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yet Senatosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) 439: 

459,471:475 
2. — 7 . 2 . 1967 tarihi v e 828 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi ve yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
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I. _ GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Üyesi Celâl ettin Coşkun, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar İskân Komisyonunun 
İstanbul'da yaptıkları incelemelere ve, 

İstanbul Üyesi Şevket Akyürek de, PTT 
Genel Müdürlüğü Beyoğlu Şubesi hakkında iç 
ve dış müşteriler tarafından ileri sürülen şi
kâyetlerin nedenlerine dair gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

THY. Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarına bir ay mehil verilmesine dair 
tezkeresi kabul olundu. 

İçişleri Komisyonu Sözcülüğüne Adana 
Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin seçildiğine 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunda açık 
bulunan üyeliklere gösterilen adaylar seçildi
ler. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 
158) ; 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli ietvelde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 
159) hakkındaki kanun teklifleri öncelikle gö
rüşülerek maddeleri onaylandı ve tümleri açık 
oya sunularak, oyların ayrımının açıklanan so
nuçlarına göre, kabul olundukları bildirildi. 

Toptancı Halleri kanunu teklifinin öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 . 12 . 1972 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı 

lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir Deprem Fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/693; C. Se
natosu : 1/141) (Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet :7 'şergün). 

2. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna 

1. — İzmir Üyesi Mustafa Bozoklar'ın, Al
man K'öln Radyosunun Türkçe neşriyatına, Türk 
işçilerinin bu neşriyata karşı tutumuna, Alman 
Sendikaları Birliği ile Türk - Danış'ın çalışma
larına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Geçen haftadan 3 sayın üyenin 
gündem dışı söz talebi vardır. Gründemimizde 
mühim kanunlar olması hasebiyle bu arkadaş
larımızın kısa konuşmalarını rica edeceğim. 

CumOıuriyet Senatosu izmir Üyesi Sayın 
Mustafa Bozoklar, Almanya'nın Frankfurt şeh
rinde çalışan Türk işçileri hakkında gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşlardır. 

(Sayın Bozoklar, buyurun. 
MUSTAFA BOZOKLAR (îzmir) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 

ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi : 1/689; C. Senatosu : 
1/142) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet : 10'ar gün). 

Rapor 
3. 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanu

nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/721; C. Senatosu 1/123) (S. Sayısı : 

114) (Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1972) 

Avrupa Konseyi dönüşü Frankfurt'a uğra
mıştım. Burada kaldığım çok kısa bir zaman 
içerisinde tecessüsümü kamçılayan bâzı nahoş 
hadise1 er, vazifem dışı olan işçi mevzuları içeri
sine beni itmeye .mecbur etti. Orada bulundu
ğum bir pazar günü Köln Radyosunun Türkçe 
neşriyatını bir tesadüf olarak takibetmek bed
bahtlığına uğradım. 

Köln Radyosunun Türk spikeri; yani Türk
çe neşriyatı idare eden zatın Osman Torfilli 
adında müseccel bir Türk komünisti olduğunu 
öğrendim. İşte bu zat konuşuyordu. Türk işçi
sini komünizme teşvik etmekte. Marksist ve Le-
ninist felsefenin korkunç ve tehlikeli propagan
dasını gayet rahat yapmaktaydı. 

» e « 

BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma Saati i 15,00 

BAŞKANİ : Bajşlkanvekili Melmuetl Ünalidı 

KÂTÎPLEB •) Hüseyinl Atmaca! Denizli),, Mehmet Çamlıca1 (Kastamonu) 

BAŞKAN — 14 ncü Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

i n . - BAŞKANLIK DÎVANINIM GENEIİ KURULA SUNUŞLARI 
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Almanya'da işçisi bulunan bütün devletlerin 
spikerleri, neşriyatlarında hiçbir zaman kendi 
memleketlerine ait yorum yapmaz ve yapamaz
ken, bizim spikerimiz komünist ve kızıl atmos
fer içerisinde Türk Hükümeti, Türk Devleti, 
Türk Parlâmentosu ve Türk Ordusu hakkında 
yorumlar yaparak en ağır bir şekilde suçlama
larda bulunuyor ve hakaret dolu bir ifade için
de demokrasinin bu güzel unsurlarını tahribc-
debiliyordu. 

Bu arada Kontenjan Senatörümüz Sayın 
Halil Tunç'un Âlmanya'daki Türk işçilerine ait 
son zamanlardaki beyanatım ele aldı. Kelimele
re ve. hattâ cümlelerin yapılarına sadık kalma 
hüneri içerisinde, istidlal ettikleri mâna ve fel
sefeyi komünistlere has bir ustalıkla değiştire
rek, kızıl propagandasına kolayca ve bol mal
zeme temin etmiş bir kızıl spiker rahatlığı içe
risinde yoruma geçti. 

Türk işçilerini isyana davet ediyordu. Türk 
isçisinin, emperyalist ve askerî dikta ile idare 
edilen, fikir ve matbuat hürriyeti bulunmayan 
ve tamamıyle sağın potasında eriyen sapık bir 
idare tarzına karşı çıkmalarını ve bunun için 
tedbirlerin en müessiri olabilecek bir mücade
lenin anafikrine Sayın Halil Tunç.'un işaret et
tiğini ısrarla tekrarlıyordu. 

Türk işçisinin, vatanına para göndermeme
sinin mücadelenin en verimlisi olabileceğini, bu
nu yalnız kendisinin değil, Türk Parlâmentosu
nun mümtaz bir üyesi ve Türk işçi camiasının 
bir numaralı adamı olan Sayın Halil Tunç'un 
dahi düşündüğünü ve hattâ kabul ettiğini söy
lüyor; Sayın Halil Tunç'un konuşmasındaki, 
kendisine yarayan ve tahrifi kolay pasajları 
alarak zehir saçan konuşmasını; komünizmin, 
bugün için Türkiye'de kaçınılmaz bir gerçek ol
duğu ifadesiyle perçinliyordu. 

Osman Torfilli'nin bu sözleri bir fikirdir ve
ya değildir, bir müseccel komünist tarafından 
söylendiği için değer ifade edebilir veya etme
yebilir ; hattâ tesiri olmuştur veya hiç olmamış
tır, hafızalarda iz bırakmadan su üzerine yazı
lan yazı gibi derhal silinmiş de olabilir. Bun
ların yorumunu yapacak değilim. 

Yalnız, bütün bunların altında ve içinde, 
bilinmesi ve ders alınması gereken bir haki
kat yapı vardır, Bunu da bilmemiz mutlak lâ
zımdır. 

21 . 12 . 1972 O : t 

Türk işçi camiası içerisinde bir numaralı 
mesul insan veya Türk Senatosunun mümtaz 
bir üyesi olan herkes bulunduğu mevkiin mesu
liyet ve şümulünün İdraki içerisinde konuşma
larını kontrol etmesini bilmelidir. 

Bütün hüsnüniyete rağmen, pusuda bekle
yen kızılın kafasında kolayca şekil ve mâna de
ğiştirebilen veya değiştirilebilen ve mensup ol
duğu memleketin siyasî, sosyal ve iktisadî bün
yesinde büyük rahneler açabilecek mecralara 
itilebilen elastikiyeti haiz geniş kapsamlı ve so
nucu büyük kitlelere tesir edebilecek fikir ve 
konuşmalardan kaçınılması lâzımdır. 

Şahsiyetine, fikirlerine ve felsefesine hür
met ettiğim Sayın Tunç'un bu hassasiyetimi 
mazur görmesini bilhassa istirham ederim. 

Tema's ettiğim binden fazla Türk işçisiyle, 
Osman Torfilli'nin bu konudaki teşviki üzerin
de tartıştım ve samimiyetle çok daha kötü şart
lar içerisinde dahi bu telkinin kafalarında ve 
vicdanlarında yapabileceği etkiyi deştim. 

Burada iftiharla ve grurula ifade etmek is
terim ki, aldığım cevaplardan sonra Türk iş
çisinin ; tasavvur edebildiğimizden çok daha 
vatanperver ve fazletle dopdolu okluğuna bir 
kere daha inandım. % 100 bir riyazi katiyetle 
aldığım cevaplar aşağı - yukarı şu mealde idi: 

«Türk işçisi patronuna, işveren müessese
ye karşı grev yapabilir; hattâ hiçbir millete 
nasibolmayan bir ciddiyet ve ısrarla hakkını 
istemesini bilir ve alır; ama vatanımızı tüm 
milletimizi alâkadar eden ciddî mevzuların, he
le hele Türk Devletinin mukadderatını zedele
yecek bütün hareketlerin karşısındayız ve bu 
hususta, değil hak aramak; kendimizi seve seve 
feda edebiliniz» diye ısrarla ifade ettiler. 

Sanki sözleşmişler gibi ifadelerini şu cüm-
• İtlerle tamamlıyorlardı: «Ben vatanıma nasıl 
para göndernıezmişim; baibam, anam, bacım, 
çocuğum, kardeşim, arkadaşım, dadasını ora
da. Haysiyetim, istikbalim, şerefim, Bayrağım. 
Türk olarak var veya yok olmam orada. Ben, 
burada yabancı topraklarda, vatanımdan ve 
.sevdiklerimden uzak olmanın ıstırabına; yarın 
büyük bir Türkiye'nin var olacağına ve bun
da benim, katkımın da bulunacağına inandığım 
için tahammül ediyorum. Herkes istediğini 
söyleyebilir. Bugün olduğu gibi, yarın da, öhür 
gün de kazandığımızı göndereceğiz ve gerek-
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tûğimiz sosyal, iktisadî refah seviyesini en kısa 
rak, Türk endüstrisinin gelişmesi için her saha
ya dökeceğiz ve Türkiye'nin, burada idrak et
tiğimiz sosyal, iktisadî refah seviyesini en kısa 
zamanda aşabilmesi içlin âdeta yarışacağız.» 

İşte, vatan toprakları dışında Türk işçisi 
böyle konuşuyor, böyle düşünüyordu. 

Bu lüzumsuz gibi görülen satırlarla sizi işgal 
etmemin sebebi, bugünkü Türk işçisinin samimî 
psikolıoj isini aksettirmek içindir. 

Şer kuvvetlerin, bilhassa kızıl ideolojinin 
ibizi devamlı olarak izlediğini ve her an boş ve 
yanlış tarafımızdan kolayca sızabileceğini unut
mamak ve buna göre konuşurken, hattâ dü
şünürken bile çok dikkatli bulunmamız gerek
tiğimi hatıılıatmak isterim. 

Vaktinizi israf etmemek için bu sahada bu 
kadarla yetineceğim. Yalnız bir iki satırla 
Hariciyemizden de hattâ Çalışma Bakanlığımız
dan da bâzı ricalarda ve gerekirse beni aydın
latmaları /için istirhaimdıa bulunacağını. 

1. —̂ Almanya'da «Arbeiterwohlfahrt» diye 
bir Teşkilât vardır. İnsanî duygularla kurul
muş, bütün ideolojiler dışında imiş gibi görü
nür. Halbuki bu insanî duyguların araladığı 
mesafelerden kolayca komünistler sızmasını bil
miştir. Bu. Alman Hükümetinin bileceği bir iş
tir, bizi alâkadar etmez. Ama bu Teşkilâta bağlı 
olarak çalışan Türk - Danış denilen ve yine aynı 
hümanist duygularla kurulmuş olan kol'a Al
man komünistlerinin yardım ve delaletiyle Türk 
komünistleri sızmıştır. Yine Alman komünistle
rinin yardım ve alâkası ile kuvvet ve destek 
kazanmışlardır. Almancada berater, yani (Ay
dınlatıcı memur) ismi altında buraya sızmaya 
muvaffak olan Türk komünistleri Teşkilâta hâ
kim olmuşlar ve âdeta tamamıyle hümanist ol
ması gereken bu müesseseler içerisinde örgütlen
mişlerdir. Arbeiter\vohlfart Teşkilâtına Türk iş
çilerinin eğitilmesi için Alman Hükümeti tara
fından ayrılan tahsisatın dahi, komünist propa
ganda ve Türk komünistlerinin örgütlenmesi ve 
kuvvetlenmesi için sarf edildiğini üzüntü ile öğ
renmiş bulunuyorum. 

Diğer devletler gibi, bizim Hariciyemiz ve 
Çalışma Bakanlığımız da, hariçteki işçi sorunla
rına biraz ciddiyetle eğildiği takdirde, ileride 
Türk işçisi aleyhinde ne kadar ciddî sorunlar 
yaratılabileceği ihtimali, bir madde katiyetiyle 
görülür. 
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2. — Frankfurt'ta Türk - Danış Teşkilâtına 
bağlı bir de Türk Halkevi vardır. Evvelce bu te
şekkül gayet güzel ve müspet faaliyet içerisin
de idi. Âdeta Türklerin öğretim ve eğitim mer
keziydi. Bugün bu Teşkilât da tamamıyle gizli 
komünist partisine kayıtlı Türklerin eline geç
miştir. Senelerden beri seçim yapılmadığı gibi, 
komünist propagandasından başka hiçbir sos
yal faaliyet göstermemektedir. 

Tesadüfen buraya düşen gençlerimiz bilhas
sa kolaylıkla zehirlenebilmektedir. 

l)iı örgütün Türkiye Halkevleri Genel Mer
kezi tarafından da kontrol edilmediğini öğren
dim. 

Bu bakımdan Genel Başkan Sayın Kadri 
Kaplan'daıı bu örgütün, ya Genel Merkez tara
fından kontrol altına alınması veya lâğvedilme
sini, aksi takdirde gerekiyorsa, Hükümetin mü
dahalesini bilhassa istirham edeceğim. 

n. — Deutsche Gewerkschafts Bund, kısa 
adı D. G. B. olan Alman Sendikaları Birliği 
üzerinde de durmak istiyorum. 

Buraya da, bünyesindeki Alman komünistle
rinin yardımı ile Türk komünistleri yerleştiril
miştir. Bu sendikada Türk komünistleri tarafın
dan (Metal Haberleri) adında bir gazete neşre
dilmektedir. Türkçe neşredildiği için, Almanlar 
muhtevasındaki yazıları lâyıkıyle kontrol ede
memektedirler. 

Bu gazetede devamlı olarak Türkiye aleyhi
ne, Türk Hükümeti, Parlâmento ve Ordusunu 
tahkir ve küçük düşürücü yazılar neşir ve do-
layısıyle Türk işçisini devamlı olarak kendi dev
leti aleyhine tahrik etmektedir. O kadar ki, Al
man sendikasının işçiler için yaptığı müspet fa
aliyetleri Türkçeye tercüme ederken, mel'un dü
şüncelerinin mahsulü olan tahrifi bir vasıta ola
rak kullanmakta ve tamamıyle kızıl ideolojiyi 
destekleyen iğrenç fikir malzemesi haline çevi
rerek o şekilde neşretmektedir. 

Alman menşeli haberlerin böyle kızıl, renk 
taşıyan tahrif edilmiş şekliyle karşı karşıya 
kalan ve lisan bilmeyen Türk işçilerinin en as
garî mânada sarsılabilocekleri ve tereddüde 
düzebilecekleri pek tabiîdir. 

Türk işçileri problemlerinin çözümü için za
man zaman anavatandan gönderilen heyetler, 
bilgisizlik veya adamsendeliğin rehaveti içeri-
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sinde, elle tutulabilecek kadar 'mânalaşmış, şe
killenmiş, hattâ maddeleşmiş bulunan bu sapık 
ideolojileri ne yazık ki, değil yok etmek, belki 
de arzularımın dışında bilmeden beslemektedir
ler. 

Frankfurt ' ta kaldığım çok kısa zaman içeri
sinde gayrımesul bir insan olarak müşaıhadele-
rimi bir komprime halinde sunmaya çalıştım. 
Müşahedelerimin bütün hadiseleri gerçek çıp
laklığı ile kapsadığını iddia edecek değilim. 
Bununla beraber üzgün ola,rak huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Daha geniş bir teknik ve bilhassa mesul bir 
heyetin ciddî çalışması neticesinde, komünizmle 
kirlenmiş birçok örgütlerin işçilerimiz arasında 
gösterdiği karanlık faaliyetler daha çıplak ve 
daha detaylı olarak müşahede ve teşhis edile
cektir. 

Hülâsa ; 
•a) Gerek sendika, gerek Türk - Danış Teş

kilâtında, Almanya'da bile yasaklanmış gizli 
komünist örgütlere kayıtlı Türkler vardır. 

b) 'Tünk Hariciyesi ve çalışma Bakanlığı 
hariçteki Türk işçisi mevzuunda arzu edilen 
mânada ciddî ve hassas bir politika içerisinde 
değildir. 

Senelerden beri devam edegelen ve mânası
nı kaybeden bâzı resmî teşekküllerimizin yan
lış ve eksik raporları üzerinde âmel edilmekte
dir. Milliyetçi, çalışikan, vatanperver, dinamik 
yeni ve taze elemanlarla mücehhez yepyeni res
mî heyetler tanzim edilmeli ve bu heytler yal-
nz ve yalnz Türk işçisinin sosyal, kültürel ve 
ideolojik problemlerinin çözümü ile vazifeli ol
malıdır. Sefaret, Elçilik veya diğer yurt dışı 
teşekküllere bağlı olmamalı, merkeze bağlı müs
takil üniteler halinde çalışmalıdır. 

Nitekim Almanya'da işçisi bulunan, hattâ bâ
zılarının sosyal ve siyasî bünyelerinde Komü
nist Partisini kanun içi kabul eden birçok dev
letler, bu çok mühim olan işi organize etmişler, 
komünizmin işçi camiasına sızmaması sadedin
de yeni teşekküller kurmuşlar, tedbirler almış
lar ve işçiyi komünizme karşı takviye etmişler
di?. 

Alman radyolarında konuşan diğer yabancı 
spikerler, Alman Hükümeti tarafından değil. 
bizzat mensubolduğu hükümetler tarafından, se
çilmektedir. 

Diğer devletlerin yaptığı gibi, Hariciyemiz 
ve Çalışma Bakanlığımız Alman Hükümeti ile 
temas ederek Türkçe neşriyatta bulunan spiker
lerin tespitinde insiyatAflerini kullanma hak
kını temin etmelidirler. 

Sözümü burada bitirirken, işaret ettiğim; fa
kat derinliğine inme imkânını bulamadığım, bü
tün bu saydığım ve diğer gerçeklerin; bir endi
şeyi aşmayacak kadar küçük ve değersiz oldu
ğunu müjdeleyecek malûmatı değerli Hariciye 
ve Çalışma Bakanlarımızdan beıklerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, İstan
bul Defterdarlık binası yangını ve son zamanlar
daki yangınlara dair gündem 'efoşi demeci. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Sayın Ekrem özden, «Yangınlar hakkın
da» gündem dışı söz talebinde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 

İçinde senelerce hizmet verdiğim bir bina
nın, birkaç gün evvel güpegündüz çatır çatır 
yanması beni çoik üzdü. Tabiî hiç şüphe etmem 
ki, bütün memlleikeitte de yankısı çok derin oldu. 

Bu bina neden yandı . Bunu bilmiyorum. 
Tahkikat yapılıyor, onun için üzerinde duramı
yorum. Ancak, tedbirlerin çok noksan olduğunu 
ve İstanbul'da ahşap olan Devlet ve Belediye 
binalarının her an yanmaya müheyya bir vazi
yette bulunduğunu,; Hükümetin, mahallî ida
relerin ve belediyelerin bu işlere önem verme
diğini ifade etmek isterim. Bunların başında İs
tanbul Vilâyet Konağı olmaik üzere; Bakırköy 
Kaymakatmlığ], Eminönü 'Kaymakamlığı, Üskü
dar Kaymakamlığı Şişli Kaymakamlığı ve bütün 
belediye şubelerinin oturdukları binalar ahşap
tır ve yanmaya her dakika müheyya vaziyette 
bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; vilâyet konağı, bil
hassa Osmanlı Devletinin idare merkezi olduğu 
ve burada sadrazamların oturduğu, kabinelerin 
faaliyet gösterdiği yerler bulunduğu için tari
hî kıymeti vardır ve bu tarihî kıymeti itibariy
le de bizim için çok önemlidir. Binanın altı üs
tü, yanı, her tarafı ahşaptır; bir kibrite bakar; 
gerekli tedibir de alınmış değildir. Onun için 
Hükümetin nazarı dikkatini celbederim; bu 

— 436 — 
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vilâyet konağından hemen idareyi çıkarmalı, 
gerekli sıkı güvenlik ve fennî yangın tedbirleri-
alınmalı ve burası bir mike haline geftirilmeli-
dir. Vaü başka bir yerde vazife 'görebilir. Za
ten orada birkaç daire vardır, o daireler de sa
ğa sola serpiştirilebi'lir. 

Esasen biz Türkiye olarak, "Devlet daireleri
nle yalnız Isitanlbul'da değil, başka vilâyetlerde 
de önem vermiş değiliz. Âdeta bir göçebe ha
yatı yaşıyoruz. Para, Maliye Bakanlığının elin
de okluğu için İstanbul'da Maliye daireleri iyi 
vaziyettedir, ama, diğer daireler hiçbir zaman 
bu önemi taşırnaız. Binaların dışını tel örgü üze
rine sıva ile sıvıyoruz içi ahşap kalıyor. İşte 
•bu Defterdarlık binası da böyle idi. Dışından 
(baktığınızda zannedersiniz iki, betonarmedir; 
fakat içine girdiniz mi, üstüde ahşaptır. Dö
şemesi de ahşaptır. Bu vaziyeitte bir tamir ya
pılamaz ve yapılsa bile 'bu neticeyi verir. İşte 
ıbu şekilde ide Defterdarlık hinajsı yanmıştır. Da
ha evvel senelerce tamir 'görmüş fakat ahşaplık-
tan kurtulamamıştır. 

Hâlâ sıkı tedbirler alınmamıştır. Tekrar 
tekrar Hükümetten rica ediyorum; daha evvel 
de burada bu kürsüde de bunları ifade ettim, 
dile getirdim. Hattâ yazılı soru önergesi ver
dim, gelen cevap pek sudandı. Bslki hükümetler 
her nedense bunlara pek Önem vermiyorlardı. 

Yanan Marmara gemisinin çıkarıldığı gün 
bu yangının çıkması çok manidardır. Demekki 
bir gizli teşkilât diyor ki; ne yaparsanız yapı
nız, ben yine yapacağım. Yürek yakıcı büyük 
zararları yaratan bu facialara artık bir son ver
mek hepimizin gönülden istediği bir konudur. 

İster kasti, ister ihmali olsun, her iki halde 
de tedbirlerin noksanlığı gün gibi aşikârdır. 
Ciddî, fennî ve devamlı tedbir alındığı takdir
de, bu gibi felâketlerin herhalde önüne geçile
cektir. 

Arkadaşlar, İstanbul'da yanan binaları şöy
lece hatırlayınız : Eski büyük Adliye Sarayı; 
dışı taş idi, içi tamamen ahşaptı. Orada vazife 
gördüğüm için, o yangından duyduğum ıstıra
bı hâlâ unutamam. 

Güzel Sanatlar Akademisi : O da öyle idi. 
O da bir gecede cayır cayır yandı gitti. 

Kültür Sarayı : Yakın zamanda o da yandı 
gitti. 

Marmara gemisinin yanması : O da bir fe
lâket oldu. 

Bundan başka ufak tefek yangınlar var. Bu 
sefer de Defterdarlık yandı. 

Zarar, ilgililerin dedikleri gibi pek ufak de
ğildir. Koca koca dosyalar yanmıştır arkadaş
lar. Ben mesleğim itibarı ile gider görürdüm; 
bir memurun etrafı başı görülmeyecek kadar 
dosyalarla doludur, dosyalar böyle yığılmıştır. 
Bu dosyalar senelerce şuradan buradan getirtil
miş vesikalarla dopdolu idi. Bu vesikaları tek
rar elde etmek mümkün değil. Bunların bâzısı 
halkın lehinde, bâzısı aleyhinde idi. Şimdi, leh
te olanları da elde etmeye imkân yok, aleyhte 
olanları da. Tek nüsha olan ve tedariki müm
kün olmayan vesikalar bu yangında tamamen 
yanmıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözümü daha fazla 
uzatmak istemiyorum. Nihayet maksadım ve he
pimizin maksadı, hükümetlerin, idarecilerin, 
belediyecilerin mahallî idareye memur olan ve 
bu işlerle vazifeli olan bütün vatandaşlarımızın 
dikkatle bu yangın konuları üzerinde durma
larını dile getirmektir. Görünmeyen ve bir tür
lü ele geçmeyen bir örgüt, bilhassa İstanbul'u 
suikastlerle, yangınlarla tahrip etme yolunda
dır. Çok sıkı tedbirler alınması lâzımdır, uyarı
yorum. 

Sevgi ve saygılarımı sunarım. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı Zeyyat Baykara'ya Devlet Bakanı 
İlhan öztrak'm vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/227) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 

takdim ediyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Zeyyat Baykara'nm dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. İlhan 
öztrak'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Vazife ile yurt dışma, giden Dışişleri 
Bakanıı Halûk Bayülken'e Başbakan Ferid He
len'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/226) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülkeıı'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in vekillik 
etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/221) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı tezkeresi var, 
takdim ediyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 18 . 12 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur 
Ulusoy hastalığına binaen 3 . 12 . 1972 tarihin
den itibaren (60 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri hastalığına binaen 7 . 12 . 1972 tari
hinden itibaren (20 gün) 

Cumhurij^et Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Er-
sü hastalığına binaen G . 12 . 1972 tarihinden 
itibaren (90) gün) 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Ü3resi Sayın 
Mansur Ulusoy'uıı hastalığına binaen 3.12.1972 
tarihinden itibaren 60 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 
Salih Tanyeri'nin hastalığına binaen 7.12.1972 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Veh
bi Ersü'nün hastalığına binaen 6.12.1972 tari
hinden itibaren 90 gün izinli sayılmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla 
izin alan Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/229) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sayın Vehbi Ersü'nün izninin iki ayı te
cavüz etmesi dolayısıyle "Başkanlık tezkeresini 
takdim ediyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü'nün tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 neı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensipleri
ne arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Ersü'ye tahsisatı
nın verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler .. Kabul edilmiştir. 

7. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 
alan Ankara Üyesi Mansur Zlusoy'un ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/219) 

BAŞKAN — Sayın Mansur Ubısoy'a ait tez
kereyi takdim ediyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur 
Ulusoy'un tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 neı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensipleri
ne arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN —• Sayın Mansur Ulusoy'uıı tahsi
satının verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Kitaplık Karma Komisyonu Başkanlık 
Divanı seçimine dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (3/223) 

BAŞKAN —• Bir Komisyon Başkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kitaplık Karma Komisyonu 13 . 12 . 1972 
Çarşamba günü saat 15,30'da kitaplık salonunda 
Başkanlık Divanı seçimi için toplanmış ve .Baş
kanlığa Manisa Milletvekili Önol Sakar, Sözcü
lüklere Sinop Senatörü Nazını İııebeyli ve Bursa 
Milletvekili Barlas Küntay seçilmişlerdir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

Kitaplık Karma Komisyonu 
Başkanı 

Manisa Milletvekili 
Önol Sakar 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulu i'. 

9. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun Başkanlık Divanı seçimine dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (3/230) 

IV - GÖRÜŞÜ 

1. — Toptancı halleri kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa ve Ada
let ve İçil seri komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon laporıı (Mil
let Meclisi: 2/221; (Uımhuriyet Senatosu : 
2/29) (S. Sayısı : 104) (1) 

BAŞKAN — Toptancı Halleri Kanununun 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Müzakere kanun teklifinin 7 nci maddesi 
üzerinde idi ve Sayın Gündoğan ile Sayın Öz-
tür<kçine konuşmuşlardı. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, ben konuşmadım efendim. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde müzakere
ye devanı ediyoruz. Söz isteyen sayın üyeleri ya
zıyorum : 

Sayın Öztürkeine, Sayın Dikeçligil, Sayın Pı
rıltı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öner
gem var efendim, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Zamanı gelince önergenizi izah 
. edersiniz efendim. 

(1) 161 S. Sayılı basmayazı 19 . 12 . 1972 
tarihli 13 ncü Birleşim tuianağııvn sonuna ekli
dir. 
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BAŞKAN —• Bir diğer- tezkereyi okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Karma Komisyonumuz Başkanlık Divanı se

çimine ('52) üye katılmış ve neticede; 
Başkanlığa; Rıza Çerçel Afyon Karahisar 

Milletvekili, 
Başkanvckiliğinc: Cemalettin Tnkaya C. Se

natosu Balıkesir Üyesi, 
Sözcülüğe : Ahmet Karayiğit C. Senatosu 

Afyon Karahisar Üyesi, 
Kâtipliğe : Abdülkadir Kermooğlu Mardin 

Mi let vekil i, 
Seçilmişlerdir. Arz olunur. 

Başkan 
Afyon Karahisar 

Rıza Çerçel 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nul U.'. 

LEN İŞLER 

Hükümet ve Komisyon yenlerini aldılar. 
Geçen Birleşimde İçişleri Bakanlığını tem

sildi Mahallî İdareler Genel Müdürünün yetki 
belgesinin bulunduğunu arz etmiştim. 

Ticaret Bakanlığı adına da İç Ticaret Umum 
Müdürü Sayın Orhan Çevik müzakereyi takibe-
decekler. 

Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım ; 
Bâzı sayın senatör arkadaşlarımız 7 nci 

madde üzerindeki fikirlerini arz ederken tered
dütlerini ifade ettiler. Fiyatın ne şekilde teşek
kül. edeceği hususunda zihinlerde bâzı tereddüt
ler hâsıl olduğu nedeniyle söz almış bulunuyo
rum. 

Hepinizin malûmu olduğu veçhile, Hükümet 
bâzı konularda taban fiyatını tespit etmiştir. 
Meselâ buğdayın, tütünün, incirin, üzümün, fın
dığın, pamuğun, ayçiçeğinin, pancarın ve çayın 
taban fiyatlarını Hükümetimiz tespit etmiştir. 
Müstahsile de; «Bunun üzerinde fiyat bulursan 
sat, ben karışmıyorum.» demiştir. 

Şimdi hale bir üzüm geldiğini ele alalım. 
Üzümün veyahut da herhangi bir sebzenin yahut 
herhangi bir narenciyenin taban fiyatı nasıl tes
pit edilecek?.. Bunun narh suretiyle tespitine im
kân yoktur. Bu, bir arz ve talep işidir. Dünya-
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mn her yerinde olduğu gibi, burada da müstah
sil malını getirecek, ilgililere teslim edecek; son
ra perakendeci alıcılar veyahut da oradan top
tan alış yapanlar pazarlık suretiyle fiyatı tespit 
edeceklerdir. En doğru yol da, en âdil yol da 
budur. Fiyatını yüksek gören almaz... Hini ha
cette bir hal vukuunda yine burada fiyatlar ba
şıboş bırakılmış da değildir. Gerektiği takdir
de bâzı maddelerin fiyatını belediye, yine Bele
diyeler Kanunu gereğince, mevzuat hükümleri 
dahilinde tespit edecektir. «Azamî fiyat» tâbiri
nin konulmasının sebebi budur. 1580 sayılı Be
lediyeler Kanununa göre belediye encümenleri 
herhangi bir gıda maddesi üzerinde her an bir 
azamî fiyat; yani bir taban fiyat değil, bir tavan 
fiyat koymaya kadirdir. 

Bu itibarla madde yerindedir. Aynen kabu
lünü. arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, ben 7 nci maddenin üzerinde küiıuşacağian 
ve aynen kabulünü rica edeceğim. 

Tabiî Komisyonun salâhiyetlerine karışma
yız. Komisyon 4 ncü maddeyi geri aldı. Halbuki 
benim kanaatime göre bu kanunun ruhu 4 neü 
ve bu 7 nci maddelerdir. Biz murakabesizlik-
ten şikâyet ediyoruz, başı boşluktan şikâyet edi
yoruz, müstahsil kazanmıyor, daha ziyade aracı
lar kazanıyor diyoruz. Bu iki madde aşağı yu
karı bunu kontrol altına alıyor; biz de bu mad
delerin tayyını istiyoruz. Taban tabana zıt... 
Hem şikâyetçiyiz, hem de şikâyeti önleyici ted
birlerin ortadan kalkması için bütün arkadaşla
rımız fikir serd ediyorlar. 

Şimdi 7 nci maddeye gelelim. 7 nci madde
nin aynen kalması zaruridir: Zaruret görülen 
ahvalde ve belediyelerce lüzumlu bulunan hal
lerde, hal hakem kurulu tarafından azamî fiyat 
tespiti yapılır, diyor. Bu normal. Arkadaşımızın 
dediği gibi, buğdayda, tütünde, pamukta taban 
fiyatları tespit ediliyor; fakat niçin hallerde lü
zum görüldüğü takdirde hakemler kurulu ka
ra rıyle fiyat tespit edilmesin?.. Buradan bu çıktı
ğı takdirde yine başıboşluk olacak herkes iste
diği gibi alıp satacak ve araya aracı girecek. 

Meselâ, bugün elma hakikaten müstahsilden 
1 liradan fazlaya alınmıyor, bilemediniz en iyi 
elma 125 kuruş. Pazardan bunu 4 - 4,5 liraya 
alıp, yiyoruz. 

Bir kabzumal arkadaşımızı dinledik, «Kab
zımallar arada bulunuyor ve bunları organize 
edebiliyor.» diyor; ama kabzımallara bu mey-
vayı çoğunlukla gönderenler küçük ziraat değil
dir. Bunlar, daha ziyade bahçeleri 200 000 lira
ya, 300 000 liraya, 400 000 liraya satmalan ve 
ziraatçi olmayan sermaye sahipleridir. Bu bah
çeleri alıyorlar, kabzımallar da kendilerinin 
adamlarıdır, buraya gönderiyorlar, fiyatları is
tedikleri gibi yükseltip alçaltabiliyorlar. 

Halbuki bu madde böyle kaldığı takdirde 
arada müstahsilin hakları zayi olinıayaeak; fiyat 
artırımına da mâni olunacak; lüzum görüldü
ğü takdirde hallerde kurul toplanacak ve fi
yatları tespit edecek, küçük zdraatçiyi, müs
tahsili koruyacaktır. Bu olmadığı takdirde kü
çük müstahsil korunımayacaıktır. Onun için bu 
maddenin böyle kalması yerindedir. Bu madde
nin halkın menfaati icabı da, müstehlikin men
faati icabı da böyle kalması lâzım. Yalnız 4 ncü 
madde değişirse bu maddenin yine ruhu kay
bolur. Onun için komisyon, geri aldığı madde
nin de aynen çıkması için hassasiyetle gayret 
göstermeli, savunmalıdır. Çünkü bu kanun Türk 
efkârı ıımumiyesinin menfaatini; bilhassa doğ
rudan doğruya müstehlikin menfaatini ilgilen
diriyor ve aradan çok para kazananların ka
zanmasını önleyecek tedbirler getiriyor. 

Onun için üzerinde hepimizin hassasiyetle 
durması lâzımdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Pırıltı. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 7 nci mad
de hakikaten üzerinde durulmaya değer bir 
maddedir ve fiyat tesisiyle alâkalıdır. 

Maddenin 1 nci fıkrasında; serbest rekabet 
piyasası içerisinde fiyat serbestçe teessüs eder, 
diyoruz. İkinci fıkrasında da fiyatın tespit edi
lebileceğini derpiş etmektedir madde. Bu da 
çelişik bir durum yaratmaktadır. Serbest fiyat 
teessüs edecek; dilediğiniz zaman da, kurul mü
talâası alındıktan sonra fiyat tespit edilecek 
denmektedir, kurulun kimlerden müteşekkil 
olduğunu 17 nci maddeye göre de belirtmiş bu
lunuyor teklif sahibi. Bölece bir tespiti de key
fîlik esasları içinde getirmeleri mümkündür. 
Onun için endişe vericidir. 
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Hele teklif sahibi beni daiha çok endişeye 
şevketti. Tahıldan, buğdaydan örnekler verdi 
arkadaşımız. «Bunların taban fiyatları tespit 
edildiği halde, meyva ve sebzenin taban fiyat
ları tespit edilemez» diyor. İstirham ederim, ta
ban fiyatı tespit edilemeyen bir meyva, sebze 
veyahut emtianın tavan fiyatını nasıl tespit 
ederler, ben ona hayret ederim. Hem de öyle 
bir kurul ki ; İstanbul halinde 17 nci maddeye 
göre kurulmuş bir kurul Mersin'deki narenci
yenin, turfanda domatesin veyahut diğer seb
ze ve meyvanın fiyatını tespit edecek... 

Arkadaşlar, üzerinde hassasiyetle duracağı
mız bir konu var. Teklif sahibi arkadaşımızın 
şu mütalâasıyle anlıyorum ki, bu kanun, halin 
ve belediyenin Antalya'da olması esasına göre 
hazırlanmış ve bunu tedvin eden bir kanun ola
rak mütalâa ediliyor. Yüce Meclisin üyeleri ola
rak sizlerden de istirham ediyorum; büyük is
tihlâk merkezlerinde istihsal bölgelerinden ge
len sebze ve meyvalarm, emtianın satışını dai
ma gözönünde bulundurarak bu kanunu müza
kere ediyoruz, bir şeyler katmaya çalışıyoruz. 

Hakikaten İstanbul müstahsilinin malı İs
tanbul halinde satılır, mesele yok. Antalya'nm-
'ki de Antalya'da satılır ve bunda belki bir ih
tilâf konusu olmaz. Ama biz serada yetiştiril
miş, Antalya'nın, Mersin'in, Anamur'un muzu
nu, meyvasmı, sebzesini göndereceğiz, bunun 
fiyatını da İzmir'deki kurul tespit edecek... Hem 
de kimlerden müteşekkil?... Müsaade ederseniz 
17 nci maddeyi okuyalım; «Hal hakem kurulu 
belediye hal müdürü veya görevlendireceği ki
şinin başkanlığında; tarım teşkilâtından, mahal
lî ziraat odasından, mahallin üye sayısı en faz
la tarım kooperatifinden, yaş meyva ve sebze 
komisyoncuları cemiyetinden ve ticaret odasın
dan katılacak birer temsilciden teşekkül eder.» 

Hakikaten bu kurul, dediğim gibi, istihsal 
bölgesinde olmuş olsa o kadar endişe etmem. 
Beni mazur görsün bu muhterem zevat; ama 
İstanbul'daki bu kurulun üyeleri benim Mer
sin'imde, Antalya'mda yetişen sebzenin maliyet 
unsurlarını tespitten yoksundurlar. Bugünkü 
seralarımızda ne kadar odun yanar, ne kadar 
kömür yanar, kaloriferli midir, kalorifersiz mi
dir ; bunlara ne kadar gübre gider, gübrenin 
kamyonu, kilosu kaç kuruştur; mazur görün 
beni, onlar belki de bunu bilmekten yoksun-

j durlar. Bilemezler, çünkü bilecek durumda de
ğillerdir. 

Şu halde kanun teklifçisi öyle bir kurula 
yetki tanıyor ki, «Şu arkadaşlar fiyat tespit 
etsinler.» diyor. Arkadaşlar, nitekim bir tarihte 
İstanbul halinde fiyatlar tespit edildi; müstah
sil perişan oldu. 

Arkadaşlar, ikinci bir noktayı nazarı daha 
belirtmek istiyorum. Biz burada bir fiyat ayar
layıcısı, bir ofis teşkilâtı mı kuruyoruz, yoksa 
tüketici ile üretici arasında vazife gören ve bü
yük bir hizmette bulunan teşkilâtı ayarlayan, 
tanzim eden biri kanun teklifi ile mi karşı kar-
şıyayız?... Öyle zannediyorum ki, bâzı sayın üye 

I arkadaşlarımız burada hemencecik, âdeta bele
diyenin bir fiyat ayarlayıcı organını kuruyoruz 
gibi meseleyi vazetmektedirler. Ben kanunu 
böyle anlamıyorum. Müstahsilin, üreticinin yar
dımcısı olan, müstehlike mal arz eden, emrine 
amade tutan bir teşkilâtı organize eden kanun 
teklifleriyle karşı karşıya bulunduğumuz kanı
sındayım. 

Bu kanun, istismarları, haksızlıkları önle
yecek. Yoksa burada biz, zavallı müstahsil bir 
yıl çalışsın, bütün varını yoğunu yatırsın, ondan 
sonra hale gelsin, biz istediğimiz fiyata alalım, 
diye düşünürsek bu, büyük adaletsizlik ve hak
sızlık olur. 

Arkadaşlar zannetmeyin ki, bugünkü fiyat 
I artışlarının sebepleri keyfilikten doğmaktadır. 

İstihsâl eksikliğinden doğmaktadır, Maliyet un-
I surlarının yüksek oluşundan doğmaktadır. Alm 

terinin karşılığını alamayan müstahsil ekmeye-
I eektir. Ekmeyince nedret doğacaktır, arz eksik-

Hği doğacaktır ve fiyat haliyle yükselecektir. 
İsterseniz fiyatları bir günde düşürün; gelecek 
sene cinslerde bâzı eksiklikler göreceksiniz. 
Nitekim olmuştur? Domatesi 5 kuruşa düşür
düğünüz zaman müstahsil onu eker mi? Ekmez. 
Çünkü seraya odun koyamaz, kırılan camını 

I tamir edemez. Şu halde fiyat istikrarını temin 
edeceğiz. Normal fiyat akışını temin edersek,, 

I istihsal çokluğu olur. Sonra bunun ihraç mese
lelerini düşüneceğiz. Burada hal kanunu ile he
mencecik Türkiye'nin büyük bir ekonomik 
problemini halletmeye kalkıyoruz. Müstahsile 
de, bu kanuna da yazık ederiz. Meseleyi bu 
zaviyeden almamak lâzımdır. 

Netice olarak tekrar maddeye geliyorum: 
I Madde tenakuz içerisindedir. Serbest fiyat te-

441 — 
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essüs edecektir d iy of tiz,- diğer yandan da tes
piti, tahdidi uygun görüyoruz. Hem de bu fiyat 
tayini mahallî kişiler tarafından yapılmayacağı 
gibi, mütehassıs olmayan kişiler tarafından ya
pılacak... 

Arkadaşlar, hallerde taban fiyat verilebilir. 
Ben de buna taraftarım. Fakat tavan fiyatın 
karşısındayım1. Hattâ Salı günkü konuşmacılar 
çok güzel temas ettiler : «Bu fiyatlar nasıl tes
pit edilecek? îşte müstahsil, kabzımalın eline 
düşüyor» diyorlardı. Gönül öyle istiyor ki, ve 
öyle olması lâzım; taban fiyatın tespitiyle mal 
piyasaya arz edilmeli, bundan sonra da arz ve 
talebe göre serbestçe rekabet piyasası içerisin
de fiyat teessüs etmelidir. 

Maddede «Yürürlükte olan mevzuat hüküm
leri dairesinde»' diyor, arkadaşlar, fevkalâde 
haller olabilir; bir malda kıtlık, nedret doğabi
lir, büyük talep, ihtiyaç doğabilir. İller İdare
si Kanunu sarihtir. Mahallî valiler istediği em
tiayı değer fiyatla sattırabilir, bunun tevzi şek
lini kararlaştırabilir, bir vilâyet hududundan 
çıkışını önleyebilir. Su halde, merî kanunlarda 
buna, dair hükümler var. Biz. hal kanununa bir 
de böyle kayıt getirirsek, ilerde telâfisi imkân
sız durumlar doğabilir'. Bu bakımdan bendeniz 
son fıkranın karşısında bulunuyorum. Bunun 
değişikliği hakkında da bir takrir vereceğim. 
İltifat buyurmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAX — Sayın Oelikbaş buyurun efen

dim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ. (Cumhurbaşkanınca 

•S. Ü.) >— ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bu maddenin istisnaî karakter taşıyan ikin

ci fıkrası,Türk. ekonomisinin yıllar boyu devam 
eden seyri gözönüne getirilirse, istihsalimizin 
ihtiyaçlara cevap veremeyişi ve aynı cins malla
rın kalitesinin devamlı olarak iyileşememesinin 
derin sebebini teşkil etmektedir. 

Ben Komisyondan ATC Hükümet sözcülerin
den evvelâ, meselâ Paris hallerinde böyle bir 
durumun olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 
Yani, zaruret duyulan hallerde muayyen şekil
ler içerisinde narlı fiyatı tatbik edilmekte mi
dir? Çünkü. Türkiye'de işi kolayından aldığı
mız için, nardı fiyatını tespit edivermekle da
vanın çözümleneceğini 'zannediyoruz,' O anda, 
2 ay, o ay dava hallediliyor; ama önümüzdeki 
yıllarda davanın halli çok daha güçleşiyor-. Bu

gün bâzı maddelerin fiyatlarının devamlı ola
rak yükselişi, ezcümle hayvan mahsulâtının 
devamlı yükselişi, geçmiş yıllarda inatla takip 
edilen mahallî narh politikalarından doğa gel
miştir. 

Bu bakımdan ekonomiyi, muayyen bir dev
rede halledilecek davaların meselesi olarak ele 
almamak lâzım. Sürekli olarak piyasaya mal 
gelecek. Bu sene halledersiniz, ama istihsâl 
duraklarsa ; müstahsil aynı malı muayyen mas
raflar yaparak istihsâl etmekte menfaat görmez
se, o sene fiyatlar yükselecek, fiyat yükselince 
istihsale gayret gösterilip, tekrar istihsâl edile
cek, narh koyacaksınız fiyat düşecek... Bu zik
zaklar; yani Türkiye'de maalesef ziraî mahsu
lâtın veya ziraate dayanan mahsulâtın fiyatla
rının bu oynayışı, pazara devamlı, muayyen 
miktarlarda artan arzın yapılamamasını intaç 
etmektedir. Derin sebep buradan ileri gelmek
tedir. 

Batı âlemi bunu nasıl yapıyor?... Batı âle
minde yılın 12 ayında gümrük vergileri bir ma
lın fiyatı yükseldiği andan itibaren indirilip 
yükseltmek suretiyle derhal komşu memleket
lerden veya uzak memleketlerden malın ithâli 
yapılarak bir fiyat istikrarı sağlanabiliyor. 

Bazan yazarlar; «Efendim, soğan fiyatları şu 
kadar yükseldi.» Elbette soğan rekoltesi devri 
geçer*, yeni rekolteye doğru piyasada kıtlık baş
larsa soğan fiyatları yükselir. Bunda şaşıla
cak hiçbir şey yoktur, gayet normaldir. 

Bir aralık 1962 - 1963 yıllarında dünya tica
retinin mevzuu olan şeker fiyatları akla hayale 
gelmeyecek miktarda yükseldi. Elimizde stok 
vardı, ilgili arkadaşlar «60 dolara satarken 
80 küsur dolara çıktı» deyince; «Borsası neresi 
ise oraya gidin» dedim. 105 dolara kadar sattık. 
Yeni rekoltenin idrakine kadar geçen bir devre 
var. Dünya piyasası o devreyi doldurma mec
buriyetindedir. Fiyat alabildiğine yükselir, re
kolte idrak edileceğinden itibaren fiyatlar nor
mal hale iner. Türkiye'de bu mekanizmayı iş
letmediğimiz için davalarımız mütemadiyen kar
topu gibi büyüyor büyüyor ve fiyatlar hakika
ten alabildiğine yükseliyor. 

Bu itibarla benden evvel konuşan arkadaşı
nım, istihsal bölgesinin istihsal şartlarını yakın
dan takibeden. bilen bir arkadaş olması'itiba
riyle sözlerinde bir hakikat payı vardır. Bu ba-
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ki nidan merak ettim, fakat elimde vesika olma
dığı için bulamadım. Bu sebze ve meyve piya
sasını batı âlemi gayet iyi tanzim ettiği için 
bizdeki gibi anormal yükselişler, anormal dü
şüşle f olmaz. Daha bir yığın noksanımız var, 
o ayrı; ama istihsalin zevk içerisinde ve müs
tahsil yönünden arzulanan bir tempoda devamlı 
yapılabilmesini sağlama bakımından zaruret 
olan ahvalde böyle bir narh politikasına (Esa
sen bu o - 4 ay sürer, ondan sonra normal hale 
gelir) ihtiyaç var mıdır, yok mudur?.. Bunun 
bilinmesinde büyük fayda görürüm. 

İkinci bir nokta şudur; Türkiye'de mühim 
bir derdiniz de malların kalitelerine göre fiyat 
bulabilmesidir. Meselâ et fiyatlarını ele alalım. 
Batı âleminde bütün herkes bilir ki, muayyen 
bir fiyattan et satılmaz. Etin cinsine göre fi
yatları vardır. En fakiri de et yiyebilir, en zen
gini olanı da et yiyebilir. Artık ikinci kato-
gori protein alma meselesi değildir, tat meselesi
dir. Damağmızıdaki tada göre, fiyata göre, 
geliriniz müsaitse bonfileden başlarsınız, kıyma
ya kadar çeşitli fiyatlarla et alabilirsiniz. Tür
kiye de bu tarzda diferansiye bir fiyat uygula
yamadığımız içindir ki, istihsal devamlılık içe
risinde gelişemiyor. Bunun gelişmesi tedbirini 
de almaya mecburuz. 

Vaktiyle bilirim, 1960 sonbaharında İstanbul 
hallerinde elmaya narh konmuştu. 5 - G çeşit 
starking elma vardır. Türkiye'nin bu mevzuda 
en başarılı müstahsili o tarihte derhal halden ma
lını kesti, piyasaya arz etmedi. Merak ettim; 
o zamanki bir vazifem icabı, gittim baktım, so
ğuk hava depolarında Avrupai usuller içerisin
de muhafaza ediyor. Gebze'de bir çiftliği var
mış, Samsun'dan gelmiş, nasıl istihsal yapıyor 
diye gidip gördüm. Arkadaşlar, övünülecek bir 
teknik seviyede istihsal yapıyordu ve piyasanın 
en güzel elmasını yetiştirebiliyordu. Sonra il
gililere rica ettik, dedik ki, narh koyun, ama as
garî kalitede olanlarına koyunuz ki, üst kalite
deki müstahsıllarm şevki kırılmasın ve pazara 
mal gelebilsin. Hakikaten iyi kaliteli elmalar-
daki narh kaldırıldı, pazara mal gelebildi, 
alan aldı ve müstahsil de aynı kalitede mal ye
tiştirmek; hususundaki şevkini kaybetmedi. Tür
kiye'de bu hallerin çalışma tarzı, müstahsilin 
malilinin kalitesini! ıslah etmesine, devamlı ola
rak pazara istihsalini akıtmasına mâni olacak 
bir fren vazifesi görmemelidir. Kaldı ki bu 

fren, demin arz ettiğim gibi, 4 - 5 ay içindir. 
O müddet bittikten sonra, ya mal külliyen bi
tecek veyahut bir rekolte, idrak edilir hale 
gelinecektir. 

Bu itibarla, eğer ellerinde bir şey yoksa, 
Komisyon bu maddeyi geri alsın tetkik edelim; 
yani Batı ailemi bu problemi nasıl hail etmişse, 
biz de bu vesile ile bunu aynı şekilde halletme
nin yolunu bulalım. Aksi takdirde Türkiye'de 
uzun yıllar fiyatların ve ımalların kalitesini 
ıslah etmek, fiyatların yükselmesine mâni ol
mak politikası başarısız kalacaktır kaınaatinde-
yim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? Yok. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Varışlı, buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; 

Müzaıkeresini yaptığımız Toptancı Halleri1 

kanun teklifinin 7 ııci maddesi, cidden arkadaş
larımın üzerinde hassasiyetle durduğu ağırlık 
maddelerinden biridir. 

Komisyona iade ettiğiniz 4 ncü maddede, 
«Toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım 
ve satımlar, haller dışında yapılamaz» tâbiri 
üzerinde biz Komisyon olanak hassasiyetle dur
muştuk. Salı günü yapılan müzakerelerde her 
nedense arkadaşlarımız bu maddeye iltifat et
mediler, yeniden Komisyona iadesini öngördü
ler, biz de Komisyonumuzda yeniden tetkik 
ettik. 

Kanaatim odur ki, 4 ncü madde ile 7 nci 
madde birbirlerini tamamlayan maddelerdir. 
Çünkü, biraz evvel de arkadaşımın söylediği 
gibi, Batı âleminde her hangi bir mahallede ko
nan fiyat kaç kuruş ise diğer mahallede ko
nan fiyat da aynıdır. Ankara'yı misal olarak 
vereyim; Yenimahalle'de fiyat ne ise, Çanka
ya'da da aynıdır, Yenidoğan'da da aynıdır. 
Muhterem senatörler, biz memleketimizde fi
yat istikrarını sağlayamadığımızdan bir çok sı
kıntılara düşmekteyiz. Bu kanun teklifini ha
zırlarken gerek üreticiyi, gerek aracıyı ve ge
rekse tüketiciyi müşkül durumda bırakmamak, 
her birinin ayrı ayrı haklarını korumak gaye
siyle üzerinde hassasiyetle çalıştık. 

4 4 3 -
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Bu husus bilhassa mühim ve cidden mıemile-
ketimizin önemli bir sorunudur. Çarşıdan her 
hangi bdr şeyi aldığımız zaman pazarlık usulü 
memleketimizde, caridir. Bir papuç alacağımız 
zaman, kaç 'lira diye soruyoruz. Bem de bazan 
pazarlık ederim. 'Cidden pazarlık etmekte de 
bir çok bakımlardan istifadem olmuştur. 200 
lira istenen papuçu 175 liraya almışımdır. İşte 
bu pazarlık usulü bizöım memleketimizde kalk
madığı müddetçe, bu fiyat istikrarını Mç bir 
zaman temin -edemeyiz. Kaldı ki, anafiyatla-
rm tespiti ve bir merkezden idare edilmesi lâ
zımdır. Biraz evvel arkadaşımın buyurduğu 
gibi, bendeniz de Paris'te 7 ay kadar kaldım 
ve boş zamanlarımda bâzı tetkiklerde bulun
dum; tetkiklerim arasında bu konu da yer al
maktadır. Bir kere orada katiyen pazarlık 
usulü yoktur. Etiketler üzerine yazılan fiyat
lar ne ise o fiyatı veriyorsunuz, malı allıyorsu
nuz. Geçenlerde çarşıdan alacağım bâzı şeyler 
îçin piyasaya çıktım; itimat edin pazarlık et
mek suretiyle 60 lira istifade temin ettim. Bu 
bakımdan fiyat tespitinde, bilhassa bu fiyat* 
lanın merkezden idare edilmesi düşüncesi hâ
kim olduğu için biz bunu 4 ncü maddeye koy
duk. 

Şimdi 7 nci maddeye geliyorum. Biliyorsu
nuz, 7 nci madde arz ve talep meselesi ile il
gilidir. Mal ne kadar çok gelirse fiyat o ka
dar ucuz olur. Kaldı ki, bu müzakere ettiği
miz Toptancı Halleri kanun teklifi, 1580 sayılı 
Belediyeler Kanununun 16 nci maddesinde ya
zılı olduğu gibi, belediyelere bâzı yetkiler ver
miştir. 1580 sayılı Kanunun 16 nci maddesin
de, «Tespit edilen toptan ve perakende azamî 
satış fiyatlarına veya kâr hadlerine ve ücret 
tarifelerine ve alınan kararlar veya yapılan 
İlânlar hükümlerine riayeti temin ve kontrol 
etmek. 

Azamî satış fiyatları ve kâr hadleri tespit 
edilen maddelerin satışa arz edilmemesini veya 
satışından imtina edilmesini, kaçınılmasını, 
saklanmalarını veya satılmadığı halde satılmış 
gibd gösterilmesini men etmek.» gibi hükümler 
vardır. 

1580 sayılı Kanunun 43 ncü maddesini siz
lere arz edersem bu madde üzerinde zanneder
sem fazla konuşulacak bir şey olmamak gere
kir. 43 ncü maddeyi okuyorum: 
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«Belediyeler ete, ekmeğe, yaş meyve ve yaş 
sebze ile odun ve mangal kömürüne doğrudan 
doğruya ve katî lüzum halinde, mahaillî idare 
kurullarınca tasdik edilmek şartıyle diğer gı
da ve zarurî ihtiyaç maddelerine toptan ve 
perakende azamî satış fiyatları ve yaş meyve 
ve sebzeye münhasır olmak üzere kâr hadleri 
tespit etmek ve icabında 2490 ve 1050 sayılı 
kanunlar hükümlerine bağlı olmaksızın bu 
maddeleri! satmalmak, satmak, stok etmek ve
ya belirli bir kâr haddi dâhilinde satın aldır
mak, sattırmak ve ihtiyacı olanlara maksada 
göre dağıtmak üzere bir fon tesis ederek, tan
zim satış mağazaları kurmak ve hayatı ucuz
latacak sair tedbirleri almak.» 

Görülüyor ki muhterem arkadaşlar, beledi
yelere zaten bu hak verilmiş. Belediyelere, 
hallerde satış fiyatları üzerinden yapılacak sa
tışları devamlı kontrol etmek, icabında da bun
lara lâzımgelen cezaları vermek gibi, 1580 sa
yılı Kanunun 16 nci ve 43 ncü maddeleründıe 
yetki verilmiş. 

Şimdi, teklifi hazırlayan arkadaşlarımızla, 
biz bu kanunları tetkik ettik. 7 nci maddeye 
belediyelerin yetkileri yazılacak olursa, kanun 
hüviyetini kaybetmiş olacaktı. Zaten belediye
ler hallerdeki fiyatları tespitte yetkilidir. Sa
dece toptan sebze ve meyve hallerinde değil, 
diğer hallerde de belediyelere tam yetki kanu
nen verilmiş olduğu için, maddeye iltifatınızı 
rica lediiyorum. 

Saygılar sunarım. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, bu mad
de üzerinde benim bir değiştirge önergem var
dır, onu ayrıca okutacaksınız. Komisyon bir 
noktada ısrar ediyor. Maddede diyor ki ; 
«...Mevzuat hükümleri dairesinde azamî fiyat 
tespit edilebilir.» Acaba buraya «azamî» keli
mesinden sonra «ve asgarî» kelimesini de koya
bilirler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki malı üreten 
istediği fiyata satabilir. «Efendim, sizin malınız 
azamî fiyat değil de, asgarî şu fiyata satıla -
e ak» şeklinde herhangi bir mütalâa serd etmek 
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doğru değildir. Mademki biz üreticinin ve tü
keticinin durumunu düşünüyoruz; buraya «As
garî fiyat» tâbirini koyacak olursak, tüketici
nin aleyhine hareket etmiş oluruz. O bakımdan 
Komisyon olarak oraya «Asgarî» tâbirini koy
mak doğru değildir kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Varışlı 
cevabınızı verdiniz. 

Madde üzerinde verilmiş olan önergeler Tü
züğümüzün gösterdiği sıraya göre işleme tabi 
tutulacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Farklı 
olanlar var. 

BAŞKAN — Benim söylediğimi herhalde an
lamadınız, ben, önergeler Tüzüğümüzün göster
diği sıraya göre işleme konacaktır, dedim. 

Şimdi efendim, Sayın Bilgen'in ve Sayın Pı-
rıltı'nm önergeleri var, ben bunları aynı mahi
yette görüyorum. Evvelâ okutayım, neden aynı 
mahiyette gördüğümü arz edeceğim. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 164 sıra sayılı Toptancı 

Halleri Kanununun 7 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

«Madde 7. — Toptancı hallerinde fiyatlar, 
hal nizamı dahilinde serbestçe teşekkül eder.» 

BAŞKAN — Aslında maddenin 2 nci fıkra
sının çıkarılması talep edilmektedir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanu

nun 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
«Toptancı hallerinde fiyatlar, serbest reka

bet piyasası içerisinde hal nizamına uygun ola
rak serbestçe teşekkül eder. 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

BAŞKAN — Her iki önergede de 7 nci mad
denin «Ancak» la başlayan ikinci fıkrasının çı
karılması esas itibariyle talep edilmektedir. Fa
kat Sayın Pırıltı'nın önergesi bir fark göste
riyor, o da, «Serbest rekabet piyasası içerisin
de fiyatlar serbestçe teşekkül eder» diyor. Fiya
tın serbestçe teşekkül etmesi, hal içerisinde za
ten serbest rekabet rejimi içerisinde olur. Aynı 

I bölgeden ve muhtelif bölgelerden gönderilen 
aynı mallar burada elbette bir serbest rekabet 
piyasası içerisinde bulunacaklar. Bu itibarla iki 
önergeyi aynı mahiyette görüyorum, birleştire-

I rek oya arz edeceğim. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Metin 

olarak hangisini kabul edeceğiz?.. 
BAŞKAN — Zatıâliniz birinciye iştirak eder

seniz, daha derli toplu oluyor. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 

Başkan, özür dilerim, serbestçe teşekkül edişle, 
rekabet piyasası içerisinde teşekkül ediş arasın
da naçizane kanaatime göre, bir fark olduğu 
kanısındayım. O itibarla ısrar ediyorum takri
rimde. 

BAŞKAN — Neyse, ben bunun münakaşasını 
yapacak değilim. O bakımdan eğer farklı gö
rüyorsanız ayrı ayrı işleme tabi tutacağım. 

Önergeleri ayrı ayrı okutup tekrar muame
leye arz ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — En ay
kırıdan başlamayacak mısınız? 

BAŞKAN — En aykırı bu efendim. Aykırı
lık Tüzüğümüze göre şöyle efendim: Önce çı
karılmasını isteyen önergeler, bilahara değişti
rilmek istenen önergeler, ondan sonra da ilâve 
isteyen önergeler okutulur. Bu, çıkarılmasını 
tazammun etmektedir. Gerçi çıkarılmasından 
bahsetmekte, ama maddenin birinci fıkra
sını aynen alıp, gerisini koymamışlar. Bi
naenaleyh, çıkarılmasını istiyorlar. 

LÜTFl BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
önergeme izah fırsatını verecek misiniz?... 

BAŞKAN — Efendim, okutayım, eğer lü
zum görüyorsanız tekrar açıklama da tabiatiyle 

I söz veririm. 
(Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil

gen'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz. Öner

gesini izah edecekler efendim. 
LCTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arka-

j daşlarım, dün burada bulunup da beni dinleyen
lerden özür dilerim. Bâzı şeyleri belki tekrar 
etmek zorunda kalacağım... 

BAŞKAN — Dünkü konuştuklarınıza temas 
etmeden, önerge üzerinde konuşursanız daha 
kısa olur efendim. 

• LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Burada kas
tın, fiyatın belirli bir seviyenin üstüne çıkmasını 

| önlemek olduğu anlaşılıyor. 
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Benim kanaatim odur ki, belediyelerin fiyat 
tespiti suretiyle fiyatları sabit tutması müm
kün değildir. Bu temin edilemeyecektir. Çün
kü, bir yerde narh konduğu zaman, derhal ora
ya üretici bölgelerden mal göndermeyecekler 
ve karaborsa başlayacaktır. Ancak parası olan 
alacak, olmayanlar zaten hava alacaktır. 

İkincisi; biraz evvel Sayın Komisyon Sözcü
sü ve ayrıca değerli arkadaşımız Pırıltı söyledi
ler ; İller Kanununa göre zaten idarenin bazı 
hallerde fiyatlara hâkim olma, tespit etme gibi 
yetkileri var. Aynı yetkiyi, bir de daha çok 
üreticinin işini ilgilendiren şu kanuna sokmanın 
mânası yok. İcap ediyorsa oralarda umumî hü
kümler içerisinde bu olur. Ben arkadaşlarım
dan istirham edeceğim, fiyatlar serbest şartlar
da oluşturulsun. 

İleride bu belediyelerin yüzde hisseleri hakkın
da bir önergem de var. Onlardan bir kısmının 
bir haberleşme fonu adı altında ayrılması sure
tiyle kurulacak haller adına teleks sistemiyle 
yurt içi ve yurt dışı fiyatların günü gününe 
üretici ve tüketiciye ulaştırılmasını teklif ediyo
rum. Ancak öyle bir sistem içerisinde fiyatlar 
sabit tutulabilir. Değilse; suni olarak Ankara 
Belediyesi bugün karar verse. «Domates iki li
radır.» dese, ertesi gün domates burada 15 lira
ya çıkar, gelmez. Mümkün değil; görüldü ve 
bunun tecrübelerini çok geçirdik. O bakımdan 
buradaki cümlenin birincisi kâfidir ve yetişir, 
diğerlerine lüzum yoktur. Ben kısa olsun diye 
böyle bir teklifte bulundum. Arkadaşlarımın 
iltifat etmelerini dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet ve1 Komisyon katılı
yor mu bu önergeye?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLÎ İDARE
LER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ MUS
TAFA ARIKAN — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Meh

met Pırılıtı'nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılıyor mu efendim?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLÎ İDA
RELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ 
MUSTAFA ARIKAN — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayıda tereddüt hâsıl oldu, lütfen tekrar 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Kabul edildi gibi 
geliyor, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, burada arkadaşımız 
sayıyor ve ben de kontrol ediyorum. Her halde 
itimat etmeniz gerekir. («18'e 15» sesleri.) 

Madem ki mutmain olmanız gerekiyor, pe
ki ayağa kalkmak suretiyle yapayım. Kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... Ka
bul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sıra sayısı 164 olan Kanun teklifinin 7 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

«Madde 7. — Toptancı hallerinde fiyatlar. 
belediyeler ve haller idaresinin denetimi ve gö
zetimi altında serbest rekabet esasına göre olu
şur. 

Toptancı hali olan belediyeler, üreticiler ve 
tüketiciler yararına olan her türlü bilgi, uya
rı ve piyasa hareketlerine ilişkin haberleri en 
seri vasıta Ye usullerle üretim ve tüketim böl
gelerine iletmek ve }Taymakla görevlidirler.» 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen kısaca 
izah ediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarını; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanunun 
7 nci maddesi, şayet gerçekten çok yüksek mik
tarlara varan değerleri zaman içinde devre
den hallerde, bu kanunun 1 nci maddesinde ya
zılı olduğu gibi, üretici ve tüketici menfaatleri
ni bağdaştırma maksadıyle tedvin edilmiş ise, 
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bu 7 iiei maddede esaslı bir hüküm, memleket 
ih t iyaçlar ına uygun. bir düzen konulmalıdır . 
Tekra r etmeme müsaade ederseniz benim verdi
yim. önergeyi bir kere daha okuyacağım, çok 
istirham ederim. Maksadımı da bira^ sonra 
izah edeceğim : 

«Toptancı hallerinde fiyatıar, belediyeler ve 
bal 'er idaresinin denelimi ve gözetimi altında 
serbest rekabet esaslarına göre oluşur. «Bu. 
mevcut teklif teki maddenin biraz değiştirilmiş 
şeklidir. 

Ccrçekfen böyle bir değişikliğe neden ihti
yaç vardır. ' . . . Arkadaşlar ım, konuşan arkadaş
larınım haya t t an edindikleri bilgileri dinlediniz. 
Biz de yaşadığımız süre içinde bu hallerle ge
rek üretici olarak. gerekse tüketicilerin mümes
silleri olarak birçok zamanlar zorunlu faaliyet
lerde bulunduk. Tarhımızdan istihsâl ettiğimiz 
kavunu sat t ık, bağımızdan istihsal ettiğimiz 
üzümü get irdik, sattık yahut başka suret lerle 
safın alanların vekilleri sıfatıyla bulunduk, da
valarını gördük. 

Şimdi arkadaş lar ım, hallerde fiyatlar nasıl 
teşekkül ediyor.'... Bunu bugün yaşanan haya
tımıza bakarak birkaç cümle ile ifade etmek 
lâzıım 1 ir. 

I lai 'ere ;•..!-,, ı^ıibır. sayın. (/••ükbaş'm de
diği gibi, kalitesi bakımından serbest rekabet 
şartlara içinde fiyat aimıyc.r. Meselâ, iki bin 
adet k a v u n d a n ibaret bir kamyon yükünü İm
le indirdiğiniz zaman, komisyoncu bu kavunun 
kaç tanesinin büyük bas. en üstün kaliteli ka
vun okluğunu, onun baş altının hangileri oldu
ğunu. kaç tane olduğunu, ondan sonra dadıa 
ortalar ının ve en nihayet çıkmaların ne oldu
ğunu tayin eder. 'Bunların her birine de ayrı 
ayrı fiyat keser ve bu fiyat kesişi de serbest 
piyasa ve serbest rekabet esasma göre cereyan 
etmez. Çünkü, fiyatı koyan ne üreticidir, ne 
tüket icidir . Fiyatı koyan düpedüz üretici adına 
malı sa tan komisyoncudur . F iya t ı koyarken de 
malı klasifiye eden, tasnif eden tek başına ko
misyoncudur ve komisyoncu en üst kal i tedeki 
mala koyduğu fiyatın, istenirse faturasını ve
rir ve kali tesi i t ibariyle farklı olan dolayısıy-
le fiyatı i t ibariyle de farklı olan beş, altı bö
lüme bölünmüş malın, sanki gerçek fiyatı o 
imiş gibi, kontrol makamlarına o faturayı -gös
terir . Gidersiniz, komisvon.cn >bir üretici mah

sulü olan s ta rk ing elma satmıştır , üst boyda
dır, iyi kalitededir,, meselâ ona ki losunda iki 
l ira fiyat vermiştir , bir de f a tu ra tanzim etmiş
t ir . Ondan sonraki çıkmalara elli ku ruş vermiş
t i r ; fakat en sonunda bir denet imde ve bir 
kontrolde malın değerinin ne olduğunu ispat
lama vesikası olarak fa turaya müracaa t edil
diğinde. en baş mala verilen fiyat, daima esas 
fiyatmış gibi gözükür ve gösterilir. 

Şimdi, gerek malın kalitesini ayar layan, tas
nif eden tek kişinin komisyoncu oluşunu ve 
gerekse bu yüzden muhtelif vasıfta olan mal
ların f iyat lar ının serbest piyasa rekabet esas
ları içinde teşekkül etmesinin kolay ve müm
kün olmayacağını düşünerek, hal idaresinin ve 
belediyelerin denetimi ve gözetiminin, bu fiyat
ların teşelvkülündeki sümükle r i ve rekabet 
şar t la r ın ın gereği gibi işlemesini önleyici mü
dahaleleri ber taraf etmeleri gerekir. Aks ' tak
dirde siz, daima, üreticinin eline geçmeyen, çok 
kere tüketiciden alınan ve gerçek olmayan bir 
fiyatı piyasanın fiyatı olarak kabul zorunda 
kalacaksınız. 

Bu i t ibarla, belediyenin ve hal idaresinin 
denetimi ve gözetimi, al t ında bir serbest rekabet 
piyasasının kurulmasını, bu haller kanunu '.]:•-
iayısıyle belediyeye ve hal idaresine ^Dvv 
olarak' vermek zorundasınız. Serbest rekabet 
şar t lar ı içinde, Türkiyede daha uzun y ıkar fiyat 
teşekkülü imkânsız kalacakt ı r . Daha uzun yu
lar Türkiye de ekonomi üretim eksikl iğ inden ' 
ıs t ı rap çekecektir . 

Binaenaleyh, bu ekonomik eksikliği belli bur 
sınıf kendisine kâr-ı menfaat sağlamak için 
kullanıyorsa, buna mümkün olduğu ölçüde mâni 
olabilecek tek koşul, hal idaresiyle belediyenin 
bu fiyat teşekkülünde fevkalâde titiz davran
masıdır. 

Bu. asla bu teklifin ikinci maddesindeki 
azamî fiyat tespitine benzer bir müdahale veya. 
hareket değildir. Azamî satış fiyatı bir aldat
macadır , hat tâ asgarî satış fiyatı da Türk iye ' 
de bir a ldatmacadır . Aslında, bunlar ın ekono
minin özüyle ilişkisi vardır . 

Biz elmanın, üzümün, pı rasanın veya la-
lıanın halde şu kada r l i raya sat ı lacağına dair 
azamî fiyat koymakla, onun üs tünde satış ya
pı lamayacağını sağladık gibi, biz kendimizi al
da tmacanın içine girmekte devam edeceksek, 
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koyalım bir azamî satış fiyatı. Ama öyle de
ğil. Piyasanın daha başından; malın gelişin
den çıkışma kadar o süreç içinde belediyenin 
ve hal idaresinin malın fiyatının rekabet esas
larına göre serbestçe teşekkülünü sağlayacağı 
bir mekanizma kurmazsanız, bu kanuna koy
mazsanız bunu. daima sunî, daima rekabet 
dışı, daima piyasa dışı ve daima bir tek sı
nıfın çıkan ve marifetleriyle teşekkül etmiş 
bir fiyatla karşı karşıya kalacaksınız. 

Arkadaşlarım, Sayın Çelikbaş «Başka yerler
de ne yapıyorlar?» dediler. Bilemem; fakat bil
diğim bir husus var; bugün Batı Almanya de
nilen ülkenin ekonomisinin bâzı, dayanağı 
şöyle ifade edilir : «Serbest piyasa ekonomisi 
değil, sosyal piyasa ekonomisi.» Bu vardır Al
manya'da. Tamamen değişik bir şeydir. Bu, 
ne serbest piyasa ekonomisi gibi kıran kırana 
rekabet şartJarı içinde bir fiyat teşekkülüdür, 
ne de sosyalist ekonomilerdeki gibi merkezî 
mercilerden ilân edilen fiyatların da normal 
sayılmasını kapsayan bir nizamdır. Sosyal pi
yasa ekonomisi diye bir ekonomi düzeni içinde 
yaşar Almanlar. Sosyal piyasa ekonomisi ne 
narhı koymaktır, ne Devlet müdahalesidir, ne 
zabıta dipçiğidir, ne şudur ne budur... Sos
yal piyasa ekonomisi, elden gelirse, üretimden 
tüketime kadar bir malın geçirdiği çeşitli 
ekonomik aşamalarda daima o malla ilişkin 
kurum 1 arın denetim ve gözetimidir. Gereğinde 
ekonomik araçlarla müdahalesidir, gereğinde 
ekonomik araçlarla sübvansiyonudur, gereğin
de ekonomik araçlarla birtakım çarelerin ge
tirilmek suretiyle serbest rekabet şartları için
de oluşması arzu edilen, fakat çok uzun za
man •ardan beri kapitalist ekonomi politiğinin 
kaybettiği bu vasfını bilen ekonomi adam
ları veya ülkelerce ortaya konmuş; serbest 
rekabet şartlarına benzer, hiç değilse üretici 
ve tüketici menfaatlerini uzlaştırır bir ekono
mi politikasıdır. 

BAŞKAN — Önergenizde o yok. Sayın Gün-
doğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim. benim önergemde bu var. 

BAŞKAX — «Sosyal piyasa fiyatı» diye 
bir şey yok, önergenizde. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet. 
Sayın Başkan, doğrudur; sizin anlayışınızı bi
raz sonra tahrik ederim. 
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«Toptancı hallerinde fiyatlar, belediyeler ve 
haller idaresinin denetim ve gözetimi aitmda 
serbest rekabet esaslarına göre oluşur.» diyo
rum. İşte bu denetim ve gözetimden maksa
dımız. belli bir teşekkülün piyasada fiyatla
rın serbest rekabet şartlan içinde oluşmasını 
önleyecek dış etkenlerinin bertaraf edilmesi an
lamına gelir. Önemli olan budur ve fiyatların 
serbest rekabet esasına dayanarak teşekkül et
mediği Türkiye'de bir vakıadır. 

Sizin bölgenizden gelen mandalinanın veya 
portakalın üreticiden otuz. kırk, elli kuruşa 
alındığını ve tüketiciye beş liraya intikal etti
ğini ne ile izah edersiniz İtana ?... 

Arz meselesi, rekabet meselesi; bunlar 
önemli meseleler. Siz. simdi bu kanunu çı
karırken, hallerde fiyatların teşekkülünü bir 
ekonomik kurala bağlamak isteyen bir ka
nunla karsı karşıyasmız. Biz de gayret ediyo
ruz ki, bu hallerde fiyatın teşekkülüne medar 
olacak unsurlar neler olabilir, ne olmalıdır. 
onu tespit edelim. 

Bu itibarla, ne azamî fiyat, ne asgarî fi
yat, ne narh, ne belediye yasağı; bunların hiç 
birisi fiyatların normal rekabet şartları için
de oluşumuna yararlı araçlar değildir. Bina
enaleyh. serbest rekabet esasları içinde 
bir fiyat oluşumunu sağlayan tedbirin başın
da, o meseleyle uğraşan kurumun ; basta Dev
let olmak üzere, belediyenin veya halin bu 
rekabet şartlarını sağlaması gerekir. Nasıl gi
riyor mal ?.. 

BAŞKAN* — Sayın Gündoğan. bir dakika
nızı istirham edeyim, efendim. 

Müzakerelerin kısaca cereyan etmesi ve ka
nunun bitirilebilmesi için madde üzerindeki 
hakkınızı kullandınız; şimdi önerge üzerinde 
konuşuyorsunuz. Önergenizi izah, nihayet iki da
kikalık bir zaman içerisinde mümkün olduğu 
halde, sözü uzatıyorsunuz. İstirham edeceğim, 
önergenizi izah edin. başka mevzulara inti
kal etmeyin ve müzakerelerimiz de normal 
seyri içinde cereyan etsin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Defamla) — Sayın 
Başkan, sizi anlamak, İtenim için dokuz sene
den beri mümkün olmadı. 

HALİL ÜZMEN (Kırşehir) — Biz de sizi 
anla ya madde. 

BAŞKAN •—• Ben sizi gayet iyi anladığım 
için müdahale ediyorum, 
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F İ K R E T O F X D O F A X (Devamla; — Müm
kün. Bu anlaşmazl ıklar komedyası sürüp git
mesin diye. müsaade edin de ben söz hakkı
mı. dilediğim, gibi kullanayım. 

B A Ş K A X — Sayın Fündoğan , söz hakkı
nızı kullandınız. Sadece verdiğiniz önergeyi 
izah için ben size söz verdim, sadet dışına çı
kıyorsunuz. .Birinci ihtarı yaptım, ikinci ih
tarı. da şimdi yapıyorum, üçüncüsünde sözü
nüzü keseceğim. 

F İ K R E T ( H . \ ! M K . A \ .Devamla) - Evet . 
şimdi böylesine bir yetkiniz var mı; benim sa
det dışına çıktığımı iddia ettiğiniz zaman, ger
ilekten doğru bir yargıda bulunup bulunmadı
ğınız için .* 

BAŞKAX ••-- <> t akd i r hana ait, etendim. 
Evet, buyurun devam edin. 

F İ K R E T ( ; Ü \ İ ) O f ; A \ (Devamla > — Böy
lesine bir idare tarzını T üz ü k i " görmüyorum. 

Ama Sayın Başkan, bilirim, siz böyle ya
p a r ı n ı z ve kanunun acele çıkmasına icabet 
sebebi de hiç anlayamadım. Bu kanun iki se
neden beri komisyonlarda sürünmüş d u r m u ş ; 
ne getirdiği d r belli. Biç olmazsa kanun tek
lifini: b i rkaç yün evvel burada yaptığım ge
nel konuşmada söylediğim gibi : Komisyonun 
vardımıvie. Âlide) Meclisindeki Komisvonun 
\"!1 f i ! t l'ı 11 V I K i l en b yanhmıy le ve lu-uel iu ı rulun yardımıyla hır 
hale döndürmeye (;al;.şıyoruz. Yoksa. başka ne 
gayretimiz var :'.. 

Nasıl, yapais ın ız . nasıl çıka rırısınız ka
mu oyunun karşısına. ' 'Toptancı hallerimle mil
ya r l a r kere mi lyar lar değerinde malların mil
yonlarca insanlar aras ındaki s i rkülasyonunu 
fiyat yönünden tanzim ederken: ne söylediği 
anlaş ı lmayan bir maddeyle karsı karşıyasmız. 
Başımla «Serbest» diyor, a rkas ından «Azamî 
fiyat» d iyo r ; Türkiye 'nin bugünkü bozuk dü
zeninde belli kesimlerin Türk ekonomisini 
bozmasına hüccet sağlamaya çalışıyor. Bu 
hücceti ka ld ı rmaya çalışıyoruz. Süz toptancı 
hal ler inde fiyatın serbest rekabet koşullar ı 
içinde t ekevvününü sağlayacak araç; ve ge
reçlerle bu k a n u n u ve bu kanundak i bâzı ku
r u m l a n donatmazsanız , kendi kendinizi kan
dırırsınız. üret ic iyi soydurursunuz, tüket ic iyi 
de soydurursunuz . (Jayet basit, yüz defa söy
led ik ; bir kilo elma yerinde 50 kuruş , tüke
ticinin boğazında ö lira... Xeden dolayı böyle 

oldu dediğimiz zaman, bana lıangi ekonomi 
kura l ın ı karş ı olarak, clefî olarak, i spat va
sıtası o larak söylersiniz?.. Size burada yar
dım. etmeye çalışıyoruz, siz. «Sadet» diyorsu
nuz. bilmem ıie diyorsunuz, bilmem ne diyorsu
nuz... 

Sayın Başkan, bu kanun öyle şeklî bir ka
nun değil. Bu, milyonlarca insanı a l âkada r 
ediyor. 

Sonra, bu f iyat ların serbestçe t eşekkülünü 
temin için başka araç lar kul lanmak lâzım. 
diyoruz önergemizde. Belediye yasağı kâfi 
gelmez diyoruz. Zabıta korku tmas ı kâfi gel
mez diyoruz. Azamî fiyat tespit e t t ik deyip 
y a tmak kâfi gelmez diyoruz. Xe diyorum.' . . 
«Toptancı hali olan belediyeler; üreticiler ve 
tüket ic i ler yara r ına olan her tür'lü bilgi, uya r ı 
ve piyasa hareket ler ine ilişkin haberler i en 
seri vasıta ve usullerle, üre t im ve tüke t im böl
gelerim' i letmek ve yaymakla görevlidir.» 
Evej , Almanya 'da ta tb ik edilegelmekte olan 
sosyal piyasa ekonomisinde en etken araç ola
r ak bunu kul lanıyorlar . Xitekim, Türkiye 'de 
de bâzı kereler bu kullanılmıştır . 

Fi etim bölgeleriyle tüketim bön. de; i a'-a ol
daki piyasa, hareket ler i hakkında, üt ciminin ve. 
tüket icinin inauılabilir. gerçeklen doğru hb la
kım bilgileri olduğu t a k d n d e , aradaki a ı a - o o 
oynayacağı rol. çok asgariye iner. Xe zaman mal 
göndereceğini, piyasanın t ıkanıp t ı kanmod iFo ı , 
fiyatların çok düşüp düşmediğini, çok yük-adc 
bu lunup bulunmadığını tüket ici de. iirerFi de 
bil ir : bilirse mal s irkülasyonu ona göre idare edi
lir ve mal s i rkülasyonunun idaresi, f iyakamı ser
best rekabet koşulları altında tekevvününü sağ
layıcı en mükemmel ekonomik araç olur. 

Xedeıı dolayı bâzı kereler f iyatlar çok dü
şer.'... Fok arz vardır . Xedeu dolayı bâzı F r : -
ler f iyat lar çok yükselir';.. Çok talep vardır . Ha
yır!.. Çoğu kere bu böyle değildir. Ma! akımı 
devam ederken birdenbire buradak i komisyoncu 
şifreli te lgraf lar la üretim bölgelerine malın gön
derilmemesi için tal imat verir. Hem malı çürü
tür , hem de t ıkanıkl ığı önler. Bu hareket i , as
l ında üret iciye daha fazla pa ra geçmesini y a h u t 
az p a r a geçmesini, tüketiciye daha çok, daha 
ucuz mal satmasını sağlamak için yapmaz. Ken
di çıkarını, kârı menfaatini belli düzeyde mal 
akımına bağlamışt ır . Onun dışında o da hesa-
b m r şaşırır, o da tedbirleriyle üstesinden gele-
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m öveceği bir piyasa düzeni karşısında kalır. Pi
yasayı. daima elinin alt ında tu tabi lmek ve mal 
hareket ler ini baştan i t ibaren kontrolü alt ında 
tu tmak için elinden ge'en her imkânı yapar . 

İ ş t e ; kabzımalın telefonla, telgrafla vesairey-
le tüketim ve üret im bölgelerindeki i'iyat hare
ketlerini ve inal hareket ler inin kontrolü diye bir 
müessese vaı gözünüzün önümle. Hayat ın ken
disinden ç ıkmış : adam çaresini bulmuş... Niye 
bunun mukabilini sen, üreticinin ve tüketicinin 
menfaatini sağlamak, için. korumak için aynı 
a raç lardan ya ra r l anmak suretiyle, mal haıeket-
1 erini tanzim edici bir düzene girmezsin ?.. Buna 
mâni im var.'.. Xeden dolayı bu yapılmasın?.. . 
("retim bölgesiyle tüketim bölgesi arasındaki mu
habere ve sosyal piyasa iktisadî düzenleyici bir 
kurum eliyle neden yarat ı lmasın?. . Buna ne mâ
ni var?.. 

Bizzat kabzımalın yaptığı harekel in manalı 
olduğunu, çünkü onun ekonomicinin esasını 
teşkil ett iğini bilmek ve ona göre tedbir almak 
lâzımdır. Benim getirdiğim teklifte bu vardır. 
.Varlı değil, zor değil, suni birtakım araçlar de
ğil... Doğrudan doğruya ye tmez: ama bir mik
tar düzeltici ekonomik araç lardı r bunlar. Eğer 
bun;; iltifat ederseniz, bu madde bir şey kaybet
mez. 

Biıaz evvel Sayın P ı r ı l t ı n ın verdiği önerge
de 2 nci fıkranın çıkması, çıkmaması rey müna
kaşasına müneer oldu. (ierkeçten, eğer dışarıdan 
gelenler, 'çerden gelenler biribirine karışmamış 
ve sayım meseleleri birkaç defa tekrar edilme
miş olsaydı. 2 nci fıkra çıkmış olurdu. 2 nci fık
ra. çıktığı t akd i rde benim önergemin aslı kabul 
ediliyor demektir . Ama ben biraz daha takviye 
ediyorum: ekonomik araçlarla piyasa koşulları
nın nizam al t ına al ınması için. bir takım piyasa 
hareket ler inin de her iki bölgeye ulaştırı lmasını 
î.-.tîyorum. 

Siz Başkanın sert tu tumuna 'bakıp da karar 
vermeyecek k a d a r olgun insanlars ınız: lütfedi
niz bu maddeyi ona göre tanzim ediniz. 

HALİL ÜZMEN (Kırşehir) •— Sen ondan 
daha, sertsin kardeşim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İs tanbul) — Sayın 
Başkan, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Önergeyi t ek ra r okutuyorum 
ciVııdim. 
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(İs tanbul Üyesi F ikre t Güııdoğan'm önerge
si t ek ra r okundu.) 

B A Ş K A N — Önergeye Hükümet ve Komis
yon kat ı l ıyor mu efendim?.. 

T İCARET B A K A N L I Ğ I İÇ TİCARET GE
N E L MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katı lmıyo
ruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M E H M E T 
V A R I Ş L I (Konya") - Katı lmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye kat ı lmıyor. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum, kaimi edenler... Etmeyenler. . . Madde ka
bul edilmiştir. 

Halde satış yapacak olanlar ve sıfatları : 

Madde 8. — Toptan sat ış lar : hadde bu lunan 
üret ici ler t a ra f ından kuru lmuş kooperatif bir
likleri, kooperat if ler ve üreticiler ile komisyon
cu gerçek ve tüzel kişileri taraf ından yapılır . 

Halde yeri bulunan üreticiler ancak kendi 
mallarını , kooperatif birl ikleri ve kooperat i f ler 
münhas ı ran or taklar ının mallarını satabil ir ler . 

Üreticiler için halde, duruma ^öro genel ve 
özel suret te satış yerleri ayrılır. Bu yerde üre
ticiler geçici olara-k satış yapabil ir ler . 

Aynı belediye hudut lar ı dahil indeki top
tancı hallerine, kedilerle yer tahsis olunan sa
tıcılar. birbir ler inden mal alıp sa tamayacaklar ı 
gibi aynı haldeki satıcılar da. birbirleriyle alım. 
ve satım yapamazlar . 

2834 sayılı Kanun hükümler ine göre kurul 
muş Tarım Satış Kooperatif leri Bildikleri veya 
Kooperat if ler 2834 sayılı Kanun gereğince. 
Devletçe destekleme amacıyle orta.kları dışın
dan aldıklar ı mallar ı da satabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlıı . 

ORHAN K Ü R Ü M O Ğ L F (Bitlis) — Savın 
Başkan. Yüce Senatonun muhterem üyeler i ; 

Bu madde üzerine iki yönden, t e reddü tüm vaki 
oldu ; bu sebeple de görüşümü arz etmek üzere 
huzurunuzu işgal etmiş oluyorum. 

Maddede tanzim şekli i t ibar iyle ; yani şek
le taa l lûk eden hususlarda bâzı aksakl ık la r 
vardır . Şimdi, lütfeder şayet maddeyi metin
den t ak ip etmemiz mümkün olursa bu şekil 
noksanlar ını , aksakbk la r ım arz edeceğim. 
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«Madde 8. — Toptan satışlar; halde bulu
nan üreticiler tarafından kurulmuş kooperatif 
birlikleri, kooperatifler ve üreticiler ile komis
yoncu gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapı
lır.» 

Buradaki «ve» kelimesinin lüzumsuz oldu
ğuna kaniim. 

İkinci fıkra: «Halde yeri bulunan üreticiler, 
ancak kendi mallarını, kooperatif birlikleri ve 
kooperatifler münhasıran ortaklarının malları
nı satabilirler.» 

Buradaki. «Kendi mallarından» kastın ne 
olduğunun izahı lâzım. 

Üçüncü fıkra; «Üreticiler için halde, duru
ma ^övv gem el ve özel surette satış yerleri ay
rılır» Burada surette kelimesi tamamen lüzum
suzdur. 

Dördüncü fıkra: «Aynı belediye hudutları 
dahilindeki toptancı hallerinde, kendilerine yer 
tahsis olunan .sıatıeılar, birbirlerinden mal alıp 
satamayacaikları gibi (Dikkat buyurmanızı is
tihdam ederim) aynı haldeki satıcılar da, bir
birleriyle alım ve safım yapamazlar.» 

Şimdi bu iki cümleyi yek diğerinden tefrik 
etmek mümkün değildir. Yani bir konu hakkın
daki elimle iki defa tekrarlanmış oluyor. Şöy
le: «Hallerinde, kendilerine yer tahsis olunan 
satıcılar, birbirlerinden mal alıp satamayacak-
ları gibi aynı haldeki satıcılar..» diyor. Üst kı
sımda; kendilerine yer tahsis olunan satıcılar; 
alta da aynı haldeki satıcılar... Bunlar başka baş
ka anlama gelmese gerek. Aynı anlamdaki cüm
leler ve bu sebeple bu fıkradaki ikinci cümle 
tamamen fazla bulunmaktadır. 

Son cümle de: «"28:5-1- sayılı Kanun hüküm
lerine göre kurulmuş Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri veya Kooperatifler 2884 sayılı 
Kanun gereğince..» deniyor. Burada 2834 sayılı 
Kanun iki defa tekrarlanmış bulunmaktadır. 
İkincisine lüzum yoktur. 

Devanı ediyor: Devletçe destekleme ama
cıyle ortakları dışından aldıkları malları da sa
tabilirler» denmektedir ki; «Devletçe destekle
me amacıyle» tabirini kooperatifle birleştirmek 
-mümkün değildir. Yani bu ifadeye daha açık, 
düzgün bir şekil vermek mecburiyeti vardır. 
Zira. «Devletçe destekleme amacıyle ortakları 
dışından aldıkları malları da satabilirler» iza
hı gavrimümkün bir cümle. 

Bunun dışında ikinci fıkra ile son fıkra, yek 
diğerinin içine girer' şekilde mâna itibariyle 
.tekrar edilmiş fıkralardır. İkinci fıkrada, «Hal
de yeri bulunan üreticiler ancak kendi malla
rını, kooperatif birlikleri ve kooperatifler mün
hasıran ortaklarının mallarını satabilirler.» de
dikten sonra 8 neii maddede de kasdolunan fik
rin bu cümlenin devamı olarak ilâvesi gerekir
di. Zira, son fıkradaki ibarede de «Devletçe des-
teikkmıo amacıyle ortaklan dışından aldıkları 
malları da satabilirler.» İbaresi istisnaî bir hü
küm olduğuna göre, kooperatiflerin satış yap
ma. şeklini tanzim eden ikinci fıkranın sonuna 
bunun ilâvesi suretiyle fıkrayı tam bir metin 
halinde tespit etmek mümkün idi. 

Bu yönler ile gerek şekil yönünden, gerek
se mâna yönünden .maddeyi tamamıyle yeter
siz bulmaktayım ve kendi zaviyeme göre bir 
değişiklik yapma ihtiyacının mutlak olduğuna 
kaniim. Ama bu değişikliği ben ne şekildi1 

yaparsam daha maksada uygun olur sonucuna 
varamadığım için bu konunun, lütfederlerse, 
komisyonca maddenin geri alınması suretiyle; 
yeniden incelenmesini ve yeniden tanzim edile
rek mâna ve şekil itibariyle düzgün hale geti
rildikten sonra müzakere edilmesini; evvelki 
bir maddenin de komisyona iade edilmiş ol
ması hasebiyle, bilhassa istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Kü-
rümoğiu esaslı noktalara temas ettiler. Bunları 
tespit suretiyle düzeltmek mümkün ise de, 
redaksiyonunun yeniden yapılmasının maddeye 
daha vuzuh getireceği kanaatini izhar ettiler. 
Bu itibarla tekliflerine iştirak eder misiniz? Ye
niden reda.kte etmek üzere maddeyi alır mısı
nız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — İştirak etmiyoruz. Mü
saade buyurursanız izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, anlaşılıyor. «Satıcı
lar» tabirinden, birincisinde kendisine yer tah
sis edilen satıcılar, ikincisinde, hariçten hale 
gelmiş olan satıcılar mânası çıkıyor; ama arka
daşım daha vuzuh istiyor. Alttaki cümlede de, 
kooperatiflerin kanuna göre yaptıkları satışlar
la, Devletin 'destekleme mubayaası vazifesi 
verdiği satışlar kastediliyor. Fakat bunları, 
daha iyi anlaşılır şekle getirmek üzere alnıa-
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mzı teklif ediyor. Ne dersliniz? Mâna anlaşılıyor 
a si nida. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Müsaade buyurmanızı rica 
edeceğim. Sayın Kürünıoğlu elediler ki, «Birbir
lerinden malı alıp satanı ayaca klan gibi aynı 
haldeki satıcılar da, "birbirleriyle alım ve satıra 
yapamazlar» fıkrasındaki cümleler aynı mâna
dadır. Bu fıkra gayet yerindedir. Meeelâ, İstan
bul'da. Kadıköy'de bir hal vardır, Beşiktaş'ta 
bir hal vardır; bu haller arasındaki satış mâna
sına. gedmektedir birinci cümle. 

İkinci cümle ise, hal içerisindeki bulunan 
satışlar ki, bunlar fatura değiştirmek suretiyle 
fiyat artışlarını önlemek amacıyle bilhassa Ko
mi s; unumuz tarafından konulmuş cümlelerdir 
ve yerindedir Sayın Başkanım. Komisyon ola
rak 8 nei maddenin aynen kalmasını arzulu
yoruz. 

BAŞKAN — Onun aynen kalmasını istiyor
sunuz. 

En alttaki cümleye ne diyorsunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — «Devletçe destekleme 
amacıyle ortakları dışından aldıkları malları 
da satabilirler.» Bu da yerinde bir cümledir. 
Zira bazen Devlet, müstahsile destekleme ama
cıyle, meselâ fındık, üzüm gibi tüketici mad
delerin alınmasında kooperatiflere yardım yap
maktadır. Bu cümle de o mânayı ifade etmekte
dir. 

BAŞKAN — Bu cümleyi de kâfi görüyorsu
nuz. Pek iyi efendim. 

Saym Pırıltılı. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

8 nei maddenin 2 nei fıkrası «Halde yeri 
bulunan üreticiler ancak kendi mallarını, koo
peratif bildikleri ve kooperatifler münhasıran 
ortaklarının mallarını satabilirler» kaydını ge
tirmektedir. Madde esasında çok güzel tedvin 
edilmiş. Kooperatifçiliği teşvik eder mahiyette 
ve öncelik tanıyor yer tahsisinde. Hakikaten ta
kibe dilen politikaya uygun. Fakat bir yandan 
da kooperatifçiliği kısıtlayan bir hüküm getir
miş bulunmaktadır. 

Takdir edersiniz ki, kooperatifçilik henüz 
Türkiye'mizde yeni gelişmektedir. Üyeler âde
ta kor!-arak girmektedir. Ona kâr sağlayaeak-
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tır, ona menfaati vardır; bunu söylersiniz, fa
kat netice almadıkça giremez. 

Şimdi halde, nasılsa bir kooperatif bir yer 
temin etmiştir. Misal. Finike Narenciye Koope
ratifi. Fakat bundan sonra kurulan nice koo
peratifler vardır ki, yer darlığı s el) elliyle hal
de yer temin edememektedir. 

Salı. gi'uıkü görüşmeler esnasında arz etmiş
tim. «Büyük istihlâk merkezi elimizdeki halleri 
çoğaltalım, tahmil - tahliye kolaylığı olan yer
lere ikinci, üçüncü numaralı hallerimizi aça
lım, demiş idim. Bu sebeple bugün herhangi 
bir koopai'tifin mesut bir tesadüf neticesi ola
rak halde edindiği bir yerden diğer müstahsil 
niçin istifade etmesin?... O bölgenin diğer bir 
müstahsili haldeki kooperatife de göndersin, 
serbestçe çalışan bir numaraya da göndersin. 
Böylece bir mukayese imkânı doğar. Çünkü ko
operatifler bir denetim altındadır. Onun bil' yö
netici kadrosu vardır, disiplirıizedir. Şu halde 
oraya da gönderdiği maldaki fiyat yüksekliği
ni görür, kooperatife üye olur. Badema malla
nın kooperatif kanalı ile satmakta fayda oldu
ğunu görünce, kooperatifçilik gelişir. Nitekim, 
teklif sahibi arkadaşımız bunu öngörmüş olma
lı ki, son fıkrada bu istisna» hükmü koymuş
tur. 

Benim temennini, komisyon eğer maddeyi 
geri alır, bu şekilde kooperatiflerin bu ortak
ları dışındaki üyelerinin de satışını yapabilmek 
kaydını koyarsa hakikaten isabetli olur. Esasen 
kooperatif dışındaki üyeler bir mukayese im
kânı kazanabilmiş olmak için bu malı ona gön
derecektir. Kooperatif, edindiği numaradan an
cak büyük masraflarla istifade edebilmektedir1. 
Dışardaki müstahsilden alıp satacağı mallardan 
eğer bu masrafım karşılarsa ortaklarına daha 
çok pay vermek imkanı hâsıl olacaktır. 

Bence ikinci fıkradaki bu tahdidin, «Ortak
ları dışındaki müstahsili malını satamayacağı» 
kaydını kaldırılmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendenizin teklifinde, komisyonu m uzla anla
şamadığımız noktalardan birisi de bu maddedir. 
Komisyonumuz, «Halde yeri bulunan üretici
ler. ancak kendi malların] satabilirler» hükmü-
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nü getirmiştir. Halbuki benim teklifimde, «Hal
de yer- alan müstahsil ancak; kendi malını sata
bilir.» ifadesi mevcut. Kanaatimce; halde yeri 
bulunan üretici ile halde yer alan müstahsil ara
sında büyük fark vardıı-. Yeni üretici haline 
«•(.-İmiş olan bir arkadaşın halde yeri yoktur; 
elma ağarları, portakal ağaçları yeni teessüs et
miştir. Şimdi bu arkadaşımızın halde yeri ol
madığına ve hiçbir kabzımalla da irtibatı ol
madığına göre, bu gibi yeni teşeikkül eden üre
ticilerin durumu ne olacaktır diye düşündüm 
ve maddeyi. «Halde yer alan müstahsiller.» şek
line getirdim. Belediyenin mülkünü satmalma-
ya imkân yoktur. Halde yer alan müstahsil de-
ımtk. halde yeri satmalan kimse dem ele değil
dir. Yani. o »'ün hale mal getiren üretici de
mektir. 

Yine komisyonumuz, ancak burada satış 
kooperatiflerini ve kooperatif birliklerinin yer
lerini değiştirdi. Bendenizin maddeyle ilgili tek
lifimde «Toptan satışlar, halde yer almış bulu
nan müstahsil satış kooperatifleri veya birlik
leri. münhasıran müstahsiller tarafından kuru
lan şirketler ile toptan komisyoncu gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından yapılır.» ifadesi mev
cuttur. Sayın Kürümoğlu arkadaşımız, gerçek 
ve tüzel kişiler derken, oradald «ve» kelimesi
nin de kalkmasını uygun 
Gerçek tüzel kişi olmaz. 

(MUTAN KÜKÜMOĞLT 
tan vazgecivorum. 

dit al A a ettiler, 

rsi-tiîs- O husus-

Yazgee-R İ PAT ÖZT Ü İÎKÇİ X !•: (Devamla) 
tiklerini ifade ediyorlar. 

«Halde yeri bulunan üreticiler ancak ken
di mallarım satabilirler» hükmünü komisyonu
muz kabul etti. Halbuki benim teklifime göre 
halde yer alan müstahsiller ancak kendi mal
larını satabilecekler. Bunun sebebi, müstahsil 
hale ne getirdiyse o malı satması içindir. Ben, 
hale 10 kuruşa gelen bir malın faturalar devret
mek suretiyle değerini 100 kuruşa çıkartma
yalım diye bu teklifi getirdim. Komisyonumuz 
kendi fikirle riymiş gibi bu hususu Yüce Sena
toya empoze etti. Esasında komisyonla tüm 
olarak aykırı bir durumumuz yoktur. Yalnız 
halde yeri bulunan üreticiler ile halde yer alan 
müstahsillerin durumu hakkında acaba komis
yonumuz ve Hükümet temsilcisinin kanaatleri 
nedir? Yarın teessüs edecek olan veni müstah

sillerin bu hallerde yerleri yoksa ve bunlar için 
bir tahsis de yapılmamış ise, bu gibi yeni üre
ticilerin durumu ne olacaktır? 

Bu hususların açıklanmasının faydalı ola
cağı düşüncesiyle söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN1 — Başka söz isteyen sayın üye?... 

Yo'k. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeleri 

okutacağım. Önce maddenin yeniden düzenlen
mesini isteyen bir önerge var. takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin komisyona iadesini ve vâki 

izahat çerçevesinde yeniden düzenlenmesini say
gı ile arz ve telci i f ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye iştiralk ediyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Takdir Se
natonundur. 

BAŞKAN — Hükümet, Senatonun takdiri
ne bıra'kıyor, komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi verilmiş olan önergelerle birlikte 
komisyona iade ediyorum. 

Tahsis : 
.Madde 9. — Halddki satış yerlerinin ve 

bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve tahsisleri, sa
tıcıların 8 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki ya
zılış sırasına göre tespit edilen öncelik esasları 
gözetilme'k suretiyle hal hakem kurulunun ya
pacağı teklif üzerine. Belediye Encümenince 
karar bağlanır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 
maddenin müzakeresi yapılamaz efendim. 

•BAŞKAN' —: Niye olmaz efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 

madde, 8 nci maddenin nasıl çalışacağına dair 
bir maddedir. 8 nci maddenin sadedi dahilinde
dir. Bu maddeyi ondan ayrı düşünürseniz ol
maz. 

BAŞKAN — 8 nci madde yeniden kalem*1 

alınmak üzere komisyona iade edildi. 

453 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mad
denin bu sıraya göre nasıl geleceği belli de-
İÜ. 

BAŞKAN — Peki, 9 nen madde 8 nci mad
deyle ilgili olduğu için şimdi müzakeresini yap
mıyoruz. 

" ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkanını, 9 neu madde 8 nci madde ile ilgili 
değildir. [Madde, halele yer tahsisi ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Halde satış yapacak olanlar, 
halele kendisine yer tahsis edilmiş olan satıcı
lar, tabiî 9 neu maddedeki tahsis ile ilgili görü
lüyor'. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Direkt 
obuak madde ile ilgili değil. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü, 9 neu 
m: AAııin 8 nci maddeyle ilgisini lütfen izah 
ediniz efendim. 

GEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konyra) — Sayın Başkan 8 nci mad
de komisyona iade edildiğine gröe, 8 nci madde
nin komisyonumuzda ne şekil alacağını şu an
da bilemeyeceğimiz için, 9 neu maddenin de 
komisyonumuza iadesinde bir mahzur görmüyo
ruz. 

BAŞKAN — 9 neu madde de komisyon ve
rilmiştir. 

10 neu maddeyi okutuyorum. 
Yer tahsisi için aranılacak nitelikler : 

Madde 10. — Halde kendilerine yer tahsis 
edileceklerin aşağıdaki nitelikleri taşımaları ge
rekir. 

a) Gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması 
ve 18 yaşını bitirmiş bulun ma sı, tüzelkişiler için 
yöneticilerinin hepsinin Türk vatandaşı olması 
ve .sermayelerinin tamamının Türk vatandaşla
rına ait bulunması, 

b) Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel ki
şilerin .yöneticilerinin; hırsızlık, sahtekârlık, do
landırıcılık, emniyeti kötüye kullanma, yalan 
yere yemin veya şahadet, hileli iflâs, kaçakçı
lık, ticaret ve sanayi ve artırmaya hile ve fesat 
karıştırmak cürümleriyle veya gayrimeşru ölçü 
ve kile ve tartı kullanmak ve umumun sıhha
tine, yenilecek ve içilecek şeylere ilişkin seürüm-
1 erden biri ile kesin hüküm giymemiş bulunma
sı. 

c) Gerçek: kişilerin ve tüzel kişiler ile yö-
neticelerinin iflâs etmiş bulunmaması (Âdi ve

ya taksiratlı surette iflâs etmişler ise itibarları
nı tekrar kazanmış olmaları.) 

ç) 27 nci madde gereğince herhangi bir 
toptancı halinde tahsis edilmiş yerinin geri alın
mamış olması. 

d) 8 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
satıcılardan birinin niteliğine sahili bulanma
sı, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın ü\Te?... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ben isti-
y o ııım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürüm oğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
Burada bir noktaya bilhassa Yüce Heyeti

nizin dikkatini çekmek isterim. 

Maddenin (b) fıkrasında: «Gerçek kişiler, 
tüzel kişiler ve tüzel kişilerin yöneticilerinin; 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti 
kötüye kullanma, yalan yere yemin veya şaha
det, hileli iflâs...» ve sair «... cürümlerden biri 
ire kesin hüküm giymemiş bulunması.» şartı ge
tirilmektedir ve (kesin hüküm g\vmiş tüzel ki
şinin yöneticilerinden herhangi birisi mevcut 
ise, o tüzel kişinin halde yer sahibi olamayacağı 
esası benimsenmiştir. 

Halde yer tahsis edilebilecek tüzel kişiler 
olarak evvelki maddelerde hatırlayacağınız 
üzere, «Halele satış yapacak olanlar ve sıfat
ları» matlabı altında 8 nci maddede tespit edil
miş idi. Bunlar: «Toptan satışlar; halde bulu
nan üreticiler tarafından kurulmuş koopera
tifler birlikleri, kooperatifler ve üreticiler ile 
komisyoncu gerçek ve tüzel kişiler» olarak tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Kooperatifler bir kanun çerçevesi içerisin
de kurulan teşekküllerdir; şayet Ü3relerindeki 
bir vâsıf noksanlığı kooperatifin teşekkülüne 
mâni ise, o zaman zaten Kooperatifler Kanu
nuna göre kooperatifin teşekkül edememesi ica-
beder. Ama kendi özel kanununa göre teşek
kül etmiş bir hükmî şahsiyetin, üyelerinden her
hangi birisinin herhangi bir suçtan dolayı (Bu
rada sayılan suçlardan birisi ile) hükümlü ol
ması halini, orada yer tahsisine engel olarak 
kabul etmeye hukuk mantığı itibariyle imkân 
yoktur. Zira, kendi kanununa göre hükmî şah
siyet iktisabediyor: ondan sonra başka bir ka-
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irana, yani Haller Kanununa göre hükmî şah
siyetini •tanımıyorsunuz. Bu mümkün olamaz. 

Bu sebeple İm maddenin tasrih edilmesi, 
hiç olmazsa (kanunî şekle uygun kurulmuş hük
mî şahsiyetlerin halde iş yapabilmelerinin bu 
şarta bağlanmasını öngörecek şekilde bir deği
şiklik getirilmesini istirham ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN •— Sayın Gündoğan, buyurun. 
FİKRET GÜNDOtfAN (İstanbul) — De

ğerli arkadaşlarım ; 
Bu maddede çözülmesi gereken nokta, 8 nci 

madde eğer geri alınmamış olsaydı orada bahis 
konusu olacaktı, burada da bir dereceye kadar 
ele alınmak gerekir. 

Kooperatifler ve kooperatif birlikleri, ko
misyoncu hakikî şahıslar veya tüzel şahıslar 
gibi birer kuruluş değildir. Kooperatifler ve ko
operatif birlikleri ticaret yapamazlar. Komis
yonculuk ticaretten maduttur. Kooperatifler ve 
kooperatif birlikleri kendi üyelerinin mallarını 
satarlar. Onun için onların satışları komisyon
cuların satışları gibi değildir; komisyoncu sa
tışı anlamına gelmez. Çünkü kooperatifler, de
diğim gibi, kâr dağıtmazlar. 

Bu itibarla, burada tüzel kişilerden maksat; 
gerçek kişilerin, karşıtı, bildiğimiz Medenî Ka
nunda manevî şahsiyeti haiz olan topluluklar 
anlamına gelir. .Bu kanunda da komisyoncu şir
ketleri anlamına gelmesi lâzım. Komisyoncu 
şirketlerin eğer mümessilleri, sayılı suçlardan 
biri ile mahkûm olmuşsa; evet, o gayet tabiî 
doğrudur. 

ORHAN KÜKÜMOfiLF (Bitlis) — Benim 
de dediğim o. 

FİKRET Glv\DO<lAN (Devamla) — Koo
peratifler için. böyle bir kayıt aramanın zaten 
anlamı olamaz. Kooperatifleri bir komisyoncu 
şirket gibi telâkki etmek mümkün değildir. 

Kanaatimce bu (b) fıkrasındaki gerçek kişi
ler. tüzel kişiler tâinıi, 8 nci maddedeki «üreti
ciler ile komisyoncu gerçek ve tüzel kişileri ta
rafından yapılır.» sözcüğünün buraya intikali
dir. Binaenaleyh bunu kooperatiflerle karıştır
mak mümkün değildir. Sayın Kürümoğlu'nun 
dediği gibi, kooperatifler kendilerine göre te
şekkül ederler, kendi idare heyetlerini seçerler 
ondan sonra da... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Tavzih 
etse dahi iyi değil mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ama 
bu öyle anlaşılmaz. Çünkü kooperatife ticaret 
yapan şirket dediniz mi, o zaman iş değişir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu iti
barla bu maddenin (b) bendintleki gerçek ve 
tüzel kişilerin yöneticilerinden şu şu vasıfların 
istenmesi doğrudur ve faik at bunun taallûku ko
operatiflere değil, şirketleredir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Eğer 10 ncu madde hakkında 
ise, onu geçtik efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Efendim, bir değişiklik 
var, onu söyleyecektim. 

BAŞKAN — Efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Efendim, 10 ncu madde
nin (b) fıkrasının ?> ncü satırında «... gayrinıeş-
ru ölçü ve kile...» diye yazılmış; bu «ölçü ve 
tartı» olacaik, «kile» fazla. 

BAŞKAN — Bir maddî hata mı var diyor
sunuz ? -

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) - Evet efendim. Bir de 
(ç) fıkrasında var. Siz birden bire oyladığınız 
için... 

BAŞKAN — Ben soruyorum, zatıâlinizden 
ses çıkmayınca oyluyorum. Maddeyi oya koy
duktan sonra söz isteyeceğinizi tabiîdir ki, ön
ceden bilemem. 

•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Efendim, her madde 
üzerinde Hükümet ve Komisyonun fikri nedir 
diye sorduğunuz için, bize soru soracağınızı 
tahmin etmiştim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, onu takrirlerde 
yapıyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Bir de (e) fıkrasmda-
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«ki «27 ııci madde» kelimesi; «29 nen madde» 
olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. Madde kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Yalnız Sayın Varışlı, 
düzeltilmesini istiyorsanız onu not alınız; kesin 
oylamasına geçmeden evvel, yani bu maddeler 
bittikten sonra, o maddî hatanın bir tekriri mü
zakere ile düzeltilmesi mümkündü)'. 

1İ ııci maddeyi okutuyorum. 
Ticaret Siciline kayıt mecburiyeti : 
Madde 11. — Kendilerine devamlı olarak 

yer verilmiş bulunanlar, ticaret siciline kayıtlı 
olmadıkları takdirde, tahsisin tebliği tarihinden 
itibaren 30 g-iin içinde bu kayıtlarını yaptırma
ya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden, soru 
mu soracaksınız efendim? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Buradan 
ifade edebilir miyim? 

BAŞKAN — Olur efendim. 

EKREM ÖZDEN (iDevamla) — Sayın Baş
kan, bu 30 günlük müddeti ben çok az görüyo
rum. Emsali vardır. Otuz giinlük müddet Tica
ret Siciline kayıt için kâfi değildir. Bunun ilâ
mı vardır, mahkemeden karar alınması vardır. 
tahkikatı vardır. Bu itibarla çok rica ederim. 
Zaten bu madde değiştirilmiştir ve Millet Mec
lisine gidecektir. 

Bunu hiç olmazsa 60 gün, 90 gün gibi mâkul 
bir müddete Komisyon ifrağ etsin. Bunların 
içinde ticaret siciline kayıtlı olmayanlar çok
tur. Kanunun İm maddesine göre ticaret sicili
ne kayıt olmaları ieabediyor. Bu bakımdan 
müddet çok önemlidir-. 

BAŞKAN — Buna Ticaret Bakanlığı yetki
lisi ne diyor efendim? 

TİCARET BAKANLIĞI 10 TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — 30 günlük 
müddet kâfidir efendim. 

BAŞKAN — 30 giinlük müddet kâfidir di
yorsunuz. Peki efendim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Alınacak teminat : 
Madde 12. — Hale mal gönderenlerin, halden 

mal alanların ve belediyelerin, haklarım koru
mak maksadıyle Belediye encümenlerince halde 
kendilerine yer tahsis edilenlerden, tespit edile
cek hadler dahilinde nakit veya banka teminat 
mektubu yahut Devlet tahvili teminat olarak 
alınır. Teminatın mahsup şekli 6 ııci maddede 
bahsi geçen yönetmelikte belirtilir. Bu teminat 
almış gayesi dışında haczedilemez. Mahsubcdilen 
teminatın 1 ay içinde yeniden verilmesi veya 
eksilen kısmının tamamlanması zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, Sayın Gündoğan, 
söz istiyorsunuz. 

Sayın Kutlar, buyurunuz. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 

— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
12 ııci madde, üreticinin ve belediyenin ala

caklarını teminata bağlamak bakımından yerin
de bir maddedir. Yalnız komisyoncuları nakdî 
teminat veya banka teminatı gibi teminatlarla 
zor duruma düşürmüştür. Bu komisyoncuların 
ekserisi büyük tüccar değil, büyük varlığı yok. 
Bence taşınmaz bir malın da teminat olarak ka
bulü yerinde olur. Bu şekilde, o komisyoncu
nun bir evi vardır veya başka bir yerde bir tar
lası vardır, bir taşınmaz inalı vardır. Onun te
minat olarak alınması komisyonculara çalışma 
imkânını sağlar. Diğerlerinin de alacaklarını 
teminat altına bağlamış oluruz. Nitekim, taşı
nır malları bile Halk Bankası esnafa kolaylık ol
sun diye teminat olarak kabul ederken, bizim bu 
şekilde komisyoncuları dar bir sahaya sokmamız 
yerinde olmaz. Buraya taşınmaz malların da 
teminat olarak kabulünü istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — De
ğerli arkadaşlarım ; 

Bu kanunun daha müzakeresine başladığımız 
sırada dediğimi tekrar etmek zorundayım. Bü
tün ülkeyi ilgilendiren bir kanun çıkarmağa ça
lışıyorsunuz; fakat bunun hakikî sahibi yok. 

Bir teklif olarak gelmiş; fakat teklifi veren 
arkadaşlarımızın tekliflerine koydukları hukuk 
kurullarından, hukuk düzeninden hir nebzesi 
dahi kalmamış. Her yerde, herkes tarafından 
öyle veya böyle, şu veya bu istikamette değişti
rilmiş. 
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Simdi, Hükümet verinde bakan arkadasları-
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Siımdi, 8 nei madde yazıldığı şekilde kalır
ınızdan herhangi birisi de yok. Konu Ticaret sa, tekrar öyle gelirse, halde ürününü satmağa 
Hakanlığım ilgilendirir, konu Tarım Bakanlığı- j yetki kazanmış, belediye encümenince kendisi
ni ilgilendirir, konu İçişleri Bakanlığım ilgilen
dirir, konu bütün bir Hükümeti, bütün bir ül
keyi ilgilendirir; ama yoktur. Teknisyen arka
daşlarımız alınmasınlar, görevleridir, tabiî, on
lar is görüyorlar. Kendilerini gayet tabiî saygı 
ile karşılarız. Kiminle politikalarımızı konuş-
şaeağız? Bu politika meselesidir. Politikanın 
da en önemli bir kesimine, ekonomi politikasına 
taallûk eder. Kimdir bu kamınım sahibi haki
kisi? Hükümet buna katılıyor mu, katılmıyor 
mu ? Bilmiyoruz ki. 

Değerli arkadaşlarım her madde hakkında 
teker teker yazılı olarak ne malûmat aldılar? 
Bu kendi anlayışları içinde bir talimattır. Bizim 
burada yapacağımız müzakerelerin ışığında ta
limatı değiştirmeye imkân bulamazlar ki. Bu 
ışık' altında talimatın değiştirilmesine müncer 
olacak bir müzakere sonucunda gidip bakanla
rına sormaları lâzım; «Müzakereler böyle ce
reyan etti, ne dersiniz?» demeleri lâzım. Sabah
leyin aldıkları talimatı akşama kadar sakla
mak zorundalar. Her- madde üzerine tenkit ya
pacaksınız. Hükümete sorduğunuz zaman «Ka
tılmıyorum» diyecektir. Çünkü, salâhiyetleri 
yoktur Binaenaleyh, böyle bir kanun müzake
resinde. hele senelerden beri durmuş, kimsenin 
el atamadığı bir konuda, böyle bir belâyı ber
zah haller meselesinde olursa... 

Tki arkadaşın seçim bölgelerinde özel bir se
çim endüstrisi metali gibi ortaya koydukları 'bir 
teklif çok şekil değiştire değiştire bugünkü ha
le gelmiş ve sahipsiz kalmış.İşte bakınız bu mad
dedeki duruma. Haydi maddî hatayı kabul ede
lim. «Yer tahsis ederler» demek lâzım. Peki, 
bu komisyon bu kanun teklifinin 8 nei nıadde-
desini geri aldı. Şimdi 8 nei madde tedvin edil
meden. 12 nei maddede teminat mektubuna ya
hut teminata bağlamak istediğiniz satıcıyı kim 
olarak tanıyacaksınız? Kimdir bu satıcılar0 Koo
peratifler acaba 8 nei maddenin içine girecek 
mi. girmeyecek mi? Kooperatif birlikleri gire
cek mi, girmeyecek mi? 8 nei madde yazıldığı 
gibi üreticiye geçici olarak yer tahsisini öngö
rüyor. Öyle mi kalacak, yoksa ben bir teklifte 
bulundum, üretici devamlı olarak halde satış 
yapabilecek yetkiye sahip olmalı ve yer tah
sis edildiği zaman elinden alınmamalı mı? 

ne yer tahsis edilmiş üreticiden de teminat 
mektubu alacak mısınız? Gayet tabiî. Ne diyor
sunuz? Madde tanzim etmişsiniz. «Hale mal 
gönderenlerin, halden mal alanların ve bele
diyelerin haklarını korumak maksadıyle Bele
diye encümenlerince halde kendilerine yer tah
sis edilenlerden...» «Burada «yer» kelimesi de 
yok ya, «Tespit edilecek hadler dahilinde na
kit veya banka mektubu yahut Devlet tahvili 
teminat olarak alınır.» Halde yer alan bu kim
seler kimdir? 8 nei madde nasıl gelecek'? Diye
lim ki; geri alındığı şekli ile tekrar geldi. Ora
da diğer fıkra var; Üreticiye de muvakkat sa
tış yapmak için yer veriyoruz. Bundan da te
minat mektubu alacak mısınız? 

Komisyon Başkanı veya Sözcüsü arkadaşı
mızın her madde üzerinde gelip «Efendim bi
zim maksadımız budur» demesi ile kanun çıka
rılmaz arkadaşlar. Herkes okuyunca; ha bu bu
nu demek istiyor der ve öyle tatbik eder. Ge
lip burada. Senatonun veya Millet Mecisiniıı 
zabıtlarını karıştırıp da, bu maddede Komis
yon, teklif sahibi. Senatonun veya Millet Mec
lisinin metni neyi kastetmiştir diye araştırma 
yapmaz. Bir defa bunu öğrenmek isterim. 

«Mahsup edilen teminatın bir ay içinde yeni
den verilmesi ve eksilen kısmının tamamlanma
sı zorunludur.» den medetedir. Bunu da Komis
yondan soruyorum. Nerede derpiş etti acaba 
bunun müeyyidesini? Nerede ise. onu da öğren
mek istiyorum. Beni zahmetten kurtarsınlar. 
Tam anlamına gelmelidir, bu maddeye atıf ol
malıdır. Yani eksilen kısmım tamamladığı tak
dirde, vermediği takdirde yer elinden alınabil-. 
melidir. Bu husus da sarahaten madde haline 
getirmek zorunludur; ama benim asıl sorduğum 
nokta üreticiden teminat mektubu alacak mısı
nız. almayacak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, buyurunuz. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Madde bir bakıma güzel tedvin edilmiştir. 

Arkadaşlarımız endişelerinde yersizdir. Ben onu 
cevaplandırmaktan öte bir hususu arz etmek is
tiyorum. Arkadaşım beni mazur görsün, temi
nat olarak gayrimenkullerin alınması temenni
si cok tehlikeli ve sakıncalı buldum. 
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Teminat niçin alınır? Teminat süratle müs
tahsilin zararını telâfi için almır. Gayrimenkul -
leriıı paraya dönüşümü çok güçtür. Bmmn pa
raya çevrilmesi için müracaat edeceksiniz, sa
tış ilâm yapılacak, haddi lâyıkını buldu, bul
madı... Zavallı bütün yıl kazanmış, komisyon
cuya güvenmiş, kabzımala güvenmiş tanı sezon 
sonunda gidiyor hesap görecek, bir kuruş yok. 
«Teminatı var efendim, üzülme» diyecek hal 
müdürü; alırız. Ne var? Gayrimenkulu var. Sa
tayım diyecek. Perişan olur mazallah böyle bir 
hal karşısında; ama nakit ve banka mektubu 
hakikaten yerinde olur. 

özür dilerim Fikret beyden müstahsilin ka
nunun 1)11 maddesine göre teminat vermesine 
lüzum yoktur. Müstahsıla yer tahsis edilmişse. 
geçici olarak tahsis edilecek. Elbetteki kendi 
malını satmaktan dolayı bir tazminat ödemek 
bahis konusu olmadığına göre, geçici olarak 
herhangi bir müstahsıla bir halde yeı- gösteril
diği takdirde teminat alınmaması lâzım geldi
ğini maddede de istihraç ediyorum. Artık du
rum da bunu gerektiriyor. 

FİKRET GÜNDOĞAX (İstanbul) — Mal 
alanların zararını karşılamak üzere... 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Evet; 
ama müstahsil mal alıp satmadığına göre. ken
di malını satıyor. Bundan bir zarar doğuyorsa 
kendisi katlanacak. 

FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul) — Aral 
alanların zararım karşılayacak. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Özür di
lerim. tabiî benim yetkim değil. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. 

FİKRET GÜXI)OĞAX (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Pırıltımın ifadesi belki deyimleri 
başka bir istikamete çevirebilir. Müsaade eder 

Buyurun, kısaca kürsüden ifa-

Değer-

mısmız; 
BAŞKAX 

de edin. 
FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul 

li arkadaşlarım ; 
Teminat alınmasını icabettiren husus bu 

maddede belli. Bir kısım insanların, bu muame
lelerde bulunan kişilerin haklarını korumak 
maksadıyle bu teminat almıyor. Hale mal gön
de t enlerin malım kim satacak? Komisyoncu sa
tacak. Tamam, ondan teminat alınız. Üreticinin 

malım, komisyoncu değil de üretici satıyor, 
halde yeri var. Bundan dolayı alıcının bir za
rarı doğdu. Teminatınız yok, ne yapacaksınız? 
Mal alanın zararı var burada, bunu korumak 
istiyorsunuz. Belediyenin zararı olabilir. Bele
diyeye gereken resimleri vermez, şunu vermez, 
bunu vermez... Buradan alacaksınız bunları. 
Doğrudur bu madde, çok yerinde bir maddedir 
ve gayrimenkul teminatı alınmaz burada. O işi 
yokuşa sürmektir; yani adamın zararına aldır
mamak demektir. 

Bu itibarla, halde satış yapmaya yetki ve
rilmiş, yer tahsis edilmiş üreticinin teminat ver
meye mecburiyeti yoktur demek, bunu bu mad
deye geçirmek lâzım, tefsirle olmaz bu iş. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Yerilmiş bir önerge var... 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Geri alıyorum. 
BAŞKAN' — Buyurun Komisyon Sözcüsü 

Sayın Varışlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, burada 
bir «yer»1 kelimesi unutulmuş maddeyi oku
yorum : «Hale mal gönderenlerin...»1 

BAŞKAN •— Burada biz ilâve ederek oku
duk Sayın Varışlı. Yeni : «kendilerine yer tah
sis edilen» değil mi? Bunu ilâve ederek oku
duk. 

AKİF TEKİN < Antalya ı — Bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekin. 
AKİF TEKİN (Antalya- — Bir sualim var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekin. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Efendim, bir 
üretici şu kadar ton domatesini hale getirdi. 
üreticilerin bulunduğu yere yıktı, tüccarlara 
malını satmak istiyor, o günkü rayiçler üzerin
den. Bunlardan birine getirdiği malı sattı. Şim
di bu üretici malım halde satmış oluyor, alıcı
lara. tüccarlara. Bu adam da getirdiği 2ü ton 
domatesi bir toptancıya sattığı için teminat 
yatıracak mı ? 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, bu suale lütfen 
cevap verin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konva) — Ha vır, vatımı a vaeak 
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efendim. Zira daha evvelki maddelerde de gö
rü ldüğü gibi hu tahsis hususunda hale mal gön
derenlerin.. . 

B A Ş K A N — Yat ı rmayacak t ı r sözünüz kâfi 
efendim. 

G E O İ r i KOMİSY()X SÖZCÜSÜ M E H M E T 
V A R I Ş L I <Konya) — Yat ı rmayaeak. 

B A Ş K A N — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenim-... Madde kabul edilmiştir. 

2. — 7 , 2 . 1967 tarih re 828 sayılı Kanu
nim 2 nci maddesinin değiştirilmesi re yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair irin un tasarısının 
Millet Meclisince Irıhu.I olunan metni re Cumhu
riyet Senatosu Midi re İktisadî İşler re Bütçe re 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/721: 
(\ Senatosu 1/123) (S. Sayısı : 18-1) (1) 

BAŞKAN" — Bir hususu Sayın Genel Ku
rula arz edeceğim. 

Sayın Maliye 'Bakanı bir (önerge vererek gün
demde olmayıp da «O el en Kâğı t larda» bulunan 
bir tasar ının müddet inin hemen dolması dolayı-
sıyle müzakeresine başlanması hususu istendi. 

ORMAN K Ü R Ü M 0 0 U * (Bitlis) — Mutaba
kat halindeyiz. 

BAŞKAN — Gruplarımızın da mutabakat ı 
olduğu beyan edildi. Sayın Bakanın takr i r in i 
oku tup oylayacağım. 

Sayın "Başkanlığa 
8"2S sayılı Kanunun yürür lük süresinin 

.".1 . 12 . 1072 tar ih inde nihayet bulması dola
yısıyla uzatma hakk ındak i kanun tasarıs ının 
gündeme a l ınarak müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Bakam 
Ziya Müezzinoğlu 

B A Ş K A N — Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabu l edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir . 

Efendim, teamülümüzde bu vardır , müstace
liyetine binaen görüşebiliyoruz. 

Komisyon ta raf ından verilmiş olan önergeyi 
t akd im ediyorum 

(1) 184 Sıra Sayılı basmaya?,! tutanağın sonu
na eklidir. 

2 1 . 1 2 . 1 9 7 2 0 : 1 

Yüksek Başkanl ığa 
Tasarıya esas 7 . 2 . 1967 ta r ih 828 sayılı 

K a n u n u n yü rü r lük süresinin :)1 Aral ık 1972 ta
rihinde sona ereceğini gözeten Komisyonumuz 
tasarısının gelen kâğı t la rdan gündeme alınması
nı, Genel Kuru lda gündemdeki bütün islere ön
celik t an ınmak suretiyle ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulmasını k a r a r 
alt ına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu Başkanı 
Uşak 

Mehmet Fa ik Atayııı-t 

BAŞKAN — 184 sıra sayılı kanun tasarısı
nın gelen kâğ ı t l a rdan gündeme alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşül meşini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler. . . Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Gündoğan. 

FÎKRKT GÜNDOĞAN (İstanbul'l — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlar ım ; 

Fzun yı l lardan beri yasama Meclislerinde 
gelen kâğ ı t l a rdan gündeme kanun teklif veya 
tasar ı lar ın ın alınması işlemi yapı l ı r ; hiç birisi 
sanımea bu kanun tasarısı kada r musîb değil
dir. doğrudur . Hak ika ten Hükümet , biraz son
ra arz edeceğim birçok iyi ha t ı ra lar ı da d ikkat 
nazar ına sunmak kaydıyle bir zorunlu görevi 
ifa ediyor. Başka çaresi y o k t u r ; aksi t akd i rde 
birçok şeyler yeniden ele alınmak, hiç değilse 
şimdiki düzenin kökten bozulması gibi bir du
rumla karşı karşıya ka l ınmak kaçınılmaz. Gün
k ü bu kanunu bu müddet içinde bitirmezsek, 
hak ika ten Türkiye 'de i tha lâ t tan damga resmi 
alma olanağı belki ka l ı r ; ama i tha lâ t tan damga 
resmi alma olanağının kalabilmesi, i tha lâ t t an 
damga resmi almayı öngören yeni bir kanunun 
getirilmesine vabeste olur. Başka çaresi yoktur . 
Bu müddet içinde Üçüncü "Beş Yıllık Plân dö-
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neminin sonuna kadar uygulanmak maksadıyle 
bu kanunu getirmek gerçekten Hükümetin zo
runlu göreyidir, öyle yapmıştır, doğru da yap
mıştır. Kanun müzakeresini keserek, araya gi
rerek bunu yapmıştır, doğrudur; ama bu kanun 
dolayısıyle söylenmesi zorunlu olan sözler yar
dır. Bunların bir kısmı kanunun kendine müte
alliktir bir kısmı da şimdi Hükümetin başında 
bulunan değerli arkadaşımız Başbakan Ferid 
Melen beye mütealliktir. 

Tabiî bu kanun dolayısıyle değerli Maliye 
Bakanının da Hükümette bulunması hasebiyle 
ye l)u kanunun taallûku dolayısıyle Ortak Pa
zar konusu hasebiyle onun da söylemesi, dü
şünmesi yahut bizim sözlerimize karşılık yerme
si gereken hususlar yardır. 

Damga Resmi Kanununu, Birinci Beş Yıllık 
Plânın uygulanması sırasında bir finansman 
kaynağı temini için konulmuş gelir temin edici 
bir kanun olarak tanımlamak lâzım gelir. O ya-
kit ithalâttan birtakım yergiler almak suretiyle 
İkinci Beş Yıllık Plânın uygulanmasını sağla
maya çalışmışızdır. Gerçekten de uygulama da 
öyle olmuştur; ama sonra ithalâttan alınacak 
damga resmi miktarının haddinin rf 25'e çıka
rılması öngörülmüş ye lb'17 sayılı Kanunla da 
bu husus temin edilmiştir, tşte o sırada şimdi 
Başbakan olan Sayın Melen, mensubu olduğu 
partinin ya da şahsî görüşünü arz ederken, «İt
halden damga resmi almak yanlış bir ekonomi 
politikasıdır. Çünkü siz ithalden damga resmi 
alırsanız bu zorunlu olarak ithal edilen eşyanın 
maliyetine ya da fiyatına tesir eder» demiştir 
ye ithalden alman damga resmi haddinin 
c'r 25'e çıkarılmasını yanlış bir ekonomi politi -
kası olarak nitelendirmiştir. Şimdi basında bu
lunduğu Hükümetin getirdiği bir kanun, en az 
o Hükümetin eseri olmasa dahi, o yanlış deni
len tutum ye dayramsm dey a m ettirilmesidir 
ki. tabiî bunu Türk siyasî hayatında görmek 
o kadar çok garipsenmez. 

Yine Sayın Maliye Bakam İni göreyi ifadan 
önce Ortak Pazar nezdinde Türkiye'yi temsil 
eden ye Katma Protokol denilen, geçiş dönemi
ni düzenleyen Protokolü bugünkü şekliyle Türk 
Hükümeti ile Ortak Pazar ülkeleri arasında im
zalanmasını sağlamaya çaba sarfetmiş kişidir. 
Şimdi Ortak Pazar'ın Türkiye Temsilcisi olan 
Sayın Maliye Bakanım. Türkiye ile Ortak Pa

zar arasında imzalanan Katma Protokolün, Tür
kiye'nin lehine olmayan hükümler ihtiya ede
rek imzalanmış bir Protokolün yapıcısı olarak 
nitelemek mümkündür. Nitekim bunu Plân mü
nasebetiyle söyledik ye bugün tekrar- etmekte 
mahzur görmüyoruz. Üçüncü Beş Yıllık Plân; 
ki bu kanun Üçüncü Beş Yıllık Plân süresince 
deyam edecek bir kanundur, onun için getiril
miştir. Katma Protokolün bugünkü şekliyle de
ğil, Türk menfaatlerine uygun bir biçimde de
ğiştirilmesi halinde ancak uygulanabileceği hük
müne bağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Maliye Bakanının o zaman Ortak Pa
zar delegesi olarak Katma Protokolün imzalan
masında gayrete geçmiş olması, ama bugünkü 
Plânı uygulayan bir Vekil olarak da o Protoko
lü kendi eliyle değiştirmek zorunda kalması, ge
ne diyelim ki. politikanın bir garip tecellisidir. 
olabilir. Olabilir, ama olmaması mümkün olan 
bir şey yar. 

Bu tasarıya baktığınız zaman maddede deği
şiklik yapıldığım görürsünüz; yani bu kamın 
tasarısı, eskiden meycut olan bir kamımın müd
deti bitmesi dolayısıyle olduğu gibi. eski haliy
le de Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine sarı 
olmak üzere yürütülmesi, oraya teşmili anla
mına gelmiyor. Burada saygıdeğer ye önemli bir 
değişiklik yapmışlar, demişler ki: «Bu resmin 
nispeti c'r 25'i geçmemek' üzeri1 Bakanlar Kuru
lunca ithalatın yapıldığı ülkelere yöre farklı 
nispetleri tespit edilebilir.» İşte çok önemli bir 
değişiklik olarak bu gelmiştir. 

Eskiden bu böyle değildi. Bakanlar Kurulu 
ithalâtın yapıldığı ülkelere göre farklı nispet
lerde damga resmi almıyordu. İthalâtın yapıldı
ğı ülkeler, bilâ tefrik cinsi mezhep Türkiye'de 
ithalâttan yüzde kaç oranında damga resmi alı-
nacaksa. o oranda damga resmine tabi oluyor
du. İsterseniz malı Çekoslovakya'dan getiriniz 
yahut Amerika'dan getiriniz, isterseniz Avru
pa'dan getiriniz, isterseniz Belçika'dan getiri
niz, isterseniz Almanya'dan getiriniz, isterseniz 
Ortak Pazar ülkelerinden getiriniz, isterseniz 
Ortak Pazar ülkeleri dışındaki ülkelerden ge
tiriniz. hepsi ithal edilmiş eşyanın belli değeri 
üzerinden, belli ölçüde (rr 10'dur) bir damga 
resmine tabi idi. 

Şimdi, Hükümet diyor ki, ben yine ithalât
tan damga resmi alacağım ye bu had r/c 25'i geç-
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meyeeek, ama uygulamayı değiştireceğim. Xe 
yapacaksınız? Kanunda yazdığım gibi, malın 
ithal edildiği ülkelerin durumuna göre, benim 
takdir ime kalmış bir anlayışla ben bu haddi çe
şitli ülkeleıden yapılan ithalâtı nazarı i t ibare 
alarak:, çeşitli şekilde kullanacağım. Yani Belçi
ka 'dan gelen malın belli değeri üzerinden, belli 
ölçüde bir damga resmi alaeağım. buna mukabil 
Amerika 'dan gelen malın belli değeri üzerinden 
Beiçika'dakine benzer üstünde ya d;> alt ında bir 
hadde damga resmi alacağım diyor 

Bu nedir, ne olabilir, neden böyledir, niçin 
böyle yapmayı iht iyar etmiştir Savın Hükümet . ' 
Hele Başbakanının da ithalden damga resmi al
manın fiyat istiki a: mrbozacağı , ithal mallarının 
değerini, fiyatlarını ar t ı racağı ve- giderek bu 
artımın, da tüketiciye intikal edeceği savma rağ
men. 

O zaman da. bu zaman da bu kanun müza
kere edilirken hep bu damga resminin katiyen 
tüketiciye intikal etmeyeceği fiyat art ınıma mes
net teşkil etmeyeceği, bu damga resmine öde
nen /f l()"un. f( I-Vin, r/r 2-Vin i thalâtçının ka
landan düşüleceği savunulmuş ve fakat o zaman
ki Senato)]-, şimdiki Başbakan «Hayır böyle şey 
olmaz.» demiştir, Ge: çekten de doğru söylemiş
tir. «Bu (< 10 ithal damga resmi hiç şüpheniz 
elmasın aynen olduğu gibi ve i thalâtçının kârı 
içinde eiimeksiziu artı ' '< M) olarak ithal malının 
fiyatın m. oluşmasına etki yapar.» demiş. Yapar. 
B.u kanun teklifini hazır layanlar da. bu kanun 
tasarısının müzakeresini yapan komisyonlar da, 
bundan evvelki kanun tasarısını müzakere a\vn 
komisyonlar da hababam bu yanlış savı ileri sür
müşler ; ama Başbakan ll'!T sayılı Kanunun nıü-
zakeı e-ânde düzeltmiş. 

Şimdi, bu kanun tasarısını müzakere eden 
Komisyon da, aynı savı ileri sürmüş. Bu i thalden 
al ınan damga resmi vergileri kat iyen malın fi
yat lar ımı int ikal etmez demiş. Olmadı ; Başba
kan bunun bir yerde int ikal edeceğini söylemiş. 
şimdi aynı savla intikal etmeyecek diye Komis
yona katılmış ve1 bir Hüküme t tasarısı olarak ge
t ir iyor. Tabiî bu olmaz. Peki bunu bırakal ım. 
diyelim ki. o zaman öyle düşünmüş bugün fik
rini değişt irmiş mümkündür , aslında bu kolay 
değiştirilecek, fikir deği ld i r ; ama öyle olmuştur . 

Peki, neden dolayı farklı ülkelerden yapılan 
i thalâta , farklı damga resmi haddi uygulaya
caksınız. Sunu mu yapıyorsunuz? Bir soru ola-
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rak da kabul edebilirsiniz. Ortak Pazar ülkeleri 
ile Ka tma Protokol dolayısıyle ve bir yıldan be
ri uygu lamakta olduğumuz Katma Protokolün 
ticarî hükümler i gereğince 12 yıllık listeye bağ
lı mal lardan yüzde yarını , 22 yıllık listeye bağ
lı mal lardan da % 1 ölçüsünde (Ters de söylemiş 
olabilirim) bir indir im yapt ık mı ? Yani bugün 
ar t ık Türkiye 'de i thalden alman damga resmi 
c/c 9 ile °/c 9,0 olmuştu, hat ı r ımda böyle kaldı . 
ta tb ikat ın ı bilmeme imkân yok. çünkü Türk iye ' 
de par lamenter olarak çalışanların, gerçekten 
başka par lamenter le r ta ra f ından v< ya Hükümet 
taraf ından müşahadeler i yapılsa şaşarlar. Kile
rinde hiçbir imkân yoktur , hiçbir daireye gidip 
istenilen bilgiyi almaları mümkün deği ldi r ; ama 
par lamenter didinir, çalışır, acaba isabet et t ire
bilir miyim. der. Bu ne kadar kötü bir düzendi!', 
bunu da burada söylemekten kendimi alamadım. 

r.r 9. % 9.7) arasında i thalden alman Damga, 
Resminin, o protokol hükümlerine göre seneler 
içinde git t ikçe düşeceği belli. Nereyi1 kada r? 
Sıfıra kadar . 12 yılda Gümrük Resmi veya eş 
etkili vergiler düşecek sıfıra. 22 yıllık mallar 
içinde 22 yıllık es etkili Damga Resmi, yani it
halât tan alman Damga Resmi düşecek. Bu tari
feyi. bu çizelgeyi olduğu gibi ahde sadık olarak 
yürüteceksiniz, başka çareniz yoktur , hiçbir şey 
yapamazsınız. \ e bir eksik, ne bir fazla Or tak 
Pazar ülkeleri ile yapt ığınız Katma Protokol 
Anlaşması gereğince bildiğiniz çizelgeye seneler 
içinde gümrük vergileri ve gümrük verigiîerine 
eş anlamdaki , es etkideki bu i tha lâ t tan aldığınız 
Damga Resmini indireceksiniz. Bunu anladım. 

Şimdi siz. Ortak Pazar ülkeleri lehine bir it
halât rejimi sağlayabilmek, için. Or tak Pazar ül
keleri dış ındaki (GATT memleketlerini sonra 
konacağım) ülkelere aynı mal için daha yüksek 
oranda bir Damga Resmini uygulayacaks ın ız : 
yani dolaylı olarak Or tak Pazar ülkelerine daha 
mı en ziyade ınazharı müsaade devlet muamelesi 
yapacaksınız bu araçla ? Daha açayım isterse-
siniz; diyelim ki. Or tak Pazardan aldığınız ıııa-
kitıa aksam ve edava tma uyguladığınız Gümrük 
Resmi belli. Damga Resmi de belli ve bu r/<- 9. 
Peki Amer ika 'dan aldığınız zaman, i tha lâ t tan 
Damga Resmi almayı yetki veren bu kanun gelin
ce ,r/c 10 mu alacaksınız. % 1.1 mi alacaksınız 
Damga Resmini? r/c 20 kadar hakkınız var. 
Bir Hükümet gelse Ortak Pazar ülkelerinden alı
nan maların belli çizelgeye göre alınacağı yahut 
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onun da kaçınamayacağı ahdi bir zorunluluk an
layışı ile belli ülkelerden ithal edilen malların 
Damga Resimlerini yüksek bir düze} e getirse, bu 
Ortak Pazar ülkelerine hiç beklemedikleri, hiç 
ummadıkları fevkalâde güzel bir ekonomik ya
rar, yardım olmaz mı.1 Tersine yapmaya imkânı
mız yok. Meselâ Ortak Pazar ülkelerinden bu
gün aldığınız, ithal ettiğiniz mallardan belli kıy
met, üzerinden c/c 9 oranında ('Bu sene için söylü
yorum) Damga Resmi alıyorsunuz. Amerika'dan 
alacağınız mal için c/r 7 Damga Resmi alacağım 
diye bir kararname ile harekete geçebilir misi
niz? Böyle yaparsanız Ortak Pazar ülkeleri si
ze, «Ne yapıyorsunuz, benimle, benim dısımdaki 
ülkeler arasındaki ithal rejimine nasıl bir özel
lik getiriyorsunuz'?» demez mi?.. 

Şunu çok temiz düşüncelerle söylemek müm
kündür. Hükümet güzel bir silâhı ele almış. Or
tak Pazarla Katma Protokol hükümlerini değiş
tirmek üzere kıyasıya mücadele ediyor. Zorun
lu; çünkü plânın tahakkuku, başarı şansı ona 
bağlı? Şimdi ne söylerse Ortak Pazar ülkeleri 
kabul etmiyor. Nitekim Akdeniz ülkeleri siste
mine girelim demişiz, onu kabul etmemiş. Ortak 
Pazar yarıda bırakmış ve başkalarına verdiğiniz 
imkânlardan biz de yararlanalım demişiz, olma
mış, yeni Ortak Pazar üyesi olacak ülkelerin gir
mesi dolayısıyle Katma Protokolde Ankara And-
laşmasındaki bükümlerden istifade ederek duru
mumuzu düzeltelim diye müracaat etmişiz, olma
mış. Hattâ garip bir tehlike ile de karşı karşıya 
bulunuyoruz. İtalya bir Ortak Pazar Clkesi ol
masına, rağmen henüz Katma Protokolü Parlâ
mentosundan geçirip bugüne kadar tasdik de et
tirmemiş bulunuyor. 

Son bu sabah okuduğum habere göre bizim 
delegeler orada istim üzerinde duruyorlar. «Böy
le bir tehlike ile karşı karşıya kaldığımız takdir
de alacağımız tedbirler vardır.» demişler. Görü-
yorsuımz ya bir Parlâmento üyesi olarak bende
niz veya sizin de başınıza gelebilir, gazetede bu 
küçücük habere bağlısınız. Kime gitseniz size 
bu bilgiyi verir? İnanlınız ki siz bugün bu. ka
nunun Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınacağını 
bilmezseniz bunu kıyamete kadar alamazsınız. 
İtalya tasdik etmezse ne yapacağız bilemiyo
rum, eder İnşallah. Günkü İtalya tasdik et
mezse, Geçici Andlaşmanııı da müddeti dolu
yor. Diliyorsunuz onu geçenlerde kanunlaş-
tırdık. «Aman o Geçici Andlaşmayı kanunlaş

tıralım, çünkü kanunlarımız Geçici Andlaşma-
ların tasdikini emrediyor.» diye burada konuş
tuktu, Sayııı Dışişleri Bakanının huzurunda. 

Siz Ortak Pazar ülkelerine tuhaf bir düşün
ce ve temiz bir inanışla, bu araçla Katma Pro
tokolde lehimize yapılmasını arzu ettiğiniz 
düzeltmeleri sağlamak mı istiyorsunuz? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Sağlayabilir misiniz, 
var mı bunun gücü? Yani Ortak Pazar ülkele
rinden ithal ettiğiniz .malıların damga resmini 
% 9'da tutacaksınız, dışındaki ülkelerden it
hal ettiğiniz malların damga resmini % '~'yc> 
c/c 6'ya, % 4'e düşürmek suretiyle, daha doğ
rusu tehdidi suretiyle Ortak Pazara kabul et
tirmek istediğiniz düzeltmeleri bu araçla sağ
layabilir misiniz, sağlayabilecek misiniz? 

Sonra GATT ile müzakereleriniz ne halde
dir? Ne dedi size GATT? GATT bildiğiniz 
şeydir, burada malûmat füruşluk yapmayalım. 
GATT'iiiı buna müsaade edip etmeyeceğini, bu 
oynaklığa, tabiri caizse bu kolay ve rahat bir 
müzakere gücü sağüayan oynaklığa müsaade 
edecek midir, etmeyecek midir bilmiyorum. 
Bütün bunları gerçekten öğrenmek istiyorum. 
Ne var ki, bir yerde tehlikeli de olabilir bu. 
İthalden alınan damga resminin haddini ül
kelere göre ayrı ayrı tayin etmek hükümetle
rin olmalı mıdır? Biraz evvel arz ettiğim gibi 
bugün bağlı bulunduğumuz Ortak Pazar ülke
lerine bu silâhla istediğimizi kabul ettirmek 
pek '.mümkün değildir, sanmıyorum. Fakat. 
bunu orada değil de, başka yerlerde kullanmak 
yoluna gidilir. Meselâ hiç Ortak Pazarla alâ
kası olmayan iki ülkeden alman ithal malla
rından farklı oranlarda damga resmi aldığı
nız zaman, bu ülkelerle aramızdaki münasebe
tin nereye dünüşeceğiııi kestirmek zor olur. 
Çok önemli şey bu. O kadar önemli ki, eğer 
ithalden alman damga resmi % 10 yerine c/c 
5 - 4 - 3 - 2, % 25 gibi çok büyük marjlar için
de oynarsa, Ortak Pazar dışındaki iki ayrı ülke 
ile olan ekonomik münasebetlerimiz de, basiret
siz, doğru ekonomik politikalar takip etmeyen 
hükümetler etlinde Türk ekonomisini zora so
kacak bir durum yaratabilir. 

Bu itibarla, bendenizin sadece Ortak Pazar 
ülkelerine müzakere gücü kazandırmak için 
bir nevi tazyik vasıtası olsun diye getirilmek 
istendiği zehabına kapıldığım bu maddedeki 
değişiklikleri, asbnda doğru kullanıldığı takdir-
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de dahi, iyilikler getirecek, özellikle Ortak Pa
zarda lehimize birtakım değişiklikler yapacak 
güçte bir araç, olarak kabul etmiyorum. Bu
na mukabil, Ortak Pazar dışı ülkelerden yapı
lacak ithalâtın farklı ülkelere göre, farklı ölçü
ler içinde resme tabi tutulmasının da, Türkiye 
ekonomisi lehine bir hareket olacağını sanmı
yorum. 

Birazı soru, birazı serzeniş, birazı da ger
çeklere naçizane ışık tutmaktan ibaret olan 
bu sözlerime, lütfen Sayın Bakanın ve Hükü
metin benim sözlerimin soru hudutları dahi
linde kalmak suretiyle ve gerçekten bizi tat
min edecek şekilde bir uzman olması dolayı-
sıyle kendisinin cevap vermesini istirham ede
rim. 

Bu kanunun birinci maddesinin ikinci fık
rasını, Hükümete çeşitli ülkelere göre ithalât
tan alınacak damga resminin haddini değiş
tirme selâhiyctini vermemizi, sadece Ortak 
Pazarla olan müzakereleri nıizd*o, müzakere gü
cü kazanmak için yapıyorlarsa onu da lütfen 
gerçekçi olarak söylemelerini istirham ederim. 
Türk Parlâmentosundan gizli bir şey olamaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN— Sayın Pırıltı. 

ME7HMET PTRILTT (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ithalâttan alınacak Damga Resminin., Üçün
cü Beş Yıllık Plan süresinin sonuna kadar uza
tılmasına, dair olan müzakeresini yapmakta ol
duğumuz kanun tasarısı, hakikaten kaçınıl
maz bir keyfiyet. Nihayet bir finansman kay
nağını teşkil etmekte. Raporda da gözüktüğü 
gibi küçümsenmeyecek rakamlara baliğ olmak
ta. Gönül isterdi ki, hakikaten bu süre bu 
yılın sonunda bitmiş olsaydı, ama her halde bu 
kaynak bir süre için daha, 1977 yılının sonu
na kadar lüzumlu ki, sinenin uzatılması iste
nilmiş bulunuyor. Fakat mesul kişilerin, so
rumlu kişilerin seslenişleri ve yazışları efkârı 
umumiyede değişik tefsirlere tabi tutuluyor ve 
oynak piyasa derhal değişik veçheler arz edi
yor. 

Arkadaşlar; bu kanun tasarısının Komis
yonda müzakeresini mütaakıp derhal basında 
okuduk; «</c 25 ithalde artış vardır.» İnanın, 
isterseniz istatistike bakınız, bütün ithal mal
larında talep artısı olmuştur. Fakat bende-

21 . 12 . 1972 O : 1 

niz Komisyonun bir üyesi alarak, Hükümetin 
Komisyonda verdiği cevaba inanıyorum. Ni
hayet «GATT» diye ithalâtı yapan devletle 
ihracatçı devletler arasındaki münasebeti koor-
dine eden bir uzlaşma heyeti diyebileceğini 
adına, yahutta tefsirini o şekilde yapmış ola
lım, bununla anlaşarak yapılacağını A*e artış 
olmayacağını Hükümetin yetkili üyesi Komis
yonda ifade etmiştir. Gönlüm ister ki, şimdi 
Sayın Maliye Bakanımızın da bu kürsüden, 
buradaki birinci maddedeki gelen esnekliği bir 
artış olarak kabul etmemek lâzım geldiğini ifa
de buyursunlar. Bu hususu ifade ederlerse 
minnettar kalırım. 

Biraz evvel Fikret Gündoğan arkadaşımız, 
Sayın Başvekili kastederek, «1137 sayılı Ka
nunun müzakeresi sırasında, Damga Resmi
nin piyasaya inikasları olacağını söylemiş idi, 
l)iıgün acaba ne düşünüyorlar?» gibi bir sual 
tevcih, ettiler. 

Benim haddim değil, ama müsaade ederler
se kendime göre bir açıklama yapmayı da vic
danî borç telâkki ediyorum. Türkiye'de sana
yi süratle gelişmektedir. Sayın Ferle! Melen'kı 
o gün söylediği sudur. Hakikaten Damga Res
mi alındığına güre. sanayi mamullerinde bir 
artış olacağı muhakkaktır; ama inanın bugün 
şu Damga Resminin devamı, içte sanayimizi 
ke.-'Uiyaca.lv durumu yaratmaktadır. Sanayimiz 
süratle g-- li.şmi.ş, bugün mamullerimizi dışa. 
satacak duruma gelmişiz. Ben İçteki sanayi
mi cihetteki öldürtmek istemem. Bir bakıma 
bu Damga Resmi, Gümrük Vergisinin bir deva
mı sayılabilir, koruyucu mahiyeti de vardır. 
O bakımdan o gün dedi diye ona saptanıp kai
ninle ve bugün bir ha Lanın içinde olduğunu id
dia etmek, bence tenakuz teşkil eder, hattâ 
ilerleyen ekonomik hayada uygun düşmez ka
nısındayım. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Gelikbas. 
FETIIÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, tasarı gayet basit bir 
mevzuu huzura getirmektedir. Filhakika mer'i 
bir kanunumuzun koymuş olduğu muvakkat bir 
vergi kanununu. Üçüncü Beş YıVık Plânın 
sanıma kadar uzatmayı istihdaf etmektedir. 
Damga Resmî Türkiye'de konduğu günden bu 
varsa, memleketin dolaylı vergileri 'İçerisinde İt
halâtımızın gelişmesine muvazi olarak hatırı sa-
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yılır bir varidat kaynağı halini de almıştır. Bun
dan bugün için sarfı nazar etmek imkânı yok
tur. Memleketimizde Devlet giderlerinin sürat
le artması karşısında munzam kaynaklar bul
mak, kaynak ziyamı önlemek tedbirleri yanın
da, alışılagelen kaynaklardan sarfı nazar et
mek, hükümetlerden kolay istenilebilecek bir 
talebolmasa gerektir. 

Yalnız bu tasarıyla Hükümet, benim görü
sünle göre, son derece isabetli olarak ithalâtın 
yapılacağı memlekete göre farklı bir tatbikat 
yürütülmesi imkânını sağlamak istemektedir ve 
benim bildiğim kadarıyle halen yürürlükte bu
lunan bâzı mevzuatımız, esasen bu çeşit yetki
lerle Hükümeti teçhiz etmiş bulunmaktadır. Hü
kümetin Damga Resmî Kamın uy! e de böyle bir 
imkâna kavuşmuş olması, yeni bar politika da 
değildir. Gerek şu memleket grubuyle, gerekse 
Türkiye'ye- tatbik ettiği muamele dolayısıyie 
farklı bir muamele tatbik etmemiz lâzımgelen 
herhangi bir memlekete kargı, hükümetleri bu 
kabil salâhiyetlerle teçhiz «etmek, öteden beri 
son derece olağan bir politikadır. Mukabele 
bitmisil politikası bu suretle yürütülebilir. Türk 
menşeli veya Türkiye'de muamele görmüş mal
ların ihracında çeşitli muameleler yapan mem
leketlere karşı, o memleketlerin -mallarının itha
lin d e uygulayacağımız politikanın silâhı bu 
(dahidir. Bu itibarla bunda tereddütü mueibo-
laeak herhangi bir yönde aramamak iâzımgelir. 
Kavdı ki. herhangi bir müzakerede memleket 
lehine netice almak isteyen hükümetlerin des-
tekhumusi yönünden hükümetleri müzakere 
kollusunda kuvvetlendirecek şekilde teçhiz et
mek. yasama organlarının gayet- normal vazife-
leriııdrndir. 

Alışılan bir vergiden sarfı nazar etmenin 
zorluğunu da bidayeten söylediğime göre, ileri-
ki yıllarda Maliyemizin, sanayileşmeyi anapo-
litika olarak benimsediğimize ve daha uzun yıl
lar sanayileşmede yatırını mallarının büyük 
kısmını ithalât yolu ile karşılamak durumumu
zu dikkate alarak, ithal malları arasında farklı 
bir tatbikata geçmek konusunda meseleyi tet
kik etmesinde fayda görürüm. Unutmamak ge
rekir ki, yatırım maddelerinden alacağımız her 
çeşit maliyeti artırıcı vergiler, mamuMerinin 
darıya piyasalarımla rekabet gücünü düşürecek
tir. Her ne kadar, vergi iadesi ile alâkalı bir 
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I kanunumuz yürürlükte ise de, bunun tatbikatı 
kolay olmadığı için, önümüzdeki yıllarda Tür
kiye'nin sanayi mamullerini dünya pazarlarında 
pazar!ayabiimesi bakımından her türlü mali
yetli artırıcı politika üzerine eğilmek ve bunla
rın, memleketin sanayileşmesi ve mamullerinin 
dış pazarlara sevk edilmesinde, rekabetini güç
lendirmesi değil, bilâkis kolaylaştırması yönün
de bir politikaya takibetmeainde fayda görmek
teyim. Çünkü, öteden beri üzerinde durduğu
muz veçhile, esasen sınırlı olan ziraat maddele
ri ile ne kalkınmaya imkân vardır, ne de vatan
daşların refah seviyesini yükseltmeye. Artık 
bugün sanayileşme, her çevrede anapolitika ola
rak kabul edildiğine göre, sanayi mamullerimi
zin dünya piyasasında satılması ile alâkalı diğer 
mütemmim politikayı da süratle benimsemek
te büyük fayda vardır. Hangi nam altında olur
sa olsun ithalden alınacak her çeşit verginin, 
sanayileşmede maliyeti yükseltici tarafı oldu
ğunu unutmamak İâzımgelir düşüncesindeyim. 

Tasarının ikinci fıkrası, öteden beri mev
cudu lan bir fıkra olmakla beraber, yine iç pi
yasada ithal mallarının bir -kısmının yüksek fi
yatlarla kolay müşteri bulabilmesi, Damga Res
minin yüzde yüz artırıldığı ahvalde dahi, bu 
tarzda Türkiye'ye mal girmesini önl enlemek
tedir. Bu yolda girecek malların yüzde yüzün 
de üstünde bir Damga Resmî ile vergilendiril-

I mesi suretiyle, nispeten gayrimeşru sayılabile
cek şekilde ithalâtın sureti katiyede Türkiye'de 
durdurulması ve ithalâtımızda normal yollanıl 
benimsenmesi ve buma muvazi olarak yatırını 
politikamızın, içeride bulunacak her çeşit mal
larımızın normal kanallarla gelmesi, ahlâkî 

I yönden de üzerinde durulacak bir husustur. 
J önümüzdeki devrelerde o konuda da çalışılma

sını temenniye değer görmekteyim. 
Benim kısaca mâruzâtım budur. Yerindedir 

j ve uzun yıllar bundan sarfı nazar etmemizin 
Türkiye için mümkün olduğunu maalesef göre
miyorum ; fakat Ortak Pazarla olan münasebet
lerimizin nihaî safhasında bütün bunların kal-

j kaçağını ela hesaba katarak, mütemmim kay-
| nakiar üzerinde, çalışmanın da zaruret olduğu

nu beüıtmek istiyorum. 
i Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİKAT ÖZT ÇEKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

I Barakan, muhterem arkadaşlarım; 
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Tasarının esası üzerinde fazla konuşacak de
ğilim. Ilükümeit düşünmüştür. Bundan evvelki 
hükümetler de aynı konuyu iki defa getirmiş; 
bir defasında değiştirmiştir. Buna ihtiyaç his
sediliyor. Yerli sanayiimizin kalkınmasında 
bir nevi destekleyici rol oynamaktadır. Benim 
üzerinde durmak istediğim husus şekil üzerin
dedir. Bilhassa Sayın Başkanın da dikkatlerine 
arz etmek isterim. 1 nei maddede büyük harfler
le yazılmış: 

«Madde 1. — 36 ncı maddesiyle değişik 2 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti]-» di
yor. 

'Şimdi Jl - 12 senelik Parlâmento hayatımız
da ve bundan evvelki bütün yasalarda görülür 
ki, o zaman değiştirilen madde küçük harfler
le «Madde 2. —» diye yazılır. Burada bakıyo
ruz ki, «Madde 2. —» diye bir yazılış şekli yok. 
Bu şeklî bir hatadır. 

Diğeri 2 nei maddedir. 2 nei maddede de, 
«7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı İthalde alına
cak Damga Resmi Kanunu ile hu kanunun...» 
'diyor. Yani; «bu kanunun» deyince, bugünkü 
müzakeresini yaptığımız tasarının yarın kanun
laştığı zamanki alacağı numaradır. Halbuki, 
buradaki «bu kanunun» değil, «... adı geçen ka
nunun 2 nei maddesi ile değişik...» şeklinde ol
an ası lâzım. Ben bir önerge vermek suretiyle 
mühim bir kanunun sırt' usul hatası ile tekrar 
Millet Meclisine gönderilmesine taraftar deği
lim. Hükümetten istirhamım, esas üzerinde dur
duğu gibi, şeikil üzerinde de durmasında fayda 
vardır. Bilhassa madde 2'nin küçük harfle ya
zılması hiçbir hukukî münaka-şa kabul etmez. 
Daima oraya, küçük harfle «madde 2» diye ya
zılması lâzımdır. Böyle bir husus yoktur. 

i Arz ederim. 
•BAŞKAN — Sayın Ağan oğlu. 

ALİ SAKİR AÖANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

'Müzakere ettiğimiz kanun tasarısının iki 
yönü var: Bir yönü, bütçeye. Hazineye gelir 
sağlamak, diğer yönü, gümrük kontrolü, ithal 
edilecek malların millî ekonomiye yararı bakı
mından ayarlanmasıdır. 

Kanun beş yıldır uygulanmaktadır, her yıl, 
sağladığı geliıin arttığını görmekteyiz. 1972 
yılında bir milyarın üstünde bir gelir sağlaya
cağı anlaşılmaktadır. Başarılı olduğu, beş yıllık 
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uygulamadan anlaşılmıştır. Damga resm'i, bir 
nevi Gümrük Resmi gibi yerleşmiş bir vergi, bir 
gelir kaynağı halini almış bulunuyor. Bu bakım
dan, bunun devamında Hazine yararı olduğu 
için fayda vardır. Beş yıllık uygulamadan ekle 
ettiğimiz netice; her yıl daha fazla gelir sağlı
yor ve başarı ile uygulanıyor. O halde, gelir 
kaynağı olarak bunu devam ettirmekte fayda 
vardır. 

Diğer tara fiyle, millî sanayiimizi geliştir
mek, millî sanayiimizi her vesile ile korumak 
gerekir. İthal edilecek malların nevilerine göre 
millî ekonomimize yararına göre onları ayarla
mak bakımından çek faydalı olabiliyor, bu 
damga resmi uygulaması. Bunu beş yıl daha 
uzatu'keıı ve yirmi yıllık bir sürede ekonomi
mizi Müşterek Pazara hazırlarken, millî ekono
mimizin icaplarına göre bu musluğu da iyi kul
lanmakta fayda vardır. 

Kanunim bir maddesi Bakanlar Kuruluna 
yetki veriyor. Bakanlar Kurulu bu resmin nis
petini, ithal edilecek ihtiyaç maddelerinin, ya
tırım mallarının çeşitlerine göre ayarlayabile-
cektir. O halde, İni yönüyle de ekonomimize 
faydalı olacaktır. Bunun daha beş yıl için de
vam ettirilmesinde her yönü ile fayda vardır. 

Uygulama, belki bunu 1977'den sonra da de
vam ettirilmesinin faydalı olacağı kanaatini ve
rirse, yeniden ele ahnahilir. Bu bakımdan kanu
nun çıkarılmasını isabetli görüyorum. Saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz isteyen sayın üye? Yok. Madelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN KALPAK LIOÖEU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, her halde Hükümet cevap ve
recekti; biz onu bekliyoruz. 

BAŞKAN — Ben, Hükümeti zorla tahrik 
edemem; isteseydi isterdi, zatıâlinizin müdaha
lesiyle her halde söz istemez. 

HÜSEYİN KALPA KLIOCîLU (Kayseri) — 
Zatıâlinizin görmediğini zannediyorum. 

iBA.ŞKAN — İstemediler, efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLfOÖLU (Kayseri) — 
İstiyorlardı, efendim; size yardımcı oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağolun efen
dim. 
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7 . 3 . 1967 feıCa >vs 323 sayılı Kam!in.ıuı G noi 
msid^irein dsğf'eKrilrneâ •VÖ nrür-lirlük sürssi-

r;iM ıu"i;iL:nuni:in ı.:ladr Ikâıimıs. iaDarnsı 
Madde 1. — 7 . 2 . 1D67 tarik ve 828 sayılı 

•ithalde alınacak Damga Resmi Kanununun 
27 . 3 . 1989 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 3G ııcı 
maddesiyle değişlik 2 nei maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Bu resmin nispeti, c/c 23i geçmemek üzere 
•Bakanlar Kurulunca ithalâtın yapıldığı ülkele
re göre farklı nispetlerde tespit edilebilir. 

Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü hallerde 
tespit edilecek bu nispetler üzerinde gerekli 
doğ is'klikler yapmaya yetkilidir. 

Gilmıük Kanunu, dış ticaret rejimi veya 
Türk pahası kıymetini koruma mevzuatı hüküm
leri dışuıda veya bu hükümlere aykırı olarak 
gamı tikler e getirilmiş bulunan eşyanın istisnaî 
olarak ithallerine izin verilmesi halinde veya 
Güm Kik Kanununa is*iraden tasfiye suretiyle 
yapılacak ithalât ile ilgili kanun, karar veya 
mevzuat hükümleri dahilinde servet transferle
ri yoiuyle yapılacak ithalâtta bu resmin nispe
ti c/f 100 olarak alınır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümetten rai, Komisyondan 
mı? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hükümetten. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bu maddee 

diye:- ki, «İthalâtın yapıldığı ülkelere göre 
farklı nispetlerde...» alınır. Bu. ithalâtın yapıl
dığı ülke menşei mi yoksa hangi memleket? Me
selâ başka, memleketteki bir mal başka bir mem
leketten gelirse, bu takdirde durum ne olacak
tır? Meselâ, başka memleketten ve 10 ile aldı
ğını. diğer memleketten yâ 5 ile alırsa, bunu 
nasıl önleyeceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, müsaade buyurulursa tümü 
üzerindeki konuşmalar sırasında başka sorular 
da tevcih edildi. Bunların hepsine kısaca kür
süden cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLK 

— Savın Başkan. Cumhurivot Senatosunun sa-
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İthalâttan alman Damga Resmi Kanununun. 
yürürlük şilesinin uzatılması hakkındaki kanun 
tasarısının Yüce Heyetinizde müzakeresi sırasın
da tevcih edilen soruları cevaplandırmak ve ko
nunun tümü üzerinde açıklamalarda bulunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Söz alan sayın üyelerin de belirttikleri gibi 
ithalâttan alman damga resmi, başlangıçta itha
lâtı tahdit eden bir unsur olmakla beraber uygu
laması neticesinde elde edilen varidatla Devlet 
gelirleri arasında da önemli bir yer almıştır. Bu 
sebepledir ki, 1963 yılında başlayan uygulama, 
İkinci Plân dönemi içinde uzatılmış bulunuyor
du ; yine aynı sebepledir ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminde de bu uygulamanın uzatılma
sına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Kanunun tatbikatı, arz etiğim gibi, dışa dö
nük talebi, ithalât talebini tahdit etmek bakı
mından faydalı olmuştur. Onun yanında, yine 
arz ettiğim gibi Devlet bütçesine gitikçe artan 
miktarda hâsılat sağlanmıştır. 

Bu bakımdan üzerinde durulacak husus, bel
ki Sayın Gündoğanin iştirak ettiği gibi bu uy
gulamayı bugünkü şartlar içinde değerlendirir
ken bunun ileriye dönük yönleri üzerinde de 
durmak noktasında kendini göstermektedir. İt
halâttan alınan Damga Resminin, vergi olduğu 
bir gerçektir. Mazide bu verginin uzatılması sı
rasında söylenenler ne olursa olsun, öyle sanıyo
rum ki, uygulamanın neticeleri bunu haklı gös
termiştir ve iktisadi politikaların memleket eko
nomisinin tüm akımı içinde böyle değerlendir
melerini yapmayı da tabiî telâkki etmek gere
kir. 

Saynı Güııdoğan, konuşmalarında konunun 
Ortak Pazarla, ilgili yönü üzerinde durdular. Bu 
münasebetle şunu arz etmek isterim ki, benim 
Ortak Pazar nezdinde vazife gördüğüm sırada 
Türkiye - Ortak Pazar ilişkileri ve bu ilişkilerin 
ikinci dönemini düzenleyen Katma Protokol ko
nusundaki görüşüm ne ise, bugün de odur. Türk 
ekonomisinin ulaştığı gelişine noktasında bu 

j ekonominin tedricen dış rekabette açılmasında 
fayda vardı. Yalnız, bu açılışın, Türkiye'nin sa
nayileşmesini güçleştirmeyecek, onu engelleme
yecek şartlar içinden olması gerekiyordu. Ortak 

I Pazarla ilişkilerimizin ikinci dönemini tanzim 
eden Katma Protokol böyle bir modele dayan-

l maktadır. Bu itibarla sanayileşmemizi engcl-
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leyecek değil, uzun vâdede beraberinde getirdi
ği sürüm imkânlarıyle birlikte bunu müspet yön
de etkileyecek niteliktedir. 

Şüphesiz ki, Türk sanayii gene bir sanayi ol
mak dolayısıyle önemli bir himayeye muhtaçtır. 
Gümrük indirim programları, ki bunlar oniki ve 
yirmiiki senelik program olarak hazırlanmıştır, 
bu ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. Ayrıca, 
Katma Protokolde, yeniden kurulacak sanayi
lerle ilgili olarak özel hükümler kabul edilmiş
tir. Türk Hükümeti ihtiyaç gördüğü takdirde 
yeni kurulacak sanayilerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için yeni vergi ihdas etmek, indiril
miş vergileri tekrar yükseltmek imkânına mâ
liktir. Bütün bunların üzerinde Türk Hüküme
ti yine Katma Protokol uygulamasında koruma 
tedbirlerine müracaat etmek suretiyle ekonomi
nin tümü, bir dalı veya bir bölgesi için bu uy
gulamayı durdurmak imkânına da mâliktir. 

Bütün bu hükümler bir arada düşünüldüğü 
ve beğenildiği takdirde Katma Protokolün Tür
kiye'nin sanayileşmesini engellemeyeceğini söy
lemek mümkündür. Şurası da bir gerçektir ki, 
bütün bunlar şu veya bu şekilde tatbik edilirken 
bir müşkülâtla karşılaşıldığı takdirde Türk Mil
letinin, Türk Hükümetinin bu uygulamaya iste
diği yönü vermesi andlaşmanm tümü içinde 
-mündemiçtir; başka üyeler de buna zaman, za
man müracaat etmişlerdir. 

iSaym Gündoğan tarafından İtalya'nın du
rumuna temas edildi. Bu vesileyle Heyetinize 
arz etmek isterim ki, bahsedilen şekilde bir du
rum mevcut değildir, italya, 19 Aralıkta aııd-
laşmayı tasdik etmiş ve bugün tasdikle ilgili 
belgeleri Brüksel'de teati etmiştir. 

Böylece Katma Protokolün 1 Ocak 1973 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girmesi imkânı or
taya çıkmış bulunmaktadır. Türk Hükümeti 
Büyük Millet Meclisinden aldığı yetkiyi kulla
narak Katma Protokolü tasdik etmek hususun
daki kararını tekemmül ettirdiği takdirde, yıl 
başından itibaren Katma Protokolün yürürlüğe 
girmesi bir vakıa haline gelecektir. 

Sayın Başkan, bu münasebetle tasarının met
ninde yer alan farklı uygulamalar konusu üze
rinde, Sayın Gündoğan ve diğer hatipler tara
fından duruldu ve bu arada Sayın Türkmen'de 
bu konuyla ilgili olarak bir sual tevcih ettiler. 

Bunu şöylece Heyetinize arz ve izah etmek 
istiyorum. : İthalâtta alman damga resmi aslm-
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da Gümrük Vergisine ek bir vergidir, daha 
doğrusu tciknik tabiriyle Gümrük Vergisiyle eş 
etkili bir vergidir. Yüksek Heyetin malûmu ol
duğu üzere, Gümrük Vergisi tatbikatı milletle
rarası bir teşekkül olan GATT çerçevesi içinde 
'konsolide edilmiş bulunmaktadır. Gümrük Ver
gilerinin miktarının artırılması ancak GATT't an 
özel bir müsaade almaya vabestedir. Türk Hü
kümeti 1963 yılında da tatbikata başladığı za
man, bu müsaadeyi almamıştı, fakat GATT 
usullerine uyarak, sonradan bu müsaadeyi aldı. 
O zaman üzerinde durduğumuz en mühim nok
ta, ödeme dengemizle ilgiliydi ve ödeme denge
sinin o tarihlerdeki durumu, Türkiye'nin böyle 
bir müsaadeyi kolaylıkla istihsal etmesi imkânı
nı ona vermişti. Şimdi, bu müsaade bitmek üze
redir. Türkiye yeniden GATT'a bu müddetin 
uzatılması için müracaat etmiştir; fakat takdir 
Duyurulacağı üzere ödeme dengemizin bugünkü 
durumu ilk nazarda böyle bir müsaadeye ko
laylıkla imkân verecek durumda değildir. Baş
ka bir ifadeyle; ödeme dengemizdeki iyileşme 
GATT'tan böyle bir kararın geçirilmesini, ko
nunun bu açısından eskisine nazaran güçleştir
miş bulunmaktadır. 

Bunun yanında tatbikatın uzamış olması ay
rıca GATT usullerine Q:ÖVQ böyle bir kararın 
alınmasını keza güçlendirmektedir. Çünkü, 
GATT Andlaşmasmın 25 nci maddesinin 5 nci 
paragrafına göre, bu şekildeki müsaadeler an
cak kısıtlı bir müddet için verilmektedir. Bu 
defaki müsaadeyi istihsal ederken, GATT üye
si ülkeler, Ortak Pazarla başlattığımız uygu
lamayı gözönünde tutmak suretiyle, bizden 
muhtemelen aynı indirimlerin kendileri için de 
tatbik edilmesini isteyeceklerdir. Müzakereci' 
başlamamış olrmakla beraber, şimdiden böyle 
bir ihtimali hesaba katmamız gerekmektedir. 

Ortak Pazar Andlaşması çerçevesinde şim
diki rejimi tanzim eden Geçiş Dönemi Andlaş-
masıyle, Gümrük Resminde olduğu gibi, itha
lâttan alman Damga Resminde de Ortak Pazar 
üyesi ülkelere Sayın Gündoğan'm da işaret et
tiği gibi, % 10 ve % 5 oranında bir indirim ya
pılmakta ve böylece tatbikatta bu memleketler
den gelen ithalâta uygulanan verginin nispeti 
% 9 ve % 9,5 olmaktadır. 

Kanun tasarısında öngörülen bu farklı mu
amele imkânı, bu nedenle tasarıda yer almıştır 
ve Hükümet bu imkânı GATT'ta ithalâttaki 
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damga resmi uygulamasını yeniden 5 yıllık bir 
müddet için uzatma imkânı temin ederk?n, bir 
müzakere aracı olarak kullanmak istemektedir. 
Hiç şüphesiz ki, GATT't a bu şekilde kabul ede
bileceğimiz bir indirim, GATT üyesi memleket
lere inhisar edecektir. GATT'a üye olmayan 
memleketlere böyle bir indirim tatbik etmek 
zorunluğu yoktur. Onlara, kanunda öngörülen 
daha doğrusu kararnameyle tesis edilecek oran 
tatbik edilecektir. Bunun yanında bâzı ülkelerin 
Türkiye menşeli ithalâta farklı muamele yap
ması gibi ihtimaller gözönünde tutularak, nis
petin °/c 25 olarak muhafaza edilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu da Hükümete bu memleketle
re karşı ayın mahiyette tedbirler almak imkâ
nım y erecektir. 

Bu noktada Sayın Pırıltılım bir sorusuna 
cevap arz etmek istiyorum. Kanım tasarısında 
uygulanacak nispet % 25 olarak gösterilmiş ol
makla beraber, şimdiye kadar tatbikatta oklu
ğu gibi, Hükümet önümüzdeki yıl içinde bu 
nispeti % 10 olarak uygulamak kararındadır. 
1973 yılı bütçesinde ithalâttan alınacak damga 
resmi % 10 bir uygulamaya göre hesaplanarak 
:bütçede yer almıştır. Bu itibarla, basında itha
lâttan alman damga resminin yükseltileceği ye 
böylece fiyatları artıracak yeni bir unsurun or
taya çıkacağı hakkındaki haberler bir yanlış 
anlayış eseridir. 

İthalâttan alman damga resminin fiyatlar 
ye özellikle ithal malları ve yatırım malları fi
yatları üzerindeki menfî tesirleri ve muhteme
len bunun ihracatın üzerinde menfî tesirlerin
den bahsedildi. Türkiye'nin 'bugün içinde bu
lunduğu şartlar gözönünde tutulacak olursa, 
karşı karşıya bulunduğu en mühim meselenin 
yükselen fiyatlar meselesi olduğu söylenebilir: 
fakat hemen ilâve etmek lâzım gelir ki, ithalat
tan alman damga resmi uygulamasının bu şe
kilde devam etmesi, fiyatları artıran bir nitelik 
taşımaktadır. Zira, bu yeni bir vergi, yeni bir 
uygulama değil, mevcut bir uygulamanın devam 
ettirilmesinden ibarettir. 

ihracatta vergi iadesi kabul edilmiş oldu
ğundan, alman resmin hu yöndeki menfî etkisi 
izale edilmiş olmaktadır. Öteki'mallara gelince, 
bu zaten ilgili malların maliyetine girmiş ol
duğundan, yeni uygulamanın bu maliyetlere ye
niden tesir eden bir menfî yönü tabiatıyle ol
mayacaktır. 

Sayın Çelikbaş yatırını mallarından alına
cak verginin bilhassa yatırımlar üzerindeki1 

menfî tesirine işaret ettiler. Şüphesiz ki, bu da 
varittir. Fakat zannediyorum ki, bu noktada 
konuyu bütün yatırım mallarının bu yergiden 
zamanı gelince istisna edilmesi mi iyi hal tarzı 
olur, yoksa selektif bir yatırıma teşvik politi
kası içinde bu vergi için belli 'hallerde istisna
lar kabul etmek daha mı uygun olur açısından 
görmek gerekir. 

Bildiğiniz gibi Hükümet bir selektif teşvik 
politikası geliştirmiştir ve bunu uygulamak ka
rarındadır. Bu politika içinde kabul edilen is
tisna ve muafi}Tetler arasında. Gümrük Yergisi 
indirimleride vardır. Binaenaleyh, Gümrük 
Vergisinde olduğu gibi, ithalâttan alman dam
ga. resmi istisnası da bu politika içinde uygula
nacak ve bu itibarla yatırımlar üzerindeki men
fî tesiri böylece izale edilmiş olacaktır. 

Son olarak Sayın Öztürkeine, şekille illgili 
bir konu üzerinde durdular. Zannediyorum ki, 
işaret ettikleri hususu nazarı dikkate almak 
daha doğru olabilirdi, fakat maddenin bu şek
linin de tatbikattaki emsallerine uygun olduğu 
kanısındayım. 

•Sayın Başkan, böylece tevcih edilmiş soru
lara eevap arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Türkmen'in bir başka sorusu daha 
vardı. İthalâttan bahsedildiğine göre, malın gel
diği memleket mi, yoksa menşe memleketine mi 
taallûk ediyordu. Gümrük andlaşmasmda menşe 
memleket tâbirinin ne olduğu açıklanmıştır, uy
gulama ona göre cereyan edecektir. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bilgen soru, buyurun. 
LÛTFI BİLGEN (İçel) — Efendim buyur

dunuz ki, bir selektif teşvik politikası güdüle
cektir, güzel bir şey. Burada esas olan şey tat
bikatta bundan evvelki zamanda olduğu gibi 
şahıslar mı seçilecek, konular mı seçilecek!-Ko
nuların seçimi için alınmış tedbirleri var mıdır? 
Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

MALİYE BAIvAYI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Saym Başkan, Saym Bilgenin 
sorusuna şu şekilde cevap arz etmek istiyorum. 
Selektif teşvik politikası şahısları değil, konu
ları kapsayan bir politikadır. Bu politikanın 
esasları 1973 yılı programında açıklanmıştır. 

— 468 
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Hangi sahaların teşrik edileceği, orada teferru
atlı bir şekilde gösterilmiştir. 

Ayrıca faaliyet dallarının yanında bölgeler 
itibariyle hangi teşvik politikasının uygulana
cağı da açıklanmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
politikanın tümü şahısları değil, faaliyet dalla
rını ve memleketin belli bölgelerini kapsayan 
bir politikadır. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Güııdo-
ğan. 

FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım; 

Muhterem Bakanın verdiği izahat gerçekten 
bâzı alanlarda meseleye oldukça özel ışık tu
tar mahiyettedir. Ancak, bilmiyorum Türk Dev
letinin dış ülkelerle olan iktisadî, ticarî müna
sebetlerini yönelirken, Türk Hükümetinin mü
zakere gücünü artırmak maksadıyla, burada 
açıklanmaması düşünülen bâzı hususlara bura
da işaret etmiş oldukları kanısına vardım. Me
selâ benim gerçekten dosdoğru sorduğum suali, 
belki bu saikle, iyi niyetlerine veririm, müza
kere güçlerini düşürmemek için cevaplandırma
dılar. Benim tatmin olmam önemli değildi. Eko
nomi politikalarının ileriye dönük olanlarının 
Türkiye'de kamuoyu ve Parlâmentoca bilin
mesinde sayılmayacak: kadar fayda vardır. Me
selenin mahiyetine girmeyelim; ama Üçüncü 
Beş Yıllık Plân süresince uygulanmasının uza
tılması istenen İthalâttan damga resmi alınma
sına mütedair olan kanun neden dolayı eski 
şeklini değiştirip de bugün ithalât yapılan ül
kelere göre ayrı nispetlerde alınmak kaydıyle 
getirildi, bu cevaplandırılmadı. 

Bir misal ile meseleyi aydınlatmaya çalışa
lım. Ortak Pazarla münasebetimiz belli bir pro-
tokola bağlandı. GATT'la münasebetimiz de 
belli bir anlaşmaya bağlı. Bu anlaşıldı. Şimdi 
soruyorum, GATT ülkeleri böylesine bir farklı 
uygulamayı kabul etmezlerse bu kanun işleme
yecek mi? İşletmeyecektir... Çünkü GATT ülke
leri böyle bir uygulamayı kabul etmezlerse bu 
kanunda ikinci fıkrada yapılmak istenilen deği
şiklik ölü kalır; hiç değilse GATT ülkeleriyle 
Ortak Pazar ülkeleri için. Ama, Ortak Pazar 
ve GATT ülkeleri dışındaki ülkelere bu kanun 
çalıştırılabilir ve şöyle bir soru ile karşıkarşı-
ya kalırsa, Türk Hükümeti ne yapar? GATT 
bu farklı uygulamaları kabul etmedi, müsaade 
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etmedi. Ortak Pazar düzeyinde bir indirimi an
cak ve onların çizelgesine uygun bir şekilde yü
rütürseniz buna müsaade' ederim dedi. GATT 
dışında, Ortak Pazar dışında bir ülke Türkiye'
ye bir mal teklif etti, çok ucuz ve özellikle ya
tırım inalı, ara malı veya hammadde. Bu takdir
de Türk Hükümeti o malı alabilmek için bir ha
reket serbestisine sahibolmasına rağmen sadece 
ithalâttan alman damga resmini çoğaltmak su
retiyle bu ucuz malın memlekete girmesini ön
leyemez mi? Eahatlıkla önler. Neden önler, çün
kü bize ucuz mal teklif eden hükümete, devlete 
yahut ülkeye onların satacakları maldan dam
ga resmi olarak alacağımız verginin- miktarını 
% 20, % 25'e kadar % 15, % 17, c/c, 18, % 25'e 
kadar çıkarma yetkimiz var elimizde. O zaman 
Türk ekonomisinin zararına olmaz mı? Bu bir.. 

Banılan başka Türk ekonomisinde bu yoldan 
yapılacak ithalâtın özellikle çok gelişmiş oldu
ğu düşünülürse ve bu verginin de ithal malları 
üzerinden alınmasına devam edilmesi Hüküme
te yetki olarak veriLndkte devam edilirse; o 
takdirde sanayinin ve ithalâtın geliştiği bir dö
nemde Türkiye'de ithal mallarının, özellikle ara 
malı ve hammaddenin hep pahalı olarak Türki
ye'ye gireceği ve böylece sanayileşmemizin pa
halı bir maliyetle yürüyeceği, bundan dolayı da 
Ortak Pazar ülkeleriyle entegre olmak imkânı
mızı kaybedeceğimiz varit değil mi? 

Bunu biraz evvel Sayın Bakan ifade etli. Bu 
vergiyi ihdas edenler nasıl Türkiye'ye dışardan 
fazla mal girmesini önlemek için ihdas etmiş
ler. Neden? Ödeme dengemiz aleyhe seyredi-
yormuş, ithal edilen inallar azalırca, ödeme den-
g'omizdcıki aleyhe seyreden durum yavaşlar ve 
hafifler denmiş. IV.ki, oysa tatbikattan görü
yoruz, önce 300 milyon lira civarında gelir 
sağlayan bu damga resmi vergisi diyelim, res
ini vergi demektir, sonradan 1 milyar 700 mil
yon liraya kadar çıkmış. Demek ki, ithalâtı bu 
yolda kısıtlamak mümkün olmamış, aksine it
halât artmış. Gerçek fonksiyonunu kaybetmiş. 
Ne kalmış geriye? İthal ettiğimiz ara malı ve 
hammaddeyi pahalı ithal'etme kalmış. 

Vaktiyle belli bir amacı sağlamak için koy
duğunuz araç, bilerek sizi istemediğiniz bir 
noktaya getirmiş. Az ithalât yapayım diye yo
la çıkmışsınız, sizi dinlememiş ekonomi, ithalât 
çoğalmış. Şimdi koyduğunuz bu vergi, ilhalâ-
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ti pahalıya mal etmiş ülkeye, Hangi ithalâtı? 
Hammaddeyi, ara malını. O takdirde sizin tu
tumunuz ekonomi politikanızın icaplarına uy
gun değil. O zaman o düşünceye uygun olarak 
çıkardığınız kanunun aynı düşünceyle bugün 
yürütülmesi mümkün değil, çok çelişik olur. 
Bu itibarla, bu kanunun aslında bir sakatlık 
var. denebilir. 

Başka bir husus var, Ck tak Pazar ye GATT 
ülkelerinin dışındaki ülkelere damga resmi ora
nı daha az mı, daha çok mu uygulanacaktır? 
Bunu öğrenmek isterim. Daha çok uygulana
caksa. o zaman ülkemizin ihracat ve ithalâtını 
doğrudan doğruya Ortak Pazar ve O ATT ülke
lerine hasredersiniz. Her türlü dış ithal ve ih
raç imkânlarınızı kapa'ımmız. Çok uygularsa
nız az uygularsanız size müsaade etmezler, çün
kü Ortak Pazar'La ahdî durumunuz ••.•ar ve mecbur 
olursunuz mutuma Ortak Pazar'a ihracat ve itha
lât yapmaya. Oysa Ortak Pazar'a ihraç yapma 
ol an ak1 arzınızın kısıtlı olduğu, daha doğrusu Or
tak Pazar'la yaptığımız Katma Protckol eliyle 
kısıtlandığı da bir gerçokür ve Üçüncü Beş Yıl
lık Plân, Ortak Pazar'la yaptığımız Katma Pro
tokolün bıı kısıtlayıcı hükümlerinden dolayı plâ
nın muvaffak olamayacağını hüküm, haline koy
muş ve Meclislerden geçirmiştir. 

,Saym Bakanın dediği gibi, cskhlen hangi 
fikirdeyse bugün aynı fikirde bulunması müm-
hün değildir. Ounkü, eskiden ba-ka bir Hükü
metin nezdinde Türkiye'yi temsil ediyordu. 
onun politikası öyleydi; öyle bir Katma Proto
kol çıkardı: fakat bugünkü Hükümet aynı po
litikayı izlemiyor. f'ünkü getirdiği plânda Kat
ma Protokol hükümlerini değiştirmeyi söylü
yor. 

Bu itibarla, bu kanun nereden bakılırsa ba-
hılsııı, kanaatimce tamamıyie bilinme!, gerçek
çi ve Türk ekonomisinin gelişmesini sağlayıcı 
bir araç olma niteliği ile huzurunuza gelmiş de
ğildir, sayılabilir. Xe var ki, bir yerde Ortak 
Pazar'la müzakere gücümüzü b'lmnhal ümit 
bence, belki etkileyebilir diye yanlış olduğunu 
bile bile ve bir yanlışlıklar mecmuasının sonu 
diye güre [cöre ben de buna el kaktıracağım. 
Aslında doğru 'düşünmek, etraflı düşünmek 
doğru politikaları saptamak lâzım; ama Türki
ye'de iste biraz evvel söydediğim gibi, iki gün 
evvel İtalya'nın Katma Protokolü tasdik ettiği-

21 . 12 . 1972 O : 1 

ni öğrenmek Parlâmentoda o da bir kanun mü
nasebetiyle Bakanın ağzından duymak, suretiy
le mümkün oluyor. Bugünkü gazetelerde tam 
tersine, haber var. Ama, Türkiye'de öyle bir dö
nem yaşıyoruz ki, bir parti iktidarda değil; fa
kat o partinin eskiden beri uyguladığı politika
ları başka bir Hükümet, onun namına hareket 
eden bir Hükümet belaganmabelâğ yürütü
yor, yürütüyor, yürütüyor... Kimi karşınıza alır
sanız gerçek hedefi bulamıyorsunuz. Hükümet 
diyorsunuz; ben partiler üstüyüm diyor. Parti 
diyorsunuz; ben iktidarda değilim diyor. Böy
le bir durum içindesiniz. 

Bundan başka, son zamanlarda ;bir moda 
oldu. salt siyasal meseleler her meseleyi kap
ladı. örttü, derin bir tabaka altına aldı. Siz 
«Hemleketin ekonomisidir, politikasıdır, men
faatidir» demeye kalktığınız zaman, size lüt
fen ve usullerin icabı, biraz evvel olduğu gibi 
biraz da tahrikle Hükümet cevap veriyor. Yok
sa gelecek, gidecek, kimse meşgul olmayacak:, 
meşgul olsa kamuoyu duymayacak ve böyle gi
decek. Bu kanun da böyle bir kanun, biraz ev
velki kamın da öyle, bundan sonraki de böyle 
olacak. 

İşte bu çelişkileri sona erdirmek lâzım. Tür
kiye'nin gerçek sahibi Hükümet inidir, ekseri
yette bulunan parti midir, iktidarda olmayıp 
da ekseriyette bulunduğu için istediğini yürü
ten parti midir; kim kimdir, kim ne değildir, 
kim -kimle karşıkarşıyadır ? Bilinmez bir kaos 
içindeyiz, boşuna gayret sarf ediyoruz; belki de 
kendimize olan saygımızı devam ettirmek için. 

Kaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hadde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye? Yak. Haddeyi oylarınıza arz 

kabul edilmişti)-. 

Hadde 2. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı 
İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu ile bu 
kanunun 2 nci maddesini değiştiren 27.3.1969 
tarih ve 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
yürürlük süresi Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
mi sonu olan 31 Aralık 1977 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Hadde üzerinde söz itseyen sa
yın üye? Yok. Haddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Hadde ka
bul edilmiştir. 
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Madde 3. — 'Bu kanun 1 . 1 . 1973 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ile Gümrük 
ve Tekel'bakanları yürütür. 

IV. — GÖRÜŞÜLI 

1. — Toptancı halleri kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa ve 
Adalet ve İçişleri homisııonlanndan- 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 16-1) (Devam) 

BAŞKAN — Toptancı Halleri Kanununun 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Özel ısicil : 
Madde 13. — Halde yer tahsis edilenler 

hakkında hal müdürlüğünce özel bir sicil tutu
lur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz it seven sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tahsis edilen yerin g'eri alınması : 
Madde 14. — 9 ncu madde gereğince tahsis 

edilen satış yerleri, aşağıda gösterilen husus
lardan herhangi birinin tespiti halinde beledi
ye encümeni kararı ile geri alınır. 

a) 10 ncu maddede yazılı özellikler ve şart
lardan herhangi birinin kaybedilmesi. 

1)) Tahsis süresi içinde ilgililerin vazgeç
mesi veya tüzel kişiliğin ortadan kalkması. 

e) 10 ncu madde hükmüne uyulmaması, 
•ç). Kendisine yer tahsis edilen tarafından 

bıı yerin kısmen veya tamamen 3 neü şahıslara 
devrolunması, 

d) Yer tahsis edilenin vefatı halinde, 9 ncu 
maddede yazılı özellikleri haiz eşi veya çocuk
larından birinin, ölüm tarihinden itibaren iki ay 
içinde tahsisin devamı isteğinde bulunmaması; 
birden fazla mirasçının müracaatı halinde de 
bunlarca aralarında 9 ncu maddede yazılı özel
likleri haiz bir şirketin kurulmaması veya içle-
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BAŞKAN — Madde üzerinde soz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

İŞLER (Dsvaim) 

rinden bu nitelikleri haiz biri lehine ferag'atta 
bulunulmaması, 

e) Geçerli bir mazerete dayanmadıkça, sa
tış yerinin bir yıl içinde devamlı olarak 30 gün 
veya toplam olarak 90 iş ^iıniı kapalı kalması, 
veya toptancı hali yönetmeliğinde gösterilecek 
şekilde kifayetsiz bir durumun mevcudolması, 

f) Tahsis yerine ait ücretin ödenmesinde 
30 günden fazla gecikilmesi, 

g) 23 neü maddenin son fıkrasında yazılı 
durumun mevcut bulunması, 

h) 12 nci maddede belirtilen teminatın bel
li müddet içinde verilmemesi veya eksilen kıs
mının tamamlanmaması, 

ı) Halde kendilerine yer tahsis edilenlerin, 
malının satılmasına aracılık ettiği üreticinin 
parasını yazılı talebi halinde zamanında öde
mediği için Belediye encümenince, teminatın
dan kesinti yapılması, veya bu teminatın aynı 
maksatla haezcdilmesi husuusnun 3 neü defa 
vâki olması. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Efendim, 14 neü maddede bâzı tab-ı hatala
rı veyahut madde ilâvesi neticesinde değiştiril
mesi icabeden hususlar vardır. 14 neü madde
nin (e) fıkrasındaki «10» rakamının «11» ol
ması lâzım, (d) fıkrasındaki 9 rakamının 10 ol
ması lâzım. Keza... 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu bir dakika, 
bunları Komisyonla beraber takibedelim. Sa
yın Komisyon bu tab-ı 'hataları doğru mudur 
efendim ? 

GEÇİGİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Doğru efendim. Yanlış 
basılmış olduğunu biz de tespit ettik. 
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BAŞKAN — 0 halde düzeltmeyi yapalım; 
(c) fıkrasındaki «10» rakamı «11» olacak, (d) 
fıkrasındaki «9» rakamı, «10» olacak, (d) fık
rasında ilki yerde vardır, biri birinci satırda di
ğeri üçüncü satırdadır. 

ORHAN tKÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Tamam 
efendim, benim tespit ettiğim bu kadardır. 

Ayrıca, şimdi esasa taallûk eden bâzı nokta
lar vardır, (e) bendinde, «Geçerli bir mazerete 
dayanmadıkça, satış yerinin bir yıl içinde de
vamlı olarak 30 gün veya toplam olarak 90 iş 
günü kapalı kalması.» 90 iş gününün kıstası 
nedir! Bu maddeden anlaşılamamaktadır.. 

Ayrıca (ı) bendinde, «Halde kendilerine 
yer tahsis edilenlerin, malının satılmasına ara
cılık ettiği üreticinin parasını yazılı talebi ha
linde zamanında ödemediği için belediye encü
menince, teminatından kesinti yapılması veya 
bu teminatın aynı maksatla haezedilmesi husu
sunun 3 ncü defa vâki olması.» denmektedir. 
3 ncü defa vâki olması ne demektir, ne kadar 
süre için bu 3 ncü 'defadır. Halde 10 sene iş ya
pan bir kimsenin, 10 sene içerisinde 3 ncü defa 
vâki olan böyle bir haciz işleminden dolayı iliş
kisinin kesilmesi diye 'bir anlam çıkmaktadır 
ki, böyle bir şeyi herhalde ne 'Komisyon ne Hü
kümet tecviz etmemiş olacaklardır. Bu hususun 
tavzihinde veya sarih şekilde belirtilmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon, 90 iş gününden ne 
anlaşılıyor sorusuna cevap verin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan 90 iş gü
nü malûm; Pazar harici olan günler. 

BAŞKAM — Bazar ve tatil günleri hariç. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Evet, Pazar ve tatil gün
leri hariç. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Kanunî ta
til günleri. 

BAŞKAN — Maddedeki «... 3 ncü defa vâki 
olması» hususu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Efendim, biz Komisyon
da Pazar günleri hariç olarak düşündük. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Pazar ve 
Bayram, kanunî tatil günleri. 

i BAŞKAN — Toplu olarak umumî.bir tâbir: 
tatil günleri. Pazar ve tatil günleri, kanunî ta
til günleri. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Efendim, «genel tatil» 
de denilebilir. «Pazar ve genel tatil günleri» de
nebilir. 

BAŞKAN — İşte hepsinin yerine «Resmî 
tatil günleri id-ışmda kalan 90 gün» olarak tes
cil edelim de, ifade anlaşılsın. 

I GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (İKonya) — Evet. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, benim sorduğum; 90 günün kıstası ne-

I dir, neye göre 90 gün diyorlar? 
BAŞKAN — Yani, devamlı olarak 30 gün; 

aralıklı olarak 1 sene içerisinde toplamı 90 iş
günü ederse mânasına'koymuşlar onu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — 1 yıl 
içerisinde mi efendim ? 

BAŞKAN — Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (iKonya) — 1 yıl içerisinde, evet... 
Devamlı 30 gün: aralıklı 90 gün. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, Komisyona mı 
soracaksınız? 

LÛTKİ BİLGEN (İçel) — Evet, 
Bâzı yerlerde haller senenin belirli ayların

da tamamıyıc kapalı kalır. Hiçbir iş olmadığı 
için, hattâ elektrik ve bekçi ücreti vermeyelim 
diye dükkân sahipleri kapatırlar. Bunun 1 ay, 
2 ay, 15 gün sürdüğü yerler vardır. O günler 
nasıl hesabedilecektir?-Burada resmî tatil gün
leri, oranın belediye kararıyle mi, yoksa orada 
seçilecek bir kurul tespitiyle mi olacak? Bunun 
belirtilmesi lâzım. Yoksa ihtilâf çıkar. 

I BAŞKAN — ıSayııı Komisyon sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Efendim, geçerli mazeret 
olduğu takdirde, elbette ona belediye karar ve
rir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
•Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, zatıâlinizin yardımlarıyle ve Komisyo
nun da ifadeleriyle biz galiba anlamaya, başlı
yoruz. Benim bu hususta bir tereddüdüm var; 
maddenin (e) fıkrasında, o satış yeri devamlı 

I olarak 30 gün veya 1 yıl içinde toplam olarak 
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90 iş günü 'kapalı kaldığı takdirde elinden alı
nacak. Şimdi 8 nci madde eski tedvin edildiği 
şekilde yeniden gelirse ve üreticilere de geçici 
olarak satmaya yetki verilirse; üreticiden biri
ne kânunusanide tahsis yapıldı. Ama, ta Eylül
de orayı satmak için elinde tutması lâzımgelir-
se, '«Arkadaş, sen 'kânunusanide, yani Ocakta 
aldığını Eylülde de bize satıyorsun, aradan 90 
gün değil, 190 gün ,geçti.» demezler mi? Bu ma
zeret mi? Mazeret .başka şey, geçici satış ba^ka 
şeydir. Böyle kasti de olabilir. Bunu hie değil
se, madde öyle kalacaksa, üreticiler için öyle 
(görmemek lâzım. «'Satışa başlama mevsiminden 
itibaren 30 gün kapatılırsa» demek lâzım. 

(BAŞKAN — Şimdi iSaynı Gündoğan, müsa
ade ederseniz bendeniz ıbunıı aydınlatayım. Bu 
umumî hükümler çerçevesi içerisinde eğer hak
sız bir muameleye maruz kalırlarsa, meseleyi 
maJhkemeler halleder gibi geliyor bendenize. Bu 
itibarla.... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M E i n i E T 
VARIŞLI (Konya) —• ISayın Başkanım, müsa
ade 'buyurursanız ben izah edeyim. 

ıBAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Üreticiye devamlı yer 
tahsisi mümkün olmadığına göre, sayın arka
daşımızın bu husustaki endişesini yersiz görü
yorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bilâkis 
yerinde görmek lâzım. 

BAŞKAN — Artık, görüş farkı... 

FİKRET .GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, müsaade buyurursanız... 

BAŞKAN —Evet efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Eğer 
böyle düşünülüyorsa, bir üreticiye hiçbir za
man halde yer vermezler. Çünkü 1 nci ayda yer 
tahsisine başlayan bir belediye, bu hüküm de 
varsa, üreticiye yer bırakmaz. Üretici o sırada 
gidecektir, tahsis isteyecektir ve üreticiye o yer 
verilecektir. 7 ay sonra ürününü satması için, 
üreticinin oraya gitmesi gerekiyor ise, açık dur
madığı halde (öbür komisyoncunun durumu 
aynı değil) komisyoncu .1 nci ayda da satacak 
malını. 2 nci ayda da bulunur, 3 ncü ayda da 
bulunur, 4 ncü ayda da bulunur, ama üretici 
kendi ürününü satacağına göre ancak ürettiği 
ürünün mevsiminde yer tahsisi gerekir. Oysa 

belediye encümeni o gün vermez o adama yeri, 
bu gayet açık bir şey efendim. Mazeret filân 
değil bu. Böyle tabiî. Böyle kanun tedvin edil
meye kalkılırsa böyle olur. 

BAŞKAN — 'Sayın Komisyon sözcüsü buyu
runuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, üretici 
devamlı olarak mal satmaya gelmez. Nihayet 
1 - 2 sefer malını satmaya, gelir. Zaten biz 8 nci 
maddede bu durumu belli etmiştik. Fakat, ko
misyona iade edildiği zaman biz bunu yeniden te
zekkür edeceğiz. «Üreticiler için halde duruma 
göre özel ve genel surette satış yerleri ayrılır.» 
tâbirini biz 8 nci maddede yeniden maddeyi te
zekkür ettirdiğimiz zaman oraya... 

BAŞKAN — Yani, diyorsunuz ki, 8 nci mad
de 'bizim koyduğumuz hükümle kabul edilirse 
bu maddenin değişunesine, herhangi bir endişe
ye mahal yok. Şayet 8 nci madde değiştirilirse, 
ona uygun olarak bu maddenin de tekriri mü
zakeresi yapılır demek istiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI ('Konya) — Evet efendim. 

.BAŞKAN — Tamam efendim. 
LÛTKİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, 

bu cevap üzerine yeni bir sual gerekir. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Aynı tehlike ko

operatifler için de varittir. Çünkü öyle yerler
de kooperatifler vardır ki, oranın halkı tek 
ürün sahibidir, senenin belirli günlerinde çıka
racaklardır. Halbuki kooperatiflere kendi or
taklarının dışında mal sattırmıyoruz. Madem 
ki, madde yeniden tezekkür edilecek, daha he
saplı bir şekilde bu da hesaba katılsın. 

BAŞKAN — Sual olmadı, cevap vermek 
zorunda değilsiniz. Bir tavsiye ve temenniden 
ibaret kaldı. 

14 ncü madde üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İSİ sıra sayılı Kanun tasarısının açık oyla
masına oy kullanmayan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Hallerin idaresi : 
Madde 15. — Toptancı halleri, bu kanuna ve 

bu kanun gereğince Çıkarılacak toptancı hali 
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yönetmeliği ile gerekli görülecek diğer yönet
melikler ve belediye nizam ve esaslarına göre 
idare edilirler. 

Hal işleri, hal müdürünün idaresi altında hal 
teşkilâtı tarafından bu kanun ile hal yönetmeli
ğinde gösterilen esaslar dahilinde yürütülür. 

Hale gelen malların kabları üzerine yazıl
mış sınıflara uygunluk derecesini, re'sen veya 
şikâyet üzerine sınıflandırma ve ambalaj ile 
kablara yerleştirme esaslarının yönetmelikleri
ne uygun bulunup bulunmadığını kontrol et
mek ve sınıflandırma işlerini yapmak üzere lü
zumu kadar eksper ve kontrolör bulundurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye t Saym Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir ci
heti arz edeyim. Bu maddenin 2 nci bendi ha
şivdir, gereksiz bir bent. Birinci bendi okuyun, 
onun içinde var. İkinci bentde hiçbir şey yok. 
'Mânâsız. Yorum da değil, bir şey de. getirmiyor, 
okuyun balkın, bir şey getirmiyor. 

BAŞKAN — Yani, çıkarılabilir demek isti
yorsunuz. 

Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Takdire bırakıyoruz 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, bir önerge hazırla
yayım. 

BAŞKAN — Peki efendim, bunu lütfen bir 
önergeye bağlayıveriniz. 

Madde üzerinde ayrıca verilmiş bir önerge 
var, onu takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
16i sıra sayılı teklifin 15 nci maddesinin 

son fıkrasında, «... sınıflandırma işlerini yap
mak üzere...» cümlesinden sonra «hal müdürlü
ğü emrinde» ibaresinin metne ilâvesini ve cüm
lenin müteakip kısmının aynen muhafazasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Son yarım satırın üstündeki 
bütün satırın «üzere» kelimesinden başlayacak 
değil mi Sayın Kürümoğlu. «... üzere hal mü
dürlüğü ^emrinde lüzumu kadar eksper ve kon
trolör bulundurulur.» şeklinde bir ilâve yapıl
masını arzu ediyorsunuz. Bu ilâveye Hükümet 
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ve Komisyon, maddeye daha vuzuh getirmesi 
bakımından iştirak ediyorlar mı efendim! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — İştirak ediyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN" — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

«... sınıflandırma işlerini yapmak üzere hal 
müdürlüğü emrinde lüzumu kadar eksper ve 
kontrolör bulundurulur.» şeklinde madde met
nine ilâve yapılmıştır. 

•Bir de, gene aynı madde üzerinde verilmiş 
bir başka önerge var okutuyorum. 

•Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
164 Sıra sayılı teklifin 15 nci maddesinin 

2 nci bendinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gtindoğan 

'BAŞKAN — 15 nci maddenin ikinci fıkra
sının metinden çıkarılmasını teklif ediyor bu 
önerge. 

Hükümet ve Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? Takdire bırakıyorlar. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Önerge 
aleyhinde beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Buradaki 
2 nci fıkra şeklindeki hüküm, halde kim ve 
hangi teşkilât tarafından tatbik edileceğine 
dair eşhası gösteriyor. Evet yönetmelik tatbik 
edilecek; ama tatbikat kimin tarafından yapı
lacaktır'; Bu tatbikatı burada kim yapacaktır? 
Bunu gösteren bir maddedir. Bu bakımdan lü
zumludur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 16 nci 
madde geliyor. 

BAŞKAN — «Toptancı hal müdürlüğünün 
görevleri» diyor orada sıralamış. Sayın Altan, 
siz aleyhinde konuştunuz. Yani kaldırılmasına 
lüzum yok diyorsunuz. 

Hükümet, ve Komisyon? Takdire bırakıyor
lar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

I Önerge kabul edilmemiştir. 
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15 nci maddeyi düzeltilen şekli ile oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vaktimiz dolmuştur. Yalnız bir tefhimde 
bulunayım. 

7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesinin değiş t irilmesi ve yürürlük süresi-

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile, onun bâzı maddelerini de
ğiştiren 1327 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Z ey yat Bayka-
ra'nın yazılı cevabı (7/78) 

13 . 11 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan 

doğan bâzı aksaklıkların düzeltilmesi çalışma
ları ile ilgili olmak üzere Devlet Bakanı S. Zey-
yat Baykara'dan sorduğum bâzı soruları ihti
va eden yazımı ilişik takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün maddei 
mahsusu: gereğince, sorularımın, zamanında, 
cevaplandırılın asma tavassutunuzu ist irham 
'eylerim. 

»Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

Sayın Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

Ankara 
Muhterem Bakan; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, 
onun bâzı maddelerini değiştiren 1327 sayılı Ka
nunun tatbikatından doğan veya tatbiki esna
sında zuhur eden bâzı aksaklıkların giderilme
sini temin maksadı ile çıkarılacak Kararname
de İktisadî Devlet Teşekküllerinin ayrı tutul
ması, o cam'Ja mensuplarında büyük bir üzün
tü yaratmıştır. 
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nin uzatılmasına dair kanun tasarısının açık oy
lamasına 64 sayın üye iştirak etmiştir. Nisap 
temin edilemediği için gelecek birleşimde yeni
den açık oylamaya tabi tutulacaktır. 

26 . 12 . 1972 Salı günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapsama, saati : 19,03 

I Her ne kadar, 1, 2, 3 ve 4 ııcü derecelere 
girecek kadroların ve 50, 100, 150 ve 200 ek 
göstergelerin saptanması hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararlan, genel ve katma bütçeli icla-
î'dler için ayrı, İktisadî Devlet Teşekkülleri için 
ayrı olarak ve fakat pek kısa ara ile çıkmış
sa da, bu defa, basındaki neşriyattan ve ka
mu oyundaki söylentilerden, «Hükümetin Dev
lete ait intibakların düzeltilmesine öncelik ver
diği ve bunu kuvveden fiile çıkarmak üzere 
olduğu, buna mukabil İktisadî Devlet Teşek
külleri mensuplarının kini İse ayırt ederek ne 
zaman çıkacağı belli dmayan bir süreye ertele
diği.» zehabı uyanmış ve bu hal, mezkûr camia 
mensuplarını tedirgin etmiştir. 

Bu müşahademe istinaden sormuş olduğum 
aşağıdaki sorularımın, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün maddei mahsusu gereğince yazı 
ile cevaplandırılmasını istirham eylerim. 

Saygılarımla. 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

1. Bu defa intibak düzeltmelerindeki ayı-
i rım doğru mudur? 

2. Bunun, ayırıma tabi tutulması, yani bir 
kararname içerisinde neşredilmemesi, hukukî 
idarî, politik birtakım nedenlere mi istinat, et
mektedir ? 

3. İktisadî Devlet Teşekkülleri mensupla-
J rıniıiı intibaklarının düzeltilmesine mütedair 
I çalışmalar ne safhadadır. Ye buniların, iddia 
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edildiği üzere uzak bir zamana ertelenmesi 
gibi bir konu mevzuubahis midir? 

4, Eğer böyle bir durum mevzuubahis de
ğilse, iki sektöre ait kararname veya karar
nameler tahminen ne zaman yürürlüğe girebi
lir? Bu hususta Hükümetin arzusu nedir? 

Cumhuriyet Sen at osu 
Genel Sekreterliği 19 . 12 . 1972 

Kanuni! ar Müdür]üğü 
Rayı : 2,04.1097 

Devlet Bakanlığı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın a 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekre
terliği Kanunlar Müdürlüğünün 14 . 11 . 1972 
gün ve 15825-92G-7/78 sayılı yazıları. 

Zonguldak Senatörü Sayın Ahmet Demir 
Yücö'nin yazılı soru önergesi cevabının ilişikte 
sunulduğunu saygılarımda arz ederim. 

Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

... «;>-• »^gî^)>-

T. C. 
Devlet Bakanlığı 19 . 12 . 1972 
Sayı : 2.04.1097 
Sayın Ahmet Demir Yüce 
Songıüdak Senatörü 

T. B. M. M./Ankara 

Devlet Memurları Kanununun tatbikatı ve 
intibaklardan doğan aksaklıkların giderilmesin
de genel ve katma bütçeül kurumlar personeli 
ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personeli ara
sında bir ayırım ve öncelik düşünülmemekte
dir. 

Hazırlanan kararname taslağında Devlet 
memurlarının intibaklarında yapılacak değişik
lik ve düze/İtmelerin Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri Personeline de aynen uygulanacağına dair 
bir madde bulunmaktadır. 

İntibakların düzeltilmesi ile ilgili Kararna
me, Bakanlar Kurulunda incelenmekte oüup, 
kısa bir süre içinde bu inceleme sonuçlandırı
lacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Zeyyat Baykara 

Devilet Bakanı 
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7 . 2 . 1967 tarih ve 823 
uzatıülma'sına. 

sayılı Kamınıın 2 uci înadddesüiLin »değiştiırulmieâi 
dair kamun ttasaırısum veri.'on 'açık (oylanın sonucu : 

üyo sayısı : 184 
Oy verenler : 6-1 

Kabul edenler : 03 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılınıvanlar : 118 

Açık üyelikler 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Kara ağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şonocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
YehbiErsü (İ.) 
ismet inönü 
Mehmet Özgüneş 

9 

[Kabul edenler] 
BOLU 

M an sur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Al paslan 

AYDİN 
Ali Cclâlcttin Coşkun 

BALTKESIR 
Nuri Demirci 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
O i-lı an Kü rümoğlu 
Alfıeddin Ydmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nah it Alt an 

ELÂZIĞ 
Salim Ilazerdağlı 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Fiki'ct Gündoğan 

[Oya Katılmayanlar] 

M. Şükran üzkaya 
(t A.; 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mukadder üztekin 
(B.) 

Mehmet ünaldı 
(Bşk. V.) 
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ve yürürlük süresinin 
(S. S. 184) 

(Çoğunluk yoktur.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutla: 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İZM ÎR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

MALATYA 
Ham di özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara Öz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tcvetoğlu 

SİİRT 
Abdurraliman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
t. Etem Karakapıeı 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Fethi Celikbas 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
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Yiğit Köker 1 
Mahmut Vural 

"AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 1 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

BURDUK 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Calac Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
M. Şevket Özçctin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sel A hattin Ci zr elit) ğl u 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertnğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP i 
Salih Tanyeri (1.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğln J 

GÜMÜŞANE 
Abbas Ciiâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoloy 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
0. Zeki Güm üş oğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmcğl1" 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 

i Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

1 Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeügil 
KIRŞEHİR 

1 Halil özmen 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

KOCAELİ 1 
Hikmet iş men 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı ı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Et em Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

M ARAŞ 
Adnan 'Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Sclâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

i Şevket Koksal 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİNOP 
1 Nâzım İnebeyli 

elikler] 

1 
1 

SÎVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betiî 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç (İ.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Selâhattin Babüroğlu 

i Hayri Dener 
: Üzer Derbil 

Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vaıhap Güvenç (İ,) 
Mehmet Izmen (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 

i Tayfur Sökmen 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 

j Bahriye Üçok 

Yekûn 

» © « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1972 Perşembe 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. —• 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/6.16; 
C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 11 . 1972) 

X 2. — Toptancı halleri kanunu teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa 
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru Millet Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi üzer'in, demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Ankara İmar Limited Şir-

15,00 

ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'hı, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfiik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırına Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülezlıı, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 saydı kararları (Da
ğıtma tarihi :18 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 2/712; C. 
Senatosu : 2/33) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 12 . 1972) 

2. —• 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 
Millet' Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 2/723; C. Se
natosu : 2/35) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tari
hi: 18 . 12 . 1972) 

>m< 





Toplantı : ia 1 0 / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 8 4 

7 . 2 . 1 9 6 7 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi ve yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi : 1/721; C. Senatosu : 1/123) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 765) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 .12 .1972 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 6722 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 12 . 1972 tarihli 17 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 7 . 2 . 1967 karili ve 828 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisıi Başkanı y. 

BaşkanveMli 
Nurettin Oh 

Xot : Bu tasarı 25 . 10 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 11 . 12 . 1972 tarihli 17 nci Birleşiminde öncelik ve ivdeilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 765) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 .10 .1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1511/10900 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük IMillet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
7 . 10 . 1972 tarihinde kararlaştırılan « 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına» dair kanun tasanlsı ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını tsaygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 
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GEREKÇE 

7 . 2 . 1967 gün ve 828 sayılı Kanun ile bu Kanuınun 2 ııci maddesini değiştiren 27 . 3 . 1969 gün 
ve 1137 sayılı Kamunun 36 ncı maddesine dayanarak ithalâttan alınmakta oilan Damga Resminin 
uygulama süresi. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi sonu olan 31 . 12 . 1972 talihinde soma 
er m ektedir. 

G enel Gerekçe : 
1. Bu Kamunun en önemli gerekçesi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen Devlet 

ya ti omlarının finansmanı için. ekonomimizin genel dengesi bozul/madan, ithalâtla ilgili gelir 
kaynasMarımızım âzaımî derecede zorlanması suretiyle gerekli gelirin kısmen sağlanması şeklinde 
belirtilmiştir. Son beş yılda tahsil edilen damga resmiyle ilgili gelir rakamları da bu hususu doğ
rulamaktadır. 

Yıllar İthalde alınan Damga Resmi < tahsilatı (Milyon TL.) 

1967 611 
1968 953 
1969 1 341 
1970 1 075 
1971 1 118 
1972 (x) Tahmin 1 175 

ithalde alınan damga resminin Devlet gelirleri içindeki bugünkü yeri. görüleceği üzere, bu 
resmi vazgeçilmez bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. Nitekim Üçüncü Be.ş Yıllık Kalkınma 
Plânının finansman kaynakları arasında da bu resini. öngörülmüş buhmmaikadır. 

Diğer yandan bu resim, geçmiş yıllardaki uygulaması sırasında ithalâtın gelişmesini engelle/me-
n ıi s g ö r unun e k tedi r. 

Yıllar itibariyle fiilî ithalât rakamları bunu göstermektedir. 

Yıllar İthalât (MilvonTL.) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

6 217 
6 934 
6 785 
9 598 
16 474 

Ancak bu resim alınmamış olsaydı, iç talebin artışı nazara alınırsa, itimi âttaki fiilî artışın 
hangi düzeye ulaşabileceğini kestirmek güçtür 

2. Özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı Ankara Anlaşması ve Protokol hükümle
rinden doğan yükümlülüklerimizin bir gereği olarak himayeci karakterli gümrük vergilerinin 
nispetleri düşürülürken gümrük vergilerine eş değerli «İthalâtta alınan damga resminin» de
vam ettirilmesi, bugün ödemeler bilançomuz üzerindeki olumlu etkisi yönünden gerekli görüknelk-
tedir. 

Kaldı ki. bu resim. Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde gümrük vergisine eş değerli bir 
vergi olarak tescil ektirilmiş ve bu tip vergilerle ilgili öngörülen rejim.© tabi kılınarak gerekli 
indirimlerin Topluluktan yapılan ithalâta uygulanmasına geçilmiştir. 

3. Bu resmin iç fiyat düzeyi üzerindeki etkisinin e-oik sınırlı olduğunu kabul etmek gerekir. 
Nitekim gıda maddeleri tamamen, zanırî ihtiyaç maddelerinin çok büyük bir kısmı yerli üretimle 
karşılandığından bu resmin düşük gelir gruplarının satılnalma gücü üzerinde bir etkisi söz konu
su ol m ama Madır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 184) 
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Öte yandan, ithal malları fiyatlarının ve ithalâtçı kâr •marjlarının yüksek olması nedeniyle 
ithalâtta alman damga resımi dolayısıyfle ortaya çıkan ek vergi yükünün büyük bir kısmınım, yük-
seik ithalâtçı kâr marjlarından karşılandığı ve ithal malları fiyatlarına sınırlı bir ölçüde intikal 
ettiği düşünülebilir. 

İhraç maili arımızın özelliği v-e ihracatta vergi iadesi mekanizmasının ithalâtta almam damga 
resmini de kapsaması dolayısıyle, resmen ihraç mallarının fiyatları üzerindeki muhtemel etkisi 
de giderilmiş bulunmaktadır. 

4. İthalde alman damga resmi iç talebi kısıtlamak için alınabilecek diğer tedbirlerden farklı 
olarak yurt içi ekonomik faaliyeti frenlemediği gibi, tersine yurt içinde istihdam seviyesini ve üre
timi artırma yönünden olumlu etkiler t aşım afet adı ı\ 

5. Bu itibarla, bütçe ve gelir politikası ile yürütülmekte olan para ve gümrük politikaları 
yönünden Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâmı döneminde de, her ne kadar daha düşük nispetlerde 
olmakla birlikte, bu resımin yapılacak ithalâta uygulamasına devam, edilmesi ve kanunun yürürlük 
süresinin 31 Ara;1ı/k 1977 tarihine kadar uzatılması lüzumlu görülmüştür. 

Maddelere ait gerekçe t 

Kanun tasarısının bilinci maddesiyle resmim yürürlük süresi Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı dönemiyle sınırlandırılmış bulunmakftadır. 

İkinci madde yürürlük süresinin başlangıç tarihini tespit etmektedir. 

Üçüncü madde bu kanunu Maliye, ile Gümrük ve Tekel Bakanlarımın yürüteceğini ifade etmek
tedir. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu raporu 

Cumhu riyet S e n a tos u 
Jlatt ve İktisadî îşler Komisyonu 15 . 12 . 1972 

Esas Xo. : 1/123 
Karar Xo. : 13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinde 11 . 12 . 1972 tarihli 17 nci Birleşiminde önceldik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul (edilen, 7 . 2 . .1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 mıadd esinim değiştirilmesi ve yü
rürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarı, Komisyonumuzun 14 . 12 . 1972 günlü toplan
tısında Maliye Bakanlığı yetkili temsil çilerinin de iştirakiyle tetkik olundu. 

İthalde alınacak Damga Resımi Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük süresi
nin uzatılması hakkındaki kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı yetkililerinin de mütalâaası alınarak 
tümü ve maddeleri müzakere olunarak aynen kabul edildi. 

Vergilenin belirli hususlara teksif (edilmeyip daha yaygın 'kaynaklardan ve mutedil orantılar
da temini hususunda temennilerde bulunulması, kanun gerekçesinin rapor ile beraber bastırılma
sıyla tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin istenmesi karar altına alınmış
tır. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa say-
gıyle sunulur. 

Sözöü Kâtip 
Muş Konya 

/. Bingöl M. Varışlı 

Başkan 
Çankırı 

G. Titrek 

Malatya 
H. özer 

Giresun 
8. Orhon 

İzmir 
B. Beler 

Konya 
F. özlen 

Antalya 
M. Pırıltı 
Kontenjan 

8. N. Ergin 

Tabiî Üye 
M. 8. Gürsoytrak 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/123 
Karar No. : 72 

19 . 12 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 11 Aralık 1972 tarihli 17 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi ve yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Ara
lık 1972 tarihli ve 6722 sayılı yazıları ile, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Komisyonumuzun 16 ve 19 Aralık 1972 tarihli Birleşimlerinde, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu ve Bakanlık temsilcileri ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsil
cileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 7 Şubat 1967 tarihli ve 828 sayılı ithalde alman Gümrük Resmî Kanununun yürür
lük süresinin 31 Aralık 1977 tarihine kadar uzatılmasını resim nispetinin lüzumu halinde, Ba
kanlar Kurulu Kararı ile arttırılabilmesini ve servet transferlerinde de resim nispetinin % 100 
olarak tespitini öngörmektedir. 

7 Şubat 1967 gün ve 828 sayılı Kanun ile bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren 27 Mart 1969 
gün ve 1137 sayılı Kanunun 36 neı maddesine dayanarak ithalâttan alınmakta olan Damga Resmi-
nuin uygulama süresi ikinci Kalkınma Plânı dönemi sonu olan 31 Aralık 1972 tarihinde sona er
mektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Devlet yatırımlarının finansmanı için ekonomimizin ge
nel dengesi bozulmadan ithalatla ilgili gelir kaynaklarımızın azamî derecede zorlanması suretiy
le gerekli gelirin kısmen sağlanması zorunlu mütalâa edilmiştir. Son beş yılda tahsil edilen Dam
ga Resmiyle ilgili gelir rakamları da bu hususu doğrulamıştır, 
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Yıllar İthalde alman Damga Resmî tahsilatı (Milyon TL.) 

1967 611 
1968 953 
1969 1 341 
1970 1 075 
1971 1 118 
1972 (1) Tahmin 1 175 

Bu tahsilat gerçekleri gözetilerek ithalde alman Damga Resmi Devlet geüdrleri arasında vazge
çilmez bir finansman kaynağı mahiyetini kazanmış ve üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının fi
nansman kaynakları arasında öngörülmüştür. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı Ankara anlaşması ve protokol hükümlerinden doğan yü
kümlülüklerimizin bir gereği olarak himayeci karakterli Gümrük Yergilerinin nispetleri düşü
nülürken, Gümrük Yergilerine eş değerli ithalâtla alman Gümrük Damga Resminin devam etti
rilmesi günümüz ödemeler bilançosu yönünden gerekli görülmektedir. 

Bu resim, Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde Gümrük Yergisine eş değerli bir vergi ola
rak tescil ettirilmiş ve bu tip vergilerle ilgili rejime tabi kılınarak gerekli indirimlerin topluluk
tan yapılan ithalâtta uygulanmasına da geçilmiştir. 

Bu resmin ve fiyat düzeyi üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu da kabul etmek gerekir. Ni
tekim gıda maddelerinin tümü, zarurî ihtiyaç maddelerinin de çok büyük kısmı yerli üretimle 
karşılandığından düşük gelir gruplarının satınalma gücünü de etkilemeyecektir. 

İthal malları fiyatlarının ve ithalâtçı kâr marjlarının yüksek olması nedeni ile ithalâtta alman 
Damga Resmi dolayısı ille ortaya çıkan ek vergi yükünün Irayük bir kısmının yüksek ithalâtçı 
kâr marjlarından karşılandığı ve ithal malları fiyatlarına sınırlı bir ölçüde intikal ettiği düşü
nülebilir. 

Bu resim geçmiş yıllardaki uygulanması sırasında ithalâtın gelişmesini engellememiş görül
mektedir. Nitekim yıllar itibariyle fiilî ithalât rakamları şu sonuçları ortaya koymaktadır. 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

İthalât (M: 

6 217 
6 934 
6 785 
9 598 
16 474 

İhraç mallarımızın özelliği ve ihracatta vergi mekanizmasının da ithalâtta alman Damga Res
mini de kapsaması dolayısı ile resmen ihraç mallarının üzerindeki muhtemel etkisi de giderilmiş 
bulunmaktadır. 

İthalde alman Damga Resmî, iç talebi kısıtlamak için alınabilecek diğer tedbirlerden ola
rak yurt içi ekonomik faaliyeti frenlemediğinin yanışıra uygulamada yurt içinde istihdam seviye
sini ve üretimi artırma yönünden de olumlu sonuçlar doğurmuştur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri ile geçiş dönemi ilişkilerimizi düzenleyen Katma Pro
tokolün hazırlanması sırasında, ithalâtta Gümrük Yergisine eş etkili vergi veya resimlerin tespiti 
yapılmış ve Gümrük Birliğinin bir gayesi olarak, bu eş etkili vergi veya resimlerin de Gümrük 
Yergisi gibi, söz konusu protokol ile düzenlenen bir takvime bağlanarak tedrici bir indirime tabi 
tutulması da kararlaştırılmıştır. 

Tasarıya esas ithalâtta alınacak Damga Resmî de yukarıda tanımlanan etkili bir resim olarak 
kabul edildiğinden aynı indirim prosedürüne tabi bulunmaktadır. 
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Bütçe ve gelir politikası ile yürütülmekte olan para ve gümrük politikaları yönünden Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde de bu resmin, yapılacak ithalâta uygulanmasına devam 
edilmesini sağlayıcı tasarı, arz edilen nedenlerle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 neü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 31 Aralık 1972 tarihinde yürürlükten 
kalkacağını gözeten Komisyonumuz Gfenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
isteande bulunulmasını da karar altma almıştır. 

Genel .Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

Kâtip 
Ankara 
/. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Manisa 
D. Baruteuoğlu 

plantıda ibulunamad: 1. 

Söz 

Başkan V. 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Ankara 
hakkım mahfuzdur. 

T. Kök er 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Özgüîieş I. E. 

Urfa 
Karak 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçlıoğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
S. Balniroğlu 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğla 

apıcı 
Toplantıda bulunamadı. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi re yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 7 . 2 .1967 ta
rih ve 828 sayılı ithalde alına
cak Damga Resmi Kanununun 
27.3.1969 tarih ve 1137 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesiy
le değişik 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu resmin nispeti, % 25'i 
geçmemek üzere Bakanlar Ku
rulunca ithalâtın yapıldığı ül
kelere göre farklı nispetlerde 
tespit edilebilir. 

Bakanlar Kurulu lüzumlu 
gördüğü hallerde tespit edile
cek bu nispetler üzerinde ge
rekli değişiklikler yapmaya 
yetkilidir. 

Gümrük Kanunu, dış ticaret 
rejimi veya Türk parası kıy
metini koruma mevzuatı hü
kümleri dışında veya bu hü
kümlere aykırı olarak güm
rüklere getirilmiş bulunan eş
yanın istisnaî olarak ithalleri
ne izin verilmesi halinde veya 
Gümrük Kanununa istinaden 
tasfiye suretiyle yapılacak it
halât ile İlgili kanun, karar ve
ya mevzuat hükümleri dahilin
de servet transferleri yoluyle 
yapılacak ithalâtta bu resmin 
nispeti % 100 olarak alınır. 

MADDE 2. — 7.2 .1967 ta
rih ve 828 sayılı İthalde Alına
cak Damga Resmi Kanunu ile 
bu kanunun 2 nci maddesini 
değiştiren 27 . 3 .1969 tarih ve 
1137 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin yürürlük süresi 
Üçüncü Bes Yıllık Plân döne-

Malî ve iktisadî işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

7.2. 1967 tarih ve 828 sayı
lı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. _ Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

7.2. 1967 tarih ve 828 sayı
lı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay-
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

mi olan 31 Aralık 1977 tarihi
ne kadar uzatılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 
1.1.1973 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye ile Gümrük ve Tekel 
bakanları yürütür. 

Malî ve iktisadî işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

>v«>-« 
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