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1.— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, Yurdu
muzu ilgilendiren Dünya işleri ve |&i|letlera?ass* 
meseleler hakkında açıklamada burundu. 

Ankara Şehri îmar Müdürlüğü hakkındaki 
1351 ve 3196 sayılı Kanunlarda değişiklik yapıl
masına dair olan Kanun tasarısı, Başjütakanhğm 
isteği üzerine geıi Yerildi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
okuma yazma bilmiyen yurttaşlar hakkındaki 
sözlü sorusuna, Millî Eğitim Bakanı cev»p v«edi. 

Ankara Üniversitesi; 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğü; 
Devlet Denizyolları ve Limanları tşletme Ge

nel Müdürlüğü; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
İstanbul Üniversitesi; 
Orman Genel Müdürlüğü yine 
Orman Genel Müdürlüğü; 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü-

ditrlü$ü; 
Tekel Genel Mi$&j$i&ü; 

Seyhan Milletvekili Ahmet Eemzi Yü-
regir'iiu Nizip Muharebesini tasvir eden âbide 

%. — HAVALE El 

Tmarüar 
1. — 194$ yıll Ocak ayma ait Geçici Bütçe 

Kanunu tasarısı (1/456) (Bütçe Komisyonuna); 
2. — Birtçşroiş, Milletler Dünya Saflık £m:u-

luftun resmî alâmet, mühür» ad ve ad lpsaitma-
sınm bu KşruJ#n sızaşı olmaksızın kullanılması
nı önlemek üzere Türk Cesa Kanununun 253 neü 
maddqşi»ft bi* &kra eklenmesine dair. kanun ta
sarısı {1/457) (Saflık m Sosyal, Yardım ve Ada
let Koimjsyonlarma),; 

& — Çafenafe ve suni çakjaajç tafjnıa tekel 
konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin 
Gümrük Resimlerinde değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısı (1/458) (Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

4. — Eczanesi bulunmıyan yerle«fe «ecaafe 
açarak beş yıl süre ile çalışanların arzu ettikleri 
yerlerde •etezan'e açabilmeleri için Eczacılar ve Ec-

Vakıflar Genel Müdürlüğü yine 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe 

Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılmasına dair olan kanunlar kabul 
olundu. 

İlkokul öğretmenleri hakkındaki 5166 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair olan Kanun tasarısının birinci görüşülmesi 
bitirildi. 

Zonguldak Maden Başçavuş Okulu ile Maden 
Teknisiyen Okulunun Millî Eğitim Bakanlığına 
devri hakkındaki kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi de bitirildikten sonra; 
22 . XII . 1948 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Erzincan Milletvekili 

F: F. Düşünsel B. K. Çağlar 

Kâtip 
Koca^j Mille<îv«k£i 

Q. 4 t a 

hakkındaki sözlü sorusu, D e l e r i BakAnUğı»a 
gönderilmiştir. 

LEN KAĞITLAR 

zaneler hafotandaki 964 sayılı Katottum bir mattâe 
eklenmesine dair kantta tasarısı (f/489) (Stefhic 
ve Sosyal Yardım Komisyonuna); 

5. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici maddelsr eklenmesi hakkında kamm tasa
rısı (1/460) (^Ulaştırma, M<aKye v» Bütçe Köitffr-
yonlarma); 

6. — Tababet ve şuabatı sanatlarının ttfrm 
icrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 12 aei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa 
rısı (1/461) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nuna) ; 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı (1/462) (Maliye Komisyonuna); 

8. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 12 ve 
14 Biü maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/463) (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna); 

Som 

— 214 — 
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9. — Bofcı Mîetvekfii Lûtîi Gören'in, Maaş 
Kamarana ek 4379 sayılı Kanunun birinci macU 
desteni değiştirilmesine, geçici maddesinin kaildi-
ntasma -ve bu fcantma bâzı htlfeümîer eklenme-
stes iteir leaıran ftMîîi (2/lS7^ (Maîiyeve Büt
çe ^nniByoniaTma); 

Raporlar 
10. — Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

İMİ yûı Bütfe Swıunu «asma ** B&f» Soais-
3»©mırapönı (1/383^ pttudBtte); 

11. » Hudut 7e SabiUir 3 B | 1 * âmel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bötge Kaanımı tasarısı ve Bftt 
(,-e KomÜ^nn mparu (V3§7) (Gündem*); 

12. — OrtaötMtim ektülarurda yatâneı Ü-
retmes çalıştırılması haktaadgfci MM uaj-di S» 
mm gür*«ırm nnftttlmaaaıa dair banan tasanm 
v% Mölî Eğitim ^e Bütçe Ko&npsalaift Tapman 
(1/448) (Güageme}. 

BÎBÎ1T0Î öTUBtTM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — BaşkaavtfcBi Rfitf Raradeciı 
KATİPLER : Cenap Atan (Kocaeli), Sedat Pek (Kocaeli). 

İftKgKâN-—Otttr«m wç*lnrtçtır. 

3. - BAŞKANLIK DİVANIKIN KAMUTAYA STOITÇLABI 

il. •— îdarom Üyeler KuruUmun, Büyük Mil-
M Me<Md £946 ^HU 2fcw ê«*nde değişiklik yapü-
masına dair olan kanun teklifinin geri verUmm-
sim imr &mrg&si (4/123) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
18. XII. 1948 

Büyük .Millet Meclisi 1948 Bütçesinde deri
şiklik yapılması hakkındaki 2/130 sayılı Kanun 
teklifinin geri verilmesine müsaadelerini saygı-
lamnla tfiterim. 

İdareci Üye 
K. Güreli 

BAŞKAN — &eri veriyoruz. 

£. — Yozgad MiUeivekiH Sırrı tçöifün, Or
man Kanununun 25 mci maddesine bir fıkra ek-
lemrmsine dair oban kanun ietMfimn geri veril-
7n€9t hakkında önergtsi (4/129) 

Yüksek Başkanlığa 
11 .XI. 193% tarihinde smutagam (Orman 

Kanununun 25 nci maddesine bir iıkra eklenme
sine dair kanun teklifi) mi geri alıyorum. 

^tereken mnamelefiin yapılmasını ıiea«df-
rim. 

Mütetvtkili 
fl. tçöı 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

3. — Trabzon Mtüstvekili Mmtotfn Repi Ta-
rakçaeğ&u'ımn, fuyia v» mermbann, ttiyfarm tieel 
kifüikUrine tahsis k&mnahırı vtga kamtinstt-
rıhnaları hakkımdaki kaamn MHiffm yi'mcteme 
almmcmna dair örmeğim (4/124} 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
18 ..XII. 1948 

Meea ve yaylaiaran köylerin tüzel kişillfrtfr-
rine tahsis kılınması hakkında 16. XII. 1947 ta
rihli tezkere ile yüksek makamuuaa bir kanun 
teklifi sunmuştum. Sozft geçen feanıu teWÜ o 
tarihte içişleri komisyonuna havale edilmiş ise 
de aradan bir yıl geçtiği halde hakkanda bir ka
rar alınmamış olduğundan İçtüzüğün <3@̂  noı 
maddesine dayanarak teMiümin «ünde«e alın
masını Tica ediyorum. 

i3iDzen âuunMuiâ 
ü , Sayfct Tfnsakşnşjta 

-m-
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA FAHRET

TİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu ve Akif Eyidoğan tarafından veril
miş yayla kanunu tasarısı vardır. İçişleri Ko
misyonundadır. Bu teklif Komisyonumuzda ko
nuşulurken Toprak Kanunu, aynı zamanda Ko
misyonumuza geldi. Toprak Kanunu ile alâka
lıdır diye bu Yayla Kanununun müzakeresi te
hir edilmişti. Toprak Kanunu, Tarım Bakanının 
değişmesi dolayısiyle Komisyonumuzda henüz 
müzakere edilmemiştir. Toprak Kanunu müzake
re edilince aynı teklif de alâkadar olduğu için 
bu mevzu da ele alınacaktır. Komisyonumuzun 
yüksek Kamutaya arzı bundan ibarettir. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, halkımızın uzun zamanden-
beri ıstırabını çektiği işlerden birisi de yayla 
meselesidir. Herbireriniz bu hususta köylülerle 
temasınızda size yandıkları dertleri hatırlarsı
nız. Bu hâl yaylaların âdilâne tevzi edilmeme
sinden ileri gelmektedir. Vaktü zamaniyle bâzı 
köylere onların ihtiyacının üstünde yayla ve 
mera verildiği halde, yanlarında bulunan köy
lülerin hayvanları çok,r ihtiyaçları fazla iken 
hayvanlarını otlatacak yayla bulamamaktadır
lar. Ve bundan dolayıdir ki; yayla zamanında, 
yaylalar bir mücadele, bir münazaa ve bir mu-
darebe sahasına dönmektedir. Bu yüzden mah
kemelerimiz, bihüzur olmuşlardır. Böyle doğru
dan doğruya köylünün büyük menfaatine taal
lûk eden ve onun huzurunu temin edecek olan 
bir kânun teklifinde bulundum. 

Anayasanın 15 ncı maddesi bize bu hususta, 
memleket ihtiyaçları için kanun teklifi hakkını 
veriyor. Teklif ettiğim kanun İçişleri Komisyo
nunda şu veya bu sebeplerden dolayı bir yıl, 
yedi gün olduğu halde görüşülmemiştir. Toprak 
Kanunu ile münasebeti varmış, yok filancanın 
bulunması lazımmış diyerek şimdiye kadar gö
rüşülmemiştir. Acaba, bu kadar ehemmiyetli 
olan ve bütün memleketi alâkadar eden bu ka
nun neden sürüncemede kalmıştır? 

Ben, içtüzüğümüzün 36 ncı maddesine daya
narak bu kanunun gündeme alınmasını Başkan
lıktan rica ettim. Huzurunuza bu maksatla çık
mış bulunuyorum. Ancak kanun teklifim, Ada
let, Maliye, Tarım ve içişleri gibi beş komisyo
na havale edilmiş olduğundan eğer böyle her-
bir komisyonda bir yıl kalacaksa bu ve bunun 
gibi kanunların çıkmasına bizim ömrümüz kâfi 

.1948 0 : 1 
değildir. Bunun için rica ediyorum; memleketin 
büyük bir derdine cevap teşkil edecek olan bu 
teklifimin beş komisyondan seçilen üçer kişilik 
birer üye ile teşkil edilecek bir geçici komis
yonda tetkik edilmesi hususunda reyinizi istir
ham ediyorum. Eğer metinleri okunsa teklifin 
herbirinizin arzu ve düşüncelerinize tercü
man olduğunu takdir buyuracaksınız. 

Bu şekilde geçici bir komisyon teşkilinin ka
bulüne oj'larmızı vermenizi rica ederim; 

TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YAŞAR 
ÖZEY (Manisa) — Bu teklif Tarım Komisyonu
nu doğrudan doğruya ilgilendiren bir tekliftir. 
Onun için Tarım Komisyonuna gönderilmesini 
teklif edeceğim. Henüz komisyonumuza gelmemiş
tir. Ama, geçici komisyon teşkilini Heyeti Muh
tereme kabul buyurursa ona bir diyeceğimiz yok
tur. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklif İçişleri, Ta
rım, Adalet, Maliye, Bütçe komisyonlarına ha
vale edilmiştir; henüz içişleri Komisyonundan 
çıkmamıştır. Teklif sahibi, şimdi bu komisyon
lardan üçer üye tefriki ile kurulacak bir geçici 
komisyonda bunun konuşulmasını istiyor. 

Bunu Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Çoğunlukla kabul olun
muştum 

Şu madde, içişleri, Tarım, Adalet, Maliye 
Bütçe komisyonlarından olmak üzere üçer üye
den mürekkep bir geçici komisyona gönderile
cektir. 

4. — Havale edilen kâğıtların 5. sayısındaki 
tasarı ile 9. sayısındaki teklifin geçici komisyo
na verilmesi. 

BAŞKAN — 20 nci birleşimde hizmeti as
keriyeye alınmış olan memurların askerlikte ge
çen müddetlerin kıdemlerine zammedilmesi yo
lunda Milletvekilleri tarafından yapılmış bâzı 
kanun teklifleri vardı. O birleşimde bu teklifle
rin birleştirilerek bir geçici komisyonda müza
kere olunması kabul edilmişti. Bu günkü gelen 
kâğıtlarda Hükümetten gelmiş, Devlet Demir

yolları ve Denizyollarının memurlarına hizmeti 
askeriyede geçirdikleri müddetlerin kıdemleri
ne* zammını istiyen bir tasarı vardır. 

Yine Bolu Milletvekili Lûtfi Gören tarafın
dan verilmiş bir kanun teklifi vardır. Bu da 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
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maddesinin değiştirilmesine ve saireye aittir. 

Tensip buyurursanız bu tasarı ile teklifi de 
aynı mahiyette Olan tasarıları evvelce havale 

1. — Van MiUeiveküi İbrahim Arvas'tn, 
öğretimin Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
uygulanmasına, Türk îslâm îlâhiyet Fakültesine 
ve ilkokullarda okutulacak din derslerine dair 
Milli Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/229) 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
\ 14 . 12". 1948 

1. — İlga edilmiyen ve tadil görmiyen 430 
numaralı tevhidi tedrisat kanunun tatbik edil
memesinin sebebi nedir? 

2. — Açılması takarrür eden Türk islâm 
İlahiyat Fakültesi için Bütçeye 80 bin lira kon
muştur. 1949 senesi bütçesinde ise hiç bir para 

1. — Erzincan Milletvekili Behçet Kemal 
Çağlar'ın, Dilekçe 'Komisyonunun 23.1.1948 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 787 sayth Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/78) [1] 

BAŞKAN — Buyurun, Millî Savunma Ba
kanı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Efendim; raporda mevzuuba-
his olan meselenin evveliyatına dair Dilekçe Ko
misyonuna verilmemiş bâzı mütemmim izahat ve 
malûmat vardır. Eğer Komisyon da muvafakat 
buyurursa hu izahat ve malûmatı dinledikten 
sonra rapora yazmak üzere raporun komisyona 
alınmasın^ müsaadelerini rica ederim. (Muvafık 
sesleri) , 

BAŞKAN — Dilekçe 'Komisyonu ne diyor ? 
DİLEKÇE KOMİSYONU ADINA NEŞET 

AKKOR (Aydın) — Arkadaşlar, Millî Savunma 
Bakanının vermiş olduğu izahat yerindedir. Ha
kikatte, Komisyonumuza, bu meselenin evveli
yatı hakkında birçok malûmat varken, verilme
miştir. Bu, noksan malûmat dolayısiyle verilen 

[1] 18 sayılı basma yazı tutanağın sonuna 
bağlıdır. 

ettiğimiz Geçici Komisyona vereceğiz. Bunu re?,. 
yinizo sunuyorum. Kabul edenler.;. Etmiyenler.. 
Geçici Komisyona verilmeleri kabul edilmiştir. 

konulmamıştır. Sebebi nedir ve teşkilât kanunu 
ne zaman getirilecektir. 

3. — Îİk mekteplerde tedrisi tahtı karara 
alınan din dersleri yalnız Cumartesi günü tatil
den sonra bu mühim işe kâfi gelecek midir. Bu 
hususta muhterem Bakanın kanaati nedir» Yu-
kardaki suallere Millî Eğitim Bakanının şifahen 
cevap vermesini arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
İbrahim Arvas 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TAfiSlNBAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim; bu soruya 
3 Ocak 1949 Pazartesi günü cevap vereceğim. 
(Muvafık sesleri) 

kararın yanlış olması ihtimali vardır. Komisyon 
da muvafakat ediyor, bu mazbata Komisyona 
iade edilsin ve tekrar tetkik olunsun. 

BAŞKAN — Hükümetin talebi ve Komisyo
nun da arzusu üzerine bu mazbatanın Komisyo
na verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Tek
rar Komisyona iadesi kabul edilmiştir. 

2.,— Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi fcöifc-' 
kındaki 3101 sayılı Kanuna ek 4385 saydı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (i/431) fi] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? t ^ ' V ^ t ^ İUwk~:^ 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar, 
memleketimizde imal olunan şekerlerden, 3101 
sayılı Kanunla, kilo başına 5 - 9 kuruş arasında 
mütehavvil nispetler arzeden bir vergi alınmakta 
iken 1940 senesinde bu mütehavvil vergiden şeke
rin beher kilosuna 7 kuruştan başlayıp nihayet 
1943 te ayrı olarak küb şekerde 417 kuruşa, kris 
tal şekerde 400 kuruşa kadar yükselen diğer bir 
vergi, munzam İstihlâk Vergisi konulmuş olması 
yüzünden 1940 ta kilosu 28 kuruş olan kristal şe-

[1] 27 sayılı basmayanı tutanağın sonundadtr. 

5. - SORULAR VE CEVAPLAR 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 217 — 
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kerin kilosu, 1942 yılı sonlarında 480 kuruşa* 28 
kuruş olan küb şekerin kilosu 500 kuruşa yük
seltilmişti. Şeker fiyatlarının basiretsiz, kaygı
sız bir alâyiş temposu içinde böylece yükseltilmiş 
olması, bir taraftan, istihlâkin düşmesi ve istih
salin satılamamasına ve binnetice beklenen mik
tarda İstihlâk Vergisinin elde edilememesine ve 
diğer taraftan da, bâzı eşya ve hidemat fiyatları
nın bu yükselişi kısanen takip etmennesi hasebiyle 
hayat pahadılığınm artmasına sebebiyet vermiş 
olduğundan şeker fiyatları, munzam İstihlâk 
Vergisinin zaman, zaman indirilmesi S"iretiyle; 
düşürülmüş ve nihayet bugünkü Hükümette Baş
kanlık ve bâzı Bakanlık sandalyalarını işgal et
mekte olan sayın zevatın da dâhil bulunduğu Pe-
ker kabinesi tarafından 2 . 1 . 1947 tarihinde ve
rilen bir -kararla; fcıristal sekerin kilosu yüz, küb 
şekerin kilosu 130 kuruşa indirilmiş ve bu bap
taki Hükümet kararı da 16 . VI . 1947 tarihinde 
Meclisçe onanmıştır. 

Bugün müzakeresi yapılan kanun tasarısı ise, 
şeker istihsali ile istihlâki arasında bir muvazene 
sağlamak ve aynı zamanda Millî Savunmamızın 
gerektirdiği olağanüstü giderleri kısmen karşıla
mak gibi Hükümetçe iki mucip sebebe istinat et
tirilerek 17 . IX . 1948 tarihinde ittihaz olunan 
şeker kararla fiyatlarınım kilosu kristalde, 160. 
küfede 180 kuruşa çıkarılmış olmasından hâsıl 
olan fiyat faiklarının beher kiloda, kesme şeker
de 97, toz şekerde 80 kuruş esası üzerinden mun
zam İstihlâk Vergisi olarak istifasını ve mütera
kim farkların da böylece Hazineye devrini istih
daf eylemektedir. 

Arkada§lar, evvelemirde, Hükümetçe ileri sü
rülen bu iki mucip sebebin; sıhhati ve realite ile 
olan irtibat ve alâkası üzerinde durarak önceden 
taMii t»e muhakemesini yapalım: 

Burada şuna işaret etmek isterim ki, İktidar 
Partisi .Hükümetleri, şeker istihlâk Vergileri 
üzerinde hamleler yaparken, nedense, daima fev
kalâde hallerde doğabilecek iktisadi zaruretleri 
latBşıiaımak ve ştertiplemek mafesadiyle tedvin 
edilmiş ©lan Millî Kenenma KJantınunun silâhla-
riyte yola ^üsmışlar ve fiyat artırmalarının haki
ki ifredef ve mesnedini teşkil eden vergi zammına 
İm maH maksadı temine ;munha*ttr vasıtayı, ka
ntta silâtam, o ııasri olsa arkadan gelir, diyerek 
ihmali «teâşter v« -bunu *ane&k Mey* girdikten 
sonra silâh olarak kullanmışlardır. Bu emrivaki 
usuM, Mecliste b^Hrebdlecek herhangi bir mu-
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kavemeti önceden tesirsiz bırakmak. Ne yapalım. 
bir kere olan olmuş, arkadan gelen bu kanunu 
kabul etmekten başka çare kalmamış, yolunda 
muhtar bir temayülün yolağını açmak için ihdas 
edilmiş olsa gerektir. Bu usulün her ne kadar 
Meclise ait salâhiyetler ve mefhumlarla izahı ve 
telifi kabil değilse de, iktidar Partisi Hükümet
leri lehine kaydı lâzımgelen politik bir taktik 
olduğu aşikârdır. 

ikinci Hasan Saka Hükümetinin de aynı tak* 
tiği kullanarak bu itiyada bağlılığını tebarüz et
tirmiş olması, kendisi için öğünülecek ve bu iti
yadın terki lüzumu üzerinde ısrarla durmadığı 
takdirde iktidar Partisi Meclis ekseriyeti için de 
sevinilecek bir mevzu olmaktan çok uzaktır. 

Kanaatimce; hakiki maksadım, şeker istih
lâk Vergisini artırmak olduğuna ve bununla da, 
istihsal ve istihlâk arasında istenilen muvaze
neyi kurmak mümkün bulunduğuna göre, Hü
kümetin münhasıran bir vergi mevzuu olan şeker 
fiyatlarını artırma kararını bu baptaki Vergi 
Kanununun hazırlanmadan, Meclise sunmadan 
ve Meclisçe kabulüne intizar etmeden almış ve 
tatbik etmiş olmasını vazife ve salâhiyet sınır
larına ve bunları çizen mevzuat hükümlerine 
açıkça tecavüz telâkki etmek Meclis, Devlet ve 
Hükümet m mefhumlarını keyfî, indî mütalâalar
dan doğan başı boş, düzensiz ve fakat cüretli 
hareketlere, kararlara üstün tutmamak demek 
olur. 

Şeker fiyatlarını % 50 yi aşan bir nispet üze
rinden artırma kararını tasarıda nedense hiç bah-
scdilmiyen, Millî Korunma Kanununun kendisine 
tanıdığı salâhiyete istinaden aldığını iddia ve 
ilân etmiş olan, Hükümetin, bu kanunu mün
hasıran iktisadi nizamı tertiplemek ve fiyat man
zumesini ayarlamak maksadiyle kurulan (Prim) 
mekanizmasından hâsıl olan ve Ziraat Banka
sının (Fon) hesabına yatırılmış olması lâzımge
len bu farkı badehu mahsubu yapılmak üzere, 
bir vergi geliri gibi Şeker Şirketinin «Hususi 
hesabında» biriktirmesi ve sonra bu farkın is
tihlâk Vergisi namiyle Hazineye irat kaydedil
mesini istemesi ve böylece MilM Korunma Ka
nununun muayyen maksatlarda kullanmak üzere 
kendisine tanıdığı salâhiyeti başka maksatların 
istihsali uğrunda istimal eylemesi mesuliyetini 
veya hiç olmazsa, Meclisin buna tesirini izhar 
etmesini «Blam» karar vermesini icabettirmez 
denilemez. Aksi hal böyle bir hareketin şu ve 
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lwi gön pöütik taktikJftria* tssialeıâ», particük 
©lyretinin BOOÖUZ kjv.*wla*ı, eilwaklai%ı arasında 
dipsiz çukurları içinde daima ört bas edilebile
ceğime inajüp gitıaeııiü. devamlı, mazbut bir me
tot olmadığını kaydetmek zaruretini belirtir, 

Bu> Ur alışkanlık ise buısun bilhassa mütaad-
<üt pertiler reprat demokrasi prensipleri içinde 
^ # ^ hatan sırıtan ve mutlaka terkedilmesi 
fötuagelefe tir itiyat oidutüiuı» Hükümetimin 
hemea takdir ve idarak etmeljem lüzumu üzerinde 
Büyük MiUet Meclisinin ararla duı*ma*ii aaraanı 
çoklm gelip çatmj§tır. 

ATfeaertoşfar; ortada kir kanunsuzluk, yolaaz-
l«k w» bjdstffilık oianad^^ı bu kürsüden., yiiksek 
bftra«tli- bir politika kavası aratmak edası üe, 
«d«ft Mdia ejsiük kâ& dağildir. Böyie bir iddi-
eija akıl *» ananeteğm, taksk prensiplerdin, ka-
aas. sufruMmı, Devlet me^humanun, mili! vic- j 
ılafeu» hau»ru«da «pot etmek gerektir. 

Şlmd* dafca e**el arzettigira malum mucip i 
sebebe #etefim. Şeker fiyatlarım artırma kara- ) 
vemat hem iktisadı kem de malî zaruretlerden = 
^efittğu Hükümetçe ileri sürülmektedir. Fa- j 
feat her iki3 «anıretin başka başka sebepler, ih- i 
ti*paç ve tesirler «jîfcmda tekevvün ettiklerini I 
bunların önlenmesi, karşılanması ise faaliyet 
«e sirayet sabaları birbirinden tamamen ayrı 
bulunan, mevzuat işi olduğuau da ikmal etme
mek lâzımdır. Olağanüstü hasüerde herhangi bir 
ısaddenin istihlâkim a-zalünak için diğer mem-
leketlerds gerek htti'b idinde ve gerekse hai'bden 
mmm tatbik edildiği gibi, tevzi sistemi, vesika 
«sulu tesis edilebilir. MVL usulün bizde iutizam-
1», adaletle yürütülmemiş olmasının kusur ve 
kabahati usulde değil, onu işletemiyea, yürüte-
miy^nlerdedir. Fiyatını teabit etmek, artırmak 
uatdü ise Mitti K«tınına Kanununda tasrih edü-
<Ü t̂ gifei artarm^dara mütevellit farkın ansak 
d^er iktisadi zaıcur-etierde kaplarda kullaml-
ro$»j» iktifaettirir. 

WBA£ zarurefcin, Bütçe aşfğmm şu veya bu 
malî ranıretin yapü&oak vergi zsnnrtiyle kar-
şıfaamam mevauubahis ohraoe şekerde olduğu 
§sbi îktİMdi Mr*retleT için kurulmuş bukmam 
mevzuat makanizması öne sÜTÜleroes. Asla ön
ceden, kullanılamaz. 

B«iMâ». iktifiaâi zaruret bulunduğu iddia-
amitt tâtoflpneA &sm v* mea&etei» olduğu, Sar 
yyı Bafb»kftmn bu, ktt**üdfia * teker fiyatlûrına 

istihlâki azaltmak âjin* tam ya#*lamîj8ea«ı ve 
şjoker ifetiyaasu üh«lâti*ı l&e&Umık imkânkiEir 
om mevcut buhmdu&u fikrini, ksaMktini, a*m 
tarihi olan 11 Byiûi 1948 güasftne kadar miihaift-
za ettim ve: ancak Usausi Bütqe bağlan u'keü a n 
yapmak mecburiyetini duydum » dflmi$ alroaaiy*-
la da sabitte. Bu cihet şeker fiyatlarının artırıl-
uıasmde aâ«L «laa farkın S e t e Utihlftk Ver^a 
alacak istifade edilmesine zam tarihinden ha-
güne kadar birikmi§ olan öyat fırkırun da üa-
ziney«, ktihlâk Vergisi naanı a t a d a devredil
mesine ait olan işjb& kanun tasarısındaki daatri-
hatla da müeyye4;tir. Bu hakikaller kaBşjsiBda 
İktisadi aa-rı*ret iddiasena «tmshafBnam Milli Ko
runma Kanunuaii kullanabilmek maksadiyle-iûat 
edilmiş oldujuıitt .ahlamakta güllük «jekilmez, 

Halbuki Hükümet şeker fiyatlaa-uu- MSM KA> 
ruama Kanonuna ifitinade». artıniığını tebliğ 
ederken diğer bir hakikati*, bu kanunun bu bap»-
takı hükümlerine ay?nen riayet etmek mükellefi
yetini de ihmal edemezdi. 

Filhakika Millî Karunma Kanununun Hükür 
mete, dâhilde Mizum sfördüğü nmddelerm âzami 
fiyatlarım tesbit ötmek salâhiyetini tanıyan 31 
nei maddesinde, bu madde birbirini takip, edan 
fıkmLajıdaki hiikümiei'den de aniasılajcağı veçhi
le ne fiyat teabdü salâhiyetinin mui^aa>caıa fi-
yatîlarin lvwumiv«3î. autmalarınj, ihtiJtâr taşebüyı 
ve hareketlerini önlemeye iahis*r etticüdiği ve 
faltat şu ve^a bu madd^oin f ©atmı buıdan basıl 
olacak ferfd»cı 27 aei maddede- tasrif obaaft 
<dw&* veya Bazmeye devretmek işk; uttırs&r 
ya asla mesağ verilmediği açıkg* görülmekte
dir. 

29 sen laaddeei isa^ Hüfciaaeite üifcal fe ih* 
raç maddeleri içia iiyat tâykj, ve muayyen fiyat
tan fa«lay«, itb«d veye muayareii iiyettea ratea» 
ii^ag y^pılmaıafti ,m»netaek bakkiûi M«Jim«ktev 
aynı maddenin ikinci frkea» d% her türl» itJbsâ 
ve ürrac maddWe«inde veya dâMiie iatibftftl ve 
istihlâk olunan maddelj&re *pxim vermek* vej» 
IHL madâ^Msdeo, m&SBm almak* salÂbiyetini te-
nımakU ÜCÜJJCÜ iıkr* ise; alıaao. ggjjnlftrm 27 
ae* ma4de4e kaydolüöefi. foaa üâw<j ûJtvuaasjjBft 
ve b&ioaöte ödemmaaini âmir b»lttBSi^t«dK. 
Bu fonun hangi maksatla!» ve o» suretle Inül»-
nrlabileö^ de 37 nel maddenin. «Hükümet«e 
akdolunan muittftteleler v«ya iitiba» edilen tedf 
birler dûiayMİyle biroıabaı4İBailîsatıafiaratiyk 
haricî satış, fiyatı mm*feİMfoMr hâni dste» 
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ğu takdirde memlekete olan ithalâtı daha mü
sait şartlarla yapmayı temin ve dahilî fiyatları 
veya ihracatı tanzim maksadiyle Hükümetin 
bu fazla kârdan Ziraat Bankasında bir fon tesis 
edebilir» şeklinde musarrah bulunan hükmü ile 
tesbit edilmiştir. 

Şimdi eğer primlerle teessüs eden -«fon» 29 
ncu maddenin ikinci fıkrasındaki «her türlü 
ihracat ve ithalât maddelerine veya dâhilde is
tihlâk ve istihsal olunan maddelere prim ver
mek» hükmünün tahakkuku için kullanmıyacak 
idi ise, 27 nci maddenin dahilî fiyatlar veya 
ihracatı tanzim maksadına tahsis edilmiyecek 
idi ise, hakiki maksat istihlâk vergisine zam 
yapmak idi ise Hükümet, hangi hak ve salâhi
yetle Millî Korunma Kanununa dayanarak şe
ker fiyatını artırmıştır? 

Sonra, Millî Korunma Kanunu ile kurulmuş 
olan prim mekanizmasına ve fon mevzuuna ait 
kanun hükümlerine istinaden alınmış bulunan 
bu primi, Hükümet, kanunun tasrih ettiği mak
satlardan gayri bir yerde, bir mevzuda kullan
mayı nasıl düşünebilmiş ve kendi hatasını meş
ru kılmak için şu kanun tasarısını Meclise su-
nabilmiştir. Bu hareketi hayretle karşılamamak 
ve Meclisin, kanunları yapan bu müessesenin 
hâlâ ayakta duran, yürürlükte bulunan bir ka
nun hükmünü böylece ihlâl edebileceğine ihti
mal vermek mümkün olmuyor. 

Arkadaşlar; şeker fiyatlarının istihlâk ver
gisine zam yaparak artırma keyfiyetini bir de 
bâzı hâdiseleri ve hakikatleri ortaya koyarak 
mütalâa edelim. 

15 senedenberi bu memlekette tek bir şeker 
fabrikasının kurulamamış, artan istihlâke göre 
istihsal kapasitesinin yükseltilmemiş, yüzbinler-
ce lira sarfiyle hazırlanan projelerin bir kenara 
bırakılmış, memleketin maddi imkânlarından, ma
li servetlerinden mühim bir kısmının şurada 
burada lüzumsuz yere sarf ve istihlâk edilmiş, 
muazzam binaların taş ve beton yığınları içinde 
dondurulmuş olmasının hatasını; kusur ve ka
bahatini, sıkıntısını, cezasını Türk limanların
da* teslim kilosu 40 kuruşa, fabrikalarımızda 
teslim kilosu 60 kuruşa mal olan yerli ve yaban
cı şekerlerin kilosunu müstehlike 175 kuruşa 
satmaya, bu lüzumlu gıda maddesinin bilhassa fa
kir, yoksul hattâ orta halli muazzam halk tabaka
ları arasında istihlâkini, bir vergi darbesiyle, ek
siltmeye ve zararlı mahrumiyetler yaratmaya ça-
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lışmak suretiyle vatandaşlara yüklemek, Devlet 
babanın taşıması lâzım gelen şefkat mefhumu ile 
izah edilebilir mi?. 

Arkadaşlar; bir1 de şeker ithali için döviz bul
ma zorluğundan bahsediliyor. 

Yıllık tutarı takriben 600 milyon liraya ba
liğ olan ihracat mallarımızın % 90 nı binbir müş-
kilâtla başbaşa kalarak, tabiatın dizginsiz bırakılan 
her türlü kahrına göğüs gererek, iptidai ve orta 
çağ bakayası vesaitle çalışılarak, Hükümetlerin 
insafı, basireti ihmal eden iktisadi, malî ve idari 
zihniyetleri karşısında durmadan ter dökerek 
sağlıyan ve böylece Dış Ticaret muvazenemizin 
döviç kaynağı olan çiftçiye, işçiye «sen fazla şe
ker yiyorsun, bu lükse, israfa döviz tahsis ede
mem, az şeker sarfetmeni temin için mevcut fia
tı % 50 den fazla artırıyorum» diyebilmenin, 
onun emeğiyle ele geçirilen dövizlerin, taşbebek-
lere,, boncuklara, oyuncaklara, naylonlara, lüks 
otomobillere» kürklere, frijiderlere, çok pahalı, 
nadide kumaşlara, beheri 40 liraya kadar satılan 
kravatlara, 50 gramı 150 - 200 liraya satılan par
fümlere ve daha bu kabil ithalinde hiç zaruret 
bulunmıyan eşyaya bol bol tahsis edilmekte olma
sı karşısında, ne kadar haksız, insafsız bir iddia 
olduğunu kim inkâr ve ihmal edebilir?. 

Zamdan evvelki şeker fiatının mümasil mad
deler fiatı seviyesi içinde bir düşüklük arzetti-
ği iddiası ise ayrıca yersiz ve mesnetsizdir. 

Çünki 1939 senesinde piyasa satış fiatı 28 
kuruş olan şekerin bu son zamdan evvelki fiatı 
110 kuruş olduğuna göre, aradaki artış nispeti 
takriben bire dörttür. Halbuki 1939 yılında mü
masil ihtiyaç ve gıda maddelerinden olan ekme
ğin* kilosu 10 kuruş iken 1948 Eylülünde 28 ku
ruşa, Buğday ununun kilosu 14 kuruştan 44 
kuruşa, makarnanın kilosu 28 kuruştan 87 ku
ruşa, sığır etinin kilosu 37 kuruştan 120 kuru
şa, peynirin kilosu 50 kuruştan 186 kuruşa, pa-
tatasin kilosu 10 kuruştan 41 kuruşa yükselmiş 
olduklarını Ticaret Vekâleti tarafından neşre
dilmekte olan konjonktürü tetkik ettiğimizde 
görür ve bu yükselişlerin bire dört nispetinden 
daha aşağı ve düşük olduğunu anlarız, (Yarım 
saat oldu Reis Bey sesleri.) 

Bir taraftan şeker fiyatlarının artırılmasını» 
diğer taraftan Mecliste müzakere edilmekte olan 
Lüks, Yol ve Kazanç Vergilerinin ihdasını ve 
mevcutlarının ağırlaştırılmasını, diğer eşya ve 
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hidemat fiyat ve ücretlerinde tesirler ve inikas
lar yaratan sebep ve âmillerden sayamamak, ha
yat pahalılığı yükünün esasen ağır olan sikleti 
altında kıvrananları tahammül ve takatlerini 
bir daha yıpratacak, Devlet Bütçesi içinde bu
lunduğu fasit dairenin girdabını hızlandırarak 
bir daha hırpalıyacak mahiyette telâkki etme
mek hakikatlardan, realitelerden uzak âlemler
de yaşayıp gitme itiyadından ayrılmak istenil-
mediğinin bir diğer delilini vermek demektir. 
İleri sürülen ikame kanununun, liberal ekono
mi sistemi içinde işliyen bir kanun olduğunu 

Hükümetlerin -«fevkalâde ahval vardır, bütçe açık
larını kapatmak icabediyor, 'istihsalle istihlâki 
ahenkleştirmek lâzımdır» diye istedikleri mad
delerin fiyatlarını artırmak veya indirmek, iste
dikleri maddelere ve teşebbüslere el koymak, 
dış ticarti binbir takyidata, inhisara tâbi tut
mak ve salâhiyetlerini Millî Korunma Kanunu 
gibi bir kanuna dayanarak mutaassıp bir Dev
letçilik zihniyeti içinde, diledikleri gibi kullan
dıkları bir rejimde malûm ikame kanunundan 
ve onun mekanizmasından iktidar Partisi Başba
kanının bahsetmesini, ileri sürmesini sayın Pro
fesör Hasan Saka'nın yerinde ve mâkul telâkki 
edeceğini hattâ şekerin başka bir gıda madde
siyle ikamesini mümkün göreceğini, böyle bir 
şüphe izhar eylemek nezaketsizliğine düşmek is
temem* Fakat bu memlekette senede nüfus başına 
9 kilo şeker istihlâk edildiğini, halbuki bize şe
ker satan İngiliz ve'Amerikalıların bu miktarın 
sekizde birini yediklerini iddia etmiş olan sayın 
Başbakana; Amerika'da nüfus başına istihlâk 
edilen senelik şeker miktarının 73 libre, yani 33 
kilo, İngiltere'de ise 19 kilo olduğunu ve bu 
memleketteki Hükümetlerin şekerin kilosunu 
her çeşit vergiler dâhil, 50 kuruştan fazlaya sat-
tırmamakta olduklarını malûmatlarını tashih 
maksadı ile aflarını istirham ederek, arzetmek 
isterim. 

Arkadaşlar, şimdi mucip sebeplerden ikinci
sine, yani Millî Savunmamızın devam edegelen 
fevkalâde masraflarım karşılamayı imkfth altı- 1 
na almak şeklinde tahrir ve takrir olunan id
diaya, sebebe geliyorum. Bu iddianın bütçedeki 
açığın sebebini} hakiki yarasını Türk Milletinin 
çok hassas ve fedakâr davrandığı Millî Savun
ma mevzuunun samur kürkü içinde gizlemek 
maksadını taşımakta olduğunu belirtmekte isa
bet vardır. Çünkü 1949 yılı Bütçe açığının 262 
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milyon liraya baliğ olduğunu ve bu açığın 142 
müyon lirası şeker İstihlâk Vergisine Kazanç 
ve Yol vergilerine zamlar yapmak ve Lüks vergi
si ihdas etmek suretiyle karşılanmak ve geri ka
lan 120 milyon lirası da istikraz yolu ile kapa
tılmak istenildiği göz önünde tutarken 1948 büt
çe yılında ek ödeneklerle birlikte Millî Savun
ma ihtiyaçları için 477 milyon lira ayrıldığı hal
de, 1949 yılında bu miktarm defaten konulmuş 
ihtiyaç olarak 462 milyon liraya indirilmesinin 
mümkün görülmüş olmasını da nazarı itibara 
alırsak ileri sürülen iddianın yerinde olmadığıa^ 
kolayca takdir etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Hakkı bey 20 dakikalık vakti
niz geçti. 

HAKKI GEDİK (Devamlax» — Birkaç satı
rım kaldı müsaadenizi rica ederini. 

«M'llî Savunmamızın devam edegelen oltfğa-
nüztü masraflarını . karşılamak» cümlesini de 
İkinci Dünya Harbinden evvelki 1938 yılı Büt
çesi ile 1948 ve 1949 yıllarına ait Devlet Büt
çelerinde umumi giderler yekûnlarına nazaran 
Millî Savunma masraflarmın aşağı yukarı aynı 
seviyeleri, sıra ile takriben % 30 ve 35 ve 15 
nispetlerini muhafaza etmekte .olduğunu ve 1938 
yılı ile 1949 yılı arasında ancak takriben % 2,5 
nispetinde tecelli eden farkın olağanüstü fark
lar telâkki edilemiyeceğini açıklamak suretiyle 
cevaplandırmak mümkündür. 

Bu arada gerek harb içerisinde ve geerkse 
el'ân devam ettirilen olağanüstü Millî Savunma 
vergi ve resimlerinin Bütçe umumi giderlerini 
karşılamakta oldukça geniş bir gelir kaynağı 
teşkil etmekte olduğunu da işaretlemek yerinde 
olur. 

Bu hal karşısında Hükümetin böyle bir id
diayı nasıl ileri sürebildiğim soracak olursanız. 
bu suale benim verebileceğim cevap^ Devlet Büt
çesinin müsrif bir malî zihniyet ve yırtık eski iç 
çamaşırları üzerine kürklü paltolar giyerek ça
lımla dolaşmak itiyadının kaygısız revişi zevki 
içinde hazırlanmış olmasından doğan bir netice
nin ifadesi olduğudur. 
* Arkadaşlar; bunn da böylece arz ettikten 

sonra 1939 yılı Bütçe tasarısında miktarı 3 mil
yon lira olarak tesbit edilen Şeker İstihlâk Ver
gisinin 1948 de 51 milyon liraya baliğ olduğunu 
ve bu membadan elde edilen vergi miktarının 
hayli kabarmış, bu itibarla da membaın . verim 
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takati hayli zorlanmış bulunduğunu takdirden 
bu miktarı 1929 yılında 1İ9 milyon liraya iblağ 
etmekle uzaklaşmanın şekerin gıda ve sağlık ba
kımından bariz kıymetleri de ihmal edilerek, bu 
vergi kaynağından elde edilen geliri 40 misli ar
tırmanın vergi mantık ve şuuru ile izah ve tef
sirini mümkün görmek kabil olmasa gerektir. 

Arkadaşlar, Sayın Başbakanın çok şeker yedi
ğimize işaretle bunun şeker hastalığı tevlit ede
ceğine dair olan ve lâtife olması lâzımgelen ifa
desine de kısaca hakiki rakamların açıkladığı 
gibi, Türk vatandaşının, bilhassa memleket nü
fusunun '% 90 mı teşkil eden çiftçi, işçi, küçük 
memur ve esnafın, çok değil, kâfi şeker dâhi yi
yemediğini düşünerek ve bilerek şeker hastalı
ğına tutulacak olanın vatandaş olmayıp diğer 
gıda maddelerine kıyasen en çok gıdayı şeker
den almakta İsrarla devam eden Bütçe cihazı
nın şeker hastalığına tutulmuş olmasına işaret 
etmekle mukabele etmek zannederim ki, yerinde 
ve isabetli olur. 

Arkadaşlar, arzettiğim mucip sebeplere isti
naden bu kanun tasarısının Yüksek Meclis tara
fından reddi lâzım geldiği kanaatindeyim. Bu 
bapta Sayın Başkanlığa bir önerge takdim edi
yorum, tasvibini dilerim. 

BAŞKAN - Sadi Bekter! 
Şahsınız namına mı, Komisyon namına ını 

konuşacaksınız ? 
SADİ BEKTER (İstanbul) — Şahsım namı

na. 
BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı. 
AHMET TAHTAKIL1Ç (Kütahya) — Hü

kümet sonra cevap versin.. 
BAŞKAN — Gerek Hükümet, ve gerek ko

misyonun söz söyleme sırasında rüçhan hakları 
vardır. 

TİCARET BAKANI CEMİL S AID BAR-
LAS (Gaziantep) — Arkadaşlar-, şeker vergisi 
hakkında, sayın arkadaşlar da cevap verecek-
lredir. Bendeniz yalnız Hakkı Gedik arkadaşı
mızın bir noktasını açıklamayı faydalı buldum. 
Ticaret Bakanlığı cıncık ve boncuk gibi şeylere 
aslr. döviz vermiş değildir. Ticaret Bakanlığı 
tütün gibi, fındık gibi çürümüş ve kokmuş mal
ları, yakılması iktiza eden şeyleri bittabi Dev
let almadığı için, bunların yanması gibi, kok
ması gibi hallerin, binııetice mükellefe inika
sından kurtarmak suretivle ve ancak.takas, yo-
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lu ile cıncık, boncuk girmesine müsaade etmiş* 
tir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Yanmış ve 
kokmuş mallar nasıl olur da ihraç edilir? 

TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BAR-
LAS (Devamla) — Yanmamasını ve kokmama
sını temin için bunu yapmaktayız. Siz istediği
niz kadar söylersiniz. Ticaret Bakanlığının ve 
Hükümetin bugünkü döviz politikasında güt
tüğü sağlam, esaslı politikanın, siz iktidara gel
diğiniz zaman dahi daha iyisini yapamıyacağı-
mz, bir politika olduğunu söylemek isterim. 
(Sağdan gürültüler). 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bir sual soracağım. İki senedir binek otomo
biller için sarf edilen döviz miktarı nedir? 

CEMİL CAHİD BARLAS (Gaziantep) — 
Mevzu ile alâkalı değildir. Fakat mevzua o ka
dar hâkimiz ki, arkadaşım emin olsunlar; binek 
otomobillerine ayrıca döviz verilmemektedir. 
Askerî ihtiyaç için ve Amerika Heyetinin de... 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar)— 
İki senedir ne verildiğini öğrenmek istiyorum. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) (Gü
rültüler) 

TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BAR
LAS — Müsaade buyurun. Menderes arkadaşım 
politik oyunda benden daha ustadır, bunu tes
lim etmekle beraber biz bu işte eskimekteyiz. 

Müsaade edinde döviz sıkıntısı işini izah 
edeyim. 

Binek otomobili için yapılan Ticaret anlaş
malarının icbar ettiği memleketlere döviz ver
mekteyiz. Bunun miktarını Ticaret Bakanlığı 
Bütçesi müzakere edilirken sormak imkânını 
arkadaşlar elde etmiş olacaklaradır. O vakit ken
dilerine rakamları birer birer arzederim, hattâ 
bastırır buraya getirir ve dağıtırını, herkes 
hakikati rakamlarla öğrenmiş olur. Zira arka
daşlar, bizim milletten gizliyecek hiçbir şeyi
miz yoktur. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Biliyoruz ne kadar verildiğini, sekiz buuçuk 
milyon lira sarfedilmiştir. 

BxlŞKAN —• Müzakereyi .kesmeyiniz, bu ha
reketinizde devam ederseniz, hakkınızda inzibati 
ceza tatbik ederim. Söz istersiniz, söz veririm. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sual sordum. 

J3B2-"••-" 
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ÖÂŞKAN— Yerinizden konuşamazsınız, ri

ca ederim- müzakereyi selbetttreyinîz, söz isti
yorsanız sÖ2T veririm. 

AHMED VEZÎRÖĞLU (Afyon Karahisar) 
— İcabederse •konuşacağım. 

SADİ BEKTER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, huzurunuza getirdiğimiz tasarı ev
velce şeker fiyatlarının tesbitine taallûk eden 
mevzuun Komisyonca, bundan tahassül eden kâr 
vergi mevzuu mu olsun yoksa başka maksada 
mı tahsis edilgin yolunda bir münakaşa istika
metine gitmeyi icabettirmektedîr. 

Sâyjn muhalefet arkadaşlarımız aşağı yukarı 
Gensoru müzakeresinden çekilmelerinin fikir iti
bariyle burada takibini ve devamını istemek tak
tiğiyle huzurunuza çıkmışlardır. Binaenaleyh mü
zakerenin usul ve selâmeti cereyanı bakımından 
şunu temenni ederim ki, kanunun mevzuu haki
kisi, şekferm fiyatını tesbitteh hâsıl olmuş farkın 
mahalli tahsisini tâyin etmek yolunda konuşalım. 
Aksi takdirde tamamîyle C4ensorunun devamı, 
şeker fiyatı artırılsın mı, artırılmasın mı gibi 
bir neticeye varacaktır ki; bugünkü müzakere 
nıevzuumuz dışında olması icabeder. 

" Şttnu da arzetmek isterim ki; arkadaşlarımı
zın temas buyurdukları nokta tamamiyle asıl is
tihlâk Vergisine bir zam mahiyetinde değildir. 
Esasen Millî Korunma Kanunu ile, yani fevkalâ
de salâhiyetler ve muvakkat salâhiyetler, sağlıyan 
Hükümete Millî Korunma Kanununun devamı 
müddetine münhasır olmak üzere tatbik edil
mekte bulunan munzam İstihlâk Vergisini tezyit 
etmektedir. Millî Korunma kalktığı zaman bu 
munzam İstihlâk Vergisi de kendiliğinden orta
dan kalkmak vaziyetine girecektir. 

Komisyonumuz buhu böylece mütalâa etmiş
tir, Müzakerelere bu istikameti vermek /arzusu ile 
bu ciheti arzetmek i^erhö. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Komis
yon namıma mı konuşuyorsunuz ? 

AHîtffif TAHTAKÎLIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar ; üç soru, bir gensoru mevzuu 
olarak Mecliste Sağlı, Sollu bâzr konuşmalara 

x esas teşkil eden, şeker fiyatlarının artırılması 
işi; bugün de Hükümetin aldığı kararların meş
ruiyetini, kanuniyetini elde etmek için, sevket-
tiğ* bîr kanunun müzakeresi dolayıstyle tekrar 
hûzurtmuia gelmiş bulunuyor. 

Bilmem nedendir? Saatti Ticaret Bakanı hak-
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kını kullanmış olabilir, usul bakımımdan sözcü 
haklı olabilir. Ffckat sözcü arkadaşıımız daha 
bir tek arkadaş konuşmuş iken, müzakereyi sa
det dâhiline sokmak gibi bir endişe ile, kendi 
salâhiyetlerinin hududu harie&^ çıkarak müza
kereyi takyit etrtfek gibi bîr yola gittiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun şeker mev
zunda Hükümetin aldığı, kararların iktisadi 
babımdan, kararın kanun ve nizam hükümleri
ne uygun olup olmadığını münakaşa etmek nok̂ -
tasından Milletvekillerinin salâhiyetlerini, söz 
söylemek hakîarmi kullanmak içîri en bariz ve
siledir. Bir Jıukuk devletinde eğer vergi ciba-
yeti mahiyetinde olan bir faaliyette kanunsuz
luk varsa ve kanunsuzluğu ortaya koymak için 
MilletveMlIeri söz söylüyorlarsa Komisyon Söz
cüsü mukabil görüşlerini ifade etmekle iktifa 
etmelidir. Milli Korunma Kanunundan bahset
tiler... 

Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Ders mi alacağız? * 

AHMET TAHTÂKILIÇ (Devamla) — Hiç 
kimseye ders vermiyorum. Mütalâanızı Reisin 
ifade ettikleri gibi gelip kürsüde söylersiniz. 
(Bravo sesleri)-. 

Arkadaşlar, aslında Millî Korunma Kanu
nu şeker mevzuunda ikinci Hasan Saka Kabine
sinin varidat elde etmek için kullanmayı istih
daf ettiği mânada ne ruhen, ne de metnen hiç
bir imkân sağlamaz. (Sağdan, bravo sesleri). 
Bunun kabı-da böyledir, Kanunun maksat ve 
şümulü dâhilinde ileri sürülebilecek bütün mü
talâalar da bunu icabttirir. Nitekim, Hükümet 
gerekçesinde1 iki sebep ileriye sürüyor. Diyor, 
ki, bu maddede istihlâk ve istihsalini ayarla
mam lâzım, ne yapacağım? Fiyatı artırmak su
retiyle bunu ayarlıyaeağım. 
. Arkadaşlar, İkinci Cihan Harbinde Millî Ko
runma Kanununda muvaffak olamadı isek, sebe
bi Millî Korunma Kanununun ruh ve maksadı
na evvelâ Hükümetlerin intibak etmemesinden 
muvaffak olamadık. (Sağdan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, şeker gibi halkın doğrudan doğ
ruya gıdası ile alâkadar olan bir maddenin istih
lâkini tanzim için ihtikâr yapmayı düşünmek 
Devlet zihniyetiyle kabili telif değildir, kanun 
zihniyetiyle hiçbir^zaman tecviz edilemez. (Sağ
dan bravo sesleri). 

Millî Korunma Kanununun istihlâki ayarla
mak *için Hükümete verdiği salâlıiyetleri gerek 
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metin gerek ruhu itibariyle el koyma ve istih
lâki tahdit etme ve tevzi mekanizması kurmak
tan ileri gittiği gün Millî Korunma Kanununun 
ihtikâre mâni olmak prensipine doğrudan doğ
ruya aykırı bir harekette bulunulmuş demektir. 
Böyle bir tasarrufu halk hükümetlerinin yapma
sına imkân yoktur. Arkadaşlar onun için Saym 
sözcü müsamaha ile mütalâa etsinler biz bunları 
bir vazife hududu içinde mütalâa etmek imkânı
nı bulalım. 

Arkadaşlar 3 soru ve bir gensoru dolayısiyle 
bu işin Hükümet faaliyeti olarak iktisadi istik
ran bozucu, halkın hükümet faaliyetlerine iti
madını kırıcı taraflarını uzun boylu izah etmiş
tim. Bilhassa Başbakan Hasan Saka dikkatle 
nazara almalıdır ki, bir memlekette itimad fak
törünün zedelenmesi o Devlette Hükümet işleri
nin nizamla istenildiği gibi yürümesine mâni 
olan en büyük âmil olur. 

Yine aynı önerge vesilesiyle izah edildi ki, 
pölittk ucalarla alman kararlar hiçbir zaman ar
zu edilen maksatları temin edemez. 

Şeker işinde Sekizinci B. Millet Meclisi iki 
kararla karşı karşıya kaldı. Recep Peker Hükü
meti hayatı ucuzlatmak için şekeri ele alarak 
halkın karşısına çıktı ve şekeri ucuzlatacağım 
diye Uzun boylu nutuk1 a1* söyledi. Bildiğiniz gi
bi şeker fiyatını indirdik. Fakat arkadaşlar şe
ker fiyatının bu suretle indirilmesi tamamen 
kanuna uygnn bir salâhiyetin kullanılması ma
hiyetindedir. Nitekim şekf.r ve glikoz istihlâk 
vergisi hakkındaki ?101 sayılı Kanuna ek kanun 
olan 4385 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde «bu 
kanunun meriyete girdiği tarihten sonra pancar 
mubayaası fiyatlarının artırılmasına zaruret hâ
sıl olduğu veya fevkalâde hal icabı olaark şeke
rin maliyetinde tezayüt husule geldiği, Maliye 
ve İktisat Vekâletlerinin müştereken yaptırdığı, 
tetkikatla tebeyyün ettiği takdirde şeker astış 
fiyatlarının artırılmasına zaruret görüldüğü 
takdirde 1 ve 3 ncü maddelerde yazılı vergi mik
tarlarım münasip hadlere indirmeye İcra Vekil
leri Heyeti salahiyetlidir.» 

Arkadaşlar, 4385 sayılı Kanun şu suretle 
meydana gelmiştir. İkinci Dünya Harbinin seyri 
içinde Hükümet, istihsali elinde bulunan şeker 
maddesini, varidat elde etmek için başlıca bir 
kaynak saymıştır. Ve Millî Korunma Kanunu
nun, şimdi ileri sürülen anlayışı içinde, şeker 
fiyatlarına mütemadiyen zamlar yapılmıştır. 
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Fakat, ne dereceye kadar şayanı dikkattir ki. 

Büyük Meclis Hükümetin bu alabildiğine şeker 
fiyatları ile oynama hareketine bir son vermek 
maksadiyle 4385 sayılı Kanunu çıkarmıştır. Şu
rası da şayanı dikkattir ki bu kanunun mucip 
sebeplerinde Hükümete fiyat indirme hususun
da dahi verilen salâhiyet ancak şöyle izah edil
miştir : Fiyatların indirilmesi icabeden halin zu
huru ile kanun çıkarılması arasındaki geçecek 
müddet içerisinde halkın fazla fiyatla şeker al
masına mâni olmak için, Hükümete üç ay zarfın-
da Meclisten karar istihsal etmek şartiyle yalnız 
ve yalnız indirme hak ve salâhiyetini vermiştir. 

Şimdi Millî Korunma kanununundan sonra 
çkarılmış böyle bir kanun varken, hususi bir ka
nun varken, şeker fiyatlarının ne suretle tesbit 
edilebileceğine ve nasıl indirilebileceğine dair bir 
kanun hükmü varken İkinci Hasan Saka Hükü
metinin hangi nevi esbabı mucibe ile olursa olsun 
şeker fiyatlarına zam için karar alınması kanun 
hükümlerine, Anayasa hükümlerine doğrudan 
doğruya aykırıdır. (Sağdan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, geçen sefer gerek Hasan Saka 
gerek Yardımcısı Saym Faik Ahmed Barutçu 
ve Ekonomi Bakanı, encümende de Maliye Baka
nı hükümetin kararlarını doğrudan doğruya 
Millî Korunma Kanununa istinat ettirmiştir. 

Şimdi sözümün başındaki Millî Korunma Ka
nununun ruh ve maksadına uymadığı noktasında
ki mütalâam bir tarafa 4385 sayılı şeker fiyatları
nın tâyinine mütedair hükümleri ihtiva eden hu
susi kanun muvacehesinde hükümetin aldığı ka
rar gayri meşrudur, kanunsuzdur mesuliyeti mu
ciptir. (Sağdan bravo sesleri). 

Netekim Meclisin, hükümetin şeker fiyatları
na zam yapılarak varidat celbi için karar almak 
hakkına; Anayasanın vergi kanunla salınır, ka
nunla alınır diye koyduğu ana hükme istinaden 
Meclis el koyduktan sonra şeker fiyatları 1944 te 
500 den 200 e, Hükümet tarafından indirilmiş 
ve arkasından da 4385 sayılı Kanunun 4 ncii 
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak « Bakan
lar .Kurulunun ilişik karan tasdik edümiştir» 
diye tek bir kanım maddesi çıkarılmak suretiyle 
indirme muamelesi kanunlaştırılmıştır. 

1945 yılında 200 kuruştan, küb şeker, fiyat
larını arzediyorum, 170 kuruşa indirildiği zaman 
aynı suretle üç ay zarfında Hükümet aldığı ka
rarı Meclise tasdik ettirmiştir. 
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1947 de de 170 kuruştan 130 kuruşa indirdiği 

zaman yine HüKumet, demin okuduğum karara 
benzer, üç maddelik bir kanunla ki; mesnedi 4385 
sayılı Kanundur. Bu kanunla da yine indirme 
muamelesini, indirme vatandaşın lehine olduğu 
halde, bir kanun istihsali suretiyle kesinleştir
miştir. 

Arkadaşlar; vicdanlarınıza değil, doğrudan 
doğruya akü ve mantığınıza hitap ediyorum: 
İndirme muamelelerini 4385 sayılı Kanuna isti
nat ettiren Hükümetlerden sonra bir Hükümet 
karşınıza gelir de; bayır ben fiyatı Millî Ko
runma Kanununa göre artırıyorum derse, bunu 
da Meclis meşru telâkki ederse, Meclis kendi yap
tığı kanunlara, bilhassa Anayasa hükümlerine 
aykırı bir karar vermek mevkiinde kalır ki; bu 
teşrii hayatımız için, kanun Devleti olan, Türk 
Devleti için telâfi edilmez bir hatadır! 

Nitekim; 4385 sayılı Kanunun mucip sebebi, 
bugün Bakanlar Kuruluna dâhil olan Gümrük 
ve Tekel Bakanı Emin ErişilgiTin imzasını ifr-
tiva ediyor. Yine İktisat Encümeni mazbatası da 
şimdi Adalet Bakanı olan Fuad Sirmen arkadaşı
mızın imzasını ihtiva ediyor. Bu kanundaki in
dirme salâhiyeti, vatandaşları, indirmenin, iea-
bettirdiği andan itibaren, kanun istihsal edilin-
ciye kadar geçecek zaman içerisinde lüzumsuz, 
para ödemek gibi bir vaziyetten kurtarmak gibi, 
vazıı kanun halkın menfaatine feragati tazam-
raun ediyor. Bu kanunda bundan başka Mec
lisçe fiyat mevzuununda Hükümete başkaca 
salâhiyet verme hâdisesi yoktur. Arkadaşlar, 
fakat kararın aluıış tarzı yani Sekizinci Bü
yük Millet Meclisi huzurunda şekeri indiren 
bir ekseriyet partisi Hükümetinden, sonra ge
len Hükümet tarafından fiyatın artırılmasına 
dair salâhiyet harici kanunsuz olarak alınmış
tır ki, bu muamele Meclisin bugünkü kanunu 
kabul ederek örtbas etmesi hiçbir zaman doğ
ru değildir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki, şeker 
fiyatları, maliyeti üzerinden normal vergi 
ve normal kâr haddi temin edildikten sonra 
fevkalâde bir istihlâk vergisi ile tesbit edilir. 
Vazıı kanununu ne dereceye kadar fiyatları 
artırmamakta hassas davrandığına diğer bir 
misal de, pancar fiyatında bir artırma vâki 
olursa bunun; İstihlâk Vergisinden indirmek 
suretiyle telâfisi yolunu katiyetle tesbit etmiş
tir. Deraekki, eğer bir zaruret hâsıl olur da 
nancar fiyatlarının artırılması icabederse veya 

2.1948 O l 
bu gibi se^plerle maliyet unsurlarında değişik
lik olursa bu zaruretlerin şekerin satış fiyatının 
artırılması yoliyle değil, mücerret fevkalâde 
istihlâk Vergisinden tenzilât yapılmak suretiyle 
karşılanmasını tesviye ve derpiş etmiştir. 

Rica ederim, bu kanun mekanizmasından 
sonra İkinci Hasan Saka kabinesinin şeker fi
yatının artırmıya dair kararlarını nasıl meşrui
yet hududu içerisinde ve kanuni mesnedi vardır 
diye izah etmek kabildir. 

Muhterem arkadaşlar; İktidar Partisi Gen
soru mevzuunda bir kararla geldi. Biz bu kara
rın Millî Hakimiyet prensiplerine uygun olma
ğı noktasında ısrar ettiğimiz zaman şimdi ha
tırladığıma göre Sayın Ekrem Oran arkadaşım, 
çıktı dedi ki eğer Muhalefet bize ortada yapıl
mış kanunsuz bir hareket olduğunu, iktisadi ma
lî bir hata, siyasi bir hata bulunduğunu göste
rirse biz aldığımız kararı değiştirmesini ve Hü
kümeti düşürmesini de biliriz demişti. Şimdi kı
saca arzettiğim noktaları belirttikten sonra ek
seriyeti teşkil eden arkadaşlarımın vicdanları
na hitap ediyorum; Hükümetin aldığı kararlar 
kanunsuzdur, kanunsuz karar almış Hükümet 
yerinde oturamaz. Binaenaleyh Yüksek ekseri
yetiniz nasıl bir karar alıp da bu çıkmazı çöze
cek diye ben kafamda ve vicdanımda bir tered
düt yaratıyorum. Bu tereddüdümü izale edecek 
cevabı da sizlerden bekliyorum. 

Arkadaşlar; işin şayani dikkat bir tarafı da 
şudur; şeker fiyatlarını yükseltmeye dair karar
da, şeker satışının menedildiği tarihten serbest 
bırakıldığı tarihe kadar beyanname ile mükel
lef tutulan kimselerin elindeki fiyat farkları
nın Ziraat Bankasındaki fona yatırılacağına da
ir hüküm vardı. 

Fakat acaba, bu munzam vergiden, yapılan 
yükseltmeden sonra hâsıl olan fiyat farkları ne 
oldu? 

Arkadaşlar, maalesef, daha evvel yapılage-
len tedbirler meyanında Hulusi Oral arkadaşı
mız ve Kemal Turan arkadaşımızın Millî Korun
ma fonuna yatıyor fona yattığı için de bir ka
nunsuzluk yoktur iddialarına rağmen bu para 
Ziraat Bankasındaki fona yatırılmamıştır. Bu
na Hükümet cevap verecek diyecek ki ben bunu 
Şeker Şirketi nezdinde emanette tutuyorum. Ar
kadaşlar, öğrendiğime göre, hâdise böyle değil
dir. Birinci ay zarfındaki fiyat farklarını Hü
kümet tahsil etmiş ve varidatına kaydetmiştir. 
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Fakat Mecliste itiraz sesleri yükselince, kanun
suzluk ifade edilince ikinci ayda, fiyat farkı 
hâsıl olmadan evvel normal zamandaki vergile
ri dahi almamak suretiyle, işi emanette tutmuş gi
bi bir vaziyet ihdas etmiştir. 

Arkadaşlar, vergi kanunla salıaır, kanunla 
alınır, diyen Anayasa muvacehesinde bu nevi 
muhasebe tertipleriyle, muameledeki kanunsuz
luğu öıtbas etmiye imkân yoktur. 

Onun için bence yapılacak iş kanunun reddi, 
kanunsuz alınmış olan kararların reddi ancak 
Kabineye ademi itimat beyan etmiştir. Emrivâ-
kiiu başka suretle tashihi mümkün değildir. 

Fakat, ikinci nokta, Hazmı Bozca arkadaşı
mızın da gensoru müzakeresi sırasında ifade et
tiği gibi, Hükümetin ba işde ÂM Divana gidecek 
kadar kusuru vardır. (Sağdan bravo sesleri). 

Onun için evvelemirde bir Meclis tahkik Ko
misyonu kurulacak hadisenin bu 'bakımdan da 
yani fiyat artırılmasiLdan husule gelen farkların 
bir vergi gibi tahsil edilerek Hazine varidatı 
içerisine alınmış olması muamelesinin de ayrıca 
tahkik konusu olması lâzım geldiğine kaniim. 

Arkadaşlar; işte kanunlar, işte Başbakanın, 
Ekonomi Bakanının, Başbakan Yardımcısının 
ifadeleri, işte biraz evvel bugün kanunu müda
faa edecek olan Komisyon Sözcüsünün Millî Ko
runma Kanununa göre yapılmıştır şejklindeki be
yanatı. Bundan sonra verilecek kararı vicdanla
rınıza bırakıyorum. (Sağdan bravo sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 
NURİ ÖZSAN (Muğiaj — Muhterem arka

daşlar; sözlerime bir hâtıramı nakletmekle baş-
liyacağım: 

Seçim bölgem olan bir kazada bulanuyordum, 
seker fiyatlarının artırılmasından birkaç gü*ı 
evvel İzmir'den ayrılmış bir vatandaş yanımıza 
geldi ve havadis olarak İzmir'de şeker fiyatları
nın artırılacağına dair kuvvetli şayiaların dolaş
makta olduğunu ve birçok kimselerin de şeker 
almakta olduklarını anlattı ve orada bulunanlara 
bir miktar şeker almaları tavsiyesinde bulundu. 

Hükümetçe almalı ve bilhassa millet zararına 
mâna taşıyan tedbirlerden Milletvekillerinin ha
berdar olmalarım tabiî zanneden vatandaşlar, 
hakikaten böyle bir ihtimalin varit olup olmadı 
ğını sordular. BİT lâhza düşündüm; filhakika ge
lip geçea hükümetler yükselen bütçe muvazene 
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sini teinin etmek için daha esaslı tedbirler ye
rine, halkın verim gücünü ve gelir kaynakların 
zorlıyan zam politikasına başvurmayı en kestir 
me yol telâkki etmişlerdi ve Hasan Saka Hükü
meti de bu hususta muhtelif kötü misaller 
vermişti. Bilhassa şeker, bu politikanın elinde 
bazice olmuştu. Be§ liraya kadar fiyatı artırıl
mış ve karaborsada on liraya kadar yükselen şe
ker ancak zenginlerin alabileceği lüks bir meta 
haline getirilmişti. Bu itibarla pak ümit edil
mez bir hâdise değildi. 

Fakaıt birdenbire Sayın Başbakan Hasan Sa
ka \ ı n 'bir hasbıhal sırasında söylediği sözleri ha
tırladım. Meclisin tatiline takaddüm eden gün
lerde Meclis koridorunda, birkaç Milletvekili ya
nında-ki, bunlardarn birisi Cihad Baban arkada-
şımızdı - «bu memlekette şeker» diye -artık bir 
mesele kalmamıştır, isterlin ile istediğim kadara 
şeker ithal etmek imkânlarını buldum, şerait 
gayet müsaittir, Hazineye de oldukça varidat 
temin edecek mahiyettedir, vesikayı kaldıraca
ğım, millete şeker hastalığına tutıtluncaya ka
dar şeker yedireceğim demişlerdi. Bunu söyli
yen lâalettayin bir kimse değildi, bir Başbakan
dı. Milletin topyekün şeker hastalığına tutuldu- • 
ğunu gösterecek hiçbir emare bulunmadığına 
göre bir Başbakanın ağzından çıkan bu söze 
inanmak lâzımdı. Nitekim bu sözleri, vesika usu
lünün kaldırılmasiyle teeyyüt etmişti. Ve yine 
bir soru önergesi münasebetiyle bu kürsüden 
Sayın Ekonomi Bakanı, şeker fiyatlarının artırıl-
mıyacağını, böyle bir şeyin mevzüubahis olmadı
ğını, bu husustaki şayiaların da yersiz bulundu
ğunu ifade etmişler, filhakika bâzı itirazi kayıt
lar da dermeyan etmişlerdi, fakat bu itirazi ka
yıtlar ; her hangi fevkalâde tabiat hâdiseleri ile 
şeker pancarının istihsalinde, hâsıl olacak nok
sanlar, bu yüzden maliyetlerin yükselmesinden 
ibaret bulunuyordu. 

İşittiğimize göre, böyle "bir vaziyet de mev-' 
cut değildi. Binaenaleyh, Hükümet namına söz 
söyliyen ve millet kürsüsünden, millete hitap ve 
taahhütte bulunan bir mesul Bakanın sözlerine 
inanmamak mümkün değildir. 

Sonra, gene; şeker fiyatlarının artırılmasın
dan 15 - 20 gün evvel Sayın Ekonomi Bakam, 
İstanbul'da gazetecilere yaptığı bir beyanatta yi
ne kürsüdeki ifadelerini teyit ederek, şeker fiyat
larının artırılmıyacağını temin etmişti. 

Bundan başka, Sayın Başbakan Bursa'da 
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ed ik le r i beyanatta da bu şayiaların doğru ol
madığım ve şeker fiyatlarının, artınlamıyacağnıı 
söylemişler veiıattâ bu yoldaki şayiaları şeker is-
toku yapan karaborsacıların kasten çıkardıkları 
bir .yalan diye.vasıflaaıdırnıışlardı. Binaenaleyh, 
.millet efkârı umumiyesuıe arzedilen bir Başba
kanın bu sözlerine inanmak lâzımgelirdi. Sonra 
şeker fiyatlarına zammetmek bir kanun mevzuu 
idi, kansmi mesnedi yoktu. Bütün bunları ha-
tarlâdjm xe bu gerekçeleri ortaya koymak suretiy 
ieifefcer fiyatlarının artırılması varit olamaz hük
münü vermekte bir lâhza tereddüt etmedim. 
jFakat aı-kada^iar buna karşı ne cevap aldım, bi
lir misiniz? Ötüldüler. Eğer hakikaten böyle bir 
.tekzip -varsa bu şayiaya" inanmak lâzımdır. Çün
kü bizde her tekzibin altında bir hakikat yatar 
dediler. Bm* cevaptan, itiraf edeyim ki, çok üzül
düm. Istırap duydum. Devletle millet arasındaki 
münasebetlerin başında karşılıklı inan gelir. Geç
mişteki, hatalı birtakım hareketlerle, bu derece 
g&«ettHi feshedilmiş olmasından yeis duydum. 

Birkaç gün geçti. Bir sabah çarşıdan geçi
yordum, Bakkal dükkânlarının önünde halk yı
ğınları -gördüm, ellerinde torbalarla birşey al
maya çalışıyorlardı, merak ettim, nedir diye sor
dum. Haberin yok mu şeker fiyatlarına zam ya
pıldı, bu gece radyo ilân ettrdediler. " 

Arakadasla»!''; hu Jıaikın bakkal dükkânlarına 
hücum etmesini» büyük bir mânası vardı. O da 
şekerin zammından evvel alacakları birkaç kilo 
şekerden temin ettikleri birkaç liranın kendileri 
için mühim kıymeti olduğunu ifade ediyordu. 

Kaymakamlıkta oturuyordum; toptancılık 
yapan bir .tüccar geldi, dedi ki, efendim, gece 
radyo söylem^ şeker fiyatlarına zam yapılmış, 
bize bir tebligat yok, bütün bakkallar huğum 
ettiler jelimde biraz toptan şekerim ,var, vereyim 
mi, ^rermiyeyim mi-? kaymakam tereddüt etti, 
b«na şimdiye kadar bir tebligat yok, bilmiyo
rum dedi. Ben müdahale ettim,.herhalde tedbiri 
sonr,adan bildirilecektir, .vermesin intizar etsin 
dedim. Hakikaten sonradan tebligat geldi, be
yannameye tâbi tutuldu. 

Fakat, vesikaya tâbi iken serbest bırakılma
sı ye çok geçmeden fiyatların art ırması halkın 
kafasında büyük i^hfamiar yarattı. Ve bilhas
sa bu hususta yapılacak muamele hakkında bir 
rtalimat verilmeden radyo ile ilân edilmesi ve bir 
kazaya kadar intikal eden şayia karşısında, aca-
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ba yine kimler %&L fij»t astıssa&tn servet sahibi 
oldular diye bk istMam heürdiv 

Bundan» sonraki gezmelerimde hakikaten bu 
şeker fiyatlarının artışının halkın üzerinde 
uyandırdığı büyük reaksiyonu muhtelif yerler
de müşahede ettim. 

Arkadaşlar; hakikaten vesikanın kalJımasHi-
dan kısa bir zaman sonra jSyajfelaEiu a r t a n ı ca
libi dikkattir ve ;toüPkm bukej^yet üı^rinde 
durduğu da bir vakıadır. 

Filhakika gerek Başbakanın matbuat vasıta-
siyle, Anadolu Ajansı kanalı ûe yaptığı jgikla-
malar ve gerçekse bir. önerge münasebetiyle Cu
rada vâki olan bir konuşmasında, vesikanın kal
dırıldığı sırada şeker üyatfarmın Sarılması lü
zumuna dair Hükümetin bir kanaa-ti ve görüşü 
olmadığını ifade etmişlerdir. 

Arkadaşlar; bir milletin idaresi îaesttHyetini 
üzerine almak cesaretini gösteren kimseler için 
bu yaldaki bir ifade asla mazur göçülecek -şey
lerden .değildir. Çünkü bunun as*k ve aqı ^ n a 
şı 10 gün sonrasını görememek gibi bir lıa^et-
sizliğin ifadesinden başka bir tey^değüdir. (Sağ
dan, bravo sesleri) Başbakanın gazeteler
deki beyanatından ve bugünkü konuşmaya -mev
zu olan kanun tasarısında liyat artışımın mucip 
sebebi şu şekilde ifade ediKyor; «Ee^kfö^de 
lıal dolay isiyle Millî Savunmaya ay ırmak mecbu
ri jetinde kaHığimız giderler; 

İkincisi* istihlâk ile istihsal arasındaki muva
zene temin; 

Üçüncüsü de, şekerin diğer gıda macWteleıs»e 
nazaran daha ucuz olması.. 

Arkadaşlar; her usviyetsı hassas bir noktası 
vardır. Bu hassas nokta-fe^^toByik^Yfi :fadft te-
mva mâruz kalırsa zamanla hissini kaybeder, 
hattâ nasırladır. Türk Milletinin tarih boyunca 
devam edip gelen en hassas noktası da şüphesiz 
ki, Millî Savunma mfis-zuudur. Burada her tür
lü fedakârlık harekete geçer. Burada Miüi Sa
vunma karşımıza Mr pajratööer olarak çıkarılı
yor. Millî Savunma ihtiyacı îejtı .yapılmış Air 
zam değildir. Eğer hakikaten MiUî Savunmaiçin 
lüzumlu bir sebep dolaywiyie yapılmış bâr sam ol
saydı bu zamdan eHe^edilen ^aranm aynen 
Millî Savunma Büt^eence ini&afc etmesi icabe-
derdi. Bunun Millî Savaşma rBitçes»e intikal 
ettirilmemiş olduğunu görüyoruz.v Şu halde Mil
lî Savunma, mevzuunda hassas olan IFürk îljüeti-
nin bu hassas .naktadafn îisüfade ediünek içjn 
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karşımıza bir sîper olarak getirilmiştir. 

Şeker istihsali ile istihlâki arasındaki muva
zenenin düzenlenmesi de mevzuubahis değildir. 
Eğer hakikaten bu muvazene yapılmış olsaydı de
vam edegelen ve etmekte olan bu muvazenesizliği 
kökünden halletmek için elde edilen bu para şe
ker fabrikaları inşaatına sarf edilir ve bu suretle 
badema hâsıl olacak bu düzensizliği halletmek 
icabederdi. Bu da değildir. Ohalde açık ve 
samimî olmak lâzımdır. Bunun bir tek sebebi var 
ve bu bir tek sebep de tasarruf ölçüsünü iyi kul
lanmak kudretini gösteremiyen bir Hükümetin 
artan bütçe giderlerini karşılamak için bulduğu 
muvakkat bir gelir tedbirinden başka birşey de
ğildir. Buna karşı deneoek ki, medeni milletle
rin ihtiyaçları gün geçtikçe artıyor, bunu kar
şılamak zorundayız. 

Arkadaşlar; düne nazaran artan ihtiyacın kar
şılanması mevzuunda yapılan başarı hiçtir. Bu
rada bir saym milletvekili arkadaşımızın ko
misyon konuşmalarındaki bir sözünü tekrar ede
ceğim : 

Bu arkadaşımız dediler ki; biz Devlet içinde 
ayağımızı yorgana göre uzatmayız, ayağımıza göre 
yorgan örteriz. 

Arkadaşlar; iktidar Hükümetlerinin zihniye
tinin bir ifadesi olarak telâkki ettiğim bu sözü 
hakikaten enteresan buldum ve cidden Hükümet 
yorganuıa göre ayağını uzatmıyor, ayağına gö
re kuştüyü, atlas yorgan istiyor, fte pahasına? 
Neden? Hükümet bütçeleri fertlerin bütçelerinin 
aynıdır. Her gönülde bir aslan yatar. Hepsi 
refah içinde yaşamak ister. Fakat gelir imkân
ları müsaade etmezse ozaman gelirine göre aya
ğını uzatması lâzımdır. 

Şeker fiyatları ucuzdur dediler. Diğer %ıda 
maddelerinin yanında buna zammetmek lâzım
dır dediler. 

Şeker fiyatları bu milletin bugünkü iktisadi 
duramu karşısında ucuz değildir. Şekerin harb-
den evvel 28 kuruşa satıldığını hatırlatmak iste
rim. Demek ki, üç, dört misli bir zammı Hü
kümet ucuz telâkki ediyor. 

Arkadaşlar; geçen sene bu Mecliste bir ka
nun konuşulmuştu, yine şeker mevzuu idi, yani 
şeker fiyatlarının indirilmesi mevzuu idi. Bu
nun gerekçesinden bir satır okuyacağım. 

«En önemli bir gıda maddesi olan şekerin, 
fiyatlarında indirmeler yapılması suretiyle hal
kın daha ucuz fiyatlarla ihtjyaçlarını sağlaması*. 

Arkadaşlar; bir sene evvel bir Hükümet, şe
ker halkın başlıca gıdasıdır, fiyatı yüksektir, in
dirilmesi icabeder, diyor ve bir kanun getirerek 
bunu indiriyor. 

Bir sene sonra ikinci bir Hükümet; şeker fi
yatları ucuzdur arttırılması lâzımdır, binaena
leyh bunu arttıralım, diyor ve hattâ Meclise sor
madan arttırıyor. Bu ne görüş ayrılığıdır? 

Arkadaşlar; kendi ölçümüze göre hesap ede
cek olursak, belki şeker fiyatlarını mutedil bu
labiliriz. Ve hattâ kendi ölçümüze göre dahî ucuz 
sayılmaz. Bugün Devlet Hazinesinden en yük
sek maaş alan kimseler arasındayız. Sizlere so
rarım? Gelecek sene tahsisatından 3 - 4 bin lira 
almıyan kaç kişi kalmıştır? Bu gibi yüksek maaş 
alan kalbur üstü memurların hepsi de sıkıntı içe
risindedir. Bir de küçük derecedeki memurları 
düşünelim, onlar da refah içinde midirler? Yine 
bunun yanında istihsali para etmiyen kimseleri 
de hatırlıyalım; benden evvel konuşan arkadaş
lar; bu arttırmanın hukuki mesnetleri üzerinde, 
durdular. Ben tekrar etmiyeceğim. Hakîkaten 
hukuki mesnetten âri idi. Huzurunuza getiri
len bu kanun millet için hayırlı bir kanun de
ğildir. 

Hasan Saka Hükümetinden, daha doğrusu 
harb sonrası Hükümetlerinden, halkın beklediği 
ucuzluk değil, pahalılığı getirecek bir kanundur. 
Bunda herhangi bir politik mülâhazaya saplan
madan bu kanunun reddini böndeniz arz ve teklif 
ediyorum. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka-
kadaşlar, gerek birinci ve gerekse ikinci Ha
san Saka Hükümetlerinin programları tetkik 
edilirse bu iki Hükümetin de hayat pahalılığı 
ile mücadele etmeyi'Yüksek Meclise vait ettik
leri görülür. Ve yine ayın Hükümetlerin geçim 
zorluklarını hafifletmek için gerekli tedbirlere 
baş vurdukları, her fırsatta ve mütaaddit de
falar gerek Meclis kürsüsünden ve gerekse 

* matbuat kanalı ile ve salahiyetli ağızlarla ve 
katî bir lisanla ifâde ettikleri keza hepimizin 
malûmudur. 

Arkadaşlar, hal böyle iken en mühim gıda
larımızdan biri olan şekeri Saka Hükümetinin 
% 50 yi tecavüz eden bir zamma tâbi tutması 
ile fiyat artışının diğer maddelere de sirayeti 
tabiî bulunduğundan, bu inikasın verimi ha
yat pahalılığını ve bilhassa geçim zorluğunun 
bir kat daha artacağı ve halen artmış bulun-

2 1 8 -



B : 22 22.! 
duğu bir vakıadır. Şu hale göre Sayın Saka 
Hükümetinin programları ile Meclise taahhüt 
ettiği vazifelerden birini ve en mühiminim ba
şaramadığı, bilâkis aksine hareket ettiği ve ge
çim zorluğunu hafifletmek için tedbirlerden ko
misyonlardan ve şekere zam yapıiımyacağın-
dan bahseden salahiyetli ağızlardan o günkü 
sorulan cevapsız bırakmamak için lıakikatlar 
hilâfına konuşmalar yapmış oldukları kanaati 
haklı olarak umumi efkârda tahassül etti. 

Arkadaşlar, Sayın Saka Gensoru münasebe
tiyle vâki beyanatında şekere zam yapıldığı 
zaman şeker yerine ikame edilecek bal, pek
mez ve emsali maddelerin, fiyatı zamdan evvel 
çok yüksek olduğundan ve bu maddelerin fi
yatları .bugün dahi eski halini muhafaza et
mekte olduğunu ve inikas kaidesini, bu husustaki 
görüşümüzün nazari bir mahiyet arzetmekten 
ileri geçmiyeceğini, şekere zam yapılmakla ha
yat pahalılığının kamçılanmamış olduğunu ifa
de ettiler. Acaba fiyat endeksleri nedir va
kıalar ne şekilde cereyan ediyor? Bunları tet
kik edelim. Bunun için de şeker yerine ikame 
edilecek pekmez incir gibi maddelerin geçen 
seneki fiyatları ile bu scııeki fiyatları karşı
laştırıp rakamları konuşturalım. 

Geçen sene bu mevsimde Loptan satış, Nev
şehir pekmezi, mahallinde kilosu 57 - 58 kuruş 
iken bugün 67 - 68 kuruştur. Kiloda on kuruş 
bir fark vardır. Ankara'da aynı pekmez, keza 
bu mevsimde, geçen sene bu mevsimde 65 - 66 
kuruş iken bugün 8 0 - 8 1 kuruştur. Kiloda 15 
kuruş bir fark vardır. 

Anteb pekmezi, mahallinde kilosu geçen sene 
bu mevsimde 70 - 71 kuruş iken bu sene 85 - 87 
kuruştur. Kiloda 15 kuruş fark vardır. Aynı pek
mez Ankara'da 84 - 85 kuruştur, bu sene 95 - 06 
kuruştur. Kiloda 10.kuruş fark kardır. 

Ankara .balı; kilosu geçen sene bu mevsimde 
.250 - 300 kuruş iken, bu sene üç buçuk dört 
liradır, kiloda 100 kuruş fark vardır. 

Nevşehir üzümü, geçen sene bu mevsimde ma
hallinde 35 - 38 kuruş iken, bu sene 45 - 46 ku
ruştur, kiloda 10 kuruş fark vardır. Ankara'da 
aynı üzüm geçen sene bu mevsimde 46 - 47 ku
ruş iken, bu sene 55 - 56 kuruştur, kilodıa 0 - 10 
kuruş fark vardır. 

Anteb'de rezakı üzümü, mahallinde geçen 
sene bu mevsimde 50 - 52 kuruş iken bu sene 
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I 6 0 - 6 1 kuruştur, kiloda 9 kuruş fark vardır. Bu

rada aynı üzüm geçen sene 65 kuruş iken, bu 
sene 85 kuruştur, kiloda 15 kuruş bir artış var
dır. 

I Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Anka
ra ajanının toptancılara satış fiyatı; geçen sene 
108 numaralı incir 40 kuruşa satılmış iken bu 

! sene 54 kuruşa satılmıştır. 109 numaralı incir 
I 38 kuruşa satılmış iken bu sene 52 kuruştan 

satılmıştır. 110 numaralı incir geçen sene 35 ten 
j satılmış iken bu sene 50 kuruştan, 111 numaralı 
| incir geçen sene 33 kuruşa satılmış iken bu se* 
j ne 48 kuruşa satılmıştır, kiloda vasati 15 ku

ruş fark vardır. 
Sayın arkadaşlar; arzettiğim pekmez, üzüm,, 

bal ve incir gibi maddelerin geçen seneki fiyat-
I leriyle bu seneki fiyatları arasındaki fark bariz

dir. Şekere vâki zam ile hayat pahalılığının, kam-
I çıladığmı görüşümüzün nazari olmadığını vakıa

ların tamamen aynı bulunduğunu ve diğer ta
raftan Sayın Saka 'nın Meclise vâki taahhüdüne 
aykırı hareket ettiğini ve Gensoru münasebetiy
le bu hususta ileri sürdüğü fikirlerinde müsaa
deleriyle, vakıalara uymadığını teyit etmektedir. 

Sayın Saka aynı beyanatında devam ediyor. 
$eker fiyatı diğer eşya fiyatlarına nazaran çok 
düşük, arada bir fiyat muvazenesizliği vardır. 
Hükümet olarak bu muvazenenin tesisi icabeder. 

j Sayın arkadaşlar, hakikatte böyle bir muvazene
sizlik olabilir. Bu muvazeneyi temin için şekere 
zam mı yapmak, yoksa Hükümet olarak diğer 
eşya fiyatlarının düşmesine âmil olacak tedbir
ler mi almak lâzımdır? Sayın Başbakana göre 
şeker fiyatına zam yapmak, bize göre diğer eşya 
fiyatlarının inmesini sağlayıcı tedbirler almak 
lâzımdır. Çünkü şeker fiyatı yükselirse vatandaş 
ekseriyetinin malî takati hepimizce malûm bu-

j lunduğu için, şeker gibi mühim bir gıdayı alamı-
| yacak birçok vatandaşlar bulunacak ve bunun 

verimi birçok ailelerin çocuklarını şeker ve şekerli 
gıdadan mahrum kalacak ve sıhhi durumları mu-

I cibi teemmül bir hale gelecek ve Sağlık Bakan
lığının vereni hakkındaki yayınladığı korkunç. 
rakamlar da göz önüne alınacak olursa Millet 

j olarak, Meclis olarak, Hükümet olarak, Parti ola
rak şekerin fiyatını yükseltme yerine indirme 

i yollarını bulmak hepimizin vazifesi olacaktı. Fa
kat arkadaşlar Hasan Saka Hükümeti maalesef 

\ .şekere zam yaptı. 
| Sayın Saka aynı beyanatında keza devam edi-
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yor. 1947 yılı 1948 yılının ilk dört aylarının 
satış seyrine göre .istihlâk ile istihsal arasında 
üçte bir fark vardır. Eğer bu hal frenlenmezse 
bu farkın 70 - 80 bin tona çıkacağı da sezilmek
te ve bu vaziyet karşftmda ithalâta gitmek de 
mahzurlu bulunacağından zamma gidilmiştir, bu
yuruyorlar. 

Arkadaşlar, Hükümet Mayıs 1948 tarihinde 
bu. muvazenesizliği görerek tahdide gitmiş ve di
ğer taraftan da ithalât da yapmış ve binnetiec 
muvazeneyi temin ederek 1948 Eylül başında 
yine kendi beyanlariyle şekere zammı düşünme
den ve böyle bir tezyide dahi ihtiyaç bulunma
dığını ifade ederek şeker istihlâki tahdidi kal-
•dınlmıştır, diye aynı beyanlarda bu seneki istih
salin 110 bin ton olacağını da ilâve eden Hükü
metin 17 Eylülde yaptığı zammın sebepleri ara
sında istihsal ile istihlâk arasmdaki muvazene
sizlikten bahsetmesi kanaatimce yerinde bir ha
reket olmasa gerektir. 

Saniyen arkadaşlar; mademki 'Hükümet istih
lâk ile istihsal arasında, bir muvazenesizlik görü
yor ve bu görüşü de vaikıalara uyuyor, şu halde 
ithalâta gitmeden daha evvel şekeri tevzie tâbi 
tutmak, kanaatimce şikâyeti dâi olmıyacak bir 
şekilde vatandaş ihtiyaçlarına memleketin en 
hücra köşesine kadar cevap veren bir âdil tevzi 
sistemine gitmesi tenkit değil takdirle karşıla
nırdı. 

Sayın Saka devam ediyor, iç şartlarımız tev
zie müsait değildir, diyor. Arkadaşlar, dokuz 
senedir şu veya bu maddeyi tevzie tâbi tuttuk. 
Bu vesile ile birçok vakıalara şahit olduk ve bun
dan birçok tecrübeler edindik. Bu tecrübelere 
rağmen hâlâ bir şeker maddesini Hükümet olarak 
memleket çapında âdil bir tevzie tâbi tutamıyor-
sak, bunu memleketin iç şartlarına hamletmek 

' yerinde değildir. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Şimdi serbest 

ya, nesi var? 
KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Böyle bir 

Hükümetin, iç şartları bahane ederek şeker fiya
tına zam yapma teklifinde, Meclisin ona vere
ceği cevap; vazifeyi ehline terket, olacaktır. 

Sayın Saka aynı beyanatında devam ediyor; 
döviz imkânlarının tebellür eden gayrim üsait 
durumu, zammın amillerindendir. 

Arkadaşlar, hepimizce malûmdur ki; harb içi 
Hükümetleri, bu devrede çekilen sıkıntıların kar-
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şılığında mühim bir miktarda döviz elde edildi
ğini ve altın stokunun 213 tona yükselmiş oldu
ğunu ifade etmiştir ve hattâ Sayın Saraçoğlu, bu 
varlıkla, harb sonrası yani, bu devrede yıpranmış 
vasıtaların yemleneceğini ve kalkınına/mızı te
min edecek fabrikalar kurulacağını, secini nu
tuklarında Türk Milletine ilân etmiş ve KÖZ ver
mişti. 

Ben simdi; iktidarda bulunan Hükümete so
ruyorum? Resmî beyanlara göre altın istekamın 
mühim bir kısmı erimiş, elli altı milyonu müte
caviz yedinci devreden teslim, alınan döviz tüken
miştir. Fabrikalar kurmadık, yıpranmış vası
talarınım tebdil etmedik ve herhangi bir sahada 
kalkınmak için mühim bir ithalât da yapmadık, 
altınlar ve dövizler nereye gitti? Yine müsaade
leriyle ben cevap vereyim. Altınların mühim bir 
kısmı sakat bir görüşün mahsulü olan yedi Eylül 
kararları ile eridi. Dövizler de naylon maddeler, 
kadın tuvalet eşyaları, lüks otomobiller ithal edi
lerek harcandı. Hububatı ihracatımıza dolarla 
talip varken isterimle ihraç ettik. Dahası var: 
Dün lüks eşya mevzuunda tadat edilen ve bunun 
için Mecliste sunulan tasarı ile fevkalâde vergiye 
tâbi tutulmak istenilen buz dolapları ithali içiu 
daha dün 30 bin dolarlık müsaade verildi-, 

Arkadaşlar, burada deı-hal arzedeyiın ki, Sa
yın Ticaret Bakanı bu eşyaları çürütmemek için 
fındık ve incirimiz karşılığında ithal ettiklerini 
buyurdular. Ben de diyorum ki, Hükümetin ve 
bundan evvelki Hükümetin, sekizinci devredeki 
Hükümetin bunları dövizle ithal ettiklerini ar-
zediyorum. Acaba ne buyuruilur? Daha iki üç 
gün evvel buz dolapları için döviz müsaadesi ve
rildi, diyorum. Ben buz dolaplarının ithal edil
memesi kanaatini taşıyan bir adamı değilim. Fa
kat Meclise sunulan bir tasan ile lüks eşyadan 
mâdut sayılan böyle bir dolap için 30 bin dolar
lık bir müsaadenin verilmesini kavrıyamryorum. 

Sayın arkadaşlar, hâdiseler bu şekilde cereyan 
ederken, döviz imkânsızlığı yüzünden en mühim' 
bir gıdayı ithal edemiyoruz ve bunun için vatan
daşa istihsalimiz kâfi değildir, sen bu gıdayı ye 
me diye şokere zam yapıyoruz. Sayın Şaka'dan 
sorabilir miyim? Şu veya bu Hükümetin şu veya 
bu şekildeki yanlış hareketiyle eldeki mevcut 
dövizler Erimiş olursa vatandaşa, ne yapalım. 
döviz imkânı yoktur, gıdandan tasarruf et ve 
çocuklarına şeker yedirme, demek, hikmeti hü
kümet midir? 
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Mayın S-aika devam ediyor: 
Sökere zammı dâi olan sebeplerden birisi de 

bütçe zaruretidir, bıı zarureti -de su şekilde sıra
lanmaktadır: 

1. — Millî savunmamız. 
2. — Kalkınmamız, 
0. — Devlet hizmetleri için zaruri giderler. 
Arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda tetkik 

edilmekte olan 1949 Bütçe tutarı 1 415 000 000 
dur. Bu bütçede Millî Savunmaya ayrılan tahsi
sat, sene içinde ek ödenek istenmemek kayıt ve 
şartı ile 462 milyondur. Yani bütçenin % 32,7 
nispetindedir. Bu rakam ve bu nispeti, sulh sene
sinin son yılı olan 1938 seensi ile kıyaslanacak 
olursak, bu senenin bütçe tutarı 309 milyondur. 
Millî Savunma için ayrılan ödenek 94 milyon
dur. Bu ödenek tutarı da bütçenin % 30,7 sidir. 
Demek sulh içinde Millî Savunmaya tahsis etti
ğimiz ödenek tutarı Bütçenin % 30,7 si, bu gün 
ise Bütçenin % 32,7 sidir. Şu rakamlara göre 
arada yüzde iki fark vardır. Böyle küçük bir 
fark için her fırsatta IVJillî Savunmayı ileri sür
mek ne dereeeye kadar doğrudur? Bu ciheti 
Türk milletinin sağduyusuna terk ederim. 

Kalkınma mevzuuna gelince : 1949 senesi 
bütçesinde her hangibir fasla serpeştirilirse ser-
peştirilsin mühim bir rakamla arzı mümkün ola
cak ve diğer senelerden farklı bu hususta ayrıl
mış bir ödeneğe rastlamadım. 

Devlet hizmetleri için giderlere gelince: Bun
da Sayın Hasan Saka haklıdır. Çünkü dünkü 
ve bugünkü iktidar malûm masrafları içinde ve 
hâdiselerin zebunu olarak bocalamakta ve bütçe
nin bu kısmında vâki taasrrufu sarp ve çetin bir 
yol olarak görmektedir. Çünkü böyle bir tasar
rufu yapacak iktidarın milletle aralarındaki gü
ven bağının mevcut oluşuna ve böyle bir bağ 
mevcut ise bununda salâbet derecesine bağlıdır. 
Sarp ve çetin olan bu yoldan gitmektense, Saka 
Hükümeti şeker fiyatına zam yapmayı daha ko
lay görmekte ve gerek bu tasarı ve gerek bu 
tasarıyı emri vâki haline * koyan 17 . IX . 1948 
günlü, şeker fiyatlarının artırılması kararı ve 
Meclise sunulmuş vergi kanunları hep ve hep 
bu zihniyetin mahsulüdür. 

Arkadaşlar; şeker fiyatının yükselmesini 
daî olacak şeker üzerindeki istihlâk vergisini 
artıracak ortada hiçbir muhik sebep yoktur. Hü
kümetin, salâhiyet harici şekere vâki zammını 
bu tasan ile meşrulaştırmak istiyor. 

M94Ö 6 : İ 
Kanuni mahzurlarını arkadaşlarım benden 

evvel aydınlattılar, ila yat pahalılığını kamçı-
lıyan ve bir kısım vatandaşları şekerden mah
rum edecek olan bu tasarının reddi lâzımdır. 

Sorulabilir, bu tasarıyı ve bunu takip edecek 
diğer vergi kanunlarını ret edersek bütçe açığı 
nasıl kapanacaktır?. 

Bunun için iki yol vardır : Ya muhalefetin 
tenkitlerine ayak uydurmak bütçede % 20 ye 
kadar esaslı bir tasarruf yapmak veyahut Sayın 
Saka Hükümetinin iki üç #aylık bir muvakkat 
bütçe ile Meclis huzuruna gelip meclisin feshini 
talep etmesi lâzımdır. 

İBARAHİM ARVAS (Van) — Daha neler. 
Kâmil Gündeş (Devamla) — Ye bu da lâzım 

ve zaruridir. Çünkü 21 Temmuz seçimlerinde 
müracaat edilen hilafı kanun yollara baş vurul
madan yapılacak ve neticelendirilecek bir se
çimle. iş başına gelecek bir iktidarın, bu günkü 
şartlar altında dahi bütçede % 20 yi aşan bir 
tasarrufu bu yol sarp ve çetin de olsa aşacağına 
ve milletin binbir ıstırabına deva olacağına ina
nıyor ve buna iman ediyorum. Takdir sizlerin
dir. (Sağdan bravo sesleri; alkışlar) 

' BAŞKAN — Muammer Alakan!. 

İBRAHİM ARA'A S (Van) — içimizden ye
ni çıktın, hiç olmazsa biraz insaf et Muammer. 
(Gülüşmeler.) 

MUAMMER A LA KANT (Manisa) — Parti
cilik yok. 

Muhterem arkadaşlar; Geçici Komisyonun Sa
yın sözcüsü ilk. söz alan hatibi mütaakıp müzakere
yi evvelce vermiş olduğumuz gensoru mevzuuna 
intikal ettirdiğimizden bahsederek bizi mevzua 
davet ettiler. Halbuki tevzi edilmiş olan tasarı
daki muhalefet şerhinde musarrah bulunduğu gi
bi biz muhalefetimizi iki noktaya tevcih etmiş 
bulunduk. 

Birisi: Bugünkü tasarı ile bütçeye intikal et
tirilmek istenilen ve-kararı 17 Eylül tarihinde 
verilmiş olan şeker fiyatlarının yükseltilmesi 
hakkındaki karar kayrikanunidir, binaenaleyh 
gayrim eşrudur dedik. 

İkinci nokta: Böyle birşey olmasa bile, bu
gün şeker istihlâk resminin yükseltilmesi tekli
fi ile Büyük Millet Meclisi karşı karşıya gelmiş 
olsa bile bıı, vergi tekniğine, vergi kaidelerine 
ve milletin takatine uygun değildir. Binaena
leyh reddi lâzımgelir. 
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Şu halde bizim esas tezimiz verilmiş olan bu I 

kararın meşru olmadığı merkezindedir. Elbette I 
evvelâ bunu ispat etmek ieabeder. J 

Gerçekten arkadaşlarım, gerek Anayasamız I 
hükümlerini, gerek umumi mahiyette Anayasa j 
hükümlerini tetkik buyurursanız verginin şu I 
şekilde tarif edildiğini göreceğiz: I 

Âmme ihtiyaçlarını karşılamak için halkın I 
iştirak ettiği masraflar. I 

17 Eylül tarihindeki Bakanlar Kurulu kara- I 
rında şeker fiyatlarının yükseltilmesinin mucip I 
sebebinin Millî Savunma masrafları olduğu gös- I 
terilir ve halktan toplanan bu paranın âmme I 
hizmetlerine tahsis edileceği açıkça, sarahaten I 
görülür Jri, bu vergidir. I 

Saniyen, verginin ikinci bir vasfı; cibaycti- I 
nin, tahsilinin âmme kuvvetine Devlet otorite- I 
sine dayanması cebri icranın kullanılması keyfi- I 
yetidir. Bu bahisde de cebri icra tamamen kul- I 
lanılmaktadır ki ; bu da 17 Eylül kararı ile §e- I 
ker fiyatlarının yükseltilmesinin hakikatte bir 
vergi olduğunu gösterir. Halbuki arkadaşların, I 
gerek bundan evvelki ve gerek bugünkü konuş
malarında muhtelif milletvekillerinin izah etti
ği gibi, ne Millî Korunmada, ne de diğerlerinde 
hiçbir yerde Hükümetin Büyük Millet Meclisine 1 
arzetmeksizin vergi tarh edebileceği yolunda bir I 
sarahat yoktur. Hükümet kanuna ve Anayasa I 
hükümlerine mugayir olarak, kendisinin de ifa- j 
de ettiği gibi, Millî Savunma ihtiyaçlarını kar
şılamak için bir vergi tarhına kendi kendine te- I 
vessül etmiştir. -Bu verginin tarhı kanun hü- I 
kümlerine mugayirdir, hattâ, B. M. Meclisinin 1 
bundan evvelki, bu hususta tezahür etmiş olan 
iradesine dahi mugayirdir. . 

Buna mukabil denebilir ki ;ve denmiştir ki, 
ve belki bundan sonra denecektir ki, bizim al
mış olduğumuz karar, vergilerin yükseltilmesi 
mahiyetinde değil, biz şeker fiyatlarının yük
seltilmesi hususunda karar aldık. Millî Korun
ma Kanunu, şeker fiyatlarının yükseltilmesi 
hususunda dahi Hükümete bir hak ve salâhiyet 
tanımamaktadır. 

Bundan evvelki vâki konuşmalarında Hükü
met namına söz söyliyen, Başbakan Yardımcısı 
Sayın Faik Ahmed Barutçu; Millî Korunmanın 
iki maddesine temas etmişlerdir. Bunun birisi, 
Millî Korunmanın 29 ncu maddesi, diğeri, Millî 
Korunmanın 31 nci maddesidir. 

Millî Korunmanın 29 ncu maddesi ihracat l 
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ve ithalât fiyatlarında, dış piyasalara nazaran 
büyük fiyat farkları, tefavütleri hâsıl olursa 
bu farkları önlemek ve bu farkları şunun bu
nun elinde bırakmamak için Hükümetçe alına
cak tedbirlerden bahsetmektedir. Bu kanunun 
bu maddesi şöyle vaz, edilmiştir: 1940 senesinin 
başlarındayız. 1939 da Dünya harbi başlamıştır. 
Gerek o zaman bir paniğe kapılarak bütün 
ihracatı memlekette menetmişiz. Binnetice 
ithalât eksilmiştir. Romanya'ya pamuk sat
mak ve mukabilinde petrol almak için 
bir teşebbüse girişilmiş, Bakan Nazmi Topçuoğ-
lu zamanında, Romanya'ya, bir heyet gidiyor. 
Yüksek fiyatlarla pamuk satmak mümkün görü
lüyor. O zaman memlekette pamuğun fiyatı 30 
35 kuruştur, hatırımda olmadığı için nispetleri 
iyi bilmiyorum, fakat Romanya'ya 65 kuruştan 
pamuk satmak ihtimali vardır. Aradaki farkı 
Devlet, ihracatçılara! elinemi bıraksın?. 

işte, bir pirim, koyalım, ihracatçılar satmış 
oklukları mâllardan-elde etmiş oldukları farkla
rın tutarını bir fon, bir» prim namı altında top-
•lıyalım. Ve memlekete yapılacak olan ithalâtın 
tevzinine tehvinine, fiyatların ucuzlamasına 
hasrü tahsis edilsin. 

31 nci madde daha sarihtir: Hükümet dâhil
de lüzum gördüğü maddelerin âzami fiatlarun 
maliyet unsurları ile ve maliyete zammedilecek 
âzami kâr hadlerini tespit ve tâyin edebilecek 
gibi, ilâ.... 

Evvelâ burada Hükümetin tâyin edeceği şey 
âzami fiyattır. Demekki Hükümetin tâyin ede
ceği bu âzami fiyattan daha noksan fiyatla sa
tış yapmak mümkündür. Halbuki bugün, alın
mış Heyeti Vekile kararı ile şekerleri daha 
ucuza satmak mümkün müdür? Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketi, burada âzami fiyat denildiği
ne göre, daha ucuz fiyatla elindeki şekerleri 
satabilir mi? Bakanlar Kurulu Kararı buna ta
mamen mânidir. 

Sonra maliyet unsuruna ilâve edilecek âzami 
kâr da bellidir. Zaten fiyat demek de maliyet 
hesabına zammedilecek kâr demektir. Binaena
leyh Hükümet âzami fiyatı tespit etmiştir, ele-
'alın acak fiyat şudur; hepimiz biliyoruz ki, 

şekerin maliyeti 45, 46 kuruştur, buna kâr ola
rak ilâve edilecek % 9 dur, Şeker şirketi bun
dan fazla kâr yapamaz. Halbuki, tesbit edilen 
şeker fiyatları bundan üç misli, yukardadır. 
Hükümetin şeker fiyatım yükseltmek için 3lü-
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iî Korunma Kanununa dayanan bir salâhiyeti 
yoktur. Hiçbir madde Hükümet? bu salâhiyeti 
vermemiştir. 

Buna mukabil şeker fiyatlarını tesbit eden 
Büyük Millet Meclisi karan vardır. Kanunla 
1947 senesinde Hükümet şelg^r fiyatlarını tenzil 
ettiği zaman, gelmiş, B. M. Meclisine"arzetmiş-
tir ve Büyük Millet Meclisi bu hususta bir ka
nun dahi çıkarmiştn\ Kanlın şudur, numara 
5086 tarih; 16 Haziran 1947. 

İlişik, Bakanlar Kurulu kararı tasdik edil
di. Bakanlar Kurulu kararının birinci maddesi; 
fabrika teslimi ambalaj masrafları hariç olmak 
üzere mevcut ve istihsal edilecek şekerlerden, 
kesme şekerin toptan satış fiyatı 130 kuruşa, 
toz şekerin! toptan satış fiyatı kilosu 100 kuruşa 
indirilmişti. Ancak Türkiye 'de istihsal edilen 
şekerlerden 4385 numaralı Kanunun birinci 
maddesi gereğince alınmakta olan munzam İs
tihlâk Vergisi, kilo başında kesme şekerden 42. 
toz şekerden 15 kuruş indirilmiştir. 

Şimdi 1947 senesi Haziranında Büyük Mil
let Meclisinin çıkarmış olduğu kanun yalnız 
istihlâk vergisini tâyin etmiyor, şekerin satış 
fiyatlarını dahi tâyin ediyor, şeker bu fiyatla 
satılacak diyor. Aradan bir sene kadar zaman 
geçiyor, Büyük Millet Meclisi toplantı halin
de değildir. Eylül 15,17 ye gelinmiştir. Sayın 
Başbakanın ifade buyurdukları gibi. Ondan 
evvel bir bütçe tasarısı vardır, bütçe derdi var
dır. 1946 seçimleri her şey4en evvel bütçede 
tasarrufu, kadrolarda tasarrufu ve bölümlerde 
indirmeyi göstermiştir. Gerçi 1947 senesi bütçe 
müzakerelerinde muhtelif partilere mensup 
elemanlar da bit hususu tebarüz ettirmişlerdir. 
Hükümet daha sene başından itibaren bu bütçe 
tasarısı ile meşgul olup uğraşacak yerde, bil-
diğiniz şekildeki faaliyet çerçevesi içinde, Ey
lül ortalarına gelmiş, o zaman bütçe tanzim 
edildiği zaman görmüşler ki, bütçede açık var, 
300 milyon lirayı mütecaviz büyük bir açık var. 
En kolay yol. nedir? Zam. Şimdiye kadar da 
böyle tatbik edilmiş, belki kanun metinleri tet
kik edilmemiş, karar verilmiş, şeker. fiyatları
nı yükseltelim. Mevcut kanunlara mugayir, Bü
yük Millet Meclisinin aldığı kararlara mugayir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Muammer 
Bey. baldan iki defa ucuz şeker. 

MUAMMER ÂI/AKANT (Devamla) —Tat
bikat bafcmtftfdan olan nataföra ntuhtelîf aifea-
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dallarım temas ettiler. Bendeniz, ayrıca üzerin-
de durmıyacağım. 

Bu karar verildiği gün Eşme'den Alaşe
hir'e glemiştim. Sabahleyin kalktığım zaînan, 
radyo ile akşam yapılan ilânı işittin mi dedi
ler. Hayır, işitmedim dedim. Şeker fiyatları 
yükselecekmiş, akşam radyo ilân etti. Herkes 
mağazalardan şeker taşıyor ve hâlâ sabah oldu-

- ğu halde taşıyorlardı. Birisi bağırıyor, ben na-
: sil muhalif olmam. Halk partililer müessir. (Gü-
' rültüler, soldan) ve diyorlar ki, bu hareketi "7 

yaşındaki çocuklar yapmaz, müdafaa edemiyor
lar. 

Yedi yaşındaki çocukların bile yapmıyaca-
ğıııa muhalif, muvafık bütün milletin karar • 
verdiği bir hususta Büyük Millet Meclisi ayrı 
bir karar mı verecektir? 

İBRAHİM ARVAS (Vah) ~ Siz umumi bâr 
ucuzluk yapabiliyor musunuz? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Hü
kümet de bunda kanuni mesnetlere istinat et
mediğinden emindir. Büyük Millet Meclisi bu 
hususta açık konuşmaya karar verdiği halde Hü
kümet kendisine güvenerek çıkamamış ve O. H. 
Partisi Grupuna, parti hislerine müracaat ede
rek partililerin belki particilik hislerini tahrik 
ederek ve milletçe malûm olmıyan politik se
bepler icadederek bir karara varmışlardır. 

İşte 17 Eylül tarihinde verilmiş olan kara
rın hukuki mahiyeti budur. Kanuna istinat 
etmez, Anayasa hukukuna istinat etmez, Büyük 
Millet Meclisinin en büyük hakkı olan vergi 
tarhı hakkına bir tecavüz vâki olmuştur. 

Bütün tarih boyunca arkadaşlar, milletlerin 
ve Büyük Millet Meclislerinin bu hususta ver
dikleri ehemmiyeti göz önüne alırsanız, her han
gi bir iltibasa mahal vermemek için misal .arzet-
miyeceğim, bugünkü dünya yüzünün bugünkü 
şekillerle bu hale geldiğini, tahattur buyurur
sanız bunun lüzumuna bizim gibi sizlerin de 

I kani olacağınızı zan ve tahmin ederim. 
Yeni teklife geliyorum. 
Bu 17 Eylıd tarihinde alınmış olan karardan 

başka bugün şekerin İstihlâk Resmine tâbi tu
tulması hakkındaki yeni teklife geliyorum: 

Burada müeip sebep eflarak Millî Savunma 
masraflarının fevkalâde arttığt gösterilmekte
dir. Hükümetin gerfekçesiöcteki esbabı mucibe 
bttdûr. 
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İlaİbuki Millî Savunma masrafları 1948 Büt

çesinden 477 milyon, 1949 senesi Bütçesinden ise 
460 milyon olduğuna göre bu mucip sebep va
rit değilri. Nitekim Encümen dahi bunu yerin-
de görmemiştir ki, Encümenin tesbit ettiği es
babı mucibede bunun umumi olarak artan mas
raflara karşılık gösterildiği zikredilmekte ve 
Millî Savunma masraflarına karşılık olduğu 
zikredilmemektedir. Hükümetin dermeyan ettiği 
ikinci mucip sebep, istihlâki azaltma gayesidir. 
Yani halk fada şeker yemeyi itiyat haline getir
miştir, ben bunu azaltacağım, diyor. 

Arkadaşlar hepiniz bilirsiniz ki; birçok mad
deleri ihraç edebiliyorsak, bu halkımızın gıdai 

-maddeleri tamamiyle alamadığından ileri geli
yor. Eğer halkımız et yese et ihraç edemeyiz bel
ki de ithal ederiz. Eğer halkımız yumurta yese, 
yumurta ihraç edemeyiz, ithal ederiz. Eğer hal
kımız çekirdeksiz üzüm yese, çekirdeksiz üzümü 
ihraç edemeyiz, işte bütün bu gıdai mahrumi
yetler içinde biraz şeker istihlâki fazlalaşırken 
hükümet buna göz koymuş diyor ki; bunu azal
tacağım. Hangi tabakadan azaltacaksın? Arka
daşlar millet bir ehrama benzer, üst tarafı dar, 
alt tarafı geniştir. Bu ehramın alt. tarafı geniş 
olan kısmı bu milletin fakir ve sıkıntılı tabaka
sını teşkil eder. Şimdi siz, bu sıkıntılı olan taba
ka ile, geniş tabakanın, şeker istihlâkini tahdit 
edeceksiniz? Ve alım kabiliyeti yüksek olan ehra
mın üst kısmındaki tabakalar bu kadar müteessir 
olmıyacük, gene onlar şeker yemeye devam ede
cekler, acaba, Sayın Hükümet erkânı, bizzat ken
dileri için şeker ihtiyacından evvel lüks gibi bir 
çok maddelerde, ikame tankına tevessül edebile
cek vu bu ihtiyaçları tatmin yolundan vaz geçe
cekler mi ? 

Eğer burada ikame etmek lâzımgelirsc, istih
lâki azaltmak icabederse, bu bizim tabakadan 
azaltılacak, bizden daha zengin ve müreffeh olan 
tabakanın istihlâkinden azaltılacak, yine aşağı 
tabakanın almış olduğu fiyattan, kilosu yüz ku
ruştan ayda 250 gram veya 500 gramı bu mem
leketin istihsal ettiği miktarda, fakat adalet dai
resinde, bir vilâyet halkı ile diğer vilâyet halkı 
arasında bir tefrik tutmaksızın istihlâkin böyle 
muvazeneli bir şekilde taksime tâbi tutulması 
lâzımgelirdi. Yoksa fiyat yükseltilmek suretiyle 
şekeri serbest bırakmak bâzı adaletsizliklere se
bep olacaktır. Bu sefer fakir şeker yiyemiyecek, 
parası olansa fazla para verip istediği kadar 
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istihlâk yapabilecektir. Bu şekil bu memlekete, 
ve millete hizmet iddiasında bulunan bir Hükü
metin tasavvur edebileceği bir yol değildir. Bü
yük Millet Meclisinin bu kararı tasvip etmiye-
ceğini ümit ediyorum. Şeker gibi bir ihtiyaç 
maddesinde Sayın .İbrahim Arvas, senede kaç 
milyonluk .vergi alsak, bütçeye intikal ettirsek 
razı olursunuz ? Gümrük tarifemizde bini müte
caviz madde vardır. Şeker gibi bir tek madde
den bütçeye 20 milyon lira aksettirmeye razımı 
smız ? Razı değilsiniz. Ben de alıştım büyük 
rakamlarla, milyonlarla konuşuyorum. 30 mil
yon lira intikal ettirsek, bir şeker maddesinden 
razı mısınız ? Değilsiniz. 40 milyon lira intikal 
ettirsek? Ona da razı değilsiniz. (Ne demek iste
diğiniz anlaşılmıyor sesleri). 

Bakınız ne büyük rakam. 110 milyon lira tah
sis edilmek isteniyor, bir tek maddeden. Halkın 
bu kadar mühim bir ihtiyaç maddesi olan şeker
den Devlet Bütçesine 110 milyon lira tahsisat 
verilebilir mi ? 

Şeker fiyatlarmnı 1939 senesinden evvelki 
fiyatlara nazaran kâfi miktarda zaten yükselmiş 
okluğunu arkadaşlar mütaaddit rakamlarla ispat 
ettiler. Yalnız ben istihlâk resmini burada aynı 
nispetlerle arzedeceğim. 1939 şeker istihlâk res
mi S kuruştu. Hayat bugün Türkiye'de dört 
misli pahalılaşmıştır. 

Şu hale nazaran Bütçe şu kadar artmıştır. Çö
rek hayat pahalılığı gerek bütçe tezayüdiyle Tür
kiye'de Şeker İstihlâk Resmini artırmak iktiza et
se buna vereceğimiz zamla tutacağı miktar 37,5 
kuruştur. Halbuki, 90 kuruş gibi bir miktar 
olarak İstihlâk Resmi vermek demek şeker aley
hine bir muvazene tesis etmek demektir. En ni
hayet yeniden millete 70 milyon liralık bir ver
gi tarh^tmek demektir. Bütün Millî tezahürler
de görüyoruz ki, Halk Partisi kongerelerinde ve 
gerekse diğer parti kongrelerinde görüyorsu
nuz, Millet diyor ki, verdiğimiz vergi nispeti ar
tık son haddine vâsıl olmuştur. Bizden daha faz
la vergi almayınız. 

Bu şekilde bir vergiyi kabul etmek arkadaş
lar, emin olunuz, milletle B. M. Meclisi arasında 
büyük bir ayrılığın yaratılmasını mucip olacak
tır. Milletin her vesile ile tezahür eden bu ira
desi karşısında Hükümet diyor ki, hayır, vergi
ler henüz âzami nispetine vâsıl olmamıştır. Çün
kü bizde millî gelir 7,5 milyar raddesindedir. 
Bunu diğer milletlere nispet ederseniz, vergile-
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rimiz millî gelire nazaran azdır. Hakikaten bu 
iddia ilk nazarda doğru ve cazip görünür, bâzı 
kimseleri ikna edebilir. Fakat işin aslı hiç de 
böyle değildir. Gerçi yedi buçuk milyar ara
sında bir millî gelirimiz vardın1. Fakat bu yedi 
buçuk milyar liralıık millî gelirin 1 250 000 000 
lirasını sanayi temin etmektedir. 2 milyar 320 
milyon lirasını da ticaret temin etmektedir ki, 
ticaret ve sanayiden gelen millî geliri 3 milyar 
850 milyon liradır. Yani Millî gelirimizin ya
rısından fazladır. Buna mukabil ticaret ve sa
nayiin Devlet Bütçesine verdiği para Muamele 
ve Kazanç Vergisi tarikleriyle 220 milyon lira
dır. Demek ki, Millî gelirin yarısından fazlası
nı teşkil eden sanayi ve ticaret Devlet Bütçesi
ne ne veriyor? 220 milyon lira. Diğer yarısını 
teşkil eden ziraat ve hizmet erbabı bir milyar 
250 milyon lira kadar bir vergi vermekle mü
kellef tutuluyor. Buradaki nispeti mukayese 
ederseniz, büyük bir hadde varırsınız, ki, hiz
met erbabının, ziraat erbabının ve mesken erba
bının, ufak tefek gelirler erbabının vergiyi ga
yet yüksek bulması ve yerginin bu ağır tazyiki 
altında kalması bu sebepten ileri gelmektedir. 

Eğer diğer memleketlere bakarsanız, İngil
tere, Fransa gibi memleketlere bakarsanız; ver
ginin büyük bir nispetinin ticaret ve sanayiden 
geldiğini görürsünüz. Hattâ, tngilterede ica-
bettiği takdirde Kazanç Vergisine % 2 nispetin
de bir zam yaptığı zaman bütçesini derhal dü
zeltir. Bizde bugünkü Kazanç Vergisine % 20 
zammediniz, bütçede hiçbir salâh göremezsiniz. 

Vergilerdeki içtimai adaletsizlik daha evvel
den mevzuubahis edildi. Çünkü zengin ile fa
kir aynı ihtiyaç karşısındadır ve aynı vergiyi 
vermektedir. Nihayet bu vergi, istihlâk ver
gilerinin, hayat pahalılıığı üzerindeki tesirleri 
bakımından yeniden hayat pahalılığını mucip 
olacaktır ki, bu dairei fasidedir. 70 milyonu bu
gün ka*bul ediyoruz. Bunu takiben gelecek ka
nunlarla 200 küsur milyonluk diğer vergileri 
kabul edeceğiz. Bunlar ise gelecek sene yeniden 
bütçe açığına sebebiyet verecektir. Para kıy
metinin düşmesi, hayat pahalılığının yükselmesi 
öyle bil* hal meydana getirecektir ki, bunları 
diğer memleketlerde gördük ve bütün safhala
rını takip ettik; belki bir gün bütçeyi, parayı 
bir tarafa bırakıp yeniden bütçe ve para mev
zuunu ele almaya mecbur kalacağız. 

Maliye Bakanı diyorlar ki: 1946 7 Eylül ta-
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I rihinde memleketimizdeki pahalılık %17 olmuş

tur, İngiltere ve Amerika'da %23 nispetinde ol» 
muştur. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, yalnız para deva
lüasyonundan sonra memleketimize ithal ettiği
miz malların fiyat tereffüü %55 dir. Ayrıca 
%155 nispetinde muamele verigisi artmıştır; 

Bütün bunlar karşısında hayat pahalılığı 
bizde Amerika'ya nazaran daha düşüktür de-

I mek bilmem ki, nasıl tevsik ve temin edilebilir. 
Yalnız şunu nazarı dikkate almak lâzımdır ki, 
bugün Amerika'da hayat pahalılığı %87 nispe
tinde, İngiltere'de %88, İsviçre'de %1Ö0 nispe
tinde yükselmiştir. Yani Amerika ve İngiltere'
deki fiyatlar bugünkü fiyatların iki misli yük
selse 1939 daki fiyatlara nazaran yine bizim bu
günkü fiyat yükseliş nispetine gelmemiş olur
lar. 

Hasan Saka Hükümeti mütaaddit defalar, de
mokratik inkişafımızda, iktisadi inkişafımızda 
olsun bizi İngiltere ve Amerika gibi memleke> 
lere benzetmektedirler. Hakikaten biz tiıillî me
ziyetlerimizle, tarihî mefahirimizle, milliyetimi
zin bütün büyük varlıklariyle bu memleketler
le her zaman boy ölçüşecek ve onların üstünde 
bulunacak asil ve tarihî bir milletiz. Fakat de-. 
mokratik inkişaf bahsinde, iktisadi inkişaf balı-, 
sinde onların çoktan ulaşmış oldukları merte
belere bizim henüz erişmediğimizi kabulden baş
ka gülünç olmamak için bir yol yoktur. 

Ve en nihayet sekizinci B. M. M. nde birkaç 
Hükümetin değiştiğini gördük. Hükümetler 
programlarına bâzı değişiklikler yapabilirler. 
Fakat seoim beyannâmesinde bir ekseriyet teş
kil eden bir partinin seçim beyannamesinde gös
terdiği kayıtlardan inhiraf edemez, ayrılamaz. 
1946 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçim 
beyannamesinde bize, ki, Sayın İsmet İnönü'
nün imzalan ile ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı nam ve sıfatiyle millere ilân edil
miştir. 

Şunlar yazılıdır: 
«Hayat pahalılığından dar gelirli olan vatan

daşların geçim seviyelerinin düştüğü bir haki-
f kattır. Harb seneleri esnasında bu vatandaşlar 

en büyük fedakârlığı yapmışlardır. Cemiyetimi
zin önümüzdeki senelerde ilk vazifesi, bu vatan
daşların sıkıntılarını azaltmak olacaktır» 

I Şimdi arkadaşlar, C, H,-P. Genel Başkanı sı-
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fatiyle, seçim beyannamesinde millete karşı ya
pılmış olan bu va'idin açıkça ihlâli noktasından 
alâka ve hassasiyetinizi celbederim. 

Arkadaşlarım; bundan evvel dendi ki, gen
soru konuşmalarına, Demokrat Parti iştirak 
etmedi. Eğer etmiş olsaydı, ikame edece
ği yeni delillerle biz yeniden toplanır ve bir ka
rara varırdık. Bu meselenin komisyondaki mü
zakeresinde muttali oldum ki, şeker mevzuun
da istihlâk vergisinin artırılması keyfiyetini C. 
H. P. Ğrüpu karar altına almıştır. Buna rağ
men burada müzakereden, burada konuşmaktan 
çekinmedik. Hukuk, ve kanuni metinleri saydık, 
istatistikler arzettik. Ve en nihayet seçim be
yannamesinden C. II. Partisince millete yapıl
mış olan beyandan ve vaitten misaller getirdik. 
Bütün bunların sizde şu şeker istihlâki resminin 
hukuki, malî vergilerin içtimai adalet kaideleri
ne uygun olması gibi esaslara uymadığı hakkın
da bir kanaat tevlit ederse evvelce yapılmış 
olan ifadelere uygun olarak aramızda bir top
lantı yapar veya Cumhuriyet Halk Partisinde 
istihlâk resminin artırılması hakkında verilmiş 
olan karar muayyen bir nispet ihtiva etmiyorsa 
yine bu karardan ayrılmamak üzere kiloda bir 
veya iki kuruş bir tezayüt kabul etmek suretiy
le senbolik olarak, parti grupunun kararma in
tibak edersiniz. Bu şeker istihlâk resmi hakkın
da eğer sizde bir kanaat hâsıl olmuşsa bu kana
ati izhar edecek şekilde .bir karara varacağını 
ümit ve emeli ile bu konuşmayı yapmış bulunu
yorum. 

Ümit ederiz ki, gerek biz, arkadaşlarınız, ge
rek memleket ve millet efkârı umumiyesi bu hu
susta sizden beklediği yüksek karar hususunda 
inkisarı hayale mâruz olmıyacaktır. 

ÎBRAHÎM ABVAS (Van) — Reis Bey; ben
deniz mevzuubahis oldum. Müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, söz verece
ğim. 

İîkrem Oran. 
&KREM ORAN (izmir) — Aziz arkadaşla-

rım; istihlâk Vergisi tadili hakkındaki bu kanun 
dolâyısiyle bendeniz söz alacak değildim. Fakat 
Sayın Tahtakıhç arkadaşımın iltifat buyurarak 
ismimi zikretmiş olmaları üzerine söz aldım. 
Sayın Tahtakıhç buyurdular ki, «Hatırladığıma 
göre, Saym Ekrem Oran arkadaşım çıktı dedi; 
eğer muhalefet bize ortada yapılmış kanunsuz 
bir hareket varsa iktisadi malî bir hata varsa. 
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siyasi bir hata olduğunu gösterirse biz aldığımız 
kararı değiştirmesini biliriz ve Hükümeti düşür
mesini de biliriz demişti. Şimdi kısmen arzettiğim 
noktaları belirttikten sonra falan falan..,» Ar
kadaşım tabiî ogünkü mâruzatmu aynen muhafa
za etmiş, olmıyabılirler binaenaleyh benim söyle
diğim sözleri ben aynen tekrarını istemek insaf
sızlığında bulunacak da değilim. 

Bendeniz arkadaşlarıma hatırlatmak için zab
tı buldum aynen okuyorum. 

AHET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bu 
sözler söylenmedi ise aynı sözleri kendime alıyo
rum, Meclisi beyhude işgal etmiyelim. 

EKREM ORAN (Devamla) — Arkada§larmı 
belki işitmemiş olabilirler. Onların da oparlör-
ieri yok. Meclisi beyhude işgal etmemek buyu
ruyorlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ben 
bu sözleri söylenmemiş addediyorum. Fikirleri 
kendim kabul ediyorum. 

EKREM ORAN (Devamla) — Ama kendi
leri benim söylediğim beyanı ile yani bana atfet
mek suretiyle söylemişlerdir. Müsaade buyursun
lar, ben de maruzatta bulunayım; eğer bunu, 
Meclisi Âliyi işgal kabul ediyorlarsa, beş madde
lik bir kanun için tam iki buçuk saat havanda 
su dövdüklerini kendilerine hatırlatmama mü
saade 'buyursunlar. (Sağdan gürültüler). 

Efendim, sayın arkadaşım Muammer Ala-
kant bu kanunu, yani İstihlâk Vergisine Zam Ka
nununu hukuki cihetten yersizliğini tebarüz et
tirmek için söz almaş bulunduğunu söylediler ve 
uzun beyanatta bulundular. Köylü şekerin art
masından memnun değildir, yedi yaşındaki bir 
çocuk, ben nasıl • muvafık olabilirim, muhalefet 
dururken dediğini buyurdular. Şimdi; kanunun 
hukuki bakımdan yersizliğini belirtecek bir söz 
müdür bu? Ben kendilerine hatırlatayım ki; ba
his buyurdukları Alaşehir halkı şekere zam ya
pılmış olmasından çok memnundurlar. Çünkü 
oraları üzüm mmtakasıdır, bu suretle pekmez
leri para ettiği için memnundurlar, Eğer mün-
telıipleri, kendilerine atfedilen bu isnatları işi
tirlerse herhalde kendilerini güler yüzle karşı
lamazlar. 

Efendim; arkadaşım Tahtakıhç aşağı yakarı 
beııim söylediğim sözleri tekrarlamıştır. Yalnız 
ötedenberi usulleri mucibince biraz mübalâğa 
vardır, ekzajeıv vardır. (Gülüşmeler) Şimdi 
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âdet oldu bu kelimeleri kullanmak lâzımdır ki, 
ilmî bir konuşma olduğu anlaşılsın. 

Bendeniz o gün zannediyorum ki, 15 Kasım 
idi, sayın muhalefet başta Fuad Bey arkadaşı
mız olduğu halde 10 ve 11 suali ihtiva eden bir 
önerge vermişlerdi. Bu önerge görüşüleceği za
man sayın muhalefetin Grup Reisi İstanbul Mil
letvekili Sayın Fuad Hulusi Demirelli beyana
tında şöyle demişlerdi. Muvafakat grup yaptı, 
gruun da. Hükümete güven oyu vereceğini tahtı 
karara aldı, binaenaleyh, bizim burada konuş 
mamız yersizdir, manasızdır, binaenaleyh, biz 
konuşmıyacağız. 

HAKKI GEDlK — Sırası gelinee konuşaca
ğız, dedi. 

EKREM ORAN (Devamla) — Hayır, müsa
ade buyurun, zabıttan okurum. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Hayır, öyle 
değildir, okuyoruz! 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Aynen oku
yunuz. 

EKREM ORAN (Devamla) — Bir dakika 
Kâmil Beyefendi, aynen okuyacağım. 

Aynen okuyorum, «Bu suretle zam kararının 
ne kadar kanunsuz ve yersiz olduğunu bu kürsü
den belirtmek için hazırlanmış olan arkadaşları
mız böyle hareket etmekle bu kararın yarattığı 
mahzurları bertaraf edici neticeler elde etmek 
ümidini besliyorlardı. Halbuki C. H. P. Meclis 
Grupu gensorusunun açılmasına karar vermiş, 
diğer taraftan da Hükümete itimat reyi vermeyi 
kararlaştırmak ve bunu ilân etmekle şimdd açıla
cak olan müzakerelerin tamamiyle neticesiz kala-
cağmı önceden meydana koymuş bulunuyor. De
mek oluyor ki, şimdi açılmakta olan müzakere 
ne şekilde cereyan ederse etsin, ileri sürülen mü
talâalar ve getirdleck deliller ve vesikalar ne kuv
vette bulunursa bulunsun netice aynı olacaktır. 
Hüküm vermişsiniz, partimiz kendi şahsı değil 
partimiz böyle bir hal karşısında müzakerelere 
katılmayı faydasız ve mânâsız telâkki etmekte 
tamamiyle haklı sayılmak icabeder.» 

Bu kadar sarih beyanat karşısında artık... 
HAKKI GEDÎK (Kütahya) — «Bu husus

taki görüşlerini açıklamak fırsatlarım...» diye 
zabıt devam ediyor, bunları niçin okumuyorsu
nuz? (Sağdan okumaz sesleri gürültüler.) 

EKREM ORAN (Devamla) — Onu da oku
yacağım. 
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FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — Ayıp ayıp. 

çok ayıp. Burada milleti temsil ediyorsunuz. 
Tam okumadınız. Arkadaşlara düştü bu va

zife. 
EKREM ORAN (Devamla) — Arkadaşımız 

acaba rahatsız mıdırlar? Doktor muayenesi mi 
lâzım-dır. 

(Fethi Erimçağ'a hitaben) Ateşin mi var ar
kadaşım? Meclisimizde doktor var, gönderelim. 
(Sağdan: Sizin doktora ihtiyacınız var sesleri). 

EKREM ORAN — Bendeniz ovakit kalkmış 
demiştim ki 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Beyefendi 
hani aynen okuyacaktınız? 

EKREM ORAN (Devamla) — Arkadaşımız 
okumuştur. Ben okunuyorum. Arkadaşlar eğer 
böyle muhavere olacaksa sözüme devam imkânını 
bulamam. Başkan, muhavereye mâni olunuz. 

(Ekrem Oran'a hitaben) 
BAŞKAN — Muhavereye siz sebebiyet veri

yorsunuz. 
EKREM ORAN (Devamla) — Makamı Ri

yaset hakkımda yanlış hitapta bulunuyor, ben 
katiyen böyle bir şeye sebebiyet vermiş değilim,, 
Riyasetin azıcık kendisine gelmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Riyasete bu şekilde hitap ede
mezsiniz. Bunları bırakıp sözünüze devam ede
cek misiniz? 

EKREM ORAN (İzmir) — Elbette devam 
edeceğim, hakkımdır. 

BAŞKAN — Kürsüde riyasetle böyle müca
delede bulunmaya hakkınız yoktur. Başkanla 
dâvanız varsa bunu ayrıca müracaat eder halle
dersiniz. Konuya devam ediniz. 

EKREM ORAN (İzmir) — Riyaset kendisi
ne; muhalif gazetelerin çok demokratik idare 
ediyor, diye yazmalarını temin için bana böyle 
hitabediyor. (Gürültüler) 

AHMET ULUS (Giresun) — (Ekrem orana 
hitaben) Böyle şey olmaz, bu kadar yapmak ta 
doğru değildir. 

BAŞKAN — Konuya avdet edecek misiniz, 
yoksa sözünüzü keseyim mi? 

EKREM ORAN (İzmir) — Sözümü kesemez
sin, onu ancak heyeti umumiye keser. 

BAŞKAN — 0 halde müsaade buyurun Ek
rem Oran; 

EKREM ORAN (İzmir) — Fakat ben sözü
me devam etmiyorum. 
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BAŞKAN — Hasan Dinçer, 
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — Ar

kadaşlar, müzakeresini yaptığımız, kanunun, ka
naatimce iki veçhesi vardır. 

Birisi bu kanunun, teklifine sebep olan ve 
Hükümet tarafından şeker fiyatına zam yapıl
masını intaç eden, kararın kanununa ve Anaya* 
saya uygun ol'ip olmadığı meselesidir. 

Diğeri de böyle bir zammın iktisadi hayatı
mızla kabili telif olup olmadığı meselesidir. Ya
ni bu kanunun çıkması doğru mudur, değilmidir 
meselesidir. Birinci meseleye, yani alınmış olan 
kararların kanuni ve meşru hiçbir müsteııidatı 
olmadığı meselesine arkadaşım Tahtakılıç gayet 
vukuflu, isabetli ve müdellel bir şekilde temas 
etmiştir. Ben onun bu etraflı ve mevzuu derinli
ğine inceliyen konuşmasına fazla bir şey kata
cak değilim, bu suretle vaktinizi almak istiyecek 
de değilim. Fakat şu kadarmı ilâve edeyim ki bu 
kanunun başlığından çıkaracağımız mâna arka
daşımın mütalâalarında tamamiyle haklı oldu
ğunu ifade etmeye yetecek mahiyettedir. Mesele 
Hükümetin ve sözcünün ifade ettiği gibi Millî 
Korunma Kanunu meselesi olsaydı, yani Millî 
Korunma Kanununun Hükümete verdiği salâ
hiyetlerin istimali meselesi olsa idi bu kanun 
böyle bir başlıkla gelmezdi. 

Arkadaşlar, kanun 4385 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini tadil eden kanundur. Demek ki mev
zuu Millî Korunma Kanunu ile değil 4385 sayılı 
Kanunla alâkalı bir mevzuudur. 4385 sayılı Ka
nun Hükümete yalnız şeker fiyatının indirilmesi 
için salâhiyet vermiştir, yoksa şeker fiyatının 
zammına ait hiçbir salâhiyet vermemiştir. Bu iti
barla alınmış olan kararlar tamamiyle gayri 
meşru, tamamiyle mesnetsiz ve tamamiyle kanun
suzdur. Hükümet kanuna uymıyan kararlar alı
yor, bu kararlara meşruiyet vermek için kanun 
çıkarmak mecburiyeti ile huzurunuza geliyor. 
Milletvekili olarak bizler bu mevzuu tetkik edi
yor, Hükümetin aldığı kararların meşru olup ol
madığını inceliyor ve müstenidatını arzediyoruz, 
Bu mevzuu en derin bir şekilde, bu mevzuu en 
vukuflu bir şekilde tetkik eden arkadaşlarımız 
konuşmaları, bir hukukçu olan ve müktesebatma 
itimat ettiğim, hürmet ettiğim bir arkadaş tara
fından «havanda su döğülmek» diye tavsif edili
yor. 

Arkadaşlar, ben bu sözleri işitirken sadece 
üzüntü duydum. Ve bunu ifade etmekle de bir 
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parça hafifliyorum (Sağdan bravo sesleri). Bir 
milletin mukadderatiyle bu derece,sıkı sıkıya 
bağlı olan bir mevzuu bahis konusu eden arka
daşların mesaisine (Havanda su döğmek) demek 
her halde insafsızlığın en ilerisidir. Bir milletin 
mukadderatiyle diyorum, çünkü bu şeker mevzuu 
içerisinde bir milletin: Anayasasının ayaklar 
altına alınması mevzuu vardır, bir millet mu
kadderatiyle diyorum, çünki şeker mevzuunda 
gayrimeşruluk vardır, kanunsuzluk vardır. Bü
yük Millet Meclisinin çıkardığı kanun ve Anaya
sa ayaklar altına alınırken bunun meşru müda
faasını yapanları havanda su döğmek: şeklinde 
tavsif edilmesini Meclisin kabul etmiyeceğine ka
niim, ve vicdan istirahatimi bu yolda buluyo
rum arkadaşlar. 

Arkadaşlar; şimdi mevzuun ikinci kısmına 
geçiyorum ve şimdiye kadar alınmış kararları alın
mamış gibi telâkki ederek bizi tazyik eden ikti
sadi zaruretlerle, bütçe sıkıntısı ile hakikaten 
şekere zani yapmak lâzım mı, değil mi meselesi
ni müsaadenizle aklımın erdiği kadar tahlil et
mek istiyorum. 

Şekere zam meselesi, gerekçeden de anlaşıla
cağı üzere, iki sebepten neşet ediyor. Birisi Mil
lî Savunmanın olağanüstü açıklarını kapatmak 
meselesi diğeri de istihsâl ile istihlâk ara
sındaki açığı kapatmak meselesidir. Arka
daşlar; eğer bu memleketin hakikaten Millî Sa
vunma masraflarına para ayırmak mecburiyeti 
varsa eğer bu parayı mutlaka vermek mecburi
yetinde isek bu parayı vermek için düşüneceği
miz matrahlar içerisinde şeker mevzuu en son 
gelen bir mevzudur, ve bunu tasarrufla kapat
mak, bunu, zengin tabakanın verebileceği ver
giler ihdası suretiyle kapatmak, bunu başka mat
rahlar bulmak suretiyle kapatmak pekâlâ müm
kün idi. Fakat iktidarın ve Hükümetin bi
zimle beraber, halkın zaruri gıda maddesi diye 
kabul ettiği şekerin fiyatına böyle zam yapmak 
suretiyle bu açığı kapatması ve bu maddeyi va
ridat kaynağı haline getirmesi, memleketimizin 
bugünkü iktisadi bünyesi icabı ile kabili telif 
değildir. Çünki şeker, zenginin de, orta halimin
de, fakirin de, hastanın da bellibaşlı gıda mad
desidir, arkadaşlar. 

Hükümet, memleketin veremlileri için 4 000 
yatak temini hususunda bütçeye tahsisat koyup 
getirirken, diğer taraftan bu şeker gıdasını ala
mamak suretiyle yeni yeni veremlilerin tahad* 
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düs etmesini icabettireoek bir vergi ile karşımı
za gelemez. 

Bunda tezat ve tenakuz mevcuttur. Hepimiz 
kabul ederiz kî, geçen senelere nispetle bu sene 
halkın sıkıntısı daha ileridir. Bu kadar dar va
ziyette olan halka, bu sene bütçe açığı dolayısiyle, 
yeni yeni vergiler yükliyoruz. Lüks Vergisi ih
das ediyor, Yol Vergisine zam ediyoruz. Şeker 
Vergisine zam etmek istiyoruz. Belediye gelirle
rine zam yaptı, pamukluya, kömüre zam yapı
lacağı şayiası mevcuttur. 

Arkadaşlar; esasen sıkıntıda olan halka böyle 
yeni yeni mükellefiyetler tahmili suretiyle arta
cak sıkıntıyı, yani kambur üstüne kamburu, çe-
kemiyeceği meydanda iken bir de zaruri gıda 
maddesi olan şekere zam yapmak, memleketin 
iktisadi meseleleri ele alınırken bunların lâyiki 
veçhile ve ciddiyetle tetkik edilmediğini gösterir. 

Geçen senenin şeker sarfiyatı 150 bin tona 
yakındır, 148 bin tondur. Memleketimizdeki şe
ker fabrikalarının senelik istihsali 100 bin ton. 
Hariçten şeker getiriyoruz. Bunlar malûm haki
katlerdir. Fakat arkadaşlar; biz yine hariçten 
şeker getirtmek suretiyle hem memleketin sıkıntı
sını tazyik etmemiş hem de pekâlâ bütçemize va
ridat temin etmekte devam etmiş olabiliriz. 

Şimdi hariçten getireceğimiz 50 000 ton şe 
keri; dâhilde istihsal ettiğimiz şekeri 72 kuruşa 
mâlediyoruz, hariçten 45 kuruşa şeker getiri
yoruz. Bu aradaki 27 kuruş farkı pekâlâ kazan
makta devam edebilirdik. Sonra hakikatte ara 
daki 27 kuruşluk farkla da iş kalmıyor, Şeker 
Şirketine verilen % 9 kâr şeker fiyatına zamme-
dildîği için bunu da pekâlâ bu kazanç üzerine 
zammetmek mümkündür. Sonra bu maliyete şe
kerin ambalaj masrafı ve sairesi de konulmak su
retiyle 27 yerine 55 - 60 yapmak, yani 55 - 60 a 
çıkarmak pekâlâ mümkündür. 

Şuhalde 55 - 60 kuruşluk bir kâr mevzuu var
dır ortada. 50 000 tondan edeeeğimiz kâr - Hü
kümetin istihlâki teşvik etmek suretiyle daha ile
ri gidebilir - 25 - 30 milyondur. Halbuki şeke-
Te.«am yapmak^suretiyle elde edeceğimiz kâr 50 -
€0 milyondur. Yani istihlâki tazyik etmeden 
fiyatı artırmadan, hattâ istihlâki teşvik etmek 
suretiyle pekâlâ bu açığm yansını kapatmak 
mümkündü, elde edeceğimiz varidatın yarısını 
temin etmek mümkündü. Bunu yapmayıp da 
halkın ihtiyacını, sıhhatini, kesesini alâkadar 
eder şekilde şeker fiyatına zam yapmaya kalkış-

.1948 0 : 1 
mak her halde isabetli ve halk îhtiyaçlariyle ka
bili telif bir mevzu olmasa gerektir. 

Arkadaşlar; bu mevzu enine boyuna ve derin
liğine çok deşilmiş bulunuyor. Onun için ben 
sözlerimi uzatmak istemiyorum. Fakat taşıdığım 
bir vicdani kanaati huzurunuzda ifade etmekten 
de kendimi alamıyorum. 

Bu mevzudaki gayri meşruluk ve bu mevzu-
daki iktisadi düzensizlik, biliyorum ki, bütün 
Halk Partili arkadaşlarımın kafasında ve vicda
nında yeretmiş bulunmaktadır. Fakat koridor 
fiskoslarından işittiğimiz şudur ki; Halk Partisi 
ekseriyeti bu mevzuun bu kadar haklı oluşunu 
teslim etmesine rağmen muhalif bir Partinin tah
riki ile Hükümet düşmüş gibi söyletmemek için 
sırf politik bir zihniyetle bu mevzuda sükûtu ih
tiyar etmektedirler. 

Arkadaşlar; biraz da memleketi düşünelim, 
şeker mevzuunda kanunsuz hareket eden Hükü
meti alaşağı etmekle Meclisin varlığını ve şere
fini kurtaralım. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, ben
deniz bu mevzua temas etmiyeceğim. Benden 
evvel söz söylemiş olan arkadaşların kanaatle
rine hürmet ederim. Yalnız Muammer Alakant 
arkadaşımla bir sene evvel encümenlerde vâki 
olan bir münakaşamızı huzurunuzda tebarüz 
ettirmek isterim. 

Arkadaşım buğdayı altmış kuruşa satmak 
istiyordu, münakaşa ettik. Ben bunun doğru 
olmadığını ve ekmek gibi mühim bir gıdanın 
3 misline çıkarılmasının çok fena olacağını söy
ledim. Bunu huzurunuzda tebarüz ettirmek is
tiyordum; ya maazallah Muammer Alakant bir 
kabine teşkil etseydi bu millet 90 kuruşa ek
mek yiyecekti. Ondan dolayı onun itiraz etme
ğe hakkı yoktur. Bilhassa bu noktayı tebarüz 
ettirmek isterini. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arka-
daşlarım; aöz almak niyetinde değilim. Sayın 
Tahtakılıç arkadaşım, benim Gensoru dolayı
siyle burada yaptığım hukuki tahlillerimde isa
bet olmadığını ve bir takım hukuki kaideler ve 
bâzı kanuni müeyyideler ileri sürerek izah bu
yurdular. Daha önce şurasını arzetmek isterim-
Sayın muhalefetin söylediği sözlerde hırçınlık 
görülüyor ve ekseriya ağır kelimeler seçiyor
lar. Mazur görsünler, bu gibi ilmî tahlil ve mü
nakaşalarda kanunsuz, yolsuz ve münasebetsiz 

— 339 — 



B : 22 22.12 
gibi sözler bence ağır kaçar. İktidar partisinin 
kendisinin yaptığı şeyler, belki gayri kanuni
dir, gibi kelimeler ileri sürmek doğru olur. Fa
kat onlara biraz ağır cümle ve kelimelerle hi
tap etmek hukuki edebiyata ve nezakat icapla
rına da o kadar uygun düşmez. Onun için be
ni de mazur görsünler, belki benim de ağzım
dan kaçarsa, bu da benim noksanıma delâlet 
eder. 

AHMED TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Evet, 
meselenin yalnız halledilecek ciheti, nezaket 
noktası kaldı. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Sayın Hasan 
Dinçer arkadaşım çok asabileşti, Tahtakılıç arka
daşım o kadar asabiyet göstermediler, kendileri
ni kısmen dinlemiştim. Bunu arzettikten sonra 
Hükümetin aldığı tedbir gayrikanunidir. Mazba
tada muhalif kalan arkadaşların muhalefeti kı
sa kelimeler içerisine sıkıştırılmıştır. Anayasa 
hukukuna Anayasa hükümlerine, Devlet menfaa
tine uymadığını, mübrem ihtiyaç maddeleri olması 
itibariyle alman tedbirlerin zararlarını ve hal
kın tazyiki ile sosyal adalete imkân olmadığını 
söyledi. Evvelâ Anayasaya muhalif mi değil mi? 
Anayasaya muhalif değildir. Çünkü Anayasa, 84 
ncü maddesi ile vergiyi tarif etmiştir. Vergi, ha
kikaten, vatandaşın Devlet giderlerine ivazsız 
olarak iştirakini tazammun eden bir vecibeyi 
ifasını vergi olarak kabul etmiştir, ve bunu an
cak Büyük Millet Meclisi bir kanunla vatan
daştan alabilir demiştir. Hakikaten böyledir. O 
halde bunun dışında Anayasaya muhalif olarak 
yapılan hareket nedir? Sayın üstadım Fuad Hu
lusi Demirelli Gensoru olarak verdikleri mad
denin başında her nasılsa Anayasa hilâfına ele 
geçirdikleri salâhiyettir, diye başlamıştır ki, ka
sıtları da Millî Korunma Kanununu fevkalâde 
haller için alınması lâzımgelen tedbirlerde Hü
kümete verdiği salâhiyet olsa gerektir. Kendisi
de bu şekilde Anayasaya muhalif olan bir ted
bir değil, ele geçirilen bir salâhiyet demekle 
Millî Korunma Kanununun Hükümete bu salâ
hiyeti verdiğini işaret etmişlerdir zannediyorum. 
Aksi ise izah buyururlar ve tenevvür ederim, 
çünkü tahlilleri daha derindir. Bu suretle Ana
yasa ile bu verginin tarh, tahsil ve cibayetini 
Hükümete Meclisin verip vermediğini aramamız 
lâzımgelir. 

Şimdi Millî Korunma Kanunu 1940 ta 3708 
sayı ile çıkarılmıştır. Sayın Tahtakılıç arkada-
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şımın hatırımda kalan bir mütalâası vardır, 
bundan sonra munzam İstihlâk Vergileri kanun
ları çıktığına ögre istisnai hükme tâbi olmuş 
bir hüküm olarak Millî Korunma Kanununun 
burada tatbik edilemiyeceği noktasına varmıştır. 

Meclis ve bütün hukukçu arkadaşlarım pekiyi 
bilirler ki, bir umumi kanun vardır Anayasa gi
bi. Bir de ona istinat eden kanunlar vardır; 
O kanunlar bu kanunun çerçevesini teşkil eder. 
O kanunun verdiği salâhiyetle hudutlar. Bura
da ana kanun hangisidir. Tabiî Millî Korunma 
Kanunudur. Millî Korunma Kanunu ne gibi salâ
hiyetleri Bakanlar Kuruluna vermiştir. Tadil 
edilmiyen 7, 8, 14 ve 21 nci maddeleri gözden 
geçirirsek Devletin bünyesini iktisat ve müda
faa bakımından takviye maksadiyle bu salâhi
yetleri bilhassa 21 ve 31 nci maddelerinde açık 
olarak ortaya koyduğunu görürüz. 

İktisadi ve Millî Savunma hususlarına taalluk 
eden halk ihtiyaçlarını daima muvazeneli yürüt
mek tedbir almak yetkilerini veren maksadı ile 
bu kanunun 7 nci maddesinde, Hükümetin halk 
ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak için 
sanayi, maden müesseselerine el koyup kontrol 
etmek, her türlü tedbirleri almak gibi, 8 nci 
maddesinde de icabeden programları empoze 
etmek gibi, 4 ncü maddesinde herhangi bir şeyin 
fiyatları üzerinde oynamayı, 21 nci maddesinde 
her türlü malların ithal, imal ve istihsalini, müs
tehlike intikalini düzenlemek hususunda, 31 nci 
maddesinde; dâhilde lüzum gördüğü maddelere 
âzami fiyatlarını koymak, maliyet unsurlariyle 
bu maliyete zammedilecek âzami kâr hadlerini, 
bu maddelerin cinslerini ve nevilerini tâyine sa-
lâhiyettardır demek suretiyle fevkalâde haller
de fiyatlar üzerinde nazım rolünü tamamiyle 
kabul etmiş ve bunda salahiyetli olduğunu 
kabul etmiştir. 

Şu halde, istihlâk vergisi dediğimiz vergi ile 
bunun alâkası yoktur. 

Arkadaşlar, 4385 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desini okuyan arkadaşım, maddeyi okurken ya 
benim anlayışımdaki noksanlık yahut kendileri
nin daha keskin gitmelerinden mütevellid, bir 
hata ile karşfi karşıyayız. Bakınız, maddeyi olmu
yorum ; 

«Bu kanunun meriyete girdiği tarihten son
ra pancar mubayaa fiyatlarının arttırılmasına 
zaruret hâsıl olduğu veya fevkalâde haller ica-
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bı olarak şekerin maliyet fiyatında tezayüt hu- I 
şule geldiği Maliye ve iktisat vekâletlerince \ 
müştereken yaptırılacak tetkikatla tebeyyün et
tiği veya şeker satış fiyatlarının indirilmesine 
zaruret görüldüğü takdirde birinci ve üçüncü 
maddelerde yazılı vergi miktarlarını münasip 
hallerde indirmeye îcravekilleri Heyeti salahi
yetlidir. Vergi miktarı nasıl iner? Müsaadeniz
le arzedeyim; şöyle : Şeker fiyatı 100 kuruş, 
munzam istihlâk vergisi 5 kuruş tamamı 105 ku
ruş. Fiyatın yükselmesini icabettiren maliyet 
unsurlarında fazlalıklar görüldüğü ve şekerin 
104 kuruşa çıkması lâzım geldiği zamanlarda 
derhal Hükümet munzam istihlâk vergisini 4 
kuruşa indirir ve işi tevzin eder, demek istiyor. 
Yoksa maliyet fiyatına zam etmez diye bir şey 
yoktur. 

Şimdi, Hükümet aldığı kararname ile vergiyi 
arttırmış değildir, öyle bir şey yoktur. Fiyata 
zam etmiştir. Onu da demin arzettiğim gibi 7 ilâ 
21 e kadar olan maddelerdeki hükümlerde gö
rüyoruz, nitekim 31 nci maddedeki maliyet un
surlarında fiyatın artırılmasını mucip olacak şe
kilde tahavvül gösteren maddelerden bahset
mektedir, Hükümet de buna istinaden şeker 
hakkındaki tetkikatmı yapmış ve binaenaleyh 
şeker' fiyatına zam yapmıştır. Güzel. Mademki* | 
fiyata zammetti, Sümerbank eşyalarına yapılan J 
zamlar bir fonda toplanıp bir kanunla bütçeye j 
mi malediliyordu? Evet. İşte burada da fiyat 
farklarını fondan almak için yine Millî Korun- j 
ma Kanununun 27-31 nci maddeleri harekete > 
geliyor. Orada deniliyor ki, ithalden, ihraçtan | 
alman malların satış fiyatlarında bir fark olur- j 
sa Hükümet bu farkı fona yatırır, sonra da bir \ 
kanunla bütçeye maleder. Bu, Millî Korunma | 
Kanunundaki vergi artırması değil fiyat arttığı | 
için vergi de baki kaldığı takdirde kendiliğin- | 
den yükselecek olan ve müstehlike pahalıya mal i 
olacak olan bu işte Hükümet müteyakkız dav- | 
ransın ve maliyeti müsait görünce vergiden | 
tenzil etsin içindir. Yoksa fiyatı Meclisten ge- j 
çirsin diye bir şey söylememiştir. 

Vergi ile fiyatın ayrı ayrı şeyler olduğunu ! 
bilemiyeeek kadar değiliz. Hepimiz biliyoruz. 
Fiyat bir malın maliyetine kârın da ilâvesiyle [ 
piyasaya arzında arz ve talep kaidesine göre" 
husule gelen veyahut Hükümetin fevkalâde hal
lerde tesbit ettiği şeydir. Binaenaleyh işi karış- ; 
tırmamak lâzımdır. îşi karıştırmamak için de 
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fiyat kaidesini, vergi kaidesini ele almak lâ
zımdır. Nitekim Hükümet, buna zam yapmak 
suretiyle bu hâsıl olan farkı fona almış olma
sından ileri geçmemiştir. Şu halde Anayasaya 
ve Millî Korunma Kanununa bunun muhalefeti 
nerededir? Bu kadar keskin konuşmayı icabet-
tirecek bir durum olduğunu bendeniz zannetmi
yorum. 

1930 da başlıyan 1718 sayılı Şeker ve Glikoz 
İstihlâk Vergisi Kanunu ile 2785 ve daha buna 
mümasil 7 kanunla zaman zaman mevcut duru
ma göre şeker fiyatlarının maliyet unsurlarının 
değişmesi yüzünden artırıldığı ve indirildiği gö
rülmektedir. Şu halde bu ölçüde hassas bulu
nan Meclis maliyet fiyatlarına göre vergiyi 
ayarlamayı ele almış ve nihayet fiyat yükse
lince vergiyi düşürmüş, fiyat biraz aşağı olunca 
vergi üzerinde oynamış, bu sırada arzettiğim gibi 
bu kanun da gelmiştir. 

Sonra şunu da arzedeyim ki; Şeker ve Glikoz 
İstihlâk Vergisi Kanunu 1930 da çıkmıştır. Millî 
Korunma Kanunu ise 1940 ta çıkmıştır. Ohalde 
Millî Korunma Kanunu, zaten İstihlâk Kanunu 
mevcut iken konmuş ve bu kanunlar hakkındaki 
tatbikatla kendi şümulü içerisine almıştır. 

Sonra arkadaşlarım, Devlet menfaatlerine za
rarlı, halkın menfaatine ise tesirli ve acıdır diye
rek birçok şeylerden bahsettiler. Bendeniz, kendi 
ihtisasım dışında, iktisadi kaideler üzerinde d*ı-
racak değilim. Yalnız bunun inikasından bah
seden, sayın arkadaşım Kâmil Gündeş, bu husus
ta bâzı izahat verdiler. Muhakkak olan bir şey 
varsa, o da arzettiğim gibi şeker lüks değildir. 
Fakat Türkiye'nin mevcut iktisadi ve içtimai du
rumu hakkında haklı olarak tahlil yapılırsa, şe
kerin ki, bendenizde listesi yoktur, nerelerde ne 
miktarda sarf edileceğini gördüğümüz andan iti
baren müstehlike intikalinde sosyal adaletsizlik 
olmadığı, bilâkis daha ziyade bundan istifade 
eden şehir ve kasabalarda hakikaten fakirin bir 
kuruşu, zenginin 100 lirasından kıymetli olduğu 
nazariyesine göre şehirler ve kasabalar hali vakti 
yerinde olan arkadaşlar tarafından istihlâk sure
tiyle ve nihayet mesleğimin dışında bile olsa, işçi 
hayatında ve işçi hukukunu araştırmam, çiftçi
likle meşgul olmam, halkla şahsi ve hukuki cep
heden ilgilerim dolayısiyle fikirlerimin daha ye
rinde olduğu kanaatindeyim. Bu vâki olacak ye
ni istihlâk Vergisine zam ve geçenki fiyat farkı 
meselesinin sosyal adaletsizlikler yapmış olduğu 
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kanaatinde değilim. Binaenaleyh arkadaşlar, ba
nim belki noksan olan bilgilerimle beraber, Hü- » 
kümetin aldığı tedbirler bütün bütüne boş, eesu-
rane, kayıtsız, şartsız Büyük Millet Meclisini ve 
mevcut kanuni hükümleri, Anayasayı çiğneyerek 
değil, muhakkak müstenidatı olan ve elimizdeki 
kanunlarla hareket etmiş olduğa hususunda be
nim kanaatim vardır ve böyledir. (Soldan alkış
lar). 

BAŞKAN — Buyurun Osman Nuri Bey. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Efen 

dim, burada mevzuubahis olan meseleyi, şu ka
nun teklifini evvelemirde hukuk noktasından, 
kanun bakımından. Anayasa bakımından tetkik 
etmek ve onun üzerinde durmak ieabeder. Şimdi
ki kanun âdeta icazeti lahika vekâleti sabıka hük
mündedir gibi birşey. Mazide birşey yapıyorlar. 
Hatalı gayri kanuni, gayri meşru bir tahsil ya
pıyorlar, bir tarh yapıyorlar şimdi bir kanun geti
riyorlar buna şekli meşrutiyet vermek istiyorlar. 
Hakikat bundan ibarettir. Eğer böyle olmasaydı 
bu kanunu getirmeye ne ihtiyaç vardı. Diyorlar 
ki Anayasaya muhalif değildir. Anayasanın 85 
nei maddesi sarihtir. Vergi kanun mevzuudur. 

Gelelim beşinci maddesine; yasama yetkisi 
yani teşriî salâhiyet, kanun yapma hakkı Büyük 
Mîllet Meclisinde belirir diyor. Altıncı madde 
diyor ki, bu hak ancak Büyük Millet Meclisine 
aittir. Heyeti Vekile falan katiyyen vergi tarhe-
demez, bunu Anayasa menetmiştir; buna karşı 
altıncı maddemiz vardır. Eğer Anayasayı ihmal 
edersek, ki kendileri ihmal ediyorlar, ona karşı 
bir diyeceğim yoktur. 

İcazetde anasırı erbaa şarttır. Burada ica
zet olamaz, çünkü alınan para Anayasaya muha
liftir. Esas muamele bâtıldır. 

Anayasanın bir de yüz üçüncü maddesi var
dır; Anayasaya mugayir kanun yapılamaz diyor. 

Millî Korunma Kanunundan bahsediyorlar. 
Millî Korunma Kanunu fevkalâde haller için ted
vin edilmiş bir kanundur, fiyat tanzimine ihti
kârın önlenmesine matuf bir kanundur, vergi 
zammı için, vergi tarhı için yapılmış bir kanun 
değildir. Bunun hüviyeti hususiyesi vardır. İh
tikâra mâni olacak, refah ve intizamı âmmeyi 
temin edecektir. O maksatla tanzim edilmiştir. 
Halbuki Hükümet Millî Korunma Kanunundan 
kuvvet Ve salâhiyet alıyor. Ne yapıyor? Ana
yasanın £5 nei ve 5, 6 nei maddelerini ayaklar 

altına alıyor. Bu, bir sevi haraçtır cerimedir 
başka birşey değildir. Kanuna müstenit birşey 
değildir. Bu Anayasaya aykırı muamele ne bi
leyim bu zihniyet Meşrutiyet devrindenberi de
vam ediyor. Fakat Meşrutiyet devrindeki Kanu
nu Esasi, muvakkat kanun yapmaya müsaitti 
çünkü müstemirren toplanmazdı. Meclisi Mebu-
san hali içtimada olmadığı zamanlar, Heyeti Ve
kile muvakkat kanun yapardı. Hattâ mtıvakkat 
yapılmış olan kanunlardan bâzıları meriyette
dir. Çünkü, Kanunu Esasiden kuvvet alıyor ve 
bu kuvvete dayanarak yapıyordu. Şimdi, bizim 
Teşkilâtı Esasiyemiz yani Anayasamız böyle 
midir? Hayır. Yasama yetkisini, kanun yapma 
kudret ve kuvvetini kendisine hasretmiştir, kıs 
kanmıştır. Hattâ bizim Anayasamız; yürüt
mek salâhiyetini de üzerine almıştır, bâzı şurut 
ve kuyut altmda Heyeti Vekileye vermiştir. 
Çünkü bütün kuvvetleri kendisinde nefsinde 
eemetmiştir. Bütün kuvvetler, adliye müstes
na olmak üzere, Meclistedir. Tevhidi kuvayı 
kabul etmiştir. Buna hayır diyemeyiz. Kıskanç 
davranmış, kanun yapma hususnda. Binaena
leyh, vergi, kanun mevzuudur, daha evvel Mec
lise gelmesi icabederdi. Şimdi meşruiyet vere
lim diyorlar ve getiriyorlar bir kanun. 

Arkadaşlar; kuvayı milliye zamanından iki 
misal getireceğim, belki sizler daha iyi bilirsi
niz, Ozamanki Teşkilâtı Esasiye buna müsaitti. 
Yani bu 3924 te yapılan şimdiki Teşkilâtı Esa
siye, Anayasa başka türlüdür. Kuvayı Milliye 
devrinde bâzı el koymalar, el sunmalar, ver
gi alır gibi bâzı vaziyetler hâsıl olmuştu. Son
radan Meclis bir kanunla bunlara raeşuiyet ver
di. Ozamanki Teşkilâtı Esasiye yani Anayasa 
buna müsaitti. Başkumandanlık salâhiyetleri 
hakkında bir kanun vardı. Buna göre Başku
mandan aynı Meclis gibi vergi dahi âlâbileeek-
ti, Onlar tamamen kalktı maziye karıştı ve yeni 
bir Anayasa yapıldı. Bu Anayasaya göre, nasıl 
olur da Hükümet bu vergiyi tarfoedebilir, bu
raya getirir. Bu eihet şayanı teemmüldür. 
Hattâ buna suçtur diyorlar. Suçtur. Fakat bu 
ne sakimedir ki, eskMenberi böyle devam edi
yor, maalesef hoşumuza gidiyor, emrivakiler 
ihdas ediyorlar. Çünkü fmralar alınmaktadır. 
şeker satışı mütemadiyen devam ediyor, şekeı' 
satışının devam etmesi demek kanmısuz vergi 
alıyor demektir. Binaenaleyh icazeti lahika ve
kâleti sabıka hükmündedir, kaidesine uyan bir 
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kanun değildir; çünkü bâtıl muamele kabule lâ
yık olmaz, arkadaşlar. Bâtıla icazet lâyık olur 
mu arkadaşlar. Hilafı, kanun bir vergi alınmış
tır, Anayasaya mugayirdir bu bir haraçtır, tek
rar ediyorum cerimedir. 

Demek Hükümet bir sırra mazhar olmuştur, 
bu öyle bir sırdır ki, biz bilmiyoruz, Hükümet 
emrivaki ihdas ediyor, ilâ maşallah vergi tar-
hediyor, vergi alıyor, bir nazar boncuğu eksik 
Hükümetin. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SADÎ BEKTER (is
tanbul) — Sayın arkadaşlar, konuşmanın bura
ya kadar devam eden safhası evvelâ şekere zam 
mı meşru mu, değil mi, ondan sonra bu şekilde 
ve kanım sebebiyle bu gayrimeşruiyet varit ise 
tescil edilsin mi, edilmesin mi, yolunda cereyan 
etti. 

Evvelâşunu arzedeyim ki.bendeniz Hükümet 
sözcüsü değilim ve Komisyonumuz da şekere ye
niden bir zam yapılması yahut yapılmış olan 
şeker zamnmın meşruiyeti ve gayrimeşruiye-
tini tetkik etmek salâhiyetiyle kurulmuş bir ko
misyon değildir. Binaenaleyh bu noktada, şeker 
zammının meşruiyet ve ademi meşruiyeti nokta
sında komisyonca yapılmış bir tedMk yoktur ve 
bu noktada ben komisyon adına bir savunmayı 
üzerime alacak bir vaziyet görmemekteyim. 

Şimdi Mecliste uzun boylu görüşmelere yol 
a p n ş ^ e b i r Gensoru mevzuu olmuş bulunan şe
ker zammı meselesinin ortaya koyduğu bir va
ziyet vardır. Muhalefetin gayrimeşru olduğu id
diasına rağmen Meclisi JÜLba noktada Hüküme
te tevcih edilecek bir siyasi mesuliyet olmadığı 
yolunda izharı kanaat eylemişi bulunmaktadır. 

Böyle olduğuna göre ortada Millî Korunma 
Kanununa dayanan bir vaziyet mevcuttur. Ve 
bu vaziyetin neticesi de şeker zammından do
layı hâsıl olmuş bir parayı karşınızda bulundur
maktadır. Ve bundan sonra da Millî Korunma 
Kanununca, tasarlanan bir fonda yer alması icab-
eden-tahsilat devam, edecektir. Şu halde müna
kaşanın istikameti, o olmak lâzımgelir ki; tah
sil edilmiş ve bundan sonra da tahsil edilerek 
bu fona intikal edecek olan bu paraya Millî 
Korunma Kanununun hedefi ve çerçevesi dâhi
linde sarf edilecek, yahut da bu parayı böyle bir 
veıgi halinde bundan sonra da cibayet edeceğiz. 
Bundan evvel tahsil edilmiş bulunanları da Ha
zineye maîedeceğiz. 

İşte ̂ kommy^nbuesj» üzerinde durmuş ve bu-
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günün bütçe şartları ve kabarık masraf rakam
ları karşısında Millî Korunma Kanunu ite ayar
lanması, yahut ödenmesi ieabeden, bir primin 
ademi mevcudiyeti karşısında da bunu Devlet 
Hazinesine intikâl ettirmesi için, bundan sonra
ki alacaklar da bir vergi vasfını izafe etmeyi uy
gun bulmuş, ve tasarıyı bu arzu ve anlayışla 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Bu suret
le umumi görüşümüzü ifade eyledikten sonra 
arkadaşlarımın işaret buyurdukları mevzuun 
bu cephesinden alâkalı gördüğüm noktalara arzr 
cevap edeceğim. 

Fonda bulunan paramın hazineye irat kay
dedildiği yolunda sayın Tahtakılıç arkadaşımın 
bir iddiası oldu. Komisyon bu noktada Hüküme^ 
te tevcihi sual etti ve paranın halen fonda mev
cudiyetini Hükümet ifade etmiş bulunmakta
dır. Pek tabiî olarak aksi bir malûmata sahip 
bulunmadığımız için tahkiki cihetine gitmedik. 
Tahkik hususunda ve mevzuunda böyle bir va
ziyetin mevcudiyetini kabul buyuruyorlarsa 
yollar ve usuller muayyendir, bu yolda tahkiki 
cihetine gidebilirler. 

THMET TAHTAKILIÇ (Kütahya.) — Mü
racaat ettik. 

SADÎ BEKTER (Devamla) Komisyon bu 
paranın fonde ve Ziraat Bankasında mevcut ol
duğu cevabı üzerine mevcut paranın Hazineye 
intikalini kanun teklifinde mütalâa etmiş bu
lunmaktadır. Bu paranın Millî Savunma Büt
çesine intikali yolundaki görüşü açıklamak is
terim. Sayın arkadaşım muttali olmuşlardır ki 
yakında yine Meclisiniz huzuruna Millî Savun
maya ait 27 milyon liralık bir ek ödenek getir
meyi derpiş eden bir tasarı vardır, bu vaziyet-
de ifade eder ki bu sene içinde Millî Savunma 
ihtiyacını karşılamak zarureti ile mevcut fon
dan istifade yolu tutulmuştur. Şayet bu mak
sada tahsisen Hazineye mal olmamış olsa idi 
pek tabiî olarak devamlı Hükümet ve Meclis 
halinde hepimiz müştereken ve ihtiyacı karşı-
lıyacak yeni bir varidat kaynağı aramak mec
buriyeti karşısında bulunacaktık. 

Yine bir arkadaşını hayat pahalılığımı artı
racak bu tasarıyı reddedelim buyurdular. 

Huzurunuza getirdiğimiz tasarı haddi za
tında hayat pahalılığını artıracak bir tasarı 
yeniden şekere fiyat zammını derpiş eden bir 
tasan değildir. Mevcut fiyat zammının doğ^ 
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rudan doğruya Hazineye intikali gibi bir vazi
yetin ifadesidir. 

Vergi tekniği bakımından vasıtalı vergilerle 
vasıtasız vergiler arasında Devlet masraflarını 
karşılamak için hâsıl bir nisbet kullanılır ve bu 
nispette vastalı vergilere ne kadar yer ayrılır? 
Bunun münakaşası hakikaten belki bugünkü 
vergi sistemimiz bakımından çok yerinde ve 
isabetli olur ama vergi reformumuzun temelini 
teşkil edecek Gelir Vergisi Kanunu Büyük 
Millet Meslisinde kabul edilmedikçe bu nizama 
yeniden bâzı eklemelerden başka yapılacak 
esaslı bir tedbir bulunmadığı kanaatindeyiz. 

Yine Alakant arkadaşım Halk Partisi Meclis 
Grupunca daha evvel vergi haline çevrilmesi 
yolunda bir karar alındığı yolunda beyanatta 
bulundular. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Ne 
gibi? 

SADÎ BEKTER (istanbul) — Yani Vergi 
kararının Meclis Parti Grupunda alındığı yo
lunda beyanda bulundular. Bendeniz Parti Gru-
punun bir üyesi sıfatiyle, Parti Grupunda böy
le bir kararın alındığına muttali değilim. Sayın 
muhalefet arkadaşımın bu noktadan evvelce bir 
karar alınmadı yolunda tashihi zehab etmelerini 
rica ederim. 

Sayın Koni arkadaşımız, eğer bu şekilde eski 
bir kararın meşru bir hale sokulması düşünül-
müyorsa niye bu kanuna ihtiyaç vardır buyur
dular. 

Bu kanuna şu bakımdan ihtiyaç vardır; baş
langıçta da arzettiğim gibi, Millî Korunma Ka
nununun ruh ve mânasına uygun olarak ortada 
mevcut bir para vardır ve bu para Millî Korun
ma Kanununun çerçivesi içinde başka bir istimal 
sahası bulabilir. Böyle bir kanun gelmedikçe 
Hükümet böyle bir yetkiyi haizdir. Ama bugün
kü şartlar içinde bu para, Millî Korunma Kanu
nunun mânası ve ruhu içinde bu fonda tutul
ması mülâhaza edilecek yerde hazinede olması 
mülâhazası daha esaslı görüldüğü içindir ki bu 
kanun huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. îşte 
esaslarını kısaca arzettiğim kanunun mâna ve 
ruhu budur. Anayasanın çiğnenmesi mevzuun
da Sayın muhalefet arkadaşlarım kadar Meclis 
ekseriyetinin de çok hassas bulunduğuna kaniim. 
Yüksek Heyetinizin hassas, kılı kırk yaran ve 
memleket işlerinde daima iyi düşünen haleti ru-
hiyesi devam ettiği müddetçe ona eminim ki 
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ne millet hakları ne Anayasa hakları hiçbir za
man çiğnenmez. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

EKONOMİ BAKANI CAVlD EKÎN (Diyar
bakır) — Sayın arkadaşlarım, bugün söz alan 
muhalefet şafuldaki arkadaşlarımın hemen he
yeti umumiyesi, daha çok ve bilhassa bundan 
evvel Gensoru mevzuunda yer almış bulunan nok
talar üzerinde durdular. 

O itibarladır ki, bundan evvel, bir günümüzü 
işgal eden bu mevzuda vermiş olduğumuz izah
lara rağmen, bâzı konuları yeniden ele almak 
zaruretini duymuş bulunuyorum. Eğer bâzı nok
talarda bir tekrar olursa affınıza sığınırım. 

Sayın özsan arkadaşım, Ekonomi Bakanının 
bu kürsüden şeker fiyatlarına zam yapılmıyacağı 
yolunda bir taahhüdü var idi, buyurdular. 

Yine insaflı olarak kaydı ihtirazimi beyan 
ettiler. Fakat o kaydi ihtirazimi bâzı ihtirazi ka
yıtlarla çok tahdit ettiler. Halbuki bendenizin 
maruzatım kendilerinin ifade ettiği şekilde o 
kadar fazla mahdut değildi, Müsaade buyurur
sanız bahis konusu ettikleri beyanatımı aynen 
okuyayım: «Bu kampanya devresi zarfında şe
ker fiyatlarında herhangi bir değişikliği asla 
düşünmüş değiliz. Bu söz üzerine gelecek sene 
kampanya devresi zarfında şeker fiyatları no 
olacaktır gibi bir suali mukaddere cevap olarak 
şunu arzedeyim ki, o günün şartları bu günün 
şartlarına uymıyacağmdan onu bu günden tes-
bit etmeye imkân yoktur.» 

Ondan sonra kendilerinin temas buyurduk
larını misal olarak almaktayım; bu, maliyetlerle 
alâkalıdır, pancarın ekimi, neşvünemasiyle alâ
kalıdır, o günkü şartlara göre, satışlara göre ve 
daha birçok faktörlerle alâkalıdır demekteyim. 

Binaenaleyh, bu mâruzâtım açıkça göster
mektedir ki, bu günkü şayialar asılsızdır. Bu 
noktayı, Özsan arkadaşım işaret buyurdukları 
için tavzihan arzetmek mecburiyetini duydum. 
Gazetelerdeki beyanatım da bu şekilde tahdidi
dir. 

Yine Özsan arkadaşım tevzi kararının bir 
Eylülde kaldırılmış olmasına işaret ettiler. 

Esasen bu hususta Meclise muhtelif vesile
lerle mâruzâtta bulunurken muvakkat bir za
man için alınmış olan tahdit tedbirinin, ağustos 
ortasından itibaren siparişlerin kabulüne baş
lanmak ve bir Eylülde teslimata gidilmek üzere 
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muvakkat olduğunu ifade etmiştim. 

Ancak kendilerinin beyanından - belki ben
deniz tevehhüm ettim - şöyle bir mâna sezdim: 

Serbest bırakıldıktan 17 gün sonra fiyat 
zammına gidildiğine göre bazılarının bundan 
müstefit, müteneffi olmaları gibi bir ihtimali 
ileri sürdüler. 

Yine hatırlıyaeaksınız, Gensoru konuşulur
ken bu mevzuda birçok rakamları öne sürerek 
mâruzâtta bulunmuştum. Kısa, ve gayet kısa ol
mak üzere tekrar etmek zarureti vardır. Bu 17 
günlük satış 8629 tondur. 

Beyannameye kaydedilen miktar, yani zam
mı fiyata tâbi tutulan miktar; 3500 küsur ton. 
Şu halde 1 Eylülden 17 Eylüle kadar satış ya
pılan miktar: 8629-3599-5030 ton. 

Bu 5030 tonu iki şeyle mukayese etmeye 
mecburum. 

1. — 1947 den 1948 yılının Mayısına kadar 
devam eden satışların vasatisi ki»; ayda 12 000 
ton. Demek ki, 15 gün* isabet eden rakam 6 000 
tondur. 

Tevzie başladığımız Mayıs ortasından, Ağus
tos sonundaki devrede de yine ayda 12 000 ton 
kadar tevzi edilmiştir şu halde on beş günlük 
6 000 tona yakındır. 

Binaenaleyh 1-17 Eylül zarfında yapılmış olan 
satışların, beş bin ton olması bu arzettiğim her 
iki rakamın da altında olduğuna göre ortada 
bir suiistimale delâlet edecek bir vaziyet müşa-
hade etmek mümkün olamaz. Arkadaşlarım ha
tırlarlar ki; şekere Hükümetçe zam kararı, bu
rada Gensoru münasebetiyle izah edildiği gibi. 
muhtelif sebeplerin hep bir arada mütalâa edil
mesi sonunda verilebilmiştir. Görüyorum ki bâzı 
arkadaşlar yalnız tek bir sebebi ele alarak yal
nız onun üzerinde mütalâa dermeyan etmekte, 
ikinci bir arkadaş işe başka bir sebep üzerinde 
durmaktadır. Bu bakımdan Bu bahse taallûk 
eden evvelki beyanatımızı arkadaşların hâtıra
larının tazelenmesi bakımından, bir kerre daha 
okuyacağım. 

Şekere niçin zam yapılmıştır? Bu yalnızca 
tek bir sebebe irca ederek mütalâa edilemez. Bir 
sıra sebepleri bir arada mütalâa etmek zarureti 
vardır. Bunları birer birer arz ediyorum. 
1 - 1947 -1948 yılı ilk dört ayının satış seyrine 
göre istihsal ile istihlâk arasında şöyle böyle 
üçte biri yani elli bin tonu aşan ve fakat fren-
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lenmezse belki de 70 - 80 bin tonu dahi bulaca* 
ğı sezilen fark muvacehesinde ithalâta devamın 
açık mahzurları, 2 - döviz imkânlarımızın tebel
lür eden gayrimüsait durumu, 3 - bütçe zaru
retleri 4 - tevzi sisteminin bütün yurt ölçüsünde 
tatbikma iç şartlarımızın müsait olmayışı gibi 
türlü maksat ve zaruretleri birbirine eklemek 
icabeder. Esasen zam kararı da öteki daha çok 
hâkim, beriki daha az müessir ve fakat bütün 
bu unsurların birbirine eklenmesi ile meydana 
gelmiştir. Bu itibarla hakikaten zam mevzuunu 
mütalâa ederken yalnız bir sebebi ele alarak 
onun mesnetlerinin zâfına işaret değil, sebeple
rin heyeti umumiyesinin birbirine eklenmesi su
retiyle durumu tahlil etmek iktiza eder. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, bendeniz kısaca bdr noktaya temas edeceğim, 
hukuk sahasına hiç girmiyeceğim. Zaten hukuk
çu arkadaşlarımızın bol bol mevcut bulunduğu 
Mecliste yapılan münazara neticesi bu vaziyeti 
tesbit etmiştir. Yalnız Muhterem Ekonomi Ba
kanının konuşmasiyle bir hâtıram canlandı. Bu
nu Yüksek Meclise arzetmıediğim takdirde vicdan 
azabı duyacağım. Onun için kısaca arzetmek isti
yorum. Bundan boş altı ay evvel buğday fiyat
larına zam yapılması üzerine Eskişehir pancar 
müstahsıllardan müteşekkil bir heyet bize mü 
racaat ettiler. Biz de, kendileriyle beraber alâkalı 
Bakanları, zannediyorum, Ticarot, Ekonomi ve 
Tarım Bakanlarını makamlarında ziyaret ettik, 
vaziyeti açıkladık. Hububat fiyatlarına yapılan 
zammın pancar fiyatlarına da yapılması icabet-
tiğhıi, çünkü fiyat artırmaları karşısında masraf
larının artmış bulunduğunu, pancar müstahsili
nin ise işçilere en çok muhtaç müstahsıllar sim 
fmdan- bulunduğunu belirterek bu vaziyeti nezd-
lerinde müdafaa ettik. 

Arkadaşlarımız, pancar fiyatlarının daha ön
ceden tesbit edilmiş bulunduğunu, bunları bu
gün için artırmanın imkânı olmadığını ve esasen 
şeker fiyatlarına herhangi bir zam tasavvurunda 
da bulunmadıklarını beyan ederek bizim bu rica
larımızı, hüsnü kabul göstermekle beraber, red
dettiler. Şimdi gene sayın Bakan, zabıtlardan 
okumak suretiyle, ozamanki beyanlarında şeker 
fiyatlarının artırılmasında en birinci faktörün, 
en esaslı faktörün, pancar maliyetleri bulundu
ğunu yani pancarların ekimi, neşvüneması ve 
vaziyeti ile şeker fiyatlarının artırılmasının alâ-
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kah bulunduğunu kendi beyanlariyle tekrar te
barüz ettirmiş bulundular. Bundan şu neticeyi 
çıkarmak istiyorum ki bugün müzakeresini yap-
1 iğimiz bu Şeker İstihlâk Vergisi Kanunu ile 
yoni bir istismar yoluna gitmiş bulunuyoruz. Ya
ni arzetmek istiyorum ki, bu kanunu kabul et
tiğimiz takdirde, pancar müstahsıllarmı ve hattâ 
şeker fabrikalarında çalışan işçilerin emeklerini 
istismar etmiş oluyoruz. Benim kanaatimce ha
kikat budur. 

Birçok arkadaşlarımızın mevzuun heyeti umu 
miyesi üzerindeki ihatalı ve güzel izahlarına, bel
deniz de açık kalan bu noktayı arzötmek ve ek
lemek suretiyle vazifemi yaptığıma kani bulunu
yorum. 

BAŞKAN' - - Ahmet Ali Çınar. 
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Bendeniz 

bir tezadı ve bir de hesap oyununu arzedeeeğim. 
Bir defa, Hükümet deıniş ki bu kampanya 

içinde şeker fiyatını arttırmıyaeağız. Ama önü
müzdeki sene şartlar değişirse onun için bu gün
den bir şey söyliyemeyiz. Bugün görüyoruz ki 
şartlar; gerek pancar, gerek başka sebepler ba
kımından değişmemiştir. Binaenaleyh Hükümet 
şartlar altında tazyik görmemiş ve fiyatı da 
arttırmış bulunmaktadır. Başbakan demişti ki, 
ayın 17 sine kadar bizim şeker fiyatını arttır
maya niyetimiz yoktu. Halbuki Sayın Bakanın 
ifadelerinden şimdi anlıyoruz ki o zamandan 
şeker fiyatının arttırılmasına karar verilmiştir. 

Bu tezada böylece işaret ettikten sonra bir 
hesap oyununu da arzedeeeğim. Esasen halkın 
en çok üzüntü duyduğu şey, niçin vesikadan çı
kar çıkmaz şeker fiyatı artırümamış da 17 gün 
sonra yapılmıştır'? Burada Sayın Bakan dediler-
ki bundan devlet menfaati müteessir olmamıştır. 
Hesap ediyorlar, diyorlar ki 17 gün zarfında 
8 600 küsur ton şeker alınmış, beyannameye tâbi 
olarak 3 500 ton geri alınmıştır, geriye beşbin 
küsur ton kalmıştır. Halbuki diğer aylarda 17 
gün zarfında bunun üstünde bir satış yapılmak
ta idi. 

Muhterem arkadaşlar; cebirde bir hesap 
oyunu yapılır, üçün beşe müsavatı ispat edilir. 
Aynı hâdise burada mevcuttur. Zira her ay sa
tışımızda, diğer aylarda, bunu beyannameye 
tâbi tutarak herkesin elindeki ,şeker stokunu 
geri mi alıyorduk? Binaenaleyh 3500 ton esasen 
her zaman halkın üzerinde bulunan stoktur. Bu
nu 8600 den tarh etmek mevzunbahis değildir. 
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Bu, cebirdeki üçün beşe müsavatını ispat etmek 
gibidir, bu paradokstur. Ve bu suretle de mem
leketin, Devletin birkaç milyon lirası şahısla
ra intikal etmiş bulunmaktadır, bunu her han
gi bir paradoks hesaba bağlamak suretiyle hâ
diseyi örtmek mümkün değildir. Vakıa orta
dadır. 

EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Efendim, pancar müstahsülarmın da 
şekere yapılan zamdan ötürü temin ettikleri 
istifadeyi, bundan evvelki Gensoru münasebe
tiyle olan mâruzâtımda arzetmiş ve bunun 
4,5 milyon liraya yakın bir miktarda olduğunu 
söylemiştim. Pancar fiyatlarına zam yapılıp 
yapılamıyacağı konusunda da tafsilâtlı mâru
zâtta bulunmuştum. Bendenizin şimdi söz ala
rak yüksek huzurunuzu işgal etmekten maksa
dım, Sayın Ahmet Çınar arkadaşımın temas 
ettikleri iki noktayı aydınlatmakdır, derhal 
söylemeliyim ki, maruzatımda her hangi bir 
tezat yoktur. Şartların değişmesini kendi te
lâkkilerine göre mutlaka pancar maliyeti ile 
alâkalı göremk isterlerse buna bir diyeceğim 
yoktur. Bendeniz umumi olarak şartların değiş
mesi kelimesini tekrar tekrar kullandım ve 
okudum. Bu itibarla tezada düşen bir maru
zatta asla bulunmadım, o halde daha ozaman 
Hükümet şeker fiyatlrına zam yapmayı karar
laştırmıştır dendi. Çok rica ederim kendilerin
den, Gensoru münasebetiyle yapılmış olan be
yanatımıza muta a İlik zabıtları lütfen alıp oku
sunlar. Rakamlara gelince: Ben rakamları ri
yazi ve cebrî olarak mütalâa etmedim. Umumi 
bir fikir vermeye medar olsun diye arzettim. 
Umumi bir fikri bundan daha beliğ şekilde 
ifadeye hizmet edecek ne olabilir ve ne gibi 
bir vasıta bulunabilir? Kaldı ki, her defasında 
seneler ve aylar itibariyle satışlarda gayet ta
biidir ki, herkesin elinde birkaç kilo şeker bu
lunabilir. Ama şurasını unutmamak lâzımdır 
ki, 1 EylCdde tevzie son verildiği zaman, tevzi 
bundan evvelki aylardaki satış miktarına göre 
yapıldığına nazaran ve her t raftan şeker bize 
az gelmekte dendiğine nazaran 1 Eylülde ta
savvur buyurdukları gibi bir istokuu mevcut 
olmaması iktiza eder. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (İz
mir) — Arkadaşlar, ben de bütçe zaruretlerine 
kısaca temas ettikten sonra bir iki noktayı ay
dınlatmak istiyorum. 1949 yılı bütçesinin hazır-

— 246 — 



B '. *22 22 < • 
İanmasrada tasarruf fikri hiçbir veçhile gözden 
uzak tutulmamış, bu nokta üzerinde ısrarla du
rularak bütçe giderlerinde âmme hizmetlerini ak
satmadan mümkün olan tasarruflar yapılmıştır. 
Bunu bir kere daha Yüksek huzurunuzda belirt
mek istiyorum. Bütün bu tasarruflar yapıldıktan 
sonra Millî Savunma ve diğer devlet hizmetleri için 
zaruri olan giderleri vergilerimizden bâzıları
nın, gösterdiği inkişafa rağmen gelirlerimizle 
karşılamak imkânı hâsıl olamamıştır. Bu durum 
karşısında ya bütçe açığını yeni gelir kaynakla
rı île karşılamak, istikraz yapmak, veyahut da 
bu açığı emisyonla kapatmak şıklarından biri
ni tercih etmek lâzım geldi. Emisyona gitmenin 
doğuracağı mahzurlar Yüksek Heyetinizin ma
lûmudur. Onun içindir ki, Hükümetiniz bu açığı 
kısmen müsait gördüğü yeni gelir kaynakları 
ile ve kısmen de iç istikrazlarla kapatma yolu
nu tercih etmekte tereddüt etmemiştir. Bu nok
tayı böylece belirttikten sonra diğer cihetlere 
geçiyorum. Hükümet şeker fiyatlarının tesbitin-
de kanuna aykırı hiçbir karar alınmış değildir. 
1940 yılmdanberi şeker fiyatları daima Millî 
Korunma Kanununun verdiği yetkiye dayanarak 
tesbit edilmiştir. Ve bu tesbit bir artırmayı is
tilzam ediyorsa aradaki farkı istihlâk vergisi 
olarak bir kanunla almıştır. Hattâ Ahmet. Tah-
takılıç arkadaşımın üzerinde ısrarla durduğu 
4380 No. lı Kanunla yapılan indirmelerde de ev
velâ şeker fiyatları Millî Korunma Kanununa 
göre tesbit edilmiş ondan sonra şekerin istihlâk 
resmi indirilmiştir yine bu kanundaki hüküm
lere göre Yüksek Meclisin tasvibine üç ay zar
fında arzedilmiştir. Bu itibarla şeker fiyatları
nın tesbitinde kanuna aykırı hiçbir cihet yok
tur. 

Bir arkadaşım zammın diğer eşya üzerinde 
bir inikas yarattığı yolunda bir mütalâada bu
lundular. Kanatimce bu iddia nazari bir mahi
yet arzetmekten ileri geçemez. Şekerin zamdan 
evvelki fiyatınm mümasil maddelerinin fiyat se
viyesi içkide arzettiği düşüklük dolayısiyle di
ğer ihtiyaç maddelerini kamçılaması ve umumi 
bir fiyat yükselişine yol açması için herhangi 
mâkul bir sebep mülâhaza edilemez. 

Komisyonda da arzettiğim gibi, vakıalar da 
bu gör«şümü«ü teyit etmiş ve yalnız şekerden 
mamul maddfter üzerinde bir tesir yapmıştır. 
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KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bakamlar 

verdim . 
MALİYERAKANIŞEVKET A1İALAN (De

vamla) — Aksini zatıâliniz iabat edersiniz. 
Şeker zamanının sosyal adalet ^mülâhazaları

na aykırı olması keyfiyetine gelince : İkinci 
Dünya Harbinin Devlet bütçesine yüklediği kül
fetleri istihlâk vergiciyle karşılamak zarureti 
hâsıl olmuştur. Bugün birçok memleketlerde 
bütçelere yüklenen masrafları karşılamak için 
istihlâk vergilerinden geniş ölçüde faydalanıl
maktadır. Geniş halk tabakaları tarafından kul
lanılan istihlâk maddeleri üzerine konulması 
dolayısiyle bol hasılat temin eden istihlâk ver-
giLerinden, mücerret sosyal adalet mülâhazaları
na rağmen, hiçbir memleket müstağni kalamamş-
tır. Biz de bu ıstırardan kurtulamamışızdır. Hu
susiyle türlü sebeplerle memleketimizde henüz 
bir gelir vergisi sisteminin tesis edilmemiş ol
ması, Devleti istihlâk vergilerinden büyük öl
çüde faydalanmaya sevketmekte âmil olmuştur. 

Bâzı kimselerin gayrimeşru kazançlar sağla
dığı noktasına gelince; müsaade ederseniz bâzı 
rakamlar arzetmek istiyorum. 

Şeker satışlarının serbest bırakıldığı 1 Eylül 
1948 tarihinden, satışların durdurulduğu 17 Eylül 
1948 tarihine kadar şeker fiyatlarından ve bayi Zi
raat Bankaları depolarından vâki satış miktarı 
8 554 tondur. Koordinasyon kararı gereğince 

• tesbit edilen fiyatlar dolayısiyle hakiki ve hük
mi şahıslar tarafından verilen beyanname ade
di 7 095 tir. Bu beyannamelerin muhtevi olduğu 
şeker miktarı ise 3 598 tondur. Beyanname ver-
miyen 1 059 mükellefin nezdinde 121 bin kilo şe
ker tesbit edilmiştir. Fabrikalarda ve Ziraat 
Bankası depolarında vâki satış miktarı ile be
yan edilen şeker miktarı arasında hâsıl olan 
4 955 ton fark, satışların serbest bulunduğu 17 
gün zarfında istihlâk edilen şekere tekabül et
mektedir. Şeker satışlarının serbest bulunduğu 
1947 yılında aylık vasati istihlâk miktarı 12 366, 
17 günlük vasati istihlâk miktarı ise 7 bin ton
dur. Kezalik şeker satışlarının serbest bulundu
ğu 1948 Ocak ayından Mayıs ayına kadar olan 
devre içinde aylık vasati istihlâk miktarı da 
12. 91 tondur. 17 günlük vasati istihlâk miktarı 
ise 6 851 tondur. 

Görülüyor ki 17 günlük satışla beyan edilen 
şeker arasında hâsıl olan 4 955 ton fark, 17 gün
lük vasati iatiMâktan yani her iki vasati istin-
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lâk miktarından aşağıdır. Binaenaleyh şu arzet-
tiğim rakamlar beyan edilen şekerlerin hakikata 
uygunluğunu açıkça göstermektedir. 

AHMET ÇINAR (Burdur) — Sizin bu hesa
bınızı iyi anlıyamadık. 

MALtYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (De
vamla) — Rakamları bilâhara arzederim. 

Binaenaleyh şeker fiyatlarının artırılması 
dolayısiyle bâzı kimselerin şeker gizlediği ve 
gayrimeşru kazançlar elde ettiği yolundaki iddia 
lar bu rakamlar karşısında mesnetsiz kalmakta 
dır. Münferit bâzı hâdiseleri geniş ölçüde bir 
kaçırma ve gayrimeşru kazanç sağlama vakası 
olarak ileri sürmek doğru olamaz. 

Son olarak fondaki paralara temas etmek is
tiyorum. 

Beyannameye tâbi tutulan ve hakiki ve hük
mi şahıslar tarafından beyanname ile bildirilen 
şekerlerin fiyat farkları kararnamede tasrih edil
diği gibi Ziraat Bankasındaki fon hesabında bu-
lııromalktadır ki, iki milyon liraya yakındır. Bunun 
dışında şeker satışlarından hâsıl olan farklar ise 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığında 
hususi bir hesaptadır. Bunların da miktarı 11 
milyon küsur liradır. Esasen bunların fona, Zi-r 

raat Bankasındaki fona yatırılacağı hakkında 
kararnamede de bir kayıt mevcut değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; mevzu üzerinde konuşulması» 
lâyık telâkki edilecek kadar aydınlandı. Fakat 
Hükümet sarih bâzı beyanatımızı dahi kendisine 
mahsus bir anlayış içerisinde cevaplandırarak 
bizi tekrar kürsüye çıkmak mecburiyetinde bı 
raktı. Ben de kararnamelerde tesıbit edilen seker 
miktarına ait paraların Ziraat Bankasına yatı
rılmış olduğunu öğrendiğimi ifade ettim. Bina
enaleyh bu bir mesele değildir. Fakat bunun ya
nında Hükümetin şeker fabrikalarında kalan 
fiyat farklarını fona yatırmasını düşünmiyeeek 
kadar Meclisi bir vergi emrivakisi karşısında is
tediği kararı alması haleti ruhiyesi içerisinde ol
duğunu Bakan kendisi ifade etti. 

Kaldı ki; sarih olarak söyledim, birinci ayda 
fiyat farklarından husule gelen bedellerin Hazi 
neye yatırıldığını öğrendim. Fakat ikinci aydan 
itibaren, fiyat farkı husule gelmeden evvel, bu 
vergiyi Hazinece tahsil etmiyerek, mahza ka
nunsuz hareketlerini, şeker fabrikaları veznele
rinde ve emanette tutarak para yekûnunu ka-
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bartmak ve örtmek istemiştir. Hâdisedeki emri-
vakiyi böylece kabul etmekten ne çıkar? Bir sa
niye bu mevzuubahis olabilir. Fakat işdeki tena
kuz bundan ibaret değildir. 

Sayın Hulusi arkadaşımız ve Ekonomi Ba
kanı, Maliye Bakanı bu işde bir kanunsuzluk 
yoktur diye izahlarda bulundular. 

Arkadaşlar, evvelâ Hükümetin Millî Korun
ma Kanununu anlayışında kanunsuzluk vardır. 
Millî Korunma Kanununda fiyat makanizma-
siyle oynamak suretiyle ihtiyaçları tanzim, tah
dit diye bir prensip mevzuubahis olamaz. ,J3ğer 
bir malın memlekette iki türlü fiyatı varsa Hü
kümet bu fiyatları birbirleriyle denkleştirmek 
suretiyle düşük fiyatı yüksek fiyata irca ettiği 
zaman aradaki fiyat farkını fona yatırmak sure
tiyle fiyatı tesbit muamelesi yapabilir. Hele 1948 
yılına geldikten sonra Hükümetin Millî Korun
ma Kanununa verdiği yetkilere dayanarak, yani 
istihlâki tanzim, fiyatları tesbit el koyma salâ
hiyetleri zaviyesinden işi alıp ne yapayım, istih
sal ile istihlâk arasmda fark vardır. Binaenaleyh 
ben fiyatı alabildiğine yükseltirim, çünkü yer
giye bir şey yapmıyorum, benim vergi tarh et
mek hakkım değildir. Fakat fiyatları yükseltmek 
suretiyle istihlâki tahdit ederim, diyor. 

Arkadaşlar, evvelâ Millî Korunma Kanunu
nun ruh ve maksadı böyle bir muameleye müsait 
değildir. Görüyorsunuz ki kanunsuzluk bir de 
Millî Korunma Kanununun anlayışında, Millî 
Korunma Kanununun tatbikmda devam etmek
tedir. (Sağdan bravo sesleri) Aksi, ihtikârdır. 
Diyecekler ki, bakınız 1940 yılındanberi bu 
muameleler böyle olagelmiştir. 

Arkadaşlar, şükranla kaydedelim ki 1943 yı
lında Büyük Meclis hiç olmazsa münhasıran 
eline bulunan ve halk gıdası olan şeker mevzuu 
ile vergi ihtiyaçlarını karşılamak için oynamak 
hakkını Hükümetin elinden almak suretiyle hâ
diseye vaziyed etmiştir. Görüyorsunuz ki 4385 
sayılı Kanun Anayasanın, vergi kanunla salınır 
ve kanunla alınır hükmüne tamamen uygun ola
rak çıkarılmıştır. Arkasından indirmek için hu
susi bir hüküm koymuşsa, bu hüküm üzerine 
nasıl vergi tarhı kanunla oluyorsa, vergi tenzili 
de kanunla olacağı için vâzıı kanun halkın lehin
de olan bir muameleyi halkın lehine karar almak 
günü geldiğinden itibaren kanunun çıkarılması 
imkânı olacak güne kadar halkın fazla vergi 
ödemesine mâni olmak için Hükümete 3 aylık 

-~aıe-
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bir yetki vermiştir. 3 ay zarfında da kanım 
hükmüne iktiran etmek üzere bir yetki vermiş
tir. Görüyorsunuz ki 1940 dan itibaren 1943 e 
kadar cereyan eden muameleler bâtıldır. 1943 
den sonraki faaliyet 4385 sayılı Kanuna uygun
dur. Ve Meclisten çıkan kanunlar demin oku
duğum gibi bir maddelik (Karar tasdik edil
miştir) mahiyetinde bir kanundan ibarettir. 

Arkadaşlarım, asıl şayanı dikkat olan şudur; 
şekerin satış fiyatı, maliyet zait normal vergiler, 
zait normal kâr, fevkalâde vergilerden terekküp 
eder. Bu öyle bir mekanizma olmuştur ki, şeker 
fabrikaları ne dereceye kadar kontrol edilirse edil
sin, maliyet unsurları üzerinde durulmamıştır. 
Netekim, müsaade ederseniz arz edeyim, dünya 
ahvali her yerde fevkalâde olduğu bir zamanda 
dahi hariçten takas yolu ile bugün 45 kuruşa şe
ker ithali takas yoliyle dahi mümkün olmakta
dır, şeker fabrikalarımızın 72 kuruşa şekeri mal 
etmeleri de başka bir konudur. Bu mekanizma 
aslında anormaldir. Fakat bir defa kanunla tes-
bit edilmiş olan bu işte, Hükümete verilen mü
cerret bir indirme yetkisidir. 

Bu noktayı sarahatla tesbit etmekte fayda 
vardır. Milletlerin hayatında bu nevi vergi tah
sili, vergi ihdası gibi muameleler Anayasa hü
kümlerine muhalif olarak cereyan etmekte de
vam ederse bu ne Millî iradeye ne de kanun te
lâkkisine uygun düşmez. Binaenaleyh hâdisenin 
bu noktasında, sözcü dediler ki, 'bizini bu nok
talarda hiçbir diyeceğimiz yoktur. Belki kendi 
zaviyelerinden böyledir. Fakat hâdisenin böy
lece kapanmış olduğunu farzetmek doğru değil
dir. Şu halde eğer meseleyi Hulusi Oral arkada
şımızın izah ettiği gibi; biz vergiyi artırmadık, 
mücerret fiyatı artırdık bu da kanuna uygundur 
demişse kanunun müdafaa edilecek hiçbir nok
tası yoktur. Kaldı ki arkadaşlar vasiyet şöyle 
cereyan etmiştir: Bundan evvelki konuşmalarda 
bâzı arkadaşlarımızın açıkladığı gibi, şekerin 
istihlâk miktarı ile istihsal miktarı arasında dü
zen bozulunca İktisat Vekâleti fiyatı artırma 
yolunda bir düşünceye varmıştır. Fakat bu dü
şüncesini, ancak Bütçe açığı ile karşı karşıya 
gelindiği zaman Hükümet nezdinde müdafaa et
mek imkânını .bulmuştur. Âdeta mal bulmuş 
mağribi gibi, Hükümetçe teklif kabul edilmiştir. 

Görüyorsunuz ki, dâva bir alışkanlığın deva
mından ibarettir ki, mücerret hâdiseleri hafife 
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almak, kolay yerden bütçeye varidat temin et
mek zihniyetiyle yapılmıştır. Eğer Hükümet ha
kikaten Millî Korunma Kanununun ruh ve mak
sadına uygun olmamakla beraber, mücerret is
tihlâki tanzim gibi bir esbabı mucibe ile gelmiş 
olsaydı, bir dereceye kadar müdafaası mümkün
dü. Fakat Hükümetin teklifinde, varidat açığını 
kapatmak vardır, teklifin aslında bu mevcuttur. 
Şu halde Hükümet Meclise kendi emrivakilerinin 
Meclisçe kabul edileceğini bilerek ve buna güve
nerek vergi ihdas etmiştir. Hâdiseyi bu açıklığı 
iîc müşahade ettikten sonra artık sağına, soluna 
mütalâa dermeyan etmenin ne dereceye kadar 
kabil olacağını takdirinize bırakıyorum. (Sağ
dan bravo sesleri). 

Arkadaşlar; milletlerin, hayatı şahısların tak
dirine bırakıldığı müddetçe, milletlerin hayatı 
Hükümetlerin faaliyeti salahiyetli olmadıkları 
noktalarda emrivakilerle Meclisi sürüklemek 
şeklinde tecelli ettiği müddetçe, daima Millî mu
kadderatı tehlikede demektir. Bu sebeple yapı
lacak her işin kanun ve nizam içinde yapılması 
lâzım ve zaruridir. Aksi takdirde bu yolu açık ola
rak bırakmak, tarihte birçok misallerini gördüğü
müz üzere, Millet ve Devlet hayatımız için teh
likelidir. Tarih bu müzakereleri bu hakikat nok
tala riyle ve açıklıkla tesbit etmiştir. 

Bunun haricinde cereyan edecek kararların 
hiçbir hükmü yoktur. Fakat vicdanlarımıza hi
tap ederek, Hükümetlerin bu nevi emrivakilerle 
Meclisi sürüklemekte olduğunu kabul ettiğimiz 
anda hepimiz birinci günde ettiğimiz yemine hı
yanet etmiş vaziyete düşeceğimizi hatırlatıyo
rum. 

BAŞKAN ~r Kâmil Gündeş. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka

daşlar, ben şekere yapılan zammın diğer gıda 
maddelerine de sirayetini izah etmiş ve bunun 
için de Yüksek huzurunuzda rakamlardan bah
setmiştim, yani rakamları konuşturmuştum ve 
bu rakamları konuştururken yalnız Ankara'dan 
bahsetmedim. Nevşehir'den, Anteb'den, İzmir'
den, Ankara'dan bahşettim. Ve yine toptan sa
tış fiyatlarına dair olan sözümü şu şekilde ifa
de ettim; geçen sene bu mevsimde şu fiyatlar 
vardı ve yine bu mevsimde bu fiyatlar vardır ve 
aradaki farklar şunlardır dedim ve bunlara gö
re bir inikas mevcuttur dedim. Ve kısaca tekrar 
ediyorum. 
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Üzümde, pekmezde 15 kuruşu mütecaviz bir 

yükselme vardır. Toptan satışta. 
Eğer arkadaşım rakam isterse vaktinizi is

raf ederim diye korkuyorum. Nevşehirli arka
daşlarımız da vardır. Nevşehir'de pekmez geçen 
sene bu mevsimde 57 - 58 kuruşa iken bu sene 
67 .• 68.kuruştur.- Yâni burada da on kuruş bir 
art&ıa vardır. Bu da şekere yapılan zammın te
siri iledir. 

Ben diyorum ki, Hükümet olarak eğer bir 
muvazene tesisi lâzım ise diğer maddeleri şeke
re uyduralım. 

Sonra bu fikrimizin nazari olduğu ileri sü
rülüyor. Rakam verebilirler mi Maliye Vekili? 
Ben gerek Meclis huzurunda ve gerekse Türk 
Milleti huzurunda rakam veriyorum. 

Arkadaşlar, İktisat Vekili arkadaşımız bir 
Eylülde şekerin serbest bırakılması ile 17 Ey
lülde şekerin zamma tâbi tutulmasında suiisti
mal yoktur, çünki 17 günlük satış 8 500 ton, 
rakam tam olarak hatırımda değildir. Beyanna
meden, yâni bu zamdan sonra alman beyanname 
."> 500 tondur. Yâni 5 000 küsur ton 17 günlük, 
sarfiyattır, buyurdular. "Ben bu rakamın samimî 
olduğuna inanmıyorum. Çünki, müsaadeleriyle, 
şekerin tevzie tâbi tutulduğu anda dâhi aylık 
vasati istihlâk 12 000 tondur. Şeker üzerindeki 
tahdit kalktıktan sonra daha fazla istihlâk ola
cağı tabiî ve zururi olduğu ve yine harb içinde
ki tecrübelerde Hükümetin işe el koyduğu za
man o metaın karaborsaya fırladığı ve elini kal
dırdığı zamandaki satışlarda anormal olarak da
ha fazla yapıldığı bir hakikattir. 

Şu hale göre 17* günlük vasati şeker istihlâ
ki beşbin tondur. Halbuki tevzide 6 bin tondur. 
Arada İ 500 ton bir fark vardır. Şu bize göste
riyor ki, bu rakamda müsaadeleriyle samimiyet 
göremiyorum. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Yalanmı söylü
yor! Hükümet rakamlara istinat ediyor. (Gülüş
meler) 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Saniyen 
arkadaşlarım-hukukçu olarak zammın kanun
suz olduğuftu çok güzel izah ettiler ve bugünkü 
bu tasarının da kanunsuz hareketi meşrulaştır
mak için getirmiş bir tasarı okluğunu yine ifade 
ettiler. Şimdi ben bunun üzerinde durmıyaeağım 
ileri sürülen deliller ve mütalâalar birer birer 
cevaplandırılmamıştır. Çünkü hukukçu arkadaşla* 
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rımız hakikatten bahsettiler, yani sarahati hük-
miyeden bahsettiler. Bunun için gerek bu zam 
ve gerekse bu tasarı yerinde değildir. Bir ta
raftan hayat pahalılığını kamçılamıştır, hayat 
pahalılığını yükseltmiştir. 

MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(tzmir) — Yok. Böyle birşey yok. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Doğru, doğ
ru, belki öyle birşey olmıyabiür. Arkadaşımız 
piyasayı tetkik edip de Maliye Vekili olarak 
buradan beyanatta bulunsaydı yok demezdi. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(İzmir) —Tetkik ettim ve söylüyorum. 

AHMED VEZİROÖLU (Afyonkarahisar) — 
Zenginler hissetmez. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(tzmir) —Biz zengin değiliz-

BAŞKAN — Buyurun Ekonomi Bakanı. 
EKONOMİ BAKANI CAVÎT EKİN (Diyar. 

bakır) —Efendim; arzettiğim rakamların men
şeini söylersem belki arkadaşım inanmış olacak
tır. Nihayet yapılmış olan satışların bedeli tah
sil edilmiştir, verdiğim rakam da nihayet o be
dele taallûk eden bir miktarı ifade etmektedir. 
Öteki ise, Maliyenin aldığı beyannameye taal
lûk eder, bu miktarın da farkı fiyatı Maliyece 
tahsil edilmiştir. 

Bütün, bu rakamlar arkadaşımın düşüncesini 
teyit eder bir mahiyet arzetmiyorsa günah be
nim değildir. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Aziz arkadaşlar; 17 
Eylülde şeker fiyatlarının tesbiti dolayıaiyle o 
tarihten sonra vukubulan satışlardan mütehassıl 
mebaliğin Hazineye irat kaydedilmesi için Yük
sek Meclise sunulan kanun vesilesiyle muhale
fetteki arkadaşlarımız şeker fiyatlarına zam ko
nusuna yeniden döndüler ve evvelce Yüksek 
Huzurunuzda konuşulup halledilmiş olan bu me
sele üzerinde, yemden, evvelce dermeyah et
tikleri mütalâaları tekrarladılar. 

Çok dikkat ettim, evvelce söylediklerine 
acaba yani bir unsur ilâve edecekler mi diye 
bekledim. Baktım, söyledikleri sadece tekrar
dan ibarettir, sadece tekrardır. Yani bir nevi, 
aflerinize sığınarak söyliyeyim, bina hikâyesini 
hatırlatacak bir vasiyette bize biaa okuyorlar, 
ve okutuyorlar. 
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Düşünüyorum, neden acaba aynı şeyleri tek* 

rar ediyorlar. Bunun tek izahını şöyle buJuyo-
rum. Ozamanki istizah sahasında bekledikleri 
muvaffakiyeti elde edemediler ve sahneyi terke-
dip gittilerdi. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Bunun sebe
bini izah ettik. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Ben dinledim, lütfen 
siz de dinleyin. 

Şimdi boşaltılmış bir silâhın tetiğini çekiyor
lar. Hakikat o ki ozaman şu netice hâsıl olmuş-
ttı : Şeker fiyatlarına yapılan zammı yerinde 
bulan bâzı insaflı muhalif arkadaşlarımız kür
süye çıkarak demişlerdi ki, şeker iîyatlanııa 
yapılan zam yerindedir ama Hükümet daha ev
vel bunu getirip burada beraber konuşmalı idik. 
Belki biz de zamma taraftar olarak rey verecek
tik. 

Şimdi yeniden söylediğim sebeple olacak ar-
zettiğim kanun vesilesiyle bir kere daha eski ko
nuya dönüyoruz ve aynı şeyleri tekrar ediyoruz, 
tekrar söylemeye.başlıyoruz. 

Ne diyor arkadaşlar? Eski dedikleri, efen
dim, kanunsuzdur bu iş, okadar kanunsuzdur ki, 
esasen bu, Millî Korunma Kanununun Anayasa
ya uygunluğu meselesi bir defa mevzubahistir. 
Bu bir. 

İkincisi, Hükümetin aldığı karar Millî Ko
runma Kanunu içinde derpiş edilebilecek, mes
net bulacak bir kararda değildir. Binaenaleyh, 
bu karar, Millî Korunma Kanununa da muhalif
tir. 

Daha ne soyuyorlar ? Efendim; Hükümet şe
kere zam yapmayacağını peşin söylemişti; Baş
bakan söyledi, İktisat Bakanı söyledi. Ama 
arkasından şekere zam yapıldı. Daha ne soyu
yorlar? Evvelce söyledikleri bir şeyi daha tek
rar ediyorlar. Madem ki, zam yapacaktınız, 
bu iş hazır tevzie tâbi idi, serbest bırakmadan 
yapsaydınız. 17 günlük bir zaman geçti ve bu 
arada bâzı gayrimeşru kârlar olmuştur. Yeni 
birşey yok. Zaptı tamamen gözden geçirdim, 
hep eski şeylerin, cevapları verilmiş şeylerin 
tekrarı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Onu 
sizden bekliyoruz. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Şimdi arkadaşlar yük-
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sek sabrınızı belki suiistimal edeceğim ama bâ
zı hususları tekrar etmiye mecburum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bina 
meselesi. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Birgüıı amor
tismanı biter, bina da kalmaz. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Evet bina hikâyesi. 
Yalnız birşey çok konuşulursa ve üzerinde çok 
durulursa birçok tenakuzlara düşer fikri sabit 
sahihi olan insan. Meselâ bir tanesini arzedeyinı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Seçim 
pilepisiti gibi. 

BAŞKAN — Arkadaşların oturdukları yer
den hatibin sözüne cevap verme âdetinden vaz
geçmelerini bihassa rica ederim, bu suretle dü
zen bozulmakta ve arkadaşlar birbirine söz söy
lemekte ve birbirlerini kırmaktadırlar. Bunu 
yapmamalarım bilhassa rica ederim, kim söz 
isterse ona söz vereceğim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — Muhalefette!;1' arkadaşlardan bir tanesi 
dedi ki şu Şeker Şirketine bakın şekere zam ya
pıyorlar ama pancara zam yaptıkları yok. Hal
buki pancara da zam yapmak lâzımdır. Sonra 
diğer bir arkadaş da şekeri 72 kuruşa mal edi
yorlar halbuki dışarıdan şeker 45 kuruşa ge
liyor dedi. Bizim şekerin maliyet fiyatına te
sir eden pancara verilen para; 7 kilodan bir 
kilo istihsal edildiğine göre (Altı kilodan ses
leri) altı kilodan da olsa demek ki sade pan
cara verilen para 42 kuruştur. Yani pancara 
verilen 42 kuruş şekerin maliyetinde başlıba-
şına bir unsurdur. Şimdi yine deniliyor ki şe
ker pahalı, bu kadar olur mu, filan? Güzel bir 
taraftan bu ileri sürülüyor bir taraftan da pan
cara niçin zam yapılmıyor deniyor. Pancara 
zam yapılırsa şeker fiyatı biraz daha yükselir. 
İşte bir mevzu üzerinde fikri sabitle durmak 
ietendiği takdirde aynı fikirleri müdafaa eden
ler arasında böyle tenakuzlar daima olabilir. 
ne ileri sürülen fikirlerin itibarı kalmaz. Ne 
ise buna ıstıtrad olarak temas edüp geçiyorum. 

Millî Korunma Kanunu. Anayasaya mugayir 
mıdır? 

Böyle bir şeyi tasavvur etmek dahi yerinde 
olmıyan bir şeydir, 
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Bh defa Yüksek Meclisten Anayasaya mü* I 

halif bir kanunun çıkması varit değildir. 
Saniyen bu kanun asla Anayasanın pren

siplerine aykırılık arzetmiyen bir kanundur. 
Şimdi müsaadenizle bu. noktayı biraz açık-

lamak suretiyle arzedeyim. 
Bizim Anayasamız olağanüstü hallerde kül

fet tahmiline ve fevkalâde tedbirlere cevaz ve
ren prensipleri ihtiva eden bir kanundur. Türk
lerin kamu haklarını gösteren beşinci bölüm
deki maddeler buna ait prensipleri ifade eden 
mütaaddit hükümleri muhtevidir. 

Lâalettayin bir maddesini okuyalım. 74 ncü 
maddenin son fıkrası «Olağanüstü hallerde ka
nununa göre yükletilecek para ve mal ve çalış
ma ödevleri dışında hiçbir kimse başka hiçbir 
şey yapmaya ve veı meye zorlanamaz.» 

Yani fevkalâde hallerde hususi kanununa 
tevfikan külfetler tahmili prensipini Anayasa 
bu maddesinde kabul etmiştir. Bundan sonra
ki 86 ncı maddesinde de yine kabul etmiştir. 
Muhtelif maddelerinde, kanununa külfet tah
miline ve tatbikma ıcevaz vermek prensipi bu 
kanunun ruhunda mündemiçtir. Bu prensip 
Anayasamızca kabul edilmiş bir prensiptir. 
Binaenaleyh fevkalâde hallerde, bâzı selâhiyet-
terin istimalini, Hükümete veren Millî Korun
ma Kanunu, Anayasamızın ruhuna aykırı bir 
kanun değildir. Bilâkis ruhuna ve prensiplere 
uygun bir kanundur. 

Hükümetin aldığı karar, Millî Korunma 
Kanununa uygun değil midir" Hükümetin al
dığı karar Millî Korunma Kanununa uygun 
dur, Şimdi onu arzedeceğim.: 

Millî Korunma Kanunu, gerek Millî Müda
faa bakışlımdan, gerek iktisat bakımından, 
memleketin bünyesini takviye amaciyle olağan
üstü haller devam ettiği müddetçe, hakikaten 
Hükümete mutlak, geniş yetkiler vermiştir. 
Ve ilk kabul edilen Millî Korunma Kanunu, 
sonradan tatbikatta, kendini gösteren ihtiyaç
lar dolayisiyle zaman zaman yeni ilâvelerle 
latbikatta kendini gösteren ihtiyaçlar dolayı-
.sıyle tevsi edilmiştir. Ve bugün mer'i olan hü
kümleri arasında bilhassa Hükümetin şeker fi
yatlarına zam meselesinde o istinadettiği hüküm, 
Millî Korunma Kanununun 31 nci madesinin sai
rin olan hükümleridir. Arkadaşlarımız temas 
buyurdular. Bendeniz müsaade ederseniz mad- 1 
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deyi aynen okuyayım : Bizim yeni muhalif ar» 
kadaşımız Yunus Muammer Alakant bu mad
denin muhtelif fıkralarını birbirine karıktıra
rak kendi zaviyesinden istediği gibi izaha tâbi 
tutmuştur. Maddeyi aynen okursam arkadaşım 
da eski görüşlerine avdet ederler, ümit ederim. 

31 nei madde : Hükümet dâhilde lüzum gör
düğü maddelerin fiyatlarını, bir. Şimdi burada 
bir virgül var. Yani bu birinci fıkra. 

ikinci fıkra da şu : Maliyet unsurlariyle 
bu maliyete dercedilecek âzami kâr hadlerini. Bu 
da ayrı bir fıkra. 

Üçüneü fıkra : Ve bu maddelerin cinslerini, 
nevilerini, vasıflarını tesbit ve tâyin edebileceği gi
bi komüsyon, nakliye ve nakliye komusyonu, dellâ-
liye ve simsariye gibi ücretlerin ve bir hizmet ve 
sanat ve emek mukabilinde alınacak sair ücretle
rin de âzami miktarını tâyin edebilir. 

Arkadaşım bu hükümlerden şunu sanıyorlar 
ki, ihraç edilen mallarla ithal edilen mallar ara
sında geniş farklar hâsıl olursa bunları ayarla
mak için o zaanan bu madde hükmünün tatbik 
edilmesi düşünülebilir, düşünülmesi lâzımdır di
yorlar. Olabilir, böyle bir vaziyette de olabilir. 
Ama, mutlaka ve sadece öyle bir vaziyette olabi
lir demeye imkân yoktur, çünkü kanunun metni
ni aynen Yüksek Huzurunuzda okudum. Mut
lak olarak Hükümet dâhilde her istediği madde
nin âzami fiyatını tâyin etmek yetkisini haizdir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — İhtikâra mâ
ni olmak için. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlar, şu 31 nci maddeyi oynen okuyalım. 
Bunda ihtikâra mâni olmak için diye bir kayit 
var mı? (Müstenidatı sesleri). Ben mutlaka sizi 
kanunun bu anlayışına getirmek iktidamıı haiz 
değilim, sizin anlayışınız başka olabilir. Fakat 
Kanunun anlayışı budur. Kanunun asıl maksadı 
da birinci maddede pek güzel anlatılmıştır. Sadece 
ihtikâra mâni olmak için bu kanun çıkarılmış 
değildir. Bu kanun ve bu kanundaki yetkiler 
arzetiğim gibi iktisadi bakımdan, Millî Savunma 
Bakımından âm ve şâmil mülâhazalarla çıkarıl
mış ve Hükümete vermiştir. 

Sizin de anlayışınız muhterem olabilir ama, 
muteber olamaz. (Gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar, bir şey daha söyliyeeeğim; 
ben Sayın Tahtakılıç arkadaşımı dikkatle dinle
dim, son sözlerine dibkaıt ottim, hafiflet* hafif 
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lete i§i, kanuna muhalefetten, Anayasaya muha
lefetten başlıyarak kanunu anlayışta kanun
suzluğa kadar indiler. (Sağdan, Allah allan ses
leri). 

Hangi anlayışta, güya bu meselede Hüküme
tin bu fiyat mekanizmasına istinat etmesi kanu
nu yanlış anlamakmış. 

Anlayışta kanunsuzluk yoktur arkadaşlar. 
Anlayışta tek şey vardır, tek yanlışlık vardır, 
ama o da bizim tarafta değil. 

Şimdi onu arzedeyim: Bakın neden bizim ta
raf ımızda değil ve neden bizim görüşümüz yerin
dedir. Arkadaşımızı mütalâalarında yanlış ne
ticeye getiren tek nokta fiyat mekanizmasiyle 
vergi mekanizmasını birbirine karıştırmalarından 
ibarettir. Işı sadece malî ve vergi mevzuu olarak 
alıyorlar. Diyorlar ki, Hükümet şeker f iyatlanna 
zammı sadece bir vergi olmak üzere düşünmüş
tür. Halbuki kanunsuz vergi tarhına gidemez, 
Binaenaleyh bu muamele Anayasaya uygun de
ğildir ve saire. îşi tek bir zaviyeden mütalâaya 
tâbi tuttunuz mu ve işi mutlaka gözlüğün tek 
camı ile görmek istemek noktasında ısrar ettiniz 
mi meselenin tek zaviyeden malî olarak izahı 
budur. Tasarıyı getirdik. Hazineye irat kaydet 
mek için sunulan kanunu kabul ederseniz işe 
ozaman malî netice ve hüküm terettüp edecektir. 
Fakat iptidaen bu iş malî bir mesele değil, ikti
sadi bir meseledir. Hangi noktadan? Şu nokta
dan. Şeker maddesinin her şeyden ewe} istihlâki 
ile istihsalinin ayarlanması zarureti ile karşı 
karşıya kaldığımız içindir ki, meseleyi, mebdein-
de o noktadan tetkika tâbi tutmuşuzdur. 

Daha evvel Ekonomi Bakam arkadaşımız 
Uzun uzadıya izah etti, şekerin istihsal miktarı 
malûm ve muayyendir. İstihlâk temposu ise mü
temadiyen artmakta idi. Bu artan istihlâki 
karşılamak için çare? Düşünülebilen, düşünül
mesi mümkün olan şeyleri birer birer ortaya 
konmuştur, 

Bir arkadaşım söyledi, hariçten getirmeye de
vam edecektiniz? Fakat, istihlâk temposu böyle 
mütemadiyen artmakta olduğuna göre, - artma
sının sebeplerini bir kısım muhalif arkadaşlar da 
söylediler - üzüm 130 kuruş, pekmez bilmem 90 -
120 kuruş olursa elbette şeker ve şekerli madde
lerin de imal ve istihlâki alabildiğine çoğalacak 
ti. Bundan daha tabiî ve bedihi bir şey olamaz
dı. ihtiyacı karşılamak için ne yapacaksınız? Mü-
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temadiyen artan istihlâk temposunu karşılamak 
için hariçten ithal etmek düşünülebilirdi. Fakat 
arkadaşlar, mütemadiyen hariçten ithal etmeye 
imkân var mıdır? Bu memleketin malî ve ikti
sadi kudret ve kaynaklarının buna müsait olma
dığını söylemeye lüzum var mı? Bu durum kar
şısında behemehal şeker istihsal ile istihlâkini 
ayarlıyacaksm. bir de tevzi hatıra gelebilirdi. 
Teşkilâtı mükemmel olmıyan bir memlekette âdil 
bir tevzi sistemi kurmanın imkânı olmadığını 
biz senelerdenberi yaptığımız tecrübelerle anla
mış bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Köylere kadar. 
hattâ birçok uzak kasabalarımıza kadar gidemi
yoruz. Hakiki ve âdil bir tevzi sistemi kurula-
anıyan bir memlekette tevzi sistemine gitmek da
ha mı iyidir? Bu bir karaborsa yolu olurdu. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Satıyor
lardı sokaklarda. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAÎK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — Âdil bir tevzi sistemi kurmaya imkân ol
madığına göre hatıra da ne gelirdi? Hatıra ge
lecek iş istihlâk ile istihsali ayarlamak. Yani bu 
eğer fiyat manzumesindeki ahenksizlikten do
ğuyorsa bir fiyat tevazününe gitmek. Buna gi
dilmiştir. Yani iş arzettiğim iktisadi cepheden 
bir tedbirin alınması, istihlâkin tertiplenmesi 
mevzuudur. Ve bu Millî Korunma Kanununun 
çerçevesi içinde mütalâa edilmesi lâzımgelen 
işin iktisadi cephesidir. 

Bu anlayış Yüksek Meclisin yüksek anlayı-
şiyle teeyyüt etmiş ve senelerin tatbikatının ifa
desidir. Şimdi onları okuyacağım: Bakin. Şim
diye kadar bu yolda bu iş'olagelmiştir. Kanu
nun bu tarzda anlaşılışı bu tatbikatla, Yüksek 
Meclisin yüksek kararları ile tasdik ve teyit 
edilmek suretiyle umumun hakiki anlayışı ol
muştur, Yüksek Meclisin anlayışı olmuştur. Ya
ni kanunun anlayışı hakkiyle tatbik edilegel-
miştir. 

Şimdi bu tatbikatı arzedeyim: 
Şeker fiyatlarına zam; 3 . IV. 1940 ta Koor

dinasyon Heyeti karariyle on kuruş zammedil
miş ve sonra da bunun Hazineye, irat kaydı da
ha rüçhanlı bir lüzum ifade ettiği için kanunu 
Yüksek Meclise 17 . V . 1940 ta sunulmuş ve tas
vip edilmiştir. 

2. — 1. IV. 1941 tarihinde yine şeker fiyat
larına on kuruş daha zammedilmiştir; Bunun 

-a»- — 
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âa kamunu aynı «uretle Yüksek Meclise sunul
muş ve 29 . V. 1941 tarihinde çıkmıştır. 

Ondan sonra 45 kuruş sammedilmiştir. Onun 
da kanunu tarihinde yüksek huzurunuza sunul
muştur. 

Yine 1942 senesinde 15 . VIII. 1942 de 15 ku
ruş daha zammedilmiştir. Kanunu sonradan su
nulmuştur. 

14 . XI . 1942 de en son olarak 375'kuruş da
ha zammedilmiş, onun kanunu da 15 .1.1943 te 
yüksek huzurunuza sunulmuş ve tasdik olun
muştur. 

Şimdi bütün bu kararlar ve fiyat zamları 
Millî- Korunma Kanununun arzettiğim hüküm
lerine Âstmaden alınmıştır. Millî Korunma Ka
nununun hükümlerine istinaden alınan bu 
karârlar mucibince hâsıl olan paralar ne olmuş
tur Bu iki şekilde istimal edilebilir ve istimal 
edilmiştir. 

AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — On
dan sonrasını okumaz mısınız? 

DEVLET BACANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — Okuyacağım. Bu paralar ya Millî Korun
ma hizmetlerine hasredilir, meselâ, şimdi biz 
kömür «fiyatlarını maliyetin dununda bir fiyat
la satıyoruz, orada Hazinenin zararı hâsıl ol
maktadır. Bilfarz bu zararı Millî Korunmanın 
bu fiyat mekanizmasına istinat ederek diğer 
maddeler için tesbit ettiğimiz fiyatlarla ya
pılan satışlardan hâsıl olan kârla karşılayabi
liriz. Şayet Millî Korunma mevzuuna giren hiz
metlere sarfından, ziyâde,. Hazineye irat ruç-
hânlı lüzum ifade ederse, ozaman Hazineye irat 
kaydetmek. ?için bir kanun tasarısı hazırlayıp 
Yüksek Meclise sunmak Iâzımgelir ve sunula-
gelmiştir. Bunu arzettim. Bütün bu kanunlar 
bu şekilde bir taraftan fiyat mekanizmasına 
istinaden hâsıl olan mebaîiğ, bazan Millî Sa
vunma ihtiyaçlarının gerektirdiği giderleri 
karşılamak zaruretinin rUçhaniyet ve ibramı 
muvacehesinde o tarafa aktarma zarureti hâsıl 
olmuş, bugünkü kanun bu suretle getirilmiş 
bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar Tahtakılıç ar
kadaşım alt tarafını oku dediler, onu okuyaca
ğım. Hiçbir nokta ürerinde kanuni bir tered
düdün kalmaması için her noktayı aydınlatmak 
gerekmektedir. Kabul ederler veya etmezler. 
Yüksek huzurunuza her tarafı aydınlatmak ye-
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rindedir. 375 kuruş zam yapıp yüksek huzuru
nuza getirildikten sonra artık son haddini > bul
muş olan şeker fiyatlarına ondan sonra bir da- . 
ha zam mevzuubahis olmamış, indirme başla
mıştır. Şimdi indirme mekanizması nedir? Yük
sek Meclis 4381 numaralı Kanunla (4385 sesle
ri) Hükümete bir yetki vermiştir. Diyor ki, 
kanun; pancar fiyatlarını artırmak zarureti 
hâsıl olabilir, bâzı ahvalde şeker fiyatlarının 
yükselmesini icabettiren maliyet unsurlarında 
artış olabilir. Bu takdirde, Hükümete, vergiyi 
indirmek için bir yetki tanımıştır. İndirir, ver
giden, ondan sonra onun da kanununu Yüksek 
Meclisin tasvibine sunar. İşte 4385 sayılı Ka
nunun hükmü budur ve nitekim ondan sonra 
şeker fiyatlarında 245 kuruş bir indirme ol
muş 30 . IV . 1943 tarihinde. İndirme Kanunu 
Yüksek Meclise 21 . VI . 1944 de gelmiştir. On
dan sonra 55 kuruş indirilmiş 8 . X I . 1943 te ka
nunu ise 21. VI . 1944 de Meclise gelmiştir. Son
ra 30 kuruş daha ve sonra 50 kuruş indirilmiş 
ve kanunları yüksek huzurunuza getirilmiştir. 

Arkadaşım demek istiyor ki, bu 3485 numa
ralı Kanun çıktıktan sonra artık vazıı kanun 
sizin fiyatlara zam yetkinizi kaldırmıştır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Al
lah Allah.... 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Bir arkadaşın anla
yışı böyle olabilir ama bizim bu anlayışa iştirak 
edebilmemiz için demeyim ama (Soldan, söyle 
söyle sesleri), (Sağdan, muhalefete geçin sesle
ri). Hukuk nosyonunu bir tarafa bırakmak 
Iâzımgelir. (Muhalefete geçin sesleri) Ha
yır, muhalefete geçmek demek mutlaka 
kanun anlayışını tersine yürütmekte ısrar et
mek değildir. Muhalefet objektif -tenkitlerimle 
memleket iktidarını elinde tutanları aydınlatmak 
vazifesini üzerine almış olan bir arkadaşlar 
gurupudur. Bu arkadaşlar gurupıınun üzerinde
ki sıfattır. Ben böyle anlıyorum. Tersine ısrar 
için muhalif olmak lâzımgelmez. Böyle bir ;şey 
benim hatır ve hayalimden geçmez. 

Millî Korunma Kanununun maddesini oku
dum ; mutlak alarak Hükümete herşeyiri fiyatı
nı tesbit etmek yetkisini vermektedir. 43^5: sa
yılı Kanun ise fiyat mekanizması ile alâkalı bir 
kanun değildir, vergi mekanizması ile alâkjslı 
bir kanundur. Hükümete indirme yetkisi veri-

ı yor; bu bir. 
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İkincisi; bu 4386 sayılı Kanunun fiyat me

kanizmasını' ilgilendiren, o kanunla alâkalı ol
madığı gibi, bu kanun sadece vergi mevzuuna 
mtitaallik olmak üzere kabul edilmiş bir kanun
dur. Milî Korunma Kânunu ise fevkalâde hal
lerde yürümesi lazımgelen umumi bir kanun
dur. Bunu arkadaşlarım bilirler, fakat bilme-
mezlikten gelirler. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Hü
kümette olmasanız siz de bilmezsiniz. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AHMED 
BARUTÇU (Devamla) — Müspet görüş mev
zuunda ister iktidarda olsun, ister muhalefette 
olsun bir şey değişmez. Değişen, müspet olmı-
yan bir görüştür. Bu kanunun hükmünü müta
lâa. ederken müspet bir zaviye ile bakıldığı tak
dirde görmekte ihtilâf olabilir mi? Olmaması 
lâzımdır. , 

Arkadaşlar, zannediyorum ki, temas edilme
dik daha doğrusu evvelce söylemiş oldukları
mızdan bize tekrar ettirmedikleri taraf kalma
dı gibi, iktisadi ve malî cephesini söyledik. Eko
nomi ve Mâliye Bakanı arkadaşlarımız söyle
diler, temas etmediğimin noktası kalmadı ka
nunlara tamamen uygunluğunu tebarüz ettir
meye çalıştım. 4381 numaralı Kanunun mahiye
tini söyledim. Aldığım notlara nazaran cevap 
verilmesi lâzımgelen mütalâaların hepsine ce
vap vermiş oldum. 

Sözümü bitirmek üzere şunu söyliyeceğim, 
bendenizin kanunların maddelerini okumak su
retiyle yapfağoift mâruzât göstermektedir ki, hü
kümetinizin şeker meselesinde aldığı karar mes
netli bir karardır, kanuni bir karardır. Millî 
Korunma Kanununun muayyen, sarih, vazıh, 
mutlak hükümlerine istinaden alınmış bir karar
dır ve Millî Korunma Kanunu da Anayasaya uy
gun bir kanundur. Ve bu mesele daha evveL 
Yüksek Huzurunuzda görüşülerek bu şekilde 
halledilmiş bir meseledir. 

Muhalefetteki arkadaşlarımızın tekrar bu 
mevzua dönmeleri İktidara karşı ellerinde kulla
nılacak müessir silâh, kalmamış, okluğunu göste
rir. (Bravo sesleri, alkışlar, soldan). 

BAŞKAN — Muammer Alakant. (Kâfi, kâ
fi sesleri). 

Yazılı bir kifayeti müzakere takriri yok. Söz 
istiyorlar. 
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MUAMMER A&AKANT (Maaıis*) — Muk 

terem arkadaşlar; vakit çok geçti, yoruldum». 
Fakat meselenin ehemmiyeti bit yorgunluğa bir 
az daha tahammül etmeniz imkânını verir kana
atindeyim. 

Evvelâ sözüme baharken, sevgili arkadaşımız 
Arvaff'ın belirtmiş olduğu bir noktaya cevap 
vereceğim. Maksadım yalnız kendi şahsım hakkın
da belirtilen bir noktayı cevaplamak değildir. 
Fakat bugün temas ettiğinmE^aUfgjte.biever* 
gjLmeselesine, taallûku bakımından ve ticaret; po
litikasında ilgili olması bakımından cevap, veri* 

] yorum. Şimdi dediler ki* geçen aene bir komia-
i yonda Muammer Alakant buğday fiyatlarının 
I yükseltilmesini istiyordu. Maazallah kendisi Baş-
İ bakan olsa idi buğday fiyatlara 90 kuruşa yük* 

seleeek ve halkımız 30 kuruşa etanek yiyecekti. 
Arkadaşlar meselenin mahiyeti şudur : BUÖU 

biz komisyonda Mecliste söyledik ve birçok arka
daşlar da benimle beraber bu noktayınaaon 
müdafaa ettiler ki o vakit C* H.; P. iç^d> faıto^ 
nan ve benimle hem fikir olan bir zat da bugün 
Bakandır. 

1946 yılı selimleri olup da Büyük Millet Mec
lisi toplandığı zaman buğday fiyatları beynel
milel fiyatlara uygundu. Vaktaki 7 Eylül karar
ları alındı, bütün ihracat ve ithalât, malları fiyat
ları yükseldi. Yalnız itıracır^ müsaade edilrai-
y en hububat fiyatlarım yüksekuedi. O zaman 
dedim ki arpa ve buğdayı da 7 Eylül kararla
rından istifade ettirmek lâzımdır, ki muvazene 

. taaassül etmişolsun. 
Zamam geldi, buğday 44 kuruşa çıktı. Bu 44 

kuruşu hariç bizim buğdaylarımıza altın olarak 
ödedi. Ve müstahsilin elinden buğdayı 22 kuruşa 
alındı. O zaman 22 kuruşa müstahsilin elinden 
alınan vergi idi. Tıpkı bugünkü gibi vergi idi 
O zaman da dedim ki: Müstahsilin malının yansı 
elinden vergi olarak alınmaz, bu çoktur. 

Otuz kuruş yapalım, niçin otuz kuruş yapa
lım^ Benim fikirlerim o zaman, iktisadi, ticari 
donelere, istinadediyordu. 

Şimdi demek ki arkadaşlar, nasıl D zaman 
bir maddenin mubayaasında, inracma müsaade: 
edilmemesinde yarıyarıya vergi alındığını teba
rüz etirmiş ve bu verginin de Devlet Bütçesine 
intikal ederek, Toprak Mahsulleri Ofiei Bütçe
sinde ayrıca, yer aldığını arzetmişsem bu gün de 
şeker fiyatlarının yükseltilmesi suretiyle millet-
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B : 22 22.12 
ten bir vergi alındığını ileri sürmekle aynı dâva
nın, yolcusu olduğumu göstermiş oluyorlar. Sa
yın arkadaşım, şunu söylemekliğime vesile ver
miş oluyorlar, kendilerine müteşekkirim, demek 
ki; bundan bir sene evvel de aynı maksatla fikir 
sahibi' olan bir arkadaşınız sıfatiyle bunun bir 
politika meselesi ve parti meselesi yapmadığımı 
bir kere daha ortaya atmış oluyor. 

ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Sen o zaman 
kırmızı rey mi vermiştin? 

MUAMMEE ALAKANT (Devamla) — Faik 
Barutçu arkadaşım, dediler ki; yeni muhalifimiz, 
bir Sayın Milletvekili de soruyor, o zaman kır
mızı mı verdin, diye, Sayın, Barutçu o zaman 
hasta idiler, bilmiyorlar, ben Hasan Saka Hü
kümetinin bir senedenberi bu memlekete lâyikı 
veçhile hizmet ifa edemiyeceğine kaani olanlar
danım. Meselâ geçen sene tütün politikası mese
lesinde olduğu gibi tedbirsiz, hâdiseleri evvelden 
göremiyen, müstahsili himaye etmiyen, ticaret 
politikasını lây ikiyle takip edemiyen bir Hükü
meti vasıflandırmış, bir arkadaşınızım. Binaen
aleyh, o zaman kırmız rey verenlerdenim. 

Şimdi, yeni muhalif demekle Sayın Faik Ba
rutçu, muhalif olduğum için şu tedbir aleyhin
de bulunuşumun, gayrimeşru olduğunu iddia 
edişimin, bu yeni kanunla konulan verginin mem
leketin tahammülünün üstünde olduğunu ve mem
leketin iktisadi kalkınmasını geri bırakacak mahi
yette olduğunu ileri sürüşümün muhalefetten ileri 
geldiği gibi bir imada bulunuyorlar. Daha 
evvel C. H. P. Meclis Grupunda bu kararın gay-
rikanuni olduğunu iddia edenler, muhalif midir? 
Bugün İstanbul ve İzmir'de C. H. P. Kongrere-
lerinde artık daha fazla vergi verecek takatimiz 
yoktur, vergiler insin, adalette bulunulsun diyen
ler de mi muhaliftirler? 

ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Buna sen ka
rışma. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — De-
mekki mesele parti meselesi, muhalefet meselesi 
değildir. 

ÖMER TAŞÇIOĞLU (Kayseri) — O zaman
ki Ticaret Bakanına teşekkür mektubu var
dı. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Me
sele bir şeker istihlâki resmi ile müterafik is
tihlâk vergilerinin vaz 'ı, tadili meselesidir. Bun
lara memleketin takati var mı? Dayanabilecek-
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mi. Memleketin iktisadi kalkınma meselesine 
hizmet edecek, tömamiyle malî ve iktisadi mese
leler mevztiubahistir. Faik Barutçu arkadaşım 
beyanatında dediler ki Millî Korunma Kanunu 
Anayasaya mugayir bir kanun mudur? Burada 
Anayasaya mugayir bir Kanun olup olmadığı
nı biz ileriye atmadık. Bendeniz şahsan diyo
rum ki cemiyetler fevkalâde hallerde kendi be
ka ve istiklâlleri dâvaları mevzuubahis olduğu 
zaman, Anayasa hukukunun bir kısmından 
muayyen bir zaman için feragat ederler. îşte 
o zaman memleketin bir harb tehlikesi ile kar
şı karşıya bulunduğu zaman Anayasa hukuku 
ile iktisadî cemiyet kurmak, şirket kurmak, 
ticaret yapmak fabrika işletmek gibi vatan
daşların haiz olması lâzımgelen Anayasa hür
riyetlerinden cemiyet ve millet tahditler kabul 
etmiştir. Ama bunu devam ettirmeli mi, ettir
memeli mi? Ve ayrı bir kanunla bunu kaldır 
malı mı, kaldırmamak mı? Bu ayrı bir mese
ledir. 

Yine dediler ki, istinat ettikleri Millî Ko
runma Kanununun 31 nci maddesinden bahse
derken fıkraları yekdiğeri ile karşılaştırmışım. 
Ben Millî Korunma Kanununun 29 ve 31 nci 
maddelerinden bahsettim. Çünkü bundan evvel 
Faik Ahmet Barutçu buradaki beyanatında 29 
ncu maddeye temas etmişlerdi. Halbuki 29 ncu 
madde ithalât ve ihracat meselelerine temas 
eder dedim. Ve pamuk satışlarına taallûk et
tiğini ve pamuk satışlarında hâsıl olacak fazla 
kârın şuna buna kaptırılmaması için bunun 
konulmuş olduğunu arzettim. Şimdi ben bunu 
sanki 31 nci madde için söylemişim gibi soyu
yorlar. Bunu yanlış anladığı için mi böyle söy
lediler? Hiç zannetmiyorum. Muhataplarımın 
söyledikleri sözün yanlışlarını farketmçz zan-
niyle soyuyorlar. Zaten bu Saka Hükümetinin 
karakteristik vasfıdır. Çünkü bu şekilde ka
nun ruhuna mütemadiyen muhalif hareketler 
yapıyor. Büyük Millet Meclisinin bunların far
kına varmıyacağı kanaatiyledir ki bu hatala-
riyle ticari ve iktisadi muvazenesizliklerimizi 
ve kararsızlıkların doğmasına sebep oluyor. 
Birçok vatandaşlarımızın, birçok ticari müesse
selerimizin ıstıraba düşmesi işte burada ifade 
ettikleri haleti fikriyenin eseridir. 

Dr. SAÎM ALI DÎLEMRE (Rize) — Bize 
acımaz mısın Alakant ... 
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MUAMMER ALAKANT (Devamla) . - - Faz

la söylemiyeceğim; bunlardan . vaz geçiyorum. 
Gerek Faik Ahmed Barutçu'pun ve gerek Maliye 
Bakanının benim sözlerime verdikleri cevaplarda 
iktisadi,- hukuki; yanlış noktalar vardır. Aynı 
şekilde bunları cevaplamaktan da vaz geçiyorum. 
Herhalde Heyeti Celileniz bu hususta bir fikir hâ
sıl etmiştir. 

Millî gelirden bahsettiler. Bu mesele şimdiye 
kadar bir tez olarak ortaya atılmamıştır. Müs
tahsilin ve hizmet erbabının millî geliri, umumi 
millî gelirin, yarışına baliğ olmaktadır, üç bu
çuk milyar lira tutmaktadır. Bu suretle vergi 
nispeti yüzde elliye vâsıl oluyor. İşte vergilerin 
ağırlığı, halkın ıstıraptan iki büklüm olması 
bundan ileri geliyor. 

Sadi Bekter arkadaşımızın sözlerinden müste
rih oldum. 

Dediler ki; Cumhuriyet Halk Partisi içinde, 
Grup içinde verilmiş bir karar yoktur. Şu hal
de Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Üyeleri 
verecekleri kararda serbestirler ve Parti disipli
nine bağlı olarak hareket zorunda değillerdir. 
(Soldan; sana ne, sen ne karışıyorsun sesleri, 
gürültüler). 

Efendim; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
nun bu hususta verdiği kararla bağlıdır dedim. 
Sadi Bekter, hayır bağlı değildir dediler. Bu va
ziyet açıklanmalıdır ki, ona göre ne şekilde hare
ket edeceğimizi bilelim. (Soldan;' gürültüler, 
sana ne, sesleri). 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Her gö
nülde bir aslan yatar, seninkinde kaplan. (Gülüş
meler). 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Her 
ne hal ise eğer Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
kararı ile bağlı ise evvelce söyledikleri gibî tekrar 
bir toplantı yaparak İstihlâk Resmi zammını... 
(Soldan; gürültüler, sen ne karışıyorsun, seni alâ
kadar etmez sesleri). 

Vekili olmakla müftehir ve şeref duyduğum 
Milletimiz, millet dediğim zaman bütün partileri 
içine alıyorum, bu fikri ve bu emeli ileri sürmek
tedir ki, artık vergilerin nispetini artırmıyalım, 
vergilerin nispetini artırmaksızın bütçede lâzım-
gelen tasarrufu yapmak suretiyle muvazene te
min edelim. Niçin tasarruf yapılmıştır üzerinde 
durmak istemiyorum. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) -~ 
Bütçe geldiği zaman söylersiniz. 
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enaleyh, arkadaşlarım, Büyük Millet Meçlisi^ 
vekâleti ile müftehir bulunduğumuz milletle aynı 
fikirde ve aynı kanaatte olduğunu izhar etsin, 
millet bunu hissettiği gün, buna emin olduğu 
gün Büyük Mîllet Meclisinin kadril kıymeti, bu
günkü olduğundan daha fevkalade olacaktır. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tuneeli) — 
Daima yüksektir. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla)— Bu
günkü kadrü kıymeti bir kere daha yüksek ola
caktır ve milletimiz vekillerini samimiyetle göğüs
lerine basacaktır. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın
da önergeler vardır, bu önergeleri okutacağım, 
icabedçrse.' 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Şahsım mev-
zuubabfc oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergleri okutayım, sonra söz 
veririm. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmanın yeterliğinin oya konulmasını 

teklif ederim. 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Yüksek Bakanlığa 
Konuşma yeter, oya konulması arzolunur. 

Niğde Milletvekili 
Halid Mengi 

Yüksek Riyasete 
Görüşme yeter, maddelere geçilmesini iste

rim. 
22 . X I I . 1948 

Gümüşane Milletvekili 
Tahsin Tuzun 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ben konuşur
ken Bir arkadaş şahsıma hakaret etmiştir. Zabıt 
elimdedir, yalan söylîyor ve saire diye haka
rette bulunuyor. (Reye, reye setleri). 

BAŞKAN — Kim söylemiş? 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ali Riza 

Esen. 
BAŞKAN — Ali Rıza Esen; böyle birşey söy

lediniz mi? 
ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Hayır» böyle 

birşey söylemedim. 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Fakat za

bıtta var. ' •'••f 
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BAŞKAM - - İşte Ali Rıza SSsen söyfemediği-

rii beyan ediyor. Bu suretle zateat da düzeltilmiş 
demektir. Mesele kalmamıştır. 

Konuşmanın yeterliği hakfcmdaki önerge üç 
tanedir. Üçü de aym mahiyettedir. önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kanun tasarısının tümü 
hakk^daki görüşmenin yterliğisi kafesi eden
ler ... Etnrfyemter... Kifayeti müzakere' hakkındaki 
önergeler kabul olunmuştur. 

AHMET tAHTAKILIÇ (Kütahya) — Reis-
' b^y, usul hakkında söz istiyorum. Ekseriyetin 

olüiadlgına kaniim, nazarı dikkatinizi celbederim. 
BAŞKAN — Ekseriyetin olup olmadığının 

takdiri burada fiilen celseyi idare eden Başkana 
aittir. Esasen şimdi1 kanun açık reye; konula
caktır, ovakit reyler bize ayrıca vaziyeti göstere
cektir. 

Şimdi verilmiş bir tane Önerge vardır, bu 
önergede, Hükümet kanunlara aykırı vergi tar-
hetmiştir, bu hususta Meclis tahkikatı açılmasını 
istemektedir. Ahmet TâiıtaMıç tarafından ve
rilen bu önergenin bugünkü işle alâkam yoktur. 
Ayrıca muameleye konur. 

İkinci önerce kanunun reddi hakkındadır, o 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa^ 
22. IF: 1948 

Hükümet tarafından B. M. Meclisine sunu
lan şeker ve glikoz istihlâk vergilerine zam ya
pılması hakkındaki KAHUU- tasarısının, şifahen 
arzgyl&diğim; sebepkre binaen, reddini ve Hü
kümetçe şeker fiyatlarının artırıldığı 17.IX.1948 
tarihimi*» itibaren vukubulan satışlardan hâ
sıl alu|i T^Ş^Fabrikaları Anonim ortaklığı hu
susi hesafcaaıtta ve stok şekerlerden beyanname 
ile tesbit ve tahsil olunup Ziraat Bankası (şeker 
fdnu)hesabında, toplanmış bulunan fiyat fark
larının yeni şeker fabrikaları kurulması emrin
de kullanılması ve bu maksada tahsisi için geçici 

maddenin komisyona iadesini dilerim. 
İşbu önergemin Yüksek Meclisin tasvibine 

arzolunmasmı rica ederim; 
Kütahya Milletvekili 

Hakkı Gedik 

BAŞKAN — önergede ikit husus var. Birisi 
tasarının reddi teklifidir. Kabul olunmaâığı tak
dirde bir anaddey&r alâkadar-edenhir teklifi de 
ihtiva etmektedir, maddelere geçilince, bir mu-
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vafckat madde vardır, o madde geiâifti saman 
nazarı itibare alınacaktır. 

öhergenm birinci kastı, bu kanun tasarısı* 
nın reddini teklif ediyor, önergedeki btt tefcüf i 
yüksek oyunuza sumtyomım : Kabul ecMtir.. 
Etmiyenler... önerge reddûtonmuştut'. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının dilekçesinde ivedilikle müza^^rpsi 
; istenmektedir, Komisyon tarafından. Bu teklifi 

kabul edenler... Etmiyenler.. İvedilikle muza* 
, keresi kabul olunmuştur. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Şeker ve Glikoz istihlâk Vergisi hakkındaki 
3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde

lerinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 15 . I . 1943 atrihli ve 4385 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Memleket içinde istihsal olunan şekerlerden 
25-'. I . 1937 tarihli ve 3101 sayılı Kanuna müs-

. teniden alınmakta olan İstihlâk Vergisine kilo* 
başına kesme şekerde 97 kuruş ve toz şekerde 80 
kuruş munzam İstihlâk Vergisi' konmuştur. 

Birinci fıkrada yazılı vergi, 1718 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi hükmüne tevfikan tahsil 
olunur. Şukadar ki> Türkiye Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Ortaklığının, satış yerlerinde ihdas 
edeceği ve fabrikaların bulundukları mahal gelir 
dairesine bildireceği kendi bayilerine fabrikalar-

j dan veresiye gönderilen şekerlerin vergisi, mez-
I kûr bayilerce satılmasını mütaakıp tahakkuk eder 
I ve satışın vukubulduğü tarihi takibeden ayın 15 
; nci günü akşamına kadar şekeri; göndermiş, olan 
| fabrika tarafından bağlı oldtfğ» rnalsandığma 

ödenir. 
I İstihsal edilen kesme ve toz şekerlerin 
| 17 . IX . 1948 tarihinde Hükümetçe tesbit edilen 
j satış f iyatiyle aynı cins şekerlerin maliyet fiyat-
• lan (kâr dâhil) 3101 sayılı Kanuna göre alı-
j nan İstihlak Vergisi ve bu kanunla* alınan mun-
j zam İstihlâk Vergisi tutarları arasında fark hâ-
| sil olduğu takdirde bu fark Türkiye Ştker Fabri-
| kalan Anonim Ortaklığı tarafından özel bir he-
I sapta toplanır. Maliye ve Ekonomi Bakanlıkia> 
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rınca müştereken yapılacak incelecıeler sonunda 
şeker maliyetinde bir Artış tesbit ve kabul olun
duğu jtakdirde bu artış özel. hesaptaki paradan 
karşılanır. .Artış.. miktarında bir paranın Ortak-
lığa maledilmesi için Ortaklık bilançolarının 
Devlet Ekonomi Kurumları Genel Kurulunca 
onanmış olması djattır. Maliyet fiyatlarındaki 
artış farkları karşılandıktan sonra özel hesapta 
kalacak paralar Munzam îstihlâk Vergisi olarak 
Hazineye devrolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
vanam t, iYok aesfceri) 

Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Birinci madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3101 sayılı Kanunla glikozdan alınmakta 
olan îstihlâk Vergisine kilo başına 20 kuruş 
munzam îstihlâk Vergisi konmuştur. Zaruret 
görülen hallerde Bakanlar Kurulu bu miktarı 
münasip hadde indirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddeyi Yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenter... Madde 
kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — 4385 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ve^bu .kanuna uymıyan diğer hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —i 'Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok^ileri) 

Maddeyi'Yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyeriler.. Madde kabul olunmuş
tur. 

GŞÇÎCÎ MADDE — Hükümetçe şeker fiyat
larının tesbit edildiği 17 . IX . 1948 tarihinden 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vu-
kubulan şeker satışlarından hâsıl olup Türkiye 
Şeker fabrikaları Anonim Ortaklığı hususi he
sabında toplanmış bulunan fiyat* farklariyle ay
ni tarihte beyana tâbi tutulan hakiki ve hükmi 
şahıslar nezdihdeki stok şekerlerden mütevellit 
olarak tahsil olunup Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasında (Şeker fonu) adiyle açılan hesap
ta toplanmış ve toplanacak olan ifiyafc sfarkları 
bütçenin şeker ve glikoz îstihlâk Vergisi mâd-
desine kaydolunmak üzere Hazineye devrolunur. 
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BAgKAN— Efendim, bu madde hakkında 

Hakkı Gedik arkadaşımızın bin önergesi vardır. 
Bu önergesi ile,ftrk*d«şım^ jaamdan hâsü ola
cak iazla paralar yenidan. şeker fabr&ası kurul 
masına tahsis ^dihnamni ve maddenin tadil edil • 
mek üaere, komisyona iia^esini istemektedir. 

Kumisyonnn. mütalâası nedir? 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SADÎ 

BEKTEB (istanbul) — Efendim; komisyonca 
bu geçici maddenin konuşulması sırasında, arka
daşlarımızdan birkaç tanesi aynı teklifi yaptılar. 
Binaeaa&ejdı. knmisysaa iadesiniiaftböttir*«ek4ıir. 
vaziyet yoktur. Çünkü komisyonca .mütalâa edil
miştir. 

Komisyon ekseriyetinin kararına saik olan 
düşünceyi müsaadenizle arzedeyhn: 

Şeker İstihsalinin imtiyazı; hususi, bir kanun
la anonim bir ortaklığa verilmiştir. Bu anonim 
ortaklığın sermayesini, bu çeşit bir Devlet fo-
niyle artırma gibi bir vaziyeti, bugünkü devlet
çilik telâkkimizle barışır görmedik. Bu maksat
la, eğer imtiyaz sahibi, memlekette istihlâkle, is-
tisal arasında bir muvazene temin edecek şekil
de istihsali artırmak yönünden bir tedbir almı
yorsa o takdirde kendisi ikaz edilir. îcabederse 
imtiyaz alınır sr&. hususi teşebbüsüne ıŞeker fabri
kası kurmak yeftkisi mütalâa edilir. Hükümet 
bunun üzerinde,dursun temenniamdgıhfllmırink 
Vaziyet budur. iEnaümene iade «itfamı için 
bir sebep olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN—iBaşfca söz istiyen yöfetnr. Asfc*-
daşmıızın bu husnatâfei önergesini Yütewk oyu
nuza sunuyorum. 

Önergenin mahiyeti hâsıl: olacak -fazkr-ş**»-
larla yenidan bir^eker fabrikası kuntlro*ym «te
min için maddenin Encümene iadesidir, taran 
kabul edealer "lütfen işaret etsin... Etmiye»krr.. 
Önorçe kabul olunmamıştır. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... EâfeaheiÜkiMftrr. 

MADDE 4. — Bu-kanun yayımı .tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... "Kabul .edilmiştir. 

MAHHE 5.-— Bu kanunun hitfritorierini ifia^ 
kanlar Ktuaıto yüratâr. 

BAŞKJ2<3— Maddeyi kabul ed»nler...,>Etnıi-
yenler... Beşinci madde aynen kabul;ntajanuştnr. 

KanunıuLfiimünü aejsk oya sumrçnaEoro. 
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Oylarını istimal etmiyenler istimal etsinler, 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oyların neticesini arzedîyorum: Şeker ve gli

koz İstihlâk Vergisi Kanununa ek 4385 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan ka
nun için (252) zat oya iştirak etmiş, bunlardan 

(219) u tasarıyı kabul etmiş, (33) ü reddetmiştir. 
Muamele tamamdır, tasarının kanunluğu (219) 
oyla kabul olunmuştur. Vakit geçmiştir. Günde
me önümüzdeki birleşimde devam edeceğiz. Cu
ma günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati: 20,30 

<•> 

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi Kanununa ek 4385 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu: 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 455 

Oy verenler : 252 
Kabul edenler : 219 

Reddedenler 33 
Çekinserler 0 

Oya ka/tümıyanlar : 210 
Açık Milletvekillikleri 3 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Sel»nl 
Gl. Naci Tmaa 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Serem etli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Lûtf i Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 

edenler] 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal KazancıoğlU 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 



GÎRESUN 
Celâl Bsad Arscven 
Egref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANB 
Şükrü Söknıensüer 
Tahsin Tuzun 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gİ, Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Ulu<; 
Rasinı Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
ftifat Güllü 
Kemal Taran 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Sadi Befcter 
Mekki Hikmet Getenbeğ 
Orgl. Cemil C Toydemir 

at 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Raîımi Kokeu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Dr. Esad Oktav 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Âdil Toközlû 
Baki Tumtürk 

B : 22 22.1 
KAYSERİ 

Faik Seler 
Ömer Tagçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket Ödül 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş, Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Millisin Adil Binal-
Gİ. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Ere! 
Şevki ErgüJi 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgi! 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Ooşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
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Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Gİ. Kiazım Sevüktekin 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat GürSOy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Sûer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet Furtuıı 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesul Sezer 
Hamdı* Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat: 
Rıza Iş/ıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Öral 
Hilmi Uran 

SÜRD 
Ali Rıza Esen 
Lııtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 

Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gİ. Fikri Tirkee 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
CVunil Uybaduı 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Danîş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğliî 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarimbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyeı* 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvafc 
Muzaffer Koçak 

YOZOAD 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Orhan Seyfi Orhon 

- » l -
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[Beddederiler] 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoğlu 

ÎÇEL 
Salih înankur 

Refik Koraltan 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Enis Akaygen 

; Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fua,d Hulusi Demirelli 

I Osman Nuri Koni 
: Ahmet Kemal Silivrili 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

• Nuri özsau 
Dr. Mitat Sakâroğlu 

sfcroB 
Enver Kök 

[Oya Jcatikntyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Kemal Özçoban 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras: 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkenııan 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
tsmet înönti (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neget Akkor 
Gl. Refiet-: Alpmah 
Mitat A-yÖin " 
Dr. Mazhar Germen'". 

BALIKESİR 
Muzaf f er. Akpınar 
Esat Aitaifc 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç,' 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
.Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bihgül 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soyde'mir 

ÇORUH 
Asım Us. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) * 

DENİZLİ 
Resad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
•Fazıl Ahmed Aykae 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
!' Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Dr. İbrahim T. öngören 
(I.) 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
(t) 
Mesut Çankaya 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(Bakan) 
Gl. Vehbi Köiîagüney 

ESKİŞEHİR: 
İsmail Hakkı Çevik 
(t): 
Hasan Polatfeari 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak ." ' 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksöy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÜMÜŞANE 
Hasan. Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
EdipTör (£) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven ( t ) 

HATAY 
Abdullan Cüli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekou 
Dr. Azız Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramaz&noğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Cihaıd Baban .. 
Gl. Refet Bele . 
Mareşal Fevzi Çfakmak 
(t) 
Dr. NıM&: Fa&tfçelli 
Fuad Köprülü; 
Dr. M. Kemal, öke 
Dr. Afcil Muhtar özden 
(t) 
Reeep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
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Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Haydar Büstü Öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KABS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Di*. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
61. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Öündeş 
Beşid özsoy 
Beşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail M- Baltacıoğltı 
Nihat Erdem 

Sahir Kurntluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Büstü Aksal 
Cenap Aksu 
Nihat Erim (Bakan) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Mitat Şakiı- Altan 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen fi.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Öündüz 
Dr. Ahmet 1. öürsoy 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
A.UlviBeydağı(t) 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelci ( t ) \ 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğhı 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Emin Soysal 
Hasan Beşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
61. Soy fi Düzgören 

[Açık Millet 
Bitlis 
Kastamonu 
Manisa 

Abdtilkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 

MUŞ 
Bari Dedeoğiu (1.) 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Arif Hikmet Onat 
(t) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûi (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirnıen (Bakan) 

SABOSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

, Dr. Sadi Konuk 
SEYHAN 

'Kaaım Ener 
Kasnn öülek (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Ttekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 

8İNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim İneedayı 
(Başkan V.) 

^vekillikleri] 
1 
j 
1 

Yusuf K. Tengirşenk 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Ziya Er*in Cezaroğlu 

TOKAD 
Galib Pekel (1.) 
Refik Ahmet Sevengü 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırn Day 
Ali Rıza Işıl 

TUNCELİ 
Mahmul Tan 

UEFA 
Osman Ağan 

VAN 
Büstü Oktar (1.) 

YOZGAD 
Fahri Akgoî 
Celâl Arat (1.) 
Ziya Arkant 
Dr.. Kemal C. Berksoy 
Sırn îçoz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Brgener 
Ahmet Gürel 
Ali B. İneealemdaroğlu 
Sabri Ko§er 
Naim Kroıner 
Nuri Tarhan (1.) 
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