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4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 286 

1. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'mın, korunmaya muhtaç çocuklara, 
bu konuda alman tedbirlerin ve yapılan 
yardımların yetersizliğine dair demeci 286 :287 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karadeniz bölgesi fındık müs
tahsilinin sosyal ve ekonomik hayatına tesir 
eden faizci ve halk münasebetleri yönünden 
önemli ve âcil olarak Hükümetin alması 
gerekli tedbirlere dair demeci ve Ticaret 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 

(287:290 
3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'

un, orman olmadığı halde orman tahdit 
komisyonları tarafından orman sahası için
de gösterilen ve onbinlerce vatandaşın tapu
lu arazileri üzerindeki tapu haklarını kal
dırarak onları ıstırap içinde bırakan dav-

Sayfa 
ranışlar karşısında Hükümetçe âcil tedbir 
alınması hususunda demeci. 290 -.292 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'ın, seçilmiş bulunduğu Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/141) 292:293 

5. — Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müf
tüoğlu'nun, Kooperatifler kanun tasarısı
nın, Adalet, Tarım, Ticaret ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (4/142, 1/151) 293 

6. — Bayındırlık Komisyonu Başkanı 
Cahit Karakaş'm, Denizli Milletvekili Hü-
dai Oral ve 24 arkadaşının, Türkiye Elekt
rik Kurumu kanun teklifinin, aynı konu
daki kanun tasarısını incelemek üzere kuru
lan Geçici Komisyona havalesine dair tezke
re (3/562, 2/20) 293 

7. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadnılı'nın, öğretmeni kış ortasında nak
lettiği, Bakanlık emrine aldığı, görevine 
son verdiği ve Danıştay kararlarını uygula
madığı iddiasiyle Millî Eğitim Bakam hak-
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Sayfa 
kında Anayasanın 89 ncıı maddesi gereğince 
bir gensoru açılmasına dair önergesi. (11/49) 

293 :294 
8. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 

seçimi. 294 
9. — Cumhuriyet Halk Partisinin Mec

lis Grupu Başkanvekili Turhan Feyzioğlu'-
nun, petrol boru hattının hisse senetlerinin 
özel kişilere satılmak istenmesi, Petrol Ofisi 
ile ilgili olarak yapılan bâzı tasarruflar, 
rafineriler ve hanı petrol fiyatları konula
rında Bakanlar Kurulu hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi. (11/48) 294:305 

5. — Görüşülen işler 305 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/305; 
Cumhuriyet Senatosu 1/704) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 185; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 877) 305:306,323:326 

Sayfa 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/304; Cumhuriyet Senatosu 1/703) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 186; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 876) 306:307,327:330 

3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuri
yet Senatosu 1/702) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 187; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
875) 307:309,331:334 

4. — İthalde alınacak Damga Resmi 
hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay, Tica
ret, İçişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/301) (S. 
Sayısı : 182) 309 :322 

1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

O. H. P. Meclis Grupu Başkanvekili Turhan 
Feyzioğlu'nun, petrol boru hattının hisse senet
lerinin özel kişilere satılmak istenmesi, Petrol 
Ofisi ile ilgili olarak yapılan bâzı tasarruflar, 
rafineriler ve ham petrol fiyatları konularında 
Bakanlar Kurulu hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi okunarak, gelecek birleşim
de gündeme alınıp alınmaması üzerinde görüşü-
leciği bildirildi. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, İstanbul 
Milletvekili Sadun Aren ve 4 arkadaşının, 6326 
sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması hakkındaki kanun teklifi ile yine İs
tanbul Milletvekili Sadun Aren ve 5 arkadaşı
nın, Petrol kanunu teklifinin, Petrol Ofisi Ano
nim Ortaklığı adlı bir petrol dağıtım ve satış 

teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun teklifini 
görüşecek olan Geçici Komisyona ve 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'-
nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin de, Devlet İhale Kanunu ta
sarısını görüşecek olan Geçici Komisyona hava
lesine dair önergesi kabul edildi. 

Yine Maliye Komisyonu Başkanlığının, müd
deti içinde görüşülemiyen bâzı kanun tasan ve 
tekliflerine dair önergesi İçtüzüğün 36 ncı mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Baş
kanlığının, Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlı ve İstanbul Milletvekili Sadettin Bil-
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giç'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
237 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin, yeni Devlet Memurları Kanu
nunun Meclise şevkine kadar görüşülmiyeceğine 
dair önergesi ile 

Cumhuriyet Başsavcılığının, 780 sayılı Af 
Kanununun kapsamına girmesi sebebiyle bir 
milletvekili ve bir Cumhuriyet Senatosu Üyesi
ne ait dâvanın düştüğü hakkındaki Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığından alman bir yazı ör
neğinin sunulduğuna dair tezkeresi, Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçim yapıldı ise de, 
adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğunluğunu 
yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek birleşim
de tekrarlanacağı, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 196G yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cet
vellerde, 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde ve 

1966 yılı,Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 

1. — Kars Milletvekili Osman Ycltckin'in; 
Kars Ticaret Odası seçimlerinde, Bakanlığın em
rini yerine getirmiyen idare âmiri hakkında ka
nuni bir işlem yapılıp yapılmıyacağma dair söz
lü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (6/497) 

2. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın; 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürünün, diğer müesseselerdeki görevlerine ye 
aldığı istihkaklara dair sözlü soru önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/498) 

yapılması hakkındaki kanun tasarıları ikinci 
defa açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı 
sonunda çoğunluk sağlanamadığından gelecek 
birleşimde tekrar oylanacakları bildirildi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, Tür
kiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit edil
mesi için Hükümet hakkında bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi, yapılan görüş
melerden sonra, reddolundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Batı -
Trakya, Oniki Adalar ve Kıbrıs konularında 
millî politikamızın tesbiti için bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

19 . 1 . 1967 Perşembe günü saat 14,00 te ya
pılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere birleşime saat 18,50 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
îsmail Arar Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

1. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Ağrı ili merkez ve ilçesinde, plân ve program 
icabı olarak 1967 yılında her Bakanlığın yapa
cağı yatırımların nelerden ibaret olduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/297) 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, De
niz ürünlerinden elde edilen döviz gelirimizi ar
tırmak maksadiyle, bâzı tedbirlerin alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/298) 

SORULAR 

Sözlü sorular Yazılı sorular 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe

ref Kayalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanun
ları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değişltirilımeısi hakkındaki 
28 . 2 . 1959 tatfihli ve 7ı244 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ('2/421) (İPılân Koımisıyonuna) 

2. — Sivas Milleltvekili Gültefcin Sakarya'
nın, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa bağlı bulunan (2) sayılı cetvelin de-
ğişıtirilmesine dair kanun teklifi (2/422) (Ada
let, İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

3. — Kastamonu Milletvekili I. Hakkı Yı-
lanboğlu'nun, İstiklâl Madalyası taşıyanlara 
aylık ücret bağlanımıası hakkında kanun teklifâ 
(2/423) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kalbül 
düğmelenme basmalarını rica edeceğim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra
dan gelen arkadaşların da acele ötmelerini ve 
yoklamaya katılmak üzere beyaz düğmelere 

basmalarını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı)1 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bittimişltir, 
'Gerekli çoğunluğumuz vandır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, korunmaya muhtaç çocuklara, bu konuda 
alınan tedbirlerin ve yapılan yardımların yeter
sizliğine dair demeci. 

(BAŞKAN — Manisa MilletvekdM Sayın Sa
mi Binicioğlu, korunmaya mulhtaç çocuklar hak
kında gündem dışı söz istemiştir. Bu konuda 
kendisine siöız veriyorum. 

Buyurun Sayın Sami Binieioğlu. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; çocuk meselesi ce
miyetimizin, milletimizin en mühim meselelerin
den birisidir. Çünkü memleketimizin ve mrilleti-
ımizin yarını, çocuklarımızın iyi yetişmesinle bağ

lıdır. Bilhassa memleketimizde korutumaya muh-
/taç çocuklar meselesi ciddî bir meseledir. Yap
mış olduğum tetkiklere göre, bu mesele üzerin
de ciddiyetle çalışılmaınaktadır, çalışılmamıştır. 
Bugün memleketimizde en az 180 bin sadece İstan
bul'da onbin kimsesiz, korunmaya ve özel eğitime 
muhtaç çocuk vardır. Bugünkü kanun hükümleri 
ıbu çocukların korunması ve yetiştirilmesi için ye-
'teris'izdir. Bugün hâkim kararı ile korunmaları
na hükmolunmuş İstanbul'da 400 ü aşkın, Tür
kiye'ide binlerce çocuk sıofcaklarıda perişan bir 
vaziyette sürünmektedir. Tasavvur ediniz ki, bu 
çocuklar bugün ahlâk buhranları çalkantısı 
içinde bulunan bu cemiyette bintalkım kimısele-
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rin pensesi altında yarın bu cemiyet iğin tehli
keli birer şahıs öîaralk yetişeceklerdir. Bundan 
yine zarar görecek olan Türk Milleti ve Türk 
öeımiyatidir.ı 

Bakılmaya muhtaç, korunmaya muihtaç ço
cuklara el uzatmak, bunlar için halen mevcut 
(bulunan yetiştirime yuntlarını çoğaltmak 6972 
sayılı Kanunu değiştirmek, bu çocukların ko
runmasını daha iyi imkân dâhiline sokacak bir 
hale getirmek iktiza etmektedir. 60712 sayılı Ka
nunun sekizinci maddesi gereğince belediyeler, 
çocukları koruma birliklerine yenmekle mükel
lef oldukları yüzde bir kanuni paylarını öde
nmiyorlar. İstanbul Belediyesinin ödemekte ol
duğu 1966 yılı aidatı hariç, 11 000 000 liradan 
fazla borcu vardır. Bakanlıklar, özellikle Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yıardım 
Bakanlığı 6972 sayılı Kanunun 9 neu maddesi 
gereğince illere, özel idare ve belediyeler kanu
ni paylarının toplamı kadar yardım etme mec
buriyetinde oldukları meblâğı hiçbir zaman öde
memişlerdir. Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının gönderdiği paralar da Bakırköy Çocuk Ba
lkım Yurduna tahsisli olarak sarf olunmaktadır. 
İstanbul'da 8 yetiştirme yurdunda, Bakırköy 
Çocuk Bakım Yurdunda, Çocuk Esirge
me Kurumu ve darülaceze yuvalarımda 1 750 
çocuğa bakılmaktadır. Türkiyemiızde 76 yetiş
tirme yurdunda onlbinden fazıla çocuk vardır. 
Görülüyor kd, bu sayılar gerçek ihtiyaca cevap 
(verecek bir nitelikte değildir. Buıgün büyük şe
hirlerimizde esefle müşahede ediyoruz ki, ana
sız, bafbasız hattâ analı ve balbalı olduğu halde 
'birtakım ekonomik sebepler yüzünden sokakla
ra düşmüş, zavallı yavrular birtakım ahlâksız-
ıların pençesine düşmüş, fuhuşa sürüklenmeıkte-
dir. Bunlarla mücadele etmek bu Yüce Meclisin 
en başita gelen vazifelerinden birisidir, değerli 
•arkadaşlarım. (Alkışlar) 

Bunun için diyorum ki, bütçe müzakereleri 
(başlıyor. Bilhassa Yüce Meclisin, bu çocukların 
korunması için gerekli tahsisat hangi bakanlık
tan ayrüıyorsa fazlasiyle ayrılması için hassa
siyet göstermesi icafbetmektedir. Aksi takdirde 
ıbugün biz eşkıyalıktan, hırsızlıktan ahlâksız
lıktan şikâyet ediyorsak bunun sebebi çocukla
rımızın iyi yetişememis, olmasından, bilhassa bu 
ıhıususta bakıma, korunmaya muhtaç çocukların 
kendi haline, köprü altlarına terk edilmesinden 

ileri gelmektedir. Bu sebeple değerli arkadaşla
rım ; bu hepimizin meselesi, Türk Milletinin me
selesidir. Korunmaya muhtaç çocukları yalnız 
anasız babasızlara inhisar ettirmiyelim, analı 
balbalı olarak sokakta sürünen yüzlerce gew^, 
yavru çocuk vardır. Bütün bunları şümulü içi
ne alacak bir kanunu kısa zamanda Sayın Hü
kümet Meclise getirmeli ve bu seneden itibaren 
de gerekli tahsisatı faızlasiyie bütçeye koymalı
dır, saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesizdin, Karadeniz bölgesi fındık müstahsilinin 
sosyal ve ekonomik hayatına tesir eden faizci ve 
halk münasebetleri yönünden önemli ve âcü ola
rak Hükümetin alması gerekli tedbirlere dair de
meci ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz, Karadeniz bölgesinde fındık 
müstahsıllannm sosyal ve ekonomik hayatını et-
kiliyen, faizci ve halk münasebetleri yönünden 
Hükümetten önemli ve acilen bâzı tedbirlerin 
alınması için gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, teşriî hayata başlama
dan evvel ve başladıktan sonra iç yüzüne tama
men vâkıf olduğum büyük bir yaranın tedavisi
ne imkân verir diye son derece önemli bu ko
nuyu pek çok defalar Hükümetlerin bilgilerine 
sunduğum halde maalesef bugüne kadar yara 
işlemekte devam etmiş, hattâ daha da vahîm 
bir hal almış bulunmaktadır. Anayasamızın 
sosyal Devlet ilkesi, sosyal adaletin yurt çapında 
düzenlenmesini emretmektedir. Yokluk ve sefa
letle mücadele eden bir milletin kalkınmasında 
icra organlarının davranışları çok önemlidir. 
Hükümetler sosyal hayatımızın dengesini bozan 
konular getirildiği zaman o Hükümetin gerek
li ve müessir tedbirleri zamanında alması, 
halkın ıstırabının kaynaklarım can kulağiyle 
dinleyip çareler araması, demokratik idarede 
halkın Hükümetten beklediği hakların başında 
gelmektedir. Arz edeceğim bu mevzu günün 
aktualitesi haline gelmiştir. Değerli matbuatı
mızın köylerden gelen şikâyetleri ele alarak 
umumi efkârı ve Hükümeti uyarıcı yazılarla 
faydalı ikazlarda bulunduğu hepimizin malû-
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mudur. Bu durum karşısında maruzatım ay
rıca bir önem taşımaktadır. 

Doğu - Karadeniz bölgesinin ezeli ve ebedi 
derdi olan halk ve tefeci mücadeleleri bu kanı-
yan yaralardan birisi hattâ birincisidir. 

Doğu - Karadeniz köylüsü, senelerden beri 
yüzde yüz faizcilik yapan ve fakat piyasada 
tüccar isminin maskesi altına saklanmış bulunan 
tefecilerin mahkûmudur. Karadenizin fındık 
yetiştiren bölgelerinde hakiki manzara şudur : 
Yılbaşından itibaren, yeni mahsul idrak edilin
ceye kadar, köylü tahmin edilemiyecek bir sı
kıntı içine düşer ve bu aydan itibaren gelecek 
üründen karşılamak üzere kredi peşine koşar. 
Arazi baremlerinin yıllarca anormal derecede 
düşük olması ve Ziraat Bankasının vereceği 
krediye bunun esas tutulması bu sıkıntının 
sebeplerinin başında gelir. Zira Ziraat Ban
kasının vereceği kredi köylünün 8 - 9 aylık 
ihtiyacını temin edemediği için köylü başka 
kanallardan krediye başvurmak zorunda kalır. 
Bu durum karşısında köylünün kredi ve para 
için başvuracağı tek açık kapı, faizcinin kuca
ğıdır. Müstahsilin bu sıkıntılı durumunu bilen 
faizciler birkaç aylık borç için yüzde yüz faizli 
paralar vererek, köylünün eline geçen mahsul 
parasını bunların elinden alıp, yine onları 
çektikleri sefaletle başbaşa bırakırlar. Konuyu 
iyi bilmiyenler, Devletin kooperatifler eliyle 
yaptığı müdahale alımı ile köylünün eline mah
sulünün hakiki değerinin geçtiğini zanneder
ler. Hakikat hiç de böyle değildir. Mahsul 
fiyatlarının artışı nisbetinde, faizler de arttığı 
için, yapılan müdahalelerin köylünün kal
kınmasına faydası yoktur. Ancak faizcilerin 
kalkınmasına yarar. Toprak rayiçleri âdilâne bir 
tesbHle değerlendirilip, bareme intikal etti
r i l d i takdirde, Hükümetin müstahsıla açacağı 
kredi, genişliyecek ve bu suretle köylünün fın
dığını yok fiyatına faizci tüccara kaptır-
mıya çaktır. Tefeci ve karşı en tesirli silâh Zi
raat Bankasıdır. Su halde tedbirlerin başında; 

1. Ziraat Bankasının köylünün ihtiyacına 
yeter derecede 7-8 aylık gibi kısa vadeli kredi 
vermesi, 

2. Arazi baremlerinin mâkul bir seviyeye 
çıkarılması, 

3. Tapu ve kadastro anarşisi karsısında zil
yedimde iktisabedilmiş mülkiyeti tanımak ve bu 
kabîl arazi için de kredi vermek, 

I 4. Müşterek ve iştirak halindeki mülkler 
için verilecek krediyi kolay esaslara bağlamak. 

Halkın eline para geçmesini güçleştiren ve 
bıkkınlık veren formaliteyi basite irca etmek, 
yani köylüyü, bankadan uzaklaştıran faktörleri 
ortadan kaldırmakla mümkün olacağına inanı
yorum. Sizi temin ederim ki, bugünlerde faa
liyete geçecdk olan faizciler, 8-9 ay sonra, yine 
köylüyü çırılçıplak bırakacaklardır, işin en 
hazin tarafı nedir bilir misiniz? Tüccar namı 
taşıyan tefeciler sermayelerinin bir kısmını, 
Ziraat Bankasından ticari kredi ile sağlıyacak 
ve bankaya ödiyeceği faiz de dâhil olmak üzere 
hepsini köylünün sırtına vuracaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet arz etti
ğim hususları çok kısa zamanda tesbite mukte
dirdir. Kilosuna 5 lira ödediği fındık mahsulün
den köylünün eline kiloda 2,5 lira kadar bir pa
ranın ancak geçtiğini kolayca anlıyacaktır. Çün
kü tefeciler daha mahsul idarak edilmezden 8 - 9 
ay evvel verdikleri yüzde yüz faizli kredilerle 
zaten köylünün mahsulünü daha önceden yarı fi
yatına almış olduklarından, Hükümet tarafın
dan konulan taban fiyatlarını tesirsiz hale geti
rirler. Onun için hiçbir zaman kilosu 5 liradan 
fındık almazlar, almaya da ihtiyaçları yoktur. 

Çok acı bir hususu daha belirteceğim... 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz sözlerinizi bağla
yınız lütfen, 5 dakikanız doldu efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Fisko Birliğin aldığı fındığın tamamı, müstah
sil malı değil, köylünün elinden borç yerine, te
fecilerin yok pahasına aldıkları fındıklardır. Köy
lü daima sömürülmekte, ne kadar çok mahsul 
alırsa alsın, kalkınması imkânsız hale gelmekte
dir. Tefecilik ve furyacılık kampanyasının pek 
kısa bir zamanda bağlıyacağını bildiğim için, 
muhterem Hükümeti ve değerli çalışmalar yapan 
Ticaret Bakanı Sayın Müftüoğlu'nu muhatap 
tutarak, yüksek huzurlarınızda büyük bir facia
nın içyüzünü, son derece fakir köylünün ıstırabı
nı dile getirmeye çalıştım. Eğer köylünün kal
kınmasını istiyorsak, sosyal adaleti düzenlemek 
üzerindeysek Hükümetin derhal müessir tedbir
lere başvurarak, yukarıda arz ettiğim çarelerin 
ışığı altında fındık müstahsilini insafsız faizcile
rin elinden biran evvel kurtarması gerekir. Te
menni ederim ki, bu son ikazım olsun. Karade-

I niz Bölgesi halkı Hükümetin âcil tedbirlerini sa-
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hırsızlıkla beklemektedir. Hürmetlerimle. (Orta 
sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Sadık Te
kin Müftüoğlu, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'in gündem dı
şı, fındık destekleme mubayaası ve bu mubayaa
larda aksayan veya diğer bir ifade ile mubayaa
lara rağmen zürram mahsulünün tam değerini 
alamadığı hususundaki konuşması hakikaten be
nim için de bu mevzuda Yüce Meclise izahat ver
mek için bir fırsat olmuştur. Kendilerine tefek
kür ederim. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de öteden beri bir 
fakir köylü edebiyatıdır yapılır, gider. Herkes 
bu kürsüde, herkes miting meydanlarında, rad
yoda, hattâ basında bu mevzuun edebiyatını ya
par ve fakat bugüne kadar hiç kimse bu edebiya
ta, bu ikazlara rağmen işin aslına, esasına ine
rek, alınması lâzımgelen tedbirler üzerinde ge
rekli faaliyet ve çalışmayı göstermez. Sayın Mus
tafa Çilesiz arkadaşımız da konuşmasının bir ye
rinde, «son derece fakir köylünün ıstırabını dile 
getirmeye çalıştığını» ifade ettiler. Bir vakıayı 
geliniz hep birlikte tesbit edelim. Bu vakıa şu
dur: Türkiye'de büyük bir çoğunluk teşkil eden 
köylü kütlesi vardır, bunlar geçimlerini tama
men toprağa bağlamışlardır. Kışın karın altın
da yazın yakıcı güneşin altında emekleriyle... 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ede
biyat yapıyorsun... 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Devamla) — Zannediyorum Sayın 
Koç, hakikatleri ortaya koymak sizi üzüyor. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiye-
lim; hatibe müdahale etmeyin efendim, rica 
ederim. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Devamla) — Yazın sıcağının altın
da çalışır, çahalar, alın terini toprağa döker 
fakat idrâk ettiği mahsulün kaderi yakın za
mana kadar şöyle olmuştur; mahsul yüksek 
rekoltede idrak edildiği zaman hükümetler 
katiyen alâkadar olmamışlar, köylüyü kaderi 
ile haşhaşa bırakmışlardır. Mahsul şu veya bu 
şe'kilde hasara uğradığı zaman, kuraklık: oldu
ğu zaman hükümetler bakmışlardır 'ki, elden çı
kıyor, aman demişlerdir, * zürraa elimizi uza

talım, biraz derman olalım, büsbütün yıkıl
masınlar ve bu hallerde karınca kaderince dü
şük fiyatlarla destekleme mubayaası yapmış
lardır. Hükümetimiz zamanında birçok mah
sullerde olduğu gibi, fındık mahsulünde de 
'köylümüzün alın terinin tam karşılığının ve
rilmesi için gerekli destekleme mubayaaları ya
pılmış ve sayın arkadaşımın Karadeniz seyaha
tinde bana ifade ettiği veçhile ve diğer arka
daşlarımın da (kabulleri gereğince •-hu destek
leme alımları bu sene müspet bir şekilde neti
celenmiştir. öteden T êri gelen ve ifade etti
ğim gibi edehiyatı yapılan fakirliğin sonucu 
olan tatbikatta birtakım sıkıntısı olan dar bo
ğazlar vardır, yok değildir. Ama yine bir va
kıadır ki, bu dar boğazlar üzerine bugüne ka
dar hiçbir iktidar tarafından eğilinmemiştir. 
Şimdi-size söyliyeceğim hususlar, Sayın Çilesiz 
arkadaşımın tedbirler babında ifade ettikleri, 
yalnız Hükümetimiz zamanında ele alınmış ve 
izaihatımdan da anlaşılacağı veçhile, gerekli 
tedbirlere gerekli önemi vermek suretiyle de
ğerlendirilmiştir. Arkadaşımız ifade ettiler, 
dediler ki; toprak barem fiyatları düşüktür. 
Doğrudur. Hakikaten toprak barem fiyatları 
düşük olarak tesbit edilmiştir. Haddizatında 
toprak barem fiyatlarının üç senede, beş sene
de bir yeniden gözden geçirilmesi icahetmekite-
dir. Bu sene vâki Karadeniz seyahatimizde bu 
durum müşahade edilerek Ziraat Bankasına ge
rekli talimat verilmiş ve Ziraat Bankası bu se
ne Türkiye'de toprak barem fiyatlarının yeni
den yüzde 70 ini kısa bir zamanda tahakkuk 
ettirmiştir. Önümüzdeki günlerde bu tesbit 
yüzde yüze ulaştırılacaktır. Yapılan toprak 
harem fiyatları teshitindeki husus ise yüzde 100 
ile yüzde 150 arasında bir artış kaydetmekte
dir. Bu se'beple zürram alacağı, toprak barem 
fiyatlarına göre alacağı kredilerin miktarı tes
bit 'edilen oranlar nishetinde artma imkânına 
kavuşacaktır. Arkadaşım ifade ettiler, dedi
ler ki ; «Türkiye'de vaki Tapu - Kadastro anar
şisi karşısında zilyedlikle iktisabedilmiş mül
kiyeti tanımak ve bu kaJbîl arazi için de kredi 
varmek.»1 Muhterem arkadaşlar Ziraat Ban
kasının pek yakın zamana kadar olan tatbikatı 
şöyle idi; iki kanaldan zürraa kredi verilehili-
yordu. Birisi, Tarım Kredi Kooperatifleri va-
sıtasiyle birisi de kooperatiflere üye olmı-
yan zürraa direkt olarak Ziraat Bankası şu-
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'beleri vasıtasiyle Tarım Kredi Kooperatifi olan 
yerlerde, kooperatifi olmıyan üyelerin Ziraat 
Bankasından kredi alabilmesi ancak toprağının 
tapulu olmasına 'bağlı idi ve tapudaki hissesi
nin de yüzde 50 nin üzerinde olması iktiza edi
yordu. Bu sene yaptığım tatlbikat sonucunda 
kooperatif olan yerlerde kooperatife ortak ol-
nııyan üyelerdlen birinin tapusu olması halinde 
diğerleri birbirine müteselsil kefil olmak şar-
tiyle kendilerine şubeler vasıtasiyle ıkrediler 
verme yolu açılmıştır. Kooperatif olmıyan yer
lerde ise zürra maddi hir karşılık göstermek 
suretiyüle - bu maddi karşılık hir traktör de 
olaJbilir - veya müteslelsil kefil olma'k suretiyle 
yeni bir maddi teminat karşılığında Ziraat 
Bankasından gerekli krediyi almaktadır, bu yol 
da 'bu sene açılmıştır muhterem arkadaşlarım. 
Saniyen, birçok yerlerde gittik, gördük ve mü-
şahade ettik ki, köylümüzün elindeki toprak 
miktar itibariyle tapuda küçük gösterilmiştir. 
Gerek: tapu tashihi ile miktarın yükseltilmesi, 
gerekse kiralama yoliyle veya zilyedlik yoliyle 
veyahut haricen yapılan satışlar yoliyle ekim, 
işletme sahası genişletilen 'köylümüze tapusu 
aranmaksızın 'bu arazi vjeya işletmenin genişli
ğinin, söylediğim vesaiklerle islbatı halinde ken
disine daha fazla kredi veril ehilmesi yolu da 
açılmış 'bulunmaktadır. Burada bir noktayı 
daha ifade etme'k istiyorum, o da şudur muh
terem arkadaşlarım: Bir gerçek vardır, bida
yette ifade ettiğim gibi, zaman zaman yapılan 
destekleme mubayaalarına rağmen köylü haki
katen bir fasit dairenin içinden çıkamamıştır. 
Şayanı şükran olan cihet bu fasit dairenin içe
risinde kalan grupun çoğunlukta değil ve fa
kat pek azınlıkta kalmasıdır. Pek azınlıkta 
kalan bu gruptan bir 'kısmı, hakikaten arkada
şımın da ifade ettiği gibi, yıl ortasında bilhas
sa Mart, Nisan, kısmen Şubat aylarında mah
sulünden elde etmiş olduğu paralar bittiği için,. 
geçim sıkıntısına düşmekte ve geçim sıkıntısı 
içinde bulunan bu vatandaşlarımız idralk 'edile
cek mahsulünün satışına mahsuben hir nevi 
alivre yolu ile malını her hangi bir kişiye sat
makta ve karşılığında da kendi geçimi ve ço
cuklarının geçimini temin için ondan para al
maktadır veya gidip her hangi bir kişiden 
ödünç para almakta ve fakat bu paranın faizi 
'ban'ka faizinden biraz üstün olmaktadır. Ta'biî 
takdir edersiniz, hu şekildeki durum, köylü 

arkadaşlarımızın destekleme mubayaalarından 
tam ve kâmil mânada istifadelerine bir nebze 
sekte vuran 'bir keyfiyettir. 

işte bunu da müşahede eden Hükümetimiz 
ilk defa önümüzdeki mevsimden itibaren baş-
lıyacak olan ve yakında tatbikatına gireceği
miz şu husus Ziraat Bankası kanaliyle karar 
altına almıştır. Birlikler, bilfarz Fisko - Birlik, 
Ziraat Bankasına, malını teslim edecek müs-
tahsıla, malını destekleme fiyatı üzerinden parası
nı tediye ederken vereceği krediyi m'alhsdbetınıek 
şartı ile Ziraat Bankası kendisine kredi açmak 
yolunu ihtiyar etmiş ve karar altına almıştır. 
Yani demek istiyorum ki, bugün Ziraat Banka
sı, («Emsali varanı», sesi) emsali var, fakat söy
lemek istemiyorum. Ziraat Bankası köylüye, zür-
raa, birlikler vasıtasiyle mahsulünün satışın
dan mahsubedilmek üzere icabında 8, 9, 10 ay
lık olmak üzere geçimine yeter krediler vere
cektir. Zannediyorum ki, bu şekilde köylümü
zün de, zürraımızm da arkadaşımızın ifade et
tiği şekilde muayyen kişilerin esiri veya eline 
düşmesi keyfiyeti de fiilen ve filhal ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

Bana bu hususta izahat vermek firsatmı 
vermiş olan arkadaşıma teşekkürler eder, say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Mardin Miletvekili Nazmı Oğuz'un, 
orman olmadığı halde orman tahdit komisyon
ları tarafından orman sahası içinde gösterilen 
ve on binlerce vatandaşın tapulu arazileri üze
rindeki tapu haklarını kaldırarak onları ıstırap 
içinde bırakan davranışlar karşısında Hükümet
çe âcil tedbir alınması hususunda demeci. 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Sayın Naz-
mi Oğuz; ormanla ilgili olmadığı halde, orman 
tahdit komisyondalrmca, orman sahası içinde 
gösterilerek on binlerce vatandaşın dedelerin
den kalma tapulu arazilerinden tasarruf hak
larını iptal eden ve on binlerce yoksul köylü
yü maddî ve manevi ıstırap içinde kıvrandıran 
duruma Hükümetçe âcil çare bulunması için 
gündem dışı söz istemiştir. Bu konuda kendi
sine söz vereceğim. Yalnız Sayın Oğuz, rica 
ediyorum, 5 dakikayı , geçmesin, gündemimiz 
mahmuldür. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bölgelerinde orman olan 
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sayın milletvekilleri konuyu bütün açıklığı ve 
istırabiyle bilirler. Kısaca Yüksek Meclise arz 
•etmek istediğim konu şudur: Bir zamanlar or
manları korumak maksadiyle kurulan Orman 
Tahdit komisyonları vazife yapmaktan çok 
iş üstünde görünmek ve orman idaresine ya
ranmak için vazifelerini arazi üzerinde değil, 
köy kahvelerinde oturarak, ellerindeki harita
yı esas alarak köylünün dededen kalma, bizim 
teshit edebildiğimiz kadar 87 sene öncesine ait 
eski yazı ile tapuların içinde bulunduğu sa
hayı orman saymışlar ve köylü vatandaş bu 
işin mahiyetini anlıyamadığı için, köy kahve
lerine talik edilen keyfiyet, vaktinde itiraz 
edilmediği için, tekrar ediyorum; içinde de
deden kalma üzüm bağları, zeytinlikler, kiraz 
'bahçeleri olan yerler Devlete intikal etmiştir. 
Görülmediği zaman inanılması mümkün olmı-
yan bu durumu, seçim öncesi köylerde bizzat 
müşahede ettik. Kocaeli bölgesinde yüzlerce 
vatandaş kendi bahçelerindeki üzümlerini top
larken ormanları tahribetmek muamelesine tâbi 
tutularak, mahkemelere sevk edilmiş ve hapse 
mahkûm olmuşlardır. Biz evvelâ işin mahiyeti
ni, köylülerin anlattıklarına 'göre, inanılacak 
nitelikte olmadığı için, hâkimlere gitmiş, key
fiyeti, vatandaşı nahak yere mahkûm eden hâ
kimlerden sormuş idik. Gerek İzmit, Gebze ve 
gerekse Kandıra hâkimlerinin söz birliği eder
cesine verdikleri cevap: «Biz sadece orman ida
resinden bize gelen, basit bir orman bakım 
memurunun tuttuğu zabıtta zikredilen husus
ları Orman Genel Müdürlüğüne sorarız. Or
man Genel Müdürlüğü burası orman derse, 
bize, orman olmadığı halde içimiz sızlıyarak va
tandaşı, ormana tecavüz etmiş muamelesine tâbi 
tutarız ve onları mahkûm ederiz» şeklindedir. 
Bu durum karşısında Meclisi açılınca bu husu
sun halli yolunda ne düşünüldüğüne dair Sa
yın Tarım Bakanlığına bir yazılı soru önergesi 
vermiştim. Sayın Tarım Bakanlığı vermiş oldu
ğu cevaptan yalnız ilgili kısmını okuyorum: 

«Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair 15 . 7 . 1965 tarihinde 4<;abul edi
len 663 sayılı Kanun 15 . 10 . 1960 tarihinden 
önce fiilen, ilmen ve tamamen orman olmak 
tan çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve 
foozmıyacak olan, iklim ve toprak rejimine za
rar vermiyecek olan, toprak vasfını koruyan..» 

ve saire vesaire., «..kısımların aynı kanun tat-
'bikatmm yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu
nun tasdikinden geçmiş bir yönetmeliğinin ha
sırlanması şart bulunmaktadır.» demektedir. 
«Yönetmelik Bakanlığımızca hazırlanmış, alâ
kalı bakanlıkların da mütalâası alındıktan son
ra Bakanlar Kuruluna sevk edilmek üzere Baş
bakanlığa 18 Kasım 1965 tarihinde sunulmuş
tur. Yönetmeliğin Bakanlar Kurulundan tasdi
kini mütaakıp kanun ve yönetmelik esasları 
dâhilinde 1966 ilkbahardan itibaren çalışmala
rına başlıyacaktır. Bilgi edinilmesini rica ede
riz.» 

Bu husus o zamanlar hasma intikal et
miş ve ilgililer de bundan büyük memnuniyet, 
inşirah duymuş ve neticeye intizar etmişler idi. 
Vaktaki bu tatil devresinde köylere gittik, il
gili köylerde köylülerin, biz bu mesele hallo-
lunduğu için, rahatlik içerisinde olduğunu 
zannederdik, fakat köylüler ağlamaklı bir du
rum ile, hiç'bir işlem yapılmadığını, aksine yine 
içerisinde devedikeni dâhi olmıyan dededen 
kalma topraklarının sürülmesinde, bir basit or
man bakım memurunun kendilerini ormana te
cavüz etmiş muamelesine tâbi tutarak mahke
meye sevk etmeye devam ettiklerini bize söy
lediler. Bendeniz o sırada yani 4 . 10 . 1966 ta
rihinde Ankara'ya geldim ve B. M. M. Başkan
lığı vasıtasiyle tekrar Tarım Bakanlığından bu 
gecikmenin sebeplerini, nedenlerini sordum. 

Sayın arkadaşlarım, tekrar ediyorum, işin 
içyüzüne vâkıf olmıyan insanın inanması müm
kün değildir bu işleme. Tarım Bakanlığının 
15 gün evvel vermiş olduğu cevapta bu husu
sun halline mütedair olan kanunun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve bine-
tice Bakanlığın bir şey yapmak durumunda ol
madığı bildirilmektedir. Sayın arkadaşlarım, 
kuruluşuna, yöneticilerinin şahsiyetine ve faali
yetlerine son derece saygı duyduğum Anayasa 
Mahkemesi vahim bir hata işlemiştir. Zira ver
miş olduğum iptal kararı münferit bir hâdise
ye münhasırdır.... 

BAŞKAN — Saym Oğuz; iki hususu rica 
edeceğim. Bir kere beş dakikanız doldu, sözleri
nizi toparlayınız. İkincisi; müstakil mahkeme
lerce verilen kararlar burada münakaşa konusu 
edilemez. Benden de zaten bu mevzuda gündem 
dışı söz istemediniz, orman mevzuunda söz iste
diniz. Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
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NAZMÎ OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan 
çok haklısınız. Bu kürsü birtakım kaprisler, bir
takım yatırımlar uğruna basit meseleler için 
saatlerce işgal edilmiştir. Ben iddia ediyorum ki, 
bu Meclisin en çok önem vererek el koyması ge
reken mesele budur. Çünkü Anayasamız vatan
daşı topraklandırma için birtakım esaslar koy
muş olmasına rağmen, bugün mevzuat bunu 
icabettirmemiş olmasına rağmen, vatandaşın 
kendi toprağı elinden alınmıştır. Öyle zannedi
yorum ki, mahkemelerin vermiş oldukları karar 
- burada karar öncesi münakaşa edilemez - ama 
ben milletvekilliğinden istifa etmeyi göze alarak, 
Anayasa Mahkemesinin hukukçular nezdirido bu 
kararı incelemeden ve 130 000 dosyası olan bu 
meselenin içyüzüne vâkıf olmadan karar verdi
ğini iddia ediyor ve bu kararın her türlü mesu
liyetini, yanlış hüküm verdiğine dair ve mesuli
yeti de milletvekilliğinden istifa etmek suretiyle, 
sorumluluğu üzerime alarak konuşuyorum. (Bra
vo sesleri) 

Arkadaşlarım, her parti, her politikacı, va
tandaşı toprak sahibi etmek için burada konuşur, 
ama vatandaşın dedesinden kalma topraklarını 
elinden, sadece bir bakım memurunun basit ter
tibiyle yapmış olduğu zabıt varakasiyle elinden, 
alırız, sonra biz Meclis olarak burada Türk Mil
leti adına hizmet etmekte olduğumuz iddiasında 
bulunuruz... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen bağlayınız 
sözlerinizi. 5 dakikanız doldu efendim. 

NAZMÎ OĞUZ (Devamla) — Bu dâvayı 
Türk Milletinin hizmetinde olan basma tevdi 
ediyorum. 130 000 mustarip vatandaşın mesele
sini Meclis ele almıyacaksa dahi, gccikccekse dahi 
idealist, vatanperver, kadrosu gençlerden müte
şekkil basının Anayasa Mahkemesinin vermiş ol
duğu bu kararın yersizliğini lütfetsinler, Ana
yasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararı
nın hiç de Anayasa ile ilgisi olmadığını basın yo
luyla ilgililere duyursunlar. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasa... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, tekrar rica ediyo
rum; yazılı olarak söz talebiniz burada. Benden 
Anayasa Mahkemesi kararı üzerinde söz isteme
diniz. istirham ediyorum, bu hakkı suiistimal et

meyin. Doğru ve haklı şeyler söylemiş olabilir
siniz, ama bir usule bağlıyız. 

NAZMÎ OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisi ikaz ediyorum; Anayasanın 37 nci 
maddesi orman küçültül meşini meneder. Anaya
sanın iptal sebebi olan 131 nci maddesi ise, ya
kılan, yokedilen ormanların yeniden Devletçe 
orman haline getirilmesini emreder. Ama gelin 
görün ki, Anayasa Mahkemesi bütün bunların 
dışında vatandaşın eski ve tapulu olan mallarını, 
Devlete intikal etmiş olan mutaassıp bir zihni
yetle hareket eden Orman İdaresinin Çatalzey-
tin Köyündeki bakım memurunun müracaatı 
üzerine iptal etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, sözlerinizi bağla
yınız lütfen. 

NAZMÎ OĞUZ (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan; Hazreti Peygamberimiz der ki; 
«En çok korktuğum insan, maişetini temin ct-
mekfce güçlük çeken insandır.» köylüyü biliyo
ruz, topraklarını yıllarca sürmüştür ve bire iki
den fazla alamıyor, açtır. Bu Mecliste ormandan 
çalı keseni affetmedik, bu işlem haklıdır ormanı 
kurtarmak için, insan öldürenleri affettik. Fakat 
vatandaşın malını iade etmenin yollarını bula
lım. ' önümüzdeki mevsimde eğer yeni bir 
kanun çıkmazsa vatandaş tarlasında, deve 
dikeni bulunmıyan tarlasında toprağını sü
rerken çam ağacını kesmiş muamelesine tabi tu
tulacak, vatandaş üzüm kütüklerini ilâçlarken 
do ormana tecavüz etmiştir muamelesine tabi tu
tulacaktır. Sayın Hükümetten, bu ıstıraplı du
ruma yeni bir kanun getirinceye kadar çare bul
masını ve vatandaşın vatandaşlığından teneffür 
eder halden vatanını sever hale getirmesini sağ
lamasını rica ediyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başkanlığın da gündem dışı 

bâzı sunuşları olacaktır. 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytas'ın, 
seçilmiş bulunduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/141) 

BAŞKAN — îzmir Milletvekili Mehmet Ali 
Aytaş, seçilmiş bulunduğu Enerji ve Tabiî Kay
naklar Komisyonundan istifa ettiğini bildirmek
tedir. İstifasını okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Komisyonundan mazeretime binaen istifa et
tiğimi bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

İzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun, koperatifler kanun tasarısının, Adalet, 
Tarım, Ticaret ve Plân komisyonlarından seçi
lecek 3 er üyeden kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (4/142,1/151) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
10 . 3 . 1966 tarihinde Yüksek Meclise sevk 

edildiği Başkanlığın 12 . 3 . 1966 tarihli ve 
71 - 34/1498 sayılı yazısiyle bildirilen (Koopera
tifler kanun tasarısı) nın ehemmiyetine binaen 
bir an evvel kanunlaşması için, havale edildiği 
komisyonlardan seçilecek 3 er üye ile teşkil olu
nacak Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, önergenizde zikredilmemiş, tas
rih etmekte lüzum görüyoruz, Adalet, Ticaret ve 
Plân Karma komisyonlarından seçilecektir değil 
mi efendim? 

TİCARET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Bir de Tarım Komis
yonundan. 

BAŞKAN — Bir de Tarım Komisyonundan 
efendim. 

önergeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

6. — Bayındırlık Komisyonu Başkanı CaJıid 
Karakış'ın, Denizli Milletvekili Ilüdai Oral ve 
24 arkadaşının, Türkiye Elektrik Kurumu ka
nun teklifinin, aynı konudaki kanun tasarısını 
incelemek üzere kurulan Geçici Komisyona hava
lesine dair tezkere (3/562, 2/20) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 arka

daşının, Türkiye Elektrik Kurumu kanun tek
lifi, Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı 
ile ilgili olduğundan, Genel Kurulun 26 .12 .1966 
tarihli 24 ncü Birleşiminde kurulan, Geçici Ko
misyona havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bayındırlık Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Cahit Karakaş 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

7. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, öğretmeni kış ortasında naklettiği, Ba
kanlık emrine aldığı, görevine son verdiği ve 
Danıştay kararlarını uygulamadığı iddiasiyle 
Millî Eğitim Bakanı hakkında Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/49) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığının özellikle ilerici, 

devrimci ve Türkiye'mizin her türlü bağımsızlı
ğını savunan Atatürk'çü öğretmene olan olum
suz tutumu son günlerde şiddetini artırmış, ka
mu oyunda, öğretmenler üzerinde büyük huzur
suzluk yaratmıştır. 

Tarihimizin hiçbir döneminde, öğretmeni 
böylesine ezen, hor gören, kendi politik doğrul
tusunda kullanmak istiyen ve sonunda da ka
nunların ve her türlü medeni ölçülerin dışına 
çıkarak ona dünyayı zindan eden bir millî eği
tim örgütü kurulmamıştır. 

Gülünç ve uydurma gerekçelerle ya da çok 
zaman bir gerekçeye de ihtiyaç duymadan öğret
meni kış ortasında süren; bakanlık emrine alan; 
görevine son veren; Danıştaym kararlarını uy-
gulamıyan Millî Eğitim Bakanı için Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca bir «gensoru» açılma
sına aracılığınızı dilerim. 

Yozgat Milletvekili 
Yuusf Ziya Bahadmlı 

BAŞKAN — Efendim, Meclisin çalışma gün
lerini düzenliyen karara uyularak bu gensorunun 
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bugün değil de Pazartesi günü okutulması için 
Türkiye işçi Partisi Grupu nezdinde Başkanlık-

• ça yapılan teşebbüs maalesef semere vermemiş, 
ısrar ettikleri için bugün okutmuş bulunuyoruz. 

KEMAL NEBlOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, gensorular hakkında ifade buyurduğu
nuz husus tarafımızdan doğru olarak kabul edil
memektedir. Zira 19 ncu Birleşimde alınmış olan 
karar Meclis araştırması ve genel görüşmeler 
hakkındadır. 

BAŞKAN — Biliyoruz efendim, biliyoruz. 
Efendim gündeme geçiyoruz. 

8. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesinde, 
«Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi» var
dır. Seçim için bir mühürlü kâğıt dağıtılacaktır. 

îki tasnif komisyonu seçiyoruz. Ad çekiyo
rum : 

Sayın Veysi Kadıoğlu?.. Burada. 
Sayın Vefik Pirinççioğlu?.. Burada. 
Sayın Aziz Zeytinoğlu?.. Burada. 
1 Numaralı Tasnif Komisyonu; Sayın Vefik 

Pirinççioğlu (Diyarbakır), Sayın Veysi Kadı-
oğlu (Maraş) ve Sayın Aziz Zeytinoğlu (Eski
şehir) arkadaşlarımızdan teşekkül etmiştir. 

2 Numaralı Tasnif Komisyonu için ad çeki
yorum : 

Sayın Alpaslan Türkeş?.. Yok. 
Sayın Sabahattin Savacı?.. Yok. 
Sayın Cemil Karahan?.. Yok. 
Sayın Mekki Keskin?.. Burada. 
Sayın Sadık Kutlay?.. Yok. 
Sayın Muammer Erten?.. Burada. 
Sayın Mesut Ozansü?.. Yok. 
Sayın Erol Yılmaz Akçal?.. Yok. 
Sayın Fethi Alacalı?.. Yok. 
Sayın Osman Ferit Turan?.. Yok. 
Sayın Ali İhsan Çelikkan?.. Burada. 

2 Numaralı Tasnif Komisyonu; Sayın Mekki 
Keskin (Konya), Sayın Muammer Erten (Mani
sa) ve Sayın Ali İhsan Çelikkan (Gümüşane) 
den teşekkül etmiştir. 

Şimdi hangi ilden oyların toplanacağını tes-
bit için kur'a çekiyoruz. Konya. . 

Konya'dan başlamak üzere seçim yapılacak
tır. Bir mühürlü kâğıt dağıtılacaktır. 

(Konya milletvekillerinden başlamak üzere 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulunda 
açık bulunan asıl ve yedek üyelikler için yapıl
makta olan seçim devam etmektedir. Lütfen oy
larını kullanmıyan arkadaşlarımızın acele etme
lerini rica ederim. 

Oy kullanmıyan arkadaşımız var mı efendim? 
(Var, sesleri) Lütfen.. 

Başka oy kullanmamış' arkadaşımız var mı 
efendim?.. 

Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif komisyonla
rının lütfen vazifeye başlamalarını rica ederim. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz : 

9. — Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis 
Grupu Başkanvekili Turhan Feyzioğlu'nun, pet
rol boru hattının hisse senetlerinin özel kişilere 
satılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile ilgili olarak 
yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler ve ham pet
rol fiyatları konularında Bakanlar Kurulu hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/48) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı* 
na Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. Buyurun, 
Sayın Feyz'iğolu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN F E Y Z t 
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar-
kede'şlerım; kısaca A. P. sayın sözcüsünün bu 
'kürsüde ileri sürdüğü mütalâalara cevap arz 
edeceğim. Cevap arz edeceğim, derken, bir ta
lihsizliğim var. Petrol boru hattiyle, rafineri
lerle, petrol fiyatlarlyle ilgili bir gensorunun 
müzakeresi sırasında söz alan iktidar partisi 
sözcüsü arkadaşımız her mevzudan bahsetti, 
fakat petrolden bahsetmedi. Petrol konusuyla 
ilgili gensoru araştırmasının müzakeresinde' de
ğerli arkadaşımız, Meclisin zamanının çok kıy
metli •oduğundan haklı olarak bahsetti, fakat 
Meclisin bu kıymetli zamanını gensoru önerge
sinin konusu dışında ne kadar konu varsa bun
ları dile getirip, asîl millî dâva olan petrol dâ
vası hakkında, ileri sürdüğümüz gerçekler hak
kında tek feelime s'öyle'memek suretiyle, kendisi 
israf etti. Hemen1 hemen hiç dokunmadı ko
nuya. Teklif sahibi olarak, C. H. P. Grupu adı
na verdiğimiz gensoru açılması hakkındaki 
önergeye bizden sonra konuşan bütün parti 
gruplarınım sözcüleri 'katılmışlardı. Bizim ileri 
sürdüğümüz gerekçelere yenilerini eklemek 
suretiyle bütün diğer parti gruplarının da ka'-
tılmış oldukları bir gensoru dileğine cevap ve-
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rirken, iktidar partisi sözcüsünün hiçolmazsa 
bizim tarafımızdan ve başka partilerin sözcü
leri tarafından ileri sürülmüş olan gerekçelere, 
bunların bir kısmına daha ciddî şekilde cevap 
vermesi icabederdi. Biz bu dâvanın partilerara-
sı bir polemik olmaktan çı'kıp bir millî dâva 
'halinde 'bütün partiler tarafından 'millî men
faatlere uygun bir çözüm yoluna ulaştırılması, 
gerçeklerin .aydınlanması için Meclis araştırma
sı önergesi getirdik; dün arz 'ettiğim, sebepler
le ıbir olup bittiyi önlemek için bu gensoru 
önergesini getirdik. Arkadaşımız bu mevzuu 
partilerarası bir polemik konusu olarak ele al
makta ve o açıdan meseleye 'bakmakta ısrar 
ettiler ve en mühimi Meclis 'araştırması öner
gesi verdiğimiz günden bu yana yeni bir geliş
me var; Meclis araştırması kararı Millet Mec
lisince oy birliğiyle kabul edildiği halde, Mec
lisin bu kararı yokmuş gibi davranan ve 'bir 
olup bitti yaratmak durumunda olan Hüküme
tin bu davranışını gensorumuzun temeli yaptı
ğımız halde 'bu olup bitti konusunda hiçbir 
ciddî cevap vermiş olmadı. 

Bizim .gensorumuz, bir olup bittiyi önlemek 
hedefini gütmektedir. A. P. sözcüsü arkadaşı
mız bu olup bittiyi haklı gösterecek bir sebep 
söylemedi. Bizim söylediğimiz gerçe'klerin bi'r 
kısmıma katılan bâzı yeniı gerçekler .eikleyen 
Savın Ali Çan'ın sözlerine de cevap vermedi. 
Fakat, kendisince kolay cevap verebileceğini 
(tahmin ettiği, gördüğü 'bâzı konulara mevzuun 
kenarında, köşesinde olan bâzı konulara temas 
ederek işi hikâyelerle ve şahsi polemik alanın
da cevapsız (bırakmayı tercih etti. 

Değerli .arkadaşlarım; bu arada gensoru 
önergesi vermenin Meclise karşı :bir saygısızlık 
olduğunu da söyledi. Meclise karşı gensoru 
önergesi vermek değil, fakat, gensoru önergesi... 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Sık, sık 
verilmiş olması. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, rica edi
yorum efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun geli
yorum oria. Gensoru önergesi verilmesine konu 
teşkil eden yieni bir durum vardır; bu yeni du
rumun tahlilini yapmamak saygısızlıktır Mec
lise karşı. Nedir bu yeni durum? Oy birliğiyle 
bizzat sözcü arkadaşımızın bu kürsüde; aydın-

lanmalıdır, konuşulmalıdır meseleler gibi1 bize 
katılıp, heyecanla uzun uzun konuşmasından 
sonra, kendi grupunun da oy vermesi suretiyle 
açılmış bir Meclis araştırması var. Dün de söy
ledim; bu konular 'araştırma mevzuudur, araş-
tırılimalı, ge'rçekler aydınlanmalı, hepimiz 'öğ
renmeliyiz, daha çok bügi edinmeliyiz, araştır
ma bunun için açılır. Bu gerekçeye Hükümet 
katılır, iktidar partisi grupu katılır ve bu araş
tırma faaliyeti devam ederken bir olup bitti 
yaratılır. Bu ibir yeni durumdur, ve gensoru 
önergemiz 'bunun için gelmiştir. Bu yeni du
rumun savunması yapılmadı. Bu nokta üzer
inde ciddî, dişe dokunur, seviyeli bir cevap, 
maalesef verilmiş olmadı. Muhalefetin bu ko
nuda gensoru önergesi getirmesi Meclise sayjgı-
sızlik değil değerli arkadaşlarım. Dün de izah 
ettim; Meclise karşı saygısızlık, Meclisin al
mış olduğu kararı yok farzetımektir. 

Tekrarlamaya gelince; dün bir hikâye 'an
lattılar, o hikâyeyi bâzı gerçekler gibi yarım 
söyledi arkadaşımız. Bir adada birbirlerine hi
kâyeler, fıkralar anlatan insanlar varmış. Bir 
müddet sonra hep aynı şeyleri tekrar ede ede 
hepsini öğrenmiş'ler, hikâyelere numaralar koy
muşlar, dedi. Canları sıkıldığı zaman numara 
söylerlermiş, üç numara, sekiz numara derler
miş ve gülüşürlermiş. hikâyeyi burada kesti. 
Hikâyenin devamı var. Aslı böyle değil. Hi
kâyenin devamı şudur: Bu numaralar böyle 
söylenirmiş. Günün birinde orada bulunan
lardan biri, 21 demiş, herkes gülümsemiş, çok 
da alışıldığı için fazla da gülüşme olmamış. 
Fakat birisi katıla katıla gülüvermiş, yerlere 
uzanmış, bir türlü gülmekten kendini alama
mış. Demişler ki, niye bu kadar çok gülüyor
sun? «Ben, bu hikâyeyi hiç duymamıştım da 
onun için Ibu kadar uzun güldüm» demiş. (Gü
lüşmeler) 

Değerli arkadaşımız petrol konusunda araş
tırma önlergesi dolayısiyle söylediğimiz rakam
ları, gerçekleri hiç duymamış gibi davranmıyor, 
Hükümet de bu hikâyeyi hiç duymamış gibi, 
Araşatırma Komisyonu yokmuş gibi davranıyor. 
Onun için bu mevzuu tekrar etmek ihtiyacını 
duyduk. Çünkü, duymamış ve nilmemiş gibi 
davranıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, partiler arasında bir 
centilmen anlaşması yapılmıştır. Bu centilmen 
anlaşması, muhalefetin haklarına saygı gösteril-
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diğii ımüddetçe Meclisin kanun yapma fonksi
yonu ile denetleme fonksiyonu 'bil' arada 
yürütebilmesi için gensoru önergelerinin kabil 
olduğu ölçüde belirli günlerde verilmesini ve 
Perşembe günleri konuşulmasını öngörüyor idi. 
Biz buna riayet ederek getirdik, önergemizi bu 
centilmen anlaşmaya uygun olarak getirdiğimiz 
halde, gensoru önergesi vermemizin burada 
uzun tenkid konusu yapılması, Meclise karşı 
saygısızlık gibi gösterilmesi veya tekraren üze
rinde bu kadar durulması doğru değil. Neden 
doğru değil? iktidar icraatta bulunmak için, 
harekette bulunmak' için muhalefetin vizesine 
muhtaç değildir, buyuruyorlar. Gerçek bir şey. 
Muhalefetten izin alarak icraatta bulunacak de
ğildir. Ama bunu söyliyen arkadaşım bunun ka
dar basit bir gerçeği de beraber hatırlamak mev
kiindedir; muhalefet de denetleme vazifesini 
yapmak için ve millî menfaatlerin ihlâl edildi
ğini gördüğü zaman, gensoru önergesi vermek 
için Adalet Partisi Sözcüsünden izin almak mec
buriyetinde değildir. (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar). 

O halde lütfediniz, gensoru önergesi vermiş 
olmamızı bu kadar yadırgamayınız ve bu kadar 
yadırganacak bir hâdise imiş gibi üzerinde dur
mayınız. Bu, son derecede hayati ve son dere
cede önemli bir millî dâvadır ve biz bu millî dâ
vayı objektif şekilde sağlam rakamlarla, sağlam 
delillerle bu kürsüye getirdik. 

Arkadaşımız, kolayına geldiği için olacak, 
bâzı rakamların hayal mahsulü olduğunu söy
ledi. Dikkatle dinledim, objektif şekilde bir bi
lim adamı olarak, hangi rakamların uydurma 
olduğunu iddia ettiğini de söylesin. Biliyorum 
neyi kasdettiklerini; burada bizim tarafımızdan: 
değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na söylenmiş olan değil, başka birisi tarafından 
söylenmiş olan rakamları kastederek, konuşu
yordu. G-österir gibi olduğu deliller onunla ilgili 
idi. Nitekim, «10 yılda ancak şu kadar ham pet
rol ithal edilmiştir, bunun tümü şu kadar milyar 
lira eder, o halde yabancı şirketlerin ithal malı 
petrol gelmesinde fiyat farkından dolayı fazla 
kazançları elbette bu kadar olamaz» derken bâzı 
rakamları çürütmeye çalışıyordu. Ama, mutlak 
olarak rakamların uydurma olduğu intibaını ve
recek şekilde genel bir lisan da kullanıyordu. 
Bu kürsüye biz rakamlar getirdik. Bu rakamla

rın hiçbirine itiraz edilmedi. Ne Meclis araştır
ması sırasında... 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Bunlar Araş
tırma Komisyonunda incelenecek. 

TUPvHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mü
temadiyen mutlaka müdahale ediyorsunuz, de
mek ki, aydınlanmamış taraflar var. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Meclis araş
tırması talebini yaptığımız zaman verdiğimiz 
rakamlaran hiçbiri o zaman cerh edilmedi. (A. 
P. sıralarından, «komisyonda incelenecek» ses
leri) Merak etmeyin, Araştırma Komisyonunun 
incelemesi sonunda da bu rakamların doğrulu
ğu meydana çıkacaktır. Bu rakamlar ciddî ince
leme mahsulüdür. Bu rakamlar hesap mahsulü
dür. Doğru rakamlardır. 

Petrol boru hattının yılda Türkiye petrolle
rine ne kadar kâr'sağlıyacağını izah ettim, amor
tisman karşılığı munzam yatırım imkânı olarak 
ne şağlıyacağmı izah ettim. Bu rakamların han
gisine itiraz ettiniz? Bizim gensoru önergemiz 
bu rakamlara dayanıyor, bizim gensoru önerge
miz bu gerekçeye dayanıyor. Bu rakamlar ve bu 
gerekçe çürütülmedikçe ileri sürülmüş olan baş 
ka bir rakamı ele alıp bu rakama cevap vermek 
ve uluorta umumi bir hükümle, «söylenen ra
kamlar doğru değildir.» demek yeterli olmaz. 
Objektif, ciddî, arkadaşımın sık sık burada tav
siye ettikleri gibi, seviyeli bir münakaşa yapa
cak isek bu konuları söylenmiş olan rakamların 
karşısına, «bu rakamlar şunun için doğru de
ğildir veya gerçek rakam şudur» diye çıkarak 
münakaşa etmek lâzımdır. Böyle yapmıyorsu
nuz, bole yapılmıyor. 

Fakat arkadaşımız başka bir şey yaptı; Ada
let Partisi Sözcüsü şöyle söyledi : «Arkadaşlar, 
Araştırma Komisyonu çalışmaktadır.» Sanki 
Araştırma Komisyonu raporu hazırlanıp, Mec
lise gelince bu mevzular daha açık konuşulmıyd-
caık mı? Aynen kendi tâbirleri, «daha dokûman-
te, daha iyi tetkik edilmiş olarak bu boru hatti 
meselesini ilerde konuşmak imkânını bulacağız. 
O halde ne diye getiriyorsunuz?» Adalet Par
tisi Sözcüsü bu sözleri ifade ederken istemiyerek 
çok hazin bir itirafta bulunmuş oldular. Eğer 
Araştırma Komisyonunun çalışmaları sonunda 
boru hattı ile ilgili gerçekler ve bu boru hattı
nın satışından millî menfaatlerin haleldar olup 
olmıyacağı meselesi - kendi tabirleriyle - çok 
daha dokûmante, çok daha aydınlaınmış olarak 
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ortaya çıkacak ise o halde bizim gensorumuzun 
dayandığı gerekçe sağlam kayaya oturmuştur. 
Çünkü biz diyoruz ki, evet Meclis Araştırması 
sonunda bu mesele daha dokûmante, daha ay
dınlık olarak çıkmış olacaktır. O halde bir oldu 
bitti ihdas etmeyiniz. Bu gerçekler aydmlanıîı-
caya kadar memleketi bir olup bitti ile karşı 
karşıya bırakmayınız. Yani, amiyane tâbiri ile, 
.atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, «ah bu ger
çekler meydana çıktı ama, ne yapalım, biz daha 
evvel yapacağımızı yapmış bulunduk» diyeme
yiz. Gensorumuzun gerekçesi bu. î 

Yine arkadaşımız güya bizi cevaplandırır
ken, bir kere daha şu tâbiri kullandılar : «San
ki Araştırma Komisyonu raporu gelmiş, mesele
ler aydınlanmış gibi, petrol boru hattı meselesi
ni bu kürsüye tekrar getirmek Meclise saygısız
lıktır.» 

Şimdi arkadaşlar, bir taraftan bu mesele ay
dınlanmış gibi, bu konuyu tekrar kürsüye getir
mek sanki bu mesele tetkik edilmiş, rapor ya
zılmış ve rapor Meclise gelmiş gibi bu mese
leyi bir daha konuşmak doğru değildir, buyu
rurlar. Öbür taraftan biz aynı gerekçe ile; 
Meclis Araştırma Komisyonu raporunu daha 
yazmadı, meselenin aydınlanacak tarafları var
dır, o halde bir olup bitti ihdas etmeyiniz de
diğimiz zaman, bunun karşısına mâkul bir de
lil ile çıkamazlar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Alican, Araş
tırma Komisyonunun üyesi olarak, bu mesele
nin gerçeklerini daha derinden öğrenmek için 
komisyona şahsan katıldıklarını ifade ettiler ve 
bu mevzu ile vaktiyle uğraşmış bir insan ol
malarına rağmen, en sorumlu mevkilerde pet
rol konusu ile yakından temas etmiş bir insan 
olmalarına rağmen, buyurdular ki ; «Objektif
likle, açıklıkla bu mevzuda şu istikamette ve 
ibu istikamette deliller ileri sürülüyor. Ben da
hi şahsan, Araştırma Komisyonu üyesi olarak, 
bugüne kadar toplanan bilgilerle şahsi bir ka
naat, kesin bir kanaat sahibi olamadım, bu 
mevzu aydmlanmalıdır, daha çok açıklığa çık
malıdır.» buyurdular. Ve ileri sürdüğümüz bâzı 
delillerin gerçekten sağlam olduğunu, gerçek
ten, kendi tabirleriyle, ağırlık taşıdığını ifa
de ettiler. Ağırlık taşıyan noktalardan biri, 
Millet Meclisinin oy birliği ile araştırma konu
su yapmaya, yani Anayasamıza göre bilgi edin
meyi gerektiren bir konu olarak teşhis ettiği 

bir mevzuda bu bilgi edinme safhası tamamlan
madan milleti bir emrivaki ile karşılaştırma... 

AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Sayın 
Başkan; sorulara cevap mı veriyor, yoksa öner
ge üzerinde açılıp açılmamasında mı konuşu
yorlar? 

BAŞKAN — önerge görüşülüyor efendim. 
Önerge üzerinde C. H. P. Grupunun görüşü gö
rüşülüyor. Önerge üzerinde görüşülüyor, efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZtOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşımın bir 
noktayı bilmesi lâzım; eğer iktidar partisi söz
cüsü gensoru açılsın, biz de katılıyoruz dese 
idi tabiî cevap vermiyecektik. Ama, iktidar 
partisi sözcüsü gensoru açılmasın derse, gen
soru açılsın diyen grup, açılmasın diyene cevap 
vererek tezini savunur. Gayet tabiî bir şey
dir bu. Başka türlü savunma yapılamaz ki. 
Gensoru açılmasının gerekçesini izah etmek için, 
gensoru açılmasın diyen arkadaşımın delille
rini çürütmek mevkiindeyim. Başka çare yok. 
Bu itibarla gensoru açılmasının gerekçesini söy
lemek, size cevap vermektir. Siz açılmasını 
istemiyorsunuz. Öyle ifade buyurdu sözcü ar
kadaşımız. 

Yine konuşmamda belirtmiş olduğum bir 
noktayı Sayın Y. T. P. Sözcüsü Alican, vuzuh 
ile ortaya koydular. Sermaye piyasası yaratı-
lacakmış. Bu iş, millî petrol dâvasının sırtın
dan yapılmamalıdır, dedim. Boru hattının özel
liği vardır, dedim. Boru hattı bir kundura 
fabrikası veya bir yerdeki bir şeker fabrikası 
değildir. Bu noktayı Sayın Alican vuzuh ile 
ortaya koydular, meselâ şeker fabrikalarının 
kurulmasında küçük tasarruf erbabının özel 
tasarruflarının Devlet imkânlariyle birlikte 
yatırıma yönelmesi konusunda kendileri biz
zat mücadele etmişlerdir. Fakat bu mücadele
yi bizzat vermiş olan bir arkadaşımız dahi boru 
hattı konusuna gelince «Tereddüdüm vardır» 
dediler ve tereddütlerini bizimle muvazi ola
rak aynı gerekçeye oturttular. Bu gerekçe, 
petrol boru hattının bir özelliği oluşu gerekçe
sidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa kâr garanti
si var. öyle bir kâr garantisi ki, Petrol Kanu
nunun 84 ncü maddesinden doğuyor. Yüzde 
20, hattâ, daha evvel arz ettim, eğer Türkiye 
Petrolleri millet sırtından lüzumsuz bir feda-
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karlık yapmasaydı ve Devlet Yatırım Banka
sına, muhtemelen bir kararla vermiş olduğu 
yüzde 25 oranı üzerinde ısrar etmiş olsaydı, 
bu yüzde 25 kârı şimdi kime dağıtmak istiyo
ruz, yüzde 49 hisse için? Tasarruf erbabına. 
Hisseler bin liradan 50 bin liraya kadar imiş 
ve 50 bin lira hisse verme imkânının yanında aynı 
aile fertlerine ayrı ayrı hisseler vermek, im
kânı da mevcutmuş. Yani ailenin bir ferdi için 
50 bin, diğer ferdi için 50 bin. 50 bin derken 
200 bin liralık, üçyüz bin liralık bu hisselerin 
bir ailenin elinde toplanması imkânını da sağ
lıyoruz. Değerli arkadaşlarım bu, taımamiyle 
yanlış bir iktisadi felsefedir. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Kanun 
henüz gelmedi, 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOÖLU (Devamla) — Kanun mevzuu olsa gen
soru getirmezdik paşam. Sayın Paşam eğer bu, 
kanunla kurulacak bir şirket olsa idi o zaman 
gensoru vermez, kanun hakkında konuşur
duk. Ama bilmiyorsunuz. Ba'kııı siz de görüyor
sunuz, kanun getirmeden bu emrivakiyi yap-
ımak yolundadırlar. Bunun için kanun lâzım 
değildir. Kanun gelmeden yapacağız diyorlar. 
Mevzuu bilmeden gensoru açılmasının aleyhin
de konuşuyorsunuz, sanki kanun, gelecek zan-
niyle. Siz kanun beklerken atı alan Üsküdar'ı 
geçecek, hisseler gidecek. Kanun gelmeden sa
tılacak bunlar.. Mevzu böyledir. 

AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Zabıt
ları vereyim okuyunuz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşımiyelim, 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZtOĞLU (Devam) — Burada resmî Devlet 
ajansiyle yayınlanmış beyanlara, radyo jile ya
pılmış beyanlara dayanarak meselenin bir 
olup bittiye getirilme yolunda olduğunu tes-
bit ettik ve bu itibarla Gensoru önergesini ge
tirdik. Boru hattının sadece bir sınai tesis ol
ması dışında bir siyasi ve stratejik önemi ol
duğunu etraflıca izah etmiştim. Buna^ Sayın 
Alican da temas ettiler. Petrol boru hajttı öyle 
bir tesistir ki, Türkiye'deki petrol sanayiinin 
boğazıdır. Bu boğazın Türk Milletinin, Türk 
Devletinin elinde olması lâzımdır. Yüzde 51 his
se nasıl olsa elimizde kalacak, buyuruluyor. 
Yüzde 51 hisse elimizde kalacak, ama muayyen 
miktarda kâr dağıtılacağı ümidiyle bu: mües

seseye ortak olmuş olan insanlara karşı giri
şilen taahhütler - hukulkî taahhüt olsun, mâ
nevi taahhüt olsun, ahlâki taahhüt olsun - bu 
taahhütler kararlarınıza müessir olacaktır. 
Bir tarafta milletin takibetmesi gereken mil
lî politika mülâhazası, öbür yanda bin liralık, 
beş bin liralık, cllibin liralık hisse almış olan 
kimselerin özel menfaatleri; bu ikisini terazi
nin kefelerinde tartmak mecburiyeti olmasın., 
yarınki Türk hükümetlerinin hiç birisi boru 
hattı ile ilgili kararlar verirken, boru hattı iş
letmesiyle, tarife ile, hangi şirketin imalını na
sıl taşıyacağı hakkında kararlar verirken bir
takım hisse sahiplerinin alacakları kârlar ve 
saire gibi mülâhazalarla eli kolu bağlı olmadan, 
icabında bir şirketin kâr mülâhazalarının çok 
ötesinde millî menfaatlerden ilham almış se-
yasi mahiyette kararları verebilsin. Bunun 
ehemmiyeti vardır. Yabancı şirketlerin sulta
sı ile şu veya bu safhada mücadele etmek du
rumunda kalabilirsiniz. Fiyat müzakeresinde 
karşı karşıya kalabilirsiniz; kuyularından ham 
petrol çıkarmakta birtakım yavaşlıklarla, ufak 
tefek sabotajlarla karşı karşıya kalabilirsiniz, 
Milletlerarası petrol tröstünün birtakım mari
fetleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu ma
rifetler karşısında petrol boru hattı sizin için 
büyük bir mücadele vasıtası olabilir, bir silâh 
olur. Boğazında elinizi tutmanızın faydası var
dır. Yarın tankerlerle taşıma imkânına sahibo-
lanları boru hattının inşasından sonra, bu tan
kerler boş bckletilemiyeceğine göre ve tankerler 
birer birer başka maksatlara tahsis edilip kul
lanılacağına göre, bir anda yeni bir tanker or
dusunu yarataınıyacakları için boru hattına 
daha muhtaç hale gelebilirler ve Türk Devle
tinin elinde, devletler üstü bütçeleri ile çalı
şan büyüde tröstlerin karşısında millî men
faatleri korumak durumunda olan Türk Devle
tinin elinde, boru hattının tümünü millet malı 
olarak bulunması bir pazarlık gücü sağlar. 
Bir mücadele gücü sağlar. Sermaye piyasası 
yaratacaksak, başka sahalarda bunun teşeb
büslerine girmek Adalet Partisinin felsefesine 
uygun olabilir. Ama bu tecrübe burada yapıl
maz ve % 25 kâr garantisi olan sahada yapıl
maz. 

Arkadaşlar, bunun için girişilen borçlan
mada Türkiye'nin her vatandaşının hissesi var
dır. Ama bir aile 200 bin liralık hisse senedi 
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aldığı zaman, bol ve kolay tarafından % 25 kâr 
sağlıyan hisse senetlerine sahibolduğu zaman, 
bütün bir milletin alın teri ile kurulmuş olan 
bir tesisten mahdut sayıda insanlar bol ve ucuz 
kâr sağlıyacaklardır, kolay kâr sağlıyacaklar-
dır. Doğru değildir. (A. P. sıralarından «Kaç 
defa tekrar ettiniz» sesleri) 

Arkadaşlarım, bu işin bir özelliği olduğunu 
bütün bu çabalara rağmen anlatamıyorsaik, ser
maye piyasası kurulması mülâhazasının bura
da varidolmadığını, Petrol Kanununun özellik
leri dolayısiyle ve sanayiinin özellikleri dola
yısiyle, kâr garantisi dolayısiyle bunun şeker 
fabrikasına pancar ziraatçisinin tasarrufunu 
iştirak ettirmekten farklı bir mesele olduğunu 
hâlâ anlatamıyorsak, bu takdirde tekrar etme
mizden şikâyet etmeyin, 21 nci hikâye diye, 
belki beş defa daha tekrar etmek icabedecek. 

Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşımız, 
mütemadiyen müdahale eden değerli arkadaşı
mız ve yanındaki arkadaş bir noktayı daha dü
şünmeliler. Buyurdular ki ; «Efendim, biz ken
di poitikamızı tatbik ederiz. Siz de halka gi
dersiniz şikâyet edersiniz, her şey sandıkta 
halloluyor, vatandaşa dersiniz ki, boru hattı
nı sattılar. Vatandaş da bu şikâyetiniz üzeri
ne reyini kullanır; eğer biz millî menfaatle
re aykırı hareıkct ediyorsak işte siz de sattı
lar diye şikâyet edersiniz, daha çok rey toplar
sınız.» 

Değerli arkadaşlarım, biz mevzua bu kadar 
basit bir açıdan bakmıyoruz. C. H. P. Grupu 
olarak petrol dâvasına sadece rey toplamak açı
sından, sadece sandığa girecek çıkacak rey
lerin açısından baJksa idik, bırakalım iktidar 
hatalar yapsın ve biz de bu hataları seçimler
de istismar edelim açısından baksa idik belki 
Sayın Adalet Partisi sözcüsünün mülâhaza
ları ağırlık taşıyabilirdi. Ama biz muhalef par
tisi olarak hata yapılmadan evvel iktidarı ikaz 
etmeyi vazifemiz cümlesinden saydık. Biz ik
tidarın hatalı bir yoldan dönmesi için, zama
nında bir olup bittiye dur diyebilmek için bir 
gensoru önergesini getirdik. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Hata 
yoktur. 

C /H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) — Hata olup olmadığını 

zaman gösterecektir. Meclis araştırması yapıl
madan arkadaşlarımız hata yoktur hükmünü 
kolaylıkla basıyorlar. Aynı arkadaşımızın, bu 
mevzu incelenmeye muhtaçtır diye ne diye rey 
verdiklerini anlamak benim için güç oluyor. 

Eğer peşin verilmiş olan birtakım hüküm
lerin Araştırma Komisyonu raporu namı altın
da yazılıp buraya getirilmesi ve daha rapor 
gelmeden evvel ^kesinlikle verildiğini gördü
ğümüz kanaatlerin, eller kaldırılmak suretiy
le, tercihi için bu araştırma açılmalı ise, so
nucunu beklemek lâzımdır. Ama hâdise bellidir. 
Satışta hata yoktur diye kesinlikle hüküm 
vermek, şimdiden beni şu endişeye düşürüyor. 
Demek ki, Araştırma Komisyonundaki çoğun
luk ve rapor konuşulurken Meclisteki çoğun
luk, daha, raporu dinlemeden, şahitler, uz
manlar dinlenmeden, istatistiklere bakılma
dan, bugünden yerleşmiş olan kanaatlerini ra
porla ve oylama ile tescil etmek için bu araş
tırmayı açtırmışlar. Bu hazin bir şey. Biz araş
tırmanının, gerçekler ortaya çıksın, diye açıl
dığını sanıyorduk. Halbuki peşin kanaat ve
rilmiş ve bu peşin kanaat durmadan tekrar edi
liyor. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Ko
misyona hakaret etmeye hakkınız yoktur. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) — Komisyona hakaret et
miyorum katiyen, kanaatlerini peşin izhar 
eden arkadaşlarıma söylüyorum, alâkası yok. 
Ben komisyonun kurulmasını teklif etmiş ar
kadaşınızım, komisyona saygım vardır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham edi
yorum, karşılıklı konuşmıyalım. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin seçtiği bir komisyona 
hakarete sizin mâni olmanız lâzımdır. 

BAŞKAN — Hakaret yok efendim. İstirham 
ediyorum, biraz daha sabırlı olursanız bitiyor 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZIOĞLU (Devamla) — Komisyonun haklarını 
koruyorum, komisyonun haklarını peşin hüküm
lere karşı koruyorum. Komisyona hakaret et
mek aklımdan geçmediği gibi, Araştırma Komis
yonunu koruyorum. Onun vazifesinin büyüklü-
günü ve asaletini, önemini dikkatinize arz et
meye çalışıyorum. Sizin de telâşınız gerçekle
rini öğrenilmesinde galiba. 
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Değerli arkadaşlarım; müdahale edilse de 
edilmese de bu gerçekleri söyliyeceğiz, söyle
dik. 

Bir noktayı daha objektiflik uğruna tasrih 
edeyim: Dün burada DDY ile ilgili bir tarife 
indirimi konusunda bahsetmiştim. Dünden bu
güne kadar geçmiş zaman içinde konu hak
kında daha yeni bilgi toplamak için gayret et
tim, ve neticede şunu tesbit ettim ki; DDY ile 
bir yabancı şirket arasında petrol naklinde 
tarife indirimi için bâzı temaslar vukubulmuş. 
Bu temaslar sonucunda bir anlaşmaya doğru 
mesele yol alır'kcn, dün burada arz ettiğim mü
lâhazalar, yani iki Devlet müessesesinin petrol 
naklinde rakip hale gelmesi hâdisenin büyük 
mahzurları müşahede edilerek bu mukavelenin 
yapılması durdurulmuştur. Bunu şükranla, 
memnunlukla kaydetmek isterim. Bu mülâha
zalar ağırlık taşıyan mülâhazalardır ve böy
le bir anlaşma yapılmalıdır. Buna ikarşılık bo
ru hattı ile Devlet Demiryollarını rakip hale ge
tirmemek için Devlet Demiryollarından feda
kârlık beklerken, bir millî müessesenin boru 
hattının inşası yüzünden büyük kayıplara uğ
ramaması için araştırma önergesini sunduğu
muz zaman arz ettiğimiz bir yola başvurulma
sı yerinde olacaktır sanıyorum. Bu vesile ile 
bunu arz etmek isterim. 

Petrol-taşıma vergisi veya başka bir nam 
altında petrol naklinde sağlanacak büyük ucuz
luğun yabancı şirketlerin kârlarına veya trans
fer edecekleri dövizlere lüzumsuz yere akset
mesini önlemek için ihdas edilebilecek bir ver
gi Devlete munzam kaynaklar sağlıyabilir ve 
bu munzam kaynaklar boru hattı inşası yü
zünden DDY. nm uğradığı zararı sübvansiyon
la karşılamak için kullanılabilir. Bu suretle 
hem bir millî müessesenin boru hattı inşasın
dan dolayı uğradığı iş hacmindeki azalma ve 
kârdaki azalma, diğer taraftan yabancı şir
ketin döviz transferindeki artış imkânları, kâ
rındaki artış imkânları aynı çırpıda halledilir. 
Yabancı şirketin fazla kâr imkânları yeniden 
mâkul seviyeye indirilmek suretiyle DDY. nm 
zararını telâfi edecek bir sübvansiyon sistemi 
büyük bir kolaylıkla bulunabilir. Gecikme
den bu tedbirin de Hükümet tarafından alın
masının yerinde olacağı inancındayım. Bunu 
Araştırma Komisyonu kurulmasını öngören 

önergemizi sunduğumuz zaman da kısaca bahis 
konusu etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak Yalçın ar
kadaşımızın C. H. P. Grupu adına verilmiş olan 
bu önerge münasebetiyle yaptığı bir tarize 
cevap vermek istiyorum, üzerinde fazla dura
cak değilim. Arkadaşımızın C. H. P. Grupu 
tarafından oybirliğiyle alınmış bir karara da
yanarak ve şahsım adına değil oybirliğiyle alın
mış bir grup kararının uygulayıcısı olarak 
grupum adına verdiğim bir önergeyi şahsım 
adına verilmiş bir önerge imiş gibi birtakım 
tefsirlere konu yapması kişisel birtakım tef
sirlere konu yapması, üzerinde fazla durulma
ya değer bir tariz değildir. Bu itibarla da üze
rinde duracak değilim. Şu kadarının tasrih 
edeyim, ki, beraberce Form Dergisini yayınla
dığımız günlerde petrol konusunda hangi fi
kirleri savunmuşsam, 1954 senesinde, o günden 
bu yana da petrol hakkındaki fikirlerim de de
ğişiklik olmamıştır. (A. P. sıralarından «Niye 
değişmedi» sesleri) Doğru olduğu için görüş
lerim değişmedi. 1954 ten bu yana bu fikirler 
değişmemiştir. İktidarda bulunduğumuz, mu
halefette bulunduğumuz zamanlarda bu fikir
leri savunduk. Ürgüplü Hükümeti programı
nın görüşülmesi sırasında Demirel Hükümeti
nin programının görüşülmesi sırasında ve büt
çenin tümü üzerindeki [müzakereler yapılırken 
hangi görüşleri savunmuşsam, bugün de pet
rol konusunda aynı görüşleri savunmaktayım. 
Çünkü bunlar benim yüzde yüz katıldığım 
partimin görüşleridir. Bu sebeple bu mevzuu 
birtakım tarizlere mevzuu yapmamaları çok 
daha isabetli olurdu kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, Adalet Partisi sözcüsü arkada
şımız petrol dâvasının özü ile ilgili bir şey söy
lemediği için, petrol gensorunun gerekçesiyle 
ilgili, rakamlarla ilgili bir şey söylemediği için, 
konuşmam belki biraz dağınık oldu. Fakat 
ne yapayım, cevap vermeye mecbur olduğum 
polemik konuşmasının satır başlarına cevap 
vermek ihtiyacı beni arkadaşlarımızın bahset
tiği konularla sınırlı olarak konuşmaya mec
bur etti. Esasen önergemi takdim ederken ni
çin gensoru açılması lâzımgeldiğü halkkmda'ki gö
rüşlerimi etraflıca arz etmiştim. Bu dâvada 
bir polemik zaferi kazanmak çabasında deği
liz. Bir olup bittiyi önlemek çabasmdayız. Bu 
gensoru açılması bir olup bittiyi durduracak-
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tır. Hükümet hakkında bir güven meselesi 
bahis konusu olabilecektir. Ve Sayın Alican'm 
dün de işaret ettikleri gibi, hiç değilse Mecli
sin gerekçeli bir karar vererek, Meclis araş
tırması gerçeği aydmlatmcaya kadar, bir 
olup bittinin durdurulmasının sağlayıcı bir 
Meclis kararma varmak imkânı hâsıl olacak
tır. Gensoru önergesinin kabulü ile, mevzuun 
daha etraflı konuşulmasına ve Meclisin evvel
ce verdiği -Meclis araştırması kararı istikâme
tinde kendi kendine sadık kalarak, bu araştır
manın sonucu ortaya çıfkmadaın bir olup bit
ti ihdas edilmesin tarzında bir karar ver
mesine imkân hazırlayınız. Önergemizin kabu
lünü tekrar saygıyla istirham ederim. Teşekkür 
ederim. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Deriner, Ba
kanlar. Kurulu adına. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; evvelâ çok değerli 
ve parlak konuşan bir hatipten sonra konuş
mak durumunda kaldığım için biraz sıkıntı 
çekmekteyim. Fakat mümkün olduğu kadar si
zi hakikatlere götürecek ve hemen hemen ra
kamlara istinadedecek malûmatı vermeyi ve 
bu suretle artık herkesin ağzında bir sakız 
gibi çiğnenmekte olan bu petrol konusu hak
kında bilgi edinmenize çalışacağım. 

Evvelâ, ilk olarak, Araştırma Komisyonu 
kurulmasına giden ve Meclisin bütün partile
rinin iştirak ettiği karara biraz dokunmak su
retiyle görüşmeye başlamak istiyorum. 

O zaman da konuşan sayın sözcü bu konuş-
mavı partilerüstü bir konuşma olarak mü
talâa etmiş ve zaferler düşünmeden, yalnız 
millî menfaatlerin konuşulması noktasından 
herkesin bu işe elinden geldiği kadar bir kat
kıda bulunması lüzumuna işaret etmiş ve 
sözlerine o şekilde başlamıştı. O birleşimi taki-
beden birleşimdeki konuşmama dönmek istiyo
rum. Ben de hakikaten neticenin böyle tecelli 
etmesi icabedeceğini düşünmüş, fakat konuş
ma ilerledikçe, bundan tamamiyle inhiraf 
edildiği ve eskiden beri söylenilmiş, cevapları 
verilmiş, buna rağmen yeniden bu 'kürsüve 
getirilmiş lâflar karşısında, benim bu düşün
cemin de favda sağlamadığını ve boşa çıktı
ğını arz etmiştim. Dünkü konuşmalarda işte. 
Sayın Yalçm'm konuşmasına mihrak yaptığı 

nokta bu idi; gerek benim ve gerekse kendi
sinin, gerekse sayın sözcünün bu toplantı
larda vermiş olduğu misallere, vermiş olduğu 
donelere mümkün mertebe dokunmadan, yal
nız bizi bugünkü görüşmeye götüren sebeple
rin izahı lâzımgeldiği noktasında toplanıyor
du. O da maalesef olamamıştır. Sayın sözcü
nün de ifade ettiği ve zabıtlara geçtiği gibi, 
tekrarda fayda vardır dediler ve sizin kafa
nıza bunu kabataslak sokmaya uğraşacağız 
tarzında da bir ifadede bulunmuşlardır . Ben 
burada evvelâ şu noktaya cevap vermekle başla
mak istiyorum. 

Ortada bir olup bitti meselesi var mıdır ev
velâ? Bu noktayı burada eğer tamamen vu
zuha kavuşturabilirsek, görülecektir ki, bu^ün 
görüşülmesi istenen gensorunun hiçbir mâna 
ve ehemmiyeti kalmamaktadır. Sayın Alican 
konuşmalarında o kadar güzel izah etmişler ve 
iki partinin düşüncelerini o kadar vazıh bir 
şekilde anlatmışlardır ki, bu vuzuh karşısın
da, benim burada tekrar etmem biraz zait ol
maktadır. Ama yine evvelki konuşmamda arz 
ettiğim noktalara kısaca dokunmak suretiyle 
cevap vermeye çalışacağım. 

Sayın Alican.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Açılsın dedi. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Neti
ceyi söylemeyindz. Neticeden evvel Sayın Ali
can'm Söylemiş olduğu iki partinin düşünce
leri ve düşünce istikâmetleri hakkında söyle
miş olduklarını söyleyiniz. Benim üzerinde dur
duğum .nıoktai nazar budur ve o günkü yani 
13 ncü Birleşimde yaptığım konuşmada bunları 
elimden geldiği kadar sizlere izah etmeye uğ
raşmıştım. Kısaca özetlemekte bir fayda vardır. 
Eğer tekrarlamakta bir fayda varsa bunları 
da özetlemekte ıbir fayda vardır. O da şudur: 
Bir defa olup bitti diye (bir mevzu sureti kati-
yede yoktur. Çünkü, Araştırıma Komisyonu ku
rulması önergesi verildiği zaman biz düşünce
mizi ve ne yapmak istediğimizi ondan çok evvel 
.deklare etmiştik, açıklamıştık, bunu yapaca
ğız demiştik. Ondan sonra bir araştırma ko
misyonu kurulması teklifi geldi. Biz de hem 
bunu, hem umumi petrol politikasını burada ta
mamen izah etmek, ve artık ağızlarda sakız gibi 
çiğnenmekte olan bu mevzuu rahat bir hale ıge-
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tlrmek için; çünkü bu mevzuun tamamen em-
niyet içinde ve rahat çalışmayı ica'bettipcn bir 
karakteri vardır, biz .memlekette !bunıı yerine 
'getiremediğimiz müddetçe petrol sanayiinden, 
yerli ham petrol istihsalinden beklediğimiz ne
ticeye sureti kafiyede erişemcyiz.. Burada 2 - 3 
gün ovvel Bütçe Komisyonunda bana sorulan 
bir sualin cevabını tekrarlamak istiyorum. Ora
da .dendi İd 1963, 1964 hattâ 1965 senelerinde 
niçin petrol araştırmaları biraz farklıdır, pet
rol araştırmalarında bir azalma vardır? Verdi
ğim eevaJbı arz edeyim: Petrol emniyet istiyen 
bir mevzudur. Bugün sade yabancı sermayenin 
değil, -memleket içinde 'bulunan yerli sermaye
nin dahi tanı ibir emniyet içinde 'çalışması mec
buriyeti vardır. Geçen toplantıdaki konuşıma-
mızda bizim petrol boru hattının '% 49 hisse
lerini Türk vatandaşlarına ve daha ziyade ta
sarruflara, durmakta olan tasarrufları (hareke
te getirmek liçin yapacağımız manipülasyona 
esas okluğunu arz etmiştim. Bu bizim, Adalet 
Partisinin anadoktrinidir, anaprensibidir. Bu 
prensibi yerine getirmek istiyoruz ve ı'bu pren
sip vasıtasiyle sermaye piyasasını yerleştirmek 
istiyoruz. Aynı zamanda memlekette mobiiize 
bir hareket yaratmak istiyoruz. Bu .hareket ne
ticesinde sizin düşünce]erinizden farklı olarak 
kalkınma içinde bulunan Türkiyeden herkes 
kendi nasibini alacaktır. Bu .'kalkınmadan yal
nız 'düşüncenize göre zenginler değil, bütün 'her
kes bila istisna faydalanacaktır. İşte bıiziım bu 
anaıgörüşümüze karşılık siz o zaman dediniz ki, 
«Biz bunları satmaya taraftar değiliz. Bu, al
tın yumurta yumurtlayan .bir tavuktur. Bina
enaleyh bu altın yumurtadan Türkiye Petrol
leri .Anonim Ortaklığı faydalanmalıdır ve ihat-
tâ licaboderse, siz bunu yaptığınız takdirde biz 
Ibunu ileride millileştireeeğiz. Benim verdiğim 
'cevaplar zabıtlardadır. İmkân bulduğunuz tak
dirde bunu yapmakta serbestsiniz» demiştim. O 
ıhalde bugün petrol mevzuunda olup bittiye ge
tirildi denilen bir nokta yoktur. Bu Ibizim pet
rol komisyonu kurulmasına karar verim emiz den 
çok evvel açıklanmıştır ve bunun üzerine ge
rekli komisyon teşkil ıcdilmiş ve işte bu şekilde 
organize edilmiştir. 

Sayın sözcünün bu önergeyi alelacele getirme
si sebeplerinden bir tanesi üzerinde de burada 
durmak, bir iki kelimeyle cevap vermekte fayda 

mülâhaza ediyorum. Malûmatın, doğrudan doğ
ruya radyolarda çıkan ve petrolün Akdenize akı
tılması sıralarında karşılıklı söylenmiş ve boru 
hattının senetlerinin satışa çıkarılacağına ait ya
yınlardan ileri geldiği de burada anlaşılmaktadır. 
Bunu da.böylece kaydettikten sonra, sual cevap 
tarzında olmaması için Devlet Demiryolları ile 
ilgili olan konuyu burada hemen, sırası gelmiş
tir, açıklamak istiyorum : 

Bu mevzu Sayın Sözcünün dediği gibi, bun
dan üç gün evvel Bütçe Komisyonunda da bana 
sual olarak sorulmuştur. Bunun katiyetle müm
kün olmadığını ve olamıyacağmı orada da ifade 
etmiştim. Bugün aynı kesinlikle burada tekrar 
ediyorum. 

Sayın Sözcünün geçen sefer komisyon kurul
ması sırasında da üzerinde durduğu ve mühim 
addettiği bir konuya burada temas etmek istiyo
rum. Bu konu petrol borusuna bizi götüren se
beplerin en bidayetinde bu konunun uğramış ol
duğu, kelime biraz ağır, sabotajlara temas etmek 
istiyorum. Biz bu sabotajların ne mertebede ol
duğunu ve ne olduğunu bugün dosyalardaki ev
raka istinaden tamamen öğrenmiş bulunuyoruz. 
Eskiden olduğu gibi, bütün bir yazının, söylen
miş olan lâfların yalnız muayyen bir iki fıkrası
nı almak suretiyle mevzu hakkında karar ver
mek ve bu mevzua ait neticeler çıkarmak hiçbir 
zaman doğru değildir. Nitekim bu konuda da 
böyle olmuştur. Komisyona gerekli belgeleri tak
dim edeceğiz ve bu konunun nasıl başladığını, 
nasıl inkişaf ettiğini ve bu inkişafta tamamen 
ekonomik görüşlerin hâkim olduğunu izah edece
ğim. 

Burada petrol boru hattı fikrinin ilk meyda
na çıkışı sıralarında memleketimizin petrolünün 
durumu hakkında 1 - 2 tane istatistiki cümle 
okumak istiyorum: 1961 senesinde Türkiye'nin 
ham petrol istihsali, 414 000 ton civarında idi 
ve bunun 300 - 350 bin tonu Batman'daki Türk 
rafinerisinde işleniyordu. Binaenaleyh, bunu çı
karacak olursanız, Türkiye'nin sevk edeceği pet
rol miktarı 50 000 ton civarındadır. Bunun ha
ricinde iki yabancı şirketin çıkarmış oldukları pet
rolün miktarı da 27 000 ton civarındadır. O hal
de, 1961 senesinde biz bir petrol borusu yapa
cağız diye karar verdiğimiz sırada memleketin is
tihsal kaynakları kaba taslak 450 000 ton civa
rında idi. Bu 450 000 ton ham petrolün 300 ilâ 
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350 000 tonunu Batman'daki rafineride işliyor
duk ki, bu rafineriyi ayrıca sonradan 700 000 to
na kadar tevsi ettik. 

Bu iki rakamı söylemekten maksadım şudur: 
Hiçbir zaman Türkiye'de petrol olmadığı veya 
bulunamıyacağı kanaatinde değilim. Bilâkis Tür
kiye'de bol petrol rezervleri bulunabileceğini ve 
bu rezervleri biran evvel memleket menfaatine 
en uygun bir şekilde hizmete getirmemiz lâzım 
geldiği kanaatindeyim. Bu tarihten sonraki geliş
meler, bugün bizi iftiharla söyliyebilirim ki. iki 
milyon tonun üstüne geçirmiş bulunmaktadır. Bo
ru hattının inşasından sonra bu rakamın kolay
lıkla 2,5 milyon tonu geçeceğini ve 3 milyon tona 
yaklaşacağını söyliyebilirim. 

Burada benim bilhassa işaret etmek istediğim 
mühim bir nokta şudur: Bizim bu 1966 senesinin 
sonunda 5,5 milyon ton civarında olan ham pet
rol istihsalinin kabataslak % 39 unu yerli ham 
petrolün teşkil ettiğine, bundan iki sene evvel bu 
rakamın % 20 olduğuna işaret etmekle yetinmek 
istiyorum. Bu çok mühim bir neticedir. 2 sene 
içinde yerli ham petrolün umumi istihlâkin için
deki yekûnu % 20 nin üstüne çıkmıştır. İşte bi
zim gütmekte olduğumuz politikanın'birinci fak
törü yüzdeyi mümkün olduğu kadar artırmak 
ve kendi kendimize biran evvel yeter hale gel
mektir. 

İkinci olarak temas edeceğim nokta, petrol 
boru hattının inşasına karar verildikten sonra 
daima söylenegelmiş bir noktayı burada açıkla
mak ve size bilgi vermek istiyorum. O da şudur 
ki, sayın sözcü dün buna burada temas etmiş 
ve petrol .boru hattının çeliğini almak için bir 
çelilf karteli ile karşılaştıklarından ve bundan 
dolayı da müşkülâta uğradıklarından bahsetmiş
lerdir. Her şeyin altında kötü bir maksat veh
metmek nedense itiyadımız olmaktadır. 

Şunu arz etmek istiyorum : Bir defa bizim 
elimize geçen dosyalarda boru hattının kaça çı
kacağına dair sarih bir bilgi yoktur. Mevcu-
dolan rakam tekdir. Bu rakamın içinde ne ka
darının boruya, ne kadarının işçiliğe gideceği 
hakkında en ufak bir bilgi yoktur. Dosyalar 
Komisyonun emrine arz edilecektir. Orada gö
rülecektir ki, bu keşif tamamen bir tek kalem 
şeklinde görülmektedir ve bu kalemin içinde çe
liğin miktarı hakkında en ufak bir bilgi yoktur. 

Şimdi vaziyet böyle olunca, çeliğin gelen fi
yatı pahalıdır, yahut bizim keşfimize uygun de
ğildir diyebilmek hakikaten zordur ve bunun üze
rine bina inşa etmek de hakikaten yerinde de
ğildir. 

Bir şey daha, söyliyeceğim. O da petrol boru 
hattının maliyeti hakkındadır. Bu maliyet hak
kında bugün kesin bir netice, bir rakam hâlâ el
de edilememiştir. Ancak 350 - 400 milyon 
Türk lirası civarında tahmin edilmektedir. Bir 
noktayı burada işaret etmek istiyorum ki, sayın 
sözcü bunu katî bir netice olarak almış ve Hükü
meti gensoruya getirmek için bunu birinci fak
tör olarak burada öne sürmüştür. O da petrol 
boru hattına tatbik edilecek kâr meselesilir. Ken
di konuşmaları zabıtlarda vardır. % 25 ve 20 
olarak işaret etmiş ve konuşmalarının hiçbir ye
rinde de bu iki rakamın tatbikinde bir mahzur 
mütalâa etmemiştir. 

Şimdi geçengünkü konuşmasında burada 
% 25 i ne hakla % 20 ye indirdiğimizi ve bu 
% 20 ye indirmeden dolayı 17 milyon bir za
rar tahassül ettiğini, bunda bütün Türk Mille
tinin hakkı olduğunu ve bu sebepten dolayı da 
Hükümet hakkında gensoru açılması lâzımgel-
diğini işaret ettiler. 

Bu % 25 veya % 20 rakamının katî olarak 
kimin tarafından nereye verildiği hakkında dos
yalarda bir bilgiye tesadüf etmiş değilim. Hattâ 
burada dünkü görüşmede bu kârın % 35 e ka
dar bâzı memleketlerde çıkarılabileceğini ifade 
etmişlerdir. O halde bu rakam mütehavvildir. 
Bizim ilgili dairelerimizin yapmış olduğu etüt
lere göre bunun % 20 olarak kabulü ve müdde
tinin de, kendilerinin yine dün ifade ettikleri 
gibi 8 sene değil, 10 sene olarak kabulü uygun 
mütalâa edilmiş, boru hattının muvakkat ilk ta
rifesinde bu şekilde bir kâr esası konulmak su
retiyle bir yıllık tarife tesis olunmuş ve Resmî 
Gazetede çıkmıştır. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Dev
let Yatırım Bankasına yazılan resmî yazıya ba
kınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Devlet 
Yatırım Bankasına 1963 veya 1964 senesinde 
resmen tevdi edilen bir rakam bugün muhak
kak surette uygulanması ieabeden bir rakam de
ğildir. Demin de söylediğim gibi, Devlet Ya
tırım Bankasına tahmin ediyorum ki, 300 milyon 
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üzerinde bir keşif verilmiştir. 350 milyona çık
mıştır, 400 milyona yaklaşmaktadır. Bunu da bu
rada kısaca arz ettikten sonra başka bir noktaya 
geçmek istiyorum. Burada... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ya
tırım Bankasına yazılan yazı sizin zamanmızda-
dır, Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Burada 
savın sözcüyle mutabık olduğumuz yegâne bir 
nokta vardır; o da rafinerilerin kârlı bir mües
sese olduğu noktasıdır. Hakikaten rafinerileri 
kârlıdır. Fakat bu kârların hesabında faiz 
hadleri bâzı ahvalde % 25 e, hattâ % 35 e kadar 
gider. Fakat bizim tatbik etmek istediğimiz kâr 
hadleri hakkında söylediğimiz her hangi bir ra
kam tamamen düşük veya görülür, büyük görü
lür ve tenkidedilir. 

Petrol hisselerinin dağılması ve satılması hak
kındaki miktarlar için bugün fazladan ilâve ede
cek hiçbir şeyim yoktur. Yalnız şu noktaya işa
ret etmek istiyorum ki, İdare Meclisi kararı ile 
verilecek hükümlere tamamen riayet etmek ve 
her halde orada vazife alacak arkadaşları da va
tanperver olarak kabul etmek iktiza eder. 

Petrol Ofis mevzuuna dokundular ve beni 
Petrol Ofis Umum Müdürlüğünde tâyinleri ya
parken Umum Müdürün mütalâasını almamakla 
suçladılar. Bu suçu kabul ediyorum. 

Üzerinde ehemmiyetle durdukları ve her 
defasında söyledikleri ATAŞ'm vergi mevzuu
dur. Geçen sefer arz ettim, vergi komisyonun
da incelenmektedir. Kanunların icaibı ne ise ye
rine getirilecektir. 

Rafinerilerin tevsii konusu üzerinde kısa
ca arzı cevap etmek istiyorum ve bizi buna gö
türen sebepleri arz etmekte fayda vardır. 

1966 seneısiriin sonunda Türkiye'nin ham 
petrol ithalâtı ve işlenmesi 5 milyar 200 mil
yon tonu bulmuştur. Bizim rafineri kapasite
miz 4 milyar 800 bin tondur. Rafinerilerde dı
şardan gelen ham petrolün daha fazla işlene
ceği ve buna karşılık dışarıya fazla döviz ve
rileceği konusu tamamen yanlıştır. Sebebi, 
'boru hattı inşa edildikten sonra Türk petro
lünü bütün rafinerilerde iışliyeceğiz ve evvelce 
proseverballerle taahhüt etmiş olduğumuz mik
tarlardan fazla petrol işlemiyeceğiz. 

Dışardan getirilen ham petrolün fiyatı üze
rindeki tartışmalar buraya tekrar getirilmiş
tir. Bu tartışmalarda afişe fiyatlar sanki de
vam ediyormuş gilbi bir vaziyette konulmuş
tur. Bugün Türkiye'ye* petrol ithal eden ya
bancı şirketlerin hiçbiri afişe fiyatlar üzerin
den petrol vermemektedir. Bu, % 20 cidarın
da bir indirime tabi tutulmuştur. Bunun hak
kında geçen görüşmemde uzun tafsilât verdiğim 
için burada bunu tekrarlamıyacağım. 

ıSayın Ekrem Alican'ın konuşmasına kısa bir 
cevap vermek istiyorum, gerçi bir miktarını 
söylemiş bulunuyorum. Herkesin, iki partinin 
görüşleri tamamen bellidir. Bu görüşleri ta
mamen objektif bir surette izaih ederken gör
düğünüz gibi, alınmış olan kararın 7.9 şeklin
de olduğu söylenmiştir. Binaenaleyh, prensip 
itibaariyle demin de izaih ettiğim gibi, bizim 
görüşümüzle diğer tarafın görüşünün bir 
kompromiye gitmesi, yahut daha doğrusu bir 
yerde bağlaşması bu iki görüşün tamamen 
başka istikametlerde olmasından dolayı sizi 
tereddüde getiren noktanın düzeltilecek bir 
mahiyet olması, sizin noktai nazarınızı düzelte
cek bir mahiyet olacağını tahmin etmemekte
yim. Bu sebepten noktai nazarınıza, yani ko
misyon raporunun neticesine kadar bu ertele
menin taraftarı değilim. 

Bir noktayı daha sormuştunuz ve tavzihi
ni bilhassa rica etmiştiniz, o da, Sayın Çe
tin Altan'm Türkiye'nin dışarıya fazla ödemiş 
olduğu 3 milyar Türk lirasının doğru olup ol
madığı hakkında sarih bir beyan vermem idi. 
Bu noktayı kısaca şöyle arz ediyorum : Bir de
fa hesap mebdei olarak rafinerilerin servise 
girdiği tarihleri almak zarureti karşısındayız. 
Aksi takdirde bundan evvelki mahsuller ta
mamen beyaz mahsullerdir ve ihtiyacımıza gö
re getirilmişlerdir. Bir fark tahassul ediyorsa 
o fark da askerî maksatlar için getirilmekte 
olan 500 bin tonluk ham petrolün % 27 indiri
me taJbi olması, diğer taraftan ATAŞ ve İPRAŞ 
grupü yabancı şirketlerin getirdiği petrolün 
de % 20 civarında bir indirime taJbi olması lâ-
zımgelir. Rafinerinin servise girmesinden iti
baren, ithal edilmiş olan yabancı ham petrol 
için 183 milyon dolarlık bir transfer yapılmış 
bulunmaktadır. Rakamlarda yüzde 10 bir faz
lalık olduğunu nazarı itibara alırsak, 18 mil-
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yon dolarlık bir fark mevcuttur. Binaenaleyh, 
Ibunu 3 milyar olaralk mütalâa etmek hiçbir za
man doğru değildir. 

Burada şunu işaret etmek istiyorum, bu 
tahassul etmiş olan, arada var gibi görünen, 
rakamların tamamen suni olduğun/u ve afişe 
fiyatlar dolayısiyle memleket kaybının hiçbir 
zaman bu raddede olmadığını, bundan üçte 
•birinden daha aşağı olduğu komisyona bütün 
gerekçeleriyle ve bütün raJkamları ile takdim 
edeceğiz. 

Sözlerimi burada bitirir, beni dinlemek sab

rını gösterdiğinizden dolayı hepinize teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Meclis Grupu Başkanvekili Turhan Fey-
zioğlu'nun, petrol boru hattının hisse senetlerinin 
özel kişilere satılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile 
ilgili olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler 
ve ham petrol fiyatları konularında Bakanlar 
Kurulu hakkında bir gensoru açılmasına dair 
bulunan ömergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul' 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş-
memiştir efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretti 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/305; Cumhuriyet Senatosu 1/704) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 185; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 877) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanı İsmet Sezgin'in bir önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemde bulunan Vakıflar Genel Müdürlü

ğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarılarının takdimen ve ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyon Başkanı 
Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 185 S. 
nundadır. 

Sayılı basmayazı tutanağın so-

Saym Hükümet ve Komisyon yerindedir. 
Efendim, tasarının tümü üzerinde söz istiyen 

var mı?.. Yok. Bulunmadığına göre maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı ( A / l ) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
340 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 

13.000 Yönetim Giderleri 

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

14.000 Hizmet giderleri 

Lira 

40 000 

300 000 

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

Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 (Özel gelirler) bölümünün 

— 305 — 



M. Meclisi B : 34 20 . 1 . 1967 O : 1 

72.400 (Gecem yıldan devreden nakit) madde
sine 340 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunun Başbakan ve Maliye 

Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen var mı?.. Yok. Bulunmadığına göre tasarı 
açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlılc-
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/304; Cumhu
riyet Senatosu 1/703) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 186; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 876) 
(D 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Yok. Bulunmadığına göre mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Karayolları Genel Müdrülüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
.1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine 96 183 000 lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(1) 186 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Lira 
Bölüm Eklenen 

(A/ l ) 
12.000 Personel giderleri 20 000 000 

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

(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 000 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 68 183 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 000 000 

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

(A/3) 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 5 000 000 

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

Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. —• Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) . maddesine 
96 183 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 'Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lelıte, aleyhle söz 
istiycn var mı efendim?.. Bulunmadığına göre 
tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. .Kutular sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişliktik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon baıkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/302; Cumhuriyet Senatosu 1/702) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 187; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 875) (1) 

BAŞKAN •—• Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı efendim?.. Bulunmadığına göre 
maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
79 831 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

[il] SAYILI CETVEL 

B. 
'Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 
Adalet Bakanlığı 

15.000 Kurum giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kaibuıl edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
18.000 Yönettim giderleri 7 811 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2)ı 

B. 
Düşülen 

Lira 

'Bayındırlık Bakanlığı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 000 000 

B. 
Düşülen 

Lira 

(1) 187 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, ıtes'iıs ve büyük onarım 
giderleri 60 700 000 
Bx^ŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Malkina, teçhizat ve taşıt allan
ılan ve onarumları 6 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştirt 

(A/3) 
Adalet Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve saltmalmalar 2 000 000 

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

Maliye Bakanlığı! 
34.000 Malî transferler 7 811 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
32.000 Eamulaşltırma ve sa'tınalmalar 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir, 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan cet
velleri ile binlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuıtuyorum. 
Madde 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/2) işaretli cetpelin İmar ve İskân Bakan
lığı kısımmın 21.000 nci (Etüt ve proje giderle
ri) bölümünün 21.713 ncü (Teknik personel ge
çici görev yollukları) maddesinden 4 887 lira 
düşülerek aynı Baikanlılk bütçesinin (A/3) işa
retli cetvelinde 778 sayılı Kanunla açılmış bu
lunan 36:350 nci (Greçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları «Bu ödenekten hareanmıyan kısmı
nı ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Mali
ye Balkanı yetkilidir.») maddıesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Katoul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
15 245 155 lira düşülerek ilişik (3) sayılı ceıt-
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velde yazılı yeniden açılan tertiplere olağanüstü 
ödenek olarak: aktarılmıştır. 

(BAŞKAN — 2 ve 3 sayılı cetvelleri ofcuıtu-
yoram. 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/ıy 
Adalet Bakanlığı1 

B. 
14.000 Hizımet giderleri 

Düşülen 
Lira 
100 OOO 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımdyenler... Kabul edilmiştir.-

Millî Savunma Balkanlığı 
12.000 Personel giderleri 6 229 512 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir, 

13.000 Yönetim giderleri 4 153 592 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımıiyenler... Kabul edilmiştir, 

16.000 Çeşitli giderler 1 992 
'Sağlık: ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

14.000 Hizmet giderleri 2 820 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

15.000 Kurum giderleri 81 940 
BAŞKAN — Kabul edenler...-
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2> 
(Millî Savunma Balkanlığı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıtı 
alımları ve onarımları 2 107 000 

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

iSağUk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
23.000 Malkina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 213 135 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımdy enler... Kabul edilmiştir. 

•(A/3)-
Adalet Baikanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 2 355 164 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
Düşülen 

Lira 

[3] ISAYILI CETVEL 

•(A/3), 
Adalet Balkanlığıı 

36.000 Bıorç Ödemeleri 2 455 164 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir.. 

Millî Savunma Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 12 492 096 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir., 

ISağlılk ve Sosyal Yardım Balkanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 297 895 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir, 

Üçüncü maddeyi okunan ekli cetvelleri ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi olkutuyorulm. 
MADDE 4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/3) •işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı; 
(kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölümü
nün 34.117 nci (5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fılkrası gereğince Karayolları 
Oenel Müdürlüğüne) maddesine 25 000 000 lira 
elklemmişıtir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 med maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — 1966 yılı Bütç'e Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında yeniden açılan 36.350 nci (O-eçen ve 
eslki yıllar karşılılksız borçları «Bu ödeneğin 
barcanmıyaın kısımmı erteısi yıla devren ödenek 
-kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») mad
desine 4 267 649 lira olağanüstü öıdenek konul
muştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarilhinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmişltir. 
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Madde 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. ^ 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen var mı efendim? Bulunmadığına göre 
tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 

4. — İthalde alınacak Damga Resmi hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçiş
leri, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/301) (S. Sayısı : 182) (1) 

ıBAŞKAN — Efendim Sayın Maliye Baka
nının bir önergesi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münde yer alan 182 sıra sayılı İthalde alınacak 
Damga Resmi haikkında Kanun tasarısının müs
taceliyet ve ehemmiyetine binaen öncelik ve ive
dilikle diğer işlere takdimen görüşülmesini anz 
ve teklif ederim. 

Maliye B>akanı 
Cihat Bilgelhan 

BAŞKAN — Görüşülmesi istenilen kanun 
tasarısı gündemin ikıinci defa görüşülecek işler 
(bölümünde 22 nei sırada yev almış bulunuyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
C. H. P. Grupu adına Sayın îlyas Seçkin, 

buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 

(Samsun) — Sayın Başkan, pek muhterem ar
kadaşlarım; ithalâttan alman Damga Resminin 
yüzde 5 ten yüzde 15 e çıkarılması hakkındaki 
Hükümet tasarısını konuşmaya başlıyoruz. 
C. H. P. Grupunun bu tasarı hakkındaki gö
rüşlerini ifade etmek maksadiyle huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, piyasada hayat pa
halılığının çok arttığı haberlerinin yaygın hale 
geldiği gazete manşetlerine her gün bir çeşidinin 
intikal ettiği Sayın Maliye Vekilinin devalüas-

(1) 182 S. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

yon haberlerini ısrarla tekzibetmesine rağtmen, 
devalüasyon haberlerinin dolaştığı, hakikaten 
fakir halk kütlelerinin büyük geçim sıkıntısıyla 
karşı karşıya geldiği bir dönemde Hükümet 
programına, Beş Yıllık Plânın 1967 yılı uygu
lama programına, Sayın Başbakanın iki sene
den beri verdiği çeşitli beyanlarında ifade ettiği 
vergi konmıyacaktır, vergi zammı yapılmıya-
eaktır şeklindeki beyanlarına ve gerekse Sayın 
Maliye Vekilinin, gerek bundan evvelki Maliye 
Vekili ve gerekse bugünkü Maliye Vekili Sa
yın Cihat Bilgdhan'm çeşitli vesilelerle yaptığı 
beyanlara rağmen, bir milyar lirayı aşan bir 
miktarda vasıtalı vergilere zam yapılmasını der
piş eden tasarılardan birincisi şimdi konuşma
ya başladığımız ithalâttan alman Damig Resmi
ne % 10 miktrmda zam gerektiren kanun tasa
rısıdır. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarıma baş
larken ifade edeyim, evvelâ Hükümetin tasarıyla 
almak istediği vergi nedir, malhiyeti nedir? Bu
nu kısaca arz etmeye çalışacağım. 

1963 yılında 1 nei 5 Yıllık Plânın öngördü
ğü yatırımların finansmanında kullanmak üze
re, ihtiyaç görülen malî kaynakları temin etmek 
maksadiyle ve 5 yıllık plânda açıkça yazıldığı 
üzere, ithalâttan alman Damga Resmi namı al
tında yüzde 5 oranında ve muvakkat 5 yıl için
de yürürlükten kalkmak şartiyle bir vergi ih
das edilmiş idi. 1963 - 1964 - 1965 ve 1966 yılla
rında ithalât sırasında ithalâtçıların gümrük 
idarelerine verdikleri beyannamelerde ithal edi
len malın yüzde 5 i nisbetinde bir vergi 4 sene 
alınmış ve 1967 yılında da alındıktan sonra yü
rürlükten kaldırılacak idi. Şimdi Hükümet bu 
tasarı ile, yüzde 5 oranında almakta olduğu ve 
1967 yılı sonunda, muvakkat mahiyette yürür
lükte olduğu için, kalkacak olan bu vergiyi 
1972 yılma kadar uzatmak bir tarafa, aynı za
manda bu verginin nisbetini % 5 ten % 15 e çı
karmayı da Büyük Meclise teklif• etmektedir. 

Mu'hterem arkadaşlarım, şu anda Bütçe Kar
ma Komisyonunda görüşülmekte olan 1967 yılı 
Bütçesinin çeşitli maddeleri görüşülürken ifade 
edildiği üzere, Sayın Maliye Bakanının beyan
ları veçhile 1967 yılında 800 milyon dolarlık it
halât yapılacak olduğuna göre, şimdi getirilen 
Hükümet tasarısı teklif edildiği şekilde kanun
laşırsa Hükümetin eline, 800 milyon dolarlık it-
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'halattan 1967 yılında yıllık tutarı, 650 milyon 
lira munzam bir vergi alma yetkisini Hükümet 
'kazanmış olacaktır. Yani bu tasarı kanunlaşırsa 
Hükümet, ithalâttan şimdiye kadar alınanların 
üstünde, buna ilâveten, Ibuna munzam olarak 
1967 yılında 650 milyon lira ithalâttan alman 
Damga Resmi namı altında bir vergi almak yet
kisine sahibolacaktır. Tasarının getirdiği hüküm 
budur. Hükümetin varmak istediği hedef, bu 
nam altında ithalâtçılardan, ithalâttan Damga 
Resmi namı altında 650 milyon lira daha fazla. 
Damga Resmini almaktır. 

Muhterem arkadaşlar, halen 1967 yılı sonun
da ömrü nihayet bulacak olan yürürlükteki ka
nuna göre % 5 nislbetindeki verginin 1967 malî 
yılında bütçeye getireceği .hasılat 300 milyon 
lira civarında idi. Hükümet filhakika geçici 
komisyonda verdiği izahatta bu kanunla bu ver
gi ııisbetini yüzde 15 e çıkarmakla ıberaiber 1967 
yılında ıbu nis/b-cıtin yüzde 15 olarak kullanılma
yacağını yüzde 10 ile iktifa edileceğini ve yüz
de 5 'ten yüzde 10 a çıkarmak suretiyle 1967 
yılında 325 - 350 milyon lira civarında munzam 
'bir varidatı bütçeye temin etmek istediğini söy
ledi. Yani ıbu kanunla Hükümete verilen yetki
ye rağmen Hükümet kararnamesi ile bu 'vergi
nin nisbeti yüzde 15 i geçmemek üzere kendisi 
(tâyin edecektir .ve resmen ifade edildiğine göre, 
1967 yılında yüzde onu bulacaktır. 

Muhteremi arkadaşlarım, şimdi sayın Hü
kümet 'temsilcileri ve muhterem iktidar partisi 
grubuna mensup arkadaşlarımızla son aylarda 
yaptığımız resmî ve hususi konuşmalarda en
cümen çalışmaları sırasında yaptığımız konuş
malarda; «Canım efendim, isiz de ther lâf m ba
şında, her defasında vatandaştan vergi almıyor
sunuz, vergi almıyorsunuz der durursunuz ya, 
işte alın ıbakalım ıgctirdik, siz de çıkın Meclis 
kürsüsünden 'bunları savunun beyaz oy verin» 
derler. Evet, (bütün bunları 1961 »cnesiudciiıbe-

ri, ,bu Meclis kürsüsünden çeşitli vesilelerle ifa
de edip millî •kaynaklarımızı harekete ıgetirmek 
şarttır, sağlam ve sıhhatli kaynaklardan teinin 
edilecek varidat ile i5 yıllık plânlanımızın fi
nansmanlarını temin etmek şarttır. Türk ekono
misinin istikrara ıkavuşması ve yalbanıeı dostla
rımızın, müttefiklerimizin Türkiyenin kalkın-
ması için yapacakları yardımların artırılması 
için bu vergileri almak lâzımdır, tezini müda
faa eden ve her türlü rizki ıgöze alarak, iktidar

dan düşme dahi dâhil, müdafaa eden Cumhuri
yet Halk Partisi -grupu adına arz ediyorum ki, 
ıbiz bu prensiplerden zerrece fedakârlık yap
mış değiliz. Vaktiyle ımüdafaa ettiğimiz prensip
leri, alnımız açık .olarak, bugün de müdafaa 
ederiz, bundan sonra da ımüdafaa edeceğiz. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım, nazarı dik
katini celbederim. Büyük Meclisin; Hükümet 
Başkanı çeşitli vesilelerle Hükümette ıgeçmeden 
evvel, daha muhalefet partisi lideriyken se
çimlerden evvelki beyanlarında ve Barbakan 
Yardımcısı olarak yaptığı beyanlarda, «vergi 
almaya lüzum yoktur, biz kalkınmayı bu mil
lete ağır vergiler yüklemeden gerçekleştirımenin 
tılifsıuımı biliyoruz» dediler. Bundan evvelki Sa
yın Maliye Bakanı da ve şimdiki Sayın Maliye 
Bakanı da çeşitli 'beyanlarında, «munzam ver
giler alınmasına lüzum yoktur, vatandaşın 
daha ağır vergiler ödemeye takati yoktur, 
vatandaşa daha ağır vergiler yüklemenin lüzu
mu yoktur» d emik tir. Buna rağmen ıbngün, bir 
milyar 'lira tutarında bir vergi zammı ile Hü
kümet Meclisin karşısına gekmş'tir. Bunlardan 
birincisi 1967 yılında sadece damga resim inden. 
325 milyon lira almayı öngören tasarı şimdi 
buradadır. 

Muhterem arkadaşlar, 1962 senesinin sonun
da ve 1963 senesinin Ocak ve Şubat aylarında, 
Ibu Meclislerde teşriî vazifede 'bulunan sayın ar
kadaşların hafızlarını tazelemelerini istirham 
•ederim. O zamanlar ela aynı mahiyetteki ver
giler, o zaman iktidarda bulunan koalisyon 
Hükümetlerinin Başbakanı İsmet İnönü'nün 
.gönderdiği tasarılardan bu şekil vergiler tet
kik edilmiş ve kanunlaşmıştır. Yalnız, 1963 
senesinin Şubat ayında kanunlaşan -vergiler 
arasında 1 159 000 liralık bir varidatı öngörü
yordu. % 40 dan fazlası, vasıtasız vergiler 'alan
larına dâhildi. Ve şu prensibi hiçbir zamanı göz
den uzak tutmadık, millî gelirin vaıtandaşlar 
arasında âdilâne taksimin en. başarılı aracı olan 
vasıtasız vergiler alanındaki reformların yapıl
masını cesaretle müdafaa ettik ve hu konuları 
meclislerden geçirmek için çalıştık. Ama şimdi 
görüyoruz ki, muhterem Hükümet sadece ve sa
dece vasıtalı vergiler alanına ehemmiyet ver
mekte, yani paüıahlığı o derece artıracak, vatan
daşlar arasında millî gelirin dağılışını çok daha 
gayri âdil hale getirecek ve tehlikeli oranda 
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bozacak, muvazeneyi hozacak olan vergiler ala
nına Hükümet ehemmiyet verir görünmekte-
dir. İşte onun için biz bu kanunları, mücerret 
bu mahiyetleri itibariyle, tasvibetmiyoruz. Sim
di hafızalarınızı, o günkü Meclislerde vazife gü
ren muhterem arkadaşlarımın hafızalarını o 
günlere irca etmelerini istirham etmiştim. Ba
kınız o zamanki ianamuhalefet partisine mensup 
muhterem Adalet Partisi sözcüleri ve hatipleri 
neler söylemişler o kanunlar hakkında. 

'Bizzat ithalâttan alınacak damga resminin 
yüzde 5 oranına çıkarılması yeni bir ımuvakkat 
vergi ihdas edilmesi hakkındaki kanun burada 
«görüşülürken, ımıuhterem A. P. li hatip arkadaş
larım neler söylemişler'? Konuşanlar, Saym Sa
bahattin Savacı, Sayın İhsan Gürsan, Sayın Et
ileni Kılıçoğlu, iSaym Covat Önder, bu kanun
lar hakkında ana muhalefet partisi adına bu 
'kürsüden fikirlerini beyan etmiş, demişlerdi ki, 
hulâsa olarak arz ediyorum: Bu vergilerin hiç 
birisine lüzum yoktur, dışarıdan yardım al
mak kâfidir, meselelerin halledilmesi için - za
bıtlarda vardır - siz dışarıdan yardım alın, va
tandaşlara yeniden vergi koymağa lüzum yok
tur. Hani olumlu, müsbet tenkitler yapılsın, 
muhalefet partisi, bunu memnuniyetle karşıla
rız diye iktidar partisine mensup muhterem 
Adalet Partisi milletvekilleri ve sayın bakan
lar burada, beyanlar da bulundular ya, o za
man ne çeşit olumlu tenkitler yaptıkları mey
dana çıkıyor. (A. P. sıralarından çıkacak) hayır 
arz edeceğim, istical buyurmayınız. Grup adına 
ihsan Gürsan konuşuyor, sayın dostum, İhsan 
Gürsan, «Bu hükümlere lüzum yoktur. Devlet 
kendi elindeki tesisleri vatandaşlara devretsin, 
Devlet varidatı artar - zabıtlarda var - Devlet 
kendi İktisadî Devlet Teşeküllerinin elindeki 
tesisleri, fabrikalar özel sektöre devretsin, 
Devlet varidatı artar.. Bununla kalkınma ger
çekleşir,» diyor. (A. P. sıralarından anlaşılma
yan müdahaleler) burada var beyefendi, vak
tinizi almamak için söylemedirn. Sayfasını, sa
tırını da ifade edeyim efendim. Millet Meclisi 
41 nci Birleşim 6 . 2 . 1963, sayfa : 505 - 506. 

Bakınız arkadaşlar: Türkiye, hariçten yar-
-dım almadıkça Beş Yıllık Kalkınma Plânını 
realize edemiyecek... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Beş Yıl
lık Plânın, hiç yardım almadan yapılacağına 
kani misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bilgin istirham ediyo
rum, müdahale etmeyiniz. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Dahası var, 
çok entrasan fikerier ifade edilmiş, istirham 
edeceğim arkadaşlar. Bu zabıtlar lâf olsun di
ye tutulmuyor. Herkes zamanında ne söylemiş, 
şimdi ne icraat yapıyor, bunu kamu önüne se
receğiz ki, bundan' sonra gelenler, şimdi söy
leyenler, gelecekte, söyledikleri lâfların me
suliyetlerine katlansınlar, onun için bu zabıt 
müessesesi ihdas edilmiştir. Evet, evet... Bu hu
suslarda çok entrasan bir beyanat, «Bu çeşit 
kânunlar, bu çeşit vergiler Anayasaya aykırı
dır» Cevat önder, Anayasanın 61 nci ınadesine 
göre diyor ki, «Vatandaşlardan vergiler ikti
sadi ve malî gücü oranlarında alınır. Şimdi 
bu geniş halk kütlelerine hitap eden vasıtalı 
vergiler, vatandaşların malî güçlerini, kudreti
ni aşıyor.Bu bakımdan Anayasaya aykırıdır» 
Adalet Partisi Grupuna mensup muhterem Ce
vat önder arkadaşımız burada söylemiş, şahsı 
adına. (A. P. sıralarından İhsan Gürsan mı ses
leri) Tümü hakkında İhsan Gürsan böyle şey 
söylemez, o daha ciddî lâflar eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vaktiyle 
Anayasaya aykırıdır diye Mecliste ifade edem bir 
milletvekili, beyaz oy verdiği Hükümetin bu 
çeşit tasarıları Meclis huzuruna getirdiği za
man, sesini yükseltmesi gerekmez mi, mantık 
bunu gerektirmezini ? Ha, demek ki, söyle, söy
le, söyle vatandaşa karşı, ama söylediklerin 
gerçeklere, aykırı imiş, Anayasaya aykırı 
imiş, vat>aındaşı kandırmak için söylenmiş, bun
ların hiç ehemmiyeti yok. Burada, bu Meclis 
kürsüsünde söylenen sözlerin mesuliyetini in
sanın yanlız kendi hayatında, değil, politikada 
değil, öldükten sonra da çeker, çocuklarından 
da sorulur. Anayasanın 61 nci maddesine aykı
rıdır, diye bir Adalet Partili milletvekili ar
kadaşım gelecek bu kürsüden, vaktiyle yüzde 
5 e çıkarılması hakkındaki kanun tasarısı hak
kında fikir beyan edecek, ondan sonra bu ar
kadaşımın mensubolduğu Hükümet, bu verigi-
yi, öyle 200 - 300 milyon değil, 650 milyon lira 
artıracak şekilde tasarıyı getirecek ve bu arka
daşımdan ses çıkmayacak. Olmaz... Çok entra-
ısan bir şey, «Efendim, diyor, Hükümet bu ka
nunları getirmiş, bu kanunlar daha Meclislerde 
kabul edilmedi ki, kabul edilip, edilmiyeceği 
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de belli değil. Ama daha evvel Hükümet bun
ları varidat olarak Bütçeye koymuştur.» 

Bugünkü Hükümet de 1 milyar lirayı, ka
nunlar Meclisten geçmemiş olmasına rağmen, 
bütçesine koymuştur, Anayasaya aykırı hareket 
etmiştir, ve bütçe tekniğene aykırı hareket et
miştir ve Muhase'boi Umumiye Kanununa ay
kırı hareket etmiştir. Hakkıdır, grup a istina
den tasarı hazırlıyacak, Hükümöt olarak ince
lirlerden kendi gruplarının reyleri ile geçirecek, 
ıbunun karşılığını 1 Mart 1966 Bütçesine elbet
te koyacak. Yani demek istediğim, lâf şuradan 
açıldı, olumlu, yol gösterici istikamette ten-
kidlcr yapılsın diyorlar ya, bakınız, bütün bun
ların esirgenmemiş olduğunu Türk kamu oyu
na buradan ifade etme'k istiyorum. Yoksa bir 
Hükümet, Devleti idare etmek, milletin kalkın
masını temin ötmek için, yatırımları karşıla
mak için elbeltte vergi koyacak. Bunda kimse
nin şüphesi olmaz. Ama vaktiyle söylenen söz
ler bu, ve o zaman bizim bu istikametteki ça
lışmalarımızın nelerle tavsif edildiğini ibaret
le ortaya koymak için bunları ifade ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Damga Res
minden alınacak olan vergi 650 milyon lira artı
racak şekilde Hükümete yetki veriyor, Cumhu
riyet Halk Partisi olarak sadece bu mahiyette
ki vergilerin artırılmasının karşısındayız. 650 
milyon liralık vengi alınması yetkisini verdiği
miz zaman bütçenin üçüncü ayında ödeme güç
lükleri, finansman ihtiyaçları, nakit ihtiyacı 
Hükümeti sıktımı 650 milyon liralık yetkiyi 
Hükümet, 1967 malî yılının ikinci ayında, üçün
cü ayınlda kullanabilir., Efendim kullanamıya-
cağım.. Bu çeşitli beyanlar, hiç vengi koymıya-
cağım, diyor, şimdi getiriyor bir milyar ver
gi. Onun için, evvelemirde Hükümete bu şekil
de 650 milyon lira, Gümrük Vergisinden ala
cağı Damga Resmini 650 milyon lira artıracak 
bir yetkinin Hükümete sağlanmasına sureti 
kafiyede taraftar değilim. Kanunlar, hangi nis-
tbotte vergiyi Hükümet almak istiyorsa, iktidar 
partisi bu löJböti kesin vergi olarak rijit ola
rak tesbit etmelidir. Hükümetin hangi ahval
de ve ne gibi anlarda vatandaşa 300 milyon li
ra daha fazla vergi koyacağını bilmeden, mec
lislerin böyle yetki vermelerine taraftar deği
liz .Bâzı mühtemem arkadaşlarımız Anayasa
ya aykırı filân demişler. Bu Anayasaya aykırı 
olmaz ama, demo'klcsin kılıcı gibi, otuz milyon 

vatandaşın üzerinde Hükümete 360 milyon li
ra tutarında, muazzam bir miktar munzam ver
gi alma yetkisi her an Hükümetin elinde bu
lunursa ne zaman kullanacağı belli olmaz. Bu 
yetkinin Hükümete -tanınmasına sureti kafiye
de taraftar değilim. Ya Hükümet' % 15 ala
cağım diye bir kanun verir veyahuttu böyle 
% 15 e kadar vergiyi çıkarma yetkisi Hüküme
te aittir, şeklinde, böyle bir teklifi makbul ve 
muteber saymıyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1967 plâ
nında böyle bir yeni vergi alınacağına dair 
hüküm yo'k. Ne var? Buna rağmen onu arz 
edeyim. 1967 programında Hükümet bu konu
larda 1967 yılı içinde ne gibi icraatın yapılaca
ğını, nasıl hülâsa etmiş, nasıl izah etmiş, nasıl 
bir prensip getirmiş? Bunu arz edeyim. 1967 
programının 16 ncı sayfasında Hükümet di
yor ki, «Gelir dağılımı politikasının en önemli 
araçlarımdan birisi de vergi politikasıdır.» doğ
rudur. «Toplum tasarruf seviyesini artırmak 
amacı ile plân döneminde yapılan vergi değişik
likleri ve konan yeni vergiler, toplam vergiler 
içerisinde, vasıtalı vergiler nisbetini artırıcı 
yönde olmuştur.» Bunun gelir dağılımına olum
suz etkisi olacağı söylenebilir. Yani 1967 yılın
da vasıtalı vergiler istikametinde çalışmalar 
olmıyacak, olumsuz tesirler meydandadır. Da
ha çok vasıtasız vergiler alanında çalışmalar 
yapacağız, o konuda reformlar yapacağız, o ko
nuda varidatı artıracağız, prensibini koyar, 
ondan sonra sanki bu prensibi buraya koyma
mış gibi, Hükümet-gözünü kırpmadan, tam ak
si istikam ette vasıtasız vergilere bir kuruş zam 
yapmadan, vasıtalı vergilere zam yapıyor. Va
sıtasız vergiler alanımda en ufak bir reform ha
reketine girişmeden, 1967 yılında vasıtalı ver
gilere bir milyar liralık zammı gözünü kırpma
dan yapar. 

Bakın ne diyor yine 16 ncı sayfada: «Ver
gi bünyesinde yapılacak düzenleme ve iyileştir
meler vergi kayıplarını azaltarak gelir dağılı
mını olumlu bir yoldan efkiliyecekbir,» 

Yine aynı programın, ('Bütçenin daha etkili 
kalmasını sağhyacak tedbirler) bölümünün say
fa 121, son praragrafında ne diyor arkadaşlar: 
«1967 programı ek finansman ihtiyacını karşı
lamak amacı ile konsolide bütçenin gelirlerini 
artıracak vergi tedbirleri incelenerek mevzuat 
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değişikliğini gerektirecek tedbirlerle ilgili ha
zırlıklar hızla tamamlanacak.» 

Şimdi bu uğurda yapılan çalışmalar, büyük 
Meclisimize gelen ithalden alman Damga Res
mini % 5 ten % 15 e çıkardım demekten iba
rettir. Bunun için çalışmaya lüzum yokki, iki 
satır yazı ile Meclise gelir kanunlaşır. Bu 1967 
programında gösterilen ilkelere uygun vergi 
reform tedbirleri, çalışmaları onlar ciddî iştir, 
bunu bekliyoruz biz Hükümetten. 

Şimdi 350 milyon lira, Hükümetin ifadesine 
göre, 'bizim görüşümüze göre 650 milyon liralık 
zam derpiş eder. İthalâttan alman Damga Res
mi. iki gün evvel aynı komisyonda bir kanun 
tasarısı kabul edildi, akar yakıtlardan alına
cak olan Gider vergilerine yapılacak zam. 300 
küsur milyon lira da ondan. Şekerden alınacak 
İstihlâk Vergisine zam, Tekel Resmine zam.. 
Arkadaşlar, böyle mütemadiyen İstihlâk Vergisi 
istikametindeki zamlarla hayat pahalılığı çe
kilmez hale gelir vatandaş için. Bizim endişe
miz budur. Saym Maliye Bakanı dün bir fo,e- ' 
yana't vermiştir, Türkiye'de ihaya't pahalılığı 
yoktur diyor. Niye? 1965 yılının son gününde 
toptan eşya fiyatları 307 puvan idi, 1966 yılı
nın son gününde de 307 dir? Binaenaleyh, ha
yat pahalılığı yoktur, demiş. 

Efendim, 1965 yılında endelksin vasatisi 
294, 1'966 yılında endeksin vasatisi 307 dir. 307 
den 294 çıktı mı, 1965 senesindeki hayat paha
lılığı 1966 da aynı kalmış demek değil, 1966 da 
1965 e nazaran 13 puvan daha yükselmiş de
mektir. Saym Maliye Bakanı 1965 in son gü
nündeki rakamları 1966 vasatisi ile karşılaştı
rırca, elbetteki hatalı neticeye varır. Ama ka
mu oyunu bu ikna etmiyor. Ve gazetelerde 
gördük ki, Maliye Bakanının !bu hatasının, 
bütün gazetelerde tefsirleri yapılmıştır, yo
rumları yapılmıştır. «Maliye Bakanı bu gibi 
kelime oyunlariyle kamu oyunu avutacağı yer
de çok daha ciddî tedbirler alması lâzımgelir, 
ekonomik istikrar bozulmak üz/eredir, enflâs-
yonisıt baskı artmaktadır, çok daha ciddî ted
birler alması lâzımgelir» diye tefsirler, etüt
ler yayınlanmaktadır («Hangi gazete?» sesleri) 
Yeni Gazetede okuyoruz efendim. Haberin ve
rildiği gün yorumlarını da, komanterini de yap
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeye daha do
kunacağım: Saym Maliye Bakanı burada ol
salardı, kendisinin şahsına karşı söylemek is
terdim. Memnun olacaktım, kendisine sora
caktım, bundan onbeş gün evvel Sayın Mali
ye B.akanı dediler k i ; biz tasarruf bonolarını 
kaldıracağız. Tasarruf bonolarını kaldıracak
sınız, onun yerine vasıtalı vergilere zam yapa
cak olursanız çok daha fena olur Türfk ekono
misine, iktisadi hayatta, dedik... Hayır dediler, 
vasıtalı vergilere zam yapmıyacağız, gümrük
lere zam yapacağız. E, gümrüklerden alman 
Damga Resmi vasıtalı vergidir, gümrüklerden 
alman Gümrük Resmi vasıtalı yergidir, vası
talı vergilerin, vasıtasız vergilerin yani bun
ların ayırımını yapacak değilim ama, Sayın 
Maliye Bakanının bu konuda verdiği izahatı 
da bir Maliye Bakanına yakıştıramadım. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı daha 
uzatmak istemiyorum, C. H. P. G-rupu olarak 
açıkça ifade edelim ki, Hükümetin, millî geli
rin vatandaşlar arasında çok daha adilâne da
ğılımını temin etmek istikametindeki reform 
hareketlerinde reform çalışmalarında Hükü
metin yanındayız. Fakat, onu bir tarafa itip 
sadece ve sadece hayat pahalılığını artırıcı, va
tandaşların geçim sıkıntısını artıracak ve mil
lî gelirin vatandaşlar arasında dağılımını çok 
daha >gayriâdll hale getirecek şekilde vergi ta
sarıları ile gelirse bu tasarılarda kendileri ile 
beraber değiliz ve bu tasarılarda maalesef Hü
kümeti deste'kliyemeyiz. Bu kanuna da, bu se
beplerle kırmızı oy vereceğiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gö
rüşülmesi biten 3 aktarma kanununun açık oy
laması devam etmektedir. Lütfen oy kullan-
mıyan arkadaşların oylarını kullanmalarını ri
ca ederim. 

Buyurun Saym Faik Kırbaşlı, Adalet Par
tisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBA Ş U 
(Burdur) — Sayın Başkan, saym milletvekille
r i ; huzurunuza getirilmiş bulunan bir kanun 
tasarısı münasebetiyle ibir 'başlangıç olmak üze
re şunu arz etmek isterim. 

1967 yılı bütçesi mukni gerekçesi ile birlikte 
hazırlanarak Bütçe Komisyonundan yarın çık
mak üzeredir. Burada Hükümet 1967 yılında 
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göreceği sosyal ve iktisadi mahiyet taşıyan âmme 
hizmetlerini hcsabctmiş ve bunların finansman 
kaynaklarını da ayrıca belirterek gerekçede işa
ret edildiği veçhile, istikrazla karşılanacak kısmı 
hariç tevazün etmiş bir şekilde Karma Komisyo
na ve pek yakın birg ölecekte de huzurunuza su
nulacaktır. 

İşte bir tarafta görülecek ekonomik, sosyal 
mahiyet arz eden, Türkiye'nin iktisadi inkişafı ile 
alâkalı ve aynı zamanda iktisaden geri kalmış 
memleket vasıflarını giderecek olan yatırımlarla 
karşınızda iken, bunların finansman kaynakları
nı da düşünmüş, bu arada vergi gelirleri dışında 
ayrıca mevcut gelir grupları içinde görülmüş bu
lunan ve bugün de huzurunuza getirilen ithalât
tan alınmakta olan % 5 Damga Resminin fleksi-
bilitesi Hükümete bırakılmak kayıt ve şartı ile 
yüzde 15 c kadar alınmasını tervicetmiş bulun
maktadır. Bunun üzerine baz'da olmak kayıt ve 
şartı ile büyük münakaşalar cereyan edebilir. Şu 
kadarını hatırlatmak isteriz ki, bu hususta büyük 
titizliklere, hassasiyetlere lüzum olmadan, hattâ 
bu Damga Resminin artırılmasına dahi lüzum 
görülmeden finansman kaynakları, mevcut kay
naklar zorlanmadan, bütçe tevazün etmiş olarak 
huzurunuza gelebilir. Bundan daha basit bir 
usul yoktur. Ne yapacaksınız? Âmme hizmetle
rinde, yatırımlarda kısıntı yapacaksınız, tenzilât 
yapacaksınız, bütçeyi de mütevazin olarak Büyük 
Millet Meclisinin huzuruna getireceksiniz, teva
zün etmiş halde huzura getireceksiniz. 

Şimdi, şöyle bir sual akla gelebilir veyahut bir 
alternatif pozo edilebilir, o da şu: Âmme hizmet
lerden kısıntı yapılmamasını, âmme hizmetlerinin 
daha fazla görülmesinin zorlanmasını kafanıza 
koyduğunuz andan itibaren, bu milletin iktisa
den geri kalmış, yoldan, sudan, okuldan mahrum 
milyonlarca vatandaşına götürülecek âmme hiz
metini kısacaksınız veyahut da bu hizmetleri sü
ratle şümullü görebilmek için finansman kaynak
ları arayacaksınız. İşte bu iki alternatiften birini 
seçmek kolaydır ve bütçeyi de bu suretle denk 
getirmek kolaydır. Âmme hizmetlerinden mi vaz
geçelim, Damga Resmindoki mevcut yüzde 5 nis-
beti yüzde 15 e mi çıkaralım, işte alternatif bu
dur. 

Kanunun umumi izahına geçmeden evvel Sa
yın İlyas Seçkin arkadaşımızın konuşmalarından 
bir kısmına cevap vermeyi lüzumlu görüyoruz. 
Burada buyurdular ki, iktidarlar, evet doğru

dur, «Bütün iktidarlar, gelmiş geçmiş hattâ gele
cek bütün iktidarlar daima vasıtalı vergilere yük
lenmişlerdir.» Bu bir gerçektir. Vasıtalı vergile
re yüklenilmesi hususu finansman aramada, kay
nak aramada vergi bütçe gelirlerini artırmada 
hakikaten başvurulan bir husustur. Bu yalnız 
Türkiye'ye mahsus bir husus değildir. Bu, Adam 
Smitlı devrinden beri İngiltere'nin bile tatbik et
tiği bir husustur. Liberal bir ekonominin bütün 
vasıflarını yegân, yegân vaz'edip doktrin haline 
getiren Adam Smitlı bile gümrük resimleri husu
sunda İsrar etmiştir. Bugün iktisaden geri kal
mış veya kalmamış bütün memleketlerde bu fi
nansman yetersizliği karşısında bütçe varidatı
nın artırılması yolunda vasıtalı vergilere baş vu-
rulagolmiştir, bunun doktrin bakımından ve tat
bikat bakımından muhtelif esbabı mucibeleri de 
vardır. Bilhassa bütçeler yapıldığı zaman, cari 
yıl içinde tatbik edileceğine göre, cari yıl içinde 
de bir gelir kaynağı bulmak lâzımdır. Onun için 
bu yola gidilmektedir. 

Diğer taraftan bu türlü vergilerin tahak
kuk ve tahsilleri kolaydır. Bu türlü vergilerin 
masrafları azdır. İşte bu yönlerden, bu esbabı 
mucibeler altında vasıtalı vergilere doğru bir 
kayış vardır. Şu hususu ehemmiyetle nazarı 
dikkatinize arz etmek isteriz ki, hiçbir zaman 
Türkiye'de vasıtasız vergileri tamamen ihmal 
etmişiz de bütün gücümüzle vasıtalı vergilere 
yüklenmişiz, gibi bir zihniyetin içinde bulun
madığımızı da burada belirtmekte fayda mü
lâhaza ediyoruz. Türkiye'de vasıtasız vergiler 
vasıtalı vergilere nazaran bütün az gelişmiş 
memleketler de içerisine alınmak kayıt ve şar-
tiyle bugün gelişmiş memleketler seviyesinde
dir. Size bu hususta bir misal de verebilirim. 
İngiltere'de vasıtalı vergiler % 63, Amerika'
da aşağı - yukarı %78 ve Türkiye'de de % 40 
civarındadır. Demek oluyor ki, bu kaynağın 
zorlanmasında çok mukhi sebepler vardır. 
Bu bakımdan Türkiye'de gelir yükü buradaki 
hatibin ifade ettiği şekilde vasıtalı vergilere' 
yükletilmiş değildir. 

Şimdi, burada yine açıklanmasında fayda 
mülâhaza ettiğimiz bir husus daha vardır, çün
kü bunlar bundan sonra gelecek kanunlarda da 
muhtelif vesilelerle söylenecektir. Meselâ Tür
kiye'de gayrisâfi millî hâsıla 1953 tc 100 ola
rak kaibul edildiği nazarı itibara alınırsa Ge
lir Vergisi 100; 1965 tc gayrisâfi millî hâsıla 
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486 olarak görülmektedir, buna göre de Ge
lir Vergisi 750 ye - birim olarak - yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki ; bugün ortalama olarak 
yüzde 68 civarında olan vasıtasız vergiler Tür
kiye'de verimli olarak çalıştırılmaktadır. Bu 
demek değildir ki, vasıtasız vergiler mevzuun
da Türkiye'de araştırma yapılmamaktadır, 
bilâkis daha verimli kılmak için araştırma ya
pılmaktadır. Bu kaynaklarımızın iyi işletilme
si, fazla gelir sağlanması için >gerekli etütler 
yapılmaktadır. Demek oluyor ki, şu rakamlar 
•bile Türkiye'de gayrisâfi millî hâsılanın artı
şından - nislbet itibariyle, birim olarak •- daha 
fazla âmme sektörüne İbir aktarma yapılagel-
mektedir. 

Bunları burada (beyan ettikten sonra şu 
hususu da 'belirtmek isteriz ki, Sayın İlyas Seç
kin arkadaşımız geçen devre zabıtlarından ver
diği pasajlarla bütün konuşmaların esasını ve 
istikametini bir tarafa (bırakarak yalnız bir iki 
cümle ile hurada vaktiyle ibu türlü sunuşlara 
nasıl cephe alındığını göstermek istemiştir. 
Ama, hu bir cümle ile bunu ifade etmek ve 
bir cümlesini değerlendirerek o günkü Adalet 
Partisi Grupunun tutumunu belirtmek Ibizce 
pek isabetli ibir yol değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz fbu kanunla ne 
yapmak istiyoruz? Biliyorsunuz ki, 1963 sene
sinde 185 sayılı Kanun ile yüzde 5 Damga Res
mi konmuştur ve tatbik süresi Beş Yıllık Kal
kınma Plânının sonunda nihayete ermektedir. 
Sözlerimin (başında da ifade ettiğim gibi, Dev
let yatırımlarının ısâlim yollardan finanse edil
mesi esasına da İbu kanun teklifi istinadettiril-
miş buulunmaktadır. Diğer taraftan şu noktayı 
da bilhassa İlyas Seçkin arkadaşımızın, fiyat
lara inikası olacağı hususundaki tereddüdüne 
cevabolmak üzere ifade etmek isteriz k i ; bun
dan evvel yapılmış olan bu husustaki zamların 
esasen itlhalâttaki fazla kârlar içerisinde müta
lâa edilmesinden mütevellit, yani ithalâtçının 
ibir kâr noksanı şeklinde piyasaya inikas ettiği 
ve dolayısiyle de fiyatlarda 'büyük (bir artış 
göstermediği geçen senelerin tatbikatından an
laşılmaktadır. 

Burada malî politika (bakımından çok mü
him (bir husus var, onu da arz edip sözlerime 
son vereceğim. O da şudur : 

Biliyorsunuz ki, Türkiye'de döviz alım sa
tımı ve bunun tatbikatı ile alâkalı değişik kur
lar vardır. Bunun yanında buna paralel ola
rak ihracatımızda bir vergi iadesi vardır. 
Sonra, bildiğiniz gibi işçi dövizlerine de ayrı
ca pirim ödenmektedir. Peki siz bu yola gittiği
niz takdirde böyle bir tatbikat muvacehesinde, 
pek talbiîdir ki, bu döviz politikasına istina
den ithalâta tahsis edilmiş bulunan dövizlere de, 
gayet ta'biî, menfi yönden de mütalâa edilse 
bile, prim vasfını kaybetmiyen bir zamla bu
gün huzurunuza gelinmiş 'bulunmaktadır. Bu 
da bu tatbikat muvacehesinde normaldir. Bu
nun izam değil, bir nevi döviz primi olarak 
mütalâa edeJbiliriz. Sözlerimi fazla uzatmamak 
ve benden sonra konuşacak arkadaşlara vakit 
bırakmak için huzurunuzdan ayrılıyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa ibağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması ve 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
ları için yapılan açık oylama işlemi sona er
miştir. 

Söz alan arkadaşlarımızın isimlerini okuyo
rum. Sayın Ali Karcı, Sayın Nazmi Özoğul, 
Sayın Reşat Özarda. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — M. P. Grupu 
adına söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Kaydediyorum. Buyurunuz 
Sayın Karcı. 

ALI KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, Rıhtım Resmi Kanunu, hepi
nizin bildiği gibi, Meclisten yeni çıktı. Tuz Ka
nunu ise yine hepinizin bildiği gibi komisyon
larda. İthalâttan alman Damga Resmi Kanunu 

. ise şu anda çıkmak üzere ve çıkacak. Petrole 
zam hepinizin bildiği gibi yine gazetelerin bi
rinci sayfalarında. Şerefiye Vergisi, hakeza... 
Doğrusu Adalet Partisinin bu icraatı yapacağı
nı biz halka anlattık, fakat inandıramadık. Be
reket ki Adalet Partisi kendisinin dünya görüşü
nü, hayat felsefesini şu getirdiği kanunlarla 
halka çok güzel anlatıyor. 

Muhterem milletvekilleri, vasıtalı vergiler, 
hepinizin bildiği gibi, halkın sırtına inen bir 
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kırbaçtır ve bu vasıtalı vergiler de, yine, halkın 
sırtına inen en kuvvetli kırbaçlardan biridir. 
Meselâ, 1960 yılında vasıtalı vergilerin bütçe 
içindeki yeri % 61, vasıtasız vergilerin bütçe 
içindeki yeri % 39 dur. Dört yıl sonraya bakı
yoruz, dört yıl sonra milyon kazananların sayı
ları daha da artıyor ve kazandıkları milyonların 
sayısı daha da yükseliyor, ama bütçeye baktığı-^ 
mız zaman, bundan önce hükümetlerin yaptık
ları gibi bugün Adalet Partisi de aynı yolun 
yolcusu olarak bu konuları getiriyor ve 1964 tc 
vasıtalı vergiler % 69 a yükseliyor % 61 den; 
buna mukabil vasıtasız vergiler, kazanç çok art
tığı halde % 39 dan % 31 e düşüyor. Bu neyi 
gösteriyor? Bu, vasıtalı vergilerle, belirli bir 
zümrenin kendi menfaatlerini korumak için, 
halk yığınları üzerine 5 Yıllık Plânın finans
manını yüklemelerini apaçık olarak meydana 
koyuyor. Hiç şüphesiz Hükümet 5 Yıllık Plânı 
gerçekleştirmek, cari harcamaları yerine getir
mek ve memleketi kalkındırmak için vergiye 
müracaat edecektir. Ama bu vergiye müracaat 
çok kazanandan çok vergi almak şeklinde olur
sa, müdafaasını yaptığımız sosyal adalet ilkele
rine daha uygun olur kanısındayım. Ama bu 
böyle olmuyor, çok kazanandan çok vergi alına
cak şekilde vergi kanunları gelmiyor buraya, 
biraz evvel saydığım gibi hep vasıtalı vergilere 
ait kanunlar geliyor. Hükümet hepinizin bildiği 
gibi bâzı kararnamelerle bâzı ithal mallarına 
muafiyet tanıyor. Acaba Hükümet, bâzı malla
ra muafiyet tanıyacağına, tanımadan onlardan 
da vergi alsa ve bu suretle bu vasıtalı vergileri 
yeni baştan artırma yoluna gitmese daha iyi de
ğil mi? 

Amerikalılarla aramızda, hepimizin bildiği 
gibi, ikili anlaşmalar var. Bu ikili anlaşmalara 
göre Amerikalılara gümrük muafiyeti tanımışız, 
biz fukara halkımızın sırtına yüzde 10 Damga 
Resmi ve yüzde 5 Rıhtım Resmi bindirerek vergi 
alıyoruz, ama Amerikalılardan vergi alma mese
lesine gelince, hayır... Ses çıkmıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bundan 10 - 15 gün 
önee hep;ın;iz;n bildiği gibi Rıhtım Resmi Kanu
nu çıktı. Ruh tim Resmi Kanunu; FOB + nav
lun 4- sigorta = SİF. Bundan sonra SİF ( + ) 
mal değeri üzerinden alınacak Gümrük Vergisi, 
+ Liman Resmi masrafı bindikten sonra % 5 
Rıhtım Resmi biniyor idi. Halbuki şimdi bu ka

nunla ba'km ne oluyor? Bunun üzerine Damga 
Resmi Kanunu bu fiyat üzerinden hesabedilir. 
Bu fiyat üzerinden hesabedildikton sonra, yine 
bunun arkasından gelecek olan İstihsal Vergisi 
do % 5, artı % 10 binmiş olarak % 15 üzerin
den hesabedilir. Bu suretle gerçekte Damga Res
mi ve Rıhtım Resmine b'nmiş olan zam % 15 
değil, % 15 ten daha fazlası ile, İstihsal Vergi
sinin do bu % 15 e binmesiyle aşağı - yukarı 
% 20 yi bulmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, sizlerden bilhassa şunu 
rica ediyorum: Şimdiye kadar hükümetler hep 
ıbüylo vasıtalı vergilerle halkın sırtına binecek ka
nunlar getirdiler. Lütfediniz bunu hiç olmazsa 
reddediniz, çünkü çok kazanandan çok vergi al
mak her halde sosyal adalete en uygun yoldur 
ve Hükümeti bu istikamete doğru zorlayınız; 
çünkü bizim vazifemiz bu... Çünkü halk ucuzluk 
olsun diye gönderdi bizi buraya, Rıhtım Resmine 
zam yapın diye değil, Gümrük Resmine zam ya
pın diye değil, tuza zam yapsın diye değil. 

Grupum, bu kanunun aleyhinde oy kullana
caktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa

yın Hilmi lso'üza,.^ buyurun efendim. 
M. P. GRUPU ADİNA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Saym arkadaşlar, ben de Millet Par-
t,H Grupu adına bıiTÜn Meclise gelmiş bulunan 
ithalâttan alınacak Damga Resmi hakkındaki ka
nun tnsarısı üTerinde görüşlerimizi arz edeceğim. 

Daha ziyade ben bu kanunun tümü üzerin
d e İri kanunun çerçevesi içinde kalmak suretiyle 
görüşlerimi izaha çalışacağım. 

Yalnız, her şeyden evvel şunu arz edeyim ki; 
Millet, Part.Vt bilhassa Anayasanın 61 nci mad-
•dtYvndc yor alan, herkesin, kamu giderlerini kar-
şıl?.m°ik ÜTero malî gücüne göre vergi ödemesi 
taraftarıdır. Ancak vergi reformu ile bera.ber 
kanunların buraya tüm olarak getirilmesinin do 
lehindedir. Sık sık buraya getirilen ve geçirilen 
kanunların çoğu dalıa ziyade yamalı bir bohça
ya benzemektedir. Hükümetler ve devletler kendi 
yatırımlarım yapabilmeleri, devamlı h yapabil
meleri için, elbette ki, vergiye baş vurmak mec
buriyetindedir. Çeşitli gelir kaynakları bulmak 
zorundadır. Bunu tabiî olara'k karşılıyoruz. Yal
nız bu kanun tasarısı ile ithalâttan alınacak Dam
ga Resminin da.lıa önce % 5 iken bu kanun vesi
lesiyle % 15 e kadar çıkarılmak suretiyle hem de 
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Hükümete bir elastikiyet tanımak, Hükümete bir 
yetki vermek durumunu taşıdığı için bunun üze
rinde duracağız. 

Kalkınma Plânında öngörülen Devlet yatırım
larının finansmanı için esbabı mucibede gösteril
diği veçhile % 5 ten % 15 e çıkarılmak suretiy
le 600 000 000 lirayı aşan bir gelir temin edile
ceği işaret edilmektedir. Ve bunu da esbabı mu
cibe olarak gösterirken İngiltere, Hindistan gibi 
diğer dış memleketlerin durumunu da mukayese 
etmek suretiyle bize esbabı mncibesinin haildi ol-
dıiTiı gösterilmektedir. Yalnız, muhterem arka
daşlarım, Türkiye'nin millî geliri, millî gelir da
ğılışı ile fiyat istikrarı veyahut da takibedilen 
politikası ile İngiltere'ninki bir değildir. Bu iti
barla İngiltere geçici olmak üzere daha önce koy-
mır, olduğu % 15 i bilâhara % 10 a indirmiştir. 
II :ndistrn is.e % 10 olarak kesinlikle tesbit et
miştir. Bu hıkımdan ne İngiltere ve ne de Hin
distan Türkiye için örnek olamaz. Çünkü bunları 
örnek kabul edebilmek içki memleketin yaşayışı
nı, siyasi durumunu, sosyal adalet anlayışını ay
nı şekilde Türkiye'deki gibi kabul etmek iktiza 
eder ki, bunu böyle kabul etmek için de, her şey
den evvel millî gelirimizi mukayese etmek mec
buriyetindeyiz. 

Bugün Türkiye gariplikler dünyasıdır. Bir 
gecede bir tuvalet takımını veyahut da elbisesi
ni, gardrobunu yeniliyen, 75 000 lira veren in
sanlar bulunduğu gibi, günde bir çorbayı dahi 
bulamıya.n maddi güçten yoksun insanların bu
lunduğu bir yerdir, Türkiye ve köylerinin de 
çoğu sudan, yoldan, elektrikten mahrumdur. 
O halde bunları millî gelirden daha fazla isti
fade ettirebilmek "için, aşağı tabakayı yukarıya 
doğru çıkartmak ve orta sınıfı çoğaltmak için. 
'köye suyu .yolu, okulu götürebilmek için >el 
bette ki, Hükümet ve devletlerin başvuracağı 
yerler olacaktır. Ama bunlar hiçbir zaman da
ha ziyade vasıtalı vergi olmıyacaktır. Vasıtalı 
vergiler daima hayat şartlarını 'ağırlaştırır, 
hayat pahalılığını yükseltir. Esasında seçim
den bu yana. geçen zaman içinde istatistik ma
lûmat ve çıkan yazılar göstermektedir ki, ge
rek paranın iştira gücündeki azalma, gerekse 
hayattaki artan durum itibariyle % 21 e yakın 
bir hayat pahalılığı olmuştur. Buna mukabil 
bunun asgari 1 -1,5 misli artan bir ücret oldu
ğu takdirde, hayat pahalılığı ile ücret arasın-

I daki oran hayat pahalılığının acısını vatanda
şa duyuramaz. Halbuki diğer ücretler do olsun, 
istihsal vasıtalarının halka intikalde olsun, is
tihsali artırmada olsun, artan hayat pahalılı
ğına yakın bir seyir takibetmediği de ortada
dır. Bu bakımdan bir taraftan şeker, gaz, çay, 
tuz gibi mübrem ihtiyaçların vergisi .artırılır
ken. dolaylı olarak, diğer yönden de ithalâttan 
alman Damga Resminin çoğaltılması bir bakı
ma doğru olmakla beraber bilhassa Hükümete 
tamamen serbestiyet tanıyan % 15 e kadar ta
birinin bu kanunda yeri olmasa gerektir. Bil
hassa Geçici Komisyonda da görüşlerimi arz 
ederken işaret ettiğim gibi, bunun fiks olarak, 
yani % 10 olarak tesbit edilmiş olması ve bu 
çekikle kanunun değiştirilmesi lâzımgeld'ğlne 
işaret etmek istiyorum. İthalâttan alınacak 
vergilerin biz esasında aleyhinde değil, lehinde-
y'z. Ancak memleketimizdeki millî gelirin ar
tırılmış olduğunu gördüğümüz, millî gelirden 
bütün vatandaşların âzami miktarda istifade 
-ettiği ve sanayiimizin ve istihsalimizin oldukça 
arttığı bir zamanda İthalât Vergisinin % 15 
değil, % 30 - 40 a kadar çıkarılmasında fayda 
vardır. Fakat bugün ithalâttan alınacak Dem-

I ga Resmi, dolayısiyle ithal edilen mallara biza
tihi halk tabakasına kadar indiği için, onların 
üzerine ikinci bir vergi durumundadır. Biz, 
Millet Pertisi olarak vergilerin alayhinde de-

I ğiliz. Fakat vergi reformunun meydana getiril
mesi ve ona göre bir çalışma yapılması ve 
T. B. M.Meclisine tüm olarak bir kanun geti
rilmesinin Mimdeyiz. Ve bunun % 10 olarak 
tesbltinin lehindeyiz. Bu bakımdan bizim görü
şümüz % 15 değil, 10 dur. % 10 olarak kabul 

I edildiği takdirde müspet, % 15 olarak, Hükü-
I mete elastikiyet tanındığı takdirde ise menfi oy 

vereceğimizi arz eder hürmetlerimi sunarım 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaş-
I larım, kanun hakkında bâzı hakikatleri açıkla-
I dığım takdirde bundan sonra söz alan arkadaş-
I 'jarımın konuşmalarına yardımcı olacağını ve 

belki de konuşma yapmalarına lüzum kalmıya-
I cağını düşündüğümden bu açıklamaları yap-
I mak için kürsüye geldim. 

Muhterem arkadaşlarım ,her şeyden evvel 
I şumı ifade 'etmek mecburiyetindeyim ki, huzu-
I runuza getirilmiş bulunan kanun, aslında vası-
I tali vergilere zam yapan kanunların binincisi 
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değildir, esasen bu kanunun vasıtalı verigilerie 
zam yaparı bir kanun olup olmadığı hususu da, 
huzurunuzda münakaşaya değer bir konudur. 
Aslında bu kanunun Meclisinize getirilmesinin 
sebebi Birinci Beş Yıllık Plânın, daha evvelce 
temin edil m iyen finansmanını temin 'edebilmek 
içindir. Bu kanunun çok daha evvelki 'senelerde 
huzurunuza getirilmesi icabederdi. Mıcselâ, mü
saade ederseniz rakamları okuyayım: 1962 se
nesinde plânın gelir hedeflerinde 58b milyon
luk bir geri 'kalma husule gelmiş, .neticede1 se
neler itibariyle 'artarak .19(55 «enesinde plân 
hedeflerinden gelir 'bakımından, konsolide büt
çe gelirleri baki'nımdan, bir milyar 373 milyon 
miktarında bir geri kalma husule •getiril
miştir. Bu kanunlar huzurunuza daha. evvel 
getirilmiş olsaydı, biz muhakkak ki bu kanunu 
getirmek mecburiyetinde kalmıyacaktıik. PJân 
da bunu âmirdir. 

Sözlerimin bu noktasında Say m' İl yas Se'ç-
kiıı arkadaşımızın bir itirazına da cevap vermek 
istiyorum : 5 Yıllık Kalkınma Plânının bu se-
neki icra programında bu verginin açık ve sa
rih olarak derpiş edilmediği hakkındaki iddiası 
tamamen haklı ve yerinde bir iddia arkadaşlar. 
Eğer biz daha, icra programında bu vergiyi açık
lamış olsaydık o zaman kendileri tahmin edi}^o-
rum, bize memlekette spekülâsyon yaratmak için 
çalışıyorsunuz, birtakım haksız kazançlara, yol 
açıyorsunuz şeklinde bir ithamda bulunmayı 
kendilerinin hakkı olacaktı. İşte bu sebeple açık
lanmamıştır, bir umumi tâbir icra programın
da vardır. 

Muhterem arkadaşlar yine Sayın llyas Seçkin 
arkadaşımız Adalet Partisi iktidara gel d ileten 
sonra diyor, biz birtakım vergi reform tedbirle
rinin Meclise getirileceğini tahmin ederdik. Bu 
tahminlerinde haklıdırlar. Ancak, bunun belirli 
vakıaları Meclisimizde görülmektedir. Bu ka
nunlar Meclise sunulmuştur. Meselâ bunlardan 
bir tanesi Belediye Gelirleri Kanunu, Emlâk Ver
gisi Kanunu, halen Meclise sunulmuş olan ka
nunlardan iki tanesidir. Çok yakında Meclise su
nulacağını haber aldığımız Vergi Usul Kanunu, 
vergi dairelerinin ıslahı hakkındaki kanun tasa
rıları da vergi reform tedbirlerinin devam etti
ğini gösteren işaretler olarak kabul edilmek 
icabeder. Ancak, Sayın îlyas Seçkin'in Halk 
Partisi Grupıı adına konuştuğunu nazarı itiba
ra alarak ve bizi vasıtalı vergilere, daimî suret

te yüklenen bir iktidarın mensupları şeklinde te
lâkki ettiğini de nazarı itibara alarak, sözlerini 
bir senet şeklinde telâkki ettiğimizi huzurunuzda 
bildirmek isterim. Şu halde bu sözden benim 
çıkardığım mâna, vasıtasız vergilere zam tek
lifi geldiği zaman, Halk Partisi Grupunun bu 
zam tekliflerine itiraz etmiyeceğidir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bir miktar da 
T.I.P. sözcüsünün iddialarının üzerinde dur
mak istiyorum. 

Türkiye işçi Partisinin sayın temsilcisi, sayın 
üyesi huzurunuzda bu kanuna, vasıtalı versrilere 
zam olması dol ayı siyle itiraz ettiklerini bildir
diler. Ancak yine T. I. P. sinin çok sayın bir 
temsilcisi, Bütçe Komisyonunun geçen seneki 
müzakerelerinde, ithalden alman Damga Resmi
nin nisbetinin yükseltilmesi icabettiği fikrini sa
vunmuştu. Hangisini kabul edeceğimizi bil
miyoruz. Ancak, endişelerinde haklı olmama
ları icabeder. Dostumuz, Türkiye'de ithal malı 
kullanan şahısların, bu kanun çıktıktan sonra, 
mutazarrır olacakları tezini huzurunuzda savun-
mış oluyorlar. Ancak bundan da endişe etmemek 
icabeder. Çünkü, 1963 senesinde yüzde 5 Dam-
o-a Resmini öngören bir kanun bu Meclisten çık
mıştır, 1964 senesinde gümrük tarifelerinde bir 
artmavı öngören kanım bu Meclisten çıkmıştır. 
Tlov ikisinin bütçeye sağladığı gelir miktarı, bi
risinin 225 000 000, diğerinin ise 270 000 000 ci
varındadır. Ondan sonra ithal malları fiyat en
dekslerinde hiçbir artış müşahede edilmemiştir. 
Demek oluyor ki, esas mesele, yapılan ithalâtın 
miktarı ve piyasaya arz edilen ithal mallarının 
miktariyle alâkalı olan bir meseledir. Eğer, kâfi 
derecede ithalât yapamıvacak bir durumda ise
niz, o zaman Arz ve Talep Kanununun klâsik 
kaideleri mucibince, ithal mallarının fivatları 
otomatikman. artmaktadır. Aksi takdirde bu 
para, ithalâtçıların kâr mar.ilarının içerisinde 
kalmakta ve ithalâtçılar tarafından verilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, T. I. P. sayın 
temsilcisinin bû mesele üzerinde hassasiyetle 
düşünmesi icahettiği kanaatindeyim. Çünkü 
Türkiye tşıç.i Partisinin tüzüğünde ithalâtçı 
sınıfını ıcğer tamamen ortadan kaldırmak ıgiibi 
bir hususu tahakkuk ettiremedikleri takdirde 
ise, çok ağır vergilerle çalışamaz hale getir
me derpiş edilmiş vaziyettedir. Dolayısiyle ben 
bu noktada bir çelişme olduğu kanaatindeyim. 

http://mar.il
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ALİ KARCI (Adana) — Söylemediklerimd 
izafe ediyorsunuz. Önce tahrif, sonra tahrik 
©diyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, ben anladığımı izah ediyo
rum, yanlış anlamışsam özür dilerim. Anladığı
mı söylüyorum. 

Ancak yine tekrar edeyim, bu kanundan 
dolayı piyasada bir pahalılık olacağını tahmin 
etmiyoruz. Yüzde 15 e kadar tatbik edilebilecek 
olan bir zam, aslında bu miktarın Hükümet ta
rafından tatbik edilebileceği kanaatinde de de
ğiliz, edileceği kanaatinde de değiliz. Bütçeye 
300 küsur milyon liralık bir gelir sağlıyacak-
tır. 5 Yıllık Plânın derpiş ettiği hususlardan 
ibir tanesidir. İthal mallarında bir pahalılık vü
cuda 'getirmiyecektir. Aslında daha evvelki 
senelerde çıkarılması icabeden hir kanunun, 
bu sene iktidarımız tarafından «çıkarılmasından 
İbarettir. Hürmetler ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul. Buyu
run efendim. 

Nx\ZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Çok Sayın 
Başkan, ımulhterem arkadaşlarım muhtelif par-. 
tilerin sözcüleri ive saym komisyon sözcüsü ar
kadaşımız fikirlerini arz ettiler. Ben şahsi gö
rüşümü arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

İthalâttan yüzde 15 damga resmi alınması 
(hususunda bu kanun ile Hükümete salâhiyet 
'verilmektedir. Sanayicilerimizle temas ediyoruz, 
küçük esnafla, küçük imalâthanelerle, imalât
çılarla temas ediyoruz bizi ve 'birçok Hükümet
leri şöyle ithamı ediyorlar: Bizini memlekette 
yapabildiğimiz her türlü isanayii korumanız 
lâzımdır, korumuyorsunuz. ıDış pazarlardan ge
len dış fabrika mallarından, ithalât üzerinden 
az vergi almak suretiyle bizim sanayiimizin 
Türkiye'de gelişmesine mâni oluyorsunuz, it
hamları mevcuttur. Bütün mebus arkadaşları
mız eğer küçük sanat erbabı ve sanayicilerimiz
le konuşurlarsa mutlaka ıbu tarizlerle karşılaş
tıklarını (görürler. Diğer milletlerin ithal .ettik
leri mallar üzerine, kendi sanayiini korumak 
için koydukları vergilere tetkik edilirse vergi 
miktarlarının çok ağır -olduğu ortaya çıkar. 
Yeni 5 Yıllık Plân gelecektir. Köylere bütün 
mebus arkadaşlarımız gitmektedirler, öyle köy
lerimiz vardır ki, 'bugün içecek su .bulamamak
tadır ve hir çok •belediyeler arazözlerle bu köy

lere su taşımak zorunda kalmaktadır. T. İ. 1\ 
sözcüsü ve T. İ. P. partililer memleketin her 
tarafından marabalarım, irşatlarım, eli nasırlı
larım şeklinde birçok konuşmalar yapmaktadır
lar. Bu fakir vatandaşlara, eli nasırlı vatandaş
lara köyde su içemiyen, ayağı patlamış vatan
daşlara suyu ne zaman .götüreceğiz? Binaena
leyh bu yeni 5 senelik plânı eğer muhterem ar
kadaşlarımız tetkik etseydiler (bugünkü iktida
rın !bu yöne ne miktar yatırım götürdüğünü, 
bu susuz vatandaşa ısu, yolsuz köylere yol, 
elektriksiz köylere elektrik gideceğini görecek
lerdir. 

Arkadaşlar ben bir rakamı zabıtlara geçir
mek isterim. Bizim iktidarımız zamanında ve 
1964 - 1965 rakamlarını zabıtlara geçinirsem 
herhalde bir fayda temin etmiş olacağım. Ge
çenlerde Mersin'e 'gitmiştim, Mersinin sayın 
Defterdarı Cumhurbaşkanına, Vali ve halkın 
huzurunda verdiği brifingte 1964, 1965, 1966 
senesi vergi miktarlarını, vergi tahakkuk ve tah
silat miktarlarını ifade ettiler. Şüphe ettim ve 
şu kâğıdı kendisine vererek lütfen yazar mısınız 
diye rica ettim ve yazdılar. 

Bu rakamlar şudur : 1964 te 118 698 158 lira 
tahakkuk etmiş 105 091 567 lira tahsil edilmiş. 
Bu, Halk Partisi İktidarı zamanında Mersin'de 
tahsil edilen miktar. 1965 senesi koalisyon ikti
darı zamanındaki rakamları arz ediyorum : Ta
hakkuk eden, 229 283 809 lira. Tahsil edilen mik
tar 220 050 158 lira. Şimdi Adalet Partisinin 
10 aylık iktidarı zamanında tahakkuk eden 
307 175 963 lira. 10 aylık zaman zarfında tahsil 
edilen miktar 296 016 837 liradır. 

ALİ KARCI (Adana) — Yalnız vergiler, 
unutulmasın, bir yıl önceye aittir. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim efendim 
oturduğunuz yerden. 

NAZMİ ÖZ OĞUL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu rakamlar defterdarlıktan alın
mıştır ve 10 aylık miktarda bu kadar gösteril
miştir. Şimdi bu rakamların bir mukayesesi ya
pılırsa, vatandaş Adalet Partisi iktidarının tu
tumunu, ve fdare şeldini müspet karşıladığı için 
yatırımını fazlalaştırmış, fazla kazanç temin et
miş, fazla vergi vermiş demektir. Arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, bir sene evveline aidolduğu da 
kabul edilse yine yüzde yüz. Ben yüzde üçyüz 
olarak ifade etmiştim, burada yüzde üeyüzdür 
ı akamlar. 
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Şimdi arkadaşlar rakamları şunun için arz 
etmiş bulunuyorum, muhalefette bulunan muh
terem milletvekili arkadaşlar seçim sahasına gir
dikleri zaman bu söylediklerini orada kullana
bilmek için, çok tabiî, millet kürsüsünden bu ka
nun aleyhindeki fikirlerini arz ettiler, Ilyas Seç
kin arkadaşımızın ifade ettiği gibi zabıtlara da 
geçmiş bulunuyor. Şimdi şahsi fikrimi ifade edi
yorum; bu konan Damga Resmi, pul, yani ithal 
edilen malların yüzde 15 ini, ancak Hükümet 
kullanacaktır. Şimdi bu alınacak 650 milyon lira 
ilo bugün ıstırap çeken, fakir vatandaşların isti
kametinde yatırımlar yapılacak ve neticeyi kaa-
niyim ki, seçim sahasında arkadaşlarım görmüş 
olacaklardır. 

Bu bakımdan bu kanunun lehinde oyumu kul
lanacağım, yerindedir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, buyurun efen
dim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri 1961 senesinden sonra, ya
ni son beş sene içerisinde gelmiş geçmiş hükü
metlerde yeni bir hastalık arız oldu, hükümet
ler bütçesi sıkıştıkça yeni vergi kanunları ge
tirmek yolunu daima tercih ettiler. 1963 - 1964 
senelerinde muhalefet partisi sıralarında otur
duğumuz zaman Halk Partisinin vergi reform 
kanunları art arda gelmekte ve Adalet Partili 
olarak bizler de o zaman, bütün bu kanunlarla 
karşısına çıkıp, bunların aleyhinde rey kullan
makta idik. Nitekim, bu kanunun ilk ihdası da 
ıbu son üç - dört sen içerisinde olmuştur, bu ver
ginin, yeni Damga Resmi Kanununun da aley
hinde rey vermiştik. Şimdi fiil vo hareketler 
sözlerle daima tetabuk etmelidir. Arkadaşları
mız güzel sözler söylediler : Bu memlekete âm
me hizmeti götürülmesin mi, okullar yapılmasın 
mı, köylere su götürülmesin mi? Elbette götü
rülecek muhterem arkadaşlar, elbette götürüle
cek... Ancak, bunun vasıtası daima yeni vergi
lere başvurmak değildir. Ben o kadar fazla git-
miyeceğim. Yalnız son bütçe müzakeresi sırasın
da, özellikle Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçe
si müzakere edilirken, bâzı seçkin Adalet Par
tili milletvekilleri ve senatörlerimiz, gümrükle
rimizi bugün haydut basmış gibi diyecek kadar 
ileri götürdüler ve gümrüklerde büyük yolsuz
luklar, gümrük kaçakçılığı olduğunu idida etti
ler. Bu idida ne kadar mübalâğalı olursa olsun, 
demek ki, hakikaten gümrüklerimizde büyük 
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bir kaçakçılık kapısı açıktır. Neden bu? Çünkü 
Türkiye'nin zaten gümrük giriş kapılan sayısı 
azdır, fakat bu gümrüklerde çalıştırılan muaye
ne memurları 300 - 500 lira gibi az bir maaşla 
burada vazifelendirilmekte ve böylelikle bunun 
neticesinde her sene yüz milyonlar gümrük ka
pılarından gitmektedir. Binaenaleyh, Devlet 
kendi finansman kaynağını ararken, evvelâ bu 
gümrük kapılarından yurda giren ve her sene 
'bunun Devlete inikas etm esi gc reken yüz mil
yonları bulan gümrük kaçakçılıklarını önliye-
cek tedbir alsın. Bu tedbir alındığı takdirde böy
le bir kanunun huzurunuza gelmesine hiç de lü
zum ve zaruret kalmaz. Şimdi, menşei nerednrı 
olduğu belli olmıyan, Türkiye'nin her tarafındu 
açık bulunan gümrük kapılarından Türkiye'nin 
bütün büyük şehirlerine her gün yağan gümrük
ten kaçmış malların yalnız Ankara'da satışın: 
yapan ve Amerikan Pazarı ismi altında faali
yette bulunan mağazaların adedi bugün 150 yi 
geçmiştir, istanbul böyle, izmir böyle. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu pazarlar
la Türkiye adetâ dış memleketlerin Şarktan, 
Garp'tan, her taraftan gelen kaçak eşyaların 
açık pazarı haline gelmiştir. Türkiye Dcvlctiniu 
malî polisi vardır, zabıtası vardır, vergi dairesi 
vardır, fakat gidip buralara el konmuyor, bun
lar hakkında takibat yapılmıyor, bu kaçakçılık 
kaynakları kapatılmıyor ve böylelikle Türkiye'
nin büyük şehirleri, yabancı memleketlerden, 
vergisiz olarak, gümrüksüz olarak gelen kaçak 
malların açık satış pazarları haline geliyor. On
dan sonra kalkıp burada, efendim âmme hizmeti 
yapılmasın mı" köye su gitmesin mi, gibi d'^m-
gojik lâflarla, böyle usulsüz kanunları mâkûl 
göstermeye çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bilmek lâzımdır ki, 
bu yapılacak yüzde lO.zamnrn içerisinde köy
lünün ziraatinde kullandığı ziraat âlet ve ma-
kınaları, traktörleri, köylünün tarlasında kul
landığı suni gübresi, ilâcı ve sairesi de dâhildir. 
Bunlar halka intikal etmedi deniyor. Bundan 
be-,, altı sene evvel köylünün 10 - 15 000 lira 
civarında aldığı traktör bugün 45 - 50 000 lira
ya yükselmiştir. İlâç paraları, zirai 
ilâç paraları artırmıştır, zirai gübre 
fiyatları artmıştır. Bugün Ege çiftçisi, 
bütün ömrü boyunca çalıştığı hakle, maliyet fi
yatlarının namütenahi yükselişi karşısında 
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daima bokuna çalışmakta, aldığı mahsûlden fa
izinin faizini ödiyemiyecek duruma gelmekte, 
müşkül duruma düşmüş bulunmaktadır. Bu it
halâta yapılacak zamla yarın bunların fiyat 
farkı elbette ki yine köylüye, çiftçiye aksede
cek, köylünün istihsal ettiği pamuğu, seneler
den beri bir kuruş zam görmediği halde, onun 
kullandığı traktörü, motoru, gübresi ve saire-
sinin fiyatı yükseltilmek suretiyle köylü yine 
bu yükün altında ezilecektir. Arkadaşlarımız 
diyorlar ki, bu ithalâtçının kendi kârı içinde 
erir gider, halka intikal etmez. Muhterem ar
kadaşlar, bu, akla durgunluk verecek bir man
tıktır. % 15 gibi bir vergi ihdas ediliyor, bu 
% 15 ithalâtçının kendi kârı içinde hiçbir tesir 
yapmadan eriyip gidiyor. Bu ithalâtçı acaba 
ne kadar kâr etmektedir ki % 15 gibi bir vergi 
kendi kârının içerisinde cüzi bir miktar-
mış gibi eriyip gidecek bir mahiyet ta
şımaktadır. Binaenaleyh memlekette ha
kikaten bu gibi yatırımlara finansman kayna
ğı temin etmek gerekirse meseleyi esaslı ola
rak tetkik etmek, incelemek lâzımdır. Bugün 
Devlet bütçesinden memura verilen maaş mik
tarı .5 milyar lira civarında olmakla beraber, 
yatırım olarak sarf edilen paraların da yüzde 
60 ı yine personel masrafına gitmektedir ki, 
bunun miktarı da 3 - 3,5 milyar liraya baliğ 
olmaktadır. Binaenaleyh umumî bütçeden öde
nen memur ve personel masrafı senede 8,5 - 9 
milyar lirayı tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu fakir millet, kal
kınmaya muhtaoolan bu millet bu kadar ağır 
bir yükü taşıyamaz sırtında. Ama bir bir Per
sonel Kanununu biran evvel ıslah edip, tatbik 
sahasına koyup bu ağır masraf kapılarını ka
patamayız ve nihayet bir ıslahat yapmak su
retiyle vatandaşı külfetten kurtarma yolları
nı arıyacağımız yerde, Halk Partisinin dün yap
tığı gibi, bugün de Adalet Partisi yeni vergi
lere başvurmak suretiyle ancak en kolay yola 
başvurmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi kanunlar 
memlekete hayır değil, zarar getirir. Çünkü da
ima mahdut kazançlı vatandaşın sırtına yükle-
ne yüklene ve hep ondan her şeyi almaya kal
kıldıkça bir gün bu verim kaynağı tamamen 
dumura uğrar ve artık bir şey alamaz hale ge

liriz. Onun için ben şahsan bu kanunun aley-
hindeyim, aleyhinde oy kullanacağım, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Efendim, vakit gecikmiştir. 
Görüşmelere gelecek birleşim kaldığımız nokta
dan devam edilecektir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
2 asıl üyelik için yapılan 11 nci tur seçim so
nuçlarını arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

2 asıl üyelik için yapılan 11 nci tur( seçime 186 
üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
bulunan zatlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. Arz olunur. 

Maraı 
Veysi Kadıoğlu 

Maraş 
Vefik Pirinçcioğlu 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Rahmi Ergil 
Necati Benderlioğlu 
Ali Solak 
Celâl Öncel 
Mithat Güven 
Sabiha Taşçıoğlu 
Hasan Gebizli 
Şerafettin özdinçer 
Fuat Bilgin 
Boş 
İptal 

113 
105 
40 
37 
24 
12 
9 
6 
3 
4 
1 

Yedek üyelikler için yapılan seçim sonuçla
rını arz ediyorum: 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
bir yedek üyelik için yapılan 11 nci tur seçime 
188 üye katılmış ve neticede aşağıdaki isimleri 
bulunan zatlar, hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. Arz olunur. 

Konya 
Mekki Keskin 

Bilecik 

Manisa 
Muammer Ertan 

A. İhsan Çelikkan 

Mesut Alpas 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Elibol, 

138 
22 
13 
5 
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Sabi'ha Taşççıoğlu . 2 
Ali Gene er 2 
Boş 4 

Bu adaylar hiç'birivsi gerekli çoşunhığu sağ-
hyamadıklarmdan seçim yenilenecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cetvel
lerde -değişiklik yapılması hakkınıdaki kanun 
tasarısı için yapılan açık oylama sonucunu arz 
ediyorum. 

Oylamaya 153 üye katılmış, .132 kabul, 19 
ret, iki çekinser oy kullanmıştır. Oylama yenile
necektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt-
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çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı için yapılan 
açık oylamaya 137 üye katılmış, sonuçta 119 
kabul, 16 ret, iki çekinser oy çıkmıştır. Oyla
ma tekrarlanacaktır. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
için 117 oy kullanılmış, sonuçta 105 kabul, 10 
ret, iki çekinser oy çıkmıştır. Bu seçim de ye
nilenecektir. 

23 Ocak Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım. Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Cehalettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
M. Ksmal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye s ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
153 
132 
19 

2 
295 

2 

[Kabul edenler] 

Cihat Turgut 
BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemali Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyücc 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi. Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi üzoğul 

ELÂZIĞ 
'Ömer Eken 
Samet Gül doğan 
Kevni Nedimoğlu 

— 3 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekine! 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 

23 -

Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzünı 
Ahbas Ali Çetin 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközMi 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
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KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Kamit Fendoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirilt 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Bos 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail San göz 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mclâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SlVAS 
Tcvfik Koraltan 

Scyfi Kurtbck 
TEKİRDAĞ 

Halil Başoi 
İlyas Demir 

TOKAT 
Bedrettin Karacrkck 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

UEFA 
Halil Balkır, 
Bchico Iiatko (Boran) 

Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğiu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ANKARA 
İlyas Seçkin 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

İZMlR 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Osman Ycltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdcmir 

KOCAELt 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Fcrdr. Güley 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
lİamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

[Oya kaUlmıy anlar] 

ADANA 

Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan D'.lligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Onman Attila 
Şevlki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
AH İhsan Ulubahrji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
RIZP, Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
II. Turgut Tokcr 
Alparslan Türkcş 
Ahmet üstün 

Mustafa Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Ra.'ot, Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Om an Avcı (B.) 

AYDİN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
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Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Özlürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Mesut Ozansü 
Mcvlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
Lmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Kasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Barla". Küntay 
Kasım Önadım 
ü. Doğan Öztürkmcn 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tah'.r Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hûda i O rai 
Zafer Nihat Özel 
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Remzi Şenel 
ÂtıJ ŞohoğLu 

DİYARBAKIR 
YusUiî Azizoğlu 
Kasan Değer 
Recai İskcnderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İlhamı Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafin Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler (I.) 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılnçoğh 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
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İSPARTA 
îr .'an Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
I'erruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddln Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman üzer 
Kaya Özdemir 
İlham! Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Ari; Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydm 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atiu Iıajipaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Kasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İsmet Kapısız 
Yunıri Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk. Sükan (B.) 
VeJa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Blnicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülgo 
Muı.mmrv Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
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Mustafa Ok 
Önoli Sakar 
Nah.it Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Eifat Baykal 
Seyfi G-üneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oiktay (i. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğiu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıb'aş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğhı 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Covad Odyakmaz 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğiu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
O sınan Hacıb al o ğlıı 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

Sclâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Alii Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslih Görentaş (İ. Ü.) 
Kin yas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf! Ziya Bahadmllı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (İ. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çctiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

i>m« 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlcttin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 137 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 311 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyü Öztürk 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMüŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
İbrahim üktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Rcfet Sezgin 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm. 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güvcr 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirik 

MARAŞ 
Vefik Pirinccioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

_ NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
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NİĞDE 
Oğuzdcmir Tüzün 

RlZE 
îsmaü Sarıgöz 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mclâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Soyfi Kurtbck 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Bedrettin ICaraerkek 

Osman Saraç 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

UEFA 
Necmettin Cevheri-

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 

Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlıı 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ANKARA 
llyas Seçkin 

AYDIN 
Reşat uzarda 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Osman Ycltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

ORDU 
Ferda Gülcy 

TRABZON 
Hamdı Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

[Oya haUlmry anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Bay bura 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dllligil 
Kasım Gülok 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayılhoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Omıan Attila 
Şevki Güler 
Murat Öner 

AĞRI , 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrcvi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetincr 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuar. 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
Ti*. Turgut Toker 
Alparslan Türk eş 
Ahmet Üstün 

Muşta Ta Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

ihsan Alaöv 
Ra.-'et Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya üztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 

Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansii 
MevltU Yılmaz 
Mehmet Zoki Yücetürk 

BİLECİK 
Şad! Binay 
îımail Selçuk Cakıroğlu 

B İ N G Ü T J 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tczkan 
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DURSA 
Sadrcttin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlar; Küntay 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlıı 
Tah!r Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B;jk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçnbaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Âtıj Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. Y. 
ilhamı Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Pcrinçck 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler ( t ) 
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Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuier 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çclikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Âli Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

ISPx\RTA 
İr 'an Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL . 
Sadun Aren 
Mehmet AH Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
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Orhan Bir git 
Ali Esat Birol 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekincl 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın * 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumaboğlu 
Turhan Feyzioğlıı 
A. A t ı ' Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sûoıoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bihri Df^dfiş (B.) 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Pükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yağcıpğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifa* Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Ncrmin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU ~ 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Baya i' 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Pakcr 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahin oğlu 
Namık Kemal Tülıezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif: Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koral tan 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan üztrak 

TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
İrfan Solmazer 

TRABZON 

A. İhsan Birirıcioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Alli Rıza Uzuner 

TUNCELİ 

Kenan Aral 

URFA 

Atalay Akan 
Halil Bal kıs 
Behicc Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslin Görentaş (1. Ü.) 
Kin yas Kartal 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Yusul! Ziya Bahadınl'ı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetincr 
Bülent Eccvit 
Kenan Escngin 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 1 
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.1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğhı 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 117 

Kabul edenlıer : 105 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyaıılar : 331 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevnı Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref -Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközLü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MANİSA 
Muammer Dirik 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğl/u 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmı Oğuz 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik • 
Süreyya Uluçay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
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TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Bedrettin Karaorkck 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 

Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ANKARA 

tlyas Seçkin 

AYDIN 

Reşat Özarda 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Osman Yeltckin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KÜTAHYA 

Himmet Erdoğmuş 

ORDU 

Ferda Giiley 

[Çekin serler] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücckök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Aid ihsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 

Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çctiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğltu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
II. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osma.n Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLÎS 
Cevdet Geboloğhı 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
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ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizöğlu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai İskcnderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İlhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ j 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler (İ.) 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yvlmaz (İ.) 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Eteın Kıltıçoğ^ 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Arcn 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 

Tekin Erer I 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
İ. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga ı 
Nihad Kürşad (B.) 
Şirîasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Vedat ÂM Özkan | 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu | 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Sait Sına Yücesoy 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükaıı (B.) 
Vefa Tanır 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülgo 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Fuat Uluç 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tckinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raiü Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Ccvat Yalçın 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 

, Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tovfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Solâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
AM Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muhlis Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya BahadmUı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
S. Telkin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

)>m<i ..<.. 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

2. — Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis 
Grupu Başkan vekili Turhan Fcyzioğlu'nun, 
petrol boru hattının hisse senetlerinin özel ki
şilere satılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile ilgi
li olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler 
ve ham petrol fiyatları konularında Bakanlar 
Kurulu hakkında bir gensoru açılmasına dair 
•önergesi. (11/48) 

B - İKİNCİ UEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — G974. sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Kanununun 2 nei maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . li)G6] 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ueuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
ıbâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 11) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nei maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 196G] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
su a batı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5G80 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nei maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 
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X 5. — Umumi hayata müessir âfetler dola-

yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve îmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 6. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sânayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 7. — Deniz İş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 

uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Savıştny Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçs yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı t^zksresi i] e Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kani'mı tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe vıh Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi GenH Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayılı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

15. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye* 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 noi Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununum 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı; 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 



ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Saya
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitini Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
«ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili tlhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu

nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

X 25. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 26. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/305; Cumhuriyet Senatosu 1/704) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 185; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 877) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1987] 

X 27. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/304; Cumhu
riyet Senatosu 1/703) (Millet Meclisi S. Sayı
sı :186; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 876) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 28. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa • dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/302; Cumhuriyet Senatosu 1/702) 
(Millet Meclisi S. Sayısı': 187; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 875) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1967] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 5Q7 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
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112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de- I 
ğiştiri]meşine ve bu kanuna geçici 4, 5 y? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Greçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 .1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla I 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 .2 .1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa- I 
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve I 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 . 1966] 

5. —• 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat I 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve I 
MilJ^ Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «îş kâğıtları» keli- I 
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. —• Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş- I 
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

X 8. •— Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara

sımla Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

X 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 .2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

14. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

16. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
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Maliye ve Plân komisyonları raporları 1/145) , 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 .1966] ı 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz- ' 
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve i 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14. 7 .1966] 

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

19. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayım : 175) [Dağıtıma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayilı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 mcü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanıun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 

. 3 arkadaşımın, 1963 ders yılmda Hanb Okulu 
l öğrencilerinden okuldan ihracolunanların asker-
| lik mükellefiyetlerini düzenliyen kamın teklifi 
; ve Millî Savunma Komisyonu (raporu. (2/2, 

2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 .12 . 1966] 

21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-' 
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 22. — İthalde alınacak Damga Resmi hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçiş
leri, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/301) (S. Sayısı : 182) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 1 . 1967] 

23. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkanknası hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarının raporu (1/263) (S. Sa
yısı : 184) [Dağıtana tarihi : 17 . 1 . 1967] 

(34 nci BİRLEŞİM) 





Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 

4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /301) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 12 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/491 - 7406 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku
rulunca 20 . 12 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «ithalde alınacak Damga Resmi hakkında ka
nun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere 15 . 2 . 1963 gün ve 185 »ayılı kamınla ithalâttan alınmakta olan % 5 Damga 
Resminin tatbik süresi, ibirinci Beş Yıllık Plân dönemi sonu olan 31 . 12 . 1967 tarihinde nihayete 
ermektedir. 

Bu Kanunun en mühim gerekçelerinden ıbiri, Kalkınma Plânımda öngörülen devlet yatıri'mları-
m n «alim yollardan finansmanı iıçin, ithalâtla ilgili gelir kaynağımızı azamî derecede zorlamak 
suretiyle, lüzumlu geliri kısmen sağlamış olmasıdır. 'Sözü geçen resimle, yılda ortalama olarak 
250 'milyon liralık gelir sağlanmış olması bu hususu teyideylemelktedir. 

Nitekim gelişmiş veya gelişme devresinde olan devletler, aynı çareye (başvurmuşlardır. İngil
tere Hükümeti yılda 22 milyar dolara yükselon tediye muvazenesi açığını kapatabilmek için 
'27 . 11 . 1964 tarihinde ithalâta îb'irkısım yiyecek maddeleri işlenmemiş tütün ve ana ham madde
ler hariç olmak üzere % 15 nisıbetinde munzam resim tahmil eylemiş, 27 . 4 . 1965 tarihinde bu 
resmin nisfbetini % 10 indirmiştir. 

Aynı şekilde Hindistan Hükümeti, Bütçesinin finansman ihtiyacını karşılamak gayesiyle itha
lât ta % 10 munzam resim koymuştur. 

Diğer taraftan memleketimizde halen ithalât üzerinden alınmakta olan vergiler ortalama olarak 
genel ithalât değerinin % 55 ine kadar çıktığı halde ithalât devamlı şekilde artmaktadır. Bu 
sebeple yapılması derpiş olunan ıbu zam'mm ithâl malları talebini frenliyeceği düşünülmemektedir. 

i thal mallarındaki kâr marjının yüksek olması dolayısiyle bu sahaya konulacak vergi yükünün 
bir kısmının bu yüksek kâr marjlarından karşılanacağı ve ithâl malları endekslerine intikâl ey-
lemiyeeeği bir vakıadır. 

182 
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Nitekim 1964 senesinde Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki vergi nisbeitlerine yapılan zamlar-

ve 1963 senesinde 185 sayılı kanunla ithalâta tahmil olunan % 5 Damga Eesmi mükellefiyeti 
'dolayısiyle ithâl malları endekslerinde 'belirli bir yükselme meydana gelmemiştir. 

Diğer taraftan ihracat ve hizmet döviz gelirlerini artırmak gayesiyle son senelerde alınmış 
olan tedbirler (İhracatta vergi iadesi, işçi dövizlerine prim verilmesi giıbi) dolayısiyle döviz alım 
maliyetlerinde bir yükselme meydana gelmiştir. Buna mukabil ithalâta tahsis 'edilen dövizler ise 
kanuni kambiyo kurları üzerinden satılmaktadır. Döviz politikasında taldbedilen bu yol ithalât
t ı lar lehine ibir durum husule getirmiş bulunmaktadır. Bu sebepten, ithalât üzerine konulması 
derpiş olunan 'bu mükellefiyetin ibir nevi döviz primi gibi mütalâa edilmesi mümkündür. 

Kanun Tasarlısının •(birinci maddesiyle Damga Resminin mevzuu ve ödeme mükellefiyetinin do
ğacağı tarih tesıbit edilmektedir. 

İkinci madde ile resmin azamî nisbeti tâyin 'edilmekte ve Bakanlar Kuruluma 'bu azamî nisbeti 
geçmemek üzere, tatbik 'olunacak nisbeti tesbilt yetkisi tanınmaktadır. Bu hükme göre Bakanlar 
Kurulu, iktisadî ve malî şartlar nazara almak suretiyle resmin nisbetinde lüzumlu değişiklik
leri yapmak ve bunları süratle tatbik (mevkiine koymak imkânına sahlbolacaktır. 

Bu tatbikatın bir benzeri hâlen 14 . 5 . 1964 gün ve 474 sayılı kanunun ikinci maddesinde 
mevcut bulunmaktadır. Bu madde hükmü gereğince Bakanlar Kurulu, uzun vadeli kalkınma 
plân hedeflerini göz önünde bulundurarak Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki vergi nisbetlerindc 
Sıfıra kadar indirmek veya azamî % 50 nislbeıtinde artırmak suretiyle lüzumlu değişiklikleri karar
namelerle yapılabilmektedir. 

Üçüncü madde ile geçici ^olarak yurda -girecek eşyaya tatbik olunacak İşlemi tâyin eylemekte
dir. 

Dördüncü madde ile, Damga Resmi (mükellefiyetine tâbi tutulmıyacak ithalâta ait giriş tahak-
(kuk evrakı tesbit edilmektedir. 

Beşinci madde, Damga Resminin, Gider Vergisi matrahına ilâve edilmiyeceğini ve bu resmin 
Gümrük Yergileri ile birlikte, Gümrük Idarelerinco tahsil olunacağını göstermektedir. 

Altıncı madde 35 . 2 . .1963 gün ve 185 sayılı kanunun yürürlükten kalkacağı tarih, 'geçici mad
de ise, bu. kamunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen ithâl edilmemiş eşyaya ait giriş tahakkuk 
evrakının da bu kanuna göre vergilendirileceğina hükme bağlamaktadır. 

Yedinci madde yürürlük tarihi ve uygulama müddetinin tesbit eylemektedir. 
'Sekizinci madde bu kanunun Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlarının yürüteceğini ifade ey

lem ektedir. 
Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu', 6 . 1 . 1966 

Esas No. : 1/301 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

İthalde alınacak Dtamlga Resmi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tcmsilcilor;ifnin iştirakiyle' 
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah lolunan hususlar [komisyonumuzca da (uygun. mütalâa 'edilmiş ve tasarı ay
nen kabul edilmiş tir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon! Bu rapor sözcüsü 
Başkanı Başkanvekili Kâtip Sözcü 

Rize Ankara Sivas Burdur 
E. Y. Akçal O. Eren T. Koraltan F . Kırbaşlı 

İmzada bulunamadı 
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Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ . Seçkin 

Kastamonu 
2 nesi maddedeki nds-bete 
ve Anayasa ile telifi bakı

mından muhalifim. 

A. Toközlü 
Mardin 

1. Aysoy 
İmzada bulunamadı. 

Sinop 
2 nci ımıaddenin % 15 nıis-
betine muhalifim. Söz hak

ikim mahfuzdur. 
H. İşgüzar 

Balıkesir 
Söz hakkım saklıdır. 

A. Akın 

Kütahya 
M. Erez 

İmzada bulunamadı. 

Rize 
M. Basa 

Trabzon 
2 nci madde Anayasa

ya aykırıdır, gerek bu 
yönden gerek nisbet yö

nünden muhalifim. 
H. Orhon 

Burdur 
t. H. Boyacıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
M. Dülge 

Samsun 
0. Şdhinoğlu 

C. 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Eren 

Urfa 
Güven 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Samsun 
B. Uzunoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İthalât sırasında düzenlenen Gümrük Giriş Beyannamesi ihtiva ettiği eşyanın 
Gümrük Vergisine esas olan kıymeti üzerinden Damga Resmine tabidir. 

Gümrük Giriş Beyannamesi düzenlenmemesi halinde bunun yerine kullanılan sair giriş tahakkuk 
evrakı da aynı şekilde resme tabi tutulur. 

Bu mükellefiyet Gümrük Kanunu hükümlerine göre vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı ta
rihte doğar. 

MADDE 2. — Bu resmin nisbeti, % 15 i geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 
Ancak, Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü hallerde tesbit edilen bu nisbet üzerinde gerekli de

ğiştirmeleri yapmaya yetkilidir. 

MADDE 3. — Geçici olarak yurda girecek eşyaya ait tahakkuk evrakı üzerinden alınacak Dam
ga Resmi hakkında Gümrük Vergisine mütaallik işlemler uygulanır. 

MADDE 4. — Gümrük Kanunu, Gümrük Giriş Tarife Cetveli, milletlerarası anlaşmalar ve 
2510 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri, 4119, 5798, 6326, 6529, 6593, 7269, 7479 sayılı kanunlar ve 
20 . 4 . 1965 gün ve 581 sayılı Kanunla Gümrük Vergisinden muaf tutulmuş veya istisna edilmiş eş
yaya ait giriş tahakkuk evrakı bu resimden de muaftır. 

Ancak, yukarıda sayılanlar dışında kalan özel kanunlarla her türlü ithal vergi ve resimlerinden 
muaf tutulan müesseselerin ithalâtı bu kanun gereğince alınacak Damga Resmine tabidir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince alınacak Damga Resmi gümrüklerde alınan İstihsal Vergisi 
matrahına ilâve edilmez ve makbuz mukabilinde Gümrük Vergileri ile birlikte Gümrük İdarelerince 
tahsil olunur. 

MADDE 6. — 15 . 2 . 1963 gün ve 185 sayılı Kanun, bu kanunun 2 nci maddesi gereğince Bakan
lar Kurulunca alınacak, resim nisbetinin tesbitine mütaallik Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih
te yürürlükten kalkar. 
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— 4 — 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen ithal edilmemiş bulunan eşyaya 

ait giriş tahakkuk evrakı da, bu kanun gereğince Damga Resmine tabidir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve İkinci Beş Yıllık Plân dönemi sonu 
olan 31 Aralık 1972 tarihine kadar uygulanır. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

20. 12. 1966 
Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Bilgehan 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu t. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
M. Turgut t. Deriner N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Baltanı 
8. O. Avcı 
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Dönem : 2 I O C 
M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | Ö D Toplantı : 2 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/305; Cumhuriyet Senatosu 1/704) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 877) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 1 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7105 -1/704 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 2 . 1 . 1967 gün ve 1/305 - 50 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 1 . 1967 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (108) 

Kabul 
Ret 
Çekinse T* 

10'i 
4 
] 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu -16 ; 1 . 19(17 
Esas No. : 1/305, C. S. 1/701 

No. : 98 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun .10 . 1 . 1967 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan (Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 1 I A A 
Toplantı : 6 - M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 0 0 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/304; Cumhuriyet 

Senatosu 1/703) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 876) 

Cumhuriyet Se7iato.ni 
Genci Sekreterliği 11 . 1 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7104- 1/703 

KARMA BÜTÇU KOMlSYONl' BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 2 . 1 . 1967 gün ve 1/304 - 49 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 10 . 1 . 1967 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek 
dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (99) 

Kabul 
Ret 
Çekin ser 

97 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. il/. 
Bütçe Karma Komisyonu 16 . 1 • 1967 

Esas NO. : 1/304, C. S. 1/703 
No. : 97 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 1 . 1967 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen ('Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-
ynlması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe 'Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

http://Se7iato.ni




Donem : 2 1 0 * 7 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | O f 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Senatosu 1/702) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 875) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 1 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7103 -1/702 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 2 . 1 . 1967 gün ve 1/302, 1/303-48 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.1.1967 
tarihli 20 nci BirleşimindD aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 

Açık oy neticesi : (102) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

100 
1 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 16 . 1 . 1967 

Esas No. : 1/302, C. S. 1/702 
No. : 95 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 1 . .1967 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan (1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

tsmet Sezgin 




