ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarını, kıymetli vakitleri
nizi israf etmekten çekinerek - bu hususta bâzı 
profesörlerle yapmış bulunduğumuz görüşmele
rimizin ve aldığımız izahatın, derinliğine olarak; 
onların mütalâalarının ve sadece onların müta
lâalarının değil, iera kuvvetinin tanzim salâhi
yetinin hudut ve şümulü hakkında Anayasa oto
riteleri sayılan Ali Fuat Başgil, Sıddık Sami 
Onar, Ra.gıp Sarıca gibi profesörlerin yazılmış 
ve dağıtılmış kitaplarından, eserlerinden bâzı 
parçalat' okuyarak kıymetli vakitlerinizi almıya-
eağım; sadece bir noktayı arz etmekle iktifa 
edeceğim. 

İcranın tanzim faaliyetleri ve kararnameler 
yoliyle tasarruflar yapabilme hakkı üzerinde. 
bundan evvelki birleşimde bu kanunun müzake
resi sırasında. Hükümete verilemiyecek, doArre-
dilemiyeeek yetkilerin başında sayılan ve misal 
olarak gösterilen bir husus vardı. Türk parası
nın kıymetini koruma yolunda Hükümetin bir
takım emir, nebiler ve birtakım operasyonlar ve 
hattâ sadece bunlar da değil; suç ihdas edebi
len ve ceza tarh edebilen, kararnameler ısdarını 



C. Senatosu S i 60 
tazaıumun etmiş olan Türk parasını koruma Ka
nunudur. Bu kanun Anayasaya aykırılığı tale
biyle, Anayasa Mahkemesine intikal etmiş bulu
nuyor idi. Geçen oturumunla bu seferki görüş
me arasımla Anayasa Mahkemesi bu hususu ka
rara bağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, elbetteki birçok ar
kadaşlarımızın burada sarih olarak ifade ettik
leri gibi, Anayasanın 5 nci maddesi, Anayasanın 
G5 nci maddesi, (Gl nci maddesi sesleri) evet 
Gl nci maddesi, kanun yapmak yetkisi, yasama 
erki Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazgeçil
mez, devredilmez bir erkidir, bir yetkisi, bir sa
lâhiyetidir, der. Hattâ Sayın Ordünaryüs Pro
fesör Ali Fuad Başgil, «devredilemez, çünkü za
ten onun da malı değildir.» Kanun yapabilme 
yetkisi Türk milletinin hakkıdır. Hâkimiyet bi-
lâkaydü şart Türk milletinin malı olduğuna gö
re Türk mi iletinindir ve kendi namına ancak 
vekâlet vermiştir. Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki temsilcileıiue, bu hak devredilmiştir. Bi
naenaleyh, başkasının olan ve kendisi zaten mu
vakkaten verilmiş olan bir hakkı sahibinin rıza
sı olmadıkça, bunları tekrar başkasına devret
mek imkânı yoktur demektedir ki, bu en mantı
ki bir izahattır, zannederim. Fakat, yasama er
kinin, yürütme, erki ile olan münasebetlerini ya
hut yürütme görevi ile olan münasebetlerini tâ
yin eder. Onun çizdiği ana çerçeve içerisinde, 
icranın da birtakım hakları ve salâhiyetleri bu
lunduğunu kabul etmek, hukukun vazgeçilmez 
temel prensiplerinden bir tanesidir. Bir icra or
ganı ki, mesuliyetlerle, yasama organı karşısın-
dadır. Bu mesuliyetlerin yanında o mesuliyetlerle 
nıüterafik olarak, birtakım salâhiyetlerle de mü
cehhez obuası lâzımdır. Ve bu sebepledir ki, ic
ranın da birtakım tanzimi salâhiyeti e ri vardır, 
birtakım tanzimi tasarrufları vardır. Tedbirler 
alır, yönetmelikler çıkanı* ve nizamnameler ısdar 
eder. Bunun ana hatları ana çerçevesi kanunlar
la çizilir. Bu noktada tamamen sizlerle berabe
rim. Binaenaleyh, kanunların koyduğu çerçeve
ler' ieeri&indo icranın da tasarrufları vardır. Bu 
tasarruflardan dolayı da yine yasama organının 
karşısındadır, onun murakabesine tâbidir ve ya
sama organı karşısnıda mesuldür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bu hâdisede 
vergi yapma diye bir hakkın devri bahis konu
su değildir. Vergiyi, Anayasamızın 61 nci mad
desi gereğince, yasama organı koyar, yasama 
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organının koyduğu bu verginin, yasama organı 
tarafından verilmiş bir yetkiyle bâzı ahvalde ter
kini mümkündür. Ve bu suretle böyle bir salâ
hiyeti, böyle bir vazifeyi icraya verebilir. Bâzı 
alacaklarının terkini keyfiyeti pekâlâ bugün da
hi mevzuatımızda vardır, mevcuttur, olabilmek
tedir. Ayın suretle yasama organı muayyen bir 
konuda, bilhassa iktisadi hayatın icabettireeeği 
seyyaliyet ve sürat gözönüne alınarak, bâzı ah
valde aynen Türk parasını koruma Kanununda 
olduğu gibi, memleketin fevkalâde elim bir ik
tisadi buhran içinde ve Türk parasının birtakım 
tehlikelere mâruz olduğu ahvalde onun her gün 
bir kararname ile, hergün alınacak yeni tedbir
lerle hayatiyetini muhafaza, değerini muhafaza 
için tedbirler alınması hususunda icraya yetki 
vermiş olmasının Anayasaya ve yasama organı
nın kendi kanun yapma, görevine aykırı düş
mediği hususunda da Anayasa profesörleri ve 
doktrin müttefik bulunmaktadırlar. 

Huzurunuza gelen kanunu bu yönden komis
yonunuz eski ve yeni metin ile müzakere etmiş 
idi. Eski metinde, endişeyi mucibolan bâzı hü
kümler var idi. Neler? Vâzıı kanunun icraya 
vereceği yetki, çizeceği çerçeve kanunla verece
ği yetki, şu umumi hukuk prensiplerinden ay
rılmamalıdır. Umumiyetlik prensibi, objektif 
olma ve sadece kesin hatlariyle kendisinin ira
desiyle verilmiş olan hudutların içinde kalma. 

Evvelki metinde: İcabında bu vergilerin bir 
kısmını bağışlıyabilme ve icabında muafiyet ve 
istisnalardan rücu edilebilmesi, ve geri alabil
me gibi âdeta icraya keyfî icraata yol açabilen 
bir salâhiyetinin verilmesini Anayasa yönünden 
mahzurlu telâkki etmiştik, Komisyon Başkanı 
da bunu burada ifade etti. Ama arkadaşlar, 
şimdi İstihlâk Vergisi diye bir vergi mevcut; 
bu vergiyi koyarken vâzıı kanun, bu vergiyi 
koyarken yasama organı, onun bâzı maddelerin
de bu verginin ihraç edilen mallardan alınmıya-
cağmı tasrih etmiş ve «İstihlâk Vergisi ihraç 
edilen mallardan alınmaz.» demiştir. İhraç edi
len mallardan alınmaz. Çünkü, zaten Devletler 
Hukukunda bir ana prensip vardır. Bu ana pren
sip ise: Bir memleketin, kendi iç bünyesinde 
vatandaşlarından almakta olduğu birtakım ver
gileri, o malın dışarıya satılması suretiyle baş
ka bir memleket tebasmdan, başka bir milli
yetten olan başka bir tebadan, bir insandan al
maya zaten (hakkımız yok. Türk vatandaşı ola-
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rak ben Gelir Vergisi veririm, ben Türk Vatan
daşı olarak İstihlâk Vergisi veririm, ben Nak
liyat Vergisi veririm, Gider Vergisi veririm. 
Ama biz bu malı dışarıya satarken o malı al
mış olan Alman vatandaşlarından, Fransız va-
tandşalarından Gelir Vergisi, İstiklâle Vergisi 
tahsil etmeye hakkımız da yoktur. Bu itibarla 
bütün Garp dünyasında, bütün sanayi dünyasın
da bu malların o dışarıya satılışında vergi pay
ları tenzil ediliyor. Dışarıya giden kıymetli 
arkadaşlarımızdan birçoğu transistorlu el rad
yosu, birer gravat almışlardır, ve bunlar ihraç 
malı olduğu zaman bir export tenzilâtı bulun
duğunu ve ancak bunun gümrükte kendilerine 
teslim edildiğini bilmektedirler. Bu sistem dün
yada o derece sadeleştirilmiştir ki, mağazadan 
aldığınız zaman pasaportunuzu gösterirsiniz. 
muamelesini yapar, gümrükten gider alırsınız 
veya mağaza sahibinin doldurup size verdiği 
bir mektubu gümrükten gümrük memurlarına 
verirsiniz. Bu mektup, o malı satmış olana, 
Devleten onun aradaki ihraç payı olan payı yüz
de 10 - 15 - 20, sine ise bunu tahsil etmek im
kânını bahşeder. 

Binaenaleyh, Anayasanın yasama organına 
vermiş olduğu bir hakkın devri bahis mevzuu 
değildir. Metni tekrar huzurunuzda okuyayım. 
Metin aynen İstihlâk Vergisinde demin arz et
tiğim gibi, nasıl İstahlâk Vergisinde vâzıı ka
nun vergiyi koyarken «İhraç edilen mallardan 
bu vergi alınmaz.» denmişse, aynı surette diğer 
vergilerin, o malın maliyetine intikal etmiş 
olan diğer vergilerin de, her bilisini teker teker 
alıp, burada yine yasama uzvu, o vergi kanunu 
metninin altına bir ek madde koyarak hangi 
vergi, resim ve saire ise onları tasrih eder. Hare, 
vergi, resim gibi bütün mükellefiyetler, Yüksek 
Meclisin vaz'etmiş olduğu bir kanunla ihraç 
mallarında tahsil kudretini kaybeder. Fakat bu 
hüküm vatandaşın yükümlülüğünü kaldırmaz. 
Her birisini teker teker tadadetmek mümkün
dür. Bakın biz komisyonda bunu tadat da et
tik. 

Şimdi, maliyet unsurlarına giren vergilerden 
tenzilini derpiş ettiğimiz hususlar, resimler şun
lardır arkadaşlarım, okuyacağım size : 

Gider vergileri, Şeker İstihlâk Vergisi, 
Gümrük Vergisi, Rıhtım Resmi, Tekel Resmi, 
tekel, maddelerinden alman Savunma Vergisi, 
Damga Resmi, Tayyare Resmi, gümrüklerde 
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kullanılan kâğıtlara pul yapıştırmak suretiyle 
alman Savunma Resmi, Hayvan Sağlık Zabı
tası Resmi, imal ve istihsal yerlerinde çalışan 
işçilerden alınan Gelir Vergisi, Menşe Şahadet
namesi Tasdik Harcı, Noter Harcı, petrolden 
alınan Devlet hakkı ve hissesi, madenlerden 
alman Devlet hakin, bir kısım ithalâtta tahsis 
edilen dövizlerden alınacak Hazine hissesi, it
halâtla n alınan belediye payı veya 'hissesi, elek
trik, havagazı ve akar yakıtlardan belediyeler
ce alınan resimler, belediyelerce alınan İskele, 
Rıhtım Geçiş Resmi, İlân, Reklâm Resmi, Tel
lâllık Resmi, Kazan ve Motor Resmi, Bütün 
bunlar i'hraeettiğimiz .bir mamulün mahiyetine 
tesir eden, orada teressübeden ve maliyeti yük
seltmeye âmil olan unsurlardır. Bunların her 
birisi hiç şüphesiz 'bir kanunun verdiği bir yet
kiye tebaan, müsteniden konulmuş resimler 
ve harçlardır. Bunların her ibirisim ihdas eden 
kanunları buraya getirsek teker teker, demin 
Sayın Sanayi Vekilinin ifade etmek istediği 
husus bu idi. Bunların her bilisi 10 - 20 - 50 -
100 - 150 madde ihtiva eden kanunlardır. Bun
ların Jıei'birisinde şimdi arz ettiğim gibi, ih-
raeedilen mallardan bu verginin, bu resmin 
alınmasını tazammmı eden bir ek yapmaya 
kalksak, bunlar senelerce sürer ve ondan .son
ra yine de tatmin edici olmaz. Günkü, o sup-
lesi muhafaza, etmez. Yeniden ihdas edilecek 
bir vergi, yeniden konulacak bir resim için 
sonraları yeni birtakım zaruretler doğabilir. 
Binaenaleyh, her kanunu, .yani bu 'mükellefi
yetleri, vergileri, resimleri ihdas eden kanun
ların (her birisini ayrı ayrı gelirsek de tadil et
meye kalksak, yine de onların altında, böyle 
bir kanun;',, umumi olarak Hükümetin bir süb-
lesi -muhafaza ederek icabında bunlardan bir 
kısmını ipka etmeye, bir kısmın i sadece ona 
ihraç, gücü kazandıracak hadde tutup, o had
den daha aşağı indirmemek için bir subleks 
muhafaza etmek için vergi vermeye matuf bir 
kanuna yine de ibtiyacolacaktır. 

Şimdi Kalpa ki tuğlu arkadaşım, üç profesör 
dinlemişler. Üç değil, on üç profesör, elliüç 
profesör de dinleseler, «Anayasaya aykırıdır» 
diye peşin bir fikre kapılmış olan arkadaşını, 
iknaya müsait değil. Ama biz bu profesörlerin 
nokta i nazarlarına sadece ittiba ederek değil, 
kanun metnini kendi anlayışımızla Anayasaya 
aykırı nlmıyacak bîr metne vuzuha ve kesin-
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lige, objektiviteye kavuşturduktan sonradır ki, 
bu madde ile verdiğimiz salâhiyet, sadece ic
raya bir tanzim faaliyetinde ve tasarrufanda 
bulunabilme salâhiyetidir. Bu bir teşriî vazi
fenin, bir yasama erkinin devri mahiyetinde 
değildir. Ben bu kanaatte olarak itminan için
de huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı kıymetli ar
kadaşlarımın gerek kanunun esbabı mucıbesi-
ni ve gerekse kanun metnini lâyıkiyle tahlile 
fırsat bulamamış olması endişesi içerisindeyim. 
Çünkü, bir tek şahsa,' müesseseye kazançlar 
sağlandığı gibi bir endişenin burada izhar edil
diğine şahidoldum. Ne müessese ile. Vekilin 
de burada ifade ettiği gibi, ne müessese ile, ne 
şalhısla bu kanunun alâkası yok. Bu kanun ob
jektif olarak, mallarımıza, dış pazarlardaki 
fiyatlara müsavi hale gelebilecek kadar; ihra
catçıyı zararıma mal satmaya zorlıyacak. Aynı 
zamanda bu kanun ilhrac atçının uğradığı zararı 
telâfi, edebilmek için de bir pay vermeye im
kân bahşetmektedir. Bu pay nasıl olabilir? 
Demin arkadaşımın da bir sual münasebetiyle 
ifade ettiği bu pay, ibirkaç türlü olur. Ya pirim 
verirsiniz veya ona, bu malın maliyetini yük
seltmiş olan unsurların izalesine çalışırsınız. 
Pirim sistemine Gatt Andlaşnıamız mânidir. 
Gatt Anlaşması pirimi, danpingi menetmiştir. 
Halbuki bu anlaşmaya girmiş olan bütün mem
leketler böyle vergileri tayyetmek, vergi rü-
subunu ortadan kaldırmak gibi bir yol ile, mu
ayyen bir tenzilâtı müsait karşılamaktadır. 
Hattâ o derece karşılamaktadır ki, bizim ikti
sadiyatınızı geliştirmek için bize dost elini 
uzatmış olan memleketler, «Niçin mevzuatınız
da hâlâ bu vergi indirimi ile mamullerinize 
ihraç gücü kazandırmıyorsunuz?» demektedir
ler. 

Arkadaşlar, bir realiteyi hep beraber bile
lim ve ifâde edelim. Bizim memleketimizde yıl
lardan beri ihracatımız bir kuruş artmıyor. Sa
bit kalıyor. Az gelişmiş memleketler» geri kal-
miş dediğimiz bütün memleketlerde dahi tedrici 
de olsa az veya çok seneden seneye ihracatında 
bir artış görüldüğü halde, Türkiye'de neden 
bir türlü bir kuruş artmıyor? Bunun bir sebebi 
olmak lâzımgelir. Bunun sebebi, bizim mamul
lerimizin, daşarıda rekabet edecek bir fiyata 
sahip bulunmamasıdır. Kabul edelim ki, sana
yide daha henüz dev sanayii seviyesine ulaşmış 
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memleketlerle boy ölçüşecek durumda değiliz, 
emeklemekteyiz. Üstelik bizim işletme içi maliye
lerimiz çok yüksek. 

Sayın Ağırnaslı işçiden bahsetti. Bizim iş
letmelerimizde prodüktivite yok ve maliyete te
sir eden birtakım unsurlar da maattesüf maliye
ti zaten işletmenin içinde yükseltiyor. Bir de 
bunun üzerinde, vergiler, istihlâk Re^mi, Akar 

Yakıt Resmi vd saire gibi birtakım vergilerde yük
lenince, bu malların dış pazarlarda rekabet et
me imkânı olamaz. Kalpaklıoğlu arkadaşım, buz 
dolabından, elektrik süpürgesinden bahsettiler. 
Biz bunları kendi ihtiyacımıza yetecek kadar imâl 
etmiş değilken, ihracını mı düşünelim; dediler. 
Biz eğer Siirt battaniyesi ihraç edebilirsek, yün
lü veya pamuklu mensucatımızı ihtiyacımızdan 
ve istihlâkimizden artabilen bir stok var ise eli
mizde, onu ihraç edebilirsek; bu sanai kolla
rımızda işçimize daha çok çalışma imkânı kazan-
dırabilirsek, daha çok işçi istihdamı kazandıra-
bilirsek asıl işçiye o zaman hizmet etmiş oluruz. 
Ve asıl memleket iktisadiyatına ve millî gelirimize 
0 zaman hizmet etmiş oluruz, dediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar bir başka noktaya 
geliyorum. Sayın Ağırnaslı arkadaşım temas etti 
Komisyonda da aynı şekilde temas etti. Yani işçi 
kelimesinin her telâffuz edildiği yerde, sayın ar
kadaşımın kendisini işçilerin mümessili olarak 
telâkki etmekte olduğunu görüyorum. Fakat 
muhterem arkadaşlarım, arkadaşımın yanıldığı 
nokta şu: Şimdi bu ihracatta taımnan vergi pay-
1 arının indirilmesi sistemi nasıl işliyecekf 

Bu sistemin içerisinde faraza kambiyo ve si
gorta muamelelerinden alınmakta olan, yüzde 
10 - 15 nisbetinde ondan faydalanan vatandaşa 
intakal eden bir resim var. Şimdi bu resim sa
dece ondan faydalanan vatandaşa aksettirilir. 
Yani banka tarafından veya sigorta şirketi tara
fından ödenir de onun cebinden çıkmaz, vatan
daştan çıkar, bu paradan faydalanan vatandaşa 
verelim; tabiî bu mümkün değildir arkadaşla
rım. 

Şimdi, Sayın Ağırnaslı arkadaşım sadece iş
çilerin, şu Yüce Senatoda sadece işçilerin mü
messilidir de, vatandaşların mümessili değildir 
diye böyle bir şey kabul edilemez. O halde va
tandaşın hakkı taallûk ediyor. Ama aslında hiç
birisinin hakkı taallûk etmiyor. Neden? Çün
kü, bir Siirt battaniyesi misalini verdim. Tesa
düfen aklıma geldiği için arz edeyim. Şimdi 
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Siirt battaniyesi ihraç eden bir ihracatçı tüccar | 
tasavvur ediniz. Siirt'teki imalâthaneden, Bil i 
lis'teki imalâthaneden, Diyarbakır'daki imalât
haneden küçük küçük ev tezgâhlarında dokunan 
battaniyeleri toplamıştır. İhraç edecektir. Bu 
malları satın alırken iç piyasadaki fiyatlara göre 
(bedellerini ödemiştir ve kendisine o battaniyele
rin beheri, diyelim ki, 12 liraya mal olmuştur. 
Dı§ pazarlarda bu battaniyelerin emsalini doku
makta olan faraza Irak, veya İran aynı malı 10 
liraya satıyorsa, biz ona, bunu 10 liraya satar
san aradaki iki lirayı biz sana öderiz, diyoruz. 
Şimdi aslında kime menfaat sağlıyoruz: Uiç kim
seye. Adamın yüksek fiyatla aldığı malı, daha 
düşük fiyatla satmaya zorluyor ve aradaki farkı 
prim olarak değil, de onun maliyetine tesir et
miş olan vergilerin payıdır diyerek iade ediyoruz, 
kendisine/Binaenaleyh, bunun içinde ne falan va
tandaşın hakkı, ne işçinin hakkı diye bir şey ba
his mevzuu değildir. İç piyasada istihlâk için ya
pılmış bir malın iç. piyasada tedavülünde hiç kim
seye bir şey vermek mecburiyeti yoktur, alınır, sa
tılır. Dışarıya, sevk ederken, dışardaki pazar, bi
zim kendi iç. pazarımız olmadığı için dıştaki fiya
tına biz uymadıkça bu malın ihraç imkânını ka-
zanamıyacağımız için. Onun maliyetine tesir et- | 
miş olan vergi paylarını indirmek suretiyle mik
tarında bir tenezzülü sağlayıp ihracetmek istiyo
ruz. Bunu ihraceden ihracettiğini ispat ettiği 
takdirde, o malın gümrük tarifesinde, pozisyo
nunda, hizasında gösterilmiş olan ilmî esaslarla 
tesbit edilmiş tenzilât miktarı ne ise, yüzde 3 i> -
S - 15 - 20, ne ise, o miktarın ihracını tevsik 
ettikten sonra, Cevad Beyefendiye cevap verdi
ğimi zannediyorum, ancak ihracını tevsik ettiği 
zaman, o kadar miktarı kendisine iade ediyoruz, 
ihracatı yapana. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Selâmı Bey ar
kadaşımın suallerine cevap arz edeyim. Bu tasa-
riyle Anayasanın ihlâl edilmiş olduğunu demin 
diğer arkadaşlarım ifade ettiler. Fakat ayrıca, 
«kanunların tadili, yeni bir kanunla olur» dedi
ler. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, aslında bu 
bir kanundur. Elbetteki, yasama organı bugün şu 
kanunla kendi tasarrufunu, kendi yetkisini kul
lanmaktadır. Bu kanunla her arı murakabesine 
tâbi bulunan Hükümete birtakım tanzimi tasar
ruflar ve iktisadi hayatımızın istilzam ettiği süp-
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les içinde günlük ihracatı leşvik edecek birta
kım tedbirler alabilme yetkisini, veriyor. Bu yet
kinin, kendi idaresinin, kanunlarla vaz'etıuiş ol
duğu objektif esasların dışında veya kendi ira
desinin dışında istimali halinde, bu Hükümetin 
her âzası Yüksek Heyetinizin huzurunda hesap 
vermeye elbetteki hazır olacaktır. Bunu hattâ 
tescil etmek için kanunun ikinci maddesinde 
böyle bir kararnamenin ısdarında, hemen Mecli
sin ıttılaına bu ulaştırılır, dedik. 

Binaenaleyh, neticelen arz edeyim ki, fayda
sında hiçbir arkadaşımızın endişesi bulunmıyan 
bu tasarının kanunlaşmasında, ne Meclisin teşriî 
organ unu yetkilerinin devredilmesi gibi Anaya
saya aykırı bir husus, ve ne de, zararına kullan
masına, bir imkân bahis mevzuu değildir. 

Drawback sisteminden bahsetti kıymetli ar
kadaşım. Aslında, vekil de ifade etti. Hükümetin 
esbabı luııcibesinde de var. Bu kanun, demin arz 
ettiğim gibi, asıl büyük çalışmaların tamamlan
masına. kadar, ihracatımızı süratle artırmak ace
le ele alınacak bir tedbirdir. Bir gün gelecek bu 
kanun lüzumsuz kalacaktır. Ne zaman? Faraza 
yeni bir Gümrük Kanunu geliyor. Bu Gümrük 
Kanunu !)rawback sistemini benimsemiştir. Ve 
bu kanun geldiği zaman, hakikaten bendeniz de 
aynı bunu arkadaşım gibi anlıyorum. Gümrük 
Kanununda, iadei rüsumu getiriyor, yeni tasarı. 
Hükümetin getirdiği yeni tasarı iadei rüsumu ta
nıyor. Bununla, beraber aslında, demin de arz et
tiğim gibi, maliyeti yükselten unsurlar sadece 
vergiden ibaret değil, bir de bu işletmenin için
de, iç bünyesinde maliyeti yükselten birtakım 
unsurlar- daha var. Asıl onların üzerine yükle
nerek, onlarda, maliyeti düşürebilmenin, seri 
imalâtın, daha çok mal çıkarabilmenin, satabil
menin, tedbirlerini almak lâzım elbette. O ted
birler tekemmül etliği zaman buna ihtiyaç; kal
ın lyaeaktır. O zaman bir satırlık kanun ile bu 
kanunu ilga. etmek elinizdedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN - Bayınım »Sayın Aydın er. 
HİDAYET AYDINEE (Cumhurbaşkanınca 

S, Ü.) Muhterem arkadaşlar, korkmayın sizi 
bu kadar yoran bu mesele üzerinde fazla ko-
nuşmıyaeağım. Anayasaya mugayeret hususun
da, Anayasa Profesörlerinin fikirlerini istihza 
eden arkadaşımız, «Kaç profesör gelirse gelsin, 
bu Anayasaya münafidir,» dediler. Bu söz ben
de çok fena bir hatıramı canlandırdı. Vaktiyle 
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bir Başvekil 3 - 5 Profesör mü bilir, arkadaşlar 
sizmi bilirsiniz? diye bir de demagoji yapmıştı 
da bizi nerelere sürüklemişti. Çok acı, çok acı
dır, arkadaşlar, bu felaketlere bunun yüzünden 
sürüklendik. 

Erbabı ihtisasa. neden hürmet etmiyoruz? 
Arkadaşlar Anayasa beni olduğum yerde ve 
milleti- iptidailikte bırakmak için yapılmış bir 
kanun değildir. Yükseltmek, refaha kavuştur
mak için yapılmıştır. Ben ezberci değilim. 

Her tarafında her maddesinde, memleketi 
ileriye ve refaha götürmek için konulmuştur 
Anayasa, işte profesör ne diyor arkadaşlar, 
diyor «ki, «Anayasaya aykırı değildir. Bilakis 
Anayasanın ruhuna daha uygun düşeceği mü-
talâasmdayızj» diyor arkadaşlar. Buna neden il
tifat etmiyoruz, da; o zatın fikri 3 - 5 profesör 
müdür, efendim? Siz daha iyi bilirsiniz diye 
sürüklemek istiyoruz. Uzatmaya lüzum yok. 
Türk Parasının Kıymetini Korumak Hakkında
ki Kararnamenin Hükümete verdiği şümul bun
dan fazladır. 

Bunun.Anayasaya münafi olmadığı Anayasa 
Mahkemesince de kabul edilmiştir. O kabul 
edince bunun Anayasaya münafi olduğunda 
halâ ısrar edenlere hayret ediyorum. Bir de bu 
kanunun elastikiyet meselesine itiraz edildi ve 
hatta ben sayın Bakana bu noktada muarızım. 
Bu kanun muvakkatmış, yerine yarın daha iyisi 
gelecekmiş de, falan kanunu tadil edecekmiş 
de buna lüzum kalmıyaeakmış Ben buna 
kaani değilim. Bu olmaz. Neden ? Çünkü Vekil 
izah etti. Zaten kanun da öyle söyler, îhrac-
edilen mallardan hangi liisbette, hangi nevi, ne 
zaman ne' müddet. İçin istisna edileceği, yahut 
iade. edileceği hususunu, zamanın icabına göre, 
hariç piyasanın' şartlarına .göre. tayin edeceğiz. 
Bunu nasıl bir kanımla tayin ederiz? Her gün 
tavuk yumurtlamasr gibi kanun mu çıkaraca
ğız? Meclis tatildedir. Vaziyete; göre. bit*, ay, içe
risinde yahut 10 gün içinde böyle bir muafiyet 
verip Türk malları ihraç etmek .mecburiyetinde
yiz.... • . : . . . - . ' , ••;_"'; " ' '•>.•,';.,;..•• .'•..". 
O halde kanun ile deği^iitilcinez. .Kanunlar ce
miyeti 'baltalamak- için değil,;» cemiyete; nizam 
vermek için konulur.' Şu', halde,. bâzı. umumi 
hükümler vardır ki, henüz kanunlaşmak vuzu
huna ve imkânına nail olmamıştır veya'da. hiç 
olamaz,- ârka^laşlar.'. işte- hadiselerin. \ misalinin 
birisi budur. Hangi malı ihracedeceğiz1? Filân 

18.4.1083 O l 
malı. Bugün onu himaye edeceğiz, ertesi gün 
onu himaye etmiyeceğiz. Hangisinden ne miktar 
istihsal edeceğiz? Bunu, o günlük iç ve dış piyasa 
şartlarına göre gözeteceğiz. Binaenaleyh, ka
nunu getireceğiz, diyerek bu ıgayrimeşruiyeti 
kaldıracağız endişesine iştirak etmiyorum. 
Meşrudur, mâkuldür, Anayasanın ruhu da 
bunu icabeder. Binaenaleyh, bu kanunun 
kabulü ile, eğer yerimizde saymak istemi
yorsak, eğer bu memleketi refaha kavuştur* 
mak, işçiye iş bulmak istiyorsak; biz bu 
kanunu kabul edeceğiz, ve bu elastikiyetle ke
mali hüsnüniyetle tatbik edilecek, edilmediği 
takdirde Hükümetin tepesine ineceğiz, arka
daşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında baş
ka söz isteyen yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize sunuyorum. Kabul edenler .. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Tasarının ivedilikle müzakere
sini kabul edenler .. Etmeyenler .. Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okuyoruz, efendim. 

ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair ka
nun ta&artsı. 

MADDE 1. — Mumullerimize ihraç gücü 
kazandırmak amacı ile bunların tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarındaki devlete, özel idare ve be
lediyelere ve özel kurumlara ait vergi, resim, 
hare, hisse veya pay cinsinden vasıtalı vergi 
niteliğindeki (imal yerlerinde çalışan personel 
için imalâtçı tarafından ödenen Gelir Vergisi 
dahil) unsurları muaflık ve istisnalar ihdası ve
ya, ihraç sırasında iade suretiyle, tamamen veya 
kısmen bertaraf etmeye ve bu maksatla gerekli 
usulleri, ihdasa, bunların uygulanmasını müm
kün kılacak şartları hazırlamaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir tadil 
teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Nisbet bakımından vergi ziyama meydan ve

ren bjr sisteme de taalluk hasebiyle birinci 
Maddeden parantez içindeki (imal yerlerinde 
çalışan personel için imalatçı tarafından ödenen 
gelir vergisi dahil) ibaresinin kaldırılmasını ve. 
gelir vergisinin de iadesi düşünüldüğü takdirde 

..iadenin işçiye yapılması imkânının sağlanması-
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m arz ve teklif eylerini. 

Ankara 
Niyazi Ağımash 

BAŞKAN — Komisyon?. 
KOMİSYON ADINA NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet.'. 
SANAYİ BAKANI FETHİ (JELİKBAŞ (Bur

dur Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN -~ Hükümet ve Komisyon katılım-^ 
yor. Takriri reyinize arz ediyorum. Sayın Niya
zi Ağırnaslı arkadaşımızın teklifini kabul eden
ler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisin e o kabul edilen metne göre bir 
değişiklik olduğu için Anayasanın 92 nei madde
si mucibince. 

Maddeyi ayık oyunuza arz edeceğim. 
2 nei maddeye geçiyoruz. 
MADDE 2. — Birinci maddedeki yetkiye da

yanılarak Bakanlar Kurulunca ihdas olunacak 
usullere, hazırlanacak şartlara ve bunların değiş
tirilmesine mütedair kararlar yayınlandıkları 
tarihte yürürlüğe girer. 

Bu kararlar hemen ve en geç üç ay içinde 
yasama meclislerinin bilgisine sunulur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki teklif 
var efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin son fıkrasının çıkarılması

nı arz ve teklif ederiz. 
Kars Ordu 

Sırrı Atalay Zeki Kumrulu 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen sebeplerini arz ettiğim veçhile ikinci 

maddede «tasvibe sunmak» esasının Hükümet 
tasarısı Ue Millet Meclisi metninde olduğu gibi 
kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Efendim, bu takrirlerden birisi, 
«maddede bu kararlar hemen ve en geç üç ay için
de yasama meclislerinin bilgisine sunulur» fıkra
sının kaldırılmasını istihdaf etmektedir. 

Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA NÜVİT YETKİN (Ma

latya) — Katılıyoruz, efendim. 
BAŞKAN—.HükOgast? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Komisyonun görüşüne 
katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 
komisyona iltihak ediyor. Onun için bunu reyi
nize arz edeceğim. Bu fıkranın çıkarılmasını 
kabul edenler... (Anlaşılmadı, sesleri.) Efendim, 
tekrar izah edeyim; «Bu kararlar hemen ve en 
geç 3 ay içinde yasama meclislerinin bilgisine 
sunulur.» Bu kaydın kaldırılmasını teklif et
mektedir. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Bende
niz daha evvel bir takrir vermiştim. Reye koy
manızı riea edeceğim. Yani, Hükümetin teklifin
de olduğu gibi... 

BAŞKAN — Müsade edin, bu fıkra kalkarsa 
o zaman sizinkini reye koyacağım. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — O zaman 
benimki gider. 

BAŞKAN — Gitmez, bırakmayız. (Gülüşme
ler) Merak etmeyin. O fıkra kalkıyor, onun ye
rine başka bir fıkra ilâve edilecek. Şimdi, «Bu 
kai'arlar hemen ve en geç üç ay içinde Yasama, 
Meclislerinin bilgisine sunulur.» Bu fıkrasının 
kaldırılması teklif ediliyor. 

Kabul edenler... Encümen iltihak ediyor. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Akif Eyidoğan'm önergesi tekrar okundu.) 
AKİF EYlDOĞAN (Zonguldak) — Müsaa

de ederseniz takririmi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun/ 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Efen

dim, müsaade buyurudur mu? Bu mevzuu ge
çen sefer de uzunboylu müzakere ettik. Yasa
ma organı, kendi yasama yetkisi üzerinde Ana
yasa hükümlerine dayanarak, gayet ağır kıs
kançlık endişesiyle maddeyi encümene iade etti. 
Encümen, Anayasa profesörlerinin mütalâaları
nı ele alarak bize bir şekil getirdi. 

Şimdi Urinei maddeyle gelen şekil aşağı - yu
karı bizim o eski endişelerimize göre ölümü 
getiren şekildir. Biz onu görüp, Hükümetin met
nine, yani sıtmaya ve Millet Meclisince kabul 
edilen metne razı uluyoruz. 

Şiindi burada daha çok sarahat veren vazi
yet de, bendenizin arzum şundan ibairettir. Bi
rinci ınaddedelri yetkiye dayanılarak «Bakanlar 
Kurulunca ihdas edilecek usullere, hazırlana
cak ş a r t l an v« bpnjarjn. değjşt4rjlmegme müte-
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dair kararlar, yayınlandığı tarihte yürürlüğe 
girer.» güzel. «Bu kararlar hemen ve en geç üç 
ay içinde Yasama Meclislerinin bilgisine1 sunu
lur.» değil de «onayına sunulur» diyelim. Bunu 
zaten Hükümet de kabul etmiş, IS. M. M. de 
kabul temiş. Bizim açık oylarımızla kararlaştı
rıp sevk edeceğimiz maddenin teklif ettiğimiz 
şekildeki hükmü Millet Meclisince de daha ko
lay şayanı kabul olur. Aksi takdirde Millet 
Meclisinde daha büyük münakaşalara sebep ola
bilir. O bakımdan arzım şundan ibarettir; hal-' 
buki siz bu fıkrayı tamamen çıkarmaya karar 
verdiniz. Benim teklifim, fıkra tamamen çık
sın değildir. «Bilgisine sunulur» yerine «onayı
na sunulur» demekten ibarettir. Reis Beyefen
di eğer yine usule muvafık görüyorsa bu tekli
fimi reye koysun ve arkadaşlarımız da belki 
bu mâruzâtımla maddeyi, Anayasaya daha uy
gun bir hüküm ile getirmiş olur. Arzım bundan 
ibarettir. Yoksa, samimî olarak, icra kuvveti
nin alacağı tedbirlere ve dış piyasa şartlarına 
göre, bizim de ihracatımıza bir esneklik veril
mesine haddizatinde taraftarım. Ve yetkimiz 
de böyle bir kanun ile icraya nihayet üç aya ka
dar tefvizi tazammun eder bir hüküm getirmiş 
oluruz, her üç ay sonunda da tasvip yoliyle va
ziyeti gözden geçirmek ve işi kanunlaştırmak 
yetkisi ve rezervi yine yasama organlarının elin
de olmuş olur. 

Arzım; son fıkradaki «bilgisi» yerine «ona
yına sunulur» demekten ibarettir. Çok rica ede
rim bu şekilde Millet Meclisinden de daha ko
laylıkla geçer. Hürmetlerimle, arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Akif Eyido-
ğan'm takririni okuyorum : 

«Şifahen sebeplerini arz ettiğim veçhile ikin
ci maddede, (tasvibe sunma) esasının Hükü
met tasarısı' ile Millet Meclisi metninde oldu
ğu gibi kabulünü arz ve teklif ederim.» demek
tedir. Yani, saym arkadaşım bu şekilde takri
rini vermeyip de, «bilgisine» kelimesi yerine, 
«tasvip» kelimesini ilâve edin demiş olsaydı 
bunlara mahal kalmazdı. O çıktı diye yeni bir 
karar almak lüzumu da yoktu. Yani, esasen 
kabul edildiği takdirde metin encümence re-
daıkte edilir. Bu kararlar, hemen ve en geç. 
üç ay içinde Yasama Meclisinin «bilgisine» 
yerine «tasvibine» kelimesinin ilâvesini teklif 
ediyor. Komisyon katılıyor mu? 

18.4.1963 O l 
BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ

SÜ NÜYİT YETKİN (Malatya) — Katılmıyo
ruz ve yasama organı için uygun bulmuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, izah edin. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUHİT

TİN KILIÇ (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
mâruzâtım, çok. kısa olacak, ilk konuşmamda 
arz ettiğim gibi tasvibe sunulmasını Anayasa
ya uygun görmedik biz. Yani, aykırılık başka, 
uygun görememek başka. Neden : Kanun ta
sarısı Millet Meclisinde kabul edildikten sonra 
Senato değiştirirse başka bir metin 'hazırlarsa 
ne oluyor? Anayasanın 92 nci maddesi muci
bince karma bir komisyona gidiyor, o da bir 
karar veriyor. Millet Meclisi ya kendi metni
ni Senatonun metnini veya Karma Komisyonun 
metnini benimsiyor. 

Ticaret âlemi bilhassa ihraç maddesinde sey-
yaliyet istiyor. Bizim aldığımız izahat bu, Es
kiden biz de buna şiddetle taraftar idik. Ve 
fikrimizden döndük, zira daha kuvvetli bir fi
kir bulduk, daha kuvvetli bir mesnet bulduk; 
onun için döndük. Her hangi bir inatla aynı 
fikirde devam etmedik. Muhterem Senatoya 
•karşı. Şimdi, kararname olarak gelirse bu, tas-
dika sunulur. Millet Meclisi tasdik etti, biz et
medik. Ne olacak? Anayasada var mı bir hü
küm? Yok. Yok olduğu için profesörlerden de 
aldığımız izahata göre «bilgisine sunulur» de
dik. «Bilgisine» işini de, hallettik bütün mü
zakerelerle. Kararname ile neşredildiği için 
bilgisine de sunmaya lüzum yoktur, dedik. Bu 
itibarla- encümenin katılmasına imkânı maddî 
yoktur. Bu murakabeyi, muhterem devlet 
adamı Akif Eyidoğan Beyefendinin bildiği usul
lerle, sual usulü ile bizim genel görüşme usu
lümüzle murakabeyi yapması hepimizin oldu
ğu gibi, tabiî hakkıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, çok kere, bu mevzua misal 
olarak, Türk parasının kıymetini korama Ka
nunu ve bu kanuna dayanarak gelen - geçen 
hükümetlerin çıkarmış oklukları türlü karar
nameleri ve bu meyanda da Türk parasının ka
litesini değiştirmeyi tazammun eden kararna
meleri çıkarma yetkisini haiz olduğunu ka.bul 
ediyoruz. Bunun, bugünkü Anayasaya dahi ay
kırı olmadığını' Anayasa Mahkemesi de kabul 
etmiştir. Bugünkü Anayasaya, dahi aykırı ol-
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mamakJa beraber, bendeniz, Hükümetin sırf 
kendi görüşüne göre, yani Meclise getirmeden, 
enflâsyona gitmesine, belirli bir had din üstün
de emisyona gitmesine develüasyona gitmesine 
şahsan taraftar değilim. Ve bütçe müzakerele
rinde de arz ettim.; Almanların yaptığı gibi bi
zim bir plâfon kanunu yapmamız lâzımgelir. 
Hükümetin veyahut Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasının hangi hadde kadar para bas
maya yetkisi olacaktır; bunu bir kanunla tesbit 
edelim. Ve daha fazla para basmaya ihtiyacol-
duğu zaman yeni bir kanunla tekrar Meclise 
gelsin diye rica ettim, tavsiye ettim ve maale
sef bu maruzatım da Hükümette pek mâkes 
bulmadı. Yani hükümetler aldıkları 'salâhiyet
leri kolay kolay daraltmaya yanaşmazlar. 

Şimdi, biliyorsunuz, son iki sene zarfında. 
tedavüldeki paranın hacmi iki milyarım üzerin
de artmıştır. Şimdi, acaba bundan böyle önü
müzdeki birkaç ay zarfında birkaç milyon li
ra daha artmıyacağmı kim temin eder? Elimiz
de böyle bir kanun yoktur. Birinci Koalisyon 
zamanında beş liralık bir tek varakai nakdiye 
dahi bastırmadık. Türş parası dolarla konver-
tilble haile geldi. Memleketin içinde ve dışında 
bugün bu vaziyetten çıkmıştır. Bugün Ameri
ka 'da bir dolar Tl liranın üzerindedir. («Bu ko
nunun içinde mi?» sesleri) Müsaade ederseniz 
arz edeyim. Anayasaya uygun dahi olsa, bâzı 
kanunlar, yasama organının görüşüne göre mil
lî menfaatlere, şu ve bu dereceye kadar mahzur 
iras edecek vaziyet alabilirler ve bunu değiştir
meye gideriz. Biz, şimdi, bunu daha verirken; 
yani, Hükümet bize diyor ki; ben, şu şu şu ted
birleri alırım ve üç ay içinde de yürürlüğe ko
yarım. Üç ay dahilinde de tasvibinize arz ede
rim. pekâlâ efendim, biz bunun üzerinde dahi 
endişe varken ve sırf bu noktayı halletsin diye, 
işi Anayasa Komisyonuna göndermişken, Ana
yasa Komisyonu bize, şimdi mal sahibinin tekli
finden daha ileri, oh efendim ne olacak; sende 
bir pouvoir reglementaire var. Bu o demek de
ğildir efendim, pouvoire reglementaire başka şey
dir. Hükümetin delege ettiği, kuvvei teşriîyenin 
delege ettiği mevzuda, kuvvei teşriîyenin göster
diği sınırların içinde sen pouvoir reglementairıe 
ini kullanabilirsin. Yoksa alohavteur değilsin, 
beyefendi. 

O bakımdan biz Hükümete, istediğinden da
ha fazlasını vermiyelim bari.. Yani, ştı fıkra çık-
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.sın bu fıkra cılksın, encümende şöyle olsun, pro
fesörler bu mütalâayı getirsin, derken biz işi 
daha ıçok endişeyi mucip bir hale getirmiş oluyo
ruz. Bunu gördükten sonra da anlıyoruz, bütün 
müzakerelerin inkişafı ile görüyoruz ki, Hükü
metin getirdiği şekil, Millet Meclisinin kabul 
ettiği şekil daha da rahatmış. Bunun hikmetine 
şimdi daha iyi akıl erdirebiliyoruz. Buna Hü
kümet «ben katılmıyorum» diyemez. Bu bakım
dan arzım o ki; ikinci maddenin ikinci fıkra
sına «bilgisine sunulur» yerine «onayına sunu
lur» diyelim. Bunun hiçbir mahzuru yok. Tas
dikte iki yasama organının (birbirine aykırı rey 
vereceği, bendenize pek nazari kalır. Elbet tas
vibi ayrı ayrı vadide olabilir. Bâzı terimler, 
hadler birbirinden farklı olabilir. Nihayet bunu 
ya plândaki prosedüre, uydururuz, tasdik, etti
ğimiz sisteme uydururuz, yahutta, malûm olan 
kanunların hazırlanması ve müzakeresi ve tas
diki şeklinde prosedürünle uydururuz. Her ha-
likârda, onaya sunulmakta fayda- vardır kana
atinde ısrar ediyorum. Eğer takririmde hata 
varsa, kusura 'bakmayın. Emredersiniz, bir tak
rir daha sunabilirim. Yani maksadım, sırf şu
rada, «bilgisine sunulur» yerine, «onayına su
nulur» demekten ibarettir. Hükümetten de 
encümenden de çok rica ederim, iltihaklarım 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN Sayın Klyidoğau, lütfen bir 
takrir daha hazırlayın. 

Buyurun sayın Bakan. 
SÂNAYİ BAKANI ^ETIJİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) - Sayın Akif Ryidoğan 
arkadaşımızın bir beyanını tavzih için bilhassa 
söz almak zaruretini duydum. Çünkü, o beyan 
Hükümetin para. ve kredi politikasıyla yakinen 
ilgilidir. Gerek •Birline! Karma Milleümet, gerek
se î'kinci Karma Hükümet, para ve kredi poli
tikasında; Merkez Bankası Kanunu, bütçede 
kabul edilen, tahsisatın yüzde beşi nisbetinde 
Hazineye avans vermesine 'müsait olduğu için. 
gerek Birinci Karma Hükümette, gerekse İkin- * 
ci Karma Hükümette para politikası, f̂ 5 avans 
hududu içerisinde cereyan etmektedir. İhtiyaç. 
olduğunda 1 nci Karma Hükümette de Merkez 
Bankası avans verir, 2 nci Karma Hükümette 
do avans vermektedir. Fakat, bu avanslar, yılı 
içinde kapatılmak kaydiyle... Haddi de yüzde 
beştir. 
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• Diğer taraftan, reeskont haddinde de- bir 

değişiklik yapılmamıştır. Merkez Bankasının 
faiz politikasında da hir değişiklik yapılmadı
ğına güre 1 nei koalisyonda «biz beş lira dahi 
bastırmam iştik, 2 nei de şu kadar para basıldı» 
beyanı gerçeklerle bağdaşır bir 'beyan değildir. 
Oünkü, diğer, Merkez Bankasının reeskont po
litikası ise ticari müesseselerin, sınai müessese
lerin, hülâsa piyasanın, resmi sektörün. İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin de alabileceği avanslar, 
4 Ağustos 1958 taahhütlerimiz icabı enflâsyon 
kapısı olduğu-'için, tesbit edildiğinde, zerrece 
fark yoktur. 

Kredi ve para politikamız, memlekette enf
lâsyona yol açmadan, fakat, piyasanın ihtiyacı 
olan hir politikanın da takibini zaruri kıldığı 
ölçüler içinde yürütülmektedir. Bu bir istikrar 
politikasıdır, bir deflâsyonist politika, bir enf-
lâsyonist politika değildir. Plânda, programda, 
Hükümet programlarında, tesbit ettiğimiz he
deflen- içerisinde, malî istikrar içerisinde ekono
mik gelişme politikasıdır. Hiç değişiklik yok
tur. Bunu, bilhassa belirtmek lüzumunu hisset
tim. Çünkü içerde ve dışarda. mühim akisleri 
olan bir politikadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — -Sayın Bakan teklifi tasvip edip 
ötmediğinizi izah etmediniz. 

SANAYİ BAKANI IFETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Efendim komisyonun noktal na
zarına katılmaktayız. Komisyon hangi noktai
nazarda ise Hükümet 'bu noktainazara katılmak
tadır. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Birand. 
Birinci madde hakkında reyini kullanımıyan 

var mı?. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

İZZET BİRAND (izmir) — Sayın Başkan, 
sayın Senatörler, sayın Bakan izahatında ; âcil 
olarak n-ev'aıma birikmiş ihraç mamullerimizin 
k-analize edilmesini istihdaf eden tedbirleri ala
bilmek zımnında salâhiyet istediler, ifadeden 
anladığım bu. Ancak eşyanın kendi tabiatında-
ki değişmez kanunlara istinat edilerek sistem 
kurulabilir. Binaenaleyh, bir memleketin pek 
çok falktörlere tabi olan. ve değişmez unsurları 
da muhtevi hulunan bir 'kabiliyetini, eğer biz 
kendi takdirimize göre şu veya bu görünüş se
bepleriyle daima değiştirebilecek durumda olur 
ve değiştirebiliırsek, bu işin sonunda istenilen 
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istikrarı -bulmağa imkân olmaz. İs t it r ad en arz 
edeyim, bugünkü Anayasamız ile tesis edilmiş 
olan Anayasa müesseseleri, bu cemiyetin artık 
m üst a İcar olarak teşekkülü esbabını sağlamış
ın'. Bunun gibi, buna müteallik olan esasların 
da hiç değilse, değişemiyeeek unıısurlarınm bîr 
sistem olarak ifade edilmesinde mutlaka isabet 
vardır ve bunun da olması lâzımdır. Şunu âcil 
bir tedbir olarak bendeniz telâkki ediyorum; 
ancak 2 nei maddedeki «bilgi» veya «onay» 
üzerinde de bu itibarla duruyorum. Alınan bir 
tedbirin hiç değilse 3 aylık tatbikatının safha
ları içinde, 'bunun isabeti dereceleri hakkında 
da, fikir ve kanaat edinildikten sonra, hiç de
ğilse Yüksek Meclisin, verdiği salâhiyeti geri 
alması gibi bir lüzum tahaddüs etmiş olabilir 
veyahut bunu tasvip eder. Binaenaleyh, bende
niz 2 nei maddedeki «bilgisine sunulur» yerine, 
«onay» m daha isabetli olacağı kanaatindeyim. 
Bu noktayı arz etmek için çıktım, hürmetlerim
le huzurunuzdan ayrılırım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Sena

tör arkadaşlarım, hu kanunun evvelâ Anayasa
ya aykırılığı meselesi mevzuubahis olmuş ve 
Anayasaya aykırılığı yüzünden de birçok ko
misyonlara gitmiş, nihayet Heyeti Umumiyeni-
ze gelmiştir. 

Hükümet teklifinde diyor ki benim yapaca
ğım kararnameleri sizin bilginize sunacağım, 
yahut da onayınızı 'alacağım. Şimdi burada öy
le bir cereyan hâsıl oluyor ki; kanun esası, 
Anayasaya aykırılığı iddiası bu mecliste mev
zuubahis olurken, şimdi biz Hükümete diyece
ğiz ki, bunlara lüzum yok, sen istediğini yap, 
ben seni murakabe etmiyeceğim, bilgi vermeni de 
istemiyorum. Nereden nereye geliniyor? Çok şa
yanı dikkattir. Ben esas itibariyle esas kanuna 
muhalif olmakta beraber Hükümetin bilgi ver
mesini istemeyişin zihniyetinin nereden geldiği
ni anlıyamadım. Niçin Hükümet bize bilgi ver
mesin? Niçin, biz bilgi almaktan mahrum ola
lım? Bu zihniyetin nereden doğduğunu anlıya-
mıyorum. Binaenaleyh, evvelemirde, tasvibe arz 
olunması hana daha yakın gelir, hiç olmazsa 
bilgi verilmesi hususunu temin edelim. Hü
kümet kararnameleri çıkarsın, bizim 'bilgimi
ze ve tasvibimize gelmesin mahiyetindeki bir 
maddenin çıkarılmasına aleyhtarım ve hiç ol-
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mazsa Parlâmentonun 'bu halkkını olsun, Parla- ı 
mentodaka arkadaşlarımız nezzetmesinler. Bu
nu rica ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın G-üzey yalnız bilgi husu
su kalkmıştır, karar verilmiştir tasvip kalmış
tır. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Reis Bey, 
usûl hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, evvelâ şunu arz edeyim: Önümüze 
getirilen iki takrir Anayasaya • nisbeten aykırı 
bulunmaktadır. Yine Anayasa meselesidir, şöy
le arz edeyim : 

Eğer tasvip hususu Yüksek Meelisinizee .1 
kabul edilecek olursa bu bir nevi g'üven oyu de
mektir. Yapılan Hükümet icraatının tasvibedil-
ınediği takdirde Hükümetin istifa, etmesi lâzım
dır veya alâkalı bakanın istifa etmesi gerekir. 
O itibarla bu bir nevi güven oyu meselesidir. 
Bu iş güven oyu meselesine yaklaştığı için, eğer I 
tasvip kabul edilecekse yalnız Millet Meclisinin 
tasvibinin kabul edilmesi gerekir. Eğer iki 
Meclis tasvip cihetine giderse, orada tasvip, bu
rada ademitasvip şeklinde birbirine zıt kararla
rın alınması da daima mümkündür. 

ikincisi; usul bakımından arz etmiştim, son I 
fıkranın kaldırılması hususunda bir takrir ve-' 
i'ilmiş, bu takrir kabul edilerek mesele bu şekil
de halledilmişken, şimdi bu ikinci takririn ko
nuşulması usul ve tüzüğe aykırıdır kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Tüzüğe aykırılık yoktur, yeni 
bir tekliftir. 

Buyurun Sayın Kurutluoğlu. 
SAHlR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, usûl 
zaviyesinde Selâmi Üren Beyefendi arkadaşı
mın ortaya attığı mevzuun biraz daha geniş
çe mütalâaa edilmesi, bu takririn leh veya aley
hinde kullanacağımız reylerin tevazünü bakı
mından fayda temin edeceği kanaatindeyim. 

Anayasamız iki yetki ve bir görev kabul et- I 
mistir. Yetkilerden bir tanesi teşriî, diğeri de 
kazai; yetkidir. İdarenin ki, yetki değil gö
revdir.. Kanunların kendilerine tahmil ettiği va-
zaifi ifa görevinden ibarettir, sistem olarak. Bu
nun haricinde Anayasamızda tatmin yollarının j 
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hangi şekillerle ifa edileceği tasrih edilmiş bir 
tasvip yolu, bir tasdik yolu Anayasamızda gös
terilmemiştir. 

Selâmi Beyefendinin ifade buyurdukları gi
bi, Hükümet icraatının, Hükümet kararnamesi
nin tasdiki mahiyetinde tecelli edip, yalnız Mil
let Meclisinin tasvibine iktiran edecek bir mahi
yet arz eder. Bu usule Anayasa zaviyesinden 
gitmeye imkân yoktur. Büyük Millet Meclisi
nin tasvibi, hor iki Meclisin tasvibi demek ola
caktır. Böyle bir yol mevcudolmadığma göre 
tasvip için Hükümet kararnamelerinin Meclise 
intikali gibi yeni bir yol ve Anayasamızda mev
cut olmıyan bir tatmin yolunu ihdas etmiş va
ziyete düşeceğiz. Ve hemen bunun yanı başın
da Anayasamız tasvip ve tasdik müessesesini 
kabul etmemiş ve böyle bir hüküm Anayasada 
mevcut bulunmadığına göre tasvip için demin 
Muhittin Bey arkadaşımızın ifade buyurdukları 
şekilde Millet Meclisinde tasvibe iktiran edip, 
Senatoda ademitasvibe mazhar olacak bir ka
rarnamenin tasvip şeklinin nasıl olacağı malûm 
değildir. 

Muhterem Akif Eyidoğan Beyefendi; «plân 
mevzuunda olduğu gibi, bu da bir esasa bağla
nabilir» diye ifadede bulundular. Ancak, zan
nederim, kendileri de bana iltihak edeceklerdir. 
Plân mevzuundaki usul Anayasa tarafından 
vazedilmiş bir usuldür. Anayasa Plân Kanu
nunun ve plân mevzuunun nasıl halledileceğini 
kendi sinesinde halletmiş ve hükme bağlamış
tır. O itibarla orada bir sıkıntımız yok idi. Ama 
bu yolda bir tasvip mahiyetinde tecelli edecek 
kararnamelerin arzında hangi usule başvuraca
ğımız belli değildir. Anayasamızın 92 nci mad
desi burada işliyemez. Çünkü, kanun çıkmadan 
tasvip müessesesi işliyecektir. O halde mesele 
tamamen muallâkta kalacaktır. Bir zaviyeden 
Meclisin Hükümet icraatını murakabe mahiyeti 
arz eden tasdik keyfiyeti, hiçbir hükme bağlan-
maksızm muallâkta kalan bir müessese olarak 
görünecektir. Zaten bu faydadan ziyade zarar 
getiren bir mevzu olarak görülecektir. Ve ka
rarnamelerin tasdiki, mahiyetinde bir müessesei 
hukukiyemiz ve Anayasa müessesemiz mevcut 
olmadığına göre bunun ne şekilde Anayasa hu
kukuna uygun olacağı da düşünmeye seza ve de
ğer bir mahiyet arz edecektir. 

Murakabesiz ve başı boş bırakmak mevzuu 
acaba var mıdır, yok mudur? 
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BAŞKAN — Usul hakkında söz istemiştiniz, 

Sayın Kurutluoğlu. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 

Usul hakkındadır. Reis Bey. Çünkü, fıkranın 
ilgasiyle, yani onayına sunmayı ihtiva eden fık
ranın ortadan kalkmasından sonra bu fıkranın 
tasvip mahiyetine inkılâbetmesinin mümkün ol
madığı kanaatindeyim. Bunu arz etmeye ça
lışıyorum, Reis Beyefendi. 

Şu zaviyeden tasvip için fıkraya hüküm koy
mamızın, bir murakabe mevzuu olarak ele alın
masından da isabet mevcut değildir. 

Arz ettiğim gibi kanunların verdiği görevin 
ifasıyla yetkili bulunan hükümetlerin idarî bir 
yetkiye sahip olmamaları Anayasa'ca kabul 
edilmiş olduğuna göre bir kararnamenin ısdarı 
ve tatbikinde görülecek Hükümetin yolsuzluğu 
veya usulsüzlüğü her surette, herz&man ve her 
şekkilde murakabe edilebilecek usullerle Ana-
yasa'da temin edilmiş bulunduğuna göre, artık 
tasvip ile murakabe 'bahis mevzuu olmayacak, 
tasvip edilsin veya edilmesin tatbikinde veya 
ihdasmdaki usulsüzlüklerin Millet Meclisince 
ademi itimada kadar gidebilecek bir murakabe
ye ve Senatoda bir umumi müzakerede, Meclisi 
bu istikamete sevkedecek, ışık tutacak müza
kerelere mevzu olacağı tabiî ve bedihi bulundu
ğundan; kalkıp bir fıkraya yeniden böyle bir 
kelimenin ilâvesinin usul zaviyesinden de müm
kün olmadığı kanaatındayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Sayin Baki Güzey'in 
«Hükümet niçin 'bilgi vermek dalıi istemiyor» 
şeklindeki.... 

BAKI GÜZEY (Bursa) — İstiyor şeklinde 
olacak, demiştim. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — şeklindeki beyanı için bilâhare 
komisyona katılmamız vesilesiyle istemediği 
şeklinde de ifadede bulundunuz. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) - - Hayır. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, son inikatta 
muhterem Heyetinizle ve bâzı arkadaşlarımızla 
ihtilaflı olduğumuz husus, Anayasaya mugayeret-
te toplanmış idi. Kanunun Anayasaya mugaye-
reti keyfiyeti, Komisyonda tetkik edildi. 
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Komisyonun sevk ettiği şekil veya onun dı

şında bir başka şeklin Anayasaya uygunluğu 
keyfiyeti artık komisyonca yürütülmektedir. 
Bu itibarla müzakereleri, başından sonuna ka
dar ilgili profesör arkadaşları dinleyerek, bura
daki müzakerelerin ışığı altında, Bütçe Komis
yonu yürüttüğü için Anayasaya mugayeret ko
nusunda da bütün arkadaşlarımızın en küçük 
bir tereddüdü kalmamasını da arzu ettiğimiz 
için, Anayasaya uygun olan şeklin, "ancak Ko
misyon tarafından tesbit edilen şekil olabileceği 
inancı içerisinde onun görüşlerine katılmakta
yız Eöbabı budur. 

Yoksa kararname, ile neşredildikten sonra 
yürürlüğe girecek olan bit* mevzuun murakabe 
dışı kalabileceğini iddia etmek kafiyen vakıala
ra uygun düşmez. 

Muhterem heyetiniz, kararnamede neşredil
meden evvel, Hükümete yetki verelim, yürülüğe 
girsin dese dahi, bugünkü Hükümetiniz karar
nameyle neşredip, umumiliğini sağlamadan, 
aleniyetini sağlam'adan böyle bir şeyi kafiyen 
tatbik edecek durumda değildir. Bu bakımdan 
Hükümetin zerrece bilgi vermemek veya mura
kabeyi istemek gibi uzaktan veya yakından bu 
konu ile bir 'alâkası yoktur. Ama, tek endişemiz, 
bâzı arkadaşlarımızı Anayasaya uyguluğu biz
zat Komisyonca ifade edilen bir formülün ka
bul edilmesinde kolaylık sağlamak içindir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYÎDOÖAN (Zonguldak) -Ka t iyen 
meslekim olmadığı halde, şiarım olmadığı halde 
birkaç defa Yüksek Huzurunuzu işgal ettim. 
Haftada bir defa söz almaya, cesareti çok kısa 
olan bir arkadaşınızım, özür dilerim. 

Türk. parasını korur yolda Muhterem Fethi 
Çclikbaş arkadaşımın şimdi, hemen hassasiyet 
göstererek vâki olan beyanları ile yapmış olduğu 
çıkışı tasvibediyor ve mânasını anlıyorum. Yal
nız bir hilafı hakikat sözü vardır İd; Akil' Eyi
doğan arkadaşınız hilafı hakikat mâruzâtta bu
lunmaz arkadaşlar. Hakikat devletin resmî ceri
delerinde, İktisat gazetesinde, Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasının haftalık vaziyet neşriya
tında olduğu gibi yatmaktadır. Gene gazeteleri
nizin, hergün okuduğunuz gazetelerinizin iktisat 



O. Senatosu 1:60 18.4.1963 0 :1 
sütunlarında, toptan eşya fiyatları, hayat müşi
ri endeksleri şene olduğu gibi yatmakta ve gö
rünmektedir arkadaşlar. Ve 1nın la r bendenizi 
tekzibedeeek vaziyette değildir. Bunları geçe
lim... Er geç buna tedbir almak zorunda kala
cağız ve Plât'on Kanunu ile bu Meclise gelece
ğiz arkadaşlar, Asıl 'mevzulunuzda da Muhte

rem. Sahir Kurutluoğhı arkadaşıma arzı cevap 
edeyim. 

Birçok ticari anlaşmalarda aposteriori yasa
ma organlarının tasdik yetkisi vardır. Ye bir ka
nun şeklinde bu olay geçer. M od üsler, ticari, ak
di tarifeler v. s. Bunların hepsi yapılır. îcrave-
killeri Heyetince kararlaştırılır ve kanun mahi
yetinde olarak yürürlüğe de konulur, ondan, son
ra da Meclislerin onayına sunulur. Bu onayların 
şekli de, malûm olan kanunlaştırma şeklidir. 
Onun için, müsaadje buyurunuz, isterseniz bir ka
nun tasarısı ile onayına, sunulur diyelim. Yani, 
üç ay için icra organına aldığı tedbiri yürütme 
yetkisini vermiş oluyoruz. Üç ay sonra getirecek 
gene onay formaliteleri cereyan edinceye kadar 
gene aynı yetkisi devam edecek, kanun ile onay
lanan şekil ne ise, kanun yürürlüğe1 girdikten 
sonra onaylanan şekil yürürlüğe girecek. Bu, her 
tedbir için böyle olacak, (tene bu kanun aynen 
yürürlükte olacak, başka bir kategori malın ih
racında üçüncü, beşinci, onuncu kategori mal 
ihracında da aynı kanun tasarısı ile yasama or
ganlarının onayına, kendi almış oldukları kararı 
sunmuş olacaklar. Bunda büyük bir fevkalâdelik 
yoktur. Esasen Hükümetin ilk getirdiği şekli de 
bu, Millet Meclisinin de kabul ettiği şekil de bu, 
bendeniz ona iltihakı rica ediyorum. İkinci fık
ranın da, bu tashih ile yeniden tesisini rica edi
yorum. Yani «bilgisine sunulur» şeklinde iken, 
kaldırmış olduğumuz ikinci fıkranın «onayına 
sunulur» şeklinde olarak yeniden tesisini arz ve 
teklif ediyorum. Çok istirham ederim, gayet has
sas bir noktadır. Esasında muhterem arkadaşla
rımızla mutabıkım. İcraya bütün kolaylığın gös

terilmesi tara fi ısıyım. Bu yalnız bir güven oyu 
mekanizmasından da halledilmez, o ayrı bir sa
katlık arz eder. Hakikaten ikinci Meclisin garan
tisi o zaman bütün hikmetiyle tecelli eder. Bu ce
vabın ayin zamanda Muhterem Sahir Kurutltı-
oğlu arkadaşımadır. * 

Onun için bütün muhasscnalı cami olan Hü
kümetin. ilk teklifindeki ve Millet Meclisinin ka
bul ettiği şekildeki esası, Muhterem Cumhuri
yet Senatosunun da. kabul etmesini arz ve teklif 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Daha üç arkadaşımız söz alınış 
durumdadır, fakat kifayet önergesi vardır. 

SAHİR KURUTLCOOLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) -—. Bana. verilen cevaba karşı mü
dafaamı yapmak mecburiyetindeyim. Lütfen söz 
vermenizi rica. ederim. 

BAŞKAN — Sayın KurutluoğJu, usul hak
kında. söz istediniz, esasa geçtiniz ve ben müda
hale etmedim. 

S AHİR KURIJTLIJOCLU (Cumhurbaşka
nınca S. U.) — Efendim, şahsıma sataşma ol
muştur, sataşma olup olmadığı hususunun oya 
vaz'ını rica ederim. 

BAŞKAN — Kurutluoğlu arkadaşımıza sa
taşma olduğu hususunu kabul edenler... Kabul 
etmiycnler... Kabul edilmemiştir. 

(Suat Seren ve dört arkadaşı ayağa kalka
rak ekseriyet olmadığını ifade ettiler) 

BAŞKAN — İhracatı geliştirme amacı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbir
lere dair kanun tasarısının birinci maddesi için 
(8fî) sayın üye oy kullanmıştır. (43) kabul, (35) 
ret ve (8) çekimser vardır. Yetersayı bulunmadı
ğından, madde gelecek birleşimde tekrar açık 
oyunuza arz edilecektir. 

Ekseriyet olmadığı için 25 Nisan 1963 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,20) 
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7. — SORULAR VE CEVAPLARI 

B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet AU Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit'in cevabı (7/78) 

Guhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki .sorularımın Çalışma Bakanlığı 

tarafından gayet açık ve yazılı olarak her mad
denin ayrı ayrı cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve vekâletinize bağlı bilu-
mum müdürlükler tarafından : 

a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine 
yapılan yatırımların miktarları ve yerleri. 

b) Yeniden hizmete (girmesi için programa 
alma müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri 
ve adları? 

c) 1963 bütçe yılında etüdünün yapılması 
ieabeden işler var «mıdır? Varsa nelerdir ve yer
leri? 

ç) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet da
hilinde yapılması düşünülen yatırımların miktarı 
ve yerleri? 

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

e) 1964 bütçe yılında etüdlerinin yapıl
ması ieabeden işler varandır varsa nelerdir? 
ve yerleri? 

T, C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi ıSağlık Genel Md. 
Sayı : 913 - 1 - 42/2425 

18 . 4 . 1963 

Guhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 3 . 1963 tarih 1936 sayılı yazınız: 
(Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi Meh

met Ali Demir'in; bakanlığımız ve ona bağlı 
kurumlarca 1963 ve 1964 yıllarında Tunceli 
vilâyetine yapılacak veya yapılması düşünülen 
yatırımların miktarı ile yerlerine ait yazılı ola» 

rak cevaplandırılmasını ist iyen önergesi tetkik 
olundu. 

Gerek bakanlığımız ve gerekse bakanlığımı
za bağlı kuruanlarm ne 1963 yılı programında 
ve ne de, özellikle tşçi Sigortaları Kurumunun 
5 yıllık yatırım Plânında Tunceli vilâyetinde 
yapılacak bir tesis bulunmamaktadır. 

Ancak, 1963 yılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Programına göre 1967 yılında bitirilmek üze
re Elâzığ'da 255 yataklı bir hastanenin tesisinin 
mevcut olduğunu saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Çalışına Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların, miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
îzmen'in cevabı (7/84) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanlığı ta

rafından gayet açık ve yazılı olarak her madde
nin ayrı ayrı cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 
1. Vekâletiniz ve vekâletinize bağlı bilu

mum müdürlükler tarafından : 
a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine 

yapılan yatırımların miktarları ve yerleri. 
b)1 Yeniden hizmete girmesi için programa 

alman müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri 
ve adları? 

c) 1963 bütçe yılında etüdünün yapılması 
ieabeden işler var mıdır? Varsa nelerdir ve 
yerleri? 

ç) 1964 bütçesinde bütün vilâyet dâhilin
de yapılması düşünülen yatırımların müktan 
ve yerleri? 

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

e) 1964 bütçe yılında etütlerinin yapılması 
ieabeden işler varmıdır varsa nelerdir? Ve 
yerleri 

91 — 
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T . C . 

Tarım Bakanlığı .17.4.1963 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 09/006/327/29827 

O. Senatosu Başkanlığına 
Şehir 

20 . 3 . 1963 gün ve Kanunlar Müd. 1923/ 
7184 2412 sayılı yazı K: 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın M. Ali 
Demir'in yazılı soru önergesi ile ilgili' olarak 
hazırlanan malûmatın ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Tarım Bakanı 
M. İzm en 

S. 1. 1963 yılında Tunceli vilâyetinde yapılan 
O. 1 -

Yapılacak işin nev'i 

Pülümür Teknik Ziraat Merkez Binası 
II - Alet ve makina : 
3 aded selektör 
Meteoroloji alet ve malzemesi 
III - Nakil vasıtası : 
Arazi binek 3 aded 
Arazi pick - up 2 aded 
Jeep 2 aded 

Genel muvazene toplamı 
Döner sermaye ve katma B. yatırımları 
I - inşaat 
Ovacık bölge idare binası 
Hozat Boytası Çiftliği lojmanı 
Tunceli işletme binası 
Telefon tesisi (Kurudere - Zagge) 
Su tesisatı (Kutudere) 
Elektrik tesisatı (Ovacık Bölge Şefliği) 
II - Sosyal sermaye yatırımları 
A) Yolları : ? 1 
Küllük - Kanisarih (B) tipi yol inşaatı (5. Km.) 
Cevizli - Derik (B) tipi yol inşaatı (5 Km.) 
Ovacık - Arzumak (B) tipi yol inşaatı (10 

Km.) 
Dereova - Bezik yol tamiratı (7 Km.) 
11 aded 112 Km. tülünde muhtelif yerlerde 

yol bakımı 

yatırımların miktarları ve yerleri, 

Sorumlu daire 

Ziraat İş. ön. Md. 

Ziraat iş. Gn. Md. 
Mereoroloji Gn. Md. 

Ziraat tş. Gn. Md. 
Ziraat iş. Gn. Md. 
Vet. İş. Gn. Md. 

O rinan Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Tutarı 

190 000 

36 000 
40 000 

105 000 
90 000 
70 000 

531 000 

50 000 
50 
220 
15 
15 
7 

000 
000 
000 
000 
500 

20 000 
20 000 

40 000 
17 500 

30 717 

-n 
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Yapılacak işin nev'i Sorumlu daire Tutarı 

B) Ağaçlandırma, imar ve fidanlık: 
Hozat'ta 100 hektar orman içi ağaçlandırmada 
Hozat'ta 100 hektar bozuk ormanların imarı 
Harcik'te kavak ağaçlaması 5 hektar 
Harcik fidanlığından 300 000 kavak fidanının 

köylüye temini 
C) Eğitim, propaganda ve mesire yerleri 

tesisi : 
Munzur çayı mansabmda mesire yeri tesisi 
Elâzığ Başmüdürlüğü mıntakasmda bu meyan-

da Tunceli'de bir sinema ekibi 2,5 ay ormancılık 
konularında halk eğitimi yapacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

73 000 
40 000 
10 000 

25 400 

.10 000 

Toplam 
Genel, katma, D. sermaye yatırımları toplamı 

044 117 
1 175 117 

S) 2. Yeniden hizmete girmesi için programa alınan müesseseler ve tesisler nelerdir yerleri 
ve adlan. 

C) 2. Yatırım, listesinde gösterilmiştir. 
S) 3. 1963 yılında etüdü yapılacak işlerin (îenel Müdürlük itibariyle listesi aşağıya çıkarıl

mıştır : 

a) Topraksu Genel Müdürlüğünün 1963 yılı etüt programı : 

Sıra No. Kazası Köyü Mahiyeti 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Merkez 
Çemişkezek 

» 
> 
> 
» 
» 
» 
• » 

> 
* 
» 
» 
% 

Nazimiye 
•» 
» 
* 

Hozat 
» 
» 

Pirkâni mezrası 
Kizi 
Noronik 
Hıdnöz 
Ekme 
Pülür 
Vaskovaeı 
Sudereik 
Karasar 
Baluşağı 
Eskünüzimyen ve Paşa/mezarı 
Çalunaşı - Karabank 

* Yukarı budak 
Tonıabahçecik 
Hoson 
Karagöl 
Büyükyurt 
Harrk 
Ta§>kürek 
Polantır 
Merkez 

Sulama suyu 
» » 
» » 
» » 
» •» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kanal ıslalhı 
$ » 

Havuz 
Sulama suyu 

temini 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

temini 
Kaptaj - Kanal 
Havuz 
Sulama suyu temini 
Kanal ve kaynak ıslahı 
Sulama suyu 

» » 
» » 

temini 
» 
» 
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No. Kazası 

Hozat 

Pülümür 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pertek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mazgirt 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ovacık 
Pertek 
Pülümür 
Hozat 

» 
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Köyü 

Merkez 

Mezra 
Mici 
Mikâil 
Şampaşa 
Apsarı 
Bayramlı 
Merkez 
Daıızik (Dereboyu) 
Sarıbudak 
Fardı 
Piri 
Salördek 
Harsi 
Barav - Yoncalık 
Doğanpıııa.r 
Salkımözü 
Merkez 
Pişi Mh. 
Çirik (vSağlamtaş) 
Markazan 
Kuşatan 
Keveler 
(rülenç (iSahsık) 
Büyükbağ 
Vazgirt Y. Ürik 
Hafsîkler - Zava 
Karlıdere 
Yamaço'ba. 
Ardıe. 
Gül barı 
Rlmakaışı 
Yaiınkaya 
örs köyü 
Kayacık 
Ta mirtaıhta. 
Canik 

. Peri 
Bıccık. 
Kürekaaı 
Dayılar 

, Eskigedik 
Ti t 
Oakrrkaya 
Hamidiye mahallesi 
Fikripaşa mahallesi 

Mahiyeti 

lîırmutlar mevkiinden, sulama 
suyu temini 
Su lamı a suyu 

» » 
» » 
» » 
» » 

Kanal ıslahı 
•Sulara a suyu 

» » 
» » 

Havuz 
» 

Sulama suyu 
» » 
y> » 

» » 
» » 

Arazi ıslahı 
.Sulanıı a suyu 
Havuz 

» 
Sulaıma suyu 
Kaynak ıslah' 

» » 
Sulaaııa suyu 

» » 
Kanal ıslahı 
Sulaıma suyu 
Havuz 

» 
» 
» 
» 

Sulaıma suyu 
» » 

Kanal ıslahı 
Havuz 
Sulama suyu 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
• » » 

» » 
Hırdıelar m ev 

temini 
» 
» 
» 
» 

temini 
» 
» 

temini 
» 
» 
» 
» 

temini 

temini 
ı ve kanal 

» 
temini 

» 

temini 

temini 
» 

temini 
» 

. » • 

» 
» 
» • 
» (Çat deresinde) 
» 

'İdindeki inşaatın 
tevsii 
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Sıra No. 

68 
69 
70 

71 

72 
73 

74 

Kazası 

Pülümür 
Pülümür 

» 

Çemişkezek 

Pertek 
» 

Pülümür 

:...... ı + n T 

c. Senatosu 

Konak 
Elmalı 

B 

Başkalecik 
Yarbayı 
Senek 
.Merkez 

Pınarlar 
Soğukpmar 

Yeniköv 
Küllü 
Üçdam 

:60 18.4.1963 
Köyü 

0:1 
Mahiyeti 

Sulama suyu temini 
Kanal ıslahı 

Sulama suyu temini 
Üçbey deresinden sulama suyu 
temini 
Kaynak ıslahı 
Soğukpınar ve Vakıf deresi su
laması ıslahı 

Sulama suyu temini 

b) Ziraat İş. Genel Müdürlüğünün 1963 yılı etüt programı 
1. 1963 malî yılı içerisinde Tunceli Vilâyetinin Mazgirt, Pertek, Çemişgezek ilçelerinden bi

rinde bir teknik, ziraat nıenkezi yapılması hususunda 1963 yılı içerisinde bir etüt yapılacaktır. 
2. 4-K kurulacak yerde psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel etütlerin yapılması ica-

bettiğinden valinin başkanlığında toplanacak (İl 4HK Danışma ve tş ıBirliği Kurulunda) etüt 
mevzıuınun ele alınması hususunda talimat verilmiştir. 

3. Bunların halicinde genel olarak Genel •Müdürlüğümüze bağlı teşkilâtlar 1963 yılı prog
ramı esasları dairesinde hazırlıyacaıkları program ve taşanlarını ve 1964 yılı bütçesini ikmal eder
ken gerekli çalışmalar yapmaları 28 .2 .1963 gün ve 800 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

e) Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 1963 yılı etüt programıı : 
1964 yılı içinde Tunceli'nin bütün kazalarında yapılacak olan veteriner »sağlık merkezi ve 

lojmanları için 1963 senesinde gerekli etüt yapılacaktır. 
d) Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğünün 1963 yılı etüt programı : 
1963 yılında Tunceli'nde tatbik edilecek zirai mücadele programı haricinde, Diyarbakır Zi

rai Mücadele Enstitüsü tarafından tarımsal ürünlere zarar veren ekonomik hastalık ve zararlı
lar üzerinde gerekli araştırmalara devam edilecektir. 

e) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Tuuceli'ndeki 1963 yılı etüdü : 
Tunceli'nde 1964 yılında meteorolojik tesisler kurulacaktır. Bunun için de 1963 yılında etüt 

yapılarak gerekli arsa. satınalnıaeaıktır. 
S) 4. 1964 yılı bütçesinde 'bütün-vilâyet dâhilinde yapılması d üş/n ül en yatırımların mik

tarı ve yerleri? 
C) 4. 1 nci 5 yıllık Kalkınma Plânı 1964 yılı programı t es bit edilmiş olduğundan bu hu

susta malûmat verilmesi mümkün değildir. 
S)! 5. 1964 bütçesi yılında hizmete konulması düşünülen müesseseler ve tesisler var mıdır: 

Varsa yerleri ve adları"? 
C) 5. 4 ncü soru cevabının aynıdır. 
S)i 6. 1964 bütçe yılında etütlerinin yapılması icabeden isler var mıdır? Varsa nelerdir 

ve yerleri? 
O) 6. 4 ncü soruya verilen cevabın aynıdır. 

\>9<i 
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ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun 

TABU ÜYELER 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Haydar Tnnekanat 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tcvfik Karasapaıı 
ÎB.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BİTLİS 
(Cevdet Geboloğlu 

ÇANAKKALE 
Halit Sankaya 

ADANA 
Mehmet Nuri, Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

tasansınm birinci maddesine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 86 

Kabul edenler : 43 
Reddedenler : 3 5 
Çekinserler : 8 

Oya katılmıyanlar 95 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Sabalhattin Orhun 

İSPARTA 
Suat Seren 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Tîeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskerader 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kum ruhi 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan Ala Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Mehmet Fimin Dural 

ERZURUM 
Rahmi Şanalan 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

[Yeter sayı yoktur.) 

SAMSUN 
Cemalettıin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ziya Öı der 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Antus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Or'bay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
tzzet Gener 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

— 96 — 



C. Senatosu B : 60 18 . 4 . 1983 O •• 1 
SÎÎRT 

Lâtif Aykut 
StVAS 

Ahmet Çeke-rnoğlu 
TTul ûsi Söyl em e/.< >£lu 

TEKİRDAĞ 

Selâmı Üren 

TRABZON 

Yusuf Demirdag 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 

•'arak Işı i 

ANKARA 
Mansıır Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka 
İTatndi Oğuzbeyoğhı 

[Çekinserler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 

İZMİR 

İzzet Birand 

C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

TABU ÜYELER 
•Ekrem' Aeuner 
•Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
:Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karnın a 11 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇt 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
•oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğiu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Oma)' 
(i.) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

ARTVİN • 
Kelimi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

^tLEClK 
Talât Oran 

IO ifa hatılmıyanlar] 
DİYARBAKIR 

Azımi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizam ettin Özgül 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Ak-soy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
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GİRESUN 
Mehmet İzmen (î.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Altsoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
İYthi Başak 

Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurıülah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

( Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtlü Tokoğlu fî.) 

KONYA 
Sedat Çumrab 

.Muammer O buz 



MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MABAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

C. Senatosu B : 60 
SAKARYA 

Turhan Kapan?; 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihnd Betil 

18 . 4 .1963 0 : 1 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şervfcet Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vaslfi Gerger (î.) 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 

r-f 

1 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Enat Çağıa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

Yekûn 4 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞINCI BİRLEŞİM 

18 . 4 .1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. —• Denizaltı, dalgıç ve 'kurbağa adam taz

minat kajnunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/366, C. Senatosu 1/198) (S. 
Sayısı - 108) [Dağıtma tarihi ; 9 . 4 . 1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2260 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/64,, C. Senatosu 4/10) (S. Sayısı : 103) 
[Dağıtma tarihi : 28.3.1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2256 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/61, C. Senatosu 4/11) (S. Sayısı : 104) 
[Dağıtma tarihi : 28.3.1963] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. 

(M. Meclisi 4/70; C. Senatosu 4/9) (S, Sayısı : 
92 ye ek) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1963] 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
Özdenoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3 . 9 . 1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 

'4/4; C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 93 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1963] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Kararını Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 4/60; C. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 
94 e ek) [Dağıtma tarihi - 1 ^ . 4 . 1963] 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta-
tarihi Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/67; C. Senatosu 4/8) (S. Sayısı : 
95 e ek) [Dağıtma talrihi - 13 . 4 .. 1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo
ru (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma tari
hi : 18 .10 . 1962] 

V 

ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkında
ki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/256, C. Senatosu 1/197) (S. Sayısı : 
107) [Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1963] 



2. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hüküm
ler ilâvesi hakkmdaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/222, C. Senato
su; İJ/199) (S. Sayası : 109) [Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1963] 

3. — Cemiyetler Kaununa ek 8 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/255, C. Senatosu 1/200) (S. Sayı
sı : 110) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1963] 

4. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergi-
leırle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan 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. 
Senatosu 1/140) (S. Sayısı : 98 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4, • 1963] 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 7 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/256, C. Senatosu 1/197) 

(Kot : M. Meclisi S. Sayısı : 116) 

MÜlet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 3 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2685-13219 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18.3.1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3.9.1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
18.3.1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedüikle gmrüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 116) 

Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve 29 . 3 . 1963 

Turizm Komisyonu 
Esas No : 1/197 
Karar No : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı komisyonumuz
ca da tetkik edildi : 

Gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da kabule şayan görülmüş ve Millet Meclisinin 
18.3.1963 tarihli ve 59 ncu Birleşiminde tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Cumhuriyet Senatosu 

fişleri, Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü 

Tabiî Üye 
A. Yüdtz 

Çankırı Aydın 
B. Dağh î. Cenap Ege 

Bu raporda Sözcü 
Kâtip 
Hatay 

S. Adalı 
Giresun 
S. Orhon 

C. Başkanınca S. Ü. 
C. Açikalın 

İstanbul 
E. Menemencioğlu 



_ 2 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatom 
Bütçe Komisyonu .5 . / . 1963 

Esas No : 1/197 
Karar No ; 73 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.3,1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilen «Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı» komisyonumuzun 4.4,1963 tarihli toplantısında ve ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakle 
ıviyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin vermiş olduğu 
izahat komisyonumuzca, da yerinde görülmüş ve Millet Meclisi -Genel Kurulunca kabul edilen me 
tin aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviplerine ar.', edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

'Komisyon Başkanı Sözcü 
Konya Ankara 
.¥, K'dıc N. Ağırnash 

Siirt Yan 
L. Aykut V. Işık 

Konya 
M. Binekti 

Tabiî Üyv. 
H. Gür soy tr ak 

Ordu 
H. Koksal 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

O. Senatosu ( S >Sayısı : 107 



3 — 
'MÎLLET MECLÎSİNİN KA

BUL ETTÎĞÎ METÎN 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Eko
nomik Camiası nezdinde Hü
kümeti devamlı surette temsil 
etmek ve teşkilât ile teması 
sağlamak maksadiyle Dışişleri 
Bakanlığına bağlı bir daimî 
delegelik kurulmuştur. 

MADDE 2. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 saydı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
4665 sayılı Kanunla değiştiri
len Dışişleri Bakanlığı kısmına 
ekli cetvelde gösterilen kadro 
eklenmiştir. 

MADDE 3. — Daimî Dele
geliğe, Dışişleri Bakanlığı ku
ruluşuna dair olan 1 4 . 1 . 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Ka
nunun tâyin hakkındaki ka
yıtları ile bağlı olmaksızın tâ
yin yapılabilir. 

Dışişleri meslek memurların
dan daimî delege görevine ta
yin edileceklerin büyükelçi un
vanım taşıma hakkını haiz ol
maları şarttır. 

Darmı delege görevine Dış
işleri Bakanlığı meslek memur
ları dısındaktlerden tâyin edi
lecekler erörevleri süresince 
m^k^vvMoVıak ütere. büvük-
elci ımvam ile tâyin olunur. 

Daimî Delege, büyük elcile
re tanınan her çeşit haklardan 
favdalanır. 

MADDE 4. — Daimî dele
geliğin diğer memurları Dışiş
leri Bakanlığı meslek ve ida
re sınıfı memur kadroları ile 
diğer ilgili bakanlıkların ya-

DIŞÎŞLERÎ, BASIN - YAYIN 
VE TURİZM KOMİSYONU
NDUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metnin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞÎ METÎN 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Millet Meclisi 
Genel kurulunca kabul edilen 
metnin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

G. Senatosu ( S. Sayısı -. 107 ) 



Millet Meclisi metni 

bancı memleketler kadroların
dan karşılanır. 

Bu kadrolara tâyin edilen 
memurların özel kanunları ge
reğince tanınmış olan unvan 
ve hakları saklıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin Daimî Delegelikte ve
ya camia organları nezdinde 
görevli bütün memurları, Dai
mî Delegeye bağlıdırlar. 

MADDE 5. — Daimî delege
lik görevini, Avrupa Ekono
mik Camiası ana merkezi ile 
organlarının çalışacağı mer
kezlerde görür. 

GEÇÎOÎ MADDE — Daimî 
Delegenin maaşı ile Delegeli
ğin giderleri 1963 bütçe yılın
da. Dıtfsleri Bakanlığı bütçe
sinin ilgili bölümlerinden kar
şılanır. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 7. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
Mület Meclisinin kabul ettiği 

cttvel 
Ek cetvel 

Aylık 
D. Unvanı Aded tutarı 

1 Daimî Delege 1 2 000 

Dışişleri, Basın - Yayın Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE— Millet 
Meclisi metninin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi Metnine bağh 
cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

• • ^ » ^ ı »« 

B Ko. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
I Genel Kurulunca kabul edilen 
! metnin 5 nci maddesi aynen 
| kabul edilmiştir. 

I GEÇtCt MADDE — Millet 
I Meclisi Genel Kurulunca kabul 

edilen metninin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi metnine bağh 
cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

C. Senatosu ( S. Sayısı; 107 ) 


