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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kurban Bayramı münasebetiyle 20 Nisan 1965 
Salı gününe kadar tatil yapılmasına, bu müddet 
zarfında Bütçe ve Plân Komisyonunun kendi 
programı dairesinde çalışmalarına devamına 
dair Danışma Kurulunca verilen kararın Genel 
Kurulun tasvibine sunulduğu hakkındaki baş
kanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Gümrük memurlarından vazifei memuresi-
sini suiistimal edenlerle vazife veya meslekle
rinde kendilerinden istifade edilemiyenler hak
kında yapılacak muameleye dair 1920 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine; 

Meşru olmıya çocukların ana bakımından 
nesebinin tesisine ait sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna ve 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kala
cak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarıları görüşüldü ve tasarıların kanunlaşması 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 
Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü mad
desi sonuna iki yeni fıkra eklenmesi ve 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi isken
der Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci maddesi-

Yazth Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'm, çeşitli maksatlarda arazi işgal eden ya
bancı devlet veya müesseselere dair yazılı soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/201) 

Raporlar 
1. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuru

luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
Komisyonları raporları. (M. Meclisi 1/568; C. 
Senatosu 1/505) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma ta
rihi : 19 , 4 . 1965] (Bitiş tarihi : 3 . 6 . 1965) 

niıı değiştirilmesi hakkındaki İçtüzük teklifle
ri, teklif sahibi ve komisyon hazır bulunmadı
ğından gelecek Birleşime bırakıldı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı görüşüldü ve tasarı
nın kanunlaşması kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapı
lan Zirai İstihsal Fazlası Andlaşması gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedel
siz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiye
ti hakkındaki kanun tasarısı üzerinde bir süre 
görüşüldü. Soruları cevaplandırmak üzere tasa
rının müzakeresinin ilgili bakanların huzuru ile 
yapılması kabul edildi. 

20 Nisan 1965 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime, saat 16.30 da, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İhsan Hamit Tigrel Âdil Ünlü 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tu

zun'ün, Senirkent Ortaokul Müdürü tarafın

dan yazılan rapora dair yazılı soru önergesi, Mil

lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/202) 

2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İkdisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları.. (M. Meclisi 1/709) ;C. Senatosu 1/498) 
(S. Sayısı : 603) [Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1965] 
(B. tarihi : 25 . 5 .1965) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,08 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTÎPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan Zirai istihsal fazlası Andlaşmaları gere
ğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile 
hed elsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkındaki kanun tasarsının Millet Meclisince 
kahul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi îşler ve (Geçici Komisyon raporları 
(Millet Meclisi 1/472, Cumhuriyet Senatosu 
1/500) (S. Sayısı: 585) (1) 

BAŞKAN — Ger;ici Komisyon lütfen yerini 
alısın. Hükümet adıma temsilci, lütfen belgenizi 
veriniz. Birinci maddenin görüşmesine devam 
ediyoruz. Hâtırala-rmızı canlandırmak maksadiy-
lo maddeyi .okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai istihsal Fazlası Andlaşmaları gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile be
delsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafi

yeti hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan andlaşmalar gereğince ithal 
edilecek olan zirai ve gıdai maddeler ve bun-

(1) 585 S. Sayılı basmayazı 8 . 4 . 1965 
günlü 70 nci Birleşim tutanağaına bağlıdır. 

ların • ambalaj maddeleri ile nakil sırasında kul
lanılan deneç tahtaları, Giriş Gümrük Vergisin 
den, özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlarmdan, sundurma ve 
antrepo ücretleriyle Rıhtım Resminden ve TCDD 
İşletmeyince alınan rıhtım ücretlerinden ve 
28 . 2 . 1963 tarihli ve 185 sayılı Kanun gere
ğince .gümrüklerce tahsil olunan Damga Resmiyle 
ithal sırasında alınan sair bilûmum vergi, resim, 
hare ve ücretlerden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz Miyen? 
Buyurun Sayın Tunçfcanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlarım, geçen 
sefer bu konuyla ilgili olarak bir konuşma yap
mıştık. Ve bununla ilgili olarak yine Ticaret 
Bakanının cevaplandırması lâzımgelen bâzı hu
suslar olduğunu tahmin ediyorum. Binaenaleyh, 
gecen seferki, konuşmamıza dair Ticaret Bakanı
nın bir açıklama yapmasını istiırham ediyorum. 
Şimdilik mâruzâtım budur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
Hükümet her zaman söz alabilir. Lüzumlu 

gördüğü zaman kendilerine ısöz veririz. 

NEJAT SARIÇALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem Senatörler; Amerika'dan it
hal edilmekte odan zirai istihsal fazlalıklarının 
Gümrük Resminden, özel idarelere ait her türlü 
resimlerden, harçlardan, sundurrma ve antrepo
lar ücretinden rıhtım resminden ve Türkiye 
Cuımruriyeti Devlet Demiryolları Işletmesince 
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O- Senatosu B : 71 
alman rıhtım ücretlerinden ve Damga Resmin
den muaf tutulmalarıma dair kanunun birinci 
maddesini müzakere ediyoruz. 

Zirai istihsal fazlalıklarının içinde hiç şüp
hesiz en ziyade nebati ve hayvani yağlar önemli 
yor tutmaktadır. Bunların içerisinde soya yağ
ları en büyük ve imtiyazlı mevkii işgal etmek
tedir. Memleketimizin umumi yağ istihsali 
vo yağ istihlâki hesaba katılırsa bir miktar ne
bati vo hayvani yağın yurt dışından ithal edil
mesi icabettiği neticesine varırız. Ancak bu ince 
hesabı yaparken memleketimizdeki zirai istihsal 
durumunu biran için gözden uzaklaştırmamak 
mecburiyetindeyiz. 1959 yılından beri tatbik 
edilegen bu ekonomik politika yüzünden Tür
kiye'ye 110 000 tona yakın pamuk yağı, 180 000 
tona yakın soya fasulya yağı, 60 000 tona ya
kında donyağı ithal edilmiştir. Bu ithalâtın 
Türkiyo'deki nebati yağ istihsali üzerinde menfi 
tesiri bulunduğunu burada rahatlıkla ifade et
mek kabildir. Tatbik edilen fiyat politikasının 
böylo bir istihsal duraklamasını meydana getir
diği yetmiyormun gibi, şimdi bu ithal madde
lerini her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaf tutmak suretiyle imt'yazlı bir mevkie oturt
mak isabetsiz bir görüştür. Tıpkı bizim g'bi 
İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da Amerikan 
zirai istihsal fazlalıklarını ithal etm'ek'edirler. 
Ama bunu yaparken kendi memleketlerinin ne
bati yağ istihsalini baltalamak şöyle dursun, bi
lâkis teşvik edici tedbirleri de beraber almakla
dırlar. İthal olunan ucuz yağlarda satış bedel
leri ile arada kalan farkı nebati yağ müstahsıl-
larma, hususiyle Akdeniz havzasının bellibaşlı 
istihsal konusu olan zeytin yağının müstahsı-
lma istihsali teşvik bakımından dağı! il makta
dır. İstihsal maliyefni düşürmek için bunu bir 
vasıta olarak kullanmaktadırlar. Bizim de tat
bik etmemiz icabeden politika budur. Türkiye'de 
55 milyon zeytin ağacını himayeci ve müspet 
bir polit'ka il o 110 milyona çıkarmak kabildir. 
Ve ortalama bir hesapla bugün onüç on beş 
milyon dolar temin eden zeytinyağı ihracatın
dan senede memleketimize 40 - 50 milyon dolar, 
sağlamak kabildir. 

Arkadaşlar, soyayağı politikasını yenibaş-
tan gözden geçirmeli, Hükümetin almış olduğu 
«oya anlaşmasının iptal kararı çok isabetli ol
makla beraber buna ilâvetefl daha bâzı tedbir-
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ler de alınmalıdır. (Mevzu ile alâkası yok ses
leri.) Rahatsız mı ettim, Bozca'ı? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız rica 
ederim. Sayın Sarlıcalı devam ediniz. Siz de ha
tibe müdahalo etmeyiniz, efendim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Mü
samaha buyurun, sizin de bölgenizin anamahsü-
lüdür. Lûl fen siz de bunun acısını hissedin, is
tirham ederim siz de bunun acısını hissedin. 

Muhterem arkadaşlar, getirilmiş olan kanun, 
memleketimizde nebati yağ istihsalini teşvik 
edici mahiyette değil, bilâkis önleyici mahiyet
te dir. 1959 senesinden beri bütün bu zirai is
tihsal fazlalıkları memlekete ithal edilmiş, bun
lardan Gümrük Resmi alınmamış, hiçbir hare 
alınmamış, hiçbir vergiye tabi tutulmamıştır. 
Bunlar çok ucuz fiyatlarla piyasaya sürülmüş
ler. Bu yüzden mem'cketimizin nebati yağ is
tihsali azalmış, sekteye uğramış. 

Şimdi biz 1959 dan beri biriken bu 200 - 300 
milyon liraya yakın vergi hasılatını bir kalem
de- affetmek cihetine gidiyoruz. İsabetli bir ka
rar değildir. 1 nci maddenin, bu sebeple vergi
lerden vo rüsumlardan affedilerek piyasa fiyat
larını düşürüp nebati yağ istihsalimizi önleyici 
müdahalesini reylerinizle ortadan kaldırmalısı
nız. Bu maddenin kabul edilmesini saygılarımla 
arz vo teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, bundan önceki celsede uzun 
uzun konuşulan bu kanun mevzuu hepinizin 
bildiği gibi mucip sebeplerinde de izah edildiği 
şekilde Amerika'nın istihsal fazlası olarak mem
leketimize verdiği ve bilâhara da borçlandırıp 
ve bu borcu da muhtelif sebeplerle kaldırdığı 
istihsal fazlalıklarının Türkiye'ye girişinde 
alınmakta olan vergilerin bir kısım, diğer em
tiada olduğu gibi, bunlara da teşmili suretiyle 
alınmamasına mütedairdir. Eğer bundan vergi 
alınması iktiza ederse, Devlet bir cebinden alıp 
diğerine koyacaktır. Bu da, memleketimizde 
ihtiyacın en fazla bulunduğu zirai emtiadan ol
duğu için, fiyatları yükseltecektir. Bu istihsal 
fazlası ister bir yardım mahiyetinde kabul edil
sin, ister Devlet borçlu olarak kabul edilsin, ne
tice yine bizim için, memleektimiz için mühimce 
bir yardım teşkil eden ve ilerde bir ödeme dahi 
mevzuubahsolmıyacak olan bu zirai istihsal faz-
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C Senatosu B : 71 
lalıklarmın, ki bunların arasında bilhassa buğ-' I 
day vardır, bunlar da öteden beri muafiyete 
tabidir, birtakım yağlar.. Bunların bizim yağ 
politikamız ve saire ile hiçbir alâkası yoktur. 
Sadece bir vergi mevzudur. Bu vergi mevzuunu 
bahane ederek şu veya bu şekilde konuşmamı
zın yerinde olmadığı kanaatindeyim. Mevzuu -
muz bu vergiyi alalım mı, almıyalım mı? Zaten 
bunların bir kısmı girmiş, sadece bir muamele
nin tekemmülü bakımından getirilmiş bir ka
nundur. Bunun da mucip sebeplerinde izah edil
diği gibi büyükçe faydaları vardır. Arkadaşla
rımız lütfetsinler bu yağ mevzuları üzerinde 
ayrıca mevzuubahsodilip konuşulduğu zaman 
lehinde veya aleyhinde konuşulacak sözlerimiz 
çoktur. Burada sadece bir vergi muafiyeti mev-
zuubahistir. Bunun da böyle olması iktiza eder. 
Çünkü, ihtiyacımız olan bu emtianın memleke
timize bu yolla girmesinin muvafık olduğu ka
naatindeyim, kanun yerindedir, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı Macit 
Zeren. 

TİCARET BAKANI MAClT ZEREN 
(Amasya) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler. Müzakere konusu tasarı 1963 yılında, tak
riben bundan birbuçuk yıl evvel, Meclise sevk 
edilmiş ve şimdi müzakere olunmak üzere huzu
runuza gelmiştir. Bu tasarı bâzı ithal mallarımı
zın vergi ve gümrük muafiyeti ile doğrudan 
doğruya ilgilidir. Dolayısiyle zeytinyağı, soya 
yağı gibi maddelerin memleketimizde istihlâk 
ve istihsali gibi konularla da, dolayısiyle ilgisi 
vardır. Müzakerelerin seyrinden öyle tahmin 
ediyorum ve anlıyorum ki, muhterem arkadaş
larımın bu tasarının dolayısiyle temas ettiği şu 
zeytinyağı ve soya yağı konularında bilgi edin
me arzusunu taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımın bu arzusuna çok 
hürmetkarım, Sayın Başkanını benj saded dışı 
çıkmış olmakla itham etmez ve izin verirse ken
dilerini tatmin etmeye çalışacağım. Esasen bu 
konuda Muhterem Heyetinizin benden birtakım 
bilgiler istemekte olduğunu tahmin ettiğim için 
konuşmalarımı, günü çok yaklaşmış olan bütçe 
görüşmelerine saklamakta idim. Şimdi daha da 
müstacel bir durum arz etmiş olduğu bir vesi-
eyie ihsas edilmiş oluyor, izin verin, bağışla- I 

20 . 4 .1065 0 : 1 
yra bu konuda yapmış olduğum açıklamayı hu
zurunuzda arz edeyim. Gümrük ve Damga Res
mi muafiyetine tabi kılınmak istenilen mad
deleri iki grupta mütalâa etmek icabeder. Bi
rinci grup ithal edilen zirai ve gıdai maddeler 
ki, bunlar sabunluk ve yemeklik yağlar ile hu
bubattır. Yağlar Et ve Balık Kurumu tarafın
dan, hububat da Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından ithal edilmektedir. Toprak Mahsulleri 
Ofisi özel bir kanunla muafiyetten istifade et
mekte olduğundan tasarının şümulü dışındadır. 
Yağ ithali sebebiyle Et ve Balık Kurumunun 
tecil olunan borcu halen 400 milyon liradır. Bu 
tasarı kabul edilmediği takdirde Et ve Balık 
Kurumu bu miktarı ödemek zorunda kalacaktır. 

Bu vaktiyle yani bundan evvel ithal ve is
tihlâk edilmik olan yağlardan dolayı teraküm 
etmiş 'borçtur. Gelecekle alâkası yoktur. Halbu
ki bu mallar Gümrük Resmi dâhil edilmeden 
müstehlike intikal ettirildiği için karşılığı Et 
ve Balık Kurumunun elinde mevcut değildir. 
Bu maddelerin, yani sabrnluk, yemeklik yağ
ların 'bu yıla kadar ithali faydalı olmuştur. 
Çünkü dâhilde istihsal ettiğimiz miktar istih
lâkimizi karşılamıyordu. Bu yıl soya yağma 
ihtiyacımız yoktur. 153 800 ton likid yağımız 
mevcuttur. Yıllık ihtiyacımız ise 100 bin ton 
civarındadır, yılın yarısı geçtiğine göre, 19G5 
ekiminde yeni yıl rekoltesinin de buna ilâve 
olunacağı hesabedileceık olursa artık likid ya
ğa ihtiyacımız olmadığı kanısına kolaylıkla va
rabiliriz. işte bu sebebe binaen Yağ Anlaşma
sını feshettiğimize dair bir muhtırayı Amerika 
Büyük Elçiliğine tevdi etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi Muhterem Heyetinizi da'ha fazla ten
vir etmek için Anlaşmanın mahiyeti hakkında 
bir kaç söz söyliyeceğim; Amerika'dan, mar
garin sanayiinde kullanılmak için 50 bin ton 
civarında ve Türk parası karşılığında soya yağı 
alıyorduk. Bu suretle zeytinyağlarımızı dolar 
karşılığında ihra'cetme'k imkânını da sağlamış 
oluyorduk. Ancak anlaşmalı memleketlerle ih-
racedebileceğimiz soya yağı miktarı 850 ton ve 
bunun dışında kalan memleketlere ihracedebi-
leceğimiz zeytinyağı miktarı 17 bin ton ile tah-
didedilmiştir. Ihracettiğimiz bu miktarı aşar
sa, her ton için Amerika'dan dolar karşılığı 
soya yağı ithal etmek mecburiyetinde kalıyor
duk. Bu yıl kabili ihraç zeytinyağı miktarımız 
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40 000 ton civarındadır. Tünk parası karşılı
ğında aldığımız soya yağı bedellerinin yüzde 
60 ı serbest bırakılıyor, yani Hükümetimiz em
rine veriliyor. Bakiye yüzde 40 ı da Amerika'-
lılar tarafından Türkiye'de kullanılıyordu, dö
viz ödemiyorduk. 

Bu izahattan anlaşıldığı üzere, bu anlaşma
dan memleketimiz istifade etmiş durumdaydı. 
sözlerimin başında muafiyet tanınmasını iste
diğimiz malları iki grupta mütalâa etmek lâ
zımdır, demiştim. Şimdi ikinci grupa geçiyo
rum. 

Bu grupta Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme' 
teçhizat ve vasıtalar bulunmaktadır. Bu bedel
siz olarak verilmektedir. Karayolları maıkina-
ları, jeepler, binek otoları, hastane teçhizatı ve 
benzerleri meyanmda olan ithal mallarıdır, be
delsizdir. Bedelsiz verildikleri için ve dâhilde 
aynı malları istihsal eden sanayiimiz mevcudol-
madığı için bunların yurda sokulmasında Ba
kanlığımız bir mahzur mütalâa etmemiş bulun
maktadır. Bu mallar âmme sektörü tarafından 
ithal olunmaktadır. 

Benim maruzatım bu kadardır. Muhterem 
arkadaşlarımın mütemmim malûmat almak maık-
sadiyle soracakları sualler bulunur ise, bilgim 
dâhilinde kendilerini tenvir etmeyi bir vazife 
saymaktayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte 
bulunan kanun, Amerika'dan memleketimize it
hal edilecek bâzı zirai ve istihsal fazlası gıda 
maddelerinin vergiden muaf tutulmasıdır. Çok 
muhterem arkadaşlarım, Ibu bundan evvel tat
bik edilip geldi, şimdi de temdidi istenmekte
dir. Bu kabul edilmediği, reddedildiği takdirde, 
Amerika'dan memleketimize gönderilecek istih
sal fazlası mallar bizim gümrüklerimize gelecek 
- bizim gümrük muamelâtının da ne kadar for
maliteden ibaret olduğu hepimizin malûmu -
emin olunuz ki, eğer bu mallar gümrükten ve 
vergiden muaf tutulmazsa bunlar gelecek bir 
çok limanlarımızda, depolarda, vatandaşın eline 
geçmeden çürüyüp orada denize dökülmeye 
mahkûm olacaktır arkadaşlarım. Onun için ge
tirilen bu malların kıymetlendirilmesi bakımın
dan gümrükten muaf tutulması şart ve elzem
dir, bir. 
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İkincisi, bu bir dövizle gelmemektedir ar

kadaşlarım. Edindiğim malûmata göre, muhte
rem eski Ziraat Vekili, Maliye Müsteşarı olan 
arkadaşımın beyanına göre, bunlar Türk para-
siyle getirilmemektedir, doğrudan doğruya döviz 
karşılığı değildir. Bir döviz muamelesi de 
icabetmediği için orada bir kolaylık mevcuttur. 
Bu sebeple yerinde ve isabetlidir. 

Benzeri bir noktaya temas edeceğim muh
terem arkadaşlarım; bu geçen sene olan bir hâ
disedir. Kara Yolları Umum Müdürlüğü tara
fından getirilmiş olan makinalar vardır. Bu rna-
kinaların bir an evvel hizmete girmesi lâzım 
iken maalesef sırf gümrük muamelesi dolayısiy-
le çıkarıldığı Mersin ve İzmir limanlarında 
beş ay bekletildi ve yatırılan milyonlarca lira 
değerindeki bu mallar orada köylü vatandaşın, 
şehirli vatandaşın hizmetine bir an evvel getiril
mesi lâzım iken bekletildi. Bunun acısı anlaşıldı
ğından dolayı yapmış olduğumuz bu kanun tek
lifi ile bu, yalnız bunlar değil bu makinaların da 
vergiden muaf tutulması ve böylelikle, gelen mal
ların bir an evvel vatandaşın hizmetine girmesin
de fayda mülâhazası ile Plân ve Bütçe Komisyo
nunda kabul edildi se Meclise geldi. Onunla, bu
nun arasında bir gıda maddesi farkı vardır. Onun 
için şahsan şu kanaatteyim ve buna benzer gerek 

vatandaşın hizmetine, gerek vatandaşa yararlı 
olacak ve nihayet bir yardımdır. Bundan evvel 
Sayın Maliye Bakanı Ferid Melen arkadaşımız 
burada yaptığı bir beyanat sırasında şuna temas 
etmişlerdir. Şimdi kendi partisinin mensubu ar
kadaşlar buradadır; tabiî herkesin görüşü muh
teremdir. Eğer bu ve buna benzer maddeler veril
mezse, Amerika tarafından bize verilmezse bir 
gün soframıza konulan yemekleri yağsız pişirmek 
mecburiyetinde olacağız, demişlerdir, bir bütçe 
fazlalığı dolay isiyle arkadaşlarım. Şimdi bu haki
katler meydanda iken, bu hakikatler ortada du
rurken ve bize yardım yapmak için el uzatılırken, 
şu veya bu sebeplerle bu yardıma set çekmek, 
bizdeki istihsali azaltır da, şu olur da, bu olur da, 
bu gibi sebepler ileri sürmek suretiyle bunu ön
lemek, bu kanunun çıkmasına mâni olmak ben
ce yerinde değildir. Hükümetin getirdiği tasarı 
isabetli ve yerindedir. Tahmin ederim ki, Sayın 
Bakanımızın izahatından sonra da bütün arkadaş
larım buna müspet oy kullanacaklardır. Hürmet
lerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerarası mukavele
lerin Meclislerde tasdiki ve tasvibi meselesi zaten 
bir hayli garip bir macera halindedir. Şimdi mev-
zuubahsolan kanun bizden tasvibi istenen, kanu-
niyet kesbetmesi istenilen bu tasarının ihtiva et
tiği hükümler bundan birbuçuk sene evvel Ame
rika Hükümeti ile Hükümetimiz arasında yapıl
mış olan mukavelenin sadece tasvibinden ibaret, 
tasvibedilmesinden ibarettir. Bu mukavele ile 
memlekete giren yağlar, bu mukavele ile memle
kete giren Amerikan zirai istihsal fazlası zaten 
getirilmiş, ithal edilmiş, istihlâk edilmiş kullanıl
mış ve bugün bu ithal edilen mallardan belki elde 
hiçbir şey kalmamıştır. Bu kanuniyet kesbetme
si meselesi, yani yabancı memleketlerle memleke
timiz arasında yapılan mukavelelerin kanuniyet 
kesbetmesi müddeti uzatıldığı için bir sene, iki 
sene sonra geldiği için bu nevi vakıalarla karşı
laşmamız daima vâki olmaktadır. Buna benzer 
daha pek çok mukavele gelecektir ki, bu o muka
vele hükümleri de iki seneden beri tatbik edilmiş, 
tervicedilmiş, tasvibedilmiş bitmiş, şimdi bize sade
ce tasdike gelmiştir. Bu ta eskiden beri böyle ol
maktadır. Şimdi Amerika ile yapılan mukavele
nin memleketimize pahalıya mal olduğuna dair 
aziz arkadaşımız tarafından geçen celsede ileri 
sürülen etüt ve tetkik mevzuu hakikaten hepimi
zin dikkatini celbetti. Ve arkadaşımız iddia eder 
ki, bu yardım bir yardım mahiyetinde değildir. 
Yalnız bu yağlara münhasır değil bu. Yapılan 
yardımın vaz'edilişi, yapılan yardımın iktisadi 
formülü yönünden bu yardımın bize faydadan zi
yade birçok külfetler tahmil ettiği ve bu borcun 
altında kalkınmanın kolay olmıyacağıdır. Hattâ 
arkadaşımız dedi ki, «Bu yardımın kimin tarafın
dan kimse yapıldığının anlaşılması lâzımgelece-
ği meselesi de ortadadır.» Arkadaşımıza göre bu 
yardım Amerikalılar tarafından bize değil, âdeta 
bizim tarafımızdan Amerikalılara yapılmış bir 
yardım mahiyetindedir buyurdular. Bu bakım
dan hâdiseyi esaslı bir şekilde tetkik etmek lâ
zımdır. 

Efendim, Amerikalılar bize şimdi kısmen borç, 
kısmen hibe suretiyle bu malları veriyorlar, el
bette bu hibe suretiyle getirilen mallar üzerin
den bir de vergi tarh edilemez. Bu, bize bir yar
dımdır, Hükümet noktai nazarına göre. Bunlar 
vergisiz girsinler ve birçok zaruri ihtiyaçlarımızı. 
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karşılasınlar. Yani dâvanın umumi görünüşü ha
riçteki görünüşü budur. Ama arkadaşımızın id
diası bu değildir. Arkadaşımız iddia ederler ki, 
bu manzara arkasında Amerikalıların birtakım 
iktisadi düşünceleri, iktisadi plânları, para ka
zanma plânlarını göz önünde tutarak, Amerika
lıların bir müddet sonra bu ziraat fazlasından, 
yardım değil, para kazanma arzusunda olduğu 
iddiasındadırlar ve derler ki, bu yardım sure
tiyle memlekette toplanmış olan Türk parası ile 
bu memlekette birçok yabancı şirketlerin kurul
masına vesile olmakta imkân vermektedirler di
yorlar. Memlekete dolar getirmeden bir yaban
cı şirket Türkiye'de müessese kuruyor ve bir do
lar sarf etmeden Türkiye'de para kazanmak im
kânını buluyor diyorlar. Şimdi bu kadar geniş 
çapta bir etüt mahsulü önümüze gelince elbette 
biz de biraz irkildik. Ve doğrusu işin bu kadar 
kolaylıkla kabulü, âdemi kabulü cihetine gidil
mesi mümkün değildir. Yalnız bu .sahada, bu 
noktada yani dâva bu şekilde ve bu/idan sonra 
gelecek mukavelelerin itina ile üzerinde durul
ması lâzımgeldiği yolunda bir prensibolarak tes-
bit edildikten sonra bu 1,5 sene evvel yapılmış 
neticesi ikmal edilmiş, alınmış istihlâk edilmiş 
olan bu emtianın, bu giren malların girmesine 
mâni olacak bir kanunu şimdi burada tasvibet-
memeye kalkarsak garip ve çok garip netice ile 
karşılaşmış olacağız. Girmiş, istihlâk edilmiş, 
bitmiş. Şimdi biz bunu tasvibedelim mi etmi-
yelim mi?.. Olsa olsa bunun ilerideki, gelecekler 
için bir frenleme imkânlarını, aramamız doğru 
olabilir. Memlekete sokulan yabancı yağların 
memleket yağlarının istihsalini tehlikeye sokaca
ğı hakkındaki bâzı arkadaşlarımızın iddiasına 
Hükümetin dikkatle cevap vermesi gerekir. Hü
kümet böyle bir tehlikenin mevcudolmadığı ka
naatindedir. Ben de tahmin ediyorum ki, Hü
kümet elbette bizim düşündüğümüzü, bu muka
veleyi yaparken düşündü. 

Hangi malzemenin memlekete girmesi lâzım-
geldiğini tâyin etti ve bu yağların ithalinde 
memleket yağlarının zarar görmiyeceği kanaa
tine vasıl olmuş bulundu ki, bize bu mukave
leyi getirdi. Bu bakımdan mevcut mukavelenin 
reddi hakikaten birçok kötü neticeler tevlide-
debilir. Buna mahal vermiyelim, ama bundan 
sonra bu mukaveleleri zamanında huzurlarını
za^ getirilmesi ve zamanında esaslı bir şekilde 
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tetkik edilmesi usulünün de prensibolarak vaz'-
edilmesinin yerinde ve doğru olacağı kanaatin
deyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, İm vergi borcunun 
tecili için huzurunuza getirilmiş olan kanun 
dolayısiyle yani bu Amerikan gıda maddeleri 
ihtiyaç fazlalarının Türkiye'ye ithali üzerinde bi
zim serd ettiğimiz fikirleri bâzı arkadaşlarımız 
sadet dışı mütalâa ettiler. Halbuki arkadaşlar 
hiç de öyle değildir. Elimizdeki tasarının ge
rekçesini tetkik ettiğimiz zaman bilhassa gözü
müze önemli iki konu çarpmaktadır. Bunların 
ıbir tanesi hububat, likit nebati yağ ve sabun
luk donyağı istihsalimizin memleketin ihtiyaç
larına cevap verecek seviyeye ulaşmaması se
bebiyle ihtiyacımızın önemli bir kısmı Ameri
ka'dan yapılan ithalâtla karşılamaktadır. Ay
rıca bilindiği üzere yapılmakta olan hububat 
ithalâtı ile likit pamuk ve soya fasulyesi yağ
lan ve sabunluk donyağı ithalâtı PL. 480 sa
yılı Amerikan Kanununa göre Sürplüs madde
leri meyanmda bulunmakta bu emtianın mem
leketimize girişinde maliyetlerini artırıcı her 
hanıgi bir tesire mâruz kalmıyacak en ucuz şe
kilde ihtiyaç sahiplerinin istifadesine arzı zaru
ri bulunmaktadır. 

Denilmektedir ki, bizim de iddialarımız bu 
konu üzerine istinadetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım. Banlardan bir ta
nesi, yani bizim memleketimiz, ithal olunan bü
tün maddeleri istihsal edecek ve yeteri kadar 
istihsal edecek durumuna bu suretle getirilme
mektedir. Bunun bir Hükümet desteğine muh-
tacolduğunu, Hükümetin bunu bir plân ve 
program içerisinde nasıl tütünü destekliyor
sak, nasıl fındığı destekliyorsak, nasıl çayı 
desteklemek suretiyle bugünkü seviyesine ulaş-
tırmışsa bunları da kısa zamanda desteklemek 
suretiyle memleket içinde temini mümkündür. 
Biz bunu Hükümetin bir siyaseti halinde ele 
alınmasını istirham etmek için bu önemli ko
nuyu bu vesile ile huzurunuza getirmiş bulu
nuyoruz. Ayrıca bu yalnız Ticaret Bakanlığı 
işi değil, aynı zaman Tarım ve Maliye Bakan
lığını da yakinen ilgilendirir. Binaenaleyh, ver
gi muafiyetinin sağladığı zararlar açıktır, a.?-
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kadaşlar. Bir mütahassısm yazısında şöyle de
nilmektedir. «Devamlı nebati yağ ithalâtı üreti
mi baltalamaktadır.. Üretici geliri düşük oldu
ğu için randıman artırıcı yatırımlara da girişe
miyor.. Evet arkadaşlar, girişilemez. Çünkü it
hal eden madde Gümrük Resminden ve diğer 
resim ve harçlardan muaf olduğu için mem
leket ekonomisine yani kendi sanayiimize ve 
ürünlerimizin istihsalini teşvik edici bir mahi
yet taşımamaktadır. Bilâkis,, baltalamaktadır. 
Nitekim, gerçekler de onu göstermektedir. 

Soya yağı fasulyesinin Türkiye'deki istihsa
li 500 000 tondan 250 bin tona düşmüştür. Ke
ten tohumları öyle, ay çiçeği yağı istihsali ve 
ekim sahası daralmaktadır. Neden? Çünkü 
esaslı bir fiyat politikası ile desteklenmemckte-
dir. Eğer bugün şeker, pancarı mevzuu Devlet 
tarafından ele alınıp da pancar desteklenme-
seydi pancar istihsali bugünkü seviyesine ula
şamazdı. Maksadımız ilânihaye Amerika'ya 
muhtaeolmak değil; bu memleketin çok elveriş
li topraklardan da bu ürünleri temin ederek is
tihsalimizi artırmaktır. Halen bunlar yetişmek
tedir. Binaenaleyh, yani dikkatlerinizi bu nok
ta üzerine tevcih etmek istedim. Mesele basit 
değildir muhterem arkadaşlarım. Biz geçen se
ferki konuşmamızda etütlerimiz sonunda bâzı 
iddialar ortaya atmış ve bunların Hükümet ta
rafından benimsenip, benimsenmediğini öğren
mek istemiştik. Ticaret Bakanının verdiği iza
hata teşekkür ederim. Çünkü soya yağı ithali 
münasebetiyle bu anlaşmanın feshi de göster
mektedir ki, bizim Amerika'dan ithal etmek 
mecburiyetinde, zorunluğunda olduğumuz mad
delerle memlekette ticari sahada, üretim saha
sında, istihsal sahasında bağlayıcı iktisadi bas
kılar altında bulunduğumuzun açık delilidir 
muhterem arkadaşlar, bu başka türlü ifade edi
lemez. 

Şimdi geçen seferki iddialarımı özet olarak 
burada tekrar etmek suretiyle hem Hüküme
tin bu hususta görüşünü öğrenmek, hem de 
aynı zamanda Hükümete tevcih edeceğim sual
lerin cevaplandırılmasını istirham edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar A. B. D. PL. 480 
sayılı Kanun kendisine aşağıdaki menfaatleri 
ve kolaylıkları sağlamaktadır. 

a) îhtiyaç fazlası ürün ve gıda maddeleri
nin iyi bir fiyatla, 30 sene vâde ile yüzde 4 fa-
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izle elinden çıkarmakta, depolama, hamaliye ı 
ve nakil gibi adlar altında sattığı ürünlerin 
yarısına yakın bir parayı da masraf olarak 
almaktadır. 

Arkadaşlar bâzı misallerle geçen konuşmam
da bunları teyidetmiştim. 

Bir tek Amerikan dolarını dahi yurt dışına 
çıkarmadan dış ülkede bulunan çok sayıdaki 
Amerikan yardım heyetlerinin masrafları - yal
nız Türkiye'deki Amerikan yardım heyetleri
nin masrafı 200 milyon Tl. dır. - O memleket
lerin kendi parasiyle karşılamak imkânını elde J 
etmektedir. I 

Dış ülkelere yatırım yapacak Amerikan fir
malarının o memleket parasına olan ihtiyaç
larını bir dolar dahi dışarıya çıkarmadan kar
şılamak üzere onlara ucuz ve uzun vadeli kre
diler temin etmektedir. 

Bu suretle o memleketin yerli millî firmala
rını eşidolmıyan rekabet şartları altında güç
süz bırakmaktadır. Bu fonunda toplanan para
lar bu maksat için kullanılmaktadır. Yardım I 
adı altında borç olarak satılan bu ürün ve gı
da maddeleri karşılığı toplanan Türk parala
rının % 60 mm, ortalama her sene 30 000 000 
Tl. tahsis ve kullanılma yerlerini tâyin sure
tiyle de o memleketin yani bizim memleketimi
zin içişlerinde önemli bir tesir elde etmektedir. 
Amerika'dan Türkiye'ye nakledilecek bu mad
delerin yarısını Amerikan gemilerinin taşıması 
şartı ile kendi gemilerine yüksek fiyatla, reka
betin dışında bir navlun temin etmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri elinde fazla üre
timden biriken ihtiyaç fazlası gıda ve tarım 
ürünlerini iyi fiyatlarla elinden çıkarıp ken
di ziraat ve hayvancılığını korumakta ve muh-
tacolduğu devamlı pazarları ancak kendi lehi
ne iş]iyen şartlarla elinde tutmakta ve yardım 
alan ülkenin tarım sektöründeki gelişmeyi dur
durmaktadır. Bl^de de durduğunu istatistikler j 
göstermektedir. Bu pazarlar devamlı olarak, ' 
Amerika'nın gıda yardımına muhtaç bırakmak 
suretiyle temin edilmekte olduğundan, gerçekte 
kimin kime yardım ettiğini bilmekte fayda var
dır. . * | 

Bunun karşısında Türkiye neler kaybetmek
tedir, diye bizim kayıplarımızı da şöyle sırala
mıştık. Şimdi Türkiye'nin bu anlaşma ile neler 
kaybettiğine bir göz atalım. Türkiye ağır bir 
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i borç altına girmektedir. 30 sene vâde ve % 4 

faizle bu borcu ödemekteyiz. Taksitler altı ay. 
olarak muayyen fasılalarla ödenmektedir. Sade
ce 1963 te yapılan anlaşmanın faiz şartları bin
de yedi buçuğa indirilmiştir, o kadar, diğer 
şartlarda pek fark yoktur. 

îç ve dış politikamıza tesir edilmekte ve hü
kümranlık haklarımızdan tavizler vermekteyiz. 
Her sene Amerika'nın Türkiye'deki yardım he
yetlerinin masraflarının yarısı bu paradan yani 

I 10 milyon dolarlık dövizin Türkiye'ye girme-
! sinden mahrum kaldığımız gibi bu paraların bir 

kısmının dolar olarak dışarıya çıkarılması müm-' 
kün olmaktadır. Çünkü, Amerikalılar, itendi pa
ralarını bizim bankalarımızda değiştirmezler; 
kendi sefarethanelerinde ve yardım heyetlerinde 
değiştirirler ve banka muamelelerini de kendile
ri icra ederler. Bu paraların transferini kendile
ri istedikleri gibi yaparlar. Bu da neden böyle
dir? Onu da bilmiyorum. Icabederse bunu da 
Hükümetin cevaplandırması lâzımdır. 

I «Bu maddelere vergi muafiyeti tanınmak su
retiyle Hükümet senede ortalama olarak 103 mil
yon liradan fazla gelir kaybetmektedir ki; Top
rak Mahsulleri Ofisi haricolmak şartı ile, yal
nız Devlet Et ve Balık Kurumunun ki, 400 mil
yon civarına yaklaşmıştır; diğer Bakanlıkların 
ithal ettiği araçlarla beraber, ben bu araçları 
konumun dışında tutuyorum, bu suretle Tür
kiye'ye yatırım yapacak Amerikan firmaları
nın döviz olarak Türkiye'ye getirdikleri ya
bancı sermaye miktarı azalmaktadır, öyle ya 
arkadaşlar; Türk parasına olan ihtiyacını şu 
•kadar sermaye ile katılacağı şirketlere Türk 
parası olarak koyacağı miktarı Türkiye, için
den Amerikalıların alacağı olarak biriken bu 
fonundan kolayca temin etmektedir. Binaena
leyh; dışardan döviz getirmeye lüzum yok. 
Memleketimizde buğday bedelinden, soya yag-

I larmdan biriken paraları Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti bu hususa kolayca tahsis 
etmektedir Millî sanayicilerimiz kolay kredi 
ucuz para bulan Amerikan firmaları karşısın
da güçsüz düşmekte ve inkişaf edememektedir
ler. Ve Amerikan firmalariyle ortaklığa zorla
narak millîlik vasıflarını kaybetmektedirler ar
kadaşlar. Eğer bir şirketle ecnebi bir firma 
Türkiye'de yatırım yapıyorsa, % 51 sermayeye 
de sahipse, her karar sermayenin çoğunluğuna 
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sahibolan firma tarafından veriliyor. Bu fir
manın merkezi Newyork'ta ise, firmanın mer
kezi Londra'da ise, karar oradan veriliyor. 

ihtiyacımız olan gıda maddeleri dışardan 
temin edildiği için, iyi bir fiyat ve kredi poli-
tikasiyle desteklenmiyen tarım ve hayvancılı
ğımız ise gelişememekte ve dolayısiyle her se
ne daha fazla dış yardıma muhtacolarak borç
lanmaktayız. Aynı zamanda arkadaşlar, son 
olarak da 5 Yıllık Kalkınma Plânının öngördü
ğü en önemli iki ana hedefi yani istihdam hac
minin artırılması ve dış ticaret dengesinin sağ
lanması güçleşmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ben bu yar
dımın memleketimize ve Amerika'ya temin et
tiği fayda ve mahzurları huzurunuzda arz etmiş 
bulunuyorum. Bunlar hakkında Hükümetin gö
rüş ve kanaatlerini bilhassa öğrenmek isterim. 
Gerçi her ne kadar Sayın Ticaret Bakanı bu 
ithalâtın faydalı olduğunu söylediler. Evet 
muhtaeolduğumuz müddetçe elbette faydalı
dır. Fakat, bizim memleketimizde portakaldan 
çaya kadar herşey yetişmekte ve bu ürünlerin 
hepsini daha bol miktarda memleketimizde ye
tiştirmek mümkündür. 'Muhterem arkadaşla
rım. işte soya yağı Karadeniz'de bol miktarda 
yetişmektedir. Fakat buna mukabil maalesef 
başıboştur, düzensizdir. Hükümet desteğinden 
mahrumdur. Eğer bunu üretmek istiyorsak 
Hükümletin bunu kendi politikası içerisine al
ması icabeder. 

Şimdi Amerika'da satmalman ihtiyaç fazla
sı gıda maddelerinin ; 

1. -— Bize gerçek değer ve maliyetleri he
saplanmış mıdır? Hükümetten bunu bilhassa 
istirham ediyorum. Hindistan bunu hesapla
mış; Muhterem arkadaşlar Hindistan'a bu şe
kilde giren her Amerikan yardımının bir dola
rının, yüz sentinin yirmi senti Hindistan'da 
kalmakta, 80 senti geriye, Amerika'ya dönmek
tedir muhterem arkadaşlarım. Acaba bizde cid
dî hesaplar yapılmış mıdır; yapıldı ise bunla
rın sonuçları nedir ? I 

2. — ithal edilen bu maddelerin ziraat ve 
hayvancılığımıza, bilhassa yağlı tohumların zi
raat ve smayiine menfi tesirleri olmakta mı
dır? 

3. — Bunlar, her türlü vergi ve resimden 
muaf tutulmaları yerli ürünlerimizin istihsal 
ve ihracına tesir etmekte midir? | 
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Hükümet soya, ay çiçeği ve diğer yağlı to

humların ekimlerini teşvik ve desteklemeyi dü
şünmekte midir? Maliye Bakanlığı bu ithalât
tan ne kadar vergi ziyama uğramaktadır? Bu 
maddelerin ithalinden hâsıl olan paraların ay
nı maddelerin memlekette üretimini ve bu mad
delerin. yani, yağlı tohumların işleme sanayii
nin kurulması yolunda harcanması hakkında 
bir fikri var mıdır? Bilhassa bunları öğrenmek 
istiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FEBlD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, bu müzakere hakikaten 
faydalı olmuştur. Bâzı mevzuları enine ve de
rinliğine tahlil etmiş oluyoruz bu vesile ile. Ve 
istikbalde bu müzakerenin faydasını göreceği
mize de eminim. 

Muhterem arkadaşlar, zannediyorum ki, 
üzerinde durulan nokta, bu kanunun kabulü 
veya reddi değildir. 

Bu vesile ile bir şeyi tesbit etmek istiyorlar, 
arkadaşlarımız. Bir defa öyle bir yardımı kaibul 
etmeye devam edelim mi, etmiyelim mi; devam 
etmekte fayda var mı, yok mu? ikincisi; (bu nevi 
ithalâtı Gümrük Resmine talbi tutalım mi; tut-
mıyalım mı? Millî ekonomimiz bakımından bun
ların hangisi faydalıdır? Bence mesele bu iki 
noktayı çözmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; hiç şüphesiz bu yar
dımı yapan Amerika bu yardım ile kendisi için 
bâzı faydalar sağlamaktadır. Adı yardımdır. Fa
kat buna mukabil bâzı faydalar sağlamakladır 
ve bu yardımı alan memleket olarak biz de 'bâzı 
faydalar sağlamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; bu yardımı alan mem
leket için eğer o memleket çok muhtaç ise fay
dalıdır. Eğer muhtaç değilse faydalı değildir. 
Zararlıdır, hattâ ekonomisi bakımından, bunu 
kabul etmek lâzımdır. Bugün mensucata, doku
ma maddelerine ihtiyacımız yok. Bir memleket 
kalkar da bize hattâ parasız olarak bunları ve
rirse biz bunu alırsak bu bizim ekonomimiz için 
faydalı olmak şöyle dursun, yıkıcı olur ve bü
tün sanayiimizi tahribeder, öldürür, mahveder. 
Binaenaleyh böyle bir yardım bu şartlar içeri
sinde zararlıdır. Bunu almamamız lâzımdır. 
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Bilmem bugün bize şeker verecek bir mem

leket çıksa, bizim fiyatlarımızın 1/5 ile bize şe
ker teklif etse, biz de fabrikalarımızı kapatıp 
alırsak bu ekonomimiz için zararlı olur. Bizim 
ekonomimiz kabul etmez; böyle bir hal zararlı
dır. Ama buna mukabil Türkiye'nin nüfusu sü
ratle artıyor. Maalesef uzun tarihî sebeplerle 
tarımda da, ziraatçi memleket olduğumuz halde 
geri kalmış durumdayız, kendimizi besliyemiyö-
ruz. Ve yapılan ilmî tetkiklere göre daha belki 
5 senede belki 10'senede Türkiye'de nüfusla, zi
rai istihsal arasındaki denge ancak teessüs ede
cektir. Binaenaleyh, bu devre zarfında Türkiye 
dışardan hububat ithaline ve bâzı hallerde yağ 
ithaline mecburdur. Yardım buradan doğmuş
tur. Türkiye buna kendisini mecbur hissedince; 
Ibunu iki yoldan yapacaktır. Ya döviz verip sa-
tmalacaktır, ya bu yardımı başka memleketlere 
de yapmakta olan Amerika'nın Yardım Kanu
nundan faydalanacaktır ki, Türkiye ikinci yolu 
tercih etmiştir. 

Dedikleri gibi 1959 dan beri Amerikan Sürp-
lüs Anlaşmasına girerek Amerika'nın birçok 
memleketlere, az gelişmiş memleketlere, kendisi
ni Ibesliycmiyen memleketlere vermekte olduğu 
bu yardımlar iyi şartlarla almış bulunmaktayız 
ve aldık. Amerika bunu verirken hiç şüphesiz 
kendi bakımından bâzı faydalar sağlıyor. Ame
rika tarımını himaye için 8 milyar dolar prim 
vermektedir, bütçesinden, senede. 8 milyardan 
aşağı olmamak üzere bu sürplüs maddeleri için. 
Şimdiye kadar Sürplüs maddeler içeride Ameri
kan fiyatlariyle satınalınmakta ve dışarıya ucuz 
fiyatlarla satılmaktadır. Aradaki farkı prim ola
rak bütçesinden vermektedir. 

îkincisi Amerika bu yardımı başka memleket
lere döviz mukabilinde vermemektedir. O memle
ketlerin parasiyle vermektedir. Faraza biz bunu 
Türk parası karşılığında satmalıyoruz. Filvaki 
Ibu borçtur, borçlanıyoruz. Hibe değildir. Ama 
hususiyeti olan bir borçlanmadır. Bir defa döviz 
olarak vermiyoruz, başka memleketlerden satm-
alınsak buna serbest dövizimizin bir kıismım ayı
racaktık Böyle bir mecburiyetten kurtuluyoruz. 

ikincisi ıbu Türk paralarının tekrar memle
kette kullanılması imkânı vardır. Bir defa 
% 40 mı Türkiye'ye bırakmaktadır. Müşahhas 
olarak arz edeyim; Toprak Mahmulleri Ofisi hu-
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bulbat ithal etmekte, bedelini Merkez Bankasında 
bir hesaba yatırmaktadır. Bu hesap içerisinde 
yüzde 40 nı bizim emrimize vermektedir. Biz 
bunu bâzı hallerde bütçeye koyuyoruz. 1963 te 
bütçeye koymuştuk. Faraza 1964 senesinde tama
men hususi teşebbüse verdik. Sınai Kalkınma 
Bankası vasıtasiyle hususi teşebbüsün yatırımla
rında kredi olarak kullanmak üzere Sınai Kal
kınma Bankasına verdik. Bir kısmını da turizm 
yatırımlarında kullanmak üzere Vakıflar Banka
sı eliyle turizm belgesi almış olan müesseselere 
verdik. Binaenaleyh, bir kısmını bu şekilde mem
leketimizin yatırımlarında kullanmak imkânı hâ
sıl olmaktadır. Bir kısmı da, yüzde 60 a tekabül 
eden kısmı da bir nevi paramızın değerini ko
rumak için antienflâsyonist tesir husule getir
mek üzere bloke edilmektedir. Bloke edilen para
ların miktarı bir hayli yükselmiştir. Filvaki, 
bunlardan bâzılarını poligon şeklinde k"ullanı-
yoruz, Amerikan firmaları yabancı sermaye ola
rak gelip yatırım yaptıkları takdirde onlara 
kredi voliyle bu fonlardan para'verilmektedir. 

Muhterem arkadaşım bunu belki zararlı bir 
muamele olarak telâkki etti ama, ben şahsan bu 
kanaate iştirak etmiyorum. Biz yardımla bera
ber yabancı sermayeye de muhtaç durumdayız. 
Muayyen bir ölçüde, dozda olmak şartiyle, imti
yaz istememek şartiyle memleketimizin hızla kal
kınmasını sağlamak üzere, yabancı sermayeye de 
muhtaç bulunuyoruz. Ve Amerikan sermayesinin 
gelmesinde bu poligonların teşvikkâr rol oyna
dığını da kaibul etmek lâzımdır. 

Bir Amerikalı firma geldiği zaman bunla 
bir miktarda kredi bulması ihtimalini görürse, 
hiç şüphesiz ki daha kolaylıkla memleketimize 
gelir ve rağbet eder. Bu sebeple bunda da 
fayda vardır. Ama bununla beraber yardımı 
alalım mı? Muhterem arkadaşlarım, başında 
da arz ettiğim gibi, muhtaç olduğumuz tak
tirde almamız lâzımdır. Eğer muhtaç değil -
sek arz ettiğim gibi yardımı kabul etmek eko
nomimiz için fayda değil zarar getirir. Ve 
Şimdiye kadar böyle olmuştur ve bundan son
ra da elbetteki hükümetler bu politikayı takib-
edeceklerdir. 

Yardımı niçin yapıyor Amerika? Sadece 
kendi ekonomisi bakımından mı? Başında da 
arz ettim kendi tarım mahsullerini himaye et-
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inektedir. Ama bunun yardım olarak verilme
sinde Amerikan Yardım Kanununun dayandığı 
felsefenin do hiç, şüphesiz rolü vardır. Ameri
ka nasıl bize yatırımlarımız için. kalkınmamız 
için döviz olarak yardım yapıyorsa, bir başka 
kanalla da hem kendi zirai mahsullerini hima
ye etmekte ve hem de bu kanaldan bize yar
dım yapmaktadır. Her ikisi de aynı mahiyet
te yardımdır. Amerikan Yardım Kanununun 
dayandığı felsefe ne ise; bu da odur. Ve bun
da da Amerika'nın şüphesiz uzak menfaatleri 
vardır. Ama bu menfaatler kabul etmek lâzım-
gelir ki sadece Amerika'nın değil, belki dün
yanın müşterek menfaatidir. Az gelişmiş mem
leketleri komünizmin pençesinden kurtarmak 
sefaletten kurtarmak gibi bütün bu endişeler 
Amerikan Yardım Kanununa hâkim olmuştur. 
Bu da onun bir eüz'ünden ibarettir. Bu ba
kımdan da fazla bir Amerikan egoizmine bağ
lanmamak lâzımdır. Teşekkür etmek lâzımd-r 
Bilâkis bu yardımı abın memleketler bakımın
dan. 

Muhterem arşaduslar, Gümrük Resmî alalım 
mı al mı yalım mı? Gümrük Resminde istisnalar 
yaratılmış olması yanlıştır. Ben bir maliye"' 
olarak hiçbir zaman tasvibetmem. Ve doğrr 
değildir, mahzurları vardır. Hakikaten bun dr 
da mahzur vard'r. Ama ne yapalım ki başın
dan böyle tutulmuştur bu iş. Gümrük Resnr 
alma yerine şu yapılabilirdi. Bir defa bu ka
nun umumiyetle zirai mahsulleri Gümrük Res
minden muaf tutan bir kanun değildir, (')yl^ 
bir sey olsa bu Meal isten cihetteki geceme* 
Günkü cnçok himayeye muhtaç maddelerimi-
zirai mahsullcrimkdir ve o da gümrük tarife 
1 eriyle himaye edilmiştir ve edilmektedir, böylr 
bir şey şüphesiz mevznubahis değildir. Yalın: 
sürpülü voliyle, yani Amerikan Yardım Kanu
nuna göre Devlet ta raf nidan Toprak Mahsuller' 
Ofisi veya Bt ve Balık Kurumu tarafından ya
pılmaktadır bu ithalât, Bu yolla ithal edilen 
maddelerden Gümrük Resmi alınmaması pra
tik olarak düşünülmüş ve alınmamıştır. Hal
buki bana kabrsa alınması lâzımdı. Fakat 
böyle bağladığı için bunun tasviyesi de (hiç şüp
hesiz böyle olacakta. Nitekim birkaç senelik 
ithalât olmuş kanunlardaki değişiklik sebebiy
le bunun Gümrük Resmini tahakkuk ettireme-
mişler, alamamışlar da ve bu kanun bir nevi 
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tasfiye kanunu olmuştur. Yalnız şu olacaktı 
Gümrük Resmi alınsaydı. Bu maddelerin Güm
rük Resmi yüksek olduğa için memleketimizde
ki fiyatların üzerindeki bir fiyatla ithal etmek 
mecburiyeti olacaktı. Bunları bJz müstehlike 
intikal ettiriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Et ve Balık Kurumu yüksek maliyetli bir 
maddeyi müstehlike memleketimizdeki cari fi
yatlarla, bizim zirai mahsullerimizin fiyatı ile, 
o seviyedeki bir fiyatla, intikal ettireceği için 
aradaki farkı bunların zararı olacak ve bu za
rarı Devlet ödiyecektir. Bence bu daha doğru 
idi. Bütçenin umumiyeti bakımından, vergile
rin umumiyeti bakımından bu daha doğru bir 
prensipti, Böyle yapılsa idi daha doğru olur
du. Maliyetler belli olurdu, ne kadar zarar 
ettiğimiz belli olurdu. Veyalmtta yerli mah
sullerimizi zamanla belki bu seviyeye çıkarmak 
imkânı hâsıl olurdu. O daha doğru olurdu, 
ama 1958 de veya 1959 da çıkan bir kanunla 
böyle kurulmuş, bu isin esası, böyle devam et
miştir. Çaresiz bir müddet daha böyle devam 
edecektir. Ama istikbâl için bunu düşünmek 
bizimdir. Ancak bu anda büyük bir mahzuru 
la yoktur. Şu bakımdan mahzur yoktur. Çün
kü bunu Devlet ithal etmektedir ve Devletin 
lesbit ettiği fiyatla satılmaktadır. Binaen
aleyh, Devlet yerli mahsulleri himavc etmek 
'.stiyorsa bunu ucuz fiyatla satmaz. Ve bir mu
vazene tesis eder. Nitekim bu yapılmaktadır 
halen. Yalnız şu iltizam edilmiştir. Bilhassa 
fakir halkın ihtiyaç maddesi olan ekmek ve yağ 
gibi maddelerin yüksek fiyatla satdması cJheti-
ne de gidilmemiştir. Bu sebeple daima ucuz 
fiyatla satılmıştır. Hattâ yağ fiyatlarım, mem
leketimizde, bir düşürme vasıtası olarak bu 
maddeler kullanılmıştır. Böyle bir imkân da 
verilmiştir Ticaret Bakanlığına. Hayat pahalı-
bğiyle mücadele için bu imkânlardan Ticaret 
Bakanlığı faydalanmıştır ve faydakınmaktadır 
da. Ama bunun bir miktar zararlı olduğunu 
kabul etmek lâzımdır. Günkü bu madde^rin 
memleket içinde düşük fiyatba satdması imkâ
nının hâsıl olması yerli müstahsilin aleyhinde 
olduğunu ve onların mal lan nm fiyatlarının 
düşmesine saik olduğunu kabul etmek lâzırmbr. 
Bir nevi müstehlik lehine, müstahsil aleyhine 
bir durum mevcuttur. Bu ancak Ticaret Ba
kanlığının ve Hükümetin elindedir böyle bir 
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muvazeneyi sağlamak. Böyle bir muvazene 
müstehlik ile müstahsilin menfaatlerini ölçülü 
bir şekilde karşılaştırırsa zannediyorum, bu 
mahzur da böylece ortadan kalkmış olur. 

Arkadaşımız Sayın Tunçkanat bımlarn 
Amerikan gemileriyle getirilmekte olduğunu 
söylüyorlar, doğrudur bu. Amerikan Yardım 
Kanununda bu vardır. Bütün yardımları, Ame
rika'dan aldığımız malzemenin yarısını kendi 
gemileri ile naklederler. Hattâ buna imtisal 
ederek Almanlar da bize verdikleri yardımla
rın bir kısmını kendi gemileri ile nakletmeyi bi
ze empoze etmişlerdir. Bu yüzden 1963 te Al
man yardımını senenin son aylarında kullana
bildik. Çünkü o ihtilâfı uzun zaman hallede
medik. Aslında 200 - 300 bin dolarlık mesele 
idi ama, bu bir prensip ihtilâfı Uıalinde idi. Ama 
ne yapalım ki, yardımı yapan memleketin ka
nunu budur. Yardımı almaya da hiç kimse bi
zi icbar etmemektedir. Binaenaleyh, bu şart
lan kabul ederek alıyoruz. Sayın arkadaşım, 
belki Hükümet cevap verecektir ama bu kanu
nu benim de mesuliyetime iştirak ettiğim dev
rede sevk ettiğimiz için, kendimi bir nevi. me
sul hissettiğim için, arkadaşınım temas ettiği 
mevzulara temas etmek zaruretini görüyorum. 
Şünhesiz b'r cevap olarak almasmlar. Türki
ye'nin bunda kay-pları olduğundan bahsedili
yor. Türkiye bir defa ağır borç altma girdi. 
Biraz evvel arz ettim. Türkiye paras 'yb ya
pılmış bir borçtur. Ve bu para memlekette İ r 
maktadır. Sonu da ne olacaktır. Bugün bel
li değildir. Hiç şüphesiz Türkiye, biriken bu 
milyarları ödiyerniyecektir. İlerde bunun da 
bir tasfiye yolunu aramaya mecburuz ve ara
malıyız. Hattâ şimdiden bunu araştırmakta 
fayda vardır. Ancak bu anda da Amerikan 
Yardım Kanunu değişmedikçe birşey yapıla
maz. Benim yaptığım bâzı teşebbüslerden bu
nu anlamıştım. İç ve dış politikamıza bu tesir 
yapar mı? Hükümetlerin uyanıklığına bağlı
dır. Dikkatli bir Hükümet kimseyi, bu yar
dımlar ve*:' 1 esiyle kendi kararlarına tesir ettir
mez. Ama nihayet hükümetlerin tutumu ile il
gili olduğu için bunun üzerinde fazla durmaya
cağım. 

Türkiye'deki Amerikan yardım heyetlerinin 
masraflarının yarısı bu paradan ödeniyor. Doğ
rudur. Şimdi bir memleket size yardım edi-
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yor, bu yardımı organize etmek için bir teşki
lât kurmuştur, bu paranın bir kısmını da si
ze verdiği buğday parasından kullanırsa bunu 
çok görmemek lâzımdır. Yardım heyetleri için 
bol miktarda döviz getirip sarf etmesini de is-
tiyemeyiz, kendilerinden. Hem bize yardım ya
pın, hem de bu yardım için çalıştırdığınız He
yetlerin bütün masraflarını döviz olarak bize 
getirin. Böyle bir is'af a bilmiyorum hakkımız 
olur mu?.. Nitekim bu sadece burada değil, 
diğer karşılık paraların- yüzde 5 leri de bunlar 
için ayrılmıştır. Diğer yardımların yüzde 5 i 
de ayrılmıştır. Oradan sarf ederler, daha çok 
oradan sarf ederler. Vergi muafiyeti yüz mil
yondan fazla gelir kaybına sebebolmaktadır. Bu 
gelir kaybı bütçe için varittir. Ama bunu ni
hayet Türk müstehlikinden alacaktık. Bina
enaleyh, bir memleket ekonomisi kaybı değil, 
olsa olsa bütçenin bir varidat noksanadır. O mik
tarda noksan para alıyoruz. Arkadaşlarımız 
şikâyet ediyorlardı; «Siz vasıtalı vergileri ağır
lattırıyorsunuz» işte bu bir vasıtalı vergi tek
lifidir. Zannediyorum, münakaşa edilen ko
nular üzerinde yeteri kadar durdum. Hükümet 
tahmin ediyorum daha geniş izahat verecek
tir. Arz ettiğim gibi yardıma muJİıtaç olduğu
muz müddetçe kolaylıklar göstererek bu yar
dımı temin etmemizde fayda vardır. Gümrük 
Resminin alınmamasmda mahzur varittir, vâki-
dir ama bunu Hükümet tedbirleriyle telâfi et
mek mümkündür. Bu sebeple bu kanunun ka
bulünde zaruret olduğuna kaaniim şu anda. 
Ama arz ettiğim gibi bu meseleyi burada mü
nakaşa konusu olması hiç olmazsa meselenin 
açdmış olması da istikbal bakımmdan büyük 
faydalar görüyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, madde üzerinde on iki arkadaş görüşmüş
tür. Hükümet adına buyurun Sayın Bakan; 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN 
(Amasya) — Muhterem arkadaşlar, oylamaya 
geçmeden evvel bir iki hususu tavzih etmek ih
tiyacını duydum. Evvelâ bu tasarı evvelce 
vâki olan bir anlaşmanın tasdiki veya tasvibi 
mahiyetinde değildir. Yürürlükte bulunan, 
mer'i bulunan bir anlaşmanın tatbikatı sıra
sında Gümrük Rüsumu almacak mı, almnrya-
cak mı, bu nokta ile ilgilidir. Asıl üzerinde 
durulması lâzımgelen cihet §udur: Mat ithal 
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edilmiş, gümrüklere gelmiş, gümrükten geç
miş, ithalâtçının eline intikal etmiş, Gümrük 
Rüsumu tahsil edilmemiş, borç olarak bir tara
fa yazılmış, sonra süresi dolunca bu borç tecil 
de edilmiş. Asıl üstünde durulacak husus bu 
idi bence. Hiçbir arkadaşımız bu noktaya te
mas etmedi. Neden gümrükten geçerken bu 
rüsum tahsil edilmedi, tecil edildi1? Böyle bir 
kanunun meclislerden geçeceğine dair icra or
ganı gününden evvel bir haber-mi almıştı1? Her 
getirilen kanun tasarısının meclislerden behe-
mahal geçeceği kanaati ve kanısı içinde mi idi? 
Neden zamanında bu şekilde borçlar tecil edil
di ve bu tasarı şimdi geldi? Bu noktanın ay
dınlığa, vuzuha kavuşturulması lâzım. 

Şimdi arkadaşlarım, bu mallar ithal edildiği 
sırada 1957 yılında 6969 sayı ile çıkarılmış bir 
kanun vardı ve bu kanun bu mallara muafiyet 
tanıyordu. Bil âhara 1959 yılında 7280 sayılı ay
rı bir Kanun çıktı. Bu kanun kendisinden evvel
ki muafiyet kanununun müstenidatı olan anlaş
ma hakkındaki kanunu ilga etti, ama bu muafi
yet kanununu ilga etmedi. Şimdi 6969 sayılı 
muafiyet ile ilgili olan Kanunu ilga edilmedi ve 
ancak müstenidatı olan bir kaşka kanunu ilga 
edildiği için muafiyet hükümleri yürümekte de
vam etti. Bunu ithal eden müesseseler muafiyet 
mer'i farz ettiler, Gümrük, Tekel Bakanlığı da 
bu kanunun meriyetinden şüphe etmedi, muafi
yet hükümleri devam etti. Ne zamana kadar? 
1962 yılma kadar. 1962 yılma gelince bir nokta 
zihinlerde uyandı, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
denildi ki, efendim, bu muafiyeti sağlıyan 6969 
sayılı Kanunun müstenidatı kaldırılmış idi, bina
enaleyh bunun da kaldırılmış olması lâzımgelir-
di kanaati hâsıl oldu. Ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ile ithal eden müesseseler arasında ihti
lâf çıktı. Demek ki, hukukî bir ihtilâf var. Had
di zatında bu muafiyet bir kanunla mevcuttur, 
vardır. Bakanlıklar da muayyen bir noktaya ka
dar, 1962 ye kadar aynı görüş ve anlayış içinde 
tatbik etmişlerdir, işte bundan dolayıdır ki, bu 
hukukî ihtilâfı halletmek maksadiyle bu tasarı 
huzurunuza sevk edilmiş bulundu. Şimdi sözle
rimi kısa keseceğim, fazla vaktinizi işgal etmiye-
ceğim. 1 - 2 noktaya daha temas etmeme müsaade 
buyurun. 

Şimdi Amerika, bize bu yardımı sağlarken 
kendisi şahsan bir fayda sağladı mı, sağlamadı 
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mı? Bence üzerinde durulacak olan husus bu de
ğildir. Amerika bununla ne gibi faydalar sağladı? 
Elbette bir şeyler düşünmüştür. Bu bizi alâka
dar etmez. Mühim olan şey, bu yardımdan fayda
lanırken, bu yardıma talibolurken biz ne sağla
dık? Bir şey sağladık mı, sağlamadık mı?.. Mü
him olan şey budur. Hlbet karşı taraf da bir şey 
düşünecek. Amerika hattâ bedelsiz olarak vermiş 
olduğu mallarda dahi birtakım siyasi faydalar 
mülâhaza ederek bunu vermiştir. Bu bizi alâka
dar etmez. Asıl üzerinde durduğumuz cihet 
biz bir fayda sağladık mı? Sağladı isek ne sağla
dık? 

Şimdi arkadaşlarım, biz bundan istifade et
mediğimizi bir an için tasavvur edelim. Nasıl bir 
manzara karşısında kalacaktık? Bunu resmetmeye 
çalışalım. 

Evvelâ soya yağını ithal etmediğimiz takdir
de kendi iç yağlarımızı son santimine kadar kul
lanmak ve istihlâk durumunda olacaktık ve bu 
arada soya yağından daha pahalı olan fazla do
lar getiren zeytin yağını da içte istihsal edecek ve 
dışarıya satmak imkânını da bulamıyacaktık. Bu 
bir. 

İkincisi zeytin yağını istihlâk etmekle memle
ketin yemeklik ihtiyacını tam mânasiyle karşıla
mış olamıyacaktık. Günkü zeytinyağının istihlâk. 
sahası, ayrı, yemeklik yağ ihtiyacı ayrıdır. Diğer 
taraftan margarinin hammaddesini teşkil eden 
soya yağı ithal edilmemesi dolayısiyle memleketi
mizde margarini de kâfi derecede istihsal edilin i-
yecekti. Şimdi hatırlayınız, margarinin bu mem
lekette istihsal edilmezden evvelki durumu, hay
vani yağlara olan ihtiyacımızı, yağ fiyatının yük
sekliğini ve memlekette bu maddeye karşı duyu
lan ihtiyacı, tşte bu tablo ile aynen karşı karşıya 
kalacaktık. Ancak soya yağının ithali, margarin 
yemeklik yağ ihtiyacının memleketimizde karşı
lanması imkânım vermiştir. Bu arada zeytin yağ
larımızın, celbettiğimiz ithal ettiğimiz soya yağın
dan daha pahalı olduğu için dışarıya döviz karşı
lığında satılması imkânı sağlanmıştır. Soya yağı
nın memlekete ithali dolayısiyle, hele gümrüksüz 
ithali dolayısiyle, fiyat düşüklüğüne müncer olur 
mu, yerli istihsali baltalar mı, baltalamaz mı? 
Bu mesele de münakaş edilmelidir. Şimdi arka
daşlarım, gümrüksüz ithal edildi diye, soya ya
ğının behemehal ithal edildiği bedelle satılması 
lâzımgelmiyor. Bu mallar piyasaya sürülürken 
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Devlet kontrolü altında olduğundan, Et - Balık 
Kurumunun kontrolü altında olduğundan, özel 
teşebbbüsün elinde bulunmadığından, fiyatını tes
bit etmek hususunda Devletin geniş bir müdahale 
yetkisi bulunuyor. Filhakika bunun fiyatının tes
hilinde Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Oda
lar Birliği ve zannediyorum Maliye Bakanlığının 
temsilcisinin de iştirakiyle bir komisyon kurulu
yor. Bu komisyon bunun fiyatlarını tesbit ediyor. 
Bu fiyatları tesbit ederken kriter, nedirf Dâhilde 
istihsal edilen yağ miktarı ve yağ piyasası da dik
kate alıyor. O halde gümrüksüz olarak bu malla
rın ithal edilmiş olması fiyat düşüklüğüne sebe
biyet verme suretiyle dâhildeki istihsalimizin her 
hangi bir şekilde zedelenmesine de imkân sağla
mamaktadır. 

Bu tatbikat, demin de arz ettiğim gibi bugü
ne kadar faydalı olmuştur. Ben bu tarz müdafaa 
ile zamanımızdan evvelki icraatı müdafaa etmiş 
durumdayım. Bu bakımdan samimiyetime inan
manızı rica ederim. Fakat muhterem arkadaşımın 
haklı olduğu taraf vardır. Kendilerine teşekkür 
ederim. Bunu bir ikaz sayıyorum. Bundan böyle
si için bu zirai malları ithal ederken bu mallara 
olan ihtiyacımızı dâhilde istihsal ettiğimiz 
miktarı ve ihtiyacımızı dikkatle izlemeliyiz ve 
ona göre hareket etmeliyiz. Bunu bir ikaz sayı
yorum, buna göre hareket edeceğimizden emin 
olmalarını bilhassa istirham ederim. 

Bundan sonra bu yardımlardan faydalanı
lıp faydalanılmıyacağı mevzuu, aynen Ferid Me
len Beyefendinin temas ettiği gibidir, ihtiyaca 
mebni olacaktır, şayet dâhilde bunu karşılıya-
mıyorsak yine biz bunu celbedeceğiz, alacağız. 
Dâhilde karşılıyacak duruma geçtiğimiz zaman, 
bu sene olduğu gibi, durduracağız. Nitekim 
soya yağının ithal edilmemesi için anlaşmanın 
feshini Amerikalılara ihbar etmiş bulunuyoruz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri ıttılalanmza arz ediyo
rum. 

Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Kifayet teklifini arz 

ederim. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Teklif üzerinde konuşmak isti-
yen?.. Yok. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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Son söz Sayın Birand'm. Buyurun efendim. 
İZZET BÎRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; konu üzerinde gerek ikti
sadi, gerek malî yönden gerekli aydınlatma ha
kikaten yapılmıştır. Benim bu hususta öğren
mek istediğim .1 * 2 noktayı arz edeceğim. Ger
çi bu sene soya yağının ithalinin yapılmayaca
ğı hususunu Sayın Bakan ifade etmişlerdir. An
cak lüzum halinde yine ithal yapılması hususu
nu da beyan buyurmuşlardır. 

Sayın Tunçkanat beyanlarında, likit yağ is
tihsalinin. bizde azaldığını ifade buyurdular. 
- Küllice bir miktar - Bu husus bakanlıkça tes
bit ve müşahede edilmiş midir? 

ikincisi zeytinyağı ihracatımıza bir nevi kon
trol konulmuş gibi bir beyanı Sayın Bakan ifa
de buyurmuşlardır. Bu noktanın da tavzihini 
rica ediyorum. 

En son olarak, geçmiş zamana ait gümrük
lerin şimdi verilip verilmemesi ve Devlet eliyle 
verilmesi hususu, nevama piyasaya bu miktar 
da yeni para sürmek mânasına geliyor, Devlet 
eliyle. Bunun aktüel millî iktisat yönünden fay
dası veya zararı hususunu beyan buyururlarsa 
müteşekkir olurum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum, efendim. 
Gerçi Sayın İzzet Birand'm Sayın Bakana 

bâzı soruları vardır, son söz olduğu için bunu 
takiben, usul hükümlerine göre hiç kimseye söz 
vermemiz mümkün olmadığı cihetle Sayın Ba
kana söz vermedim. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oyunuza arz 
edeceğim. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından bedelsiz olarak verilen Amerikan ih
tiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtalar da 
1 nci maddedeki muafiyetten istifade eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desiyle sağlanan muafiyetler 26 . 5 . 1959 gü
nünden sonra yurda getirilen zirai ve gıdai mad
delerle bunların ambalajlarına ve 2 nci maddede 
sayılan maddelere de şâmildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen var mı? 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) -

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın, arkadaşlarım, birinci maddede kifayeti 
müzakere takriri kabul edildiği için İzzet 
Birand arkadaşımızın Bakandan sorduğu sual 
lere cevap verilemedi. Bilâhara Başkan kifa
yeti müzakere takriri dolayısiyle Bakana da 
söz veremiyeceklcrini beyan ettiler. Bu vesile 
ile bizim de sorularımızın bir kısmı cevaplan
dırılmamıştır. Meselâ biz dedik ki, bu paralar 
zirai ürünlerimizi, muhtacolduğumuz malları 
geliştirmek için kullanılmadı şimdiye kadar 
Acaba bundan sonra bu paralar Hükümet sırf 
bu ürünlerin memlekette yetişmesini, bu sana 
yiin gelişmesini desteklemek yolunda kullanıla 
cak mıdır, kullanılmıyacak mıdır? Bu sorunur 
cevabını istirham edecektim... 

BAŞKAN —• Sayın Tunekanat tahmin ediyo
rum Sayın Bakan maddeler bittikten sonra ka
nunun tümü üzerinde söz alıp konuşurlar. Bi 
bakanı icbar etmeye imkân yoktur. Kendileri 
tümü üzerinde konuşurlar. Yani bir usulsüzlü!' 
yoktur. Siz de usul bakımından söz aldınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla)' — 
Evet Sayın Başkanım usul bakımından söz al 
dım ve usul dışına çıktığımı tahmin etmiyorum. 
Bakam da icbar etmiyorum. Bakan tarafından 
cevaplandırılması icabeden sorular vardır. Bu
na cevap verilmemiştir. Birinci madde üzerinde 
kifayeti müzakere takriri kalnıl edildiği için 
haklısınız. Fakat ikinci ve mütaakıp maddeler
de Sayın Bakanın fırsattan istifade ederek buna 
cevap vermesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, bu sizin ricanız, bir usul 
meselesi --leğildir. 

(Geçici madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

7on L Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen?.. Buyurun 
Sayın Saıiıcalı, aleyhte. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saym 
Başkam, muhterem arkadaşlar. Kanun enine, 
boyuna müzakere edilmiş, faydalı ve mahzurlu 
tarafları ortaya konmuştur. Ben bu mütalâala
rı dikkatle dinledikten sonra o kanaate vardım 
ki, bu kanunun bilhassa birinci maddesin'm 
memleketimize faydadan ziyade zarar getire
ceği inancındayım. Bu kanun umumiyet itiba
riyle bilhassa yağlar üzerinde memleketimizin 
birinci derecede mahsulleriyle ilgili ve zarar ge
tirici mahiyette hazırlanmıştır. Sâyiı Ferid Me
len salâhiyetle ifade buyurdular ve Gümrük 
Resminden muaf tutulmıyabilîr dediler. Keşke 
bu kanaat kabul edilse idi ve belli - başlı mem
leket mahsûlleri, Amerikadan ithal edilen aynı 
cins ve nevi yağlar karşısında bir üvey evlât 
muamelesine tabi tutulmasaydı. Çünkü bu mad
deleri istihsal elen insanlar bunun vergilerini 
vermekte, rüsumunu ödemekte, her türlü harç
lara 'iştirak etmektedirler. Ama bu yağların 
yerine ikame etmek üzere getirmiş olduğumuz 
diğer yağlar bundan istifade etmektedir. Şim
di, elimde bir gazete vardır. Bu gazetede bir 
makale yazılmıştır. Bu makaleyi yazan do
çent memleketin belli - başlı gıda ve beslenme 
uzmanlarından birisidir. Bu makalenin başlığı 
şudur arkadaşlar: ölüm saçan gizli silâh soya 
yağı. Salâhiyetle kaleme alınmış bu yazıdan 
• ize iki satır okumama müsaadelerinizi bilhas
sa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, gazetenin adı
nı da söyleseniz... 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Ayva
lık Gazetesi, takdim edeceğim zatiâlinize Reis 
Bey. 

Amerika yılda 18 milyon ton soya fasulyesi 
üretmektedir." Vatanı Çin okm soya fasulyesi, 
yüzde 35 - 40 kadar protein, yüzde 18 - 20 yağ 
ihtiva eder. Fazla olarak soya, havadaki hidro
jen maddesini tesbit etmekte ve soya ekilen 
topraklar zenginleşmektedirler. Bu üç taraflı 
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çıkar, Amerikan toplumumu çok ilgilendirmiş, 
son elli yıl içinde Birleşik Amerika, dünyanın 
en çok soya eken memleketi haline gelmiştir. 
Soyanın proteinden zengin kısımlarını insan 
yiyeceği ve hayvan yemi olarak değerlendiren 
kuvvetli dostumuz, ilk zamanlar soya yağını 
margarine çevirerek, Amerika'da kullanmayı de
nemiş ve fakat her yıl 750 bin Amerikalının 
ölümüne sebobolan kalb ve damar hastalıkları
nın margarinlerle ilişkisi anlaşıldıktan sonra 
soya yağını bu gerçeği bilmiyen toplumlara 
satarak elde edeceği para ile, zeytin yağı gibi 
kandaki kollestireni düşürücü yağlar ithal et
meyi ve vatandaşlarının sağlığını korumayı dü
şünmüştür. Bizde birçok büyük şehirlerimiz
de kalp ve damar hastalıklarının art:şı, enfark-
stüs> ölüm misbetinin yükselmesi halkın bol 
margarin ve az bitkisel yağ yemesinin netice
sidir. 

Arkadaşlar, işte bizim üzerinde yalnız bir 
ver^i meselesi olarak mütalâa ettiğimiz konu 
bu derece derindir. Binaenaleyh, bu kanunun 
fayda getireceği mülâhazasında olmadığımı hu
zurlarınızda saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Aleyhte görüşülmüştür. Baş
ka lehte söz istiyen var mi l . Yok. Kanunun tü
münü oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, kanun açık oyla
rınıza arz edilecektir. Gündemimizin 2 nci mad
desine geçiyoruz. Sayın komisyonun yerini al
masını rica ediyorum. Sayın Eşref Ayhan. 

2. — Baraj inşaatı dolay siyle sular altında 
kalacak kasal-a, köy ve arazi hakkındaki Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan mstni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulcjtır-
ma ve İmar ve îskân, içişleri, Anayasa ve Ada
let, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlar", raporları. (Millet Meclisi 1/402; 
Cumhuriyet Senatosu 1/490) (S. Sayısı : 602) 

BAŞKAN — Raporum okunmasına lüzum 
olup olmadığı hususunu oylarınıza arz ediyo-

(1) 602 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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rum. Raporun okunmasını arzu edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Arzu etmiy enler... Rapo
run okunmamasına karar verilmiştir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu 
evvelce karara bağlanmış. Kanunun tümü üze
rinde görüşmek istiyen!. Yok. 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak 
kalaba, köy ve arazi hakkındaki Kanunun yü

rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Baraj inşaatı dolayısiyle su
lar altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki 6541 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyonler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 6541 sayılı Kanuna göre ya
pılmış bulunan ve işbu kanun yürürlüğe girdi
ği tarihte gayrimenkul bedeli henüz kesinleşme
miş olan işlemler hakkında 6830 sayılı İstimlâk 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak 
istiyen varmı? Yok. Sayın üyelerden hiç kim
se görüşmek istemiyorlar, komisyonun getir
diği metin üzerinde zaten. Bir tashihat mı yap
tıracaksınız? 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Bir hususu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gümüşoğlu. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 

— Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım, 
Meclisten gelen tasarının 2 nci maddesi Sena
to Plân ve Bütçe Komisyonunca vatandaş.n 
mağdur edilmemesi, gayrimenkulun bedeline 
taallûk eden mevzuda daha isabetli hüküm ge
tirilmesi mülâhazasiyle Millet Meclisi metni 
üzerinde komisyonumuz bir değişiklik yap
mış ve raporu Yüksek Huzurunuza bu haliyle 
getirmişti. Ancak sonradan vâki olan tetkika-
tımızda komisyonun madde üzerindeki değiş
tirmesi fiilî bir netice sağlamamakta bilâkis 
bâzı karışıklıklara vesile teşkil ettiği için Millet 
Meclisi metninin aynen kabulünü istirham ede
ceğiz, komisyon olarak bu şekilde tavzih ve tas
hih ederim, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Coşkunoğlu. 

Yalnız 'bir dakikanızı rica ediyorum. Buyuru
nuz. 

KÂMÎL COSKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim, Bütçe ve Plân Komisyonunun metni üze
rinde konuşma yapılıyor. Bu Komisyon, Adalet 
ve Anayasa Komisyonunun yani bizim Komis
yonun benimsemiş olduğu metni aynen yüksek 
hnTiH arınıza getirmiş. Simdi bundan rüeu ede
rek, Hükümetin ••getirmiş olduğu metnin kabu
lünü istivor. Hükümet ne getirmişti ve konu 
neye taallûk ediyordu? Kısaca sunu arz etmek 
istivoTim : 6541 sayılı Kanun baraj inşaatında 
ist im1 âk edilecek arazi hakkında kanundur, kı-
saca^. Bu kanun ile umum' ist'mkik hükümle-
r'nden avrılarak istimlâk olTen barajda su a1-
tınla. ka1on verler iein oradaki nrazi sahiplerin^ 
arazi ver^me^l u^ubü kabul edrnrs. vani «avnî:-
•sistnm' «ahi. Halbuki; Anavasamız biliyorsunuz 
ist:m1 âk hükümlerinin bede'i pes'n verilmek' ka
yıt ve şartma t",bi tu+uğu için bu hükmün Ana-
yasava uvgun o"! madiği mülâhazası ile Hükümet 
bu fıkramn. bu Hikra''>n kaldıramadı teVit'i i1n 

Meclise r^livüy. Vn r '^^udnr. -UT hüküm kalkın
ca ne olacak? Hükmü kadirdik, hüküm ka1 kın
ca umumi hüküm1 ere «adilccek. d o r u d u r ama-
şimdi biz Adalet ve A n l a s a TOm i sonunda hu 
mevzuu ikivo avırdık. E'^er hakikaten kesinleş
miş muamele bitmVe, artık müktesep bir hak 
husule gelmiştir, mazive e"lfm'velim. Fakat mua
mele bitmemişle ne ohneak? B'.Kakım tereddüt
leri bertaraf etmek. ön1 emek iein gayrimenkulun 
bede1! hakkında İhtikvflar henüz kesini esm "m is-e 
(gavrimenkuHin bedeli hakkındaki ihtilâf ke-
sinlesmişse mesele yok), ihtilâflar keshılcşmamis 
yani bir arazi vermek suretiyle kesinleşmemiş. 
bedeli verilmek suretiyle kesinleşmemiş şu veva 
bu şekilde kosi^eşmem'şse durum ne olacak? 
Yine eski kanuna müsteniden mi muamele yapı
lacak Yoksa, Uumumi istimlâk Kanununa göre 
mi? 

Bu gibi ihtilâfların önünü almak için 6541 
sayılı Kanuna göre yapılmış muamele de bu şe
kilde cereyan ediyor. Bu kanuna göre arazi ya
hut aynî bir şey vermek şeklinde cereyan edi
yor. Fakat, şimdi mal sahibi diyor ki, «Ben iste
miyorum. Bu kanun da iptal edildi. Alınız ara
zinizi.» Çünkü kesinleşmedi. Anayasaya aykırı 
dediğiniz şu hüküm de kalkıyor. Anayasanın em

rine göre ben, bedel istiyorum diyor. Bu gibi 
haberde durum ne olacak? Bu tereddüdü izale 
.etmek için biz Anayasa ve Adalet Komisyonun
da ikinci maddeyi şu şekilde yüksek huzurunuza 
sevk ettik. Dedik ki, «Yürürlüğe girdiği tarihte 
6541 sayılı Kanuna göre yapılmış olan ve işbu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte gayrimenkul be-
de'i henüz kesinleşmemiş olan işbnfer hakkında 
0330 savılı İstimlâk Kanunu hükümleri uygula
nır.» Binaenaleyh; bu tereddütleri ortadan kal
dırmak için mevcut ve yürürlükte bulunan Ana-
va-ava uvgun olan İstimlâk Kanununa göre iş
lem yapılsın rlive maddeye vuzuh verdik. Simdi; 
hu hükmün kaldırtması ve münhem olan şu 
maddenin bu kamınım yürürlüce girdiği tarihe 
uadar 65-11 savı1! Kanuna «üre vau^mıs bubınan 
k'klmum is;1cm1er muteberdir. Bakınız s'mdi; ya-
•-»ıinrs oVn bilûmum işlemler; ama kesin1 esmemiş 
;-'a horn kanun Anava.sava aykırıdır diye kaldırı-
^0r.-.nn-17 hem de ya-pılmış o1 an işlem kesinYş-
Tie."*e dahi Anayas-va avkırı obasını kabul et-
ne-i'-e • rn.^m^n mût'ikerdh- d'va^unuz. Biz bu 
"TMt"ıberi^eti bu şakimle iki ve avırdık. Kesini eş-
m's-'e, muteıberdir, müktesen bir hak, hulule gel
mişsin ke"!İn1esm"mlşsc, mûtoberivnt izafe ede-
"vvsnlz. Oünkü Anayasaya aykırıdır diye bu 
hükmü kal diriyoruz. 

Bu itibarla ben Adalet ve Anayasa Komis-
-rvı metnbı'n kabul elemesini daha uvenn bu-
bıvorum. Ada1 et ve Anayasa Komisyonunda bu 
kamın un. Sözeücü olduğum iein mâruzâtta bu-
bmdıım. Bütçe ve PVm K>m İyonunun kabul et 
t'o-i gibi kendileri de bunu kabul etmiş^rdir. 
T^akat şimdi bıvada Savın Başkanın veya Sayın 
Sözcünün ifadesi do-"ru değildir, buna iltifat 
' libnemeslni ve kendilerinin de komisyonda ka

bul ettikleri gibi, bu maddenin Adalet ve Ana-
'*arm Komisyonundan gelen şekliyle kabul edil
in as*nin doğru olacağını arz ediyorum. 

B.\SKAN — Savın Gümüşoğlu, Başkanlık 
müşkül durumla kalıyor. Bir kere kanunun Söz
cüsüsünüz. Kabul ettiğiniz bir metnin aksine gö
rüşme yapıyorsunuz. 

KÂMİL COSKUNOĞLU (Uşak) — Madde
nin alovhinde konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ooışkunoğlu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu o1 arak mezkûr kanunun Ana
yasa ve adalet yönünden de incelenmesi maksa
dı tahtında o komisyona havale edilmiştir. O ko-
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misyon Anayasa mevzuu içerisinde meseleyi mü
talâa etmiş ve ikinci maddeyi tadil etmiştir. Siz 
ikinci maddeyi aynen kabul etmişiniz. Bir mu-
lıalofet şerhiniz de yok. Fakat, Heyeti Umumiyc-
nin tenevvürü bakımından buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım; Sa
yın Coşkunoğlu'nun işaret buyurduğu gibi bizim 
maddeye esas olan Anayasa Komisyonunun tadil 
metnidir. Bu şekil işin vuzuhunu teinin etmek. 
maksadını istihdaf etmektedir. Ama şimdi tasa
rının ikinci maddesinin Millet Meclisi metni gibi 
aynen kabul edilmediği ahvalde bâzı mahzurlar 
mütalâa edilmektedir. Bsn bu mahzuru tesbit et
miş bulunmaktayım. Arz edeyim; takdir Yüce 
Senatonundur. 

6541 sayılı Kanuna göre kamulaştırma işlem
leri yapılmış olan Almus, Bayındır gibi baraj
lar için açılmış olan dâvalardan henüz netice 
alınmaması sebebiyle takdir edilen bedeller ke
sinleşmemiş olacaktır. Bu itibarla bu barajlar 
için kamulaştırma işlemlerine 6830 sayılı Kanu
na göre yeniden başlanması ve muameleleri bu
na göre ikmal etmek zaruretiyle karşı karşıya 
gelinecektir. Bu takdirde ise, yeniden birtakım 
masrafların ihtiyarına sebebiyet verilecek ve 
vatandaşların istimlâk paralarını bu sebeple bir 
müddet daha alamamalarına vesile hazırlanmış 
sebebolunmuş olacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, Heyeti Umıı-
miyeyi fazla işgal etmemek yönünden bir nok
tayı arz etmeme müsaade buyurun. Bunun Ko
misyon Sözcüsü olarak geri almanızı rica ede
ceğiz. Çünkü, Komisyonun ittifakla vermiş oldu
ğu bir karar üzerinde söz hakkı mahfuz bulun-
mıyan bir sözcünün mütalâası Başkanlığımızca 
yerinde görülmemektedir. O bakımdan siz alı
nız. Komisyon da... 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alınız. Mesele kalmamıştır. 
Geri alıyor efendim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşaik) — Olmaz, 
efendim. 

BAŞKAN — Niçin olmaz? Buyurunuz efen
dim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul ba
kımından olmaz efendim. 
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• BAŞKAN — Usul bakımından buyurunuz 

efendim. Her zaman Komisyon teklifini geri 
alır. 

KÂMİL COÇKÜNOĞLU (Uşak) — Efen
dim, Komisyon teklifini geri alır. Hilâfına bir 
takrir olursa. Komisyonun kendisi ittifakla Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan gelen metni ka
bul etmiş. Şimdi burada rücua kalikıyor. Rücûu 
muteber değil, Sayın Başkan da bunu ifade etti
ler. Şimdi no olur? Bunun hilâfına başka bir üye 
tekrir verir, bu takrir üzerinde münakaşa olur
sa o zaman denir ki; ben geriye alıyorum. Bi
naenaleyh; müzakere edeceğim. Kendisinin itti
fakla kabul ettiği metin bizim metnimizdir. Biz 
de bunun hakkaniyet ve Anayasa'ya uygunluğu
nu izah ettik, biraz evvel Yüksek huzurunuzda. 
Daha izah da edebilirim. Kendilerinin ifade et
tikleri mahzurlarda yoktur. Zaten ihtilâf safha
sında iş; mahkemede... Efendim masrafa duçar. 

BAŞKAN —• Sayın Corıkunoğlu lütfen; gö
rüşeceğimiz bir madde kalmamıştır, Komisyon 
geriye alchktan sonra. Usul bakımından görüşün. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bcn-
denizce alamaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer; usul hakkında. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 

Komisyon her zaman bir maddeyi talebeder, ge
ri alabilir. Yalnız müzakere mevzuu olan, Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun metni ise, Bütçe 
Komisyonunun talebi ile bu tasarı geri alınamaz. 
Evvelâ bunun tesbit edilmesi, yani müzakere 
mevzuu olan esas alınan Adalet ve Amayasa K > 
mi'Tvonunun kararı mıdır, yoksa Karma Bütçe 
Komisyonunun kararı mıdır? Bunu tesbit ettik
ten sonra, Karma Bütçe Plân Komisyonunun ka
rarı ise, talep üzerine geri alınabilir, değilse, 
aidolduğıı komisyonun talebetmesi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Usulü halledelim, İçtüzüğümü
zün 76 ncı maddesi meseleyi hallediyor. Her ne 
kadar Anayasa ve Adalet Komisyonunun metni 
bahis konusu ise de, bunu Karma Bütçe Komis
yonu kabul etmiştir. Karşımızda Plân ve Bütçe 
Komisyonu var. Eğer Anayasa ve Adalet Ko
misyonu olsaydı Sayın Gümüşoğlıvnun yerinde 
Sayın Ooşkunoğlu alacak idi. O bakımdan', onun 
metindir diye komisyonun burada bir görevi 
yoktur. Anayasa ve Adalet Komisyonunun yet
kisi vardır denemez. O bakımdaa son komisyon 
geri almayı kabul ettiği takdirde biz gerivermek-
lo mükellefiz. 
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Sayın Tuna, usul bakımından mı efendim? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Hayır, efendim. 
BAŞKAN — Biz geri veriyoruz, müzakere 

edilecek birşey yok efendim. Komisyon alıyor. 
Geri aldığınız cihetle biz tümünü gerivere-

lim. Çünkü bu madde kabul edilmeden diğer 
maddelere geçilmesi ve bir neticeye bağlanması 
mümkün değildir. Müddet; 1 . 5 . 1965 tarihin
de bitmektedir. Müddetimiz vardır. Çünkü ge
çen tatil devresi işlemiyor. 

Gündemimizde İçtüzük tadil teklifleri var
dır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporu okunmuş ve 
Sayın Sırrı Atalay'da söz kalmış. Buyurun Sa
yın Sîrrı Atalay. (Komisyon yok, sesleri.) Komis
yon burada efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, zannederim ki, 15 - 20 gün önce içtüzü
ğün 114 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Sayın Maraş Senatörü arkadaşımız ile diğer dört 
arkadaşının teklifleri görüşülmekteydi. Ve bu 
arada araya tatiller girdi ve bir hayli zaman da 
geçti. Meselenin kısaca esasını tazelemek istiyo
rum. Arkadaşımızın teklifleri içtüzüğün 114 ncü 
maddesine bir son fıkra ilâvesiyle Anayasa Mah
kemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri için 
yapılan seçimlerde 2/3 çoğunluk veya bilâhara 
salt çoğunluk, veyahut daha sonra âdi çoğunluk 
temin edilemediği takdirde ara verilecek tatiller 
sırasında üyeliklerden her hangi birisi için aday
lığını koyan ve Başkanlık Divanınca isimleri tes-
bidedilip, listelerde ilân edilenlerin dışında da 
sayın üyelerden her hangi bir kimseyi Anayasa 
Mahkemesine veya Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye gösterebileceği ve bunun muteber olacağını 
temin zımnında bir teklifte bulunmuşlardır. Ko
misyonun yaptığı tetkikat sonunda arkadaşları
mızın 114 ncü maddenin sonuna 2 fıkra eklen-

(1) 559 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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mesi hakkındaki teklif reddedilmiş bulunmakta
dır. Gerçekten komisyonun, teklif metninin birin
ci fıkrasındaki redde, katılmak yerinde değildir. 
Yalnız son fıkra olarak yani ikinci fıkra olarak 
yapılan tekliflerin reddi yerindedir. Birinci fık
radaki teklifin reddi ise, yerinde değildir. Bu
nun sebeplerini izah etmek isterim. Anayasa Mah
kemesi üve^i seçimi sırasında üyelerin niteliği ha
iz olup olmadığı konusunda Sayın Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin bir fikir sahibi olup olma
maları neticesinde büyük bir tesir meydana ge
tirmez. Çünkü kanunun üçüncü maddesi ve Ana
yasa Mahkemesinin tüzüğünün 6, 7 ve 10 ncu 
maddelerine konulan hükümlere göre, Cumhuri
yet Senatosunca Anayasa Mahkemesine üye ola
rak seçilen bir kimse bu nitelikleri haiz değilse, 
bir itiraz vâki olursa Anayasa Mahkemesi top
lanacak bu itirazı tetkik edecek, eğer bu niteliği 
haiz değilse seçilen üye gerekirse Anavasa Mah
kemesi onun üyeliğini iptal edecektir. Böyle olun
ca Cumhuriyet Senatosunda adayların niteliği 
konusunda bir fikir sahibi olup olmamasının bü
yük bir neticesi yok. Çünkü Anayasa Mahkeme
si Kanunu ve içtüzüğün de ileride bu husus için 
hükümleri mevcuttur, itiraz üzerine muamele ya
pılacaktır. Gerekse nefi cihetine gidilecektir. An
cak Yüksek Hâkimler Kurulunda yapılan seçim
lerde Cumhuriyet Senatosundan seçilen bir üye 
Anayasanın çeşitli hükümlerinde yeri görülen ni
teliği haiz değilse ve Yüksek Hâkimler Kurulu
nun kuruluşu hakkındaki Kanunda yazılı nite
likleri haiz değilse ne olacaktır? Bunun hakkında 
Yüksek Hâkimler Kurulu kuruluş Kanununda 
hiçbir hüküm yoktur. Meselâ biz bir seçim yap
sak, Yüksek Hâkimler Kurulu kanunun ve Ana
yasanın şart koştuğu niteliği haiz olmıyan bir 
kimseyi seçsek o da Yüksek Hâkimler Kuruluna 
girerse bir şikâyet ve bir itiraz olursa, bu itirazı 
ve şikâyeti tetkik edecek hiçbir merci yoktur. Ve 
bunun üzerinde yapılacak hiçbir muamele yok
tur. Halbuki Yüksek Hâkimler Kurulunun di
ğer üyeleri için, meselâ Yargıtaym seçtiği yahut 
1 nei sınıf hâkimlerin bir araya gelip yaptıkları 
seçim için bir seçim kurulu vardır. Ve bu seçim 
kuruluna karşı itirazlar yapılmaktadır. (Seçilen
ler için.) Ama teşriî organlardan seçilip gelen
ler için her hangi bir niteliği tetkik edecek bir 
merci ve bir hüküm yoktur. .Şu halde arkadaşla
rımız burada haklıdırlar. Çünkü, Yüksek Hâ
kimler Kurulu seçilen bir kimsenin nitelikleri 
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haiz olmadı diye her hangi bir muamele yapmı-
yacak. Burada seçtik ve gönderdik. Bu seçilen 
gönderme üzerinde ne gibi bir muamele yapıla
caktır. Cumhuriyet Senatosu eğer, Başkanlık Di
vanı bir tetkikat yapmadan sadece arkadaşlar 
her hangi bir üyeyi seçmiş olacak olsalar, her han
gi bir talibi, adayı seçmiş olacak olsalar Yüksek 
Hâkimler Kuruluna gidecektir. îşte komisyon bu
rada haksız. Arkadşalarımız burada diyor ki, ko
misyon haklı. Teklifte bulunan arkadaşlarımız 
diyor ki, Başkanlık Divanının tesbit ettiği isim
lerin dışnıda da her halükârda Yüksek Heyet bir 
adayı seçebilir. Seçtiğiniz bir adayı birdenbire 
seçtiniz, niteliği hakkında hiçbir fikriniz yok. Se
çildi gitti fakat nitelikleri haiz değil. Ne olacak
tır? Bir hüküm yok. Anayasa Mahkemesinde var. 
Yüksel: Hâkimler Kuruluna Yargıtaydan seçim
le gelen üyesi veya birinci sınıf hâkimlerden seçi
lip gelenler için hüküm var. İtiraz olunursa şu 
muamele yapılır ve iptal edilir. Ama teşriî or
gandan seçilip gelenler için hiçbir hüküm yok
tur. O halde bir baraj koymak mecburiyeti var
dır. 114 neü maddede bu mevcut. Nedir? Baş
kanlık Divanı nitelikleri tetkik edebilecektir. Ve 
bir liste hazırlıyacaktır. Bu listeye göre seçim
ler yapılacaktır. Burada komisyon haklı, teklifte 
bulunan arkadaşlarımızın haklı görülmesine im
kân yoktur. Çünkü tekliflerinde ne diyorlar? 
Umumi Heyet istediği şahsı seçecektir. 

Başkanlık Divanının listesinde isimleri olsun 
olmasın, ilân edilsin edilmesin herhangi bir şa
hıs seçilebilecektir. Seçtinizse bu mahzurludur. 
Bu mahzuru neyle önliyeceksiniz? Bu mahzur;! 
önliyecek hiçbir tedbir yoktur. Bu sebeple ar
kadaşlarımızın bu teklifine katılmaya imkân 
yoktur. Ancak bir hususta da bir anlaşmaya 
varmak mecburiyetindeyiz. 1 sene hattâ 1,5 se
ne önce Anayasa Mahkemesi üyeliği veya Yük
sek Hâkimler Kurulu üyeliği için isimleri tesbit 
edildi, bu isimler çeşitli turlardan geçti, bir tür
lü seçim yapılamadı. Şimdi ister Anayasa Mah
kemesi üyeliği, ister Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeliği için Anayasamız çeşitli nitelik şartları 
koşmuştur. 40 yaşında olacak, şu şu nitelikler
de olacak. Peki 1,5 sene önce 38,5 yaşında olan 
veya 33 yaşında olan diğer nitelik şartlarını ha
iz bulunan bir kimse, 1,5 sene sonra yaşı dola-
y siyle bu niteliğe sahip ise, 1,5 sene oradan 
geçmiş. Veyahut bir sene, 1,5 sene önce birinci 
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sınıfa ayrılmamışsa, ama 1,5 sene sonra bu şart
ları haiz ise Anayasa vatandaşlara muayyen ni
telikleri haiz olduğu zaman muayyen mevkilere 
gelmek, tâyin ve seçilmek hakkını kesin ve âmir 
hüküm olarak tâyin ve tesbit eder. Aradan ge
çen zaman zarfında secim olmıyan bir zaman
da bu nitelik şartlarını haiz olanları Başkanlık 
Divanının ilân ettiği isimlerin dışında hiç kim
se olamaz şeklinde almaya da imkân yoktur. 
Burada da arkadaşlarım haklıdırlar. Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununa göre, Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyeleri şu şartları haiz olacak; 
Anayasa Mahkemesi Kanununa göre de bu 
mahkemenin üyeleri şu şu şartları haiz olacak. 
1,5 sene önce bu şartları haiz değildi, yaşı tut
muyordu, birinci sınıf hâkimliğe ayrılamamıştı 
veya öğretim üyesi değildi. Öğretim üyesi ol
muştur üniversitede, bu şartları haiz olmuştur, 
birbuçuk sene geçmiştir, hâlâ birbuçuk sene ev
vel yapılan müracaata bağlı kalınarak hiçbir 
işlem yapılmaması da Anayasanın 58 nci mad
desine aykırıdır. Anayasanın 58 nci maddesini 
okuyorum. «Hizmete alınmada, ödevin gerektir
diği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetile
mez.» Bu niteliklere bugün haiz olanlar birbu
çuk yıl önce haiz değil iseler, bu haklardan her
hangi bir sebeple mahrum kılmaya imkân ve 
ihtimal yoktur. Bu sebeple bir çözüm yolu bul
mak mecburiyetindeyiz. Bu da teklifin bir fık
rasını kabulü ile diğer fıkrasını kabul etmemesi 
gerekir. Yani, muayyen, münasip bir müddet, 
mâkul bir müddet geçip de eğer seçim yapıla
mıyorsa aradan 3 ay, 6 ay, 9 ay geçtikten sonra 
Başkanlık Divanına iade edilmesi gerekir. Baş
kanlık Divanı da yeniden ilân edip, yeni isim
ler talibolursa İçtüzüğün 114 ncü maddesinde
ki usullere göre yeniden ilân yapmak mecburi
yeti vardır. Bunun yerine getirilmesi lâzımdır. 

O halde meseleyi şimdi özetliyeyim : Diledi
ği şekilde Başkanlık Divanının tesbitine bağlı 
olmadan ve nitelik araştırılmadan yapılacak bir 
seçim sistemi yerinde değildir. Fakat muayyen 
bir müddet geçip de seçim yapılamamışsa bu 
fasıla arasından bir sene, birbuçuk sene geçip 
de seçim yapılmamışsa, artık 1,5 sene önceki 
müracaat edenlere bağlı kalarak onun dışında
ki talepler nazarı itibara alınmaz, denilemez. 
Anayasanın 58 nci maddesine uygun olmadığı 
cihetle yeni bir çözüm noktası bulmaya mecbu-
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ruz ve bunun için tüzüğü değijtirmiyc de lüzum I 
yoktur. Başkanlık bunu kendiliğinden yapacağı 
gibi umumi heyetin temayülüne uygun olarak 
da Başkanlık Divanı bunu geri alır, yenide :ı 
ilân yapılır ve seçimlere gidilebilir. Bu arada, 
Cumhuriyet Senatosunun mütemadiyen Anaya
sanın 143 ncü maddesini ihlâl ettiğini tesbit et
mek lâzımdır. Kanun yapıcı herkesten çok, her
kesten önce kanunlara riayete mecburdur. Hele 
Anayasa olunca. Cumhuriyet Senatosu maalesef 
ıstırapla ifade etmek lâzımdır ki, 1,5 yıldır Ana
yasanın 143 ncü maddesini ihlâl etmektedir. 
Anayasamızın 143 ncü maddesine göre ve Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun G ncı madde
sine göre, Yüksek Hâkimler Kurulunun dört 
yıllık görev süresi iki yılda bir yenilenir. Bu 
yenilenme bir yıldan fazladır ki Cumhuriyet 
Senatosunun vazifesini yapmaması sebebiyle 
yerine getirilmemektedir. Cumhuriyet Senato
sunun birbueuk yıla yakın bir zamandır Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye seçemediği içindir 
ki, bir yddan beri diğer üyelerin seçimlerinin 
yapılmasına rağmen Yüksek Hâkimler Kurulu
nun üyelerinin yarısı yenilenmemi ştir. Anayasa 
ve Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu maddesi 
sarihtir. Yenileri tam seçilmedikçe eskiler vazi
fesine devam edecektir. Vazifeleri biten eski 
üyeler yerine Cumhuriyet Senatosu iki yeni üye 
seçmemekle işbu Anayasanın şimdi okuyacağım 
143 ncü maddesini mütemadiyen ihlâl etmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Cumhuriyet Se
natosu Anayasanın 143 ncü maddesini ihlâl et
memektedir. Aynı maddede seçimin salt çoğun
lukla yapılacağı tasrih edilmiş; salt çoğunluğun 
temin edilememesi hasebiyle netice bu şekilde 
yürümüştür. Bu bir ihlâl değil, bu bir seçim 
hakkının kullanılmasıdır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 184 kişiden 
mürekkep Cumhuriyet Senatosu bu salt çoğun
luğu daima temin edilebilir, temin edilemiyor 
diye Anayasanın 143 ncü maddesini ihlâl etmi
yor şeklinde anlamıya imkân yoktur. 

«Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev 
süresi 4 yıldır. Her iki yılda yarısının seçimi 
yapılır.» 

Anayasanın 143 ncü maddesi; aynı zaman
da Başkanımızın da ifade ettiği gibi salt çoğun-
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lıık şartını da koşmaktadır. Ama salt çoğunluk 
muayyen bir şarttır. Asblan maddi imkânsız
lık değildir ki, yani Cumhuriyet Senatosu top-
hmamıyorsa, Cumhuriyet Senatosu 94 kişisiylc 
bir araya gelemiyorsa, o maddi imkânsızlık var 
ılemektir. Ama bunun dışında her içtimamda 
Cumhuriyet Senatosu toplandığına göre 94 kişi
si vardır demektir. O halde mevcudolan 94 kişi 
ile seçinıi yapması farz ve mümkün olmasına 
rağmen Anayasanın işbu 143 ncü maddesini 
Cumhuriyet Senatosu kanun yapıcı olarak ihlâl 
etmekte demesek de yerine getirmemektedir. 
Bu şekli ile kanunu yapan bir müessese, kendi
si yerine getiremezse, açık meydandadır, 1,5 yı
la yaklaşan bir zamandır Yüksek Hâkimler Ku
rulu Anayasanın emrettiği şekilde işliyememck-
tedir. Biz bunu kendimiz yapamaz isek, kanun
ların, objektif olarak en açık ve basit bir ifa
desi vardır, kanuni ara herkes riayete mecbur
dur, bilsin veya bilmesin. Riayete herkesi mec
bur kılan kanun evvelâ yapıcısını mecbur kı
lar. Bu da hukukun en basit bir kaidesidir. Baş
kalarını mecburi kılan kaideleri yapan bir mü
essese kendisinin yapabileceği bir kanuna en 
evvel riayet etmesi gerekir. Şimdi buna da işa
ret ettikten sonra tekrar 114 ncü maddeye dö
nelim. 114 ncü maddede Komisyonun dilediği 
şekilde serbestçe seçim yapma hakkını üyelere 
veren husus hakkındaki redde iştirak ediyoruz. 
Bu hususta arkadaşların teklifine iştirak etmi-
ye, imkân yoktur. Ama aradan geçen zamana 
rağmen yeni şartlar, yeni seçim imkânları te
min etmek Anayasanın 58 nci maddesindeki 
hakkı da bağışlamak ve adaylara verebilmek 
için Başkanlık Divanına, muayyen fasılalarla 
seçim yapılmamışsa adayları t es .bit etmek/yeni 
isimler varsa bunların da niteliklerini arayıp 
tesbit etmek üzere Başkanlık Divanına bir im
kân verilmesi hususunda teklifim tam değil 
ama arkadaşlarımın bu yolda yapacakları tek
lif yerindedir ve iyi bir şekilde karşılanması 
mümkündür. Ama son fıkra olarak istedikleri 
hususun demin arz ettiğim sebeple yerine geti
rilmesine imkân yoktur. 

Niteliği tetkik eden bir müessese olmadığı 
cihetle Yüksek Hâkimler Kurulunda diğer mü
esseseler de var. Yargıtay için vardır. Teşriî or
gandan giden üyeler için bir tetkik müessesesi, 
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bir itiraz imkânı olmadığı için, bu sebeple s n 
fıkra hakkındaki teklif yerinde delildir. Bunu 
geri alırlarsa öbür fıkraya iştirak edeceğim. 

BAŞKAN — Açık oyunu kulla'imıyan sayın 
üyeler var mı? Oyunu kullanmamış arkadaşlar 
kullandıktan sonra oylama muamelesi bitmi; 
olacaktm. Buyurun Sayın Sözcü. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜ3Ü ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muh
terem. arkadaşlarım, birkaç gündür İçtüzüğün 
114 ncü maddesinin değiştirilmesini müzakere 
ve mütalâa etmekteyiz. Bugün S"iym Atalay 
arkadaşım mühim noktalara temas etti. Ona ar
zı cevap etmeden evvel, bundan evvelki görüş
melerde temas edilen, ehemmiyetle temas erli
leri bir hususu burada si::c arz etmek mecburi
yetindeyim. 

Filhakika birçok iddialar mevcut. Fakat bu 
iddialar tarai'mızdam kıymeti en diril eleğine gö-
re, hassaten bir mühim iddia üzerinde durmak 
zaruretini hissetmekteyim. 

Burada dendi ki, İçtüzüğün 1.14 ncü madde
si Anayasanın 145 nci maddesine aykırıdır. Se
bep de şu : Anayasanın 145 nci maddesi bir 
Parlâmento üyesinin istediği anda namzet gös
termesini temin ettiğine göre, 114 ncü madde 
de bu teminatın dışına çıkmak suretiyle bir 
müddet evvel namzetleri tesbit ettiğine göre, 
bu, Anayasaya aykırıdır, dendi. Arkadaşlarım, 
evvelâ şunu arz etmek isterim; eğer İçtüzüğü
müzün 114 ncü maddesi Anayasaya aykırı ol
muş olsaydı, Anayasaya aykırı İçtüzük hüküm
lerini kemali hassasiyetle takil-eden muhtelif 
partilere mensup grup arkadaşlarımız bugüne 
kadar bu 114 ncü maddenin iptali için de Ana
yasa Mahkemesine elbette dâva açmış olurlardı. 
Anayasanın derpiş etmiş olduğu seçim müesse
sesi ne zaman mcvzuubahsolmuş ise o seçimin 
t-mzimi hükümleri de aynı zamanda Anayasa
nın dışındaki birtakım usuller ile tesbit edilmiş; 
bulunmaktadır. Meselâ, milletvekili veya sena
tör seçimlerinde Anayasa herkesin şu nitelikle
ri haiz olanların namzet gösterileceğini derpiş 
etmiş olduğu halde Seçim Kanunu aynen bi
zim İçtüzüğümüzün Yüksek Hâkimler Kurulu 
ve Anayasa Mahkemesi üyeleri için derpiş; et
miş olduğu hükümler gibi bir müddet ile tak-
yidetmiş, daha evvel seçilmek istiyenlerin ilânı 
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gibi usuller derpiş etmiştir. Şimdi arkadaşla
rım, bu aynı zamanda Anayasaya aykırı değil, 
seçmenleri uyarma bakımından elzem hüküm
lerdir de. Şimdi tasavvur buyurun, bugün seçim 
yapılıyor, Yüksek Hâkimler Kurulu için. Nite
likleri tesbit edilmiş ve dosyaları yine İçtüzü
ğünüzün derpiş etmiş olduğu hükümlere göre 
meclisler Riyaset divanlarına verilmiş dosyalar
da arkadaşlarımızın o niteliklerin yerinde olup 
olmadığını, yahut da müracaatçıların en elya-
kmı, lâyıkmı seçmek gibi bu durumda bulunup 
bulunmadıklarını gidip tetkik edebilirler. Ta
savvur buyurun, 15 tane aday gösterilmiş olsun 
ve bu adayların da dosyaları, ki hepimizce tet
kik edilmesi mefruzdur, öyle olmak lâzım. 
114 ncü maddenin değiştirilmesi hassasiyetini 
gösteren arkadaşlarımızın elbette ki gidip bu 
arkadaşların, müracaat eden namzetlerin nite
liklerini tesbit etmek hassasiyetini göstermiş 
olması elbette ine haiz olur. Şimdi o gün, seçim 
yapılacağı rS^ bir namzet çıkmış, arkadaşları
mızın noktai nazarı kabul edildiği takdirde, ben 
sn adamı namzet gösteriyorum, denmiş. Fakat 
bütün Cumhuriyet Senatosu üyeleri daha gün
lerce evvel dosyaların üzerinde tesbit etmiş ol
dukları niteliklerin tesiri altında iken hakika
ten çok yerinde tetkiklerle o nitelikleri tesbit 
edilmiş bulunmakta iken, çıkan namzedin bir
denbire herhangi bir meziyetinin o anda kulak
lara fısıldanmasiyle o namzedin diğerlerine te
vafuk etmesi, aynı zamanda seçimde, Cumhu
riyet Senatosunun değiştirilmiş olan bir hükmü 
ile eşitsizliği temin eder ki, esasen getirilmiş 
olan bu hüküm Anayasa düşüncesiyle gayrika-
bili izah olur. 

Şimdi arkadaşlarım, bendeniz kürsüden ay
rılıyorum ve ayrılmadan evvel de şu görüşme
lerin ışığı altında komisyan üyesi arkadaşları
mızla filhakika temas etmek imkânım bulama
dım. çünkü birçokları burada yoktur. Şu görüş
melerin ışığı altında hâdiseyi bir daha tezekkür 
etmek maksadiyle Yüksek Riyasetten Komisyo
na iade etmesini istirham edeceğim. 

Ancak Sayın Atalay arkadaşımın burada 
kısmen filhakika sonra kısmen tasrih etmiş ol
masına rağmen Cumhuriyet Senatosunu yapıl
mamış olan secimle Anayasayı ihlâl eder halde 
izah etmesini, sonra tashih etmiş olmasına rağ
men terviecdemedim. 
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Şimdi arkadaşlarım, Anayasanın en büyük 

teminatı, Anayasanın en büyük vasfı seçim hak
kını temin etmiş olmasıdır. Bir seçmene, sen şu 
kadar zaman içinde seçimi yapacaksın, diye bir 
hüküm mcvcudolmadığı takdirde, sen mutlaka 
şu kadar zamanda seçim yapmadığın takdirde 
Anayasayı ihlâl ettin denilemez. Kaldı ki seçim 
hakkının istimalinde seçmenin eğer Anayasa 
hükümleri bugünkü durum ile gayrikabili ter
viç veya Anayasa tedvin edilirken bugünkü du
rumları düşünülmemek suretiyle birtakım hü
kümler vaz'edilmiş ise bu hükümlerin ışığı al
tında da seçim hakkını istimal eden bir Yük
sek Senatoya, «Anayasayı ihlâl ettin» denme
mesi lâzımgclir. Kaldı ki, çok saydığım Atalay 
arkadanım da Anayasayı ihlâl etmese dahi Ana
yasa gereğince vazifesini yapmamış olurlar, bu
yurdular. Kaldı ki, Sırrı Atalay arkadaşımızın 
fikri tervicedilmiş olsaydı, yani kendisinin 
Anayasayı ihlâl veya ihmal etmek demesiyle 
Anayasayı ihlâl veya ihmal etmek durumuna 
dihmüş olsaydık, şurada şu anda bulunan ar-
kadaşlarımı-nn dışında herkesin Anayasayı tah-
ribettiği kolaylıkla iddia edilir. Çünkü burada 
kimse yok şimdi, görüyorsunuz. O itibarla Ana
yasa hükümleri içinde düşünülemiyen hâdise
lerden dolayı ve bugün ışığa çıkan hâdiselerde^ 
dolayı bir Yüksek Senatoya • Anayasayı ihlâ1 

veya ihmal töhmeti izafe cdilmektensc hep be
raber başbaşa verelim, şu Anayasanın bugüne 
kadar gelmiş olan hükümlerini bir hal yoluna 
sokalım temennisinde bulunmak daha yerindr 
olur. O da, herhalde muhtelif gruplarda daha 
ziyade yekdiğerine yaklaştıkça bunlar tervic-
cdilir veya edilmez, bu Yüksek Senatonun tak
dirine bağlıdır. 

Şimdi arkadaşlarım, sizi biraz daha yormuş 
olduğum için özür dilerim. Hakikaten faydalı 
görüşmeler de oldu. Ona da işaret etmek iste-
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rim. Komisyonda benim şahsan düşünemediğim, 
diğer arkadaşlarımın düşünüp düşünmediklcri-
'ii bilmiyorum, benim düşünemediğim hâdiseler
le karşı karşıyayım. Komisyon arkadaşlarımın, 
burada bulunmıyan arkadaşlarımın hep linin fi
kirlerini almak imkânına sahip değilim. O iti
barla sözcülük hakkımı istimal ederek şu ko
nuşmaların ışığı altında 114 ncü maaddeyi tek
rar müzakere etmek üzere bir imkân verilmesi
ni, maddenin Komisyona iadesini teklif ederim. 
Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Komisvon adına Sözcü Sayın 
Kayalar geriye alma teklifinde bulur muşlardır. 
Yalnız Bu konuda Samsun Senatörü Enver Işık
lar ile Burdur Senatörü Sayın Kmaytürk tara
fından verilmiş bir takrir vardır. Onu da Ko
misyona iade edeceğiz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Ictüzrr'ün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 
"e Cumhuriyte Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı: 560) 

BAŞKAN — Komisvon Başkanı ? Yok. Söz-
ıü'1 Yoık. Bu sebeple müzakeresini bırakıyoruz. 

Acık oylama neticesini arz ediyorum. 
Türkive Cumhuriveti Hükümeti ile Amerika 

'^rlcs'k Devletleri Hükümeti arasında yandan 
^ r a i İstihsal Fazlası Andlaşma'arı gereğince 
:thal olunacak zirai ve gıdai marlrteler ile be
delsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
nıalr^me, teçhizat ve vasıtaların vergi muafi
yeti hakkındaki Kanunun oylamasına (101) 
"iye katılmış, (93) kabul (6) red, (2) çokinser. 
Tanım salt çoğunluk sağlanmak suretiyle kabul 
odümlştii'. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde kal
madığından 21 . 4 . 1965 Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17,35 

5. =- SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SOKU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplcn'm, Ordu Yardımlaşma Kurumuna dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 

Hasan Dinçor'in cevabı (7/199) 

Senato Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Savunma Bakan-
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lığmca yazdı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulımasmı arz ederim. 

Bağımsız Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

1. Ordu Yardımlaşma Kurumu mesken kre
disi tahsisinde takibolunan usuller nelerdir? 
Bu usullerle adalet sağlanmakta mıdır? Kredi 
dağıtımında Kurumun ekonomik bünyesi bakı
mından iktisadi rasyonellik prensibi dikkate 
alınmakta mıdır? 

2. Millî Savunma Bakanlığı ile kuvvetlere 
ait konutlardan faydalanma şartları nelerdir? 
Bu şartların tesbiti için ne gibi usuller takib-
olımmaıktadır? Şartlara aykırı olarak konut'tah
sisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa nerelerde, ki
min emriyle ve ne için yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı 
Ankara 

7 . 4 . 1965 
Kanun : 2353 - 65 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan 

tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması is
tenen Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilgili ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. Arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

I - Ordu Yardımlaşma Kurumu mesken kre
disi tahsisi şu esaslara göre yapılmaktadır. 

1. Kurumun daimî üyelerine, 205 sayılı 
Kuruluş Kanununun 33 ncü maddesinin (f, g, 
h) fıkraları gereğince mesken kredisi verilece
ği, aynı kanunun 32 nci maddesinde mesken 
kredisinden istifade edecek kurum daimî üye
lerinin haiz olmaları gereken vasıf ve şartla
rın yönetim kurulunca tesbit edilerek genel ku
rula arz edileceği öngörülmüştür. 

Bu hüküm muvacehesinde, Geme! Kurulun 
tesbit ettiği prensip kararlarına uygun ola
rak mesken yardımı yönetmeliği hazırlanmış 
ve tatbikatına geçilmiştir. Mezkûr yönetmeli
ğe göre mesken kredisi tahsisinde takibolunan 
usuller aşağıda açıklanmıştır. 
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Mesken kredisi, kurumun daimi üyelerini 

sosyal seviye ve durumlarına uygun birer mes
ken sahibi kılmak gayesiyle verilmektedir. Bu 
maksatla 200 milyon Tl. lık fon teşkil edilin
ceye kadar kurum mevcutlarından her yıl 20 
milyon Tl, mesken kredisi fonu ayrılmaktadır. 
Mesken fonumun 200 milyon Tl. ya baliğinden 
sonra, yıllık tahsilat nisbetinde üyelere kredi 
verilmeye devam edilecektir. 

Kurum daimi üyelerine mesken kredileri; 
a) Yapı kredisi, 
b) Ek kredi, 
Olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Üye 

yapı kredisi veya ek kredi yardımlarının sa
dece birinden ve bir defa faydalanabilir. 

a) Yapı kredisi her bir üye için azami 
40 000 Tl. dır. Bu kredinin verilmesinde hiz
met süresi esas alınmıştır. En fazla hizmet sü
reli üye öncelik almaktadır. Yapı kredilerinin 
üyeler arasında hiçbir tefrik yapılmaksızın tev
ziini temin bakımından en yüksek hizmet sü
reli üyelerden başlamak üzere ve mesken fonu 
nazara alınarak, aşağıya doğru inilmektedir. 

Bugün için yapı kredisinden 27 ve daha faz
la hizmet süreli üyeler faydalanmaktadır. îler-
ki yıllarda daha az hizmet süreli üyelerin talep
leri karşılanacaktır. 

b) Ek kredi için tesibit edilen âzami miktar 
10 000 Tl. dır. 

Ek kredi, üyelerin T. Emlak Kredi Banka
sı, İşçi Sigortaları gibi mesken edinmeye im
kân sağlıyan diğer kurumlardan istifade su
retiyle elde ettikleri malî imkânlara ek olarak 
verilmektedir. 

Yapı kredisi 1.5 yıl ve ek kredi 5 yıl vâde 
ile verilmekte ve karşılığımda gayrimenkul ipo
teği alınmaktadır. 

2. Yukarıda arz ve izah olunan usuller 
dairesinde mesken kredisi işlemleri, üyeler ara
sında subay, astsubay ve sivil memur tefriki 
yapılmaksızın, hizmet süresi esas alınmak su
retiyle uygulanmaktadır. Hizmet süresine eşit
lik halinde, çocuk sayısı fazla olanlara önce
lik verilmek suretiyle mesken kredilerinin tev-
ziinde adalet sağlanmaktadır. 

3. Ordu Yardımlaşma Kurumu bir sosyal 
sigorta müessesesidir. Kurum, emsali sosyal si
gorta işletmelerinden bir bakıma farklı üyele
rine karsı ifa etmekle mükellef ibulundugu sos-
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yal yardımların yanısıra, kanunda öngörülmüş 
bulunan sosyal hizmetleri de yapmak duru
mum dfid iv. 

Sosyal hizmetler meyanmda yer alan mes
ken tonunun teşkilinde ve yardımın yapılmasım-
da, bir taraftan, kanunda öngörülen bu hizmeti 
gerçekleştirmeye, diğer taraftan kurumun malî 
rejim bakımından hususiyeti nazara alınarak, 
aktuaryel dengenin ihlâl edilmemesine itina 
edilmektedir. 

Filhakika üyelerin aidatından teşekkül eden 
fonlardan tefrik olunan mesken kredilerimin 
yine kurum üyelerine tahsisinde % 6 faiz alın
maktadır. Bu faizden sarfınazar edilmediği gibi 
hiçbir suretle nispet kurumun diğer ticari ve 
sınai yatırımlarına uygulanan faiz haddi sevi
yesinde de tutulmamaktadır. 

Netice itibariyle mesken kredisine tahsis edi
len fonun miktarı, bu fonun kurum varlıklarına 
nazaran nisbeti ile öngörülen faiz haddi gibi fak
törlerin tesbitinde, kurumun aktuaryel dengesi 
için gerekli rantabilitenin sağlanması hesabedil-
mektedir. 

I I - Millî Savunma Bakanlığı ile kuvvetle
re ait konutlardan faydalanma şartları, Millî 
Savunma Bakanlığı konut ve lojmanlarınım da
ğıtım ve tahsisine ait yönemelik hükümlerine 
göre tesbit olunmaktadır. 
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3. Maddeye göre konul, ve lojmanların tali

si si, yazılı talep ve bu talep esas tutularak ve
rilecek puvan sistemine göre yapılır. Konut ve 
lojmanları tahsisle görevli makamlar kendi gar
nizonlarının konut ve lojman tip ve mevkileri
nin durumuna göre tahsis hususunda özel tali
matlarını hazırlarlar. 

4. Maddeye göre konut ve lojmanlar tip
lerine ve kışa edildikleri semtlere göre bir özel
lik taşımıyorsa bu takdirde .subay, astsubay ve 
sivil memurlar arasında yetkili makamlarca 
teshil edilecek bir ölçü dâhilinde dağıtılır. 

5. Maddede zikredilen makamlarca tâyin 
olunan şahıslara puvan durumlarına bakıl
maksızın bu makamlar için ayrılmış lojmanlar 
tahsis edilir. 

Puvan durumunun nasıl hesaplanacağı 8 ne i 
maddede gösterilmiştir. 

10 ncu maddeye göre, puvarılan aynı olan
lar arasında sıra bu şahısların huzurunda çe
kilecek kura ile tesbit edilir. 

Gerek Millî Savunma Bakanlığı gerekse 
Kuvvetlere ait konutlar yukarda esasları bildi
rilen yönetmelik hükümlerine uygun olarak tah
sis edilmektedir. 

Arz ederim. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai istihsal Fazlası Ândlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz 
olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
( K; UM ıb'iıl (Mİmnışi.i? 

TABU ÜYELER 
Fahri Özdilek 

ADANA 
ıMehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Namı Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı TJzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

uye sayısı : 184 
Oy vereı 

Kabul ede1 
der : 101 
iler : 93 

Reddedenler : 6 
Çekinse rler : 2 

Oya Katılmıyanlar : 81 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zar bun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
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ÎZMÎR 
İzzet Birand 
öraer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özer demli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Ka 1 pakiıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Hendeği 

SİNOP 
Suphi Batur 

- SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyîemezoğîuı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inel 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakaı\ 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp üneı 
Âdil ÜFslü 
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[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 

Mustafa Yılmaz înce-

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu (1.) 
Mucip Ataklı 
Emanurlah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüne§ 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Uiay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ibrahim Saffet Omay 
(t) 

| ANTALYA 
Melhmet Pırıltı 

BALIKESİR 
[ Nejat Sarlıcalı 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

[Çekinserler] 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

i MARDİN 
1 AbdıUkerim Saraçoğlu 

/Oya kattlmıy anlar] 
ANTALYA 

M. Akif Tekin 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Ora ti 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan : 

gü («•) 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Nalıit Aitan 

i Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
j Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Kt-îr.û Baysoy 

GAZİANTEP 
Nızamettm Ozgul 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon j 

[Açık w 
istanbul 
Tekirdas? 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Cahit Okurer (1.) 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırra Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lâtfi Tokoğlıı (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kıl iç (Bşk. V.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tul un ay 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

yelikler] 
1 
1 

SAMSUM 

Rıza Isıtan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladuğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELE1 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alan kuş 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir K urutluoğl u 
Necati özdeni? 
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