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T U T A N A K D E R G İ S İ 

Doksanbirinci Birleşim 

15 . 4 . 1964 Çarşamba 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2 — Gelen kâğıtlar 

3 — Yoklama 

4 — Başkanlık Divanının 
la sunuşları 

Sayfa 
596:597 

597 

598 

Genelkuru-
598 

1 —• Ordu •Milletvekili Ata Topaloğlu-
nun, toprak ürünlerinin ve fındık ürünü
nün değerlendirilerek ihracı yoliyle dış 
Itlioaret açıklarının kapatılması hakkında
ki konuşması 598 

2. — Adana Milletvekili Melhımet Ge-
çioğlu'nun; Yemii İstanbul gazetesinin' ge
ricilikle mücadele komisyonunun cami
lerin okul yapılmasını istediği haberi üze
rine yaptığı konuşma Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Ali ihsan Göğüs'ün cevabı 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Eğitim Bakam İbrahim ök-
tem'in dönüşüne kadar kendisine Çalışma-
Bakanı Bülent Ecevit'in Vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/869) 600 

4. — istanbul Milletvekili Tahsin De-
miray ve iki arkadaşının, Türk ve Yunan 

598: 
600 

Sayfa 
münasebetlerinin genel muhasebesinin ya
pılmasına ve bu münasebetlere verilecek 
istikametin tâyininde faydalı olacak bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/9) 600 

5 — Görüşülen işler 600 

1. — Gider VergdLeri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, içişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 »sr üyeden kurulu Geçici Komis
yon rapora (1/628) ('S. 'Sayısı: 638) 600:635 

6 — Sorular ve cevaplar 635 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 635 

1. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
nın, Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı 
maddesindeki evsafa uymıyan ağır tonaj
lı vasıtalara dair Başbakandan soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'm sözlü cevabı (6/647) 635:639 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Ndğde ilinde m\ felaketi do'layısiyle yıkı-



Sayfa 
lan yol ve köprülerin inşası ile nıeyva ve 
bağlan âfetten zarar görenlere yardım 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat'm sözlü cevabı (6/696) 

3. — Niğde Milletvekili Asım Bren'in, 
Niğde İlinde büyük zarara sebebiyet ve
ren dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana 
gelen hayvan hastalıklarını önlemek ve 
meskenleri yıkılan halka yardım yapmak 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/697) 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'-
in, Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını -'karşı
lamak için hır program yapılıp yapılma
dığına ve tabiî âfetler dolayısiyle mağ
dur olan halka biran evvel yardım ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Beş Yıllık Plâna kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî petrolün korunma* 
sı hususunda ne gibi tedbirler 'alındığına 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Fennî Islfrnyeli ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Hüdai Oral'm sözlü ceva
bı (6/701) 64 

B) Yazih sorular ve cevaplan 

1. — Kars Milletvekilli Eıza Yalçııı'-
m, İğdır ilçesinde, mahallî seçimler için, 
yapılan seçim propagandası sırasında, ka-

639: 
642 

642 

642 

2:648 
648 

Sayfa 
nuni takibatı gerektiren bir olay cereyan 
edip etmediğine dadr yazılı soru öner
gesi, ve Adalet Bakanı Sedat Çunıralı ve 
İçişleri Bakanı Orhan öztrak'm yazılı ce
vabı (7/411) 648:649 

2. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'-
in, Doğu - Anadolu'da kurulması gereken 
Çimento Fabrikalarının kurulacakları yer
lerin tesbit edilip edilmediğine dair yazılı 
önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer 
Erten'in, yazılı cevabı (7/425) 649:650 

3. — Tunceli Milletvekili Fethi Üllrîi'-
nün, Tunceli'nin, merkez, Çemişkezek ve 
Pülümür ilçelerinde ikmal edilmiş olan 
elektrik tesislerinin maliyet miktarına ve 
bu teslislerin tevsiine ihtiyaç duyulup du
yulmadığına dair yazılı soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in, 
yazılı cevabı (7/460) 650:652 

4. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'-
nün, Tunceli ili ve ilçelerinin, İller Ban
kasınca yaptırılan su tesisatlarının maliyet 
'bedellerine ve belediyelerinin ne miktar, 
Tborçlandırıldıklarına dair soru önergesi, 
İmâr ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in, 
yazılı cevabı (7/461) 652:654 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki- Güler'in, Emirdağı - Bolvadin - Çay 
arasındaki 50 kilometrelik Devlet yolu
nun asfalt yapılıp yapılmıyacağına dair 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'm, yazılı cevabı (7/474) 654 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Trabzon Milletvekili Ali Itıza Uzuner'iıı 
kimyevi gübre dağıtımımın yetersizliği dola
yısiyle Tarım alanında ve özellikle çay üretim 
bölgesinde çekilen sıkıntılara dair verdiği 
demece Tarım Bakanı Turan Şahin, bu konu
daki (kalkınma plâniıyle ilgili çalışmaları da 
açıklar şekilde, cevap verdi. 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer, Av

rupa Konseyindeki grupııınuzun yaptığı Kıbrıs 
konusundaki çalınmalarını açıkladı. 

Avrupa Konseyi 16 ııcı Istişari Toplantısına 

katılacak asıl ve yedek üyelere ilişkin liste 
okunarak bilgiye sunuldu. 

Gelir Vergisi kanun tasarısının son madde
leri de görüşülerek tümü kabul edildi. 
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Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm; mavi 
küf hastalığının başlamasından itibaren tü
tün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Meh
met Yüceler ve 

Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
sorusuna da Sanayi Bakanı Muammer Erten ce
vap verdiler. 

Aydın Milletvekili Beşat Özarda'nm, komü
nistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu ve 
bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlarından 
olan sözlü sorusu, soru sahibi ikinci defadır. 
bulunmadığından, düştü. 

647, 696, 697, 698, 701, 710, 717, ve 720 sa
yılı sorular ilgili bakanlar hazır bulunmadı
ğından gelecek; birleşimde cevaplandırılacağı-
'Mldiriılerek, geni bırakıldı. 

15 Nisan 1964 Çaırşaımıba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime 20,09 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Mekki Keskin İsmet Kapısız 

* Kâtip 
Samsun 

Uy as Kılu; >r'.; * 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

idare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılmam halkkında kanun teklifi. 
(2/709) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın 

ile İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 

1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir 
fıkra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/658) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 691) 

3. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1963 yılı Aralık ve 1964 yılı Ocak: 
Şubat ayları hesabı hakkında Hesapları İncele
me Komisyonu raporu (5/84) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 654) 



BIRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : İlyas Kılıç (Samsun), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomiatîik cihazla (mevcudiyeti
nizi lütfen 'işare't buyurun. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
toprak ürünlerinin ve bu arada fındık ürünü
nün değerlendirilerek ihracı yoliyle dış ticaret 
açıklarının kapatılması hakkındaki konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı, fındık mevzuunda 
Sayın Topaloğlu, buyurun. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, zirai istihsalimizin artı
rılması konusunda alman tedbirlerle millî geliri
mizin bir nisbet dâhilinde yükselmeye başladığı 
görülmekte ve anlaşılmaktadır. Bu yönden Hü
kümete teşekkürü bir vecibe sayıyorum. Ancak 
zirai istihsalin artması ile çoğalan toprak ürünle
rimizin değerlendirilmesi ve yeniden dış pazarlar 
temini istikametindeki gayretleri eksik görmekte
yim. Memleketimizin 'büyük rakamlar ifade eden 
dış ticaret açıklarını, yine dışardan yapılan yar
dımlarla kapatmaktan ziyade, zirai mahsulleri
mizin ihracını temin ederek açıkların kapatıl
ması Hükümetin üzerinde hassasiyetle duracağı 
çok önemli bir konu olmalıdır. Misal olarak 
memleketimize her yıl 50 milyon dolara yakın 
döviz getiren fındık konusunu kısaca arz etmek 
isterim. 

Kaııadenizin dar ve arızalı toprakları arasın
da bulunan fındık bölgesinde bu mahsulümüz 
2 milyon insanın geçimini temin eden bir ihraç 
malımızdır. Son üç ay içerisinde senelerden be
ri görülmemiş şekilde fiyatlarında bir düşme vu-
kubulmuştur. Ve bu yüzden de birçok fındık 

BAŞKAN. — Yoklaraa işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz var, müzakerelere başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

tacirimiz, iflâs durumu ile karşı karşıya gel
mişlerdir. Fiyatlarda istikrarın temin edileme
mesi, ihracat politikasında zaman, zaman yapı
lan değişiklikler ve bu konu ile Hükümetin ya
kından ilgilenmemesi, alınması gereken tedbir
lerin elde olan veya olmıyan sebeplerle zamanın
da alınmamasından bu durumun meydana gel
diğini söylemekte isabet vardır. Bu ihmaller 
yanında bu şekilde millî servetimiz başı boş ola
rak mukadderatına terk edilmiştir. 

Halen 1962 - 1963 yılından devren yurt için
de 10 bin tona yakın fındık ihracedilmemiş, 
ardiyelerde çürümeye terk edilmiştir, önümüz
deki 1964 yılı mahsulü de Ağustos ayı sonların
da idrâk edilecek, bu suretle ihracı gereken mah
sul yüzbin tonun üzerine çıkmış bulunacaktır. 
Bu mahsulün ihracı ve halen eldeki mahsulün el
den çıkarılması tedbirlerinin hemen ve acilen 
alınması için, fındık ihracatçıları birlikleri, Ta
rım Satış Kooperatifleri ve müstahsil adına böl
genin ziraat teşekkülleriyle alâkalı bakanlığın 
müşterek toplantılar yaparak elbirliği ile fındık 
ihracı ve fiyatlarının korunması istikametinde 
çok acele olarak çalışmalara haşlanmasını temenni 
ederim, saygılarımla. 

2. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu; 
Yeni İstanbul gazetesinin, gericilikle mücadele 
komisyonunun camilerin okul yapılmasını istedi
ği haberi üzerine yaptığı konuşma ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Ali ihsan Göğüş'ün cevabı^ 
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BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, sizin gündem I 

dışı konuşmanız bir gazete havadisi üzerine de
ğil mi?.. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Evet 
efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET GEÇtOĞLU (Adana) — Muh
terem arkadaşlarım, dünkü Yeni İstanbul gaze
tesinde bir yazı neşredilmiştir. Bu yazıda de-
nilmektodir ki, camilerin kapatılıp okul haline 
getirilmesi istendi, gericilikle mücadele komis
yonu, imam - haltüp okullarıiMin ve Kuran kura
larının kapatılmasını tavsiye etti. Gericilikle 
mücadele komisyonu radyodaki dinî konuşmala
rın men'ini istiyor, camilerin kapatılmasını isti
yor. hattâ Diyanet İşleri Teşkilâtının da lağvı
nı istiyor. Bu, sıfat ve salâhiyeti olmıyan in
sanların kanunla, Anayasa ile kayıt altına, te
minat altına alınmış olan bu müesseseleri yok 
etmek hakkının acaba nereden almaktadırlar? 

YAHYA DERMANCI (İçel) — Bunlar doğ
ru mu hocam? " I 

MEHMET GEÇİOĞLU (Devamla.) — Doğ
ru, eğri, bize Hükümet iza»hat verir, efkârı 
umumiye de bunlarım hepsinin yalan olduğunu I 
öğrenmiş olur. I 

Mulh'terem arkadaşlarım, şimdi arz ettiğim 
konu, Yeni İstanbul gazetesinde neşredilmiştir. 
Bu gazetenin haberi, cidden esefle karşılanacak 
bir olaydır. Konuşmaya başlamadan önce, dinî 
bilgisizlikten mütevellit taassup ne kadar za
rarlı ise, dinsizlik ve komünistliğin memleket 
ve cemiyetin nizamlarımı yı'kma bakımından I 
tarif edilemiyecek bir ölçüde tehlikeli ve za- I 
rarlı olduğunu arz etmek istiyorum. (Alkışlar) 
Haber aldığıımıza göre gazetede bahsi geçen 
Gericilikle Mücadele. Komisyonunda cereyan I 
eden müzakerelerde bâzı dernekler komünist- I 
İlkle de mücadeleyi teklif etmişlerse de ret ile 
karşılanmışlardır. Bu teklif niçin reddedilmiş
tir? Bu teklifi reddedenler hakkında Hükü- I 
metin düşüncesi ve aldığı tedbir nedir? Bu I 
gazetede 'bahsedilen, Gericilikle Mücadele Ko
misyonu güya Atatürk'çüyüz diye ortaya çık
mışlar, sözde Atatürk'ün sözlerine inanıyorlar I 
ve memlekete 'bu şekilde ilânda bulunuyorlar. 
Halbuki bunlarım, gazetede okuduğum fikirle
rinin Atatürk'le hiçbir alâkası ve ilgisi yoktur. 
((Bravo sesleri, alkışlar) Zira kapatılmasını is- I 
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15.. 4 . 1964 O : 1 
tedikleri müesseselerin ama temeli olan Diyanet 
•İşleri Reisliği Teşkilâtı, Atatürk'ün zamanınh 
da kurulmuştur. Acaba bundan haberleri yok 
mu? Bu müessese öyle bir müessesedir ki, il
min, ahlâkın, faziletim ve içtimai nizamım kay
nağı ve .ama. temelidir. Bunu yok etmekle nasıl 
bir nizam, getirecekler, bunu açıklamaları lâ
zımdır. Bunu da halkın bilmesi gerekir. 

Atatürk 20 . 3 .19'28 tarihinde bir İngiliz ga
zetesine yaptığı beyanatta, «Türk Milleti da
ha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile 
dindar olmalıdır, dine; bizzat hakikate ina
nıyorsam öyle inanıyorum; dinimiz şuura 
muhalif, terakkiye mâni hiçbir şey emretme-
mistir.» diyor ve devamla; «Biz ne bolşevikiz, 
ne de komünistiz, ne biri, ne de diğeri ola
mayız. Çünkü biz milliyetperveriz ve dinimize 
hürmetkarız.» buyurmuş. Arkadaşlar, gazete
de okuduğum menfi fikirleriyle Atatürk ^ü 
geçinenlere Atatürk'ün İngiliz gazetesine ver
diği bu beyaniyle cevap vermek kâfidir, zan
nediyorum. Bu adamlar Atatürk'ü kendilerine 
kalkan yapmak suretiyle balkın dinî inançla
rını zedeleyici ve bozguncu fikirlerini acaba 
halka kabul ettirmeye mi çalışıyorlar? Bu kötü 
maksat ve gaye peşimde gezenler hakkında Hü
kümetin ne düşündüğünü öğrenmek, memleket 
ve millet menfaati icabıdır. Vatandaşları ren
cide eden bu gibi zararlı yayınlarım önlenme
sinde memleket faydalarını tadadetmek şimdi
den güçtür. B,ü hususta Hükümetin sesini çı
karmasını istilzam ederim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarımı. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Ali 
İhsan Göğüs. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ 
İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bir iddiayı orta
ya atıp o iddia gerçekmiş gibi onun üzerinde 
söz söylemeyi doğru bulmuyorum. Bir gazete
nin ortaya attığı iddia üzerinde, sanki bir ger
çekmiş gibi onun üzerine büyük büyük şeyler 
bina . etmek hakikatlere uygun .olmasa gerek
tir. Hükümet olarak biz, memleketin bütünlü
ğü meselesi üzerindo durmaktayız. Biz, memleke
tin bütünlüğünü sarsıcı cereyanlarla mücadeleyi 
bir Hükümet vazifesi olarak görmekteyiz. Parlâ
mento, elbetteki bu memleketin bütünlüğü 
üzerine eğilmiştir. Hükümet olarak da bu 
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memleketin bütünlüğü üzeriııo eğilmek en 
tabiî vazifemizdir. Bizim, gericilik şu, bu di
ye adlandırdığımız yok. Biz, mıızir cereyanlar
la, eşitliği bozucu, memleketi parçalayıcı cere
yanlarla mücadeleyi tabiî bir vazife addetmekte
yiz. Yoksa iddia edildiği gibi, inançlara, Ana
yasanın teminatı altındaki inançlara tecavüz ve 
tasallutu asla 'hatırımızdan geçirmemekteyiz ar
kadaşlar. 

Maruzatımız bundan ibarettir, hürmetlerim
le. 

3. -— Vazife, ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in dönüşüne ka
dar kendisine Çalışma Bakam Bülent Ecevit'in 
Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/869) 

BAŞKAN ~ Efendim sunuşlarımıza geçi
yorum. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, oku
tuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği

tim Bakanı İbrahim öktem'in dönüşüne kadar 
kendisine, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in Ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinizo sunulur. 
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i. — istanbul Milletvekili Tahsin Demirdy 

ve iki arkadaşının, Türk ve Yunan münasebet
lerinin genel muhasebesinin yapılmasına ve bu 
münasebetlere verilecek istikâmetin tâyininde 
faydalı olacak bir.Genel Görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/9) 

BAŞKAN —. Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
196-1 yılı başlarken yeniden ön plâna çıkan 

ve milletarası sahaya intikal eden Kıbrıs me
selesinin tabiî ihtilâtları cümlesinden olarak ve 
aramızda akdedilmiş olan 1930 mukavelesinin 
feshine varacak kadar had bir şekil alan Türk 
- Yunan münasebetlerinin Millet Meclisinde 
umumi bir muhasebenin yapılması, milletvekil
lerinin ve Hükümetin düşüncelerini Millet kür
süsünden bildirmeleri zaruretiyle ve bundan son
ra bu münasebetlere verilecek istikâmetin tâyi
ninde faydalı olacak bir genel görüşmenin açılma
sını Anayasanın 88 nci maddesinin verdiği hakka 
dayanarak, teklif ediyoruz. 

1 4 . 4 . 1 9 6 4 
İstanbul Çanakkale 

Tahsin Demirây Ahmet Nihat Akay 
Ordu 

Sadi Pehlivanoğlu 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Yarınki 

birleşimde gündeme alınıp alınmıyaeağı husu
su görüşülecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

21. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna hâ
sı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
ti ayısı : 638) (1) 

BAŞKAN — Maliye Vekilinin bir 
vaı\ okutuyorum. 

teklifi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 26 sıra numarasında yer 

lan «Cider Vergileri Kanununun bâzı madde-

(l) 638 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-

lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısının» 
1964 malî yılı ile ilgisi olması sebebiyle, önec-
liklo ve gündemde bulunan diğer tasarılara. 
takdimen görüşülmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Teklifi oyunuza 
Kabul etmiyenler.. 

sunuyorum. 
Kabul edil-

BAŞKAN 
Kabul edenleı 
mistir. 

Tümü üzerinde söz ist iyen arkadaşlarımıza. 
söz vereceğim, grupları adına söz istiy enlerden, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Pertisi Crupu adı
na Sayın İrfan Baran... Yoklar. 
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Millet Partisi Grupu adına Sayın. Kâmil inal.. 

Yoklar. 
Sayın ihsan G Ursan, grup adına mı efendim? 

Sayın ihsan 0Ursan grup adına konuşacaksınız, 
öyle mi? 

İHSAN GÜRSAN (Izmİr) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 

(İzmir) —• Muhterem arkadaşlar, Muhterem Baş
kan. Tetkik ve. müzakeresine başlanmış olan ka
nun tasarısının ihtiva ettiği maddeler itibariy
le zaruri değişiklikleri ihtiva ettiğine inanmak
tayız. Bu itibarla Hükümet teklifine göre do
kuzuncu, •Geçici Komisyon teklifine göre de se
kizinci maddede yer alan bâzı akaryakıt mad
delerine zammı derpiş eden madde hükmü ha
riç olmak üzere diğer maddeler üzerinde gru-
pumuza dâhil milletvekili arkadaşlar kanaat
lerini kendi inançlarına göre serbestçe izah ede
cekler ve düşüncelerini arz edeceklerdir. An
cak akaryakıta zammı derpiş eden maddeler üze
rinde grupumıız adına konuşmalarımızı İm mad
deye sıra geldiği zaman arz edeceğiz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN —- Şahıslar adına söz istemiş ar
kadaşlara söz veriyorum. İlk söz Sayın Arif 
Hikmet Güner'in. Buyurun efendim. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Gider Vergi
si Kanunu tadil tasarısı, Sayın ihsan Gürsan 
arkadaşımızın bahsettiği veçhile kısmen ıslâh. 
tedbirlerini ihtiva etmekte ve kısmen de zam 
tedbirlerini havi bulunmaktadır. Vergi poli
tikamız mevzuunda Gider Vergisi Kanunu 
ehemmiyetli bir yer işgal etmektedir. Ve bütün 
ekonomik hayatımızı kavramaktadır. Burada 
yapılacak oylama bütün iktisdi hayatımıza ini
kas eder. O bakımdan bu mevzu üzerinde, vergi
ler üzerinde dururken çok daha titiz ve dikkat
li olmak lâzımdır. 

Bu tasarının en mühim noktası telâkki et
tiğimiz akaryakıt zam mevzuunda söyliyecek 
pek çok söz vardır. Bu zamma sebebolarak gös
terilen hususlardan birincisi; akar yakıt sarfi
yatı üzerindeki mııvaızeınesiz'lilk, yanliı gaz, motorin 
sarfiyatının- eskiden takibetmekto olduğu artış 
temposunun bizim rafineri tesislerinin istihsaline 
muvazi olarak devam etmesi ve motorine nisbet-
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le gaz biraz daha ucuz göründüğü için motorine 
gazın karıştırılması' suretiyle istihlâkini düşünü
lenden fazla döviz muvazenemizi bozacak ve 
rafineri tesislerinin istihsalinde bir takim güç
lükler yaratacak şekilde artmış olması; ikinci
si de Demiryolları ile Karayolları arasında re
kabet imkânsızlığının doğması. 

Şimdi evvelâ ikinciyi ele almak suretiyle 
bu husustaki düşüncelerimizi arz etmek isti
yorum. 

Demiryolları, Karayolları ile rekabet edeme
mektedir. Edemediği için akaryakıta zam ya
pılırsa rekabet edeceği zannedilmektedir. Evve
lâ, Devlet Demiryolları vasıtalarının bir kısmın
da Karayolları vasıtalarının kullandığı motorin 
kullanmaktadır. Devlet Demiryolları politika
sında dizelizasyona gidilmektedir. 33 lokomoti
fin, nihayet 90 lokomotife, ondan sonra 15 yıllık 
devre içinde 300 veya 400 lokomotife çıkarılma
sı düşünülmektedir. 

Anlaşılıyor ki, Karayolları nakil vasıtaları 
ne kadar akar yakıt kullanacaksa DD Yolları 
da o kadar akar yakıt kullanacaktır. Binaen
aleyh karayolları vasıtaları için artmakta olan 
akar yakıt fiyatları DD Yollan için de artacak
tır. Yoksa DD Yolları bundan istisna edilmiye-
cektir. Rekabet şartlarını yalnız ve yalnız akar 
yakıt fiyatlarında aramak, âmillerden yalnız bir 
tanesine sarılmaya sebebolmaktadır. Ve bir nok
taya sarılma da, esasen her ikisine de tatbik 
edileceği için, her hangi bir netice vermiyecek-
tir. Bu, ancak zam için arana, aranabulunabilen 
bir sebep olabilir. 

İkincisi, motorin ve gaz istihlâkinin Türkiye'
de istenilen şekilde, istenilen nisbette artmamış 
olması. Ve deniyor ki, işte gaz nisbeti şu nisbet
te artıyordu, fakat şimdi normalin yüzde 18 da
ha üzerine çıkmıştır. Biz eğer bu şekilde devam 
ettiğimiz takdirde rafineri tesislerinin imalâtm-
daki nisbeti aştığımız için ithal etmek zorunda 
kalırız, döviz ödemek zorunda kalırız. Bu bakım
dan motorine, gaza bir miktar daha zam yapmak 
suretiyle gaz istihlâk seviyesinin aynı tempo ile 
devamı temin edilmiş olacaktır. Böylece hem bir 
muvazene temin edilmiş, hem de Hazineye bir 
bir miktar gelir temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, gaz ve motorin mese
lesi Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında bir cüz 
teşkil eder. Evvelâ bizim Türkiye'deki sanayi ve 
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vasıta politikasını tesbit etmemiz lâzımgelir. , 
Çünkü akar yakıt ve çeşitleri, sanayiin, nakil i 
vasıtalarının muharrik kuvvetidir. Eğer biz na
kil vasıtalarında ve dizelizasyon işlerinde poli
tikamızı tam tesbit edememişsek bu tip muvaze
nesizliklerle yarın tekrar karşı karşıya kalma
mız daima muhtemeldir. Biliyorsunuz ki, Tür
kiye'de son zamanlarda dizel kamyonları inkişaf 
etmekte, daha doğrusu daha çok kullanılmakta
dır. Bunun elbette bir sebebi vardır. Bunun se
bebi yalnız motorin ucuzluğundan değildir. Mo
torin ucuzluğu büyük rol oynamıştır, ama yalnız 
motorin ucuzluğu sebebolarak gösterilemez. Bu
nun yanında birtakım daha sebepler vardır. Şim
di DD Yolları dizelizasyona giderken, kamyon 
montaj sanayii Türkiye'de inkişaf ederken ya
rın ki, döviz imkânlarımızı düşünmek suretiyle, 
rafineri tesisleri istihsalinde motorin, gaz ve 
benzin nisbetlerinin de göz önünde tutulması su
retiyle Türkiye'deki montaj sanayiin ona göre 
bir istikamet vermek lâzımdır. Montaj sanayide, 
esasen motorin ucuz olduğu için dizel üzerine 
istinadetmektedir. Buna zam yaparsak, yarın 
nereye götürüleceği belli değildir. Bu sahaya ya
tırılmış olan sermayelerin yarın gayriiktisadi 
bir duruma gelmeleri muhtemeldir. Onun için 
bugünden bu sahada ne düşünüyorsak, Türkiye'-' 
deki muharrik kuvvetlerin hangi akar yakıt ile 

ne nisbette kullanılmasını bu 15 yıllık plân içe
risinde öngörüyorsak ona göre bugünden fiyat
ları ve ithal durumumuzu ayarlamak lâzımgelir. 
Bugün, adamlar dizel ithal edecekler, belki di
zel grupları kullanacaklar, Devlet Demiryolları 
dizel lokomotiflerini getirecek; yarın fiyatlar 
birtakım muvazenesizlik ve döviz güçlükleri se
bebi ile değişecek ve böylece iktisadi diye, reka- I 
bet imkânı vardır diye düşünülen yatırımlar, ya
rın rekabet imkânından mahrum olacaklardır. 
Evvelâ, bu politikayı tesbit etmek lâzımgelir. 

Gaz ve motorinde bu iddiaların yanında bir 
de bütan gazına zam yapıldığını görüyoruz. 
Türkiye'de sarfiyatının artışı motorine karıştır
maktan ziyade^ ki, biliyorsunuz acaba kaç kam- I 
yon sahibi motorin kullanan vasıtaya gaz karış
tırır veyahut da karıştıran şoföre müsaade eder, 
bu belki olmuş olabilir de. Ama istihlâk artışını I 
buna- bağlamak tamamen hatadır. I 

YAHYA DERMANCI (içel) — Tarım alet
lerinde, traktörlerde oluyor. | 
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ARÎF HİKMET GÜNER (Devamla) — 

Traktörlerde olmaz beyefendi. Kimse traktör 
sahibi adam, motorin kullanırken o gazı kullan
mak suretiyle vasıtanın daha erken harabolması-
na müsaade edemez. 

Gaz istihlâkinin artışının başlıca sebebi, 
biliyorsunuz; kışın kömürü herkes alamamakta
dır. Bu sene İstanbul ve Ankara'ya kömür veril
mişse, fazla olduğundandır. Bu, Karabük tesis
le rainin lâırazalsı seıbeıbüylta kulknıaim'adığıı koflum 
diağıltlıllnıış olmıasiınd'andijr. 

Şimdi, kömür, önümüzdeki yıllarda - ben 
Bütçe Komisyonunda Sayın Vekilden sorduğum 
zaman bunun bu şekilde devam edebileceğini söy
lememişlerdir. Ancak, cari usullerin devam ede
ceğini söylemişlerdi. - kömür karnesi olmayıp 
da yeniden kömür almak istiyenlerin'alma imkâ
nına malik olmadıklarını, müracaat edenler bi
lirler, demek oluyor ki, mevcut kömür konten
janının dışında Karabük Fabrikaları tamamen 
çalıştığı takdirde, vatandaşa yeniden kömür ver
me imkânı yok. Vatandaş da kömür alamadığı. 
için birtakım gaz sobaları kullanmıştır. Çoğu fa
kir olan vatandaşların evlerinde yemek pişirmek 
için başka imkânları da yoktur. Onun için evle
rinde, hemen hemen her ailenin evinde gaz ocağı 
vardır. Bugün sarf edilmekte olan gazın da bü
yük bir nisbeti bu evlerdeki gaz ocaklarında 
kullanılmaktadır. Bir kısmı ısıtma için kullan
maktadır. 

Praıtik gelmektedir. îşte gidip döndükten 
sonra evinde kaldığı müddetçe, pratik olması 
se!bebiyöe Gaz Sobası kullanmaktadır. Devamlı 
kışın ısıtma vasıtası olarak kullanan aileler par
makla gösterilecek kadar azdır. Onun için es
babı mucibe olarak ibu da zikredilmektedir, 
«ısıtma vasıtası olarak kullanılmaktadır» diye, 
gazı ısıtma vasıtası olarak kullanan vatanda şia
rımız haMkaten çok azıdır. Evinde daimi ısıtma 
için gaz yakması büyük bir masraf, büyük 'bir 
külfet değildir. Ama bir yüktür. En çok fakir 
vatandaşların, bilhassa yemek ihtiyaçları için; 
çünkü oralarda gaz sobası da yoktur, son za
manlarda 'bütan gazı girmiye başlamıştır, fakat 
bütan gazına havagazı rekabet edemiyor diye 
ona da zam yapılmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım; maliyede şöyle bir zih
niyet var. Vergiye ihtiyaç var. Onun için bakı
yor, arıyor acaba bir imkân nerede var. Nerede 
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fazla bir sarfiyat görüyorsa derhal oraya yük-
lemmektedir. Bütan gazına zam bundan ileri 
gelmektedir. Görülmüştür iki, Bütan gazı ya-
kı't ihtiyacı kıtlığı dolayısiyle fazla istihlâk edil
mektedir, havagazına talep azalmıştır. Esasen 
havagazı her istenilen yere doğru dürüst veril
memektedir. Havagazı istiyen 'vatandaş masraf
ları kendi karşılamaktadır, şayet sokakta ha
vagazı yoksa. Havagazı almak 'için de, vaıtan-
dıaş masrafı kendisi yapmaktadır. Halbuki bü
tan gazı vatandaşın kapısına kadar gelmekte
dir. Lüzumlu ocağı aldıktan sonra her aile 30 mu, 
32 İüra mı ne verirse (bidonu alır, yanma koyar 
ve istediği gibi kullanır. O bakımdan da bu 

noktadaki teMifimiz ve görüşümüz şudur; bil
hassa memlekette dizalizasyon mevzuunda bir 
takım çalışmalar vardır. Ve Türkiye sanayii 
ve bilcümle muharrik vasıtalar bu akaryakıtı 
kullanacaktır. Dizalizasyona mı gidilecek, yok
sa daha çok benzin veya gaz mı kullanan vası
talar üzerinde çalışacağız, bunun ana hattı teısbit 
edilmelidir. Yoksa, denilmelidir ki, bizim Tür
küye *de rafineri tesislerinde bu gazlardan han
gi nisbette imâl ediliyorsa vasıtalarımızı da o 
nispet dâhilinde yapmaya ve kullanmaya gayret 
edeceğiz, çalışacağız, malî politikamız bu ola
cak. Ama bu politika acaba bu vasıtalar bakı
mından dünyada yarın gireceğimiz müşterek 
pazardaki rekabetlerimiz (mevzuunda acaba isa
betli ollur mu, olmaz mı? Bu, ayrıca münakaşa 
edilebilir. Ama bugün için ımaliyenin bu nokta
da, bu fikirde ölüp olmadığının bilinmesi lâzım-
gdlir. Yoksa bir montaj sanayii kurarken fir
malar dizel kamyonu mu yapsınlar, yoksa ben
zinle çalışan vasıtalar mı yapsınlar. Bunları 
bugün fiyatları ucuzdur diye alanlar yarın fi
yatları yüksek olduğu takdirde bir kenara mı 
atsınlar? Sözlerimi iburaya getirdikten sonra 
ben gaza zam yapılmasının, Bütan ve Lepeke ga
zına zam yapılmasının, nükhetlerinin yarınki is
tihlâk karşısında yeni muvazenesizlikler meyda
na getireceği ve yeni zamlara yol açacağı kana
atinde olduğum için, (bilhassa fakir vatandaşın 
yakacağı ve yemek pişinmesi için tek ısıtma 
vasıtası bulnduğu için, bu zammın isabetsiz 
olduğu kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

Sayın Kapısız ? Yok. 
BAŞKAN — Sayın Nur Baki? Yok. 
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Sayın Diler? 
NİHAT DÎLER (Erzurum) _ Ben madde

ler üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Koıcamemi? Yok... 
Sayın Necmettin Küçüker? Yok... 
Sayın Reşit Ülker? Yok... 
Sayın Halil özmen? Buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, memleketimizin 'içerisinde bulundu
ğu iktisadi ve malî durumu yakinen biliyorum 
ve ıhergün bunları müşahede ediyorum. Bir ta
raftan seviniyorum, öbür taraftan da ıstırap 
içerisinde hergün bir volkan gibi Ikaynıyorum. 

Arkadaşlar, bir memleketin yükselmesi, ile
riye gitmesi kalkınabilmesi için her şeyden ev
vel iktisadi durumunun, malî durumunun yük
selmesi lâzım; onun iyi olması lâzım. Bu, hangi 
yönlerden olacaktır ve nasil olacaktır? Bu, he
pimizin vaaifesidir, sade Hükümetin vazifesi 
değil. Yüce Parlâmentonun vazifesi, Türk mil
letinin vazifesi, Türk vatandaşının da vazifesi
dir. Şimdi gönül, bu memleketin yükselmesini 
istiyor ve Beş Yıllık Plânın muvaffak olmasını 
diliyor. Memleketimizin gelecek yıllarda ışıklı 
günlere, nurlu günlere kavuşmasını istiyor. Bu
nun için büyük temennilerde bulunuyor. Ama 
arkadaşlar bunun sadece şurada gördüğüm mo
torine ve gazyağma bir miktar zam yapılma-
siyle kavuşulacak bir muvaffakiyet olduğunu 
zannetmiyorum. Motorine ve gazyağma bir mik
tar zam yapmak bizi ileriye götürmiyecektir. 
bilâkis geriye götürecektir. 

Sayın Maliye Bakanı isterse sözlerimi not 
etsin, gelecek sene, öbür sene burada konuşmak 
şerefine nail olabilirsem aynı sözleri tekrar et
mekten çekinmiyeceğim. Motorin ve gazyağma 
zam yapılması, küçük miktarda da olsa, bizi 
muvaffakiyete değil, ademi muvaffakiyete gö
türecektir, arkadaşlar. 

Şimdi bu fikirlerimi muhtelif yönlerden kı
saca Yüce Heyetinize arz edeyim. Memleketimiz 
geri kalmıştır, daima geriye gidiyor, geri kal
makta devam ediyor. Biliyorsunuz nüfusumu
zun yüzde 80 i köylü ve çiftçidir. Çiftçiye di
yorsunuz ki, beş dönüm arazin varsa onu trak
törle sürmeye gayret et, onu muhtelif yönler
den genişlet; imar et, 100 - 200 - 1 000 dönü
me çıkar. Ve bir taraftan da gübre vermek isti
yorsunuz, daha iyi inkişaf etsin, diye.. 



M. Meclisi B : 91 15 . 4 . 1964 O : 1 
Arkadaşlar, küçük çiftçinin elinde bir şey 

yoktur, o zaten kuyruğu güdük eşeği ile 50 dö
nüm kıraç arazisi ile ıstırap içindedir ve gün 
geçtikçe de ıstıraba gömülmektedir. Bunu böyle 
bilin arkadaşlar. Anadolu'nun bir çocuğu olarak 
haykırıyorum size. öbür taraftan orta çiftçiye 
gelelim; o kendi halindedir. Ama büyük çiftçi 
istediği şekilde kazanmaktadır, istediği şekilde 
de harcamaktadır. 

Şimdi, geçen yılki mahsul vaziyetimizi yakî-
nen gördüğüm için biçer - dövere ve traktöre 
bu memleketin ne kadar ihtiyacı olduğunu an
ladım ve mahsullerin yağmur altında kaldığını 
gözümle görerek de şahit oldum. Traktöre ihti
yacı olan bir memleket olarak, onunla ziraat et
mek ihtiyacında olan bir memleket olarak trak
törde yakacağımız motorin ve gazyağma şu hal
de köylünün en büyük ihtiyacı olacaktır. Bir 
defa Sayın Maliye Bakanını ve arkadaşlarım 
gazyağma küçük bir miktar zam yapsanız, ev
velâ küçük çiftçiye ve orta sınıf halk tabaka
sına bu zam intikal edecektir. Ve hiçbir zaman 
Hükümetin politikası tasvibedilmiyecek, Beş 
Yıllık Plânın muvaffakiyetine gidilemiyecektir, 
arkadaşlar. Bir defa köylünün traktör ihtiyacı 
bakımından mühim bir unsurdur. Gazyağını 
yakacak, traktörünü sürecek, istediği şekilde 
çiftçiliğini yapabilecektir. Ama, buna 10 ku
ruş da zam yapsanız, 20 kuruş da zam yapsanız 
yine geriletecektir, ileriye gidilemiyecektir. 

İkinci kısım muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Turizm r"i Tanıtma Bakanımız, memleketin bu
gün b . şeyden evvel turizme ihtiyacı olduğu
nu, dış turizmle birlikte iç turizmin de oyna
ması icabettiğini, memleketin bir yerinden di
ğer bir yerine yolcuların, turistlerin, bilhassa iç 
turistlerin gitmesinin icabettiğini ve memleke
tin bu suretle para kazanması lâzımgeldiğini 
söylediler ve arkadaşlarımız da bunu yadettiler. 
Hattâ bir tanesini çok iyi hatırlıyorum, şu mu
kaddes kürsüden, Türk milletinin kâbesi olan 
şu kürsüden turistin altın yumurta yumurtla
yan bir tavuk olduğunu söyledi. E!.. Böyle bir 
mühim mevzuda, çok mühim bir mevzuda biz 
tutuyoruz, gazyağma ve motorine zam yapmaya 
çalışıyoruz. Bakın neticesi nasıl olacak1? 

Muhterem arkadaşlar; bir hafta, 10 günden 
beri istanbul'da idim, bir vazife ile; size itiraf 

ediyorum, söylüyorum Sayın Maliye Vekilim; 
koskoca İstanbul şehrinde kuş uçmuyor... (Gü
lüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım; müşahedelerime is
tinaden ıstırap içine gömülü bir arkadaşınız ola
rak haykırıyorum, geçen sene bu mevsimde is
tanbul'a gittiğiniz zaman bir taraftan diğer ta
rafa binlerce insan kaynıyarak geçerken bu 
.sene İstanbul sokaklarında kimseyi göremedim 
arkadaşlar. Hele, ticaret sınıfı, 'küçük esnaf, 
tüccarın, ağzını bucak açimııyor muhterem, arka
daşlarım. E, böyle iktisadi balkımdan, malî ba
lomdan çökmüş bir memlekette biz tutuyoruz 
motorine ve gazyağma zam yapmaya çalışıyo
ruz. Hayır arkadaşlar, iyi netiıcıe vermiye'celk-
tir. İç turizm yürümiyecektir, iıç turizme akın
lar olmıyacak'tiır. Çünkü, beni götürecek, sizi 
götürecek olan o MAS otobüsleri dizel ınotor-
lariyle çalışmaktadır. Ve motorin yağı alacak
tır. ' Bir yerden diğer yere götürecektir. Ucuz 
olursa-, istediğiniz her ycırc gidebilirsiniz arka
daşlar, ama pahalı olursa gidemezsiniz. Bun
lar' bir hakikattir muhterem, arkadaşlariım. Bu
rada Ahmet'in, Mehmet'in dâvasını çalmıyo-
ruz, memleketin ıstırabını sizlere söylüyorum. 
İç. turizm işlemedikçe memleketin kalkınması
na. irnlkân yoktur. Küçük Yunanista.n'ı derhal 
gözünüzün, önüne alın arkadaşlar. Artık Türk 
Milleti olara'k uyanmak zamanının geldiğine 
inanıyorum, Yunanistan, arkadaşlar, 1 mil
yar lira dış tur izimden para. alıyor; 1 milyar 
lira... Ne kadar yükselmiş... Bizim ınemleketi
miz gibi Cennet de değildir. Kayaların, taşla
rın 'tepesine çam. lağaıcı dikmekle meşgul. Biz 
ise güzel Anadolu'muzu güzelleştirmek için çam 
ağacı değil her .gün orm anlamımızı! tahribetmek 
suretiyle .güneşin altında bozkırlara döndürüyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, belki bu sözlerim çjok 
sayın arkadaşların bâzıları tarafından tasvi-
bedil'miyebllir, beğenilmiycbillir; sizin yüksek 
fikirlerinizi, kıymetli fikirlerinizi ben de dinle
mek isterini. Yalnız, ben 5 Yıllık Plânın mu
vaffak olmasını, Türk Milletinin başarıya git
mesini can ve gönülden arzu eden, Hüküme
tin başarısını destekliycn bir arkadaşınızım. 
I^akat, aeıları, ıstırapları Yüce Parlâmentoya. 
söylemek, Türk Milletinin ıstırabını söylemek 
de benim en büyük vazifemdir. 
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Arkadaşla]', Yüce Heyetiniz karar verir, | 

50 değil 100; 100 değil, 200 'hemen kanun çı
kar ve Sayın Maliye BakanTmi'z da tatbik eder. 
İnşallah memleketimiz gelecek yıllar daha iyi 
günler görür. 

Muhterem arkadaşlarım, iç turizmden son
ra karayollarına da tesir edecektir. Karayol
larından binlerce insan bir taraftan diğer ta
rafa gitmekte ve Anadlu'yu, memleketini karış 
karış tanımak istemektedir. Artık memleke
tin insanları eskisi gibi yerinde saymak iste
miyor, gidip görmek istiyor. Yozgat, Konya, I 
izmit, Efes, Bergama, Anadolu'nun diğer ta- 1 
raflarını görüp, oradan bâzı neticeler almak I 
istiyor. Bilhassa Nevşehir'i görmek istiyen pek I 
çok arkadaşlarımız, peJk çok memleket çocuk
ları vardır. Bu balkımdan da karayollarına te
sir edecektir. Hele Devlet Demiryollarına en 
büyük darbe vurulacaktır. Onlar da motorinle I 
işlemiyor mu? Sayın Maliye Vekilim günler
den beri, bütçenin takdiminden beri dizelizas-
yondan fbahsetmektedir. 5 yıllık plân onu 
âmirdir, ona da tesir edecektir. Şimdiden 
Yüce Heyetinize arz ediyorum, Devlet Demir
yollarına daha büyük darheyi vuracaktır. I 

Şimdi değerli arkadaşlar, şu hususa da 
dokunduktan sonra sözlerime son veriyorum; 
Ankara, içinde oturduğumuz şehir, Başkent, I 
Türkiye'nin gözbebeği olan Ankara bir memur I 
şehridir. Çankaya'nın 'hemen gerisinde, aşağı- I 
da belediyemizin biraz daha gerisine çıktığı
nız zaman, gecekondu mevkilerine gittiğiniz 
zaman arkadaşlar, gücenmeyin insanlığımdan 
u)t anıyorum, gecekondu ıinınt-akalnını gezeımi-
yorum. Ne suyu var, ne 'elektriği var, her I 
liirlü medeni haklardan malınım. Tutuyorsu
nuz 'böyle bir insanın yakacağı, yemek pişire- I 
ceği, suyunu ısıtacağı .gazyağına zam yapıyor
sunuz. Onu elinden tutacağımız yerde, fakir 
vatandaşın elinden ekmeğini düşürmek istiyor- I 
sunuz. I 

Muhterem arkadaşlar; vergiye esas alınan 
iki mevzua yani motorinle gazyağına dokunul-
'iriıamasrui: ıSayın Maliye Vekiline birkaç defa 
arz ettim. Bu memleketin tasarruf yapacağı I 
öyle mevzuları, öyle mevzuları, öyle yerleri 
vardır kd; eğer Yüce Parlâmıen/to ve Sayın Ma
liye Bakanım bu mevzular üzerine eğilirse bi- j 
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zim bütçemiz milyarlara varır arkadaşlar, mil
yarlara varır. Eğer iSayun Maliye Bakanı ba
na yardımcı olurlarsa ben akşama kadar, ak- ^ 
şamidan sabaha kadar bu memleketin nasıl is
raflara gark .olduğunu, nasıl israfa gittiğini 
ispat etmeye nazırım. Devletin resmî arabaları 
sabahtan akşama kadar resmî iş yapmamakta
dır, hususi işlerde kullanılmaktadır, arkadaşla
rım. Sabahtan alkşama kadar hem de öyle 'bir, 
iki kişi değil muhterem arkadaşlarım, sabah
tan akşama kadar - ben geceleri çıkmadığım 
için göremiyorum ama - saibahtan akşama ka
dar takibediyorum, harıl hani kullanılmakta
dır arkadaşlar. Biraz evvel Meclise gelirken 
bir tanesini yolda yakaladım-; «Bir daha seni 
yakalarsam derhal bildiririm, dedim, derini 
bildiririm.. Bir defaya mahsus olmak üzere 
affediyorum, ama bir daha görürsem seni der
hal bildiririm, dedim. (Alkışlar) 

ŞÜKRÜ KÖ'SiEREtfSOĞDIJ (Van) — Numa
rasını al bundan sonra. 

' HALÎL ÖZMJBN (Devamla) — Bundan son
ra almaya söz veriyorum. 

I Muhterem arkadaşlarım, Yüce Parlâmento 
| olarak, Türk Milleti olarak, Türk Vatandaşı ola

rak, hepimiz bu mevzulara eğilmedikçe; son hız
la çökmekte olan israfa., Devlet Dairelerinde, 
resmî sektörde son hızla çökmekte olan israfa 
son vermedikçe plânın muvaffakiyetine imkân 
olmadığı gibi, Türk Milletinin başarıya varma-

I sına da imkân yoktur, arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; maruzatım 
kısa olacaktır. Vergi reformu adı altında geti
rilen tasarılardan birisi olarak müzakeresine 
başlamış bulunduğumuz, Gider Vergisinin bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı hükümlerin 
ilâve edilmesine dair bulunan bu kanun tasarısı 
üzerinde ve bilhassa akaryakıta yapılan zamlar 
üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; takdir buyurursunuz 
ki, bilhassa akaryakıta yapılan zamlar vergi re
formu ile uzaktan yakından ilgisi olmıyan,.doğ-

I rudan doğruya zam mahiyetinde olan hüküm-
I 1er getirmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin esbabı 

mucibe olarak bu zamlar hakkında ileri sürdüğü 
nıütalâalar, ileri sürdüğü görüşlerin hakikate 
ne kadar tevafuk ettiği üzerinde bilhassa dur
mak istiyorum. Yüksek Heyetinizin hatırında-
dır, geçen sene akaryakıta zam bahis mevzuu ol
duğu zaman yalnız benzin, mazot ve motorine 
zam yapılmış, gazyağı bundan istisna edilmişti. 
Bir kısım arkadaşlarımız tarafından, «gaza ne
den zam yapılmıyor?» şeklinde ileri sürülen 
mütalâalar karşısında, Sayın Maliye Bakanı, 
aynen, gerek Karma Bütçe Komisyonunda, ge
rekse Yüee Heyetinizin huzurunda, vergiye mü
tehammil bulunmıyan, bilhassa köy ve kasaba
lar halkının yegâne tenvir maddesi olan gaza 
zam yapmayı adaletle, hakkaniyetle kabili telif 
görmüyoruz, bu itibarla gazyağına zammı dü
şünmedik, şeklinde ifade buyurmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, acaba geçen bir se
ne zarfında bu vergiye mütehammil bulunmı
yan köylümüz ve küçük kasabalarda yaşıyan 
halkımız, büyük ölçüde bir refaha ulaştılar da 
mı şimdi gazyağına, hem de 14 kuruş gibi bü
yük bir zamla karşıkarşıya bırakılmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu zammın mucip 
sebeplerinden birisi olarak gösterilen husus; 
diğer akaryakıt maddeleri yani benzin ve mazot 
fiyatları artırıldığı halde gaza zam yapılmaması 
neticesi, deniyor ki, Hükümet tarafından, Tür
kiye'de gaz istihlâkinde muazzam bir artış ol
muştur ve ucuz fiyatta bırakılmış bulunan gaz
yağına bir kısım ahvalde benzin, bir kısım ah
valde motorin karıştırılmak sureti ile diğer 
maddeler yerine ikame edilmeye başlanmıştır. 
Bu itibarla gazyağına motorin karışımı dizel mo
torlarında kullanılmak suretiyle bir kısım tek
nik mahzurlara da sebebolundnğu ileri sürül
mektedir. 

Muhteerm arkadaşlarım; gene komisyonun 
esbabı mueibesinde deniyor ki : «Bu şekilde ka
rışık yakıt, motorun ömrünü kısaltmaktadır bir... 
ikincisi, ayrıca yakıt sarfiyatını normalin üs
tünde artırmaktadır...» 

Muhterem arkadaşlarım; şu esbabı mucibe 
ile bendeniz, .komisyonun tenakuza düştüğü ka
naatindeyim. Motorun ömrünü kısalttığı, komis
yon tarafından dahi kabul edildiğine göre bin
lerce lira verilmek suretiyle bir dizel motoru 
satınalmış bulunan kimse, ister sanayide kul-
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1 ansın, ister nakliyatta kullansın, isterse zirai 
istihsalin artırılmasında, traktörde kullansın, 
öyle talimin ediyorum ki, aklı başında hiçbir 
kimse .1 - 5 kuruş litresinde kazancım olacak 
diye motorinle- gazı karıştırmayı asla aklından 
geçirmez, Oiinkii, ihraz ettiği zarar kazancının 
çok daha üstünde olacaktır. Motoru daha çok 
tahribolacaktır. 

Binaenaleyh, bendeniz de bu işten, bir parça 
anlıyan bir arkadaşınız olarak, muhtelif vası
tası bulunan kimselerle temas ettim, soruştur
dum. Bu husus, hiçbir kimsenin en ufak ölçüde 
aklının köşesinden bile geçmiyen bir husustur. 

İkinci sebebolarak deniliyor ki ; muhterem 
arkadaşlarım; «Ayrıca yakıt sarfiyatını norma
lin üstünde artırmaktadır.» Muhterem arkadaş
larım, normalin üstünde yakıt sarfiyatı arttığı
nı komisyon kabul ettiğine göre, acaba bunu 
kullanan vatandaş fark edemez mi? Ve norma
lin üzerinde sarfiyat olduğuna göre bunu kul
lanmakta o vatandaşın, o müessesenin, o şahsın 
ne gibi bir menfaati olur? Binaenaleyh, düşük 
bir fiyatla karıştırdığı gazı, daha fazla sarf et
mek sureti ile cebinden ödiyecektir. Böyle bir 
yol ihtiyar etmesi asla düşünülemez. 

Muhterem arkadaşlarım, benim tebarüz et
ti rmeye çalıştığım nokta, gaz fiyatlarının artı
rılmasında mucip olarak getirilen sebepler ben
ce gayrikabildir. Ve sureti katiyede hakikata 
tetabuk etmemektedir. Olsa olsa Hükümet kar
ışımıza. çıkı]); «f> Yıılıtok Blâını 1964 yılırada tat
bik edebilmesi için benim finansmana ihtiya
cım vardır, sırf bu finansmanı temin için 
bu zammı getiriyorum» derse daha samimî, da
ha objektif bir beyanla ve esbabı mucibe ile Yü
ce Meclisin karşısına çıkmış olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım; gazyağı ve mazota 
yapılacak zamların neticesinde bendenizin ka
naatine göre, hayat daha pahalı]aşacaktır. He
pinizin malûmudur ki bugün Türkiye'mizde esas
lı surette traktör sayısı günden güne artmakta 
ve zirai istihsal bu modern vasıtalarla yürütül
mektedir. Bu traktörlerden büyük bir kısmı 
motorinle, yine ehemmiyetli bir miktarı da gaz
la çalışmaktadır. Motorin ve gazın her litresine 
yapılacak zam istihsal masraflarını da artıracak
tır. Ayrıca, istihsalin veya ithalâtın ticari eşya
nın bir merkezden diğer merkeze nakli için, nak
liyede keza nakliye ücretlerinin artmasına se-
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bebolacak ve bütün bu artan fiyatlar netice iti
bariyle müstehlikin kesesinden çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, akar - yakıta yapılan 
zammın sosyal adaletle de kabili telif olmadığa 
nı, sosyal adalete uymadığını arz etmek isterim. 
Çünkü gaz ve motorin istihlâkinde alman vası
talı bir vergi mahiyetindedir. Demin de işaret 
ettiğim gibi bilhassa gazyağı, fakir köylü ve kü
çük kasabalarda yaşıyan halkımızın yegâne ten
virat maddesi olarak kullandığı bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki. 
litrede 14 kuruş zam, aız bir zam değildir. Fakat 
bir köylü 1 litre ga<z alafbilmek için çoluğunun ço
cuğunun nafakasından kesmek, yumurtasını sat
mak mecburiyeti ile karşı karşıya 'bırakılmıştır. Bu 
itibarla arkadaşlarım, ne taraftan bakarsak ba
kalım, bir reform mahiyetinde ve sosyal adalet
le kabili teklif değildir. Doğrudan doğruya, bil
hassa fakir zümreye, orta sınıfa hitabeden bir 
vergi olduğu için bendeniz, bilhassa bu akar -
yakıta olan zammın Yüce Heyetiniz tarafından 
kabul edilmemesini hürmetlerimle rica ederim, 

BAŞKAN — Sayın Zcytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarını; bendeniz bu (lider Vergisi 
Kanunundaki akar - yakıt zamlarına temas ede-
ğim. ve bu zamların Sayın Maliye Vekilimizin 
1952 yılındaki konuşmalarını zabıtlardan aynen 
okuyacağım. Bundan sonra takdiri Yüce Mecli
se bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Maliye Veki
limiz Ferid Mel en'in, 1952 yılında bâzı zamlar 
dolayısiyle konuşmalarından bir pasaj okuyaca
ğım. Diyor ki; Sayın Maliye Bakanımız 
24 .2 .1952 de: 

«Arkadaşlar; bu yıl kopan zam fırtınasın
dan birisi de kanun halinde huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Bunlardan bir iki tanesi de hu
zurunuza gelmeden komisyonlarda tutunamamış 
geri gitmiştir. Fakat kabadayılarından birisi 
kurtulmuş huzurunuzda arzı endam etmiştir.» 

Maalesef bu sene bu zam fırtınalarından hiç
birisi geri dönmemiş, hepsi Yüce Meclisin huzu
runda arzı endam etmiştir, işte bu zam fırtına
larından bir tanesi şimdi huzurunuzda bulunan 
Gider Vergisi tasarısıdır. Ve burada bilhassa 
akar yakıta zam keyfiyetidir. 

Yine aynı toplantıda bu akar yakıta zam do
layısiyle o zaman kaldırılan Yol Vergisi yerine 
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yine Sayın Maliye Vekilimizin gözleri «benzine 
üç kuruş, gazyağma yedi kuruş, ve matoza 5 ku
ruş gibi ağır bir zam yapılmaktadır» demektedir 
ki; o zaman kaldırılan bir verginin yerine yeni 
bir vergi, şimdi ise kaldırılan bir vergi yok, ver
gi üzerine vergi geliyor arkadaşlarım. Yine bu 
münasebetle Sayın Maliye Vekilimiz; «bu sebep
le vasıtalı vergilerin bütün kusurlarını taşımak
tadır. Servet kaynağına ve irada istinadetmedi-
ği için daha çok müstehlik ve fakir zümrenin üze
rinde kalacak bir vergidir. 

Nitekim bu vergi tasarısı Yüksek Meclisinize 
sunulduğu tarihten itibaren şoförler, motorcu
lar, traktör kullananlar Yüksek Meclisinize) 
muhtelif kanallardan müracaat etmiş ve bundan 
ne derece müteessir olduklarını arz etmek için 
âdeta yarışmışlardır.» Bu sözler Sayın Maliye 
Vekilimizin. «İktisadi tesirlerine gelince; ben
zin ve mazot daha çok nakil vasıtalarında, ziraat 
makmalarmda elektrik santrallerinde ve sınai 
müesseselerde kullanılan bir maddededir. Bu se
beple bu vergiye yapılacak zamlar otomatikman 
bu makinalarm kullanıldığı istihsalât, nakliyat, 
faaliyetlerine tesir icra edeceklerdir.» demekte
dir o tarihte Sayın Maliye Vekilimiz. 

«Gazyağmm başka bir hususiyeti de; bizim. 
fakir halkın aydınlık vasıtası oluşudur. Şu hal
de biz bu zamla milyonlarca insanlardan kaldır
dığımız bu vergiyi vasıtalı olarak bir kısım müs-
tahsıla ve fakir olan halka intikal ettirmiş olu
yoruz. Hem vergi adaleti bakımından ve hem 
de memlekette istihsalin maliyetini artırmak ve 
fiyatları yükseltmek bakımından mahzurlu olan 
bir zamdır. Hükümet bu zam için en gayrimü-
sait bir maddeyi intihabetmiştir. Bu madde esa
sen bizde gayet ağır bir mükellefiyete tabidir.» 
dmeektedir o tarihte yine Sayın Maliye Vekili
miz. «Bilmem ki, dolmuş bir bardağa, taşmak 
üzere olan bir bardak suya, bir damla daha ilâ
vesine imkân var mı? Eğer varsa mesele yok. 
Kanaatimce Hükümet, bâzı tedbirleri gibi, bu 
tedbirleri ile de, memlekette fiyat nizamını bo
zacak bir yola girmiş bulunmaktadır. Bütün 
bunları bir araya getirirseniz, memlekette esa
sen başka harici tesk'lerle artan fiyatların bi
raz daha kamçılanmış olduğunu görüyoruz. Ha
yatı ucuzlatmak vadiyle iş başına gelen Hükü
met, arz ettiğim gibi, bu tedbrileriyle fiyat bi
nasının âdeta temel taşlarını sökmüş, yerinden 
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çıkarmış ve sarsmış bulunuyor. Bundan sonra 
bina ne hal alır; yüksek takdirlerinize arz ediyo
rum.» 

Bu sözleri, Sayın Maliye Vekillinizin o ta
rihteki sözleri çok doğru. Ama bugün Sayın 
Maliye Vekilimiz bu konuşmalarına rağmen, bu
gün daha çok zam vergileri ile karşımıza gelmiş 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, hakikaten akar yakıt zammı, 
dolayısiyle çiftçiye tesir edecektir, sanayicilere 
tesir edecektir, ihracatımıza tesir edecektir, her 
şeye tesir edecektir. Bu zam dolayısiyle Devlet 
Demiryolları kâr etmiyecektir. Arkadaşlarım 
bu esbabı mucibe de, Devlet Demiryollarının za-
rarıııı kısmen kapatabilmesi yani; rekabet temin 
etmek için getiriyoruz, diyorlar. 

Arkadaşlar, hiçbir zaman Devlet Demiryol
larının zararı rekabetle önlenemez. Memlekette 
dahilî turist seyahatleri, otobüs seferleri, güzel 
otobüslerin seferleri yeni yeni inkişaf etmekte
dir. Biz yeni inkişaf eden bir müesseseyi kendi 
elimizle tekrar yıkarsak; bir daha bu memleket
te bu müesseseler dirilmeye imkân bulamazlar. 
Arkadaşlarım; bugün cinin olun, bütün otobüs 
şirketleri âdeta iflâs halinde; hepsi kazanmıyor
lar... Binaenaleyh, bunlara bir maliyet ne ka
dar yüksek olursa iş de o kadar azalır. Eğer 
bugün dâhili bir turistik hareketi varsa zamla
rın ilâvesiyle bu turistik hareket baltalanacaktır 
ve bu müesseselerin zararına olacağı gibi, mem
lekette bu hareketleri de frenlemiş olacağız. Bu 
bakımdan zararlıdır arkadaşlarım... Onun için 
arkadaşlarım, gazyağmı âdeta bir lüks madde 
telâkki ederek zam yapmamalıyız. Bu fakir hal
kın ihtiyacına, hattâ ormanlarımızın korunma
sının karşılığı olan gaza zam yapmak doğru de
ğildir. Her şey, her şeyi, gazyağı 25 milyon 30 
milyon nüfusumuzun kimisi, belki içinde müref
feh hayat yaşamak için gayret sarf etmeye ça
lışanlar vardır. Ama bu 30 milyon içinde hiç bir 
zaman yüzde beşi - onu tecavüz etmez, 25 mil
yon, gaza ihtiyaç duyduğu için ve belki de bi
raz ucuz bulduğu için ve mecburen onun yerine 
kullanacak başka madde bulamadığı için bunu 
yakmak mecburiyetinde, yoksa gaz sarfiyatı hiç
bir zaman kaçakçılık dolayısiyle değildir. Eğer 
kaçakçılık dolayısiyle ise; bunu (inlemek kolay. 
Yine esbabı mucibede, «bunu mazot ayarına çı
karalım, mazotun seviyesine çıkaralım, fiyatını 
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yükseltelim, kaçakçılığı önliyelim, mazotun içine 
gaz karıştırılması önlenmiş olur» diyorlar. Ma
zota niçin 14 kuruş zam yapıyoruz, bugün 7 ku
ruş zam yaparsak gazı mazotun ayarına çıkarabi
liriz. Niçin mazota tekrar 7 kuruş daha ilâve 
ederek 14 kuruş yapıyoruz da gazı da onun fi
yatına çıkarıyoruz. Eğer mazotun ayarına çı-
karmaksa; gaza 7 kuruş zam yapmak ve mazo
ta yeni bir ilâve yapmamak lâzımgelir. Şu da 
göstermektedir ki, mazota ilâve hiçbir suretle 
gazı mazotun ayarına çıkarmak değil bilâkis 
zam yapmaktır, fakir halkın sırtından tekrar pa
ra almaktır. 

Fakir halkın sırtından alacağımız miktar 
200 milyon lira civarındadır. Bunun Devlet 
bütçesinde yapılacak tasarrufla veyahut da yeni 
yeni kabul ettiğimiz Gelir Vergisi taclilâtmdaki 
kaçakçılığın önlenmesi bakımından diğer mad
delerden istifade etmek suretiyle artacak vari
dattan karşılamak mümkündür. Sayın Maliye 
Vekilimizin 1952 senesinde söylediği gibi bu 
zammı artık kabul etmemek Yüce Meclise düş
müş bulunmaktadır. Onun için Sayın Meclisi
mizden bu tasarının ve bu maddenin kabul edil
memesini arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Aydın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) - -

Muhterem arkadaşlar, müzakeresine başlanan 
tasarı gider vergileri kanununda bâzı tadiller 
yapmak suretiyle müessesevi hükümleri ihtiva 
ettiği gibi, gelir teminine matuf hükümleri de 
ihtiva etmektedir. Şu noktaya kadar olan ko
nuşmalarda tasarının en mühim hükmü olarak 
mütalâa edilen maddesi 8 nci madde olarak arz 
edilmiş ve daima gaza ve motorine yapılan zam
mın üzerinde durularak lehte ve aleyhte müta
lâa serdedilmiştir. Halbuki, kanunun bu hükmü
nün dışında ihtiva ettiği, gerçekten reformist 
karakteri taşıyan hükümler de vardır. Tahmin 
edilir ki, maddelere geçip müzakerelere başladı
ğımız zaman Yüce Heyetiniz maddelerdeki me
tinlerde daha salim, daha tatbikata yakın yazılış 
tarzları tesbit etmek suretiyle memlekete nafi 
bir tasarının kanunlaşmasına imkân verecektir. 
Bendenizin arzım, biraz evvel mâruzâtta bulu
nan Sayın Zeytinoğlu'nun temas ettiği gibi, akar 
yakıt konusundaki sözlerin mümkün mertebe 
Komisyon raporundaki yanlışlarla birlikte bile
bildiğim nisbette hakikate irca gayreti olacak
tır. 

— 608 — 
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Şimdi, bu kanunla zammı istihdaf edilen 

akar yakıt cinsleri şunlardır; istimal mânasiyle 
söyliyelim, kanunda yazılı olduğu gibi söyüye
yim. İlmî mânasiyle değil, benzin, gaz, motorin, 
halen halkın ipragaz dediği, bütan gazı, mutfak 
gazı ilâahir.. Bu tasan ile Hükümet ve Geçici 
Komisyon yağma zammı istihdaf eden esbabı mu
cibe dermeyan etmektedir, öyle anlaşılıyor ki, 
Yüce Parlâmento benzin, motorin veya gaz üze
rindeki zamları mütalâa ve dermeyan ederken 
yalnızca gaz mevzuunu ele almakta ve bu su
retle mevzuu mütalâa etmek itiyadındadır. 

Şimdi, bâzı rakamlarla meseleyi gerçek ölçü
sünde mütalâa edelim. Türkiye'de beşyüzbin ton 
istihlâk edildi. .1962 istihlâk rakamları bu mik
tara vasıl olmuştur. Beşyüzbin ton gazın 4 yüz
lün tonu memlekette istihsal edilir. Son sene 
yüzbiıı tonunun ithaline Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti mecbur olmuştur. Bu ist.ihj.ak meyil 
diğer akar yakıt cinslerine nazaran Türkiye'de 
anormal artış göstermektedir. Benzin ve moto
rindeki istihlâk artışı % 10 vasati artışı buldu
ğu halde gazdaki, komisyon raporundaki yan
lıştır, nisbet % 10 ifade edilmektedir, % 17 ye 
vasıl olmuştur. Komisyonun bu yanlışlığa düş
mesi belki makul sebeplerle olmuştur. Çünkü 
halen tek dairede toplanmış sıhhatli rakamları 
bulmak güçtür. 

Ancak Petrol Dairesinden alman rakamlara 
göre 500 bin ton gaz istihlâki sebebiyle Türki
ye'deki gaz artışı % 15 şi geçmiştir. Bııımn sebe
bi muhteliftir. Yakıt, kömür sıkıntısının olması 
ile izah edilebileceği gibi, apartman haytmm 
genişlemesi ve bu yat içinde, evlerde gaz yakı
tının çok daha basit ve daha kolay olması, ka
rı - koca çalışan ailelerde bilhassa çok pratik 
bir yakıt olması ve ona inzımamen de diğer bir 
ailenin gaz sobası var, bizim de niçin gaz soba
mız yoktur diye gaz sobası alması, soba imalinin 
memlekette başlamış olması, taksitle gaz sobası 
ve bunun lehinde propagandalar yapılması gibi 
birtakım istihlâk artışını temin, tevlideden se
beplerle Türkiye'de de gaz istihlâki artmakta
dır. Bunun yüzbiıı tonunu Yüce Heyetiniz bilir 
tahmin ederim, Türk Hükümeti canlı hayvan 
mukabili almıştır. Yine, Yüce Heyetinizde geçen 
sene Bütçe Komisyonunda çalışan arkadaşları
mız vardır hatırlarlar, bu kanun tasarısı geçen 
sene geldiği zaman bendeniz raporte etmiştim; 
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Gazı zanısız bırakırsanız evvelâ yüz bin ton için 
dolar verirsiniz, bir. İki yüz bin ton gaz için, 
Türkiye'de piyasa ahlâkını tahrip edersiniz, üç, 
Türkiye'nin iktisadi varlığı olan Dizel vasıtala
rının ömürlerini tahrip edersiniz ve bu suretle 
de memlekete kötülük edersiniz, demiştim ve 
bunu ısrarla söylemiştim. Ama Yüce- Heyetin 
azaları nihayet siyasi hüviyetlerine hüründüler, 
köye gittiğimiz zaman «Gaza zammı yaptınız?» 
denmesi endişesi içinde gaz yağına yapılan zam
mı bir kalemde ittiler. 

Şimdi, Türkiye'de ne kadar köy var-, kaç 
köylü ailesi ve fertlerinin yaktığı gaz, yakıt 
miktarı nedir? Geçen sene komisyonda arz et
miştim; Türkiye'de köylerin yakıt olarak istih
lâk ettiği gaz miktarı azami, mübalâğalı ölçü
lerle, 50 bin tondur. Yani Türkiye istihlâk hac
minin onda biri ellibin tondur. Yalnız istanbul, 
Ankara ve tzmir şehirlerinin gaz yağı istihlâkin
de ifade ettiği miktar % 50 dir. Yani 250 bin 
tondur. Yüksek Heyetinizi teşkil eden siyasi ze
vat daima büyük rey çoğunluğunu, köyde yaşı-
yan vatandaşı düşünerek tasarruflarını yapar
ken, bir noktada da hataya düştüğü oluyor. Böy
lece Beyoğlu'nda, Maçka'da, Nişantaşı'nda veya 
Ankara Yenişehir mıntıkasında yalnızca temiz 
yakıt olduğu için, sobasında, gaz yağı yakan ki
şi de köyünde bütün bir sene bir teneke gaz ya
ğı yakan kişi ile aynı iktisadi seviyede mütalâa 
edilip vergilendirilmenin mevzuu dışına gitmiş 
olacak. Bir köylü ailesinin senede yaktığı gaz 
yağının bir tenekesi fazla olduğunu söylemek 
çok mübalâğalı sözdür. Çoğunu bilirsiniz, ya çıra 
ile ya ay ışığı ile oturur. Geçen sene bütçe müza
keresi esnasında bu noktayı teklif etmiştim, Yük
sek Bütçe Komisyonunda, maalesef iltifata ınaz-
har olamadı. Mutlaka Tarım sektörü dediğimiz, 
iktisaden geri kalmış köylüyü bu zammın dışın
da mütalâa etmek istiyorsanız, lütfedin bu sek
törün istihlâkinde indirimler tanıyın, ama, her
halde yüksek hayat seviyesi, Türkiye için ulaşıl
ması bugün uzak ümit olan yüksek hayat seviye
si içinde bulunan kişileri de bu zammın dışında 
bırakamayız. Maalesef' söylediğimiz, o tarihte ra
porda kaydettiğimiz ve Yüksek Heyetinize arz 
ettiğimiz endişelerimiz aynen tahakkuk etti ve 
böylece Türkiye'ye 100 bin ton gaz için canlı hay
vanı peyk memleketlere satmak suretiyle Merkez 
Bankasında takas muameleleri yaptırıldı, Anka
ra, tzmir ve tstanbul'da yaşıyan insanların soba-
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larında yakacağı gaz ithali yapıldı Bunda bir ve 
bal varsa, bu vebal yalnızca Hükümetin değT 
Yüksek Heyetinizindir de. Bugün yine aynı z.aı 
mevzuubalıistir. İthal edilen şu yüzbin ton gazı 
Ankara'da kaloriferlerde Fueloil yakmak üzere 
satışı ile anlaşmış kişilerin satın aldığı ağır Fu-
el - Oille karışan gaz olmadığını hiçbiriniz iddia 
edemezsiniz. Çok Sayın Zeytinoğlu'nu tarım 
sektörünü daima savunması ile bendeniz kendi
lerini tanıyorum. Türkiye'de gaz yağı ile çalı
şan traktörlerin adedini eminim ki biliyorla-rdır. 
Türkiye'de gaz yağı ile çalışan traktör adedine 
nazaran motorinle çalışan traktör adedi daha 
fazladır. Ve Türkiye'de makineli ziraati, teksi
fi ziraati yürütebilmemiz için lüzumlu olan bi
çer - düğerler, maalesef, benzinle çalışır. Yani 
benzine yaptığımız zam tarım sektörüne daha 
müessir olur. Umarım ki; Sayın Zeytinoğlu ta
rım sektörünü savunması konusunda benzin isti
kametinde olsun. Ama gaz yağı üzerine yalnız
ca mütalâalarını teksif ettiler ve zabıtlardan 
Sayın Melen'in 1963 bütçe devresinde yetiştiril
mesi istenen kanun dolayısiyle konuşmasını nak
lettiler. 

Muhteremi, arkıadıaşiıar, Feriild Meıllen'i'n geçen 
bütçe konuşmalarında veya vergi kanunlarının 
müzakeresi esnasında ne demişse, demiş olsun 
Yüce Heyetiniz bu sözleri tasvip veya ademî tas-
vibedebilir ama iktisadi vakıalar siyaset adamı
nın parlak sözleri ile ne yürüyor, ne duruyor. 

Fiyatlarının muvazenesini temin edemediği
miz iki mal cinsini aynı anda piyasaya sürerse
niz, bunu ne kadar güzel sözlerle süslerseniz 
süsleyiniz, köylümüzü himaye ediyoruz deyiniz, 
çiftçimizi himaye ediyoruz deyiniz, gaz yağı bü
yük şehirlerde gazocaklarmda ve sobalarında 
veya Feu - Oille karışmak suretiyle veya moto
rine karışmak suretiyle aktı, gitti, heder oldu ve 
bunun tahribatının mesuliyetini yalnız Maliye 
Vekilinin geçen seneki vergi kanunu clolayısiy-
le yaptığı konuşmada bulmak, aramak, ve ken
disine yüklemek mümkün değildir. Çünkü, Yüce 
Heyetinizin Maliye Komisyonu bu kanunu ge
çen sene reddetti. Ben bu mütalâaları yazılı ola
rak sundum. 

Şimdi arzım şudur : Miktarı ne suretle tes-
bit edilirse edilsin, Dünya piyasalarında bizim 
kadar hovarda millet yoktur ki, lâmbada yana-
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cak gazı sobada yaksın. Biz ham petrole döviz 
verip lâmba gazını sobada yakan ondan sonra 
bu gazı ithal etmek için canlı hayvanını satan, 
sonradan da buna dair bir kanun geldiği zaman, 
ancak % 10 nunıı fakir köylü yaktığı halde ka
nunun tümüne köylüleri ithal eden hovarda ve 
müthiş bir milletiz. Siyasi heyetlerin iktisadi 
mevzularda söz sahibi olması ve zaman zaman 
iktisadi mevzulara müdahale etmeleri demokra
sinin ieaplarmdandır. İhtisas komisyonlarının 
zaman zaman siyasetin tesirleri altında kalması 
da neticede iktisadi hayatı rencide etmektedir. 

(ieçeıı sene bunun bir misalini yaşamış bulu
nuyoruz. Bu sene Yüksek Heyetiniz herhalde en 
salim neticeye ulaşacaktır. Miktarı 7 olur, 14 
olur, 20 olur. Bu hususta bir arzım yoktur. Ama 
istirham ederim geçen seneki hatanızı lütfen tek
rarlamayınız. Muadil seviyedeki yakıtları aynı 
fiyat seviyesi içerisinde vatandaşa sununuz. Va
tandaşın ahlâkını cebren tâhri'bctmeyiniz. Say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var. Komis
yon konuşmak istiyor. 

Buyurun Sayın özal. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ. RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
bendeniz, komisyonun vazifelisi olarak bugün
kü, konuşulmakta olan Gider Vergisi üzerinde
ki değişiklikler dolayısiyle konuşan arkadaşları
mın bir hususu kabul etmek kadirşinaslığını gös
tereceklerini ümitle bekledim. Beklediğim hu
sus, affınıza sığınarak, şu idi : Gerek siyasi 
gruplar adına, gerek şahısları adına tasarıların 
tümü üzerinde konuşan arkadaşlarımız çok defa 
memleket efkârı umumiyesinde hakikaten tesir
ler yapabilecek, fakir kütle üzerinde endişeler 
yaratabilecek zamlardan bahsettiler. Halbuki, 
şu âna kadar kabul edersiniz ümidediyorum, bir 
zam bahis mevzuu olmamış, bir tek kuruşun 
mevcut vergilere ilâvesi huzurunuza getirilme
miştir. Bugün gider vergisi üzerinde konuşmak 
lûtfunda bulunan arkadaşlarımızsa gider vergi
si üzerinde yapılan tadilleri sadece bir akar ya
kıt tasarısı, akar yakıta yapılan zam tasarısı ha
linde mütalâa etmişlerdir. Muhterem arkadaşlar, 
getirdiğimiz, huzurunuzda tetkik edilmekte bu
lunan gider vergisi üzerindeki tadil ve değişik-
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likler e.ok defa mükellefin lehindedir. Hattâ sa
nayiin himayesini mümkün kılacak tedbirlerdir. 
Ve diğer pekçok maddeleri de ihtiva etmekte
dir. 

Müsaadeniz olduğu takdirde, bu değişiklik
lerin, diğer maddelerde mümkün kılınmış olan 
değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu arz et
mek isterim. Yine bir vergi tasarısı üzerinde ol
duğu zaman, zam mevzuu üzerinde hakikaten 
ısrarla durulduğunu görmekteyiz. Fakat kıymet
li arkadaşlarım, bendeniz evvelâ gider vergile
rinin plân, Kalkınma Plânımız ve plâncı gözü ile 
ne şekilde değiştirilmesi lâzımgeldiği üzerinde 
de şu birkaç cümle ile durmak istiyo.rum : 

Muhterem arkadaşlarım, plâncı gözü ile Gi
der Vergileri üzerinde yapılması lâzım gelen bü
yük reform, esaslı değişiklik şöyle ifade edil
mektedir; Gider Vergilerinde hedef, yatırım 
maddeleri ve hammıaıddeılerıdenı laılrman ve üre
timde olumsuz etkileri olabilen bir vergi olmak
tan çıkarmak ve kademeli olarak bir tüketim 
vergisine gitmek lâzımdır. Böylece Plânda ön
görülen üretim hedeflerini dengeli olarak ger
çekleştirmek gerektiğinde tüketimi kısabilmek 
ve böylece de yatırıma ayrılacak fonlar yaratıl
masını sağlamak ve bir malî politika mekaniz
ması elde etmek mümkün olacaktır. Muhterem 
arkadaşlarım, ümidediyorum ki, bu esaslı çalış
malara da başlanmış olmak gerektir. Ancak bu
gün, demin ifadesine çalıştığım şekilde bir kı
sım ihtiyaçların zaruretiyle bâzı maddelerde de
ğişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin heyeti 
umumiyesini arz edeyim; evvelâ montaj sanayi
inde muafiyetler genişletilmek suretiyle montaj 
sanayiimizi daha olumlu bir şekle getirmek he
def güdülmüştür. 

Çiniciliğe aidolarak tasrih edilmiş bulunan 
mahdut bir muafiyetin «Seramik» kelimesi ile 
değiştirilmesi sureti ile daha genişletilmesi ve 
ferahlık yaratması mümkün olmuştur. Plâstik 
maddelerde zaruri görülen ve adına zam veya 
ilâve diyebileceğimiz bir değişikliği, biz diğer sa
nayi kolları bakımından cam sanayii ve diğer 
sanayi bakımından olumlu bir tesiri olacağını 
huzurunuzda ifade etmek isteriz. İplik kasarla-
nıalarmm muafiyeti temin edilmiş boyahaneler
de iplik kasarlaması da vergi dışına çıkmıştır. 
Seramik ve cam sanayiinin süslemeye aidolan bir 
müşkülü bu tadille bertaraf edilmiştir. Ve süs
leme aynı zamanda cam ve seramik iınalâtçıla-
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rı nezdinde yapılabilmesi mümkün hale gelmiş
tir. Süslemeye ait ayrı bir vergi muafiyeti mev
cuttur. Bilhassa zirai mevzular üzerinde ısrarla 
duran arkadaşlarımızın, çok memnun olacağını 
bildiğimiz ve hepimizi memnun kılan bir madde 
olarak da, zirai sigortalar vergi dışı bırakılmış, 
ayrıca nükleer rizikolara ait sigortalar vergi dışı 
bırakılmıştır. 

Çok geniş bir tesiri olacağını ümidederek, 
Türkiye Halk Bankası ve Esnaf Kefalet Koope
ratifleri vasıtasiyle esnaf ve sanatkârlara verile
cek olan krediler vergi dışı bırakıldığı gibi, bu 
kooperatifler aracılığı ile esnafa temin edilmek
te olan krediler için alınmakta olan paralar da 
vergi dışı bırakılmak suretiyle faiz yükü, esna
fa verilen ve hakikaten ucuzlatılmasında, bu 
kredinin ucuzlatılmasında zaruret bulunan, bu
lunduğu şekilde bir indirme ve ferahlama temin 
edilmiştir. Dikiş ve nakış ipliklerinin vergi nis-
beti indirilmiş ve böylece bu hususta yapılmış 
olan yatırımların müşkül durumları bertaraf edil
miştir. Ayrıca, makara haline getirilen ipliklerde 
işçilikten doğan kıymet artışını mucibolan kışını 
vergi matrahı dışında tutulmak suretiyle iplikle 
makaranın, makara haline getirilmesi sanayii bir 
arada mütalâası mümkün hale getirilmiştir. 

Bu tasarının maddelerinin müzakeresinde 
faydaları huzurunuza getirilecek olmakla bir
likte, sadece konuşan arkadaşlarımızın bir tek 
madde üzerinde durup Gider Vergisi üzerinde 
hakikaten yapılmış olan reformist bir çalışmayı, 
mesaiyi sadece zam olarak vasıflandırmalarına 
cevap olarak arz edeceğim. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım belki tetkik 
imkânı bulamadıklarından beyanlarında rakam 
hatalarına düşmüş olduklarını söylemek isterim 
Gaza yapılacak zammın litrede 14 Krş. olarak 
ifadesi doğru değildir. Litreye irca edildiği za
man bu rakamın 14 Krş. yerine 11,20 Krş. olduğu 
anlaşılacağı gibi motorine yapılacak zammın da 
5,95 kuruşa düştüğü görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, akar yakıta yapılan 
zammın ise söylenildiği şekilde tesirlerinin vâri-
dolmıyacağmm rakamlarla izahını Komisyonun 
Sayın Başkanı Şefik înan yapacaktır. Fakat 
bendeniz şu kadarını söyliyeyim ki, akar yakıta 
yapılan zam Dünya piyasası bakımından, Kara
yolları ve Devlet Demiryollarının haksız rekabe
tini önliyebilmek, arkadaşlarımızın dediği gibi, 
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Demiryollarının zararlarını çıkartmak mevzu u-
bahis değildir. Demiryolları aleyhine ıncvcııdo-
lan eşitsizliği bir dereceye kadar bert anıl: etme
ye matuf bulunduğu hususu, fiyat farklarından 
dolayı karıştırmaların zararlı neticeler vermek
te bulunduğu, rafinerlerimizin istihsal sistemle
rinin ve mabetlerinin bir zaruretinden doğmak
ta bulunduğu gaz yağı ithaline bu sebepten do
layı mecburiyet olduğu, benzin tüketimindeki 
artış hususunda bir arkadaşımız ısrarla üzerin
de durdular; niçin geçen sene benzin fiyatını 7 
kuruş artırdıktan sonra benzin fiyatını artırmı-
yoruz da, niçin motorini artırıyoruz, bu fiyatla
rı denkleştirmek lâzımdır, dediler. 

Halbuki rakamlar tetkik edildiği zaman ga
yet iyi görülecektir k i ; akar yakıt maddeleri
mizde senelik artış hızının gittikçe büyümekte 
olmasına mukabil, benzin bilhassa geçen sene-
ki artış hızını dikkatle tetkik edecek olursak 
görürüz ki; on senelik artış hızı, % 6 olduğu 
halde, % 20 ye düşmüştür. 196.'] senesindeki ar
tış hızı % 2 ye düşmüştür. Halbuki diğer akar 
yakıtlarda bu rakam % 10 civarında bulunmak
tadır. Bu hususlardaki mütemmim malûmatı, 
demin de arz ettiğim şekilde Sayın İnan arkada
şımız vereceklerdir. Ve bu şekilde de endişelerin 
hakikate tevafuku derecesi daha ziyade belir
miş bulunacaktır. Ama her halükârda Yüksek 
Heyetinize temin etmek istediğim şudur ki, di
ğer tasarılarda da bahis konusu olduğu gibi, bu 
tasarıda da fakir kütleye, himayesi daima Dev
letçe yapılmakta olan çiftçiye tesiri hakikaten 
yok denecek kadar azdır ve bunun reaksiyonla
rının memleket ekonomisine tesirlerinin geniş 
olacağı şeklindeki iddiaların hakikatle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Komisyon, bu inançla ve bu 
rahatlıkla huzurunuza, belki kâfi görmiyeceği-
niz bir şekil getirmiştir. Kâfi görmiyeceğiniz de
dim, çünkü komisyonunuz meseleyi mütalâa. 
ederken elimizde bir de Motorlu Kara Taşıt Va
sıtaları Vergisi tasarısı vardı, biz bu tasarıyı ve 
Hükümetin, bundan 30 000 000 liralık bir gelir 
sağlıyacağmı da nazarı itibara alarak motorine 
zammı yüksek tutmadık. Bilâhara Hükümetin 
bu tasarıyı geri alması muvacehesinde olabilir 
ki, Yüksek Heyetiniz yapılmış olan zammı bir 
kere daha tetkik etmek ve üzerinde bu bakım
lardan fikir beyan etmek mevkiinde olabilir. 
Saygıları mla efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın inan. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 

İNAN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar. 
vergi reform tasarılarından üçüncüsünü görüş
meye başlamış bulunuyoruz. Bunların ikisini b'ı-
tirdik. Şurasını işaret etmek isterim ki, bugüne 
kadar kabul 'buyurduğunuz iki kanunla 1964 ma
lî yılında Devlet Hazinesine ilâve olarak tek bir 
lira sağlıyamamış bulunuyoruz. Kabul edilen ka
nunlar, 1964 bütçesine bir tek lira ilâve kaynak, 
ilâve varidat sağlamaımıştır. Oünlkii kaıbul edilen 
tasarılarla yürürlük tarihi itibariyle, yürürlük 
maddelerinde yapılan değişiklikler maliyenin 
munzam bir gelire salhibolma işini öbür seneye; 
talik etmiş bulunuyor. Yine ziraatten Gelir Ver
gisini, her halde» 1963 yılında olduğu gibi ala
cağız. 3,5 milyon çiftçi vatandaşın 17 bini Gc-
lir Vergisine tabi olacaktır. Verecekleri vergi ye
kûnu da, ağlebi ihtimal, yine 27 milyondan iba
re;! kalacaktır. 

Bu tasarı ile, 3 neü tasarı ile maliye Gider 
Vergisinin çeşitli konularında yaptığı değişiklik 
neticesi olarak, 165 milyon liralık bir gelir bek
lemektedir. O da 12 ay için, iki ayı da geçmek 
üzeredir, binaenaleyh 1964 için değil, 165 milyo
nun belki ele dûnunda bir gelir beklenecek du
rumdadır. Şimdi ibu gelir bilhassa akar yakıttan 
beklenmektedir. Takdir 'buyurıılacağı üzere ben
zin, ham petrolden elde edilen en »af bir mad
dedir, Belirli bir miktar 'ham petrolden şu mad
deler çıkıyor; .benzin, arada ıbâzı maddeler var 
onları saymıyorum, benzin, gaz yağı, sonra mo
torin. Konumuz bakımından benzin en saf mad
dedir Sonra emdan •bir numara daha az saf olan 
gaz yağı, sonra daha az saf madde olarak da mo
torin çıkıyor. 

Aynı miktar ham petrolden bu mamuller el
de ediliyor. Takdir edersiniz ki, en saf madde en 
pahalı olur. Ondan sonra gelen madde, dailıa az 
saf olan madde biraz daha ucuz olur. Daha az 
saf olan madde daha ucuz olur. Şu halde ikti
sadi bakımdan fiyat seviyeleri itibariyle benzin 
en pahalı, .sonra gaz, daha sonra da motorinin 
gedmesi. ic'a'bcd'e'r. Niteikinı 'bir ithal maddesi oJan 
bu maddelerden ıımse'lâ ithal fiyatı geçen seneki 
zamlardan önce .gaz yağının tonu Fob 281 lira, 
motorinin 234 lira, gaz yağı daha pahalı geliyor, 
gümrüğe. Nakliye, ve saire de dâhil olarak, gaz 
yağının I onu 32$ liraya geliyor. Motorin 280 H-
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raya geliyor, vergilendirme ameliyesinden son
ra. Çünkü bu dış fiyatlarla gazyağı daiha paha-
lı, motorin dana ucuz olarak geliyor. Fakat biz 
gazyağmm memleket içindeki dahilî istihlâk 
yerlerini nazarı itibara alarak, gümrük tarifele
rini öyle ayarlamışız ki, Gümrük Vergisini gaz-
yağma daha az motorine daha çok koymuşuz. 
Vergilerden sonra gümrükten çekildiği zaman, 
geçen seneki zamlardan önce gazyağmın tonu 
566 lira otuzyedi kuruş; motorinin tonu 561 lira 
32 kuruş. Gayet cüz'i bir fark kalmış oluyor. 
Zamlardan sonra şöyle bir durum hâsıl oldu. 
Yine gümrük geliş durumu aynı. Fakat vergiler 
dâhil edildikten sonra, gazyağınm tonu 583 lira, 
motorinin tonu 682 lira. Daha çok saf bir madde 
daha ucuz, daha az saf olan bir madde daha pa
halıya geliyor. Gazyağı 583 lir, motorin 682 li
ra. 

Bu durum biraz önce Sayın Ahmet Aydın 
Boluk arkadaşımızın işaret ettiği gibi, iktisadi 
mekanizmayı harekete geçirdi ve gaz - motorin 
karışması ve gaz istihlâkinin süratle artması gi
bi bir netice doğurdu. 

Şimdi, bahis konusu olan, işlenmiş olan bu 
iktisadi hatanın tashihidir. Evvelâ yapılan iş, 
ameliyenin birinci ımahiyeti budur. İşlenmiş olan 
iktisadi hatanın tashihidir. Tabiî bu hata tashih' 
edilirken maliye de bir gelir ekle etmiş olacak
tır. 

Şimdi arkadaşlar, bilhassa bu nokta üzerinde 
çok duruldu. Gazyağı köylümüzün aydınlatma 
vasıtasıdır; buna dokunmamak lâzımgelirdi. Gaz
yağı pahalılaşmaktadır, bu doğru değildir, akar 
yakıta zam yapılmasın, bu tez müdafaa edilsin. 
Petrol şirketlerinin kayıtlarına göre, onların bil
dirdikleri bilgilere göre, köylerimizde istihlâk 
edilen gazyağmın miktarı âzami 30 bin tondur. 
Fakat başka bir şekilde yapılan hesaplar niha
yet bunun 40 ilâ 50 bin ton civarında olabilece
ğini göstermektedir. Âzami 50 bin ton olabilir. 
500 bin tonluk gazyazı istihlâki içinde 50 bin 
ton, köylülerimizin aydınlatma için kullandık
ları yakıt maselesini temin etmektedir. Fakat 
yapılan zam, acaba bir başka bakımdan altın
dan kalkılamıyacak derecede ağır bir zam mıdır? 
Müsaade ederseniz bunu mütalâa edelim. Me
raklı arkadaşlar lütfen not alabilirler. Gazyağı
nm Ankara şehrimizde perakende satış fiyatları
na ait yıllar itibariyle, tâ 1940 tan itibaren bil
diren elimde rakamlar var. Fakat hepsini okumı-
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yayım tensibederseniz. Buna mukabil buğdayın 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alım fiyat
l ımı bununla karşılaştırarak mübadele kıymetini 
hesaplıyalım. 

Şimdi, 1940 yılında yirmidört kuruş iki san
tim bir litre gayzayının Ankara'da perakende 
satış fiyatı. 

1940 da Toprak Mahsulleri Ofisince bir kil-
lo buğdayım •ahini fiyatı 6 kuruş. 1 litre gazyağı 
satmalıinaik için 4 kilo buğday vermesi icabedi-
yordu. îşi trampaya dökersek ve parayı orta
dan kaldıri'rs'ak bir litre gaszyağı almak için 4 
kilo buğday vermek lâzımldır. 

1941 de gazyağınm litresi 22 kuruş 54 
santim; buğdayın kilosu 13,5 kuruştur. O hal
de 1 kilo 660 gram buğday verince bir litre gaz
yağı alıyor. Değişiklikler gittikçe düşerek de
vam ediyor. 

1945 te gazyağınm litresi 35 kuruş 62 san
tim. Buğdayın fiyatı 27 kuruş. Şu halde 1 kilo 
310 gram buğday mukabili, 1 litre gazyağı el
de edilebiliyor. 

1950 yılında gazyağmın litresi 26 kuruş 56 
ısantinı, buğdayın fiyatı 27 kuruş 80 santim. 
Şu halde 955 gram buğdaya, mukabil 1 litre 
igazyağı elde ediliyor. 1955 yılında gazyağmın 
fiyatı 35 kuruş, buğdayın fiyatı '30 kuruş. O 
halde 1 kik» 106 gram buğday mukabili bir lit
re gazyağı almıyordu. 1959 yılında gazyağmın 
fiyatı 66 kuruş, buğdayın fiyatı 50 kuruş. O 
halde bir kilo 350 gram buğdayla bir litre gaz 
alınabiliyor. 1960 da durum aynıdır. Şimdi 
1963 te gazyağı 66 kuruş, buğday fiyatı 73 ku
ruş. Şu halde 904 gram buğday mukabili bir 
litre gaz alınabiliyor. 

Bu tasarı kanunlaştığı zaman Ankara'da pe
rakende fiyat bir litre gazyağı 77 kuruş ola
caktır. Bir kilo buğday, Ofis fiyatı, alım fi
yatı 73 kuruş olduğuna göre bir kilo kırk gram 
buğday ile bir litre gazyağı almak mümkün 
olacaktır. Görülüyor ki, bu rakamlar neticesin--
de, geçmiş yıllara nazaran gazyağı fiyatında 
buğday fiyatlariyle mukayese edildiği zaman 
düşüş varıdır. 

1955 yılında bir litre gaz almak için 1 kilo 
166 gram buğday vermek lâzımdı; zamlardan 
sonra bir litre gazyağı almak için 1 kilo 41 
gram buğday vermek lâzımgelecektir. Durum 
bundan ibare'ttir. Görülüyor ki, satınalma gücü 
zaviyesinden böyle bir ağırlık bahis konusu 
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değildir. Elimde 1940 tan itibaren tesbit edi
len raka.mlar mevcuttur. Bu rakamlar muvace
hesinde satmalımı gücü göz önünde tutulursa, 
bunday esas alınarak diğer maddelerle de yapı
labilir. Bir ağırlaştırma mevzuubahis değildir. 
Ee... ne kalıyor, geride? Bir iktisadi ayarlama 
kalıyor. Bu ayarlama neticesinde de Devlet büt
çesine bir miktar gelir sağlamak bahis mev
zuudur. 

Bir de şu noktaya işaret etmek isterim. 
Devlet Demiryolları ile rekaibet meselesi, diğer 
kara nakil vasıtalarının rekabeti bahis konu
su oldu. 

Sayını arkadaşlarım, Devlet Demiryolları ile 
bir vatandaş bir yerden diğer bir yere gitmek 
üzere biletini aldığı zaman ödediği fiyat için
de % 15 Nakliyat Vergisi dâhildir. Aslında di
ğer kara nakil vasıtalarında tam bir rekabet 
eşitliği sağlamak için, tıpkı Devlet Demiryol
larında alınan vergi gibi, vasıtalara binen kim
selerden onun ödediği bilet parasiyle birlikte, 
bilet parası içinde bir vergi, yüzde 15 Nakliyat 
Veron'ısim almak gerekir. Fakat bugünkü malî 
teşkilâtımız, idari teşkilâtımız teknikman böy
le bir verginin alınmasına imkân sağlamıyor. 
Ondan dolayıdır k i ; çok daha vasıtalı bir yola 
başvurmak icabediyor, az çok rekalbeti, eşitliği 
saklamak üzere... Bundan dolayıdır ki, kara na
kil vasıtalarının kullandığı motorin üzerine de 
zam yapmak gerekiyor. Asıl sebep budur. 

Köylü istihlâki mevzuuna gelince : Bu 50 
bin tondur, âzami 50 bin tondur. Netice itiba
riyle 7 milyon tutanında bir vergi eder, yani 
20 milyonluk köylü kütlemiz ışık ihtiyacı için 
kullandığı gazyağı dolayıısiyle Devlete, yapılan 
ı§u zam yüzünden cem'an yekûn 7 milyon lira
lık bir vergi ödiyeçektir. 

Bunun Komisyonda çaresini aradık, yani 
hem iktisadi tedbiri al ahım, gerekli zaruri ayar
lamaları/ yapalım, hem de bunu inikas ettirmi-
yelim. Çaresini aradık, fakat böyle çok isabet
li bir çare de bulamadık. Ve Komisyonda tek
lif edildi. Bütün köylerimizin cem'an yekûn 
ödedikleri 7 milyon lirayı, köylerimizin nüfus
lar nazarı itibara alınarak, nüfus hesabı üze
rinden Ivö'y bütçelerinle iade edelim, netice iti
bariyle köylümüzün nevama gazyağı yakarken 
8-10 kilodur, ortalama bir köylü ailesi ışık 
için kullandığı gazyağı, anketler onu göster
mektedir, senede 140 kuruş ödiyecektir, bunu 
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köy bütçesine iade edelim, böylece bir yardım 
yapılmış .olsum, yakut ödemekte olduğu salma
lardan bu miktar indirilsin, dedik. Bu teklif 
bilhassa .gazyağı üzerinde zam yapıldığından 
köylü üzerine tazyik yapılıyor tezini müdafaa 
eden arkadaşlarımız tarafından iltifat görmedi 
ve reddedildi. 

Efendim mâruzâtımı şimdilik bundan ibaret
tir. Hürmıo ti erimle. 

İLHAMI ERTEM (Edim©) — 'Sual sormak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAıN — Buyurun .efendim.. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Efendim, 

motorin ve benzine yapılan zam dolayısıyla sos-
va'l ve iktisadi bayatın muhtelif kısımlarında 
doğacak fiyat düzensizliğinin, bu memleketin 
İktisadi ve içtimai hayatında doğuracağı huzulh-
suzluk acaba Hazinenin alacağı 100 milyondu 
daha evlâ inidir, değil mildir? 

GEÇİİÖİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 
İNAN (Çanakkale) — Şimdi muhterem arka
daşlar, .g'eçen yıl yapılan zamlar, bu yıl yapı
lanlardan çok daha önemli idi. Tahattur bııyu-
rulacağı üzere o zaman yapılan, 'hesaplar nakli
yat fiyatl arın d a önemli bir artiış olmıyacağı 
kanaatini vermişti. Realiteler bunu teyidet-
miştir. Geçen sene yapılan zamlar çok daha 
mühimdi, nakliyat fiyatl arında artiış olmamış
tır ve bu yüzden madde fiyatlarında yükseliş 
olmamıştır. Şimdi yine .olmıyacaktır kanısın
dayız. 

BAŞKAN — Bakamın konuşma arzusu var 
mı? 

»MATJtYlE BAKANI FERİD MELEN — Ha. 
yır. 

(BAŞKAN — Yok. Yeterlik önergesi var, son 
söz grup adına olduğu içi'n, Gürsan'indir, bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(İzmir) — Çok değerli arkadaşlarım, tetkik ve 
müzakeresine başladığımız bu kanun tasarısı 14 
asıl madde iki geçici ve iki de meriyet ve yürüt
me maddelerinden ibaret olmak üzere 18 madde
yi ihtiva ediyor. Birçok arkadaşlarımızın bil
hassa Sayın Rüştü özal arkadaşımızın temas et
tiği bu 14 maddeden sadece bir tanesi kanunun 
ana hüviyetini teşkil edecekmiş gibi nazarı iti
bara alındı ve konuşmalar akar yakıt zamları 
üzerinde temerküz ettirildi. Grupum adına şunu 
bilhassa belirtmek isterim ki, bu 14 asıl madde 
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içerisinde kısmen akar yakıt istisna edilirse, di
ğer mevzular üzerinde memleket sanayii ve eko
nomisi bakımından hakikaten huzur verici, ümit 
verici hükümler ihtiva etmektedir. Bunu belirt
meyi bilhassa bir vazife telâkki ederim. Onun 
içindir ki, maruzatımda bu hususu kısaca arz et
miş ve nihayet akar yakıt mevzuu üzerindeki 
sübjektif olan, kendi görüş ve mütalâalarımızı 
kısmen aykırılık ihtiva etse dahi maddenin mü
zakeresi sırasında arz edeceğimizi bildireceğimi
zi beyan ve ifade etmiştir. Ama Komisyon Söz
cüsü Sayın Rüştü Özal arkadaşımız ve Komisyon 
Başkanı Sayın inan arkadaşımız ve diğer bütün 
arkadaşlarımız tasarının sadece bir noktası üze
rinde kanaat ve görüşlerini temerküz ettirdiği 
için biz de maddede bu noktai nazarımızı ifade 
etmekten sarfı nazar ederek tasarının tümü üze
rindeki görüşmelerde bu hususa matuf dar dü
şünüş ve görüşlerimizi arz etmeyi bir vazife bil
dik. 

Değerli arkadaşlarım, tetkik ve müzakeresini 
yapmakta olduğunuz kanun tasarısının, ekono
mik ve sosyal etkileri ve tepkileri bakımından, 
büyük önem gösteren değişiklik : Hükümet tek
lifine göre 9 ncu Komisyon teklifine göre 8 nci 
maddesiyle huzurunuza getirilmektedir. Bu mad
de ile gazdan, mazottan ve motorinden 13.7.1956 
tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 
25 . 2 . 1963 tarihli ve 187 sayılı Kanunla değiş
tirilen hükümleriyle alınmakta olan vergi mik
tarlarının, motorinde ve mazotta kiloda 7 kuruş 
gazyağmda ise kiloda 14 yani % 21 nisbetinde 

zam yapılması derpiş edilmekte L. P. G. gazı ise, 
yeniden -5 kuruş vergiye tabi tutulmaktadır. Bu 
teklifin ekonomik ve sosyal tesirleri bakımından 
gösterdiği önemle mütenasip bir şekilde derinli
ğine incelenmesine ve bu incelemeden edindiği
miz kanaat mütalâalarımızın arzına girişmeden 
evvel aynı konu üzerinde, birbirini takibeden, 
değişik zamanlarda vergilendirme ve vergi ar
tırmalarını mucip sebep veya tenkid olarak Yü
ce Huzurunuzda beyan ve ifade edilmiş, tescil 
edilmiş üç görüş ve mütalâayı tamamen objek
tif bir şekilde bir defa daha dikkatinize ve tet
kikinize mukayeseli fark sayılacak şekilde arz 
etmeyi, meselenin mahiyetine nüfuz etmeniz ve 
daha salim bir kanaate varmanız bakımından 
lüzumlu ve faydalı görmekteyiz. 

Bu görüş ve mütalâalardan birinci misal, be
yan ve ifade itibariyle aynen şöyledir: «Benzine 
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5 kuruş, gazyağına 7 kuruş ve mazota 5 
kuruş gibi ağır bir zam yapılmaktadır. Tasarının 
yerinde görmediğimiz tarafı da budur. Hükümet 
bu tasarı ile bir taraftan taahhütlerinin birini 
yerine getirirken, bir taraftan da taahhütlerinin 
bir kısmının aksini yapmaktadır. Hükümet prog
ramında millî gelirle ahenkli ve âdil esaslara da
yanan bir vergi sistemini müdafaa etmiştir. Ver
gi sisteminde ıslahat yaparken vasıtalı vergiler 
azaltılacak, vasıtasız vergiler ıslah olunmak su
retiyle verimleri ve hasılatı çoğaltılacaktır. Ni
tekim bu vergi tasarısı Yüksek Meclisinize su
nulduğu tarihten itibaren şoförler, motorcular, 
traktör kullananlar Yüksek Meclisinize muhte
lif kanallardan müracaat etmiş ve bunlardan ne 
derece müeessir olduklarını arz etmişlerdir. 

iktisadi tesirlere gelince, benzin ve mazot da
ha çok nakil vasıtalarında, ziraat makinalarında, 
elektrik santrallerinde ve sanayi müesseselerin
de kullanılan maddelerdir. Bu sebeple bu vergi
lere yapılacak zamlar, otomatikman bu makina-
ların kullanıldığı, istihsalât, nakliyat şubelerine 
tesir eder. istihsalden başlıyacak olan bu tesir 
tâ istihlâke gelinceye kadar malın maliyeti üze
rinde dahi zincirleme tesir icra eder. Gazyağmm 
başka bir hususiyeti de fakir halkın aydınlık va
sıtası olmasıdır. Şu halde biz bu zamla milyon
larca insanlardan kaldırdığımız bir vergiyi va
sıtalı olarak bir kısım müstahsıllara ve fakir olan 
bâzı müstehliklere intikal ettirmiş oluyoruz. 

Hem vergi adaleti bakımından ve hem de 
memlekette istihsalin maliyetini artırmak, fi
yatları yükseltmek bakımından mahzurlu olan 
bir zamdır. 

Hükümet bu zam için en gayrimüsait bir mad
deyi intihabetmiştir. 

Kanaatimce Hükümet bâzı tedbirler gibi bu 
tedbirleri de memlekette fiyat nizamını boza
cak bir yola girmiş bulunmaktadır. Bu cümle
den olmak üzere, kömür zamları, tarife zam
ları, pamuklu ve harçlar, nihayet akar yakıt zam
ları.. Bütün bunları bir araya getirirseniz mem
lekette esasen başka harici tesirlerle artan fiyat
ların biraz daha kamçılanmış olduğunu görürüz. 
Hayatı ucuzlatmak vadiyle iş başına gelen Hü
kümet, arz ettiğim gibi bu tedbirleriyle fiyat ni
zamının âdeta temel taşlarını sökmüş, yerinden 
çıkarmış ve sarsmış bulunuyor. Bundan sonra 
bina ne hal alır, yüksek takdirinize arz ediyo
rum.» 
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Muhterem arkadaşlarım, bu tenkidi biz yap : 

mıyoruz. 
Bu görüş ve mütalâalar 1952 yılı Şubat ayın

da akaryakıtlardan alınacak yol vergisi hakkın
daki kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan 
konuşmalar sırasında o zamanın muhalefet partisi 
olan O. H. P. Milletvekili ve bugün Maliye Ba
kanı Sayın Ferid Melen tarafından serd edil
miş ve zabıtlara geçmiştir. 

İkinci görüş ve ımütalâa da mal, 'beyan ve 
ifade itibariyle aynen şu hususlar müdafaa edil
in elittedir. 

«Nakliyat Vergisinin ihdas olunduğu tarih
ten beri, karayolları ile yapıdan şehirlerarası 
yolcu Âe yük taşımaları nakliyat vergisine tâbi 
tütullmamıştır. Bu durum ise bilhassa Demir
yolları aleyhine zararlı bir rekabete meydan ver
diği gibi, karayollarından faydalananların bu 
yolların büyük masrafları icabettiren inşa ve 
bakım giderlerine iştirak ettir'ilımemeler'i gibi bir 
netice tevlidetmektedir. Bu mahzurları bertaraf 
etmek üzere, motorlu kara nakil vasıtalariyle 
yapılan şehirlerarası yolcu ve yük taşımalarının 
da (lider Vergileri Kanunundaki esaslar daire
sinde Nakliyat Vergisine tâbi ftutlması düşünü-
lebilirse de, yapıları incelemelerde sözü edilen 
taşımaların Nakliyat Vergisine tâbi tutulması
nın, memleketimizin şartları nazara alındığı tak
dirde, vergi tekniği yönüne!an imkânsız denile
cek kadar zor olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu sebeplere binaen, akaryakıttan alınmakta 
olan istihsal vergisinin bir miktar artırılması 
daha Idı'oğru görülmüştür. Çünkü akar yakıtlar
dan alman vergilerin netice itibariyle taşımalar
la, çok silki, bir ilgisi vardır. 

Akar yakıtlardan alınmakta olan istihsal 
vergisinin bir miktar artırılması halinde hayat , 
pahalılığına mühim bir tesiri olmuyacaktır. Esa
sen akar yalkıit fiyatları yabancı ımeımlekctlere 
nisbetle (memleketimizde daha düşüktür. Bun
dan maada Beş Yıllık Plânın tahakkuk ettiril
mesi için varidata büyük bir ihtiyaç, vardır. 
Bu ihtiyacın karşılanması için de altar yakıt 
istihsâl vergisinin bir miktar artırılması zaruri 
görülmektedir. Ancak 'memleketimizin özel şart
ları göz önünde tutularak gaz yağı bu artırma
nın şümulü dışında bırakılmak suretiyle ikamın 
tasarısı hazırlanmıştı.» 

Bu görüş ve mütalâalar da geçen sene Ma- j 
liva Bakanı olarak Sayın Ferid Melen i n | 
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de katıldığı İkinci Koalisyon Hükümetinin; 
28 . 2 . 1963 tarihli ve 187 sayılı Kanuna yazdı
ğı gerekçede yer almıştır. 

Aynı ikonu üzerinde üçüncü görüş ve kana
atlerle serdedilen mütalâaları ise şu esaslar içe
risinde özetliyebiliriz • 

«Akar yakıtlar, 187 sayılı Kanunla 28.2.1963 
tarihinden itibaren mılotorİne ait istihsâl vergisi 
(kiloda 8,5 kurulştan 16 kuruşa, mazota ait istih
sâl vergisi de kiloda 8 kuruştan 1.6 kuruşa çı
karılmış, gaz yağına ait vergi ise 10 kuruş ola-
raik bırakılmıştı. 

Böylece motorine ait vergi artırıldığı halde 
gaz yağma ait verginin olduğu gibi bırakılmış 
olması neticesinde fiyatı daha Ucuz 'olan gaz ya
ğı talebinin artacağı ve gaz yağının motorine 
karıştırılmak suretiyle istihlâk edileceği ve 
bundan millî ekonomimizin zarar göreceği ımii-
şahede edildiğinden, gaz yağının bir kilosundan 
alınan verginin 14 kuruş artırılması suretiyle 
bu iki maddenin vergi hadlerinin birihirine 
yaklaştırılması icabetmiştir. 

Bundan başka plânın finansmanı için gelire 
olan ihtiyaç da nazara alınarak motorin ve ıma-
zottun vergilerinin kiloda 7 şer kuruş artırılması 
yerinde görülmüştür.» 

Bu görüş ve mütalâalar da Yüce Meclisi nizce 
bugün tetkik ve müzakere edilmekte olan Gider 
Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
edilmesine dair Üçüncü inönü Hükümeti tara
fından hazırlanmış olan kanun tasansnın gerek 
çekinde yer almıştır. Bilindiği gibi bu KKifetilme-
tin de Maliye Bakanı Sayın Ferid Melen'dir ve 
Hükümetin malî politikasının sorumluluğunu 
da üzerinde taşımaktadır. 

Aynı konu üzerinde bu üç görüşü sırasiyle 
dikkat nazarınıza arz etmekten maksadımız şu
dur : 

1952 yılı görüşmelerinde akar yakıta yapılan 
zamları, ekonomik ve sosyal tepkileri ve tahri
batı itibariyle bir muhalefet partisinin millet
vekili olarak şiddetli surette tenkid eden, bu 
meyanda bilhassa fakir halkın yakıt vasıtası 
olan gaz yağma yapılan zammı, vergi adaleti ve 
istihsal maliyetini artırma ve fiyatları yükselt
me bakımlarından doğru görmiyen ve o zaman
ki 7 kuruş zammı dahi ağır ve mahzurlu bulan, 
gaz yağına zam yapılmaması hususundaki ka-
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naatini muhafaza ederek bu maddeyi geçen sene | 
yapılan zamların dışında bıraktığını memleketi
mizin özel şartları bakımından arz ettiği hu
susiyete dayanarak acık bir şekilde belirten Sa
yın Ferid Melen şimdi Yüce Meclisinizde mü
zakeresi yapılmakta olan kanun tasarısı ile, de
rinliği olmıyan bir takım sebepler ileri süre
rek mazota, motorine ve bu meyanda, izhar et
tiği kanaati hilâfına gaz yağma zam yapılma
sı lüzum vo zaruretini müdafaa ve batta gariptir 
ki buna inancını ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Maliye Bakanın önemli bir konu üze

rindeki, kanaatlerinde, iktisabettiği hüviyetlerin 
icap ve zaruretlerine göre değişiklik gösteren 
görüş ve kanaatlerini, hiçjbir mütalâa ilâve et
meden, objektif bir şekilde takdirinize arz et
tikten sonra, meselenin bir de memleket bakı
mından taşıdığı ehemmiyetle nıütonasibolarak ' 
tetkik ve tahlilinden çıkardığımız neticeleri ve | 
l)iı neticelere dayanan görüş vo düşünüşlerimi- | 
/ i de arz etmek isteriz: («örüyoruz ki, Geçici 
Komisyonun tasarı hakkındaki raporunun büyük 
bir kısmı, gaza, motorin ve benzine yapılması 
istenilen zammın mucip sebeplerinin izahına 
tahsis edilmiş ve bu suretle Hükümet gerekçe
sinde, zam teklifinin vuzuhsuz, müphem ve mes
netsiz bırakılmış olan taraflarının kapatılması 
ihtiyacı duyulmuştur. ı 

Sanıyoruz ki, bu lüzum ve ihtiyaç, bu mad
delere yapılması derpiş edilen zammın, bir ta
raftan umumi efkârda uyandırdığı bâzı tepki 
ve tesirleri izale etmek diğer taraftan da gerek 
muhtelif çevrelerde gerekse komisyonda serd 
edilen ve Yüksek Meclisinizde de serd edilmesi 
muhtemel olan mütalâa ve tenkidlere bir cevap 
vermek zaruretinden doğmuştur. 

Gaza, mazota vo motorine zam yapılmasını ı 
doğuran sebepler Hükümetçe, komisyonca hu
lasaten şu esaslarda mütalâa edilmiştir : 

1. Esas sebep; kalkınma plânının finansma
nı için gelire olan ihtiyaçtır. Bu itibarla akar 
yakıtlardan gaza, mazota ve motorine 'bir mik
tar zam yapılmasında zaruret vardır, 

2. Diğer sebepler ise şu görüşlerde toplan
maktadır : 1963 yılında bütçe zaruretleri dola-
yısiyle 187 sayılı Kanunla akar yakıta yapı
lan zamlar, tesir ve tepkileri o zaman bir in
celemeye tabi tutulmadığı ve malî ihtiyaca göre J 
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gelişi güzel getirildiği için, gaz, benzin, motö* 
rin ve mazot fiyatları ve dolayısiyle tüketimi 
arasında bir dengesizlik husule gelmiştir. Bu 
dengesizlik yüksek fiyatlı benzinin istihlâkini 
azaltmış, fiyatı düşük kaldığı için motorine ka
rıştırılması dolayısiyle gazın istihlâkini, memlo-
kette ekonomik bir bozukluğa sebebolabilecek de
recede çoğalmıştır. Bu netice karşısında ya faz
la ham petrol ithal ederek motorin ve gaz istih
salini artırmak, yahut da doğrudan doğruya ha
riçten petrol ithal ederek memleketin gaz yağı 
ihtiyacını karşılamak gerekmektedir. Ham pet
rolden memleketin ihtiyacına tekabül eden 
miktarda gaz yağı istihsali cihetine gidildiği tak
dirde, teknik zaruretler neticesi fazla benzin 
istihsali gerekecektir. Memleketin ihtiyacından 
fazla benzin istihsali halinde de, memlekette 
istihlâki mümkün olmıyan miktarın ihracedil-
nıesi icabet inektedir ki, istihsal maliyeti yüksek 
olan benzinin milletlerarası fiyatlarla dışarıya 
satılması memleket ekonomisi bakımından za
rarlı bir netice doğacaktır. Şu halde tek çare 
gaza zam yapmak vo fiyatını yükseltmek sure
tiyle istihlâkini daraltmaktır. 

.'i Bu mütalâa ve mülâhazalarla motorin 
ve gaza yapılması derpiş edilen bu zamlarla 
hem plânın finansmanı konusunda yüz milyon 
lirayı aşacak bir varidat hem de, motorin ve 
gazın tüketimi ve üretimi arasında istihsal im
kânları ve' fiyat bakımından mevcudolan den
gesizliğin vergi yoliyle düzenlenmesi temin olu
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon raporun
da da belirtildiği gibi, memleketimizde 1963 yı
lında 3 milyon 635 bin ton ham petrol işlenmiş
tir. Bu miktarın takriben 700 bin tonu mem
leketimiz kaynaklarından sağlanmakta, arta ka
lan 3 milyon ton civarındaki kısmı da dışarıdan 
ithal olunmaktadır. Her yıl artan istihlâk ve 
memleketimizdeki petrol araştırmalarının henüz 
tatminkâr olmıyan neticeleri nazarı itibara alı
nacak olursa, daha uzun bir müddet büyük mik
yasta memleket dışından ham petrol ithal etmek 
zorunda bulunduğumuz anlaşılır. 

Türkiye, son zamanlara kadar bütün petrol 
ihtiyacını mamul madde halinde komşu Orta-
Doğu vo Akdeniz memleketlerinden ve daha dar 
ölçüde de Batı yarım küresindeki kaynaklardan 
ithal ediyordu. Fakat Akdeniz ve Marmara kı-
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yılannda inşa edilmiş olan iki büyük rafineri ı 
bu durumu değiştirmiştir. Halen uçak yakıtı 
ve bir miktar gaz müstesna, petrolün mamul 
olarak ithali durmuştur, ithal edilen ham pet
rolün yanı sıra yerli petrolü de işliyen rafiııeri-
kv, memleketin bütün ihtiyacını karşılamakta
dır. 

Dünyanın muhtelif yerlerinde raslanan bü
tün ham petroller, cins ve mahiyet itibariyle 
birbirinin aynı değildir. Bilâkis her Ibiri, bizim 
sadece mamul şekilleriyle tanıdığımız, benzin, 
gaz ve motorin gibi muhtelif hidro - karbonla
rın farklı nisbctlerde karışımı halindedir. Bu j 
çeşitli hidro - karbonlar ham petrolden her biri I 
ayrı bir hareket derecesi ve tazyik altında tak- j 
tir edilerek ayrılır ki, bu, rafinerilerin yaptığı | 
tas fi.yo ameliyesini teşkil eder. Bu ameliyenin ; 
tamamlanmasından sonra geri kalan ve cinsine ; 
göre, işlenen ham petrolün üçte biri ile dörtte ! 

üçü arasında değişebilnn madde, «fucl - oil» de- î 
nilen ağır mazottur. j 

Ham petrolün içinde bulunan benzin, moto- ı 
r'm, gaz ve fuel - oil gibi muhtelif mahsullerin ; 
ııisbetini tabiat tâyin eder. Memleketimizde to- | 
dariki kabil olan bütün ham petrol cinslerinin, , 
ister yerli ister Orta - Doğu menşeli olsun, or- j 
tak karakteristik vasıfları, içlerindeki gaz ınuh- j 
tevasmın mahdut oluşudur. Genellikle ham pet- j 
rolün beher tonundaki benzin miktarı gazın ! 
iki katıdır. Türkiye'de, Batı Avrupa memleket- j 
lcriııin aksine, şartlarının ve Batı memleketle- j 
re nazaran gerilik arz eden hüviyetinin bir ica- i 
bı olarak', gaza karşı talep büyük bir nisbetto j 
fazladır. Bu talebi gerektiren zaruret ve sebep
ler giderilmedikçe, suni tedbirlerle istihlâkin 
azaltılması da mümkün değildir. Bugün mem
leketimizde gaz yağı aydınlatma araçlarında 
kullanılmaktan ziyade gaz sobalarında ve gaz 
ocaklarında büyük nisbette istihlâk edilmekte
dir. Diğer yakıt vasıta ve imkânlarının darlığı 
dolayısiyle de bilhassa nüfus kesafeti fazla olan 
şehirlerde istihlâki gün geçtikçe önüne geçilmez 
bir artışla 500 bin tona yaklaşan gaz yağı istihlâ- I 
kinin yıldan yıla artışı da bu sahada artan ihtiyaca 
dayanmaktadır. İhtiyacı artıran sebeplerin ba
şında, kok ve maden kömürü istihsalinin talep- I 
leri karşılıyacak bir seviyede muntazam olarak I 
ayarlanması ve özellikle talepleri karşılıyacak I 
bir netice vermesi İstanbul ve Ankara gibi nü- | 
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füsun temerküz ettiği büyük şehirlerde ihtiyaç 
sahiplerine kok kömürü için alış vesikası ve
rilmemesi veya büyük müşkilât gösterilmesi, 
karaborsanın teşekkülü, linyit kömürünün kul-
nı'lmaısmdaki zorluk, odunun' ısıtımı da yakıt 
maddesi olarak kullanılmasının ekonomik ve sıh
hi bakımlardan arz ettiği mahzurlar ve nihayet 
gaz sobası sanayiinin gün geçtikçe gelişmesi, 
gaz yağının ısı randımanı bakımından tatmin 
edici oluşu havagazı olmıyan veya kullanmıyan 
birçok ailelerin gazocağını tercih etmeleri mem
leketimizde gaz yağına karşı olan talebi artıran 
ve artıracak olan mühim sebep ve âmillerdir. 

Şunu da bilhassa belirtmek icabetler ki, 
Hükümetçe iddia »edildiği gibi gazyağı istih
lâki, köylerde değil, nüfusun kesafet gösterdiği 
İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ehem
miyetli miktara baliğ olmakta ve bu şehir
le rd« de daha ziyade dar gelirli iş sahibi ailelerin 
mübrem bir yakıt maddesi olarak istihlâki 
günden güne artış kaydetmektedir. 500 bin 
civarında olan memleket gazyağı istihlâkin
den sadece 30 bin ton civarında olan cüzi bir 
kısmının köylerde istihlâk edilişi de bu hu
susu teyidetmektedir. 

Bu neticeye göre motorin, gaz ve benzinin 
tüketimi ve üretimi arasında istihsal imkân
ları ve fiyat bakımından mevcudolan dengesiz
liğin vergiye zam yapılmak suretiyle düzen
lenmesi yolundaki Hükümet iddiası kavli mü-
cerette kalmaktadır. Kanaatimiz odur ki, ver
giye zam yapılsa dahi, memleketin sosyal ve ik
tisadi şart ve zaruretlerinin bir neticesi olarak 
karşımıza çıkan gazyağı talebi ve buna bağlı 
olan istihlâkteki iartış katiyen durdurulamıya-
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan 
yaptığımız tetkik neticesi de gösteriyor ki, gaz
yağı istihlâkinin, benzin ve mazotla olan fi
yat dengesizliği dolayısiyle anormal ve mem
lekette ekonomik bir bozukluğa sebebolacak 
şekilde arttığı hakkında Hükümet tarafından 
ileri sürülen iddia da çok mübalâğalıdır. 
1950 yılından bu yana gazyağı istihlâkinin sey
rini gösteren şu rakamlar bunu açık ve katı 
bir şekilde ispat etmektedir. 
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1954 
1958 
1960 
1902 
1963 

yılı 
» 
» 
» 
» 
» 
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Ton 

130 000 
200 000 
250 000 
300 000 
336 000 
398 000 
449 000 

Görülülüyor ki , 
1950 ile geçen sene zamdan evvelki zaman 

arasında gazyağı istihlâkinde bu mukayese
ye göre ortaya çıkan gelişme hızı her yıl or
talama % 10-12 civarında bir .artış göstermiş
tir. Bu da memleket şartlarına ve nüfus artışına 
göre normal bir netice olarak kabul edilmek 
ieabedeı*. 

1962 yılı 1963 yılı istihlaki arasında % 1 - 2 
gibi çok cüz'i ve normal görülmesi gereken bir 
fazlalığı Hükümetin sadece mücerret bir dâva 
vo iddianın ispatı için kuvvetli bir mesnedo-
larak ele alması, gazyağı istihlâkinde görülen 
artışla, memleketimizin şart ve zaruretlerinin 
bir neticesi olan diğer faktörleri ret ve in
kâr etmesi veya nazarı itibara almaması esa
sında hiçbir değer ifade etmez. Çünkü biraz 
evvel da işaret ettiğimiz ve belirttiğimiz gibi 
gazyağınm vergisine zam yapılsa dahi, bu zam
mın istihlâk artışını önleyici hiçbir tesiri olmı-
yacaktır. Bu zam sadece ve sadece, bu maddeyi 
ısıtma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanan ve bü
yük kısmı memur ve işçi gibi dar gelirli olan 
vatandaşlar üzerinde tesirini gösterecek, on
ların zaten mevcudolan geçim sıkıntılarını bir 
miktar daha artırmaktan başka bir netice 
vermiyecektir. Bu bakımdan katiyetle söyliye-
bilİTİz ki; bu zamda Hükümetin sağlamak iste
diği gaye sadece malîdir. Finansman ihtiyacını 
karşılamak mülâhazasıdır. 

Eğer Hükümet, benzin ve gazyağı tüketim 
ve öğretimi ile fiyatlar arasında bir denge 
kurmak istiyorsa, daha rasyonel, daha köklü 
tedbirlere müracaat etmek ve gazyağı tüketi
mini azaltmak hususunda müessir çarelere mü* 
racaat etmek mecburiyetindedir. 

Bunlardan birisi ve başta geleni şüphesiz 
ki; büyük şehirlerdeki kok kömürü fiyat ve I 
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tevzi politikasını süratle islâh etmek ve ihti
yaçlara cevap verilir hale getirmektir. Kok 
kömürü tevzi bürolarının kapılarındaki kuy
ruklara, alım ve satımında teşekkül eden kara
borsaya son verildiği, ihtiyaç sahipleri kolay
lıkla ihtiyaçlarını giderir hale getirildiği tak
dirde sanıyoruz ki bugünkü gazyağı istih
lâki en az 1/ 3 nisbetinde kendiliğinden aza
lacaktır. 

Kanaatimizce ikinci müessir çare ve tedbir, 
Hükümetin takip ve tatbik ettiği yanlış bir, iki 
politikayı süratle ısdah etmesi ve değiştirmesi
dir. 

Bu da Fuel - Oil ve L. P. (I. yani sıvılandırıl-
mış petrol gazı üzerinden almakta olan vergile
rin indirilmesidir. 

Geçen sene yapılan vergi zamları ağır Fuel Oil 
satış fiyatını yüzde 33 oranında yükseltmiştir. 
Böylece, memleket sanayiinde enerji maliyetinin 
artmasına ve dolayısiyle sınai inkişafın yavaşla
masına yol açılmış ve muhtemelen Beş Yıllık 
Plândaki hedeflere erişilmesi tehlikeye girmiştir. 
Diğer taraftan, Fuel Oil fiyatlarının Türkiye sa
nayiini tekrar sadece kömüre dayanır hale geti
rirken ve kömür sarfiyatını piyasada darlık yara
tacak şekilde çoğaltırken rafineriler istihsal ettik
leri Fuel Oil'in büyük kısmını, talep azlığı karşı
sında, düşük dünya fiyatları üzerinden ihraca zor
lanmıştır. Filhakika fiyat değişikliğinden evvel 
kömürden Fuel Oil'a tahvil için gerekli hazırlık
ları tamamlamış olan fabrika ve tesisler tekrar 
kömüre dönmeyi ciddî olarak düşünmektedirler. 

• BAŞKAN — Sayın Gürsan bir dakika. Beya
natınızı yazılı yapmaktasınız. 20 dakikalık müd
det doldu. Biraz daha var değil mi, Sayın Gür
san? 

ÎHSAN GÜRSAN (izmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, arkadaşımızın beya

nını bitirmesine biraz daha vakit var. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun rica ederim. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 

(Devamla) — 5 Yıllık Plâna göre enerji kaynak
larına karşı talep yekûnunun gittikçe artan nis-
betlerde petrol mamûlleriyle karşılanması gerek
mektedir. 

Bu bakımdan bu meddeye geçen sene, esaslı bir 
incelemeye dayanılmadan sadece malî mülâhaza-
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larla yapılmış olan vergi zammı, Türk ekonomisi

n i ucuz bir enerji kaynağından mahrum ederek 
plân hedeflerinin gerçekleşmesine engel olduğu gi
bi, kömür sarfiyatını artırıcı bir tesir icra etmek 
suretiyle bu maddenin gazyağı istihlâkinin azal
masında vasıtalı olarak mâni olunacak hüviyeti 
de kaybetmesine sebcbolmuştur. 

Bu bakımdan Fuel Oil üzerindeki verginin ton 
başına hiç olmazsa 40 - 50 lira civarında indiril
mesinde memleket ekonomisi bakımından büyük 
bir fayda ve zaruret görmekteyiz. Çünkü bu yol
la elde edilecek fayda, muhakkak ki, istihlâki azal
tıcı bir vergi tatbikatının mahdut ve aldatıcı fay
dasından çok daha büyüktür. 

L. P. G. yani sivil andırılmış petrol gazına ge
lince : îki rafinerinin memleketimizde çalışmaya 
başlamasından sonra bu maddenin kullanılması 
yaygın bir hal almaya başlanmıştır. Bilindiği gi
bi bu gaz, Aygaz, Milângaz, İpragaz gibi ticari 
adlar altında ve tüpler içinde satılmakta ve kolay
lıkla nakli kabil olması bakımından da, köyler dâ
hil olduğu halde memleketin en hücra köşelerine 
kadar gönderilmektedir. Bu gaz, ocaklarda kul
lanılmak suretiyle hava gazının sobalarda kulla
nılmak suretiyle, odun, kömür ve gaz yağının ye
rini kolaylıkla ve daha tatmin edici bir şekilde 
tuttuğu için, istihlâkinin memlekette yaygın bir 
hal alması hususunda gayret sarf etmek hem ra
finerilerin tâli olarak istihsal ettiği bir maddeye 
sarf yeri sağlamak, hem do bu maddenin sarfı su
retiyle gazyağı ve kömür istihlâkini vasıtalı bir 
şekilde daraltmak bakımından faydalı bir netice 
verir. Bu bakımdan bu maddeden alınması iste
nilen vergiden sarfınazar edilmesi lüzumuna kaa-
niiz. 

Değerli arkadaşlarım, motorin istihlâkinde mü
şahede edilen gelişme, esas itibariyle Hükümetin 
benzin ve motorin arasındaki fiyat münasebeti ba
kımından takibettiği politika ile izah edilebilir. 
Benzinden alman vergi ve resimler öteden beri 
motorine nazaran daha ağır olmuştur. Bu sebeple 
nisbeten pahalı olan dizer motorları ithalâtı artış 
göstermiştir. 

28 Şubat 1963 tarihinde akar yakıtlardan alı
nan Gider ve Gümrük Vergilerinin artırılması, 
ayrıca yeni bir verginin, İthalât Damga. Resmi
nin konulması, fiyat muvazenesizliğini bir kat 
daha artırır. Benzin ve Fnel - Oil fiyatları 
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esasi ı surette yükselmiş, buna mukabil motorin fi-
yatlarmdaki artış nisbeten o kadar fazla olma
mıştır. 

Fiyat değişiklikleri talep üzerinde de tesir ic
ra etmiş ve benzin talebinde bir miktar düşme vu-
kubulmuş, buna mukabil motorin istihlâki artmış
tır. Bunun başlıca sebebi, benzin fiyatlarının mo
torine nisbetle daha pahalılaşması sonucu benzin-
li kamyon işletmelerinin kısmen ortadan kalkarak 
yerlerini işletme masrafları daha ucuz olan dizelli 
kamyonl ara bı rakmasıdır. 

Bu itibarla benzin - motorin fiyat münasebet
lerinin benzin aleyhine devam ettirilmesi hakika
ten bu maddelerin, arz ve talep dengesini bozmak
ta ve netice itibariyle Türk ekonomisi bundan za
rarlı çıkmaktadır. Komisyon raporunda da belir
tildiği gibi motorin istihlâki 1962 yılı sonunda 740 
bin ton civarında bulunmaktaydı. Bu miktar 
1963 yılı sonunda 879 bin tonu bulmuştur ki, 
% 19 nisbetinde bir yükselişle bir yıl evveline na
zaran 139 bin tonluk bir artış ifade edilmektedir. 
Bu bakımdan benzin istihlâkinin daralmasında 
müessir bit' faktör olan bu neticenin değiştirilme
si için Hükümetçe gidilecek iki yol bulunmakta
dır. Ya benzin üzerinden alınmakta olan vergi 
indirilecektir. Veyahut talep ve fiyat muvazene
sinin kurulması için motorin vergisine bir miktar 
zam yapılacaktır. Hükümet finansman ihtiyacını 
ve plân tatbikatını da gözeterek ikinci şıkkı ter
cih etmiş ve motorinin vergisine 7 kuruş zammı 
derpiş eden teklifi Yüce Meclisinize getirmiştir. 

Bu konu üzerinde biz Adalet Partisi Meclis 
grupu olarak, sayın milletvekili arkadaşlarımızın 
kanaatlerini diledikleri şekilde izhar edeceklerini 
beyan, ve ifade ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımızı ve bu 
mâruzâtımızla izah ve ifade etmeye çalıştığımız 
kanaat ve mütalâalarımızı su suretle özetliyebili-
riz. 

1. Mümkün olduğu takdirde ekonomik repei'-
küsyonları nazarı itibara alınarak motorine ve 
mazota zam yapılmaktan sarfınazar edilmeli ta
lep ve fiyat dengesinin sağlanması hususunda ben
zinden alman vergi bu dengeyi tesis edebilecek 
şekilde indirilmelidir. Ancak Hükümetin karşı
sında bulunduğu malî ihtiyaç ve plân tatbikatı 
nazarı itibara alınarak bu konuda Meclis Grupu-
muz, partimize mensup sayın milletvekili arkadaş
larımızın kanaat ve mütalâalarım kendi inançları-
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na göre izhar etmesini de prensibolarak kabul et
miştir. 

2. Fuel Oil'den alınmakta olan vergi; zam ya
pılmasından sarfınazar edilmeli ve L. P. G. den 
vergi alınmamalıdır. Memleket ekonomisi bakı
mından büyük bir fayda ve zaruret olan bu in
dirimin tetkik ve müzakeresi yapılmakta olan ta
sarıda yer alması için, madde Komisyona iade 
edilmelidir. 

3. Gazyağı Vergisine kiloda 14 kuruş yani 
% 21 gibi ağır bir nisbette zam yapılmasını der
piş eden teklif sadece malî mülâhazalara dayan
maktadır. Konuşmamızda tafsilâtiylc arz ettiği
miz sebepler ve doğuracağı sosyal ve ekonomik 
neticeler nazarı itibara alınarak gaz yağma zam 
yapılmasından sarfınazar edilmeli ve bu gayeye 
matuf olan hüküm maddeden çıkarılmalıdır. 

Bu görüşlerimizi ihtiva eden bir önergemizi 
de Yüksek Başkanlığa tevdi etmiş bulunuyoruz. 
Karar Yüce Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle. 

I>AŞK'A\T — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Millet '.Meclisi Başkanlığıma 

.Tasarının tümü üzerinde! 'kıymetli görüşleri 
yet e ıü kadar dinledik. Müzakerelerin kifayetini 
arz ve teklif ederimi. 

İçel 
Yahya Der inancı 

BAŞKAX — Yeterlik öneııgcsini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... E'tmiyemler... Kabul 
cdilmiştii". 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kimi yen ler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır. İvediliği 
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ilâ

ve edilmesine dair Kanun 

MADDE 1. —• (Î8Û2 sayılı Gider Ve l i l e r i 
Kanununun 4 . 1 . İflfil tarihli ve 21f) sayılı Ka-
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nıınla değişik 4 ncü maddesinin (a) ve (g) fıkra
ları aşağıdaki şelkilde değiştirilmiştir : 

Bâzı vasıta, alet, makin a, cihaz ve malzeme: 

a) II nci tablonun o, 4, 5, ve 6 neı pozis
yonlarında yazılı vasıta, alet, makina, cihaz ve 
malzeme (gramofon plâkları hariç) 

Tezyini seramik eşya : 

g) Vazo, duvar tabağı ve heykelcilik gibi 
seramikten mamul süs eşyası, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Komisyon Sözcüsünün, Sayın 
A. P. Sözcüsünün ve bir iki arkadaşın da de
ğindikleri gibi, bâzı muafiyetlerle getirdiği 
külfetleri fazlasiyle telâfi eder şekilde olan bu 
kıymetli tasarının yalnız birinci maddesinde 
komisyon, Hükümetin getirdiği hah ipliklerine 
aidolan istisnayı kaldırmak suretiyle, bendeniz-
ce küçük sanatlarımızda, bilhassa ihraç metaı 
olması bakımından Hükümet gerekçesinin de 
gayet iyi belirttiği şekilde korunması gereken 
bir çalışma, bir gelir kolumuzu yük altına almış 
olmakla doğru hareket etmemiştir. Onun için 
komisyonun çıkardığı Hükümet taasrısmdaki 
maddenin mutlaka yeniden buraya ilâve edil
mesi icabettiği kanaatindeyim. Bu hususta bir 
tadil önergem var. Bunu lütfedip kabul buyu
rursanız mesele hallolur, zannediyorum. Hür
metlerimle. efendim. 

BAŞKAN — Bir diyeceğiniz mi var Sayın 
özal? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — İkinci maddede bu getiril
miştir, efendim. 

BAŞKAN — Birinci maddeden sonra ikinci 
madde teklifi var. Bunu ayrıca okutacağım. Bi
rinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Birçok arkadaşımızın teklif ettiği ikinci 
madde vardır. Yeni ikinci madde olarak teklif 
ediyorlar, okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddeden sonra aşağıdaki maddenin 
ikinci madde olarak kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

İsparta 
Lokman Başaran 

Uşak 
İbrahim Bulanalp 

Uşak 
A. Eıza Akbıyıkoğlu 

Çorum 
Nuri Ahıskalıoğlu 

İçel 
Sadık Kutlay 

Çorum 
Hilmi incesulu 

îçel 
Yahya Dermancı 

Urfa 
Sabri Kılıç 

Sivas 
Âdil Al tay 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

Sinop 
Haşim Tan 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Kütahya 
Ahmet Bozbey 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Kocaeli 
Sahabettin Bilgisu 

Sakarya 
Burhan Akdağ 

Sivas 
Rahmi Günay 

Sivas 
Rahmi Çeltekli 

Balıkesir 
Mehmet Tiritoğlu 

Afyon K. 
Halûk Nur Baki 

Gaziantep 
Muzaffer Canbolat 

Afyon Karahisar 
Asım Yılmaz 

Denizli 
Atıf Şohoğlu 

Kütahya 
Ali Erbek 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Denizli 
İsmail Ertan 

İçel 
Mehmet Ali Arslan 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

Tokat 
Bekir Şeyhoğlu 

Sakarya 
Yusuf Ulusoy 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

İsparta 
A. İhsan Balım 

Konya 
Vefa Tanır 

Antalya 
Etem Ağvn 
Kırklareli 

H. Tahsin Uzun 
Kayseri 

Bahri Yazır 
Aydın 

M. Şükrü Koç 
Sivas 

ibrahim Göker 
Sivas 

Ahmet Kangal 
Aydın 

Nedim Müren 
Bitlis 

Müştak Okumuş 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 
Gaziantep 

Hüseyin Inceoğlu 
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Madde 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesinin 

sonuna (m) fıkrası eklenmiştir : 
Vergiden müstesna halı ve •kilim iplikleri : 
m) I - Halı ve kilim imalinde kullanılmak 

üzere teslim edilen iki buçuk metrik numaraya 
kadar (2,5 dâhil) Straylıgran iplikleri vergiden 
müstesnadır. 

Bu.istisna, Kurum Vergisine veya beyan esa
sı üzerinden Gelir Vergisine tabi olup halı ve
ya kilim imâl eden veya ilk maddesini vererek 
halı veya kilim imal ettirenlere veya müstahsilin 
bulunduğu yerde ticarî faaliyette bulunan, halı 
veya kilim, imalâtçılarına satmak üzere müstah-
sıldan iplik alan tüccara ve aynı konularla iş
tigal eden kooperatiflere ve ceza ve ıslâh evleri 
atelyelerine yapılan teslimler hakkında uygula
nır. 

I I - Müstahsıldan vergisiz halı veya kilim 
ipliği satmalmak veya kendi imal ettikleri ip
likleri halı veya kilim imalinde kullanmak isti-
yen yukarıda 1 nci bendde yazılı olanlar, bulun
dukları yerlerin ticaret odası, sanayi odası ve-
ya ticaret ve sanayi odasından özel bir muaflık 
belgesi alırlar ve bunu aynı yerin vergi dairesi
ne tasdik ve tescil ettirilirler. 

Muaflık belgesinin şekil ve muhteviyatı ile 
ne tarzda kullanılacağı Maliye Bakanlığınca 
düzenlenir. 

Vergiden müstesna iplik teslimleri muaflık 
belgesi sahiplerine yapılır. Bu nevi teslimlerin 
satış faturalarında, alıcının kimliği ile muaflık 
belgesinin nev'i, yeri ve numarası ayrıca göste
rilir ve imzası alınır. 

Vergisiz hah veya kilim ipliği satmalardar 
veya kendi imal ettikleri iplikleri halı veya ki
lim imalinde kullananlar, muaflık belgesini al
dıkları ticaret odası, sanayi odası veya ticaret 
ve sanayi odasına, her takvim yılı sonunda, bu 
iplikler hakkında hesap verirler. 

Buna riayetsizlik, halinde muaflık belgesi 
hükümsüz sayılır. 

Alman bu bilgi cetvel halinde, müstahsil mü
essesenin bağlı bulunduğu vergi dairesine bir 
ay zarfında gönderilir. 

Yergisi;: halı veya kilim ipliği teslim eden 
müstahsıllar, istihsal, vergisi beyannamesinde ve-
,va teslim tarihi itibariyle beyanname verme sü
resi içinde verecekleri ek bir beyannamede bu 
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teslimlerinin miktar ve tutarı ile alıcının kimli
ğini, adresini ve muaflık belgesinin ncv'ini, yeri
ni ve numarasını ayrıca göstermek suretiyle bil
dirirler". 

Muaflık belgesini haiz iplik tüccarları istih
sal vergisi beyanname süresi içimle verecekleri 
bir beyannamede bir önceki ayda müstahsıl'dan 
vergisiz olarak satın aldıkları halı veya kilim 
ipliklerini, bunlardan muafiyet belgesini haiz 
olan ve olmıyanlara satılanları, devreden ip
likleri miktarı ve alış tutarlariyle, halı veya ki
lim imalâtçılarına satılanlarda imalâtçının kim
liğini, adresini, muaflık belgesinin yerini ve 
numarasını göstermek suretiyle bildirirler. 

TII —• Yukarıda 1 nci bend gereğince ver
gisiz olarak satın aldıkları iplikleri halı veya 
kilim imâlinde kullanmıyarak her ne suretle 
olursa olsun satan veya başka maksat için kul
lanan halı veya kilim imalâtçıları, bu iplikleri 
ve vergisini, satış ve kullanma talihinden iti
baren bir ay içinde vergi dairesine beyan et
meye ve vergisini Ödemeye mecburdurlar. 

Vergisiz olarak Satın aldıkları iplikleri, 
imalâtçı muaflık belgesini haiz bulunmayanlara 
satan veya başka maksatlarla kullanan iplik 
tüccarları, bu ipliklerin vergilerini İT nci bend-
de zikredilen beyanname süresi içinde ödemeye 
mecburdurlar. 

Bu hallerde vergi, malın müstahsıldan tes
lim alındığı tarihe göre kanuni ödeme süresinin 
sona erdiği tarihten itibaren işliyecek gecik
me zammı ile birlikte tahsil olunur. 

Bu hükümlere göre yapılması gerekli be
yanlar hakkında Vergi Usul Kanunu .ve Gider 
Vergileri Kanununun beyannameye müteallik 
hükümleri uygulanır. 

Memleketimizde 100 bin ailenin geçimi üze
rinde direkt tesir gösteren 200 bin işçiyi sinesin
de toplayan halıcılık ve kilimcilik en geniş şe
kilde yapılmış bir el sanayiidir.. İşsizliği önem
li bir miktarda önliyen, mühim bir döviz kayna
ğı olmaya namzet, her şekli ile yüzde yüz Türk 
malı olan halıcılığın kilimciliğin inkişafı, kalite
sinin iyileşmesi ve namuslu iş adamarınm rahat
ça çalışarak kazandığı nisbette vergisini vere
bilmesi için halı kilim ipliğinden Gider Vergisi
nin kaldırılması artık şart hale gelmiştir. 

Gider Vergisinin devamı halinde: Vergi zı
yaı alabildiğine ve müteselsil şekilde devam 
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edecek, iyi niyetli iş adamları ya piyasadan çe
kilecek veya ip kalitesini düşürecek, üçüncü 
bir şekilde maalesef bir kısmında vergi kaçırma 
yollarını arayacaktır. 

El sanayiini her yönden koruma ve geliş
tirme çarelerini ariyan Yüksek Meclis ve saym 
Hükümetin bu teklifimizi kabul edeceğine iti
madımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Eren bu vaziyet dâhilmde 
siz önergenizde İsrar ediyor musunuz'» 

ASIM EREN (Niğde) — Bendeniz Hükümet 
(metninin aynen kabul edilmesini istiyorum, ikin
ci madde olarak. 

VAHYİ ÖZARAR (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teklif edilen ikinci madde üze
rinde değim mi efendim Buyurun Sayın Özarar. 

VAHYİ ÖZARAR (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, halı imalâtında hakikaten iş gü
cünü kıymetlendirmek için arkadaşımızm teklif 
ettiği muafiyet yerindedir. Buna iştirak etme
mek imkânsızdır. Yalnız îbu muafiyet Ibundan-
evvel Muamele Vergisinde de tecrübe edilmiş, 
bir çok vergi ziyama, vergi kaçakçılığına se-
bebolmulştur. 

ASİM EREiN (Niğde) — önergemi geri alı
yorum. 

VAHYİ ÖZARAR (Devamla) — İştirak 
ediyorum efendim, müsaade buyurun. 

Bu itibrla, madem ki böyle bir sanayi şubesi 
ve bilhassa el (sanayii şubesini himaye maksadiy-
le 2,5 numara ipliği vergiden muaf tutuyoruz, 
bendeniz arkadaşımın teklifine bir kelime ilâve 
etmek: suretiyle hakikatin ortaya çıkmasını, bir 
vergi (kaçakçılığını önlemek için maruzatta bu
lunacağım. 

Halı kadar mühim olan battaniye sanayii 
memleketimizde inkişaf etmiştir ve bilhassa (bat
taniye el tezgâhlarında dokunmaktadır. Bir tez
gâhta îbir ipliğin halıya mı, 'battaniyeye mi kul
lanıldığını anlamak, maliyenin bütün kontrolü-
na rağmen imkânsızdır. Eğer Yüksek Heyeti
niz lütfeder .buraya halı kelimesinden sonra bat
taniye ve kilim imalinde kullanılan 2,5 numara, 
ipliği vergiden muaf tutarsanız vergi kaçakçı
lığını da önlemiş olursunuz. Bu battaniye ima
li de büyük himayenize mazhar olur... 

Hürmetlerimle, efendim. 
AHMET TÜRKEL (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN -^ Buyurun. 
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AHMET TÜRKEL (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarını, bu konu halı ipliğinin, 2,5 numaralı 
halı ipliğinin, 'vergiden istisna edilmesi 'konusu 
komisyonda, uzun boylu tartışılmıştır. Mevzu
un özüne vâkıf arkadaşlarımız bizim vâki ikaz
larımız üzerine bilhassa bu numaralı, iplik, ce-
ketlik kumaş imalâtında 'kullanılması yolunda 
mevzuun bir (kaçakçılık haline getirilmesi üze-
ı ine komisyonumuz bu istisnayı kabul etınıemeiş-
tir. Gerçek şudur ki, eğer bu saha bir murakaba 
içinde tedvin, (Kİilnıezse kaçakçılık vâki olacak
tır. Bunu burada ifade etmekle kanunun «sınır
ladığı ölçüleri eşit şartlar içinde teşmil etmek fay
dalıdır. Şimdi eğer bu sabada bir istisna, imkânı 
tanımak istiyorsak, betahsis halı sahasında bir 
gelişme yolu açmak istiyorsak benim teklifim, 
bunların memleketimizde kooperatifçiliğe de 
bir yardımcı unsur olması bakımından, ancak. 
kooperatifçilik ve ceza evlerindeki imal sahası
na, inhisar ettirilmesi faydalı ve kontrolü bakı
mından da Idoğru bir imkân olur. Ben bu ikazı 
burada ifade etmekte fayda görüyorum, bir va
zife yaptığıma k aniyi m ; 'hürmetlerimle. 

BAŞKAN -~ Sayın Gelikbaş. 

FETHİ' ÇELÎKBAŞ (Burdur) - - Muhterem 
arkadaşlar, Iben, muafiyetin lehinde konuşmak 
üzere huzurlarınıza geldim. Bir kere memleke
timizde fakir halkın köyde; ve kasabada en ge
niş ölçüde imalimde çalışabildiği bir ekonomik 
kol; halıcılık ve kilimleiliktir. Ve son zamanlar
da halıcılık konusunda ihraç "faaliyetlerinde bu
lunan müteşebbislerimiz de artmaya başlamış
tır. Fakat ihracat bir taraftan kalite ve bir ta
raftan fiyatla ilgilidir. Fakat maalesef memle
ketimizde 2,5 numaraya kadar halı ipliklerinden 
bugüne kadar imalât Gider Vergisinin alınması 
vasıflı halı ipliği yanında, vergi ödemek ımaksa-
diyle, fevkalâde kötü paçavradan yapılan ipli
ğin piyasaya sürülmesine yol açmaktadır. Sii-
nıerbaıık'ın İsparta'da halı ipliği imal eden 
fabrikası rekabet edememek yüzünden devamlı 
zarar tesbit etmiştir. Halbuki vergi alınmadığı 
takdirde, Sümerbaıık halı ipliği imaline çalışan 
îsparta fabrikası mükemımclcn diğer imalatçı
larla rekabet edecek, üstelik alıcılara vasıflı 
iplik vermek imkânına kavuşacaktır. Beri ta
raftan halı imalâtı da artık gayrimeşru iplik 
imali rekabeti sahasında devamlı, olarak vasıf
lı iplikleri almak imkânına kavuşacak. Gerek 
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iç piyasada, gerekse dış piyasada vasıflı halı ip
liğinden imal edilen Türk halıları rağbet kazan
maya Ibaşlıyacaktır. Bu bakımdan arkadaşımı
zın ifade ettiği mahzurun ölçüsünün ne olduğu
nu bilmiyorum, ştrayder ipliklerinden hali ha
zırda Türkiye sanayiinde ne ölçüde ceket imal 
edilmekte olduğunu bilini yorum, fakat su ka
darını biliyorum ki; Türkiye'deOci kumaş en
düstrisi ştrayder ipliklerinden artık vazgeçmeğe 
başlamıştır. Kangarl iplikleri üzerinde mensu
cat, yün. sanayii gelişmektedir. Ştrayder ipliği 
üzerinde yün. sanayii yavaş yavaş sahasını terk 
etmiştir. Yine Sünıerba tıkın ştrayder iplikleri 
üzerinde imalât yapan Bünyan A'e Diyarbakır'
daki fabrikaları halen imalâtı durdurmuş veya 
kapasitelerinin son derece dûnuna, çalışmakla
dır. Bunu biliyorum. Bu bakımdan böyle bir 
mahzuru olsa, dahi Türkiye'de çok büyük ve 
fakir bir kütlenin maişetini temin etmek ve -va
tandaşa I arın. eline yatkın bir sahanın - halıcılı
ğa, halkın eli son derece1 yatkın, kilimciliğe son 
derece yatkın, ananevi bir sanat şubesidir - ver
gi muafiyeti tanımak suretiyle bu şubelerin ge
lişmesine çalışmak bilhassa işsizlikle mücadele 
'bakımlından faydalı ve istifadeli olacaktır. Bu 
kanunla kooperatifleri teşvik gibi tedbirler alı
nabileceğinden hakikaten, daha, isabetlidir ama, 
kooperatifleri teşvik maksadiyle alınacak 'ted
birler daha, az vatandaşa, iş bulmak yoluna, gi
diyorsa, Türkiye'nin bir numaralı meselesi iş 
yaratmak, işsizlere iş bulmak olduğuna göre, bu 
nokta, üzerinde tercih yapmakta, faydalı görü
rüm. Günkü gerek cezaevlerinden, gerekse koo
peratifler dışında geniş 'bir kütle, kâzı müteşeb
bislere tezgâh, verilmesi, hammadde verilmesi 
suretiyle asgari, de olsa; muayyen bir ücret ver
menin. yolu Türkiye'de doğmaktadır, bu yola 
gitmede isabet vardır, yolu daraltmak lâzımdır. 
2 - .°> - 5 sene geçen artık memleketimizde bu mev
zuu kooperatif halinde yüzütülmesi gibi mües
seseleri 'kurarak kaçakçılığı önlemek zaruret, 
haline gelirse o zaman bir tadilât yapılır. Bugün 
için Türkiye'nin büyük meselesi köyde ve (ka
sabada, evinin de işini yapmak suretiyle bir 
tezgâh kurmak, maişetine medar olacak üç-'beş 
kuruş para kazanan A^ataudaşları iş sahibi kıl
manın ve vasıflı ipliği ve ninenin yolunu arayıp 
bulmaktır. Bu bakımdan ben takrir lehinde oy 
kullanılmasını, fakat eğer arkadaşlarımızın 'te
reddütleri varsa hiç olmazsa Hükümetin getir-
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diği metnin lehinde oy kullanmalarını bilhassa 
rica edeceğim; teşekkül' ederim. 

BAŞKAN — Sayın Lokman Başaran. 

LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — (>k 
muhterem arkadaşlarım, evvelâ 'halı ipinin ku
maş sanayiinde kullanılmadığını izah edebilmek 
için numuneler getirdim, sizlere arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ştrayder dedikleri 
halı iplikleri yüz metresinde âzami kırk gram 
bulunan kaim, asgari kırk gram olan bu kalın 
iplikler kullanılır. Halbuki kumaş, ipliği, nu
munede de görüldüğü şekilde, ince ve çok kıv
rımlı ipliklerdir, bunları birbirine karıştırma 
imkân, ve ihtimali olamaz. Bu bakımdan vergi 
kaçakçılığı bahis mevzu olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün halı sana
yii artık orman Ibölgelerine girmiş, ormanları 
tahribattan; vatandaşları işsizlikten kurtaracak-
tll", 

Muhterem Fethi (Jelikbaş Beyin, izah buyur
dukları" gibi, bugün halı bir ihraç metaı haline 
gelmiştir. Greçen ay içerisinde İsviçre'den mem
leketimize, halı ithal etmek için gelen firmalar 
vardır. Fakat halı ipliğinden alımın gider ver
gisi halı sanayiinin kalitesini düşürmüş ve bu 
gelen tüccarlar maafesef istedikleri miktarda ha
lı almadan dönmüşlerdir. Şöyleki İsparta'da, 
geçeu sene yüz bin metre kare stok halı bu
lunurken, bunlar içerisinde ancak 1 400 metre
kare halı mubayaa edilmiştir. Ve fiyatlarıda 
memleketimizde 150 - 170 üzerindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, halıcılığın himaye 
edilebilmesi için gider vergisinin kaldırılması 
artık mutlak bir zaruret haline gelmiştir. (îi-
der vergisinin kaldırılması suretiyle halı ip
liğinden gider vergisinin kaldırılması bütçe
mize ayrıca bir külfet yüklcmiyecektir. Mü
saadenizle kısaca arz etmek istiyorum. Bugün 
Türkiye'de 4 - 5 bin ton halı ipliği imal ve is
tihlâk edilir. Bundan gider vergisi almak lâ-
zımgelirse, oııiki milyon civarında vergi almak 
lâzımdır. Halbuki, bugün halı ve kilim imalinde 
kullanılan ipliklerden ancak üç milyon- lira 
civarında bir vergi alınıyor, («eri kalanı ziyaa 
uğruyor. Arkadaşlarım bu üç milyon kaçakçı
lığında sekiz ilin defterlerinden çıkarılacak 
vergi zıyaı 'belki onbeş milyonu bulacaklır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vergi ziyamı 
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şöyle kısaca hülâsa -edersek, perakende tabak 
yünü, çorap eskisi alan tüccarlardan, toptan 
İni. işleri yapan tüccarlardan, imal eden fabri
ka imalât ücretinden halı ipliği yaptıranlar, 
perakende sattıranlar, halı dokutan, halı toptan
cıları ve nihayet halı perakende tüccarları bun
ların hepsinde gelir vergisi zıyaı olmaktadır. 
Demin de arz ettiğim gibi, on milyon liranın 
üzerinde bir gelir vergisi ziyamı arz etmiş ol
duğum fıkranın birçok bölümleri önlemiş ola
cakın'. 

Muhterem arkadaşlar, gider vergisi, bu halı 
ipliğinin gider vergisi kaldırıİmazsa, ayrıca ver
gi veren iş adamları bugün piyasadan çekile
cek ve hah kalitesi düşük bir seviyeye gelecek
ti i'. Bugün bu yolu tutmuş birçok vergi veren 
iyi niyetli namuslu fabrikatörler ve iş sahiple
ri artık fabrikalarını kapatmak mecburiyetini 
hissetmektedirler. Bu bakımdan bir taraftan 
vergi ziyamı Önlmeek, diğer taraftan ahlâki dü
zene sahip iş adamlarına daha geniş iş sahala
rı şağlıyabilmek için ibu takdim ettiğimiz tadil 
önergemizi kabul buyurmanızı iltifat etmenizi 
hassaten istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın "Kron. 
ASİM ti REN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Çclikbaş arkadaşımızın izah 
buyurdukları gibi, -memlekette aynı zamanda bir 
ihraç metaı olması ve ihraç metaı olduğu kadar 
da İran başta olmak üzere birçok yabancı memle
ketlerin şiddetli ticari rekabetlerine mâruz bu
lunması sebebiyle ve sadece fabrikalar değil, bir
çok el ve ev tezgâhlarında imalinin bugün fab
rikalara nisbetle memleketimizde daha yaygın 
olmasına binaen halı sanayiinin ve ipliklerinin 
istisnasına aidolan, Hükümetin getirdiği metnin 
ikinci umdesinin veya teklif edilen şeklin mut
laka metne girmesi zaruridir. Bir başka se
beple de zaruridir. Bu tasarıda mensucat sana
yiinin, 11 nci maddede himaye kayıtları vardır. 
Itriyat ve tuvalet sanayiinin bir başka maddeye 
istinat suretiyle himayesi kayıtları vardır. 7 nci 
maddede birçok tediyelerin, aylık tediyeler ba
kımından himaye kolaylıkları vardır. Ekseri
yeti itibariyle vatandaşı, Hükümet programının 
sosyal adalet amacına doğru faydalandırıeı şe
kilde himaye tedbirleriyle dolu olduğunu sevinç
le gördüğümüz bu tasarının baştan 2 nci madde-
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sinin komisyonca bu şekilde kaldırılmış olması 
bu bakımdan da çok zararlı ve memleket için fay
dasız ve millî sanayiimizi baltalayıcı bir hare
kettir. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi memleketim
den bahsedeyim; Niğde'nin kendi Merkez kasa
basında, Oamardı kasabasında, Bor kasabasında, 
Ulukışla kasabasında, Aksaray kasabasında ve bu 
kasabaların köy ve nahiyelerinde her pazar ku
rulduğu günler omuzlarda, kocaların omuzla
rında, dul kadınların omuzlarında, yetişkin ço
cukların omuzlarında, 15 - 20 günde tezgâhlar
da imal edilen ve bu ipliklerden dokunmuş, iyi 
kötü halı ve seccadeler, kurulan bu pazarlarda 
satılır. Bir gündeliği, yani masrafı çıktıktan 
sonra bunları işliyen kadın ve kızların hepsine 
bir günde ancak 2,5 lira yövmiye kalır. Biz 
bunların ipliğine eğer bu istisnayı koymazsak, 
kaliteli mal çıkaTan tezgâhların ve fabrikaları 
yabancı rekabetten kurtaramayız. Son seneler
de halı ihracatı azalmıştı. Fakat kaliteli malla
rın artmış olması, bâzı bölgelerin daha kaliteli, 
iyi mallar çıkarmaya başlamış olması sebebiyle 
dış piyasanın ihraç rekabeti karşısında bir denge 

kazandı. Bu lehte durumu, bu lehte eğilimi boz
mak, doğru değildir. Bir kere bu sanayii hima
ye etmek zaruretindeyiz. Ondan dolayı muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz bunun muhakkak 
surette metne girmesine taraftarım. Ve bundan 
başka muhterem komisyonun gerekçesini do kar
şılamak zaruretindeyim. Kaçakçılığı karşılamak 
için bir faydalı milletin tümünü ilgilendiren 
maddeyi metinden çıkarmak demek, açlıktan 
ölmek üzere olan bir adama ekmek getirmek için 
çarşıya gönderilen insanın yolda bu ekmeği elin
den kaparlar; onun için sana bu ekmeği getire
mem, gibi bir gerekçe söylemek kadar manalı 
veya manasız bir harekettir. Bu itibarla muh
terem arkadaşlarım, böyle zaruretleri dile geti
rip de, gerekçe diye kanunların başına ko
nulmamalıdır. «Mâni zail olunca memnu avdet 
eder, eğer zaruret varsa zaruret memnuları da 
mubah kılar.» Mecellenin eski kaidelerini unut
mayalım. Eğer vatandaşın bundan başka bir 
geliri yoksa, meselâ Bor ve Aksaray'da olduğu 
gibi, sadece bu çeşit gelirden kazanç temin eden 
pek çok dul - yetim varsa, ben onların ipliğini 
pazara eıkaramam, ama, kontrol yapmak mecbu
riyetindeyim. Alıp bu iplikleri elbise imalinde 
kullanmasınlar. Muhterem arkadaşlarım, sana- I 
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yicilere soruyorum, bugün iplik yolsuzluğu yal
nız halı sanayiinde mi?.. Sümerbank kendi bün
yesine bir dikkat etsin, Devletimiz, Hüküme
timiz, bu iplik sanayiinde bilhassa tahsis de
yimleri ile verilen ipliklerde, alman ipliklerin ne
relere gittiğini, kontrol etsin. Daha yakınını söy-
liyeyim, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Koopera
tiflerinde, federasyonlarında ve şimdi kurula
cak olan konfederasyonlarda, bunların kendi 
mensupları namına, kotalara ithal ettirerek ge
tirmekte oldukları veya şimdiden sonra getire
cekleri muhtelif maddeler, iplik dâhil, demir, 
çinko dâhil, birçok hammaddelerin, ilkel mad
delerin ne şekilde tevzi edildiği veya tevzi edi
lip edilmediği, tevzi edildiyse nerelere ne nam 
altında satıldığı kontrol edildi mi? Yalnız halı 
ipliğinde durum böyle değildir. Bunda ayrı bir 
söz konusu açmak, ayrı bir kanun getirmek, hiç 
değilse bu kanun içerisinde bir yönetmelikle te
ferruatı gösterecek esasları ayrıca hazırlamak 
lâzımdır. Ama bu temel olan bir hükmü kur
maya mâni teşkil etmez. 

Açlıktan ölen bir adamın elinden, çarşıda 
bunu kaparlar sana bu ekmeği getiremem diye 
gerekçe hazırlanmaz. 

İkincisi; yine gerekçede, 216 sayılı Kanun da 
bu himayeyi koymuş binaenaleyh, halıcılık ev
de de yapılsa, tezgâhta da yapılsa, fabrikada da 
yapılsa; himaye edilmesi başka kanunlardadır 
diye gerekçenin ikinci bendinde var. Komisyo
nun, neden kaldırıldığını bildiren gerekçesinde. 

Muhterem arkadaşlarım, halı öyle bir meta
dır ki, bugün kaç koldan himaye edilirse, o hi
mayeye lâyıktır. Aksi takdirde bilhassa ihra
catta rekabetle katiyen başa çıkamayız. Bunu 
da getiriniz, onlar da baki kalsın dört, beş pa
yanda koyalım. Buralara fabrika kurulsun. 
4 - 5 köşede bulunabilecek bir ihraç metaı hali
ne getirilsin. Şunu arz edeyim ki getireceği dö
viz ile muhterem arkadaşlarını, memlekette dü
şünülen mahzurları kat kat telâfi edebilecek bir 
sanayi koludur. Bunları himaye eden her tekli
fi baltalamaktansa, teşvik etmek daha 'münasip
tir. Bu itibarla teklif edilen tadil önergesinde 
dâhil olmak üzere, hattâ battaniyeye ait iplikler 
de dâhil olmak üzere, bu millî sanayii korumak 
üzere gelen takririm lütfen tasarıya dâhil olun
mak üzere kabul etmenizi istirham ederim. Bun-

— 626 — 
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lan desteklemenizi istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Rüş
tü özal. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
memleketimizin yaygın ve önemli bir sanat da
lma Yüksek Heyetinizin göstermiş bulunduğu 
hassasiyeti, itimadınızı riea ederek, arz etmek is
terim ki; komisyonunuz da göstermek istemiştir. 
Hiç olmazsa son konuşan Sayın Eren arkada
şımızın manalı veya, manasız olarak takdirinize 
sunmuş olduğu şekilde, hie olmazsa mânâsız ol
mamasına ve hie olmazsa gerekçesini bir baltala
ma şeklinde tanzim etmemesine gayret sarf et
miştir, buna itimadınızı bir kere daha istirham 
ederim. 

Hükümetimizin teklifi üzerinde, eğer Sayın 
Eren arkadaşımızın benzetişi gibi konuşmak is
tersek, bir hastaya, yani müşkül durumda olan 
bir sanat koluna şifa vermek, bir yardımda 
bulunulmak istenmiştir. Bu daim ipliğinin Gi
der Vergisinden muaf tutulması yoluna gidil
miştir. Yani mevcudolan bir muafiyeti kaldır
mak bahis konusu olmadığı gibi, yeni bir imkâ
nın kendilerine verilmesi arzu edilmiştir, tasa
rı bu şekilde komisyona gelmiştir. Yine Hükü
met tasarısında ifade edildiği üzere, halılara ka
lite kazandırılabilmesi, haksız rekabetlerin yani 
bir kısım imalâtçının vergiye tabi olup olmama
sı bakımından haksız rekabetlerin giderilebilme
si gibi sebepler ile halı ipliklerinin 2,5 saııtimot-
reve kadar olanlarının muafiyeti istenmiştir. Ko
misyonumuzca bunun tasvibedilmesi kadar nor
mal, mâkul bir şekil akla gelmez görünür. Atı-
eık bu teklifte bulunan ilk merci, mekanı. Ti
caret ve Sanayi Odaları Birliğidir. Ticm-H vn 
S*m*ıvi Odaları Birlm'inm bu teklifi, kendileri
nin tanzim etmiş oldukları ve ellerinizde bulun-
d.u^unu sandıPTIU broşürde avnen ifade (»dilmek
te ve denmektedir ki; teklifimiz* tadarıva hemen 
avnen intikâl etmiş bulunmaktadır. Bunu ııpm-
nunıvet'le kavdedivorlar. Ancak bu memnuni-
vefle k-ıvdm üst tarafında başka kavıtlar di 
bulunmaktadır. Arz edeyim. 

Mvlhterem arkadaşlarım, Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birtipinin hazırlamış okluğu bruşür-
'"U >ın1ı "'rrınTıbnın milli e'kono'mi ve husnsiy'e 
"köy ekonomisi bakımından arz ettiği ehemmi-
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yet göz önünde tutulmak suretiyle, hu istisna
nın sağlam esaslara dayanması suretiyle deva
mı lâzım geldiği aşikârdır, kaydı koymakta ve 
bilhassa Kazanç Vergisi zamanında bu tatbika-
' m o k 'kötü neticeler vermiş olduğu zikred; 
M'iş 'bulunnıakl'adır. Binaenaleyh, bu muafiyetin 
taranmasının hem on yanında birçok 'muamele
lerin yapılması lüzumu ve her 'halükârda baş
ka sahalarda yeni haksız rekabetler doğurma
sı ve bu takdir do dahi vergi verenle v'ermiyen, 
(lider Vergisine tabi olanla olmıyan arasıuda-

. ki eşitsizlik muvacehesinde yine bâzı kalite 
noksanlıklarına doğru gidil e bil menin mümkün 
olabileceği üzerinde dikkatimiz çekilmek is
tendi. (tere'k Hükümetin getirdiği tasarıda, ge
rekse arkadaş! arımızın vermiş bulun d ırki arı ta
dil önergelerinde görülmektedir ki, halı iplik
lerine vergi muafiyeti sağlanması için çok uzun 
söz söylemeye, çok şey kaydetmeye, yani birta-
•kvm tedbirlerin istihsal edilmesine, birçok mu
amelelerin yapılmasına lüzum ve zaruret doğ
maktadır. 

Bir tek muafiyetin sağlanabilmesi için biraz 
evvel huzurunuza getirilen takriri - 1,5 savfa 
tutari'nda ve daktilo ile yazdırılmak suretiy
le - ile gereken tedbirleri ihtiva etmeye çalışıl
mıştır. Fakat, bütün bunlara rağmen halr ip
liklerinin gerektiği şekilde kont rol altına alı
nabilin esinin imikânları da halen kesinlikle bi
linmemi c'kto di r. Sayın Lokman Başaran arkada
şımız 2;5 şsraygar numaraya kadar olan halı 
'ipliklerimin ancak halıda kullanıl'a'bilindiği ve 
iddia edikliğine göre; iskoç tipi caketlik veya di
ğer battaniye kumaşlarda kullanılmadığını 
(söylemiştir. Bu, vâridola'bilir, vâki olabilir. 

Fakat, halı imaicisinin hangi kalınlıkta, 'kaç 
'metrik kalınlılkta, ne kadar miktarının hangi 
kalınlıkta imal ettiğini teshil etmek elbette ki, 
sayın arkadaşlarım tarafından da kabul edile
ceği veçhile, bir güçlük taşır. Sadece 2,5 met
rik, santimetrenin halı veya kilimde kullanıl
dığını veya battaniyede kullanıldığını 'kabul 
etmek dalhi, halı imaicisinin 2,5 santimetrelik
ten küçük imalâtını d'a halıda kullanılmış ola
rak göstermemesine engel her hangi sağlam 
bir müeyyidenin ve kontrolünün mevcudolma-
dığı aşikâr bulunmaktadır. Bilhassa Kazanç. 
Vergisi tatbikatının bu mevzuda iyi neticeler 
vermediği Komisyonda ısrarla üzerinde durul
muş ve tebellür ettirilmiştir. 
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Binaerniileyh; Yüksek Heyetinize halisane 

mâruzâtım şu olmaktadır ki; Komisyonumuz 
gereği veçhile kaydetnıiş olduğunuz- hassasiye
te uygun bir şekilde konunun üzerinde durimuş-
tur. Ancak Maliye te'şlkilâtımı'z yeni ve ağır 
mallı külfetler yani kontrol ve 'murakabe bakı
mından yeni blrta'kım güçlükler doğınrabi'lece-
ııi ve her halükârda sağlam bir -'kontrol yapı-
lamıyacağ-uiıiı nazarı itibara alarak bu fedakâr
lığı yapmama yoluna gitmiştir. Konuşan arka
daşlarımız bir de ihraç ımalıımız olduğu müna-
selbetiyıle himayeden 'bahsettiler. Arkadaşla'rı-
mız dolaylıkla hatıriıyacaklardır ki, ihracedi-
len inallarımızın verğilöri getri ödenmektedir. 
'Binaenaleyh ihraç m a İlamımıza bu yeni vergi -
nin bir tesiri yoktur. 

Ayrıca, Komisyonda ileri .sürülen hususll'ar-
dan bir tanesi de; «halı esasen yüksek maliyetli 
Ibir ıınetadır bir imalâttır, .bu aslında, çoik yük
sek maliyeti olan bir metanı Gider Vergisi do-
layısiyle tabi olacağı tenzilât aslında çok da bü
yük bir yekûn tutmaz» denmiş ve bâzı rakamlar 
verilmiştir. 

Bütün bunlardan başka yapılan teklifin ya
nında, Vahyi özarar arkadaşımız tarafından ha
kikaten mantığa, bu takririn, bu tadil teklifinin 
mantığına çok uygun olarak, bataniyelere de 
işin teşmil i istenmiştir. Elbette ki ; halıya ve ki
lime tanınmak istenen bu muafiyetin battaniye
lere teşmili kendiliğinden doğar. Bu tabiî bir 
netice olur. Ancak bu takdirde de işin mensu
cata doğru kaydırılması gibi arzu edilmiyen 
bir neticenin de Yüksek1 Heyetiniz tarafından göz 
önünde tutulacağını ümidetmek isterim. (Bütün 
bu mülâhazalarımızın yanında ışunu da rahatlık- ' 
la ifade etmek isteriz ki; eğer Ahmet Türkel ar
kadaşımızın dediği gibi, bir taraftan kooperatif
çiliği teşvik etmek, bir taraftan malî kontrol
leri gerektiği şekilde yapabilmek üzere, bu istis
nanın cezaevleriyle, kooperatiflere hasredilmesi 
daha mantıkî, daha maksada uygun olur kana
atindeyiz. Bütün bunlarla beraber Komisyonu
muz Yüksek Heyetinizin takdirine elbette hür
metkardır. Ve Komisyonumuzun, aldığı karara 
şimdiden uyacağını arz ve beyan ederim. Şük
ranlarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, birkaç arkadaşı
mız daha var, onlardan sonra mı konuşmak is
tersiniz'? 
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşlar; 

muhalefete mensup mebuslar sadece Hükümet 
tcnkidetmekle kalmazlar, Hükümetin, 'memleke
te yararlı işler gördüğünü, memleket için iyi bir 
kanun getirdiğini gördükleri zaman sevinirler, 
içleri ferahlar, onları tebrik ederler. 

Şimdi ben de işte bunun için Yüksek huzu
runuza 2 nci defa geldim. Hükümeti, bu kanun 
teklifini ve şu maddeyi getirmekle memleket ça
pında çok büyük bir boşluğu doldurduğundan, 
halıcık mevzuunda, büyük bir işsizliği giderdiğin
den dolayı tebrik ediyorum. 

'Muhterem arkadaşlar; Sayın Lokman Başa
ran, Sayın Asım Eren ve Sayın hocam Fethi 
Oelikbaş'ı bu fikirlerinden dolayı takdir ediyo
rum, takdis ediyorum. 

Arkadaşlar; (memleketin hakikatlerini söyle
mek bizim için büyük bir vazifedir. İsparta vilâ
yetinde ve onun kazalarında yıllarca çalıştım, 
gençliğimi orada geçirdim. Nevşehir ve Kırşe
hir'in bütün kazalarını gezdim. Eğer şu madde 
kabul edilirse İsparta'nın Eğridir kazasında or
man dâvası kendiliğinden halledilir. Nevşehir'de 
ve Kırşehir'de halıcılık kendiliğinden halledilir. 
Hattâ Hükümet, Sümeribank eğer bu memleket 
için hayırlı işler yapmak istiyorsa bir de tezîgâfh 
vermek suretiyle hu memleketin ekonomisine en 
büyük yardımı yapar. Bu maddenin getirilme
sinden dolayı Hükümeti bir kere daha tebrik 
ederim ve bu mevzuda beyaz oy kullanacağımı 
Yüce Heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI PERİD MELEN — 
Sayın arkadaşlarım, Hükümeti bu madde vesi
lesiyle tebrik etmiş olan arkadaşlara şükranları
mı arz ederim. Yalnız bu arkadaşlara hemen 
şunu da arz edeyim ki, bundan sonra müzakere 
edeceğimiz ve akar yakıta zam getiren madde de 
memleket ekonomisi bakımından o kadar mühim
dir. 'Bu madde ne kadar memleket ekonomisine 
hizmet edecekse bu maddenin ters istikametinde 
olmakla beraber memleket ekonomisine getirdiği 
fayda bundan aşağı olmıyacaktır. Tahmin edi
yorum ki, bu vesile ile de bâzı arkadaşlarımız 
Hükümeti tebrik etmek vesilesini bulurlar. 
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'Muhterem arkadaşlar, halı ipliği memleketi

mizde hakikaten bir büyük nlacera geçirmiştir; 
Muanıete Vergisi devrinde straygar iplikleri 4 
metrik numaraya kadar vergiden muaf tutul
muştur. Fakat !bu İpüklerin aynı zamanda ku
maş imalinde kullanılabilmesi, küçük numara
ların, bilhassa, geniş ölçüde kavakçılığa imkân 
vermiştir. Muamele Vergisinden, Gider Vergisi
ne intikaıl ettiğimiz zaman 'bu ortadan k aldırıl -
ııııış. Ama bu deifa da 'bir başka kaçakçılık 
ortaya çıkmış; vasıfsız iplik, vasıflı ipliği, da
ha çok 'büyük sanayi tesisleri getirtiyor. On
lar da kaçakçılık yapmıyor. Onlara rekabet 
eden küçük tesisler de vasıfsız iplik yaparlar 
ve vergi kaçırmak suretiyle rekalbet ederler. 
Vasıflı iplik aleyhine bunların sürümü arttı.. 
Şüpihesiz bu, aynı zamanda halı kalitesini mem
lekette düşürmeye başladı. Hükünıe'timiz bunu 
düşünerek bu defa getirdiği tadil tasarısı ile 
2,5 metrik numaraya kadar kullanılan iplikle
ri .bâzı kayıt ve şartlarla, faraza halı imalât
çılarına satılmak kaydiyle; bu kayıt az - çok 
kaçakçılığı önliyecektir; vergi dışında bırak
mayı halıcılığın inkişafı bakımından lüzumlu 
gürdü. Biraz evvel Komisyon Slözolisünüin de 
izah ettiği gibi, yine bâzı kaçak ilhtimallerini 
düşünerek Komisyon 'bu maddeyi kaldırmak 
zaruretini hissetti. 

Hükümet kendi nokta i mizanından ısrar ct-
ınektedir. Arz ettiğim gibi bu maddeyi kaldır-
saik yeni bir kaçakçılık mevendolacaktır ve ay
nı zamanda halıcılığımızı geriye götürecektir 
'buı kaçakçılık. Bu vaziyette az - çok kaçak -la
paları kapanıyor bu tedbirle ile. Binaenaleyh, 
kaçakçılık ihtimali nisbeten azalmıştır. Fakat 
olsa dahi; halıcılığımızın iyi kaliteli halıcılık 
hâline gelmesi 'bakımından bunu göze almakta 
Hükümet olarak biz mahzur görmüyoruz. Bu 
sebeple takririn kabulünü rica edeceğiz. Yani 
Hükümetin maddesine ımütenazır olan takririn 
kabulıünü Hükümet olarak da rica edeceğiz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ba
kandan sonra bir kişinin konu'şmaısıı lâzımdır. 
Buyurun Sayın Çelikbaş, sırada siz varsınız. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Maliye Bakanına teşekkür 
etmek istiyorum. Bu hükmün bir başlka fayda
sı da şu olacaktır; Türk yün ve yapağları dün-
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yanın ıhalı ipliği imali bakımından en iyi va
sıflı y'ûn ve yapağılarıdır. Sadece halı değil, 
halı imalâtında başka memleketlere 'belki iyi 
vasıflı iplik ihracetmek de 'mümkün olacaktır. 

Hükümet iştirak ettiğine göre, muhterem 
arkadaşlarımızın daha huzur içinde, daba ra
hatlıkla oy kullanacaklarını ümldetimekteyim. 

Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyio-

nıııı efendim. 

M. Meclisi Bşkanlığıııa 
Tasarının tümü üzerinde kıymetli görüşleri 

yeteri kadar dinledik. Müzakerelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Yusuf İzzettin AğaoğUı 

BAŞKAN — Yeterlik önergemi aleyhinde, 
buyurun Sayın Türkel. 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım; konu benim kanaatimce yeteri 
kadar aıydınlanrnamıış'tır. Bir teklif olarak getir
diğimiz kooperatif istisnasını, 'arkadaşlarım 
benden sonra konuştukları için, yanlış bir yola 
sevk ötmişjlerdir ve biz âdeta Hükümet teklifi
nin karşısında, memleket halıcılığının gerile
mesi istikametinde bir tez iddia ediyor duru
muna düşmüş bulunuyoruz. Şimdi 'bu konuda 
görüşlerimizi daha vazıh huzurunuza getirebil
mek için bize bu fikirleri açıklamak imkânını 
vermenizi rica edeceğim. Bu bakımdan kifayet 
önergesinin aleyhinde oy kullanmanızı rica 'ede
rim. 

BAŞKAN —Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lokman Başaran ve birçok arkadaşımız, 
dku'ttuğumuz ve üzerinde müzakeresini yaptığı
mız önergelerinin 2 nei madde olarak kabulü
nü istediler, önergeye Komisyon katılıyor mu? 

ÖBÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — 'Takdire bıraktığumı arz et
tim efendim. 

'BAŞKAN — Yani takdirden kasıt ne? 
GEÇİCİ KOMİISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Yüksek Meclisin vereceği 
karara filhal iştirak 'halindeyiz. 

BAŞKAN — Eğer karar verirseniz, filhal 
iştirak edeceğiz; onu demek istiyor, 
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Efendim, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Itl'tmiyenleir... Kabul edilin iştir. 
Komisyon f'illhal iştirak, ediyor mu? 
O E Ç t ö t KOiMliSVON SÖZCÜSÜ KÜSTÜ 

ÖZAL (Kmıya) •— Bvet. 
BAŞKAN — Komisyon Fil hal i ş t i rak ediyor. 
iŞimdi 'arkadaşlar, Vahyi ö z a r a r arkadaşı m r-

zırı bir teki i Fi vardır , onu oku tuyorum. 
V A H Y İ ÖZARAR (Istamibul) — il eri. alı

yorum efendini. 
.BAŞKAN — Sayın Özarar önergelerini geri 

alıyor] ar. 
Kalbııl 'buyurduğunuz metni 2 nei madde 

olarak oylarımıza sumuyoruım. Kabul edenler... 
Etmiyenier. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE ?>. — Aynı kanunun 5 nei 'maddesi
nin ('b) f ıkrasına aşağıdaki h ülküm ekleunıiş-
t i r : 

(Bu boyamam elerde, ipl ikler ürer inde aynı 
şa r t l a r l a kasa r l ama işleri yapı lması lıalirıde de 
•muaflık devanı eder.) ' 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyıorıım. Kaimi edenler... 
E tmiyen 1er... Kal)u 1 edilmiştir. 

M A D D E 4. — Aynı kanunun 15 nei mad
desine aşağıdaki Fıkra eki cm niş1 tir : 

'Bu kanunun 14 ve .45 nei maddelerime göre 
emsal sat ış bedelinin tây in inde Vergi Usul 
Kanununuıiı 2'7l5 nei maddesinin 4 ueü fıkrası 
gereğince genel idare giderlerinden mamule dü
şen hissenin mıaliycte katı lması mecbur idi r . 

B A Ş K A N — Madde .hakkımda söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Ka'bul edenler... 
E l miy em ler... Kaibul edil mistir. 

AvSTiM BREN (Niğdo) — Daha evvel par
mak kaldırdım, söz istedim, zatıaliııiz görmedi
niz. (Geıç ka'ldı s esi eri) 

IRAŞKAN — Görmedim efendim; ıgeç kaldı-
ıı uz. 

AS IM E K E N (Niğde) - . Tadil önergem 
va r efendim. 

B A Ş K A N — Beşinci maddede efendim. Bi
re r madde at l ıyoruz ya, maddeler i değişt ir iyo
ruz ya. Önergeniz beşinci madde hakkında , 
E ğ e r onu izalh edecekseniz, isimdi. Biz buraya 
işaret e t t ik . 

MA.DDE 5. —- Aynı k a n u n u n 46 nei mad
desinin (e) f ıkrası i'le ıbu -maddeye 240 sayılı 

Kanun l a eklenen Fıkra kaldır ı larak yerlerine 
'aşağıdaki Fıkralar konulmuştur . 

e) T-fer tür lü e;ım ve cam eşyanın tıesliımin-
de sınai muhasebe t u t an m ustalısı I la r m ödedik
leri dekorasyon ve süslemeye ait doğrudan 
doğruya işçilik ve malzeme giderleri ile sanat
çı ücretleri , 

(Bu hüküm porselenden solma ve mutfak t a 
kımlarınım, tuvale! ve .süs eşyalarımın teslimin
de de uygulanır . 

Dekorasyon ve süslome kavramına, giren is
leri t ay in ve te'slbit •etmeye. Maliye, Saua.yi Ba
kanl ıklar ı yetki l idir . ) 

f) Vergi, matrahımın emsal. satış bedeli ve
ya, ücret olması hal lerinde d»1 bu madde hüküm
leri uygulanıir. 

BAŞKAN - - M'adde hakkında söz istiyen? 
'Buyurun Sayın Asım Eren. 
ASM EBBN (Niğde) --- Pek ıııulbterenı ar-

k ad asi arı m ; bu güzel t asarım un demim arz etti
ğim sosyal adalete eğilimli himaye edici mad
delerinden birisi budur. Burada süsleme ve d;e-
korasvoıı anlamımı teshil: etmek ie.in. tat'bik'at-
1a:, sadeeo iki Bakanl ığı görevlendirmişlerdir . 
Hak ika t t e dekorasyon ve süsleme sanatı , 'bi
zimi Güzel Sana t la r • akademilerinim 'buna. aid-
olan. da l la r ında veya saua t ensti tülerinin bu iş
lene ait sana! dal lar ında öğret i lmektedir . Bi-
n'aeııalevü, Millî Eğitilin Bakanl ığ ı ibirinci dere
cede alâkal ıdır . Bunun uzmanlar ın ın da iştira
ki sa.rl'iır. Bundan başka Turizm ve Tanıtma 
'Bakanlığının da turizm es/vası. bakımından ve 
turizm, sanatı bakımımdan tar ihî eserlerin res
torasyonumda bu hususla ele alınması gereken 
esaslar 'bakımından alfıkası vardır. Bendimiz bir 
değiş t i rge takdimi ettim. Bu değişt i rgede Millî 
Eki l im Bakanlığının ilgili iki kelimesinin ara
sına vami, iki Bakanl ıktan sonraki üçüncü Ba
kanlık: olarak metin» sokulmasını teklif ettim. 
•Sonra da Sayın Turizmi ve Tan ılım a Bakanı ile 
de o tu rduğum yerde görüş! ü<>iim zaman ; Filha
kika ki'iiıdi Bakanlığımı da ilgili ka.bııl ettikleri1 

ici.'iı leklifimde yazılı Turizm ve Tanı tma 4îa-
kanlığı kelimelerini de ilâve etmek suretiyle 
tashiham arz e:diyorumı. .Lütfen himaye buyur
manızı, leÜıinde oylarınızı kullanmanızı istir
ham ediyorum. 

Tlüıınuel 1 er im I e. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Sal ıahat t in Sa-

Vaci. 
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SABAHATTİN SAVACI (Gümüşame) — 

Muhterem arkadaşlarım, Asım Eren Bey, -bir 
hususu da hatıra, getirdi. Burada «yetkili, de
korasyon, siisleme kavramının teshilindi: Mali
ye ve Sanayi Bakanlığı yetkilidir» diyor. Ta
mam iyi c Hükiimıet kanadında bu mevzuun va
sıflarını teshil yetkisi tanımaktadır. Buna nıu-
kaüil, Sanayi ve Ticaret Odalarının İm tespit
te bir mümessilinin bulunmasında bu işi yapan
ların zaviyesindeıı temsilinin bu işte faydalı 
olacağı düşünü Hu*. Komisyon eğer muvafık bu
lursa; Maliye ve Sanayi 'bakanlıkları yetkilile
ri yanma, «Sanayi ve Ticaret Odası mümessili 
bulunur» kaydının konulması1 faydalı olur ka-
ıı a at in d eyim. T eş ekidir e d e r Hm. 

BAŞKAN" — Madde hakkında l>a,şka söz is-
tiyen? Yok. Sayın Asım '10ren arkadaşımızın de
ğişti rgc önergesini okutuyorum. 

M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 5 nci maddesinin (e) fıkrasının 

son bendine (Sanayi) kelimesinden sonra (ve 
Millî Eğitim) kelimelerinin de eklenmesini arz 
ve teklif elerim. 

Niğde 
Asım Eren 

(ler ökçe 
(Dekorasyon ve süsleme) sanatı, Güzel Sa

natlar Akademisinin veya sanat enstitüsü ve 
okullarının ihtisas konusu olduğundan bu kav
ramın m'edlüllerini tâyin ve tes'bit işinde Millî 
Eğitim Balkan lığın m da görev alım ası »'.erek İr. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
CEOİOÎ KOMİİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor efendim. 

Değiştirge önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fi İh al iş l ir ak ediyorlar. 
KABAHATTİN SAYACI (GKimüşane) — 

Bir tadil teklifim vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN --• Hayır, bir teklif almadık. Bi
ze gelmedi. Buyurun efendim... 
' CEÇlCt KOMİİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AB (K'onya.) — Btmiyeeeğimizi arz edersem 
belki arkadaşımız lüzum görün iyceekler. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, etnıiıyor Kondis
yon. 

SABAHATTİN SAYACf ((lümüşane) — 
Vazgeçtim. 
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BAŞKAN — Maddeyi .bu şekliyle oyumuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etm'iy'eader... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 29 ncu mad
desine aşağıdaki (k), (1) ve (m) fıkraları ek-
1 enmiştir : 

k) Biçil m em iş veya toplanmamış her tür
lü tarım mahlsulleri ile tarım hayvanları için 
akdolımau zirai sigortalar dolayısiyle alınan 
paraılar, 

']) Nükleer 'rizikolara karşı yapılan sigor
talar dolayısiyle alman paralar, 

un) Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve 
Sanatkârlar Kefalet Kooperatif 1 erinin kefaletti 
altında esnaf Ve sanatkârlara verilen krediler 
dolayısiyl'e alınan paralarla 'bu kooperatiflerin 
ortaklarından masraf karşılığı altında aldıkla
rı pahalar. 

B» AŞK AN — Madde hakkında Sayın Ali 
Baran Nuıman'oğlu. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Aziz B'aşkan, eok kııyrnetll arkadaşlarım; evve
lâ maddede derpiş edilen Türkiye Halik Banka
sınca esnaf ve kefalet koooperat'if] erine verilen 
krediden muafiyet taıni'nmasımdan dolayı Hü-
küm'ete teşekkür ederim. Ancak, kooperatifle
rin Damga Resmi ve harçlardan da muaf ol
ması zaruretinin bulunduğunu da arz etmek is
terim. Sayın Maliye. Vekilinden bu hususta 
Harçlar Kanununda esas meselenin düşünülüp 
düşünülmediğini açıklamalarını bilhassa kendi
lerinden istifham cdiytoruım. 

Bir kooperatifçi olarak şunu belirtmek is
terim ki, yıllar yılı esnafa verdiğimiz, Halk 
Bankasından- alman yüzde 9, ondan sonra da 
alman yüzde 20 faiz üzerinden muamele ver
gileri vatandaşı bizar etmekte idi ve haddiza
tında. küçük sanat erba'bmı inkişaftan ziyade 
'onu durdurucu bir hüküm olduğu için 'bir koo
peratife! ve ol'aıı da Ürgüp Esnaf ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı olmamı sıfatiyle tekrar 
şükranlarını arz eder, esnafa verilecek kredile
rin kısılmasının ve fedakârlık yapıtın asının so
nucu olarak Türkiye'mizde esnaf ve küçük 
sanatın gelişnuesiııdc büyük rol oynıyaeağma 
kaaniim. Ticaret Bakanlığı Bütçesinde konuştu
ğum veçhile, bu yüzde 9, zirai kredilerde oldu
ğu gibi, tesis kredilerinde olduğu gibi, yüzde 
!) dan yüzde f> ya inme çarelerinin Hükümetçe 
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foııluınım:asını tekrar istirham, eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Maliye Ba
kanı. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Muhterem artk'aıdaişlar, bu madde esnaf kefalet 
kooperatifleri vasrtasiyle esnafa verilen kredi
lerle, esnaf kefalet kooperatifi erinin ıbu kredi
ler üzerinden aldıkları yüzde 1 aidat üzerinden 
halen alınmakta olan Gider Vergisinin kaldırıl
masına ait bir fıkradır. Bu sadece Gider Ver
gisine taallûk ettiği için buraya konulmuştur. 
Bunun dışında Sayın Ali Baran Numanoğlu'nun 
işaret ettikleri gibi bu muamelelere ait, bu işler
de kullanılan bilûmum evrak, senedat ve saire-
nin Damga Resminden ve harçlardan muaf tu
tulmasına ait hükümler, Damga Resmi Kanu
nunda yer almıştır. Buna mütenasır hükümler 
o kanunda mevcuttur. Bu kanun tasarısı halen 
Senatoda son şekliyle müzakere edilmektedir. 
Hükümet bilhassa bu kredilerin sosyal mahiyet 
arz etmesi karşısında bu muafiyeti getirmeyi lü
zumlu görmüştür, Ayrıca esnafımızın kredi ih
tiyacını karşılamak için Halk Bankasının im
kânlarını genişletiyoruz. Sermayesini artırıyo
ruz. 300 000 000 liraya çıkarıyoruz ve elde ede
ceğimiz bâzı fonlardan da yine esnaf kredisin
de kullanılmak üzere Halk Bankasına vermeyi 
kararlaştırdık. Faiz nisbetini de kaynakları 
çoğaltıkça, azaltma imkânlarını arıyacağız. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkel. 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, Hükümet teklifinin kefalet ko
operatiflerinden, kooperatiflerin aldıkları mas
raf karşılığına ait kısmının Gider Vergisinden 
istisnası hususunu komisyonumuzda koopera
tifin kefalet yolu ile Halk Bankasından ortak
larına tevzi etmiş olduğu kredilerin faizlerin
den tahsil edilecek Gider Vergisine teşmili ve 
Hükümetin, komisyonun bu temenniye iştira
kini burada şükranla kayıt etmek lâzımdır. Ko
operatiflerin ortaklarına temin ettikleri bu 
kredilerin faiz hadleri, muhtelif bölgelerde de
ğişmektedir. Bu hadler yüzde 13 den, yüzde 
27 ye kadar, hattâ yüzde 29,2 ye kadar varan 
feci rakamlarla esnaf için ağır bir yük teşkil et
mektedir. Bu konuda Maliye'nin 3,5 milyon 
T. L. lık bir fedakârlığı olmaktadır. Fakat be-
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nim şahsan bu iyi kararın yanında, esnaf koru
yucu diğer telbirlere de Hükümetin alâka ve 
yardımını bu münasebetle tekrarlamakta fayda 
görüyorum. Hükümetin bu yardımından dolayı, 
esnaf için hayırlı anlayışı için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzerinde 
bir düzeltmesi vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
(Gider Vergileri Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı) nın 
5 nci maddesinin (m) işaretli fıkrasının sonun
daki (Altında) kelimesinin (Adiyla) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Konya 

Rüştü özal 

BAŞKAN — Değiştirmeyi bilgilerinize sunu
yorum. 

Madde hakkında başka söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 36 ncı maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belli bir iş için kiralanan taşıtlarla kiralaya
na ait eşya ve şahısların taşınmasında vergi mü-
kelefi taşıt sahibidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 219 sayılı Ka
nunla değişik 49 ncu maddesinin dahilî safların 
ödeme süresi ile ilgili dördüncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Gider Vergileri Kanununun 3 ncü maddesi
nin (b) fıkrasında yazılı şekilde teslim elilmiş 
maddelerin genel esaslara göre aylık olarak ta
hakkuk ettirilmiş vergileri bu maddelerden vü
cuda getirilmiş vergiye tabi olmıyan mamullerin 
satışları ile irtibat!andırılmak suretiyle ve bu 
mamullerin satıldığı ayı takibeden ayın 15 nci 
günü akşamına kadar aşağıdaki esaslara göre 
hesaplanarak, ödenir : 

a) Vergiye tabi olmıyan mamullerin satıl
dığı ay içindeki satış bedelleri toplamı aynı ay 
sonuna kadar işletmede sarf edilen vergiye ta
bi maddelerin matrah toplamına nisbet edilir. 

O, ay içinde vergiye tabi madde sarf edilme
miş ise nisbet yüzde yüz olarak nazara alınır. 
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b) Bulunan nisbet vergiye tabi maddelerin 

aynı ay sonuna kadar tahakkuk ettirilmiş ver
gilerin toplamına uygulanır. Bu uygulama so
nunda bulunan meblâğ o ayın ödenecek İstihsal 
Vergisi miktarıdır. 

c) Yukarıdaki fıkralara göre bulunan öde
necek vergi miktarı hiçbir zaman satış bede
linin % 50 sini aşamıyacağı gibi mükellefin o 
aya kadar birikmiş vergi borçları toplamını da 
geçemez. 

d) Veresiye satışlarda bu satışların bedel
leri tahsil edildikleri ayın satış tutarlarına ek
lenir. Şu kadar ki, bu bedellerin satış tutarları
na eklenme süresi vergiye tabi olmıyan malın 
teslimini takibeden aydan itibaren 6 ayı geçe
mez. 

e) Vergilerini yukarıdaki esaslara göre 
ödeyen mükellefler vergiye tabi olmıyan ma
mullerine ait satış bedellerini o ayın beyanna
mesinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. 

İsteyen mükellefler işletme için teslimlere 
ait vergilerini yukarıdaki ödeme usulüne bağlı 
olmıyarak bu teslimlerle ilgili beyannamenin 
verildiği ayı takibeden altıncı ayın sonuncu 

, günü akşamına kadar ödeyebilirler. Bu usulü 
seçenler, keyfiyeti oldukları vergi dairesine bil
dirmeye ve birikmiş vergi borçlarını talepte 
bulundukları ay içinde ödemeye mecburdurlar. 

Yeniden nispî usulü seçenlerin birikmiş ver
gi borçları hakkında seçtikleri bu usule ait hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanuna bağlı 1 numara
lı tablonun (2/D) pozisyonunun (ii) fıkrası ile 
28 . 2 . 1963 tarihli ve 187 sayılı Kanunla deği
şik (iii) fikrasmm (a) ve (b) bendleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve bu pozisyona (E) fık
rası eklenmiştir : 

ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santi 
grat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat de
receden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür eden 
orta yağlar (1 kg. S. den) 24 Kr. 

iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 sanr I 
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar : ı 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta-
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kattür edenler (1 kg. S. den) 23 Ki-. 

b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vuku bulmadan takattür eden kıs

mı % 80 den az olanlar (1 Kg. S. den) 23 Kr. 
E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P. G.) : 
(1 Kg. S. den) 5 Krş. 
BAŞKAN — Madde hakkında Mayın Gur

san. 
İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Tümü üzerin

de konuştuğum için sarfınazar ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. Yok. 
Sayın Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, mütevazi bir teklifle huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Motorin veya gaz yağı üzerinde konuşmıya-
cağım. Sadece (L. P. G.) gazı üzerinde konu
şacağım. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, bu 
gazın kullanılmaya başlanması memleketimizde 
gayet kısa bir zaman evveline aittir. 

Ba>'tanan rafinerisinde dahi bu gazın yakılma
sı dolayısiyle bu gaz süratle kullanılmaya tahsis 
edilmemektedir. Yeni başlıyan ve çok faydalı 
»bulunan bir mevzuu bugünden vergi hududu dâ
hiline almakla korkarım ki, bunun istihsal ve 
istihlâkini frenlemek gibi bir yola gidebiliriz. 
Komisyon raporundan öğrenildiğine göre 1963 
yılındaki istihsâl miktarı sadece 11 bin tondur. 
Teklife göre bu mövzua 'beş kuruş gibi cüzi bir 
miktarı mevzu yaptığımız takdirde senelik tu
tarı 550 bin lira gibi pek de büyük bir mâna 
ifade etmiyen bir miktarı bütçeye gelir kayde't-
mefe imkânıma belki sahip olacağız. Ama, bu
nun tesisleri yeni kurulmaktadır. Maliyeti yük
sektir. Köydeki vatandaşa intikali yüksek fiyat 
ile olmaktadır. Havagazı ile rekabeti 'konusun
da başka formüller kullanılabilir. Havagazı 
bulunan yerlerde Ibelediyeler bu gazdan belediye 
hissesi almak suretiyle hem (belediyelerin geliri 
artırılmış olur hem de havagazı rekabeti normal 
düzene sokulmuş olabilir. Ama bundan daha ımü-
bimi, üzerinde en çok durmak istediğim nokita, 
mademlki bu gazı yeni kullnmaya başladık, hat
ta kendi rafinelerimizdcki gazları dahi halen 
yakmaktayız, kullanıyoruz bile. Yeni gelişme 
safhasında olan bir «mevzuu derhal vergi mev
zuuna almakla bunun inkişafı önlenebilir. Ya
rın çok daha fazla miktarda alacaığıımız vergi 
kaynağını bugünden söndürebiliriz. Bu, geniş 
mikyasta vâki olmasa bile bilhassa üzerinde dur-
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•mak istediğim; biliyorsunuz, ormanlık mıntıkalar
da halk yazıtı mutfağında meşe kömürü kullanır 
ve bununla yemeğini pişirir. Ha lbuk i Bütan 
gazının girdiği memleketlerde görmeiktcyiz ki, 
vatandaş, meşe kömürü yerine, eğer Ibiraz da hali 
vak t i yer inde ise bu yakı t ı kullanım akta , b u su
retle ormana, ya'kıt 'mevzuunda, yeni b i r yakı t 
nıaddesi girmiş bu lunmaktad ı r . Bilhassa 'benim 
maruzat ım bu nokta üzerine telksif edilmiş bu
lunmaktadır . Binaenaleyh, bu gazın kullanılma
sını teşvik etmek' mecburiyet indeyiz. Bunun iyin 
kredi ve sair yollarda, bunun maliyetini düşürmek, 
bunun, kullanılmasına vasıta olan ocaklar ın 
maliyetini düşürmek, ve bilhassa teşvik etmek 
suretiyle, orman bölgelerinde» >moşe 'kömürünün 
kul 'auılmasma. mani olmak' ve bu gazın yayılma
sını temin etmek .mecburiyetindeyiz. Bunun 
içindir ki, havagazı ile rekabeti belediyelere bı-
ra'knıak, havagazı kullanan, 'belediye' hudut lar ı 
•dahiÜnde bü t an gazına belediyenin alacağı Ibir 
vergi Ikoymak irhkânı vardır . Bu itibarla be
lediye hudut lar ı dahil inde böyle bir mâni kal
ana/. Havagazı kullanılan yerlerden bütçe ve 
geliri 'Senede 550 bin liradan, ibaret t i r . (biyel" 
cüzi bi r miktardır . Yarının inkişafı büyük vait-
ler göstermekledir. 13u inkişafı durduracak bir 
mahiyet arz edebilir, bugünden Devletin bu 
mevzua, bir vergi ile el. alim ası doğru değildir . 
Üa 'b ı tk i çok daha iyi o larak ormanların korun
ması gibi bir tesiri vardır. Sadece, (TC) 
fıkrasının kaldırı lması ve bütan gazına, yapıla
cak. zammın, kabul edilmemesi yolunda bir laik
li r takdim, ('diyorum. Bunun 'desteklenmesini de 
Sayın .Bakanımızın, Komisyonun 'müzahir ol
masını rica, e'derhn. 

B A Ş K A N —- Sayın ( iündoğdu. (Yok sesle
ri)! 

Sayın Savacı. 
' S A B A H A T T İ N SAVACI ((Uimüşane) — 

1057 senesinde yapılan gider vergisi reformu
nu tamamlayıcı mahivetteki değişikliğin esas iti
bariyle bendeniz, bir maddesi hariç, lehindeyim 
ve bu kadar geniş kapsamı olan tasarının Tür
kiye ekonomisine direkt olarak tesir edeceği inan
cı içerisindeyim. Bu bakımdan bu akar yakı
ta, yapı lan zam hariç, diğer maddeleri Türk 
ekonomisiııiıı gider vergileri zaviyesinden ih
tiyaca tamaıuiylo tekabül etmekte ve bu is 
t ikamette müspet, adım atmış olan Hükümet i 
muhalif: bir milletvekili olaralc bendeniz de telb-

ı.-ıK edenin, Ancak, bu tasar ının akar yakıta aki-
olan kısmını tenkid. edeceğim. Muhterem arka
daşlarım, akar yakıt mevzuundaki Hükümet in 
getirmiş olduğu esbabı mucibe tasar ının tümü 
hakkında görüşmelerde esası ile or taya konul
muştur . Bendeniz bir başka zaviyeden bu zam
mın Türk ekonomisinin aleyhinde ne neticeler 
yapacağını kendi bakımımdan arz etmeye çalı
şacağım. 

Muhterem, arkadaşlarım, her ne kadar tasa
r ıda ; gaz, motorin ve mazot muvazenesini sağ
lamak için bu ayar lamaya gidilmiştir, denil
mekte ise de; yine teknik mahzuru motorların 
ömrüne tesir eden teknik mahzuru bertaraf et
mek için böyle bir ayar lamaya gidilmiştir, de
nilmekte ise de, bendeniz buna iştirak etmiyo
rum. B u ayarlama fiskal bir gaye ile yapılmış
t ır . Belki bu istikamette bir beyanda bulunmuş 
olsa bir dereceye kadar bu beyanın isabeti ka
imi edilebilir. P lânın finansmanı için başka im
kân bulunamamışt ır , rezevr olarak bunu bul
duk ve buna başvurduk denilebilir. Bu müta
lâa karşısında da rahatl ıkla ifade edilir ki, bu 
Türkiyo'de bir saha değildir. Buna konulacak 
bu suretle yapılacak bir ayar lamanın zam şek
linde Türkiye ekonomisine olumsuz suretle ini
kas edeceğini peşinen kabul etmek lâzımgelir. 
Türkiye plânlamasında, kalkınma; hızlı kalkın
ma ve muvazeneli kalkınma şeklinde kalkınma 
stratej isinde bu şekilde ifade edilmiştir. Şim
di akar yakıta yapılacak zam, ayarlama şek
lindeki zam Türkiye ekonomisine, hizmetlerine 
tesir edecektir, Türkiye sanayiine tesir edecek 
t i r ve bunun neticesi mal istihsaline tesir ede
cek ve bu, malı istihsal edenin üzerinde kaimi-
yacak, bu malı istihlâk eden inikas edecektir. 
B i r defa, malın bu suretle yapılacak bu ayar
lama sonunda fiyatlara inikas edecek bu tarz
daki bir yükselme Türkiye'deki fiyat y ü k c -
1 işine tesir edecektir. Halbuki , Türkiye plânla
ması fiyat ist ikrarını Beş Yıllık Plânımız fiyat 
ist ikrarını e,ms kabul etmektedir. Böyle bir zam
mın fiyatları birdenbire tahr ik edeceği or tada 
iken plânla bu zammın nasıl telif edileceğini 
bendeniz anlamakta müşkülât çekiyorum. Sim 

. di bu hal be fiyatlara, hizmetlere, fabr'.l a .) 
;ıa ve mal birimleri üzerine yapılan ayarlama 
ii n çok daha fevkinde akisler yapacak .e 
-.dişler meydana, getirecektir. Ve bunun nefe

si; ifadelini Sayın Maliye Vekilinin hiçim ,.u 
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man beğenmediği ve bendenizin ifade edece
ğim, gibi Türkiye bu suretle bir anflâsyona atıl
mış olmıyacak mı] hlnflâsyon, esas itibariyle 
fiyatların yükselmesidir. Fiyatların yükselmesi 
demek bir bakımdan plânın hızlı kalkınmasına 
te.ii' edecektir, hızlı kalkınmaya şu şekilde te
sir edecektir; bu sene alınan bir malın bedeli
ni muayyen bir fiyatla ifade edecek olursak 
bu mal, gelecek sene daha yüksek fiyatla al
mak mecburiyetinde kalınacaktır. Şu hakle plân 
daha az hizmet görmek suretiyle ihlâl edilmiş 
olacak, hızı kesilmiş olacak, diğer bakımdan 
da denge bozulacaktır. (Jünkii fiyatların mey
dana getireceği yükselişler dengeyi kökünden, 
temelinden sarsacaktır. Demin arz ettiğim bu 
yükselişin neticesi müstehlike inikas edecek ve 
plânın sosyal adalet ilkesini ihlâl edecektir. 
Binaenaleyh, bu zammı üç bakımdan özeti ive
cek olursak, üç bakımdan mahzur meydana ge
tirecektir. Bir defa enflâsyon meydana getir
mek suretiyle plânın dengesini hem de hızını bo
zacaktır. Öteki de plânın gaye kabul ettiği sos
yal adaleti temelinden sarsacaktır. Ve sosyal 
adaleti temelinden sarsmak suretiyle plânın hi
maye etmek istediği vatandaşlar daha ağır ver
gi yükleri altında kalmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bakımlarda 
osibaıbı müebbede, istihlâkin kısılması öngörülmek
tedir. Bu istihlâkin kısılması da kabili münaka
şadır. Türkiye'de bu kabil medeniyet ii'ade eden 
bugün 20 nci asrın petrol devri olduğunu bilıni-
yen yo'k. Medeniyetin müteradifi olan petrol is
tihlâkinin kısılmasının, hangi istikamete bizi gö
türeceğini de düşünmek lâzımgelir. Benden evvel 
konuşan arkadaşım orman mevzuuna değindi. 
Bendeniz de bir vakitler Devlet Orman Umum 
Müdürlüğünün kredi vermek suretiyle, haşeb 
kullanan, ormanları tahribeden mınt akalarda ıııo-

6. - SORULAR 

.1) 8ÖZLİ'! SORUL 

1. — Bolu Milletvekili Turgut (Jullıa'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün. 66 neı maddesin
deki evsafa uymıyan ağır tonajlı rast lalara dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakam Arif Hikmet Onat'ın sözlü cevabı (6/647) 

BARKAN — Sayın Çulha ? Buradalar. Başba
kan adına Sayın Nafıa Bakanı sorularım cevap
landıracaklar. 

torin kullanılması için ve motorin kullanılması
na yarıyacak cihazların satınalınmasma bu su
retle Devlet gelirinde Orman Umum Müdürlü
ğü vasıtasiyle yardım edildiğini hatırlatmak is
lerim. Şimdi, bu suretle ormanların, esasen ko
rumaya mecbur olduğumuz, yeni Anayasamızda 
korunması şart olan ormanlarımızın bu suretle 
korunduğu kabul edilecek olursa, tekrar yine or
manın tahribedilmesi suretiyle, orman mahsul
lerinin yakıt olarak kullanıldığı yerlerde akar 
yakıt istihlâkinin kısılarak, orman mahsullerinin 
bu hizmette, hiç arzu etmediğimiz hasep mahsul
lerinin kullanılmasını mı arzu ediyoruz? Hiçbir 
arkadaş zannediyorum buna razı olmaz. Şu hal
de, akar ya'kıt istihlâkinin kısılmasından ne isten
mektedir? istihlâkin kısılması gaz yağı kullanan 
ailelerin, gaz ocağı kullanan ailelerin daha az 
gelirli aileler olduğunu Yüksek Heyetinizin de
ğerli üyeleri bilmektedirler. Şimdi bu ailelerin 
istihlâkinin, azalması, motorin ve mazot kullanı
lan yerlerdeki cihazların terk edilerek bunların 
yerine ovman mahsullerinin kullanılması hiçbir 
zaman terviecdilemez. Binaenaleyh, arz ettiğim 
muhtelif no'ktai nazarlardan, muhtelif cepheler
den bu ayarlamanın müdafaa edilir tarafı yok
tur. Bendeniz başka kaynak olmadığı için bu kay
nağa başvurulduğu iddiasına, da iştirak etmiyo
rum. Muhterem Maliye Vekilinin Türkiyenin 
kalkınmasında, teknik ilerlemesinde, bilhassa zi
raat imiz'in teknik cihazlarının tekamülünde ehem
miyetli bir rolü. olacak bu maddenin kendi ar
zulu ile verilenjta'krirler çerçevesinde geri alma
sını dilemekteyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin aldığı karar ge
reğince, saat 19,00 a geldiği için maddeler üze
rindeki görüşmeler burada bitiyor. 

Sözlü sorulara, geçiyoruz. Daha konuşacak ar
kadaşlar var, madde üzerinde. 

VE CEVAPLAR 

\Tt VE CEVAPLABl 

1 . 7 . 1968 
Sorularını okutuyorum : 

Millet, Meclisi Sayın Başkanlığına. 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
vo lalebederim. 

Bolu Milletvekili 
Turgut Çulha 



M. Meclisi B : 91 
1. Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı 

maddesinde bahsi geçen hususat ne zamandan 
beri ve hangi sebeplere istinaden tatbik edilme
miştir? 

2. Azami dingil ağırlığı 8 tondan fazla olan 
vasıtaların yurda sokulmasiyle : 

a) Karayollarının gördüğü zarar nedir? 
b)ı (Cenevre Anlaşmıasiyle de seferden -men-

edildiği söylenen bu tip vasıtaların 3 yıldır it
haline talhsis olunan döviz miktarı nedir? Bu 
tarihten itibaren ithalâtçılara tanınan kâr mik
tarı kaç milyon lira tutmaktadır? 

c) Gerek millî servetin heder olması ve ge
rekse vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren 
durum karşısında bu vasıtaları, (Karayollarının 
ikazına rağmen) kotalara dâhil edip ithaline rı
za gösterenler, çalışmalarına müsamaha edenler 
ve her ne şekilde olursa olsun memleketin zara
rını mucibolanlar hakkında ne gibi kanuni mua
mele yapılmıştır? 

3. Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı 
maddesinde yapılacak tadile rağmen kullanılma
sı imkânsız bulunan yüksek tonajlı vasıtaların 
Devletçe satınalmarak başka işlerde kullanılması 
düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Bayındırlık Ba
kanı Sayın Arif Hikmet Onat, buyurun. 

BAŞBAKAN ADINA BAYINDIRLIK BA
KANI ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Muh
terem arkadaşlarım. 

Bolu Milletvekili Sayın Turgut Çulha'nın 
Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması isteği ile Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği önergede ileri sürülen hususlara, ithalâtla 
ilgili olarak Ticaret Bakanlığından alınan bilgi
lerden de faydalanarak hazırlanan cevaplarımı 
aşağıda arz ediyorum : 

1. Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı 
maddesi hükümleri 1960 yılından itibaren kıs
men tatbik edilmektedir. 

6547 sayılı Kanunla katıldığımız Cenevre 
Anlaşması icapları olarak Karayolları Trafik Tü
züğünün 66 ncı maddesine konu olan hüküm
ler, evvelâ Karayolları Trafik Nizamnamesi ile 
24 . 3 . 1955 tarihinde yürürlüğe ıgirmiş ve 
12 . 5 . 1961 günlü Karayolları Trafik Tüzü
ğünde de yer almıştır. 

Bu tüzüğe göre tesbilt «edilmiş buıkumn istiap 
hadlerinin ve dingil ağırlık sınırlarının, tatbikat-
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ta karayollarından faydalanan vasıtalar tarafın
dan iki şekilde aşıldığı görülmüştür. 

a) İthal edilen vasıtaların tüzükte tasrih 
edilen tonajdan fazla olması, 

b) Vasıtaların fabrika tonajından fazla 
yüklenmesi. 

Vasıtaların ağırlık ve ölçü bakırcımdan kont-
rolları, karayollarımız ağının yaygınlığı ve pa
halı ölçme cihaz ve tesislerine lüzum göstermesi 
bakımından birtakım zorluklar arz etmektedir. 

1960 yılında sağlanan malzemesinin kullanıl
ması suretiyle kontrol hizmetleri geliştirilmiş ve 
127 . 8 . ^960 gününden itibaren tüzüğün öngör
düğü hizimjetilerin ifasına gerilmiştir. 

ilk önce Konya - Ankara yollarında ve Kon
ya civarında bir kontrol istasyonu tesis edilmiş 
ve 7 aded kontrol ekibi vazifelendirilmiştir. Bu 
şekilde ele alman tüzüğün 66 ncı maddesinin tat
bikatı kontotroldan beklenen .neticeleri vermekte 
gecikmemiş ve ağırlık sınırlarını aşan vasıtala
rın tesbiti ve seferden menedilmelerine çalışıl
mıştır. 

Halen inşa halinde bulunan 15 kontrol istas
yonu tamamlandıktan sonra bu hizmet daha ge
nişlemiş olacaktır. 

2. a) Yollar temel tabakası veya drenaj 
azlığı gibi inşai tedbirler eksikliğinden yahut 
üstünden geçen vasatların yol kaplamalarına ika 
ettikleri tesirler yüzünden bozulabilir. Karayolu, 
vasıtaların ağırlığı sebebi ile daha çabuk aşın
makta ve yolun kavlamasına sebebolmaktadırlar. 
Ancak bunun kati rakamlarla ifadesi mümkün 
değildir. 

b) Otobüs, kamyonet ve kara nakil vasıta
ları motorlu şasileri için I - V nci kotolarda 
ceman 69 426 000 $, 6 ton ve daha fazla safi 
yük taşıma kapasiteli kamyonlar ve bunların mo
torlu şasileri için VI - IX nci kotolarda liberas
yon listesinde 61 867 000 $ ve X ve XI nci ko
tolarda tahsisli ithal malları listesinde 3 005 000 $ 
tefrik edilmiş bulunmaktadır. 

Bu miktarlardan ne kadarının 8 tondan yu
karı dingil ağırlığındaki kamyonlar için kullanıl
dığının tesbiti mümkün olmadığı gibi ithalâtçı
ların bu muameleden sağlıyabilecekleri kâr had
leri tâyin ve tesbit edilmemiş olduğu cihetle mu
tavassıt grupun kamyon ithalâtı dolayısiyle elde 
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ettiği kâr miktarı hakkında bir tahminde bulu 
nulmasma imkân yoktur. 

3. 1962 yılı sonu itibariyle memleketimizde 
Motosiklet 13 165 
Otomobil 47 443 
Jeep 10 376 
Kamyonet 28 768 
Kamyon 56 272 
Otobüs 11 207 olmak üzere 

Ceman 167 237 vasıta vardır. 

Kamyonlardan 2 500 tanesinin dingil ağır
lığı 8 ilâ 11 ton arasında ve 1 000 tanesinin de 
11 tondan fazla olduğu tahmin olunmaktadır. 
Fabrika tonajı 66 neı maddenin D -1 fıkrasın
da testoit edilen âzami dingil ağırlığının üstünde 
olup memlekete ithal edilmiş bulunan vasıtalar
dan dingil ağırlığı 11 tona kadar olanlarını istis
nai olarak 5 sene daha (ekonomik ömür için tes-
bit edilen müddet) karayollarından istifade et
melerine müsaade edilmiştir. Karayolları bir em
niyet payı ile 10,8 ton dingil ağırlığına göre 
hesaplandığı cihetle belirli bir müddetle bu ağır
lıkta vasıtanın karayollarında işlemesi tecviz edi
lebilir. 

Dingil ağırlığı 11 tondan fazla olan vasıtala
rın Devletçe satınalmması düşünülmemektedir. 
Bu vasıtalardan dingil ağırlıkları 11 ilâ 14 ton 
arasında olanların 66 neı maddenin son fıkrası
na göre Karayolları Genel Müdürlüğünce verile
cek özel müsaade ile bu yükün zararlı olmıyaca-
ğı yol kesimlerinde seyrüsefer yapması sağlan
mak suretiyle ekonomik ömürlerini doldurmala
rına imkân sağlanmıştır. 

Trafik Tüzüğünün tesbit ettiğinden daha ağır 
olan vasıtaların, bâzı memleketlerde olduğu gibi, 
remork takılması suretiyle yüksek çekme gücün
den faydalanmaları ve aynı zamanda daha eko
nomik işletme imkânları sağlamaları mümkün
dür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar, bu sorumu, bu mevzuda Hükümetin 
yanlış, hatalı ve memleket zararına işliyen tutu
munun aydınlanması ve bu tarihe kadar hatası 
ve suistimali sabit bulunan zevat var da ceza
lanmaları haklarında takibat yapılmamışsa bun
ları da ikaz bakımından vermiş bulunuyorum. 

Biz şu veya bu şekilde haklıdır, daha ağır 
tonajlı vasıtalar yollarımızda işlesin diye bir id-

15 .4 . 1964 0 : 1 
diada bulunmadık. Bu teknik bir mevzudur. Ba
yındırlık Bakanlığı böyle münasip görmüştür. 
O halde bugün için uygundur, ve hattâ birçok 
küçük tonajlı kamyona iş sahası açıldığından 
nakliyeciler arasında memnun olanlar belki de 
ekseriyettedir. 

Bu yüzdendir ki; kararın tatbikiyle beraber 
nakliye piyasasında bir canlılık meydana gelmiş 
anormal ve kıyasıya rekalbet normal dengesini 
bulmaya çalışmıştır. 

Bizim iddiamız bu değildir, niçin tatbikat 
geciktirilmiştir. Sayın Bakanın verdiği bilgiye 
göre bunun tatbikinin istendiği tarih bir hayli 
geriye gidiyor ve yine anlaşılıyor ki, bâzı sözü 
geçer zevatın veya tesirli gayretlerin.tasarısı Hü
kümetten mensup bir bakanlığın prensibini diğer 
bir bakanlığa bozdurmuş çiğnetmiş ve daha doğ
rusu Hükümet memleket realitelerine, prensip
lere kanun ve nizamlara aykırı hareket etmekten 
çekinmemiştir. Durum meydanda. Tamamen Tek
nik ve ilmî bir çerçeve dairesinde çalışan karayol
ları 8 tondan fazla dingil ağırlığı olan vasıtala
rın bizim ve beynelmilel standarda uygun yollar
da seyredemiyeceğini, yolların bu ağırlıktaki va-
cıtalara tahammülü olmadığını, dolayısiyle yol 
tamir ve bakımının imkânsızlaştığmı ve başa çı
kılmaz hal aldığını bildiriyor ve diyor ki: 

tik çare olarak, bunların memlekete ithali 
yasak edilmelidir. Mevcutlar için kısa müddet 
tanınıyor bu müddet âzami müsamaha ile uzatılı
yor, ama dinliyen kim? Bu işte çıkarı olanlar 
boş durmuyor. îtihal ediliyor veya yurt içinde 
monte ediliyor. Yani bir nevi hilei seriye ile 
Türkiye'de satışa arz olunuyor. Bâzı firma ve 
acentalar bu yasak edilen tip ve tonajdaki vası
talardan milyonlar kazanıyor. 

Buna karşılık milyonlarca liralık yol bozulu
yor malzeme, insan ve enerji gücü havaya sarf 
ediliyor. Kimin umurunda? Bu tip kamyon ve 
vasıtaları olan ve işleten vatandaş ve firmaların 
suçlu olduğu iddia edilmez. Çünkü bir memle
kette mal ve ticaret emniyeti kin ve husumetin 
keyfi kararlariyle sabah yasak edilip ertesi gün 
serbest bırakılırsa; o memlekette insan hakların
dan ve ticari ve demokratik rejimden bahsedi
lemez. 

Hükümetin bu usulsüz ve 'anî kararları 
-birçok yuvayı ^öndünmıüş, ibâzfi» nakliye
ciler iflâsa sürüklenmiş, millî servet heder olmuş-
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tur. Peki suçlu ve suçlular kimdir, ilgililer bil
miyor ve bulamıyorsa biz bildiğimiz kadarım 
söyliyelim. 

Devlet idaresinde. Dinleti idare edenlerde ol
ması lâzınicelen mesuliyet hissi mevcutsa ve şim
diye kadar her hangi bir takbiat yapılmamışsa 
veya yapılmış da bizim arz edeceğimiz husus
lardan sonra yeni kimseler meydana çıkacaksa 
vazifemizi yapmaz olmaktan dolayı sadece vicda
ni huzur duyacağız. 

a) Kotaların tanzimi ve tatbikini sağlıyan-
lar, 

b) İthaline ve satışına müsaade ve müsama
ha edenler. 

2. 'Oüimrük ve Tekel Ba'kaulığı. 
a) Yurda sokulmasına müsaade ve müsama

ha edenler, 
b) Tonajı yüksek kamyonları daha düşük 

tonaj gösterecek gümrükten geçmesini sağlıyan-
lar ve bunlara bilerek göz yumanlar ta'hiî var
sa), 

3. Dahiliye Vekâleti. Bu tip vasıtaların tra
fik bürolarınca tescili yapılmaması ve plaka ve
rilmemesi gerekirken bunlara müsaade ve müsa
maha, edeni M- veya müsaade ve müsamaha için 
kanunsuz, yetkisiz emir verenler. 

4. Bizim bilmediğimiz noktalarda sorumlu
luğu bulunanlar. 

Muhterem arkadaşlarım, durum bundan iba
rettir. Ben daha ziyade bir mesuliyet durumu 
olup olmadığını Sayın Başbakandan sordum.-Hal
buki, Sayın Bayındırlık Bakanı sadece tatbik 
edilen mevzuattan ve bâzı rakamlardan bahsetti
ler. Ben durumu biraz evvel arz ettim, Yüce He
yetinize de bu malumatı vermiş bulunuyorum. 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA BAYINDIRLIK Ba-

KANI ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muh
terem arkadaşlarını, şunu arz edeyim ki, kara
yolları trafiği ile ilgili 66 ncı madde, nizamna
me 21 . o . 1955 tarihinde kabul edilmiş olma
sına rağmen, maddi imkânsızlık dolayısiyle an
cak 1960 yılında tatbik mevkiine konulmuştur. 

TITROUT OFLHA (Bolu) — Benim öner
gem de zaten 1960 tarihinden itibarendir. 

BAŞBAKAN ADINA BAYINDIRLIK BA
KANI ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — 
1960 ta tatbik mevkiine konulduktan sonra, ev

velâ, yedi tane kontrol istasyonu, açılmış, ondan 
sonra, biraz önceki maruzatımda arz ettiğim gibi, 
yeniden 19 kontrol istasyonu açılması için teşeb
büse geçilmiştir. Ve pek yakın bir zamanda bu. 
1.9 istasyon da faaliyete geçecektir. 

Şimdi nizamnamenin tatbik edildiği tarihten. 
bu yana birtakım yüksek tonajlı kamyonlar ithal 
edilmiş, bunların kontrol imkânı olmadığı için, 
ithal edilen bu kamyonlara da Hükümetimiz ve 
bundan evvelki Hükümetler de haklı olarak mü
saade etmişlerdir. Benim zamanımda intikal 
eden. en son şudur. Bu kamyonlar bir kere mem
leketimize gelmişlerdir. Bunları çalışmaktan men 
edip, satışa, çıkarılmaları lâzım. Bir kısmı, nakli
ye şoförü vatandaşların eline geçmiştir. Onları 
menetmek imkân dâhilinde değildir. İki şık var
dır. Ya, bunlar Devlet tarafından satınalmaeak, 
bâzı hizmetlerde kullanılacaktır ki, o takdirde de 
gene sizin, karayollarınızın üzerinden geçecektir. 
Yahut vatandaşa müsaade; edeceksiniz, vatandaş 
kamyonları, ekonomik ömrünü dolduruncaya, ka
dar kullanacaktır. Hükümet olarak yaptığımız 
budur. Bir millî servettir, para yatırılmıştır, 
bunları meııedemezsiniz. Hükümet olarak bunu 
aldığınız takdirde nerelerde kullanacağınız belli 
değildir. Bu kamyonların bir kısmı ağır tonajlı
dır. Ama, karayolları ve Devlet Su İşleri, yahut 
limanların yapımında ihtiyacınıza cevap verir ve
ya vermez. Sonra, mııibayaa ederken, bunlar bili
yorsunuz kullanılmıştır. Bu kamyonlara kıymet 
biçmek bir hayli güçtür. Birçok dedikoduları nııı-
cibolabilir. Bu itibarla vatandaşların elinde ka
larak onlar tarafından işletilmesi maslahata daha, 
uygun mütlâa, edilmiştir. Şimdi, bunların bir kıs
mına müsaade edilmiştir. Ancak, çok ağır tonajlı 
olanların da muayyen yollardan istifade etmek 
suretiyle, bunun da başlıca sebebi şu; 15 - 20 
tonluk kamyonlar her yoldan geçemezler, belki 
köprülerin durumu buna müsait değildir; bu iti
barla da bunların hangi yollarda, seyrii sefer ya
pacakları teshil; edilmişti]'. Kendilerine ruhsat 
verilmiştir. Bu şekilde bu kamyonlar işletilmekte
dir. Netice itibariyle de vatandaş bundan mem
nundur. Yoksa bu münasebetle şu veya bu va
tandaşın ocağı, sönmüş, kimisi iflâs etmiş gibi 
bir durum, yoktur.'. Bilâkis biz vatandaşlar muta
zarrır olmasın, evi ocağı sönmesin diye bu karar
ları almışızdır. Pratik olarak vatandaşın derdi
ne çâre olacak bu kararları sadece bu maksatla 
almışızdır, saygıyle arz ederim. 
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BAŞKAN — • Soru cevaplandırılmıştır. 

2. —- Niğde Milletvekili Asım E-ren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Ara.fi Hikmet Onat'ın sözlü cevabı 
(6/696) 

BAŞKAN —• Sayın Eren, Burada. Bayındır
lık Bakanı burada. Sorularını okutuyorum. 

28 . 8 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Bayındırlık 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla, arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asını Eren 

Soru : 
Bayındırlık Bakanından: 
Bu yıl bahar aylarında Niğde ilinde sel felâ

ketinden yıkılmış veya yıkılma durumuna gel
miş olan köprülerle, ilde birkaç köyün ana cad
deye (akışını sağlıyacak nitelikte ihtiyaç görülen. 
ana köprülerin inşalarını bu yıl ikmal etmek 
mümkün olmazsa ne zaman buna imkân buluna
caktır? O zaman gelinceye kadar halkın, ana gi
diş yollarında bu köprülerin eksikliği ne ile te
lâfi edilebilecektir, Kalkınma Plânına bunlar 
için ek program var mı, veya eklenebilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Niğde Milletvekili Sayın Asım 
Eren'in Niğde ilinde zarar gören köprüler hak
kındaki sözlü soru önergesine cevaplarımı aşağı
da arz ediyorum. 

Niğde ilinde 1063 yılı baharında vukubulan 
sel felâketinde: 

a) Merkez ilçede Höyük - Dündarlı yolunun 
18 nci kilometresindeki 6 metrelik kargir ayaklı 
ve betonarme tabiiyeti köprünün bir ayağının te
meli oyulmak suretiyle çökmüştür. 

b) Ortaköy kazası içinde iki mahalle arasın
daki kargir ayaklı iptidai, ahşap örtülü köprü 
tamamen harabolmuştur. 

c) Merkez ilçesinin; Azatlı ve Çardak, Ulu
kışla ilçesinin; Kılan, Aksaray ilçesinin; Borucu 
menfezleri ile, | 
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Merkez ilçesinin Asmasız ve Murtaza, Aksa

ray ilçesinin Salmanlı, Çamardı ilçesinin; Ey-
velü, Bor ilçesinin Kürkçü köyleri yollarındaki 

büz ve kapak menfezleri zarar görmüştür. 
Halen zarar gören köprü ve menfezlerden ge

çit imkânı mevcuttur. 
Bununla beraber 1964 yılında köprü onarım

ları için Niğde Vilâyetine yeteri kadar tahsisat 
verilmiştir. . 

Yapımları Karayol lan Genel Müdürlüğünü 
ilgilendiren 10 metreden büyük açıklıktaki köp
rülerden zarar gören olmamıştır. 

Niğde ili ile ilgili bütün köprü dilekleri Böl
ge Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve ihtiyaçların 
yerinde tesbiti istenmiştir. Yapılacak inceleme
lerin sonuçları, 196-1 programının tesbiti ve ta
liki sırasında, imkânlarımız da göz önüne alına
rak kıymetlendirilecektir. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eren, 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, muhterem Bakan arkadaşımızın 
lütfettikleri kıymetli bilgilerinden dolayı arzı 
şükran ederim. Kendilerinin saydıkları köprü
lere daha fazla, ışık tutabilmiş olmak için ben
denizin bizzat gezilerimde tesbit etmiş olduğum 
ve 10 metre genişliğinde ana köprüler mahiye
tinde olanların bilhassa zarar görmüş oldukları 
için burada bunların nerede bulunduğunu, kaç 
aded olduklarını, tekrar zikrederek, lütfen bun
larla ilgilenmelerini istirham ereceğim. 

Sözlü sorumda bu köprülerden başka, yollar
dan da bahsetmiştim. Muhterem Bakan arkada
şımız ise buna cevap vermediler. Sonra 1964 
programına aidolan cevaplarında, program he
nüz tesbit edilmemiş gibi görüştüler. Halbuki 
eskiden tesbit edilmiştir. Programın içine bu 
köprülere aidolan mesele hemen hemen hiç. gir
memiştir. Bu itibarla, program Bayındırlık Ba
kanlığının karayollarına aidolan tahsisatı isim
lendirerek başka istikametlerde mahdut öde
nekle karşılanan bir program olarak tesbit edil
miştir. Esasen bendenizin sözlü sorumun veri
liş tarihi ile bugünkü tarih arasından asa<n - yu
karı bir seneve yakın bir zaman geçmiş, ondan 
dolayı tabiî bu arada ikinci bahar gelmiş, eski 
bahar artık tarihe karışmış bir vaziyettedir. Ye
ni sene programı çoktan uygulanmaya başlan
dığı için, hazırlanmış olan cevabın eski olduğu 
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kanaatindeyim, bugünkü durumla intibak eden 
bir cevap değildir kanaatindeyim. 

Evvelâ köprüler hakkında kendi bilgilerimi 
arz edeyim. 1963 İlkbaharında sellerin yıktığı 
köprüler veya ayaklarını oyup tehlikeli hale ge
len köprüler şunlardır : Aksaray ilçesiyle Or
taköy arasında bir köprü, Nürgüz - Çavdarlı 
arasında bir köprü; bu köprü 12 metre uzun
luğundadır ve bunun iki ayağı oyulmuştur. 

Aksaray - Ulukışla Devlet şosesinde Aksa
ray - Taşpmar arasında dar iki menfez tama
men yıkılmıştır. Menfez, diye bir şey kalmamış
tır. 4 kilometrelik Devlet şosesi kısmen çökmüş, 
öteden beri çökme istidadında olan, dibi su olan 
bu yolun 4 kilometre yol başının tabiî menfez
leri birdenbire çökmektedir. Halbuki bu yolu 
veteılaeal sağlam, köprü mahiyetinde ga
yet kuvvetli ayaklara dayanır menfezler ol
ması gerekir. Bu menfezler iyi yapılamadığı 
için büyük zararlar, masraflar meydana gelmiş
tir. Aksaray - Ulukışla ve Aksaray - Ortaköy 
köprülerinde büyük 4 menfez zarara uğramış
tır ve halen de bunlar tamir edilememiştir. Bil
hassa bunlardan 2 büyük menfez maalesef işe 
yaramaz hale gelmiştir. 

Buyurdukları gibi; çiftlik civarındaki 3 köp
rüden birisi tamamen yıkılmış, iki köprü ise 
esaslı tamire ihtiyaç gösterecek nisbette hasara 
uğramıştır. Bu köprüler bu üç köyü ana yola 
bağlıyan köprüler olduğu için, geliş - gidiş va
ziyeti Allah'lıktır. Yani, bunları tamir hususun
da mahdudolan Niğde İline ait tahsisat, ödenek 
elbette kifayet etmediği için, çok kıymetli olan 
Niğde Valimizle birlikte bunun ancak Hüküme
tin 1964 programına ek ödenek konmasiyle ya
pılması mümkün olduğu, eğer bu yapılmazsa bu 
köylerin hayatının, iktisadi hayatının, sıhhi ha
yatının, doktorun gelip gitmesi, hasta getirip 
götürmek meselesinin hakikaten askıda kalaca
ğı kanaatindeyim. Çamardı ilçesinde Eynelli'-
nin üç köprüsünden bilhassa birisi tam kö
yün yanında derenin büyük kısmını aşan bir ah
şap köprü vardı, bu yıkılmıştır. Yine geliş ge
çişi sağlamak için. buraya birkaç ağaç uzatmış
lardır, gittim gördüm.. Kış ayı idi. Burada 
esaslı bir kagir köprü yapılmalıdır. 

Niğde ile Çamardı arasındaki şosenin orta
larından bu Eynellli köyü aşağı - yukarı Kuzeyde 
bu şoseye 7 kilometre bir uzaklıktadır ve içerlek 
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bir köydür ama hem büyük, hem halkı uyanık 
bir köyümüzdür. İşte yapılmasını arz ettiğim bu 
iki köprünün inşası tamamlanmadığı takdirde, 
menfezler de olmadığı için, oradan geçiş çok zor
laşmaktadır. Hattâ ayakkabısı ile geçen insanın 
en az bileğine kadar ıslanması muhakkaktır, ge
çiş çok zordur. Yazın en kuru havada dahi ora
da su vardır. O itibarla inşaları gereken Eynel-
li'nin üç. köprüsü ile yine bu Çamardı ilçesinin 
Elekli köyünü ana yola bağlıyan bir yeni köprü, 
taş köprü vardır. Bu taş köprü 5 - 6 metre 
uzunluğunda küçük, fakat ana önemde hayati 
bir köprüdür. Dağda olan bu Elekli köyünün 
vadiden geçen yolla bağlantısını teşkil ettiği için 
bu köprünün mutlaka yapılması zaruridir. Bir 
de aynı ilçede Burç kasabasının aynı mahiyette 
bir köprüsü daha vardır. Çamardı'nda bu köy
lerin bu köprüleri bugün hayati zaruret halin
dedir. Fakat muhterem valimizle münasebeti 
mizde, ricalarımızda onun elindeki yetersiz öde
nek miktarını bildiğim için 1964 de Niğde ili
ne ayrılan programı da matbu şekilde bulduğum 
için onların içerisinde bir şifa verecek bilgiler 
ve imkânlar yoktur. Ondan dolayı bunun ya
pılmasını muhterem Hükümetimizden istirham 
ediyorum. 

Ulukışla ilçesinde Gümüş, Porsuk istasyonla
rı arasında Toros dağları eteğinde dört ana köy, 

| Darboğaz, Porsuk, Alilhoca ve (gümüş köyleri-
\ nin irtibatını temin edecek bir ana köprü var-
i di, yıkıldı. Bu yapılmamıştır. Bu köprünün 

mevkii, biraz daha Doğuya kaydırılarak, dört 
köyün ortalama bir yerinde aşağı - yukarı 75 - 80 
metre uzunluğunda bir köprü olmak üzere Ka
rayollarının büyük ana şosesini inşa etmek zaru
ri ve şarttır, âcildir. Muhterem Bakan Niğde'
ye teşrif ederlerse, Porsuk, Alihoca, Darboğaz 
ve Gümüş köylerinin dertlerini dinlerlerse; iyi 
olur. Bu çok mühimdir, çok zaruridir. Toros 
Dağlarının eteklerinde bu köyler ancak bu köp
rüden geçerek yaz kış emniyetle Ulukışla - Po
zantı şosesine, inebilirler ve hayatlarını temin 
edebilirler. Aksi halde ne pazara gidip gelmele
ri, ne de doktora gitmeleri, o köprü olmadıkça 
emniyet altında değildir. Bu dört köy havada
dır, onları yere bağlıyacak bağlantı ancak bu 
köprü ile olacaktır. Halen yoktur. 

Ulukışla ilçesi ile Pozantı - Çiftehan arasın
da Kuzeyden gelip Güneye geçen ve Pozantı bo-
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gazının Kuzey kısmında bulunan Kırkgeçit de
resinin Kuzeyinde olmak üzere Ardıçlı, Armut
lu, Elmalı ve Gedcle köyleri vardır. Onların 
Pozantı - Ulukışla şosesiyle ittisali bir köprü ile 
olabiliyor. Ve Pozantı içinden geçen derenin 
geçitleri de meşhurdur. Sinama filimlerine ge
çer, gelini alıp götüren geçitsiz, azgın dereye dü
şüp boğulan gelinin hikâyesi, efsanesi bu «Kırk
geçit deresinde» vuku bulmuştur, muhterem ar
kadaşlarım. Bu geçidin adı ile artık bu efsane
lerin tekerrürüne meydan vermemek lâzımdır. 
'Bendeniz dahi belime kadar suda yürüyerek geç
tim oradan. Hayvanın üzerinde suda yürümek
ten korktum. Bir derin noktası olur, bilemem 
düşerim toparlanamam diye. Yaz ve kış Kırkge
çit Deresi diye mâruf olan Pozantı, Çiftehan 
Kuzeyinde Ulukışla ilçesinin dağ köylerine gi
den yol mutlaka hep o dereden, o geçitlerden 
geçer. Derenin köprüsüzlüğü, ismi üzerindedir; 
eğer köprüsü olsa idi, Kırkgeçit Deresi denmez
di. Gelini alıp götüren; facialar, efsanelere ze
min olan bu dereye bir ana köprünün yapılması 
şarttır. Bu köprü yapılmadıkça bu köylerin em
niyeti temin edileniiyeeektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Bor ilçesi
nin Kemerhisar bucağında bir köprü, iki menfez 
de tamire muhtaçtırlar. Ayrıca önemli olarak 
Aksaray ilçesinden birisi Niğde'ye giden şose
nin üzerinde, diğeri ise Aksaray'dan Ortaköy il
çesine giden şosenin üzerinde olarak iki köprü 
de tamire muhtaçtırlar ki, bunlardan Ortaköye 
giden yol da yine çökmüştür, çok haraptır, oto
mobiller saplanmaktadır. Geçen sene tahsisa
tından verilerek Karayolları tarafından bu köp
rü ve yollar tamir ettirildi. Fakat bir yıl bu 
yol yine çökmüştür. Yani Ortaköy ile Aksaray 
arasındaki yolun takriben 1/3 ünü bu bozuk kı
sım teşkil etmektedir. 

Diğer kısımda da tahribat varsada, bâzı oto
mobilleri âdeta vinçle kaldıracak kadar bozul
muş çökmüştür. Yağmurlar büsbütün vaziyeti 
güçleştirmiştir. Burada çöken menfezlerle bir 
köprü yapılması şarttır. Aksaray'dan Nevşehir'e 
evvelce yapılan şose geçen sene bitmişti. Onun 
üzerine de bir köprü yapmak lâzımdır. Bunu 
tetkik ettirirlerse, kendilerine minnettar kala
cağımı arz ederim. 

Şimdi bahsetmedikleri yollar hakkında da. de
minki sözlerime ek olarak kısaca mâruzâtta bu-
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lunayım; Nürgüz - Çavdarlı arasındaki yol kıs
mı çökmüştür. Aksaray - Ortaköy ilçesi arasın
da Aksaray - Sultanhanı yolunda yine 3 kilo
metrelik yol ki, Konya şoşesindedir, geçen se
ne yapılmasına başlanmıştır ve halen inşaatı de
vam etmektedir. Bunun da iki kilometrelik bir 
kısmı çökmüştür ve su içindedir; vasıtaları yağ
murlu günde geçmesi âdeta mümkün değildir. 

Yine Niğde - Çamardı arasındaki (Bademli -
Çamardı arasında iki kilometrelik yol çökmüş
tür. Bendeniz buradan araba ile geçerken çok 
müşkülât çektim. Niğde - Çamardı şosesinde 
Ereyli köyüne giden yolun durumunu demin arz 
ettim. 

Bor - Kızılca - Zeydan yolunun Güney kısmı 
ki, muhterem arkadaşlarım, Ulukışla'ya en kısa 
yol olmak üzere Bor'dan Kızılca kasabasından 
geçecek olan yol, Devlet yolu, Devlet şosesi ola
rak seçilmiştir. Geçen sene ödenek konmuş
tu. Yapılmış olan yolun yarısından fazla bir 
kısmı tamamen çökmüş bir vaziyettedir. Ya
pılan masraflara acımamak mümkün değildir. 
Tahmin ediyorum ki; oradaki ilion tabakaları 
nazarı itibara alınmamış olmasından doğmuştur. 
O yerin tabiatiyle Karayollarmca esaslı olarak 
ele alınması gerekir. Netice Kalkınma Plânı, 
Niğde ili bakımından ve bu köprü yol bakımla
rından fakirdir, nâkâfidir. Kullanılmış olan 
teknik, maalesef fakirdir. Kadroda personel az
dır. En büyük mahzur da, bizim vilâyetimi
ze bakan Karayolları Bölge Müdürlüğü Mer
sin'dedir. Ve bizim vilâyete uzak bulunduğu 
için gözden ve gönülden ırak oluyor. Tabiatiy
le yardımdan da ırak oluyor. 

Bendeniz evvelce burada Devlet (Bakanı ile 
görüşürken, Sayın Kemal Satırla görüşürken 
bu kürsüde arz ettiğim gibi, bizim projelerimiz 
vaktinde yapılırsa; ancak tahsisatı veriliyor, ya
pılmazsa bölge müdürlerinin keyfine kalıyor. 
Onlar elindeki mahdut miktardaki teknik per
soneli hangi taraf kuvvetli ise o tarafta çalıştı
rıyor. Bu hususta Niğde ilinden resmî kanal
la bölge müdürlüğüne gönderilmiş olan istekler, 
Mersin Bölge Müdürlüğünde aylarca ve hattâ 
iki sene bekliyor. Niğde'den gelen proje, isteği 
zamanında yerine getirilmiyor; yapılmayınca da, 
tatbikatta Kalkınma Plânı ile irtibatı sıfıra ini
yor. îşte bizim dileğimiz; Mersin'deki Kara
yolları Bölge Müdürlüğünün ya Niğde'ye, ya 
Bor'a yahut da Aksaray gibi daha yakın bir ye-
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re nakledilmesi suretiyle bizim do dertlerimize 
her zaman personel gönderip proje yapacak, de
va bulacak bir teşkilât düzeltmesidir. Ondan 
sonra da ek ödenekleri, demin de arz ettiğim 
gibi, istirham ediyorum, başka bir şey istemiyo
rum. Tekrar, gösterdikleri iyi niyete, verdikle 
ri cevapların kısmen de olsa bizi tatmin et 
tiği için teşekkürlerimi arz edecek sözlerime SOM 
veriyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolay isiyle meydana- gelen hayvan has 
t alıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan hail a 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğün'' 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

BAŞKAN — Sayın Asım "Kron burada 
îmar ve tekfin Bakanı yok. Ooleeok soru «ün'*' 
ne bırakılmıştır. 

1. — Ninde Milletvekili Asım Eren'in, Ni" 
de ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak irin b^'r 
program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âf^fl^-
dolanısiule maodıır olan halka bir an e^'^1 

nardım 11 anılması hususunda ne düsüyıüldüaü^r 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

B \ S K A N - Sayın Asım Eren bura/bd-u-
Başbakan ve adına cevap verecek Bakan bubin 
madiği için gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, B°s 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Fennî tslimyeli ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı IFüdai O rai'm sözlü 
cevabı (6/701) 

BAŞKAN — Sayın Asım Kron? buradalar. 
Ticaret Bakanı? Buradalar. Soruyu, okutuyorum. 

28 . 8 . ]%:•} 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sonunun Sanayi ve Ticaret Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ve rica öderim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 
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Soru : 
1. —- Sanayi Bakanınca : 
Millî petrolümüzün korunması için, benim 

teklifimle, Hoş Yıllık Plâna kabul edilmiş olan 
(himaye ana prensibi) üzerinde şimdiye kadar 
ne gibi tedbirler alınmıştır ve alınacaktır? 
(Araştırma, muaflı ithaller, istihsal, rafinaj) 

2. •-- Ticaret Bakanınca : 
(Rafinaj için yabancı menşeli ham petrol ih-

hali; millî petrolümüzün rafinajdan sonraki de
polama, tevzi, satış, fiyat ve resmî sektörün ca
ri ve ihtiyat stok ihtiyaçları) bakımlarından, 
millî petrolün himaye şekli nasıldır? Alınmış ve 
alınacak tedbirlerimiz nelerdir? 

:>. — flor iki Bakanca : 
İler iki Bakanlığın bu konudaki koordinas

yonu ve yabancı zararlı etkilere karşı müşterek 
tedbirleri var mıdır, varsa nelerdir? 

'Haka.m ve realitelerle anlatılmasını arz ve ri
ca., ederim. 

BAŞKAN Sayın Ticaret Bakanı buyurun. 
TtdARET BAKAN! EHNNÎ ÎSLÎMYBLÎ 

(Balıkesir) — Sayın lüren millî petrolün yaban
cı menşeli petrole nazaran ithali, depolama, tev
zii, fiyatlarının tesbiti ve nihayet resmî sektör 
ihtiyacı bakımından nasıl bir rayice ve himaye
ye mazhar olduğu hususunda bir sual tevcih et
miş bulunuyorlar. Ticaret Bakanlığı ile alâkalı 
kısımlar hakkında cevabımı arz ediyorum : 

Rafineri i cin yabancı menşeli ham petrolün 
ithali bakımından millî petrolün himaye şekli şu
dur : 

(5:12 (î sayılı 'Petrol Kanununun 112 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına, göre «Petrol hakkı sahi
bi, hakkı yürürlükle bulunduğu müddetçe ame
liyatı için lüzumlu olan petrolü gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak it
hal edebilir.» 

Bu hüküm gereğince, liberasyon listesinde 
bulunan ham petrol, rafineni şirketlerinin talebi 
üzerine Sanayi Bakanlığı Petrol Dairesi Reisli
ğinin müsaadesi ile ithal olunmaktadır. 

Ancak Petrol Dairesince verilen belgelerde 
rafineri şirketlerine; ithal malı ham petrol yeri
ne1 aynı evsaf ve fiyatta yerli hanı petrol verildi
ğinde alıp işlemek mecburiyeti tahmil olunmuş
tur. 

J!)(>;5 yılında memleket ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak. Fpraş ve Ataş Rafinerilerince 
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2 893 515 ton ham petrol ithal olunmuştur. 

Bu sene içindeki yerli ham. petrol istihsali
miz ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
6]2 548 tonu ile Bulgurdağ ve Kayaköy'dc Mo
bil ve Shell Şirketlerinin çıkardığı 119 248 ton
la. cem'an 731 791 tona baliğ olmaktadır. 

B — 1) Millî petrolümüzün rafinajdan son
raki depolanması bakımından himaye şekli : 

Yerli ham petrolün rafinajdan sonra depo
lanması ve tevzie hazır tutulması, aidoldukları 
rafinerilerin mesuliyeti altındadır. Bu cümleden 
olarak Batman Rafinerisi ürünlerin depolanma
sı da Sanayi Bakanlığına bağlı bir müessese olan 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait vazi
feler meyanmdadır. 

Batman Rafinerisinin; 
19 500 ton benzin 
5 200 » gaz yağı 
7 000 » motorin 

depolama kapasitesi vardır. 
Bu ortaklığın elinde 31 

bariyle; 
1 . 1964 tarihi iti-

7 600 ton benzin 
107 » gaz yağı 
452 » motorin 

bulunmaktadır. 
Ayrıca Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde 

Batman ve İpraş mahsullerinin satışını teinin 
bakımından; 

11 700 ton benzin 
16 600 » gaz yağı 
21 000 » motorini 

depolıyacak kapasitede tanklar bulunmaktadır. 
Bu itibarla yerli ham petrol ürünlerimizin 

depolanması için elimizdeki imkânlar ihtiyacın 
çok üstündedir. 

2) Millî Petrolün rafinajdan sonra tevziî 
bakımından himaye şeklini de kısaca arz ediyo
rum : 

İ. P. R. A. Ş. Rafinerisi sebebiyle Hükümeti
mizle California Texas Oil Corparation (Oaltex) 
arasında Ankara'da imzalanan 2 Ekim 1959 ta
rihli Proces Verbal'in (VI) nci maddesinin (B) 
bendi gereğince; Petrol Ofisi, Batman Rafineri
si mahsullerini tamamen sattıktan sonra bakiye 
ihtiyacını 1 P. R, A. Ş. Rafinerisinden tamamla
maktadır. 

1964 yılı programına göre Batman Rafineri
si, 

91 000 ton benzin 
12 000 » gaz 
49 000 » motorin 

istihsal edecektir. 
Aynı yıl içinde Petrol Ofisi; 
132 000 ton benzin 
78 000 » gaz 

285 000. » motorin 
satmak imkânına sahibolunmamaktadır. 

Bu istikamette bir plânlama yapmıştır. 
(lörülüyor ki, Petrol Ofisinin satış gücü Bat

ın an Rafinerisi istihsalinin fevkındedir. 
Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

mahsullerinin satışını temin bakımından müsteh
like perakende satış yapan pompa istasyonları 
kurmaya başlamış bulunmaktadır. 

3 - 4) Millî petrolün satış ve fiyat bakımın
dan himaye şekli : 

Millî Petrol ürünlerimiz ithal malı ham pet
rolden elde olunan ürünlerin bir tonundan (ben
zinde 391, gazda 134 80 motorinde 221 40 TL) 
tahsil olunan -vergi ve resimlerden muaf tutul
maktadır. 

İthal ham petrolünden istihsal edilen mahsul
lerin yurt içine ithali için gerekli tedbirlerin 
Petrol Kanunu hudutları içinde alınabileceği 
hususunda Danıştay 8 nci Dairesinden sâdır 
olan karar göz önünde bulundurularak bu isti
kamette gerekli tedbirlerin alınacağına ve yerli 
mahsullerin öncelikle satışının sağlanacağına 
inanmak icabeder. 

Böylece millî petrolümüze, hem araştırma sa
hasında inkişaf sağlanmakta ve hem de yabancı 
petrol mahsulleri ile rekabet edebilme imkânı 
yara tüm aktadır. 

5) Millî petrolün resmî sektörün cari ve ih
tiyat stok ihtiyaçları bakımından himaye şekli: 

Resmî Dairelerle Devlet Müessese ve Teşek
küllerinin akar yakıt ve madeni yağ ihtiyaçları 
Başbakanlığın 23 . 3 . 1961 tarihli ve 27 - 1216 sa
yılı tamimleri gereğince münhasıran Petrol Ofi
si vasıtasiyle temin olunmaktadır. 

Ofis malî imkânlarının fevkinde olarak bir 
aylık stok bulundurmaya gayret etmektedir. 

Buna muvazi olarak, diğer şirketlerin de 
memleketin 30 günlük akar yakıt ihtiyacını te
min edecek bir depolama mevzuuna iştirakleri 
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için Şirket Genel Müdür ile bir toplantı yapıl
mıştır. Bu konuda gerekli kararın alınmasına 
çalışılmaktadır. 

«Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı bir Pet
rol Dağıtım ve Satış Teşkilâtı kurulması hak
kında» ki Kanun Tasalısının 2 nci maddesinin 
(b) paragrafında «Ortaklık, öncelikle Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin ve Genel, Katma ve özel 
bütçeli daireler, Belediyeler, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile bunların sermayesinin en az yarı
sından fazlasına sahip bulundukları kuruluşla
rın Petrol Ürünleri ihtiyacını sağlar.» denilmek 
suretiyle yerli ham petrolü himaye eden hüküm
ler bu tasarıya da konmuş bulunmaktadır. 

Şüphesiz ki, bu kanun dolayısiyle Petrol Ofi
sin reorganize edilmesine, bu suretle tek elde 
toplanan istihsal ve tevzi politikasının daha mü
essir bir şekilde yürütülmesine ve diğer şirket
ler karşısında rekabet şansının artmasına imkân 
sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Eren?... 
ASIM EREN (Niğde) — Sayın Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı da konuşsun, ondan 
sonra arz edeyim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Hüdai Ora], Ener
ji Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAt ORAL (Denizli) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Asım Eren'in, Millî Petrollerimi
zin korunması için benim teklifimle kabul edil
miş olan himaye ana prensibi üzerinde şimdiye 
kadar ne gibi tedbirler alınmıştır ve alınacaktır, 
mealindeki Sanayi Bakanlığına vâki sualine 
Enerji Bakanlığına mevzuun intikal etmiş ol
makla cevabımı arz edeceğim. 

Himaye ana prensibi üzerinde plânda ve Pet
rol Kanununda gerekli hükümler vardır. 

Petrol Kanununun ikinci maddesinde, bu ka
nunun maksadı «Türkiye Cumhuriyeti petrol 
kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatırımları 
ile süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliş
tirip, kıymetlendirmesi ve bu maksada uygun 
olduğu nisbette Türkiye dâhilinde yabancı men
şeli petrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı 
suretle inkişafını sağlamaktır» denilmektedir ve 
24 ncü maddesinde de; «Bu kanunun tatbikatiy-
le ilgili bulunan vekâletler mümessilleri Petrol 
Dairesinin Reisi Başkanlığında Vekilin tâyin 
edeceği tarihlerde toplanarak kanunun ikinci 
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maddesinde yazılı maksadı teminen tedbirleri 
tâyin ve tesbit ederler» denilmektedir. Bu hü
kümler muvacehesinde himaye ana prensibi ka
nunî tedbirler cümlesinden olmak üzere bir ma
hiyet iktisa'betmektedir. Tedbirler kanunî ve 
idari olacaktır. 

İdari tedbirler de kanundan mülhem ve kanu
nun derpiş etmiş olduğu fikirlere uygun buluna
caktır. Bu arada Vekâletimiz bu tedbirlerle il
gili olmak üzere ve biraz evvel kıymetli arka
daşım Fenni İslimyeli'ııin de ifade ettiği gibi, 
Devlet Şûrasının bu mevzuda ittihaz etmiş oldu
ğu, kesinleşen kararlardan mülhem olmak üzere 
gerekli tedbirleri ittihaz ve çalışmaları yapmak 
için faaliyet halinde bulunmaktadır. 

Bu arada, tedbirlerin mahiyeti hakkında bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki bu mevzua 
taallûk eden hükümlerden de bahsetmek isterim : 

Petrol işlerinin gerektirdiği düzen ve denet
leme de Devlete düşen görevler Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına verilmiştir, «zaman kaybına 
yol açan bu dağınıklık giderilerek, petrol işleri
nin düzenlenmesinde sorumluluk ve yetki bir 
elde toplanacaktır.» denilmektedir. 

İşletme satışda özel sektör ile Devleti yan 
yana bulunduğu, çalışması ve aynı şartlara uy
maları eşit imkânda olmaları sağlanacaktır. Ça
lışmayı gerektiren kolaylıklar ve karar alına ve 
işleri sonuçlandırma imkânları Türk Petrol Ano
nim Şirketine sağlanacaktır. Aramadan pera
kende satışa kadar zincirleme işlerle ilgili ka
rar yetkisinin aynı elde toplanması ilkesine uyu
larak Devletçe işlenen petrollerin dağıtım ve sa
tışının sorumluluğu, arama ve işletme ve rafi
neri sorumluluğu ile süratle birleştirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hükümler muk-
tczasmı yerine getirmek üzere hazırlanmış olan 
kanun tasarısı, yine biraz evvel, kıymetli arka
daşımızın ifade ettiği gibi Meclis'e sevk edilmiş 
ve komisyonlarda müzakere edilmeğe başlanmış
tır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yö
netimi Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı kurulması
na dair olan kanun tasarısının süratle Meclisten 
çıkması ve binnetice plânda derpiş olunan ara
madan, perakende satışa kadar zincirleme işler
le karar yetkisinin aynı elde toplanması ilkesini 
temin etmiş olacaktır, Hürmetlerimle, 
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BAŞKAN — Sayın Eren. 

RUHİ SOYER (Nİ(ÎI)E) — Bayın Başkan, 
saat 20 ye geliyor, bundan sonra konuşma olmaz 
müsade rica edelim de gidelim. 

BAŞKAN — Bakanları dinledik, soru sahibi
ni de dinlemek mecburiyetindeyiz. Soru sahibi
nin fikrini de alacağız. Zaten 15 dakikadır. 

ASIM EREN (NİĞDE) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, her iki muhterem Bakan arkadaşı
mızın lütfettikleri kıymetli cevaplara arzı şükran 
ederim. 

Bendeniz bilhassa sayın Ticaret Bakanı bey
efendi arkadaşımdan yabancı rafinerilerle, Bat
man millî rafinerimizin mukayesesini bekler
dim, temenni ederim. Türkiye de yabancı akar 
yakıt tevzi şebekesiyle, millî şebekenin yahut 
petrol ofisinin ve şimdi başlamış bulunan Türki
ye Petrollerinin Anonim Ortaklığına ait şebe
kenin mukayesesini beklerdim. Çünkü buradan, 
bugünkü durum daha iyi meydana çıkacaktı. 
Muhterem Enerji Bakanı arkadaşımızın beyan
larında bir noktayı avvelâ, önemli olduğu için 
en önce cevaplamak istiyorum : 

O da, «aynı eşit şartlarla özel sektör ve ka
mu sektörü arasında eşit şartlarla haklar ve ve
cibeler tanıyarak millî petrolü himaye edeceğiz» j 
dediler. Bu mesele de büyük bir başpehlivan ile j 
küçük bir çocuğun eşit şartlarla mücadelesini 
temin etmek için her ikisinin eline birer pala ver
meye benzer. Elbette büyük olan başpehlivan l 
küçük çocuğun başını uçurur. Eşitlik olmuyor. 
Eşit olmuyan kuvvetlerin, bilhassa dünya çapın- j 
daki tröstlerin temsilcisi olan Mersin rafinerisi
nin eşit şartları haiz olması demek, eşit olmıyan 
şartlarla Türk Millî Petrollerini ve onun geliş
mesini sağlıyacak olan millî mekanizmayı bir el
den öldürmek için eşit olmıyan bir imkânı eline 
vermek demektir. I 

Eşit kelimesini yerinde kullanamıyoruz.- Bu I 
eşitin miktarı, cinsi, ölçüsü ne olacak? Bu tat
bikat için, bunun iyi tatbik edilmesi, eşit kelime
sini iyi yorumlanması gerekir. Örneğin bünye
lerine göre birine bir gram, öbürüne bin gram 
verirseniz belki eşit olur. Eşitliği bu şekilde 
düşünmek lâzımdır, kanaatindeyim. Şimdi di
ğer cevaplarımı sırasiyle arz ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, petrol dâvamızın 

değeri malûmdur. Bir lûtfu hüda, bir defa akar
yakıtta otarşiyi sağlıyacak millî bağımsızlığımı
zı sağlıyacak. Sonra dal ;bud akları ile millî bir 
sanayie ana olacak petrol (kimya işi, şimdiden 
Kalkınma Plânımıza .ginmiş'tir. Teşebbüsler baş
lamıştır. Motor sanayiinde geliştirecek akar 
yakıtın gelişmesi; demir - çelik ve maden sa
nayiinin gelişmesi için, muharrik madde mem
leketten ekle edilince; onun işleteceği cihazları 
yapacak olan sanayi de kendiliğinden teşvik 
görmüş olacaktıi'. Sonra bir döviz kapısıdır, 
ihracatımızı millî itibarımızı artıracaktır. Dün
ya piyasasında ve milletler ar asında millî poli
tikamızda, bilhassa dış politikada bağımsızlığı 
sağlıyacaktır ve ya'bancılara - dost dahi olsalar 
avuç acımaktan, o küçüklükten bİ7,i kurtaracak
tır - ve nihayet kalkınmamızın en büyük bir 
malî desteği olacaktır. Bunu bildiği için Hükü
metimizin verdiği ilham ve telkin ile Ibu dâvayı 
benimsemiştir. 

Çok 'kıymetli Danıştayımız bu dâvayı gayet 
haklı olarak benimsemiştir. Bugün kesinleşmiş 
kararı ile millî petrol imâline mâni kanuni !bir 
baraj kalmamıştır. Ancak şahsi kaprislerden 
doğan bâzı şahsi yorumlar, Petrol Kanununun 
kendi yanlış anlayışları istikametinde sürükle
mek istiyen anlayış1 arın, belki idare hayatımız
da kalıntıları vardır, ama muhterem Enerji Ba
kanımızın dediği gibi, yalnız kanuni değil, idari 
tedbirlerle bu kalıntıları izale edeceğine emi
nim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada derhal 
peşinen arz edeyim; lbiz söven bir millet değiliz. 
Millî ekonomide müteassıp değiliz. îran gibi, 
Irak gibi, Mısır gibi, yahult Ibâzı ya.bancı patrol 
şirketlerine karşı çok cezri tedbirler alan dev
letler ve milletler gibi değiliz. Ama ibiz bugün 
kanun namı altında hakkı hayatımızı yabancıla
rın eline vermeye hazır bir millet de değiliz. 
Yerilen petrol hakkı belgelerini iyi anlamak lâ-
zımgelir. Bunun, kapitülâsyon zamanına ait 
fermanlar ile bu belgelerin bir farkı var; mille
timiz kendi gelişmesine engel olacak hükümleri, 
kim verirse versin, elbette bunları değiştirmek 
istiyecek ve tatbikatında o hükümleri taşarak-
tan, kraldan ziyade kral taraftarı olarak yaban
cı menfaatleri himaye eden insanlara ve anlayışa 
elbette ki imkân vermiyeeektir. Bu zihniyet 
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yıkılmış, doğru yola gidilmiştir. Sayın Hükü
meti, .bilhassa 'bugünkü 'kıymetli Enerji Bakanı
nı ve kıymetli Ticaret Bakanını ve Danıştay 
kararını tashih için Petrol Dairesinin teşebbü
sünü önliyen kıymetli Sanayi Bakanı arkadaşı
mızı takdir etmemek elden gelmez. Onlara en 
büyük tebriklerimi arz ederim. Biz, aıhitlere 
ama bu arada insan haklarına ve milletin hü
kümranlık haklarına da riayetkarız. Bize, yal
nız ahitten bahsetmesinler. 

Bir milletin hükümranlık hakları da vardır. 
Toprağı, seması ve. suları bu hükümranlık ıh ak
ları içerisindedir. Burada hayati menfaatler 
mevzubahsolduğu zaman ahitlerle verilmiş olan 
bir takım, menfaatler, clbeüte geri alınmak iste
nebilir. Bunu kanun yoluyla, hukuk yoluyla el
bette istiyeceğiz. Ve muhterem Hükümetimiz 
ve balkanlarımızdan bilhassa bu yolda lâzım ge
len noktalarda harekete geçmelerine ait her tür
lü hazırlıkları, çalışmaları yapmalarını istirham 
ediyoruz. 

Biz Meclis olarak, kendilerini temin ederiz; 
Millî petrolün himayesi için kal kınıma kanunu
nun içine bir metnin girmesini alkışlarla kabul 
etitik. Ellbette yanlış ahitlerle Türk Milletinin 
hükümranlık haklarına ve millî 'menfaatlerine 
darbe vuracak mahiyetteki tadillerle verilmiş 
olan bir takım petrol ıhakkı belgelerinin düzen
lenmesini istiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, konunun ayrıntıla
rına bu sebeple, Wl.ha.ssa millî uzmanları yanma 
çağırarak, muhterem bakanların çareler ara
yacaklarına ve bunun icra yollarını tesbit eden 
bir program hazırlıyacaklarma eminini. Bu 
husustaki bütün adıımlarmı taımamiyle 'teşvik 
edeceğimizi, destekliyeceğimizi şimdiden ken
dilerine arz etmek isterim. 

Ben, millî petrolün himayesi denince, dört 
istikamette bu himayeyi görmek istiyorum : 
Bunları şöylece arz edeyim : 

Jlk tedbir istisnasız,, fasılasız hızla ve bil
hassa özel sektörün, elinde istihsalin artırılması 
için. gereken tedbirlerin alınmasıdır. 

Bunları bilhassa millî istihsali artırıcı ted
birler olarak mütalâa edilmek lâzımgelir. Bu 
da bir finansman meselesidir. Beş Yıllık Kal
kınma Plânına Türkiye millî petrollerinin kal
kınmasını temin edecek tahsisat konmuştur. 
Ama ilerde de bu tahsisatın artırılması imkân-

15 . 4 . 1964 O : 1 
larmı aramak lâzımgelir. Bunu baltalayıcı her 
türlü hareketleri önlemek de elbet de Petrol 
Dairesi başta olmak üzere, muhterem iki Baka
nın vazifesidir. 

İkinci tedbir, millî istihsali, ecnebi rekabet
ten korumaktır, yabancı tevzi şebekeleri ile re
kabeti sağlıyacak esasları almak ise, üçüncü ted
bir olarak geliyor. 

ıVihayet millî tevzi şebekemizi kemali ile te
sis etmek de dördüncü tedbir olarak gelmekte
dir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu arada pek 
yakın gelecekte gelişecek olan millî petrol sana
yiinin, yani başta petro - kimya olmak üzere 
millî petrol sanayiinin temellerini atmak da, 
kalkınma plânına girmiştir." Bu hususta hazır
lıklar başlamıştır. Bunu da himaye edecek ted
birlerin, millî petrolün himayesi tedbirleri için
de araştırılması lâzımgelir. Bunların hepsinin 
başı, kanaatimce, dürüst, faal ve becerikli bir 
mekanizmaya, bağlı olması ve bir tek başa bağlı 
olmasıdır. Tek baş ve onun emrinde ehliyetle 
çalışan bir teşkilât lâzımdır. Yani dünyanın ge
rek teknik, gerek ticari metotlarını, bilhassa bu 
petrol sahasında, aynen tatbik edebilecek bir 
baş ve ona bağlı bir teşkilâtın, bir mekanizma
nın kurulması şarttır. Meclise gelen kanun ta
sarısı, bunu temin eder mi, etmez mi? Komis
yondan ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz. F*akat 
komisyondan, millî menfaatlere aykırı muka
vemetlerle karşılaşıldığını da söylemekten çe
kinmemeliyiz. Biz bu mukavemetlerle bâzı hü
kümleri değişik olarak buraya getirsek bile 
Grenci Kurulda Türk millî menfaatini temin 
edecek olan şekilde ona bir hüviyet verir, bu
radan öyle çıkarırız, kanaatindeyim. Boşuna 
çabalarla yabancı menfaatleri kendi milletimi
zin menfaatlerine tercih eden tadillere gidilmi-
yeee<>ini muhterem arkadaşlarımdan ümidet-
m ekteyim. 

Pek. muhterem arkadaşlarım, millî istihsali 
artırmada esas iki sektör bir arada; yani bil
hassa Türk sermayesi ile yabancı sermaye ol
mak üzere aynı istikamette çalışacak demektir. 
Yabancı sermayenin bugüne kadarla çalışma 
şekillerinden müştekiyim. Kuyuyu bulurlar, bı
rakırlar giderler; işletmezler. Halbuki, demin 
Sayın Ticaret Bakanının verdikleri rakamlar 
gösteriyor ki, millî üretimin ancak ] /7 sini 
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Torosun Bolkar dağından ve Adana'da Kaya-
köy'den yabancı firmaların çıkardıkları petrol 
teşkil ediyor. 6/7 sini onlardan çok az serma
ye ile, ama büyük bir millî gayretle çalışan 
Batman millî rafinerimizin mahsulleri teşkil edi
yor. Şu gösteriyor ki, yabancı firmalar iyi ni
yetle çalışmıyorlar. Yabancı firmaların Türki
ye'deki millî petrol hazinesini iyi niyetle çalış
tırması gerekiyor. Bu arada şunu da arz edeyim 
muhterem arkadaşlar, millî istihsali artırırken; 
demin geçen bir kanun vardı, bir madde, Gider 
Vergisinde ham petrolden mümkün .mertebe 
fazla verim ve mahsul alacak şekilde bir tasfiye 
tesisidir; bizim Batman'da bu tesis verimli bir 
tesis, yeni kuruluyor. Ama Mersin'de çok faz
lası kurulmuştur, vardır. îpraş'ta da Batman'-
dan verimli bir tesisi vardııy îpraş'm gerçi ya
rıdan fazla hissesi yine yani % 51 i bizimdir.... 

BAŞKAN — Sayfıı Eren, bir dakikanız kal
dı. Lütfen cümlenizi bağlayın. 

ASIM EREN (Devamla) ^ - Fakat buna rağ
men Ipraş da gene yabancıların sermayesi sayı
lır. Çünkü Caltex, ne de olsa o tröstlere bağlı 
bir yabancı firmadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarda arz etti
ğim verim artırıcı özel tasfiye, imkânı bizde ye
teri kadar olmadığı için, bizim petrol mahsulâ
tımızın büyük bir kısmı, benzin ve gazyağı ha
riç, daha kaim çıkar, ve binaenaleyh, yoğunluk 
derecesi daha yüksek ve değeri daha düşük 
olur. 

Bundan dolayıdır ki, Gider Vergisi Kanu
nuna konan bu madde bizim aleyhimizdedir. 
Zira bizim mahsulâtımız vergilenecek rekabete 
karşı büsbütün silâhsız mahkûm vaziyete düşe
cek ; onların bu özel tasfiye tesisleri ise çok da
ha geniş ve iyi olduğu için, daha çok miktarda 
ince mahsul çıkaracaklar, bu vergiden kurtula
caklardır. Uzmanlarla görüşülmeden o Gider 
Vergisi nasıl millî petrol himayesinde bugün 
iyi petrole bir darbe vuracak metin olarak kar
şımıza geldi ise ve hiç. kimse kırılmadan bunun 
burada müdafaalarını yapıyorlarsa, muhterem 
her iki bakan arkadaşımızdan istirham ediyo
rum. Onlar da ve diğer bakanlıklar da, millî 
petrolü ilgilendiren mevzular geçerken ellerini 
buna koysunlar; uzmanlarını çağırsınlar : (Bu 
metin millî petrolün himayesine elverişli midir, 
değil midir?) diye sorsunlar. Şahsan bu husus-
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ta bir değiştirge önergesi vermiştim. Elbette 
kendileri de göreceklerdir. Bu madde değişme
dikçe, millî petrol darbe yiyecek, Mersin rafi
nerisi, hattâ îpraş rafinerisi bile bundan fayda
lanacaklardır. Millî istihsal bu şekilde himaye 
edilmez arkadaşlar! Millî tevzi şebekesinin, 
Petrol Ofisi ile birlikte ne şekilde korunacağını 
yeni kanun gösterecek. Yalnız atı alan Üskü
dar'ı geçiyor. Bu kanun tasarısı Meclise geleli 
iki sene oldu. Bu kanun tasarısına göre ecnebi 
tevzi teşkilâtı o rafinerinin tevzi şubesi, ticari 
kısmı Türkiye'de yıldırım hızı ile kendi akar
yakıt satış ve tevzi şebekesini artırmakta, gö
zümüzün önünde kendi teşkilâtımızın karşısın
da veya teşkilâtımız olmıyan yerlere yüzlerce, 
binlerce pompaları yığmaya başlamış bulunmak
tadır. Bu arada şunu da arz edeyim, Antalya'da 
bir ay evvel yaptığım bir gezide... 

BAŞKAN — Sayın Eren, vaktiniz dolmuş
tur. 

ASIM: EREN (Devamla) — Bir dakikanızı 
istirham ederim, 

BAŞKAN — Daha fazla uzatanlayız Sayın 
Eren, vakit zaten gecikti. 

ASIM EREN (Devamla) — Köy ısınırları içe
risinde arazi almak, yabancılar için yasaktır. 
öyle iken, muvazaa ile meselâ İhsan Çolak is
minde bir ziraat mühendisi, Sazlı Çiftliğini 
idare eden bir mühendis, kendi narama aldığı 
araziyi bir Almana bağışlamış, yine Alanya'da 
Belediye, orada bir plaj kurulacağı bahanesiyle 
deniz kenarında, yine köy sınırları içerisinde 
bir araziyi yabancılara satmış bu vaziyette 
'muhtelif;arazilerde, köylerimizin petrol kay
naklarını veya tesis şebekelerini kuracakları 
yorleri yabaıneılar alıyorlar, muvazaa lanla men
faatler temin ediyorlar. Bunlara. muvaffak 
oluyorlar. Petrol Ofisi, orası ile alâkalanarak, 
kendisinin almak istediği ve evvelce yazı yaz
dığı sahil bölgesini kaymakamın mütaaddit ya
zılarına rağmen cevap vermemek suretiyle 
alâkasızlığını gösteriyor .Bizim rekabetimiz 
millî tevzi şebekesinde bu şekilde devam ede
cekse, yeni teşkilât kanunu çıktıktan sonra da, 
yine muvaffak olamıyacağız. Atı alan Üskü
dar'ı geçmiş sayılır. Bugün yabancılar, Tür
kiye'nin bütün tevzi şebekesini kanun çıkma
dan kurmaya, çalışıyorlar. Bu yarışı muhterem 
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bakanlar işitmiyorlar mı? muhterem teşkilât 
hissetmiyor mu Niçin bu kanunu biran 'evvel 
çıkarmıyoruz?... 

BAŞKAN — Sayın Eren, 'lütfen bağlayı
nız efendim. 

ASIM EREN (Devamla) — Bu tasarı ko
misyondan biran evvel çıksın. Kanunlaşsın is
tiyoruz. Muhterem arkadaşlarım, netice iti
bariyle millî petrolün himayesini temin için 
söylenecek çok şeyler vardır. Vakit doldu
ğu için arz edemiyorum. Ama bu kadarcık 
maruzatımın da kendilerini kâfi derecede ay
dınlattığı kanaatindeyim. Çok iyi niyetli, çok 
becerikli, tam millî petrolü himaye eder ruha 
sahibolan iki genç Bakanımıza büyük ümidim 
vardır. Millî petrol, elbet de korunacaktır. Ce
nabı Hakkın bu toprağın altında Türk mille-
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tine verdiği bu kıymetli hazine kemali ile işle
tilecek ve ecnebiler de burada işletmek istiyor
larsa, bizim kadar çalışmak mecburiyetini his
sedeceklerdir. Artık yabancı ham petrole dö
viz vermiyeceğiz Bunu azaltmak, Ticaret Ba
kanlığının vazifesi, yerli petrolümüzü kemali 
ile çıkartmak bu teşkilâtlımızın vazifesi olacak
tır. Murakabe ile petrol hakkı sahibi ya
bancıların iyi, dürüst v,e kanuna uygun bir şe
kilde çalışmalarını istiyorum. Başka bir istir
hamım. yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Soru cevaplandırılmıştır. Vale 
tin gecikmiş olması sebebiyle 16 Nisan Per-
.şemhe günü saat 15.00 t'e toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20.10 

11 YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Mülevekili Rıza Yalçın'm, İğdır 
ilçesinde, mahallî seçimler için, yapılan seçim 
propagandası sırasında, kanuni takibatı gerek
tiren bir olay cereyan edip etmediğine dair 
yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat 
Çumralı ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın 
yazılı cevabı (7/411) 

B. M. Meclisi ıSayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Adalet ve İçiş

leri Bakanlığınca ayrı ayrı ve yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyuru] masını say
gılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Rıza Yalçın 

1. 1963 yılı 17 Kasımında yapılan mahallî 
seçimler sırasında Kars'ın İğdır kazasında se
çim propagandaları yapılırken gerek umumi 
yerlerde ve kürsüde ve gerekse başka mahal
lerde millî menfaatlere aykırı, Seçim Kanunu 
ve Tedbirler Kanununa mugayir, millî birlik 
ve menfaatleri zedeleyici ve saire gibi kanuni 
takibatı gerektiren bir hâdise cereyan etmişse 
bunlar hakkında her hangi takibata, geçilmiş 

Bunlar kimlerdir ve SIK;, mevzuu nedir? 
midir? 

2. Birinci maddede sorulan sorular varit de
ğilse ve böyle korkunç ve sinsi propaganda ya
pılmamışsa 24 Aralık 1963 tarihinde neşredilen 
Dünya gazete-İnin «Karga bana dedi ki» yazısı 
vekâletinizee incelenmiş midir? Bu korkunç 
ve korkunçluğu kadar iğrenç yazıyı yazanlar 
ve neşredenler hakkında her hangi bir takibata 
geçilmiş midir? 

8. Bu neşriyat dolayısiyle vekâlete her 
hangi bir şikâyet ve ihbar vâki olmuş mu
dur, olmuşsa 'kimler tarafından vâki olmuş 
ve şikâyetler ne gibi işleme tabi tutulmuştur. 

4. Bu uydurma, âdi ve haysiyetsizce yazı
ları gazetelere yazanların ahlâk ve karakterleri 
memleket ve millet bütünlüğüne karşı olan 
kin ve nifakları - hangi partiye mensubolur-
larsa olsunlar - bariz olarak meydanda iken bu 
gibi şantajcıların' tesbit ve adalet huzurun
da hesap vermeye ve haklarında kanuni taki
bat icrasına lüzum görülüp görülmediğinin ve
kâletinizee düşünülüp düşünülmediğinin işa
rını. 

— 648 
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5. Mahallî gazetelerden 2489 sayı ve 

6 Ocak 1964 tarihli Yeşil İğdır gazetesinde malû
mat olarak İçişleri Bakanlığına ekli olarak su
nulmuş bulunmaktadır. Gereğine emirlerinizi 
hürmetlerimle rica ederim. 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 1 1 . 4 . 1964 

C. 1. C. Müdürlüğü 
Sayı : 8854 ' 

Konu : Kars Milletvekili Rıza 
Yalçın'in yazılı sorusu hakkında : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadesiyle alman 15 . 1 . 1964 gün ve 
7/411 - 7900/44079 sayılı yazılarına. 

Kars Milletvekili Sayın Rıza Yalçm'ın 
1 5 . 1 . 1964 tarihli yazılı soru önergesinde ba
his konusu edilen hususlarla ilgili soruşturmaya 
devam edilmekte olup; tahkikat sonuçlandığın
da önergenin derhal cevaplandırılacağını arz 
ederim. 

Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 18 . 3 . 1964 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 

621 - 302 - 9/4827 

Konu : Rıza Yalçın'in yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1964 tarihli ve 7900/44079 

7/411 sayılı yazı. 

Tğdır ilçesinde, mahallî seçimler için, yapı
lan seçim propagandası sırasında, kanuni taki
batı gerektiren bir olay cereyan edip etmediği
ne dair Kars Milletvekili Rıza Yalçın tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi üzerine yaptı
rılan inceleme neticesinde : 

Seçim propagandası sırasında gerek umumi 
yerlerde ve kürsüde gerekse başka mahaller
de Seçim ve Tedbirler kanunlarına mugayir ta
kibatı gerektiren konuşmalar olmadığından res
mî makamlara bu yolda bir olay da intikal et
memiştir. 
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İstanbul'da münteşir Dünya Gazetesinin 

24 . 12 . 1963 tarihli nüshasının (Karga bana 
dedi ki...) sütununda «İğdır'da neler oluyor?» 
başlıklı yazı üzerine gerekli takibata geçilmiş
tir. 

Kars'ta münteşir «Bugün» gazetesinde (Sav
cılığın harekete geçmesini bekliyoruz) şeklin
de yayınlanan yazının da Dünya Gazetesinde 
intişar eden yazı ile aynı olduğu anlaşılmıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak açılan takibat so
nucundan ayrıca malûmat .verileceğini arz ede
rim. 

Orhan öztrak 
İçişleri Bakanı 

2. - - Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Do
ğu - Anadolu'da kurulması gereken Çimento 
Fabrikalarının kurulacakları yerlerin tesbit 
edilip edilmediğine dair yazılı önergesi, ve 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı ce
vabı (7/425) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandrılmasma delâlet bu-
yurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Siirt Milletvekili 
Süreyya öner 

Soru : 
Kalkınma Plânı, 1.964 yılı yatırım programı

nın Çimento Sanayii bölümünde; 1964 yılında 
başlamak ve aynı yılda bitirilmek üzere «Do
ğu - Anadolu Çimento Fabrikaları» yer almış 
bulunmakadır., 

Doğu'da kurulması programlaşan bu fabri
kaların nerede kurulacaklarının tesbit edilmiş 
olup olmadığı, tesbit edilmiş ise hangi esaslara 
göre hareket edildiğinin yazılı olarak bildi
rilmesini ve bu yolda bir inceleme veya ra
por mevcut ise bir suretinin cevaba eMenmıesini 
rica ederim. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 19 . 4 . 1964 
Müsteşarlık yazı 
İşleri Bürosu 

Sayı : 9/118 
Konu : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1964 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü 7 /425 - 8073 - 44965 sayılı yazınız ; 
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Siirt Milletvekili Süreyya Öncr'in, (Do

ğu - Anadolu'da kurulması gereken çimento fab
rikalarının kurulacakları yerler) hakkında ya
zılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Muammer Erten 
Sanayi Bakanı 

Siirt Milletvekili Süreyya Öner tarafından 
verilen 2-1 . 1 . 1964 tarihli yazılı soru önergesi 
Ihaıkkmda Sanayi Bakanlığı cevabı. 

Soru : 

Kalkınma Plânı, 1964 yılı yatırım progra
mının Çimento Sanayii bölümünde, 1964 yı
lında başlamak ve aynı yılda bitirilmek üzere 
(Doğu - Anadolu Çimento Fabrikaları) yer al
mış bulunmaktadır. 

Doğu'da kurulması programlaşan bu fabri
kaların nerede kurulacaklarının tesbit edil
miş olup olmadığı, tesbit edilmiş ise hangi esas
lara göre hareket edildiğinin yazılı olarak bil
dirilmesini ve bu yolda bir inceleme veya ra
por mevcut ise bir suretinin cevaba eklenmesini 
rica ederim. 

Cevap : 
Memleketimizde her sene artan çimento ih

tiyacını karşılamak,'her bölgede ve bilhassa geri 
kalmış bölgelerde çimento istihlâkini artırmak, 
nakliye masraflarından kurtulmak suretiyle çi
mentoyu ucuza maletmek için gerekli görülen 
tedbirler : 

a) Mevcut kapasiteden âzami istifade, 
b) Traslı ve eürııflu ve katkı maddeli çi

mento imali, ve bu cins çimento istihlâkini teş
vik, 

e.) Muayyen prensipler dâhilinde metot 
değişiklikleri yaparak kapasiteyi artırmak, 

d) Şartları müsaidolaıı fabrikaları tevsi, 
e) Memleketin çimento istihsal ünitesi 

bakımından boşluk arz eden bölgelerinde yeni 
fabrikalar kurmak, 

f) Bütün bu tedbirlerin kifayetsiz kaldığı 
ahvalde ise çimento ithal etmektir. 

Bu maksatla, mevcut kapasiteden âzami is
tifade imkânları aranmakta, çeşitli çimento 
imali cihetine gidilmekte, bâzı fabrikaların 
imal sistemleri değiştirilmekte ve bâzılarının da 
tevsii için gerekli tedbirler alınmaktadır. 
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Bugün mevcut çimento fabrikalarımız kısmen 

bölge fabrikaları vasfını kazanmış, kısmen de 
kazanmak üzeredir. Bu durumda memleketin 
boşluk arz eden bölgelerinde yeni tesislere ih
tiyaç vardır. 

Memleketimizde tesis bakımından boşluk 
gösteren bölgeler, Doğu - Anadolu ve Doğu - Ka
radeniz böl geleli olup bu mmtaka.lar aynı 
zamanda geri kalmış bölgelerdir. Bu itibarla, 
çimento istihlâkinin buralarda teşvik edlimesi 
ve bunun için de bol ve ucuz çimento temini ica-
b:>1 inektedir. 

Bundan dolayı, lüzumlu hammadde, mer-
kezilik, enerji, yakıt ve nakliye imkânları dik
kate alınarak Doğu - Karadeniz bölgesinde 
Trabzon civarında., Doğu - Anadolu bölgesin
de? ise Tatvan - Van ve Aşkale - Kars hattında 
bölge fabrikaları kurulması öngörülmektedir. 

Fabrikaların kurulması için yukarda be
lirtilen lüzumlu hammadde, merkezilik, enerji, 
yakıt ve yol durumları üzerinde incelemeler 
devam etmektedir. Bu incelemelerin sonucuna 
göre ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutabakata 
vardıktan ve bilhassa enerji problemini hal
lettikten sonra fabrikaların katı yerleri tesbit 
edilecektir. 

3. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Tunceli'nin, merkez, Çemişkezek ve Pülümür il
çelerinde ikmal edilmiş olan elektrik tesisleri
nin maliyet miktarına ve bu tesislerin tevsiine 
ihtiyaç duyulu}) duyulmadığına dair soru öner
e/esi ve İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in 
yazılı cevabı (7/160) 

Millet M'eelisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Korularınım İmar ve iskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet buyurulmasm] saygılarımla dilerim. 

Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü 

1. Tunceli merkezi (Kalan), Çemişkezek ve 
Pülümür ilçelerinde ikmal edilmiş olan elektrik 
tesislerinin maliyet miktarı ne kadardır? 

Bu tesislerin tevsiine ihtiyaç duyuluyor nııı! 

2. Pertek, Maz - Oirt ve Hozat ilçeleri için 
İller Bankasınca yaptırılacak olan elektrik te
sisleri ne safhadadır? Maliyetleri ne olacak
tır ? Is ne zam an bitecektir ? 

— 650 
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3. Yukarıdaki sorularda bahis konusu olan 

işler için mahallî belediyeler iller Bankasına 
ne kadar borçlanmışlardır? 

4. Nazimiye ve Ovacık ilçelerinin elektrik 
işi hangi yılın çalışma programına alınacaktır? 

T. C. 
îm ar ve İskân Bakanlığı 9 . 4 . 1964 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 277 

özü : Tunceli Milletvekili Fethi Ül-
kü'nün yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 26.3.1964 tarih ve 7/460 - 8549/47472 

sayılı yazınız. 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün «Tun

celi'nin merkez, Çemişkezek ve Pülümür elekt
rik tesisleri» hakkındaki yazılı soru önergesi 
cevaplandırılarak ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Ek : l n o t . 

Celâlettin Üzer 
imar ve iskân Bakanı 

Tunceli'nin merkez, Çemişkezek ve Pülümür 
elektrik tesisleri hakkındaki Tunceli Milletve
kili Fethi Ülkü'nün yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

Soru : 1. Tunceli merkez (Kalan), Çemiş
kezek ve Pülümür ilçelerinde ikmal edilmiş olan 
elektrik tesislerinin maliyet miktarı ne kadar
dır? Bu tesislerin tevsiine ihtiyaç duyuluyor 
mu? 

Cevap : 1. Tunceli (Kalan) : 
Tunceli merkezi (Kalan) kasabasına 1953 yi-, 

lında 32 687, lira bedelle 1 aded 68 beygirlik di
zel grupu, 1960 yılında 101 285, lira bedelle 
1 aded 90 beygirlik dizel grupu tesis edilmiştir. 

Elektrik tesisinin tevsiine ihtiyaç duyularak 
santral binası 1 aded 190 beygirlik dizel grupu 
tesisi ile şehir alçak gelirim şebekesinin tevsi 
ve ıslah işi 22 . 12 . 1962 tarihinde müteahhidi
ne ihale edilmiş olup mukaveleye göre işin 
31 . 5 . 1964 tarihinde bitirilmesi gerekmekte
dir. 

Halen şehir şebekesi ikmâl edilmiştir. Di
zel grupunun ithâli beklenmektedir. 

Tesis 463 000 liraya mal olacaktır. 
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Çemişkezek : 
Kasabası hidro - elektrik tesisi 1 676 000 li

raya mal olmuştur. Tesisin tevsiine şimdilik 
ihtiyaç görülmemektedir. 

Pülümür : 
Hava hattı ve şebeke tesisleri 1 210 000 lira

ya mal olmuştur. 
Tesis 1963 yılı sonlarında işletmeye açılmış 

olup şimdilik tevsiine ihtiyaç duyulmamakta
dır. 

Soru : 2. Pertek, - Mazgirt ve Hozat ilçe
leri için iller Bankasınca yaptırılacak olan elekt
rik tesisleri ne safhadadır? Maliyetleri ne ola
caktır? iş ne zaman bitecektir. 

Cevap : 2. Pertek : 
Dezilli - elektrik tesisi her türlü malzamesi 

iller Bankası tarafından verilmek üzere 
15 . 5 . 1963 tarihinde müteahhidine ihale edil
miştir. 

Santral binası ve soğutma havuzu 1963 in
şaat mevsiminde kısmen bitirilmiştir. 

Şebeke direkleri için lüzumlu emrenyeli 
ağaçlar Ocak 1964 tarihinde tahsis edilmiş olup 
inşaat mevsiminde şehir şebekesine başlanacak
tı?. 

Almanya'da kâin Mercedes Firmasına sipariş 
olunan 2 adet 96 beygirlik dizel grupunun imal 
edildiği öğrenilmiştir. Ancak, döviz transferi ya
pılamadığından sevk edilememektedir. 

Tesis takriben 759 000 liraya malolacak ve 
yakın bir zamanda döviz tahsisi' yapılabildiği 
takdirde iş 1964 yılı sonunda bitirilecektir. 

Mazgirt : 
Denizli - Elektrik tesisi her türlü malzeme

si iller Bankası tarafından verilmek üzere 
6 .11.1963 tarihinde mütaahhidine ihale edil
miştir. 

ilk projesi 1957 yılında hazırlanmış oldu
ğundan mütaahhide yer teslimini mütaakıp tatbi
kat projesi hazırlanmasına lüzum görülmüş ve 
mütaahhitçe hazırlanan proje 27 . 3 . 1964 tari
hinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 
tıasdik olunmuştur. 

Bankaca verilecek malzemelerle şehir şe
bekesi ve santral binasına yakında başlanacak
tır. 
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İngiltere'de kâin Blackstone firmasına si

pariş olunan 1 adet 112 beygirlik dizel grupu 
halen imalât safhasındadır. 

Tesis takriben 383 000 liraya malolacak ve 
akreditif i 9 . 8 . 1964 tarihinde açılan ve Ekim 
1964 tarihinde sevkü beklenen dizel grupu 1964 
yılı sonlarında Gümrükten çekilerek tesis 1965 
yılı başlarında bitirilecektir. 

Hozat : 
Dizel - Elektrik tesisi 1965 yılında bitiril

mek üzere 800 000 lira keşif bedeli üzerinden 
1964 yılı banka yatırım programına alınmış olup 
ihaleye çıkarılmak üzere gerekli hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Soru : 3. Yukarıdaki sorularda bahis konu
su olan işler için mahallî belediyeler İller Ban
kasına ne kadar borçlanmışlardır?. 

Cevap : 3. 

Belediye adı 

Kalan 
Çemişkezek 
Pülümür 
Pertek 
Mazgirt 
Hozat 

İkraz borcu Fon borcu 
T. L. 

15 000 
72 000 

124 000 
145 000 

67 000 
200 000 

T. L. 

238 725,60 
834 000 
417 000 
155 000 
283 000 

— 

Ayrıca 1964 yılında Pertek Belediyesi ikraz
dan 98 000 lira fondan 361 000 lira; Mazgirt 
Belediyesi ikrazdan 16 000 lira ve Hozat Bele
diyesi fondan 150 000 lira borçlandırılacaktır. 

Hozat elektrik tesisine lüzumlu geri kalan 
meblâğ (450 000 lira) için belediye 1965 yılında 
fondan borçlandırılacaktır. 

Soru: 4. Nazimiye ve Ovacık ilçelerinin 
elektrik işi hangi yılın çalışma programına alı
nacaktır ? 

Cevap : 4. Başbakanlık Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından hazırlanan «Elektrik Sek
törü» ne ait Beş Yıllık Plâna göre Nazimiye 
elektrik tesisinin 1967 ve Ovacık elektrik tesisi
nin 1966 yılı banka çalışma programına alınma
sı gerekmekte ise de, o günkü finansman im
kânlarına göre kesin kararın bugün değil, pro
gram yılında verilmesi kabil olacaktır. 

15 . 4 . 1964 O : 1 
4. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 

Tunceli ili ve ilçelerinin, tiler Bankasınca yaptı
rılan su tesisatlarının maliyet bedellerine ve be
lediyelerinin ne miktar borçlandırıldıklarına da
ir soru önergesi ve îmar ve İskân Bakanı Celâ-
lettin Uzer'in yazılı cevabı (7/461) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
rekli işlemin yapılmasına müsaade buyurulmasını 
saygılarımla dilerim. 

Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü 

1. Tunceli merkezi ve ilçelerinin, İller Ban
kasınca yaptırılan su tesisatına hangi yıllar baş
lanılmış ve kabulleri ne zaman yapılmıştır. Mali
yetleri ne kadardır? Belediyeler bu işler için Ban
kaya ne miktar borçludurlar? 

2. Bu tesisler, kapasiteleri yönünden ihtiya
ca yeter durumda mıdırlar? Hangi belediyelerin 
tevsi talebi vardır? Bankaca bu hususta ne gibi 
teşebbüsler düşünülmektedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 9.4.1964 

özel Kalem Müdürüğü 
Sayı: 276 

özü: Tunceli Milletvekili Fet
hi Ülkü'nün yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 26 . 3 . 1964 tarih ve 7/461 - 8550/47473 

sayılı yazınız. 

Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü 'nün «Tun
celi merkez ve ilçelerinde İller Bankasınca yap
tırılan içmesu tesisleri» hakkındaki yazılı soru 
önergesi cevaplandırılarak ilişikte sunulduğunu 
arz ederim. 

Celâlettin Üzer 
İmar ve İskân Bakanı 

Tunceli merkez ve ilçelerinde İller Bankasınca 
yaptırılan içmesu tesisleri hakkındaki Tunceli 
Milletvekili Fethi Ülkü'nün yazılı soru önergesi 

cevabıdır 

Soru: 1. Tunceli merkez ve ilçelerinin, İller 
Bankasınca yaptırılan su tesisatına hangi yıllar 
başlanılmış ve kabulleri ne zaman yapılmıştır? 
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Maliyetleri ne kadardır? Belediyeler bu işler 
için Bankaya ne miktar borçludurlar? 

Cevap: 1. Tunceli : 
Tunceli 1 nci kısım içmesu inşatı 2 depo ve şe

beke tesislerinden ibaret olup iş 25 . 2 . 1953 se
nesinde boruları mütaahhit tarafından temin edil
mek şartiyle ihale olunmuştur. Döviz darlığı yü
zünden borular yurt dışından getirilmediği için 
iş uzamıştır. Tesisin geçici kabul 11 . 6 . 1959 ve 
kesin kabulü de 15 . 6 . 1962 tarihinde yapılmış
tır. 

Tunceli 2 nei kısım içmesu inşaatı kaptaj ve 
isale hattı inşaatlarından ibaret olup iş 28.5.1956 
tarihinde ihale edilmiş ve 4 . 1 . 1960 tarihinde 
geçici kabulü ve 18 . 10 . 1962 tarihinde de ke
sin kabulü yapılmıştır. 

Her iki iş için bu tarihe kadar 847 067,93 
lira sarf edilmiştir. 

Belediyenin İller Bankasına borçlandığı mik
tar 491 579,26 lira olup, bugünkü borç bakiyesi 
367 030,70 liradır. 

Çemişgezek : 
Kaptaj, isale ve şebekeden ibaret içmesu tesi

si 6 . 7 ' . 1950 tarihinde ihale edilmiş, geçici ka
bulü 2 . 1 1 . 1951 ve kesin kabulü de 15 .11.1952 
tarihinde yapılmıştır. 

İşin maliyeti 54 627,96 liradır. Belediyesi İl
ler Bankasına 27 313,98 lira borçlanmıştır. Bu
günkü borç bakiyesi 7 684,32 liradır. 

Hozat : 
Kaptaj, isale, depo, şebekeden ibaret işmesu te

sisi 30 . 11 . 1950 tarihinde ihale edilmiş olup 
geçici kabulü 30 . 9 . 1955 ve kesin kabulü de 
26 . 7 . 1957 tarihinde yapılmıştır. Suyun veril
diği tarih 30 . 9 .1953 tür. 

İşin maliyeti 123 965,05 liradır. Belediye İl
ler Bankasına 84 867,04 lira borçlanmıştır. Bu
günkü borç bakiyesi 41 092,11 liradır. 

1960 genel nüfus sayımına göre beldenin 1960 
nüfusu 3 626 dır. En son 1956 yılında içmesu 
tevsi ve ıslah işi yapılmıştır. 

Mazgirt : 
Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret içme

su tesisi 26 . 4 . 1956 tarihinde ihale edilmiş ve 
geçici kabulü 6 . 7 . 1955 tarihinde kesin kabulü 
de 9 . 8 .1956 tarihinde yapılmıştır. 

15 . 4 . 1964 O : 1 
İşin maliyeti 73 519,05 liradır. Belediyesi İl

ler Bankasına 54 669,43 lira borçlanmıştır. Bu
günkü borç bakiyesi 29 234,90 liradır. 

Nazimiye : 
Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret içme

su tesisi 23 . 6 . 1953 tarihinde ihale edilmiş olup 
geçici kabul tarihi 3 . 11 . 1954, kesin kabul ta
rihi 19 . 9 .1957 dir. 

İşin maliyeti 161 310,40 liradır. Belediyesi 
İller Bankasına 88 958,56 lira borçlanmıştır. Bu
günkü borç bakiyesi 52 897,31 liradır. 

Pülümür : 
Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret içme

su tesisi 15 . 11 . 1950 tarihinde ihale edilmiş 
28 . 8 . 1957 de geçici kabulü ve 23 . 10 . 1959 da 
da kesin kabulü yapılmıştır. 

İşin maliyeti 74 874,76 liradır. Belediyesi İl
ler Bankasına 37 530,32 lira borçlanmıştır. Bu
günkü borç bakiyesi 21 790,78 liradır. 

Ovacık : 
Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret içme

su tesisi 18 . 11 . 1950 tarihinde ihale edilmiştir. 
19 . 10 . 1957 tarihinde geçici kabulü yapılmış
tır. 

Kaptajın bulunduğu mıntakadaki yer altı su 
durumunun karakteri icabı don mevsiminde kap
taj a su girmediğinden münferit kaptaj yerine 
drenaj yapılması uygun görülmüş ve bu işler 
İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından ema
neten ikmal edilerek geçici kabulü 25 . 9 . 1963 ta
rihinde yapılmıştır. 

İşin maliyeti 197 790,73 liradır. Belediyesi 
İller Bankasına 127 658,62 lira borçlanmıştır. 
Bugünkü borç bakiyesi 92*084,67 liradır. 

Soru : 2. Bu tesisler, kapasiteleri yönünden 
ihtiyaca yeter durumda mıdırlar? Hangi belde
lerin tevsi talebi vardır? Bankaca bu hususta ne 
gibi teşebbüsler düşünülmektedir? 

Cevap: 2. Şehir içmesu tevsi ve ıslah proje
si hazırlanarak 1 715 000 lira keşif bedeli üze
rinden tasdik edilmiştir. Tesisin inşası işi ise, be
lediyesinin borçlanma gücü ve malî imkânlar da 
nazarı itibara alınmak suretiyle İller Bankasının 
1965 yılı iş ve yatırım programının hazırlanması 
sırasında göz önünde bulundurulacaktır. 

Hozat : 
Belde işmesu tesisatının 1956 yılında yapılan 
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tevsi ve îslah inşaatından sonra, belediyesi ayrıca 
her hangi bir talepte bulunmamıştır. 

Pertek : 

Nüfusu 3 000 den yukarı olan beldede içmesu 
tesisatı mevcut değildir. îller Bankasınca ma
hallen yapılan etüt neticesinde içmesu projesinin 
tanzimine karar verilmiş olup, mümkün olduğu 
takdirde bu yıl içinde proje işi ele alınacaktır. 

1960 genel nüfus sayımına göre Çemişkezek, 
Mazgirt, Nazimiye, Pülümür ve Ovacık beldele
rinin nüfusu 3 000 den aşağı olduğu için içmesu 
mevzuu işi iller Bankasının iştigal konusu dışında 
olup, bu beldelerin su işi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı DSl Genel Müdürlüğünün 
görevleri meyanındadır. 

5. — Afyon Kardhisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Emirdağı - Bolvadin - Çay arasındaki 50 
kilometrelik Devlet yolunun asfalt yapılıp yapıl-
mıy ocağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Arif Hikmet Onat'ın yazılı cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Bayındırlık Bakanlığın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Afyon Milletvekili 

Şevki Güler 

Eskişehir - Afyon Devlet yolunun, Eskişe
hir - Emirdağı ar.ası asfalt olduğuna ve Kon
ya - Afyon Devlet yolunun Çay - Afyon arasında 

15 . 4 . 1964 O : 1 
asfalt yapılmakta olduğuna göre : 

a) Emirdağı - Bolvadin - Çay arasındaki el
li kilometrelik Devlet yolunun asfalt yapılp ya-
pılmıyacağı, 

b) Yapılacaksa 1964 programına alınıp alın
madığı, 

c) 1964 programına alınmış ise, bu kısmın 
asfaltlanması hakkında ne düşünüldüğü, 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 13 . 4 . 1964 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/459 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 4 . 1964 gün ve 7/474-8651-47852 

sayılı yazınız. 

Emirdağı - Bolvadin - Çay arasındaki Devlet 
yolu ile ilgili olarak Afyon Milletvekili Şevki Gü
ler tarafından verilen 2 . 4 . 1964 günlü yazılı 
sorunun cevabı aşağıya dercedilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Arif Hikmet Onat 

Bayındırlık Bakanı 

Emirdağ - Bolvadin - Çay arasındaki 50 kilo
metrelik Devlet yolunun bitümlü kaplaması 
1964 yılı tatbikat programına alınmış olup bi
tümlü kaplamaya müsait mevsim gelince kaplama 
işine başlanacaktır. 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

DOKSANBÎEÎNCÎ BÎRLEŞÎM 

15 . 4 . 1964 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in dönüşüne ka
dar kendisine Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in 
Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/869) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel fekâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/696) 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de Hinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 

prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

6. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/717) 

8. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) ' 

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

10. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727) 

11. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

12. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel Hân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

13. — Edirne Milletvekili tlhami Ertemin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı İçin, 1963 yılı 



programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

14. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırlan dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

16. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

17. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve- dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

18. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

19. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nm, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

22. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 

geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

23. — îzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

24. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

25. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
bi'lim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

26. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

27. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

28. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'in Karacasu ilçesi Tazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

29. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

30. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

32. — Balıkesir Milletvekili Oihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her 
•ene verilmekte oka iki mtt§ tutarındaki lif-



ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

33. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

34. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tanm ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

35. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir ş^ker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/747) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, Karayollannca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

37. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

38. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

39. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

40. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

41. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'in, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola

rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

42. —• İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776) 

44. _ Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
morluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tanm ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

45. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 

46. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

47. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

48. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

49. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
sair islerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

50. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ın, 
AT AŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uvsrun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uverun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 
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51. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 

Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

52. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

53. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve istanbul - Ağn 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

54. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

55. — Samsun Milletvekili îlyas Kınıç'ın, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevrcrve alanlar olup olma
dığına vdair Millet Mecilisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

56. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791) 

57. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

58. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

59. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

60. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 

vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

61. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıç
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorulu (6/796) 

62. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna 
ve bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/797) 

63. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

64. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediye
nin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair 
İçişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

65. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

66. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

67. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 

68. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/803) 

69. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti-
caret ve Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/804) 



70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya, içel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

71. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

72. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

73. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

74. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbns'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

75. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

76. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

77. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik Lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

78. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

79. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
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, lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 

yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

81. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

82. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankm'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçlan yağma olunan şahıslann 
durumlannın ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

84. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamlan tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let bakanlanndan sözlü sorusu (6/819) 

85. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

87. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolannda saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so> 

I rusu (6/822) 



88. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

89. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/824) 

90. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde
sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se
bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

91. — fzmir MilletveMil Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

92. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî'Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

93. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

94. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

95. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya-
pılamıyacağı hususundaki 16 3 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Karan hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/830) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım G-ülek ve Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 3. — özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kantin 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964} 

4. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezalan hak
kında kanun tasansına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

5. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec-
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M , Oumhuriyst Senatosu v* Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; O. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 457 ye 2 nci ek; G. Sena
tosu S. Sayısı: 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı: 368) [Dağıtma tarihi: 
17.8.1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan İ304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil-

_ mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3.1.1964] 

11. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ali«#lu, Ftridt'dtn 

doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı: 579) [Dağıtma tarihi: 10.2 .1964] 

12. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı: 580) 
[Dağıtma tarihi: 10.2.1964] 

13. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi: 10.2 .1964] 

14. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 .2 .1964] 

15. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 . 1964] 

X 16. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 17. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 noi 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 682) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 



18. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 19. — 27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 20. — 21. 6 .1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 21. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

22. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının O. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

23. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 9 . 3 .1964] 

24. — 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Saym : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

25. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen-
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miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

26. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31 . 3 .1964] 

27. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı :458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 .4 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDtLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve ^ 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme-

I si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 



tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporlan (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve MaJliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi: 14.9.1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

11. —, Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet G^irkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'm 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onuî. vo Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanuna tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bav mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Konunu-
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

13. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

14. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plâı. ko-
misyonlan raporlan (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklannın tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

16. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklan
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
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kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

17. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal-
clırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil tnal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporlan (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporlan (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

20. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor

ları (2/981) (S. Sayısı : 466) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] / 

21. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/130) (S. Sa-
vısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

27. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç Ti 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1063] 
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28. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 

Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

30. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

31. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür 
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

32. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

34. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

35. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 18 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 

teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

36. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. —Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

38. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1963] 

39. — Kırklareli Milletvekili Abdürrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12 .1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
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kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X 43. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 . 1964] 

44. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı karanna 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Karan ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; C. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı 
605, O. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2 . 1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76. 
0. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1964] 

40. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku 
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77. 
O. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Damıtma tarihi : 22 . 2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 7 1963 tarihli Haftalık Karar cet 
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar 
sı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11 .1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka 
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku 
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 

[Dağıtma tarihi : 22.2.1964] 
48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 .1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
O. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1964] 

49. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28 .1.1964] 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç-
lann Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

51. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
mıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

52. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy-
RTinluk bildiriminin sunulduğuna dair Savıstay 
başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürdüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisvonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
nsı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
t/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi: 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
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bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 56. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 57. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

59. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 3 .1964] 

60. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 .3.1964] 

61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

62. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20 .11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö

rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi: 
24.3.1964] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

64. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7 .1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
tnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
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kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 

7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 
24 .10 .1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Saflık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26 . 6 .1963] 

11. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
rakoru (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men* ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4 . 7.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4,4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 

I Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adadet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11 .1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 , 1963] 

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A.) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasan sı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyaİ Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyajettin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek-
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lifleri YO İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları I 
raporları-(2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağn (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Hân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

23. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi • 26 . 6 .1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili tlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 64?2 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma taıihi : 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun tekliiı ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisy .nları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm- 1 

rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari 
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7.1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan % 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev-
letfleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
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nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 . 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah-

0 met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasansı ve Gümrük ve 

Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı: 385^ 
[Dağıtma tarihi: 9 . 9 .1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi: 13 . 9 .1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonlan 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlan raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi ; 
19 . 9 .1963] 
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50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-

ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1Ö63] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenlestirme (Re
habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sansı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

56. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

X 57. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

58. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raposlan (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

59. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20 . 6 .1963] 

60. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

61. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 62. — 16 Ağustos 1960 tarihînde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmamn II nci 
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maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş-
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmm uygulanması için imza edilen And-
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

63. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına * dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

64. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6 .1963] 

65. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

66. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu 
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 . 1963] 

67. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

68. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 

Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 69. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 70. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (P. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X71. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

72. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 73. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 74. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
mıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 75. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

76. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 77. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril-



meşine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(l/264> (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

78. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

79. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

80. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

81. — O. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

82. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mıımcuoğ-
lu'nun, 18.. 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

83. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

84. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel

tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

85. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 noı 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

86. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in, Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

87. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

88. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Ar ikan'm, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

89. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 



90. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

91. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

92. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 . 2 .1964] 

93. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 . 3 .1964] 

94. — 0. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 95. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 27.3.1964] 

X 96. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve, 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31. 3.1964] 

97. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasansı ve îmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

X 98. — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'
da Türk misyondan için arsa, bina satmalmma-
sına veya yaptırılmasına, aynlması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân ko-
misyonlan raporlan (1/609) (S. Sayısı : 650) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4.1964] 

99. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/144) (S. Sa
yısı : 652) TDağıtma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

100. — İstanbul, Eminönü ilçesinin Kumka-
pı nahiyesi, Saraçishak mahallesi, İbrahimpaşa 
yokuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kavıtlı Petrosoğlu, Recina'dan dogma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) îlyos Noel Fran-
suva Soris (Sovris) in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/853) (S. Sayısı : 653) 
[Dağıtma tarihi : 11. 4 .1964] 

(Doksanbirinci Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Say ı s ı : 

Gider vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 

dörder üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu (1 /628) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 1 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 2191/176 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim.-
îsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

İçinde bulunduğumuz plânlı kalkınma devresinde ekonomik ve sosyal gelişmemizin kilit nokta
sını geniş ölçüde sanayileşmemiz teşkil edecektir. Bu sebeple, sanayileşmeye engel olmıyacak, 
bilâkis onu hızlandıracak tedbirler almamız zaruri bulunmaktadır. Bu tedbirlerden birisi de, sa
nayi ile çok yakından ilgisi bulunan Gider vergileri bakımından alınacak tedbirdir. 

1957 yılında dağınık bir halde bulunan istihlâk vergileri ile bâzı hizmet vergilen, sistemleş-
tirilmek ve Muamele Vergisi problemi de realitelerimize uygun bir tarzda çözümlenmek suretiyle, 
Gider vergileri adı altında 6802 sayılı Kanunda toplanmıştı. Gider vergileri sisteminin mihverini 
istihsal Vergisi teşkil etmektedir. Bu vergi, belli alanlardaki derlitoplu sınai ünitelere oturtulmuş 
ve dolayısiyle mevzu ve şümul bakımından daraltılmış olmakla beraber, sağlam esaslara dayanmış 
olması sebebiyle gittikçe verimini artırmıştır. 

Bununla beraber, 1957 yılındaki Gider vergileri reformu tam yapılamamıştır. Bu noksanlığı 
bertaraf etmek maksadiyle bir müddetten beri Vergi Reform Komisyonu bu konu üzerinde ça
lışmalarına devam etmektedir. 

Ancak, Gider Vergileri Kanununda tatbikatla meydana çıkan önemli bâzı aksaklıkların düzel
tilmesini bu çalışmaların sonucuna talik etmek de mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple "ekono
mimizin gerçekleri ve plânın finansmanı zarureti de göz önünde bulundurularak bu tasarı hazır
lanmıştır. 

Tasarının hazırlanmasını gerektiren sebepler madde sıralarına göre aşağıda açıklanmıştır. 
1. a) 1 nci maddenin (a) fıkrası, tasarının en önemli maddelerinden birisidir. Gider Vergi

leri Kanununa bağlı II numaralı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında kayıtlı taşıtlar, saat
ler, ses cihazları ve levazımı ve fotoğraf ve sinema makina ve malzemesi ithalde olduğu gibi dâ
hilde de vergiye tabi bulunmaktadır. 
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— 2 — 
Aynı kanunun 4 ncü maddesinin a fıkrası ile, bu vasıta, alet, makina ve cihazların dâhilde 

tamir ve montajı İstihsal Vergisinden istisna edilmişti. Bu istisnanın tek şartı, sözü edilen vasıta, 
alet, makina ve cihazların tamir ve montajında kullanılan esas ve yedek parçaların, ithalde ve
ya imal ve istihsali dolayısiyle memleket dâhilinde vergiye tabi tutulmuş olmasıdır. Esas ve ye
dek parçalardan her hangi birisinin vergisiz olması "halinde istisna hükmü uygulanmıyor, yani 
vasıta, makina, alet veya cihaz vergiye tabi tutuluyordu. (Bu mahzur göz önünde bulundurularak 
4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 210 sayılı1 (Kanunun 1 mel maddesi ile, bahis komulsu fıkra 'tadil edilmiştir 
Tadil edilmiş hükme göre, (memleket dâhilinde1 imal edilmiş esas ve yedek: parçalarla malzemıemim 
maliyeti ile işçilik toplamı, tamir ve montajı yapılan vasıta, âlet, makina ve cihazın1 maliyeti
nin % 30 undan fazla değil ise, istisna hükmü uygulanacak, aksi takdirde uyguilaımımıyacâktır. 

Muaddel hükümle % 30 nispetindeki (had, tamir ve montaj haddi alarak kalbul edilmiş, bu 
nisbetin üstüne çıkan 'hadler ise, vasıfta, âlet, makina ve cihaz imalâtı sayılımııştır. Ancak, 
tamir ve montaj istisnaisi için böyle bir îhad kabul edilmesi demek, memleket dâhilinde imâl 
olunan esas ve yedek parçalarla malzeme değenlerimin, vasıta, âlet, makina ve cihazın maliye
tinin daima bu haddim aşağısında kalması demektir. (Başka bir deyimle, sınai müesseseler istis
nadan faydalanmak için meımlekeit dâhilinıde İmâl edilmiş esas ve yedek; parçıalan kulllanmıyaeak 
daima ithal malı parçalar kullanacaklar ve bu durum ise memleket sanayii aleyhine olacaktır. 
% 30 haddi yükseltilse bile memleket sanayii yine belli bir hadle kayıtlı kalacak ve dolayısiyle 
memleketimizde kombine imalât yapan (bir sanayi kurulamıyacaktır. 

Tamir ve montaj istisnasının bu mahzurları nazara alçarak, bu kere tasarımım 1 nci mad
desiyle, I I numaralı tablonun 3, 4, '5 ve 6 nci pozisyonlarındaki vasıta, alet, makina ve cihaz
ların memleket dâhilinde imal edilmiş 'olanları tamami'yle vergiden istisna edilmiştir. Sözü 
edilen eşyanın dâhildeki imalât ve teslimatı bu suretle tamamiyle vergiden müstesna olacağına 
göre, bunlarım tamir veya montajımın da bundan sonra artık İstihsal Vergisi ile bir ilgisi kaılımı-
yacaktır. 

b) Tasarınım 1 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanunumun 4 ncü maddesinin (g) fıkrası de
ğiştirilmiştir. 

Sözü edilen 4 ncü maddenin (g) fıkrası ile, çiniden mamul bâzı süs eşyası vergiden istisna 
edilmiştir. Fıkra metnindeki (çini) tâbirinin şümulü tatbikatta tereddütler doğurduğundan, bu 
tâbir yerine daha geniş bir mâna taşıyan seramik) tâbiri kullanılmak suretiyle fıkramın değiş
tirilmesi yoluna gidilmiştir. 

2. Tasarımın 2 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununum 4 mcü maddesinin sonuna (m) 
fıkrası ilâve edilmiştir., 

Bu fıkra ile eklemen hüküm halı ipliği istisnası ile ilgilidir. 
Halı ipliği istisnası, memleketimizde Muamele Vergisinin kabulümden îtibarem çeşitli suretlerle 

uygulanmış, bu tatbikat bazan, isabetli neticeler vermiş, bazan da büyük ölçüde suiistimallere yol 
açmıştır. Fakat bütün güçlüklere rağmen halı sanayiinin memleketimiz.içim arz ettiği özel önem 
göz önüne getirilirse meselenin, bu sahada sınırlı bir istisna hükmünün getirilmesi suretiyle çözüm
lenmesinin yerinde olacağı sonucuna varılır 

Halı imali, millî bir sanayi olmak vasfı bir tarafa, geniş iş gücünü değerlendirmesi bakımından 
büyük bir önem taşıdığı gibi, ihracatta şiddetli rekabete mâruz bulunan bir faaliyet koludur. Ge
rek bu sebeplerle, gerekse kaliteli halılar ile orta vasıftaki halılar arasında mevcut vergi yükü den
gesizliğini gidermek zarureti karşısında bu sahada yeni bir istisna hükmüne yer verilmesi icabet-
mektedir. 

İşte bu mülâhazalar ile yeni gider vergileri reformunda, halı imalinde kullanılan ikibuçuk metrik 
numaraya kadar strayhgarn ipliklerinin, muayyen bir disiplin altında, İstihsal Vergisinden müstesna 
tutulması öngörülmüştür. 

3. Gider Vergileri Kanununun 5 nci maddesinin (b) fıkrası ile, muharrik kuvvet kullanmıyan, 
çalıştırdığı işçi ve çırak sayısı kendisi ile birlikte üçü geçmiyen, tüccara ve İstihsal Vergisine tabi 
imalâtçılara ait iplikleri boyamıyan boyahaneler İstihsal Vergisinden muaf tutulmuştur. 
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Bâzı hallerde gayet basit tesisleri ihtiva eden bu boyahanelerde iplikler üzerinde kasarlama da ya

pılmaktadır. Kanun hükmü ile muafiyet yalnız boyama yapan müesseselere verildiğinden, kasarlama 
da yaptıkları takdirde bu basit boyahanelerin muafiyeti ortadan kalkmakta idi. Tasarının 3 neü mad
desi ile, bu basit boyahanelerde kasarlama yapılması hallerinde de muaflığın devam etmesi sağlanmış
tır. 

4. Tasarının 4 ncü maddesiyle, emsal satış bedelinin tâyininde, genel idare giderlerinden mamule 
düşen hissenin maliyete katılması mecburiyeti ihdas edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere,213 sayılı Vergi Usul Kanununun 275 nci maddesi> imal, edilen emtiada mali
yete girecek unsurları tâyin etmektedir. Bu maddenin 4 numaralı bendinde, genel idare giderlerin
den mamule düşen hissenin mamulün maliyetine katılması mükellefin ihtiyarına bırakılmıştır. Bu hü
küm Gelir ve Kurumlar Vergileri bakımından bir mahzur teşkil etmemekte ise de, Gider Vergileri 
Kanununa göre tâyin edilecek emsal bedelinin düşük olarak tesbit edilmesine ve dolayısiyle vergi zıyaı-
na sebebiyet vermektedir. Bu mahzuru önlemek üzere tasarı ile sözü edilen hüküm sevk edilmiştir. 

5. Tasarının yeniliklerinden birini de umumi vergi matrahı olan satış bedelinden indirilecek un
surlar arasına cam ve seramik sanayiine mahsus olmak üzere bâzı giderlerin ithal edilmiş olması teş
kil eder. Şöyle ki, tasarının 5 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun 16 ncı maddesinin (e) işa
retli fıkrasındaki dikiş ve nakış iplikleri ile ilgili hüküm kaldırılmış ve bunun yerine yine (e) işare
tini taşıyan fıkra ile her türlü cam ve cam eşyanın tesliminde müstahsılların dekorasyon ve süslemeye 
ait doğrudan doğruya işçilik ve malzeme giderleriyle sanatçı ücretlerinin satış bedelinden indirilme
si sağlanmıştır. Bu hüküm, porselenden sofra ve mutfak takımları ile tuvalet ve süs eşyalarının tes
liminde de uygulanacaktır. 

Müstahsılların bu hükümlerden faydalanmaları için sınai muhasebe tutmaları şarttır. 
Dekorasyon ve süsleme kavramına giren işleri Maliye ve Sanayi Bakanlıkları tâyin ve tesbit ede

ceklerdir. 
Yukarıda yazılan bu hükme tasarıda yer verilmesinin sebebi şudur: Bilindiği gibi, dâhilde alınan 

istihsal Vergisinin cam sanayiine taallûk eden pozisyonu esas itibariyle Paşabahçe Şişe ve Cam 
Fabrikasının müstehlike arz edilecek hale getirilen mamullerinin nihai safhasını kavramaktadır. Bu 
itibarla vergi yükü, meselâ tekstil sanayiinde olduğu gibi bir bütün teşkil eden tstihsal Vergisi içinde 
hafifliyerek dağılmamakta, ilk ve aynı zamanda nihai mamul olan madenin üzerinde kalmaktadır. 

Ayrıca bu sahada çalışan diğer küçük işletmeler mamullerini dekorasyon ve süslemeye tabi tutma
dan iptidai safhada teslim etmekte, bunları satınalan ikinci el müstahsıllar ise vergiye tabi bulunma
dıkları cihetle, yaptıkları dekorasyon ve süslemeden sonra tam mamul hale getirdikleri cam eşyayı gay-
rimeşru rekabet şartları içinde piyasaya arz etmektedirler, tşte bu rekabeti önliyerek vergilemede eşit
liği sağlamak maksadiyle, bu hüküm sevk edilmiştir. 

6. Tasarının 6 ncı maddesiyle, banka ve sigorta muameleleri Vergisi ile ilgili olarak bâzı yeni 
istisnalar kabul edilmiştir. 

a) Memleketimizde uygulama sahası yeni başlamakta olan zirai sigortalarla ilgili bir istisna hük
mü teşvik maksadiyle tasarıya konulmuştur. 

b) Bundan başka iktisadi işbirliği Kalkınma Teşkilâtının tavsiyesine uyularak nükleer rizikolara 
karşı yapılan sigortalar için de ayrı bir istisna hükmü derpiş edilmiştir. 

c) Tasarının (m) işaretli fıkrasiyle. esnaf kefalet kooperatiflerinin, kefalet mektubu vermek su
retiyle ortaklarına sağladıkları kredilerden masraf karşılığı adiyle aldıkları meblâğlar, banka ve si
gorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiş ve bu suretle bu kooperatiflerce esnafa daha kolay
lıkla kredi temin edilmesi imkânı sağlanmıştır. 

7. Nakliyat Vergisinde, belli bir iş için kiralanmış bir taşıtla kiralıyana ait eşya ve şahısların 
taşınmasında vergi matrahının nakil vasıtası sahibine ödenen kira bedeli olduğu kanunun 36 ncı mad
desinde hükme bağlanmış ise de, böyle bir durumda vergi mükellefini tâyin eden bir hüküm mevcut 
olmadığından birçok ihtilâflar zuhur etmiştir. Bu ihtilâfları bertaraf etmek üzere, bu cihet tasarı ile 
açık bir hale getirilmiştir. 
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8. Tasarının 8 nci maddesi ile dâhilde alman îstahsal Vergisinde dahilî sarfların ödeme süresi 

değiştirilmektedir. 
Bilindiği üzere, Gider Vergileri Kanununun ilk şeklinde dahilî sarflarda ödeme süresi 3 ay olarak 

tesbit olunmuştu. Bu hüküm, vücuda getirilen mamullerin satışlarının gecikmesi halinde, bu mamul
lere bağlı Vasıtalı bir Verginin müstahsıllarea peşin olarak ödenmesini intacctmckte ve bu da mükel
leflerin likiditeleri ve kredi münasebetleri üzerinde ağır baskılar yapmakta idi. Bilhassa tekstil sana
yiine mahsus olan bu durum şikâyetlere yol açmış ve nihayet 210 sayılı Kanunla dahilî sarflara ait 
verginin ödenmesi, mamullerin satışına bağlanmak suretiyle düzeltilmek istenmiş, fakat prensipte 
berrak olan bu düşünce tatbikatta istenilen neticeyi vermemiştir. Bunun sebebi vergili ilk madde
nin satılan hangi mamulün bünyesinde yer aldığının teknik bakımdan ve muhasebe kayıtları üzerin
den tesbitine imkân bulunamamış olması ve tahsilat hükümlerinin durumdaki müphemiyetten dolayı 
uygulama kabiliyetinin za'fa uğramış bulunmasıdır. 

İşte geçirilen bu tecrübeler göz önünde tutularak dahilî sarfların vergisinin esas itibariyle mükel
leflerin disponibilitelerine bağlanmak suretiyle ödenmesi yoluna gidilmiş ve her hal ve kârda bu öde
me gücünün dahilî sarf tarihine göre en fazla 6 ay içinde gerçekleşmesinin mümkün olacağı düşünü
lerek, mükelleflere sürelerini buna göre tâyin etmeleri imkânı da verilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesinde bu esasın işleyiş tarzı açık olarak belirtilmiştir. Buna göre, ödeme 
imkânının mamullerde satış tutarının ilk maddelerin matrah toplamına nisbeti derecesinde olabilece
ği kabul edilmiş ve bu nisbet, bulunduğu ayın tarh olunacak vergilerine uygulanmak suretiyle öde
necek verginin miktarı tâyin olunmuştur. Mükelleflere bir imkân bırakmak için, ödenecek verginin 
satış bedelinin % 50 sini geçemiyeceği, bittabiî birikmiş vergi borçlarını da aşmıyacağı ayrıca hükme 
bağlanmıştır. 

Mükellefler bu usul ile bağlı tutulmıyarak, yukarıda da işaret olunduğu gibi, isterlerse dahilî 
sarflarına ait vergilerini 6 aylık süre içinde ödiyebilecekl erdir. 

9. a) Akar yakıtlar; 187 sayılı Kanunla 28 . 2 . 1963 tarihinden itibaren motorine ait İstihsal 
Vergisi kiloda 8,5 kuruştan 16 kuruşa, mazota ait istihsal Vergisi de kiloda 8 kuruştan 16 kuruşa çı
karılmış, gazyağına ait vergi ise 10 kuruş olarak bırakılmıştı. 

Böylece motorine ait vergi artırıldığı halde, gvızyağma ait verginin olduğu gibi bırakılmış elması 
neticesinde , fiyatı daha ucuz olan gazyağı talebinin artacağı ve gazyağmm motorine karıştırılmak 
suretiyle istihlâk edileceği ve bundan millî ekon-'inimizin zarar göreceği müşahede edildiğiınden, 
gazyağmın bir kilosundan alınan verginin 14 kuruş artırılması suretiyle bu iki maddenin vergi 
hadlerinin birbirine yaklaştırılması icabetmiştir. 

Bundan başka plânın finansmanı için gelire oî.an ihtiyaç da nazara alınarak motorin ve mazotun 
vergilerinin kiloda 7 şer kuruş artırılması yerinde görülmüştür. 

b) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P. G.) : 
Yeniden vergi mevzuuna alınmış olan bu madde; ham petrolün tasfiyesi sırasında elde olunan 

bütan ve propan gazlarının tazyik altında sıvılandırılmış şekli olup tüpler içinde yakıt olarak kul
lanılmaktadır Elde olunan bilgilere göre, bir Kg.L. P. G. 3 m3 havagazmm kalorisini vermektedir. 
Bu durum ve L. P. G. nin havagazı ile rekabeti göz önünde bulundurularak bir kilosunun 5 ku
ruş vergiye tâbi tutulması uygun görülmüştür. 

10. Bu madde ile, plâstik ilk maddelere ait vergi nispeti v/c 30 dan % 40 a çıkarılmış ve bu ara
da pozisyon metni daha sarih hale getirilmiştir. 

Malûm olduğu üzere, memleket dâhilinde imal olunan plâstik eşya İstihsal Vergisine tabi değil
dir. Sadece ilk maddesi vergiye tabi bulunan ve ınem'eketimizde geniş bir şekilde istihsal ve isti
mal edilmeye başlanmış olan bu türlü eşyaya ait ilk ı 'raddelerin bir vergi rezervi taşıdığı nazara 
almamak vergi nispeti yükseltilmiştir. 

11. Tasarının 11 nci maddesiyle 1 numaralı Tablonun !.() ucu pozisyonunda yapılan değişiklik, 
dikiş ve nakış iplikleri ile ilgilidir. Dikiş ve nakış iplikleri üzerinde yapılan sarma işi bitim işidir, 
Memleketimizde dikiş ve nakış ipliklerini kombine halinde imal eden fabrikalar mevcudolduğu gibi. 
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münhasıran sarma ameliyesi yapmak suretiyle piyasaya dikiş ve nakış ipiği çıkaran küçük müesse
seler de vardır. Ekseriyeti teşkil eden bu küçük müesseseler vergiden kaçınmak suretiyle büyük 
müesseselerle rekabette Jnıhmmaktadırlar. 

Bu durum nazara alınarak, % 30 olan dikiş ipliklerinin vergi nisbetinin % 18 e indiril
mesi ve bundan başka kanunun 16 cı maddesinin (e) işaretli fıkrasının kaldırılması ve I numaralı 
tablonun 10 ncu pozisyonuna, dikiş ve nakış ipliklerimi, makara, mukavva ve benzerlerine sarılma-ıı 
işinin vergi dışında olduğuna dair bir (F) fıkrası ilâve edilmesi yerinde görülmüştür. 

12. Itriyat ve tuvalet -maddeleri : 
Evvelce Gider Vergileri Kanununa bağlı IV numaralı Tablonun 210 sayılı Kanunla değişik 13 ncü 

pozisyonu gereğince, bu maddelerin sadece ithali a i vergiye tabi bulunmakta memleket dâhiline! e 
imal ve teslim olunanlar vergi konusuna girmemekte idi. Lüks mahiyet arz eden bu maddelerin, dâhilde 
imal olunanlarının da vergiye tabi tutulması uygu.ı görü'düğünden, tasarının 12 nci maddesi ile sözü 
edilen maddeler birinci tablonun şümulüne alınmış ve bunlardan tuvalet sabunlarının % 15, diğer
lerini::! ise % 30 nispet üzerinden vergilendirilmesi cihetine gidilmiştir. 

13. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 25 nci faslındaki kükürt toprak, taş alçı, v. s. gibi madenî 
müstahsallar, kanuna bağlı IV numaralı Tablonun 13 ncü pozisyonu gereğince ithalde alman istihsal 
Vergisine tabidir. Tasarının 13 ncü maddesiyle sözü edilen maddelerin mamullerinin de vergiye 
tabi tutulması derpiş edilmiştir. 

Bundan başka, bu tasarının 12 nci maddesiyle. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 33 ncü faslındaki 
itriyat ve tuvalet maddeleri dâhilde alman İstihsal Veıyisine de tabi tutulmuş, fakat bu maddelerden 
gülyağı, gülsuyu, kekikyağı, kolonya, losyon ve diş macunları dahilî verginin mevzuu dışına 
bırakılmıştır. Aynı maddelerin ithallerinin vergi dışında kalması doğru görülmediğinden, IV ncü Tab
lonun 13 ncü pozisyonu bu hususu sağlıyacak şekilde kaleme alınmıştır. 

14. Tasarının 14 ncü maddesi kaldırılan hükümler^ aittir. 
15 Tasarının geçici 1 nci maddesiyle, bu kuıumr.ı yürürlüğe girdiği tarihe kadar dahilî sarf

larla ilgili birikmiş İstihsal Vergisi borçlarının, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde ödeneceği derpiş edilmiştir. 

Geçici 2 nci madde mûtat stok maddesidir. 
16. Tasarının 15 ve 16 nci maddeleri ise mut it ymürlük ve yürütme yetkisi maddelerinden iba

rettir. 

Geçici Komisyon Raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 29 . 2 . 1964 
Esas No. : 1/628 

Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığına 

13 . 7 . 1956 tarihli ve «6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı» Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 
de iştiraki ile görüşüldü. 

Komisyonumuz çalışmalarında, Devlet Plânlama Teşkilâtının, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsala rı Birliğinin evvelce alınmış, olan mütalâa ve görüşleri de göz önünde bu
lundurulmuştur. 

Gerekçesinde de belirtiildiği üzere, Hükümet tasarısı ile, Gider Vergiler Kanunu tatbikatında 
görülen ve Vergi Reform Komisyonunca yapılmakta olan çalışmalar sonusuna taliki mümkün olmı-
yan önemli bâzı aksaklıkların giderilmesi ve plânının finansmanı maksadı güdülmektedir. 
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Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonunda, Hükümetçe tasarının sevk edilmesi yerinde görül

müş ve aşağıda açıklanan bâzı değiştirmelerle tasarı kabul edilmiştir. 
1. Tasarının 1 nci maddesinin (a) fıkrası ile, Gider Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin (a) işa

retli fıkrasındaki, memleket dâhilinde imal olunan bâzı vasıta, makine, alet ve cihazlara ait mon
taj ve tamir istisnası kaldırılmakta, sözü edilen vasıta, makine, alet ve cihazlar tamamiyle vergi
den istisna edilmektedir. 

Kanundaki montaj ve tamir istisnasının, memleketimizde halen kuruluş safhasında bulunan 
montaj sanayiinde yerli madde ve malzeme kullanılmasını önlediği müşahede edildiğinden, komis
yonumuzca, bu istisnanın kaldırılarak, bu sahaya tam bir muafiyet verilmesi yerinde görülmüş ve 
ayrıca Hükümet tasarısının aynı maddesi ile, Gider Vergileri Kanununun 4. ncü maddesinin g fık
rasındaki, tezykıli yerli çinilere ait istisnanın teşmil edilmesine dair olan hüküm de aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Hükümet tasarısının ikinci maddesinde, 2.5 metrik numaraya kadar olan (2.5 dâhil) 
strayhgarn ipliklerinin, yani halı imalinde kullanılan kaim yün ipliklerinin bâzı şartlarla istihsal 
vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir. 

Gerekçede, memleketimizde halı sanayiinin özel bir önem taşıdığı ve iş gücünü değerlendiren 
ve ihracatta şiddetli bir rekabete mâruz bulunan bir faaliyet kolu olduğu ve bundan başka kali
teli halılar ile orta vasıftaki halılar arasında vergi yükü bakımından bir dengesizliğin mevcudol-
duğu ve bu sebeplere binaen istisnanın getirildiği belirtilmektedir. 

Filhakika, halı sanayii mmeleketimiz için özel bir önem taşımaktadır. Ancak, bu istisna hük
mü, vergi kaybına sebebiyet verecek geniş bir kapı açmaktadır. Nitekim, Gider Vergileri Kanu
nundan evvel yürürlükte bulunan 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu ile de halı ipliklerine bir 
muafiyet tanınmıştı. Fakat bu muafiyet hükmü, tatbikatta mühim vergi kayıplarına sebebiyet 
vermiştir. Zira, iplik imal eden bir müessesesinin, aynı maddeden ne kadar vergiye tabi iplik, ne 
kadar vergiden muaf iplik imal ettiğini tâyin etmek mümkün değildir. Vergiye tabi ipliklerde 
kullanılan yünün, vergiden muaf ipliklerde kullanıldığının ileri sürülmesi mümkündür. Muamele 
Vergisi Kanunu tatbikatında bu gibi olaylar çok görülmüştür. Ve bu sebepledir ki, Muamele Ver
gisi Kanunu kaldırılıp yerine Gider Vergisi ikame edildiği zaman, Gider Vergileri Kanununda halı 
iplikleri için bir istisna kabul edilmemiştir. 

Tasarıda, muafiyet bâzı şartlara bağlanmakta ise de, bu şartların da vergi kaybına mâni ola
cağına komisyonumuz kaani bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Gider Vergisine tabi diğer maddelerde olduğu gibi, halı veya halı ipliği ihracı 
halinde, Gider Vergileri Kanununda muafiyeti veya vergi iadesini sağlıyan geniş hükümler vardır. 
Ayrıca son zamanlarda yürürlüğe giren ve 261 sayılı «İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle 
ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair Kanun» gereğince de halı ihracatı geniş mikyas
ta teşvik edilmektedir. 

Bu mülâhazalarla halı ipliklerinin vergiden istisna edilmesine dair olan 2 nci maddenin tasa
rıdan çıkarılması komisyonumuzca yerinde görülmüştür. 

3. Tasarının 3, 4 ve 5 nci maddeleri, yukarda belirtilen değiştirme sebebiyle, 2, 3 ve 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4. Tasarının 6 nci maddesi, 5 nci madde olarak ve bu maddenin m işaretli fıkrası değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarıda sözü edilen (m) fıkrasında, esnaf ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına temin ettik
leri krediler dolayısiyle bunlardan masraf karşılığı adı ile aldıkları paraların vergiden istisna 
edilmesi öngörülmektedir. 

Esnaf kefalet kooperatiflerinin, Türkiye Halk Bankası ile ortakları arasında yaptıkları tavas
sut dolayısiyle, sadece ortaklarından masraf karşılığı adı ile aldıkları paraların vergiden istisna 
edilmesi kâfi değildir. Asıl önemli olan, Türkiye Halk Bankasının, sözü edilen kooperatifler vası-
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tasiyle esnaf ve sanatkârlara verdiği kredilerin vergiden istisna edilmesidir. Esnaf ve sanatkârla
rın bu yoldan aldıkları kredilerin, tarım kredilerinde olduğu gibi, vergiden istisnaiyetini ve dola-
yısiyle bunlara ucuz kre'di sağlanmasını yerinde gören komisyonunuz, sözü edilen kredilerin de 
vergiden istisna edilmesini yerinde görmüş ve fıkra ona göre değiştirilmiştir. 

5. Tasarının 7 ve 8 nci maddeleri, 6 ve 7 nci maddeler olarak değiştirilmek suretiyle aynen 
kabul edilmiştir. 

6. Tasarının 9 ncu maddesi, 8 nci madde olarak ve metinde zikredilen kanunun tarih ve nu
marasında bir tabaj hatası yapıldığı görüldüğünden bu hata düzeltilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Tasarının en önemli maddesi olan bu madde üzerinde komisyonumuz etraflı bir şekilde dur
muştur. 

Gider vergileri tadil tasarısı ile gaz ve motorine ait istihsal Vergisinde yapılan zamanın ilik 
gerekçesi muhakkakki kalkınma plânımın ihtiyacı bulunan finansman imkânlarının sağlanılması 
teşkil -etmektedir. Ancak derpiş edilen bu zamlar, akar yalkıt tkonulsunda karşılaşılan 'bâzı eko
nomik (meselelerin ihâl (tarzlarına u|ygun dü'şanelk'tedir. 

A) Gazyağına zam yapılmasını zaruri kılan (sebepler şunlardır: 
1. Benzin 've gazyağı tükıetİon talebi ile isti hsal imlkânJ arı arasındaki ıdenlg'esizlük: 
Son zamanlara kadar, bütlün petrol: ihtiyacı mamul halde ithalât yolu ile temin edilirken, 

1962 ve 1Ö63 yılından itibaren tasfiyehanelerin lrarulmasiyre, durum tamamen değişmiştir. 
Bugün, ithal edilen ve yerli ham petrolü işli yen Ibu rafin'eriler, genel 'olarak mamul petrol 

ihtiyacını karşılamakta, ancak gazyağı <ve özel petrol ürünleri ithal olunmaktadır. 
Memleketimizde istihsal olunan ve ithal edilen nam petrolde, gaz (muhtevası mahdudolup, 

bunlardan çıfkarılması onıümJkün ^gazyağı ımiktarı helli !bir nistoeti aşmamaktadır. 
1. 1963 yılında iişlienen ham petrol : 

Ton % 

Yerli ham petrol 693 933 19 
ithal malı ham petrol 2 941 348 81 

Toplam 3 635 281 100 
2. 1963 de elde olunan ürünler : 

öinsi Ton % 

L. P. G. 
Benzin 
Gaz 
Motorin 
Fuel - Oil 
Asfalt 
Solven! 

11 155 
559 939 
395 750 
868 963 

1 382 279 
119 385 

1 593 

0,5 
16,8 
11,2 
26,2 
41,6 
3,6 
0,1 

Memleketteki rafinerilerle, yukarda gösterilen % 11 nislbeti üstünde, gazyağı istihsali müm
kün olmamaktadır. Yani, diğer petrol ürünleri yerine, gazyağı istihsalinin daha fazla artırıl
masına teknik !bakı/mdan imkân yoktur. 

Tüketim durumuna .gelince : Gazyağının «memleketteki 'sarfiyatı, yıldan yıla Ibell'i fair nisibet 
dâhilinde artmakta olup, son olarak 1963 yılında evvelki yıllara nazaran görülmemiş ;bir yü'kse-
lÜş Ikaydetmiştir. 
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Gazyağı tüketimi (Ton) -: 

Yıllar 

1,960 
1961 
1962 
1963 

'Tüketim 
miktarı 

336 756 
368 42,7 
397 911 
449 004 

Artış 

36 671 
34 484 
51 093 

Artış % 

<% 7 
:% 8 
% 13 

Görülüyor iki, istihsalin muayyen bir seviyede kalmasına rağmen, gaız tüketimi! süratle; ah
maktadır. Bu devamlı ve bilhassa son yıldaki görülmemiş artış, memleketin istihsal 'imkânlarını 
aştığından, büyük .miktarda gaz istihsalini zaruri kılmaktadır. 

Gaz sarfiyatındaki süratli artışın diğer bir sonucu da, benzin yerine ikaıme olunmak sure
tiyle, benzin tüketimini düşünmesidir. Benzin starfiy atındaki artışın birdenbire gerilemesi aşa
ğıdaki tabloda açılkça! 'görülmektedir. 

(4) Benzin tüketimi (Ton) : 

Yıllar Tüketıim Artış Artış % 

1961 
1962 
1963 

457 487 
510 4'99 
522 236 

53 012 
11 737 

11 
2 

(5> 1963 yılı benzin - gaz - motorin üretim ve tüketim durumu (Ton) 

İstihsal İstihlâk 
Cinsi Üretim Tüketim fazlası fazlası 

Benzin 
Gaz 
Motorin 

5'59 939 
395 750 
868 963 

522 326 
449 004 
878 985 

37 703 
— 
—. 

53 254 
10 022 

Benzin tüketimiinin düşmesi ile 37 703 ton istihsal fazlası vücuda geldiğinden, 1,963 yılın
da benzin ihracı meselesi ile karşılaşılmıştır. Bu durum ise, beynelmilel fiyatlar 'karşısında mem
leketimiz içim zararlı sonuçlar doğurmuştur. 

Nitekim, gaz ve benzinci e ki üretim ve tüketim .arasındaki bu ahenksizlik, 1963 yılında 41 855 
ton gaız ithalini, aynı zıaımanda 38 600 ton benzin ihracatı yapılmasını gerektirmiştir. Gaz it
halâtı kilosu 32,9 kuruştan, benzin ihracatı 16,8 kuruştan yapılmıştır. Ham petrolün 15 kuruş
tan ithal olunduğu nazara alınırsa, bu muamelenin ne kadar zararlı olduğu görülür. 

Gaza zam yapılırken, varidat temini maksadının hemen yanında, ıgazın tüketim 'talebindeki 
süratli artışın önlenmesi, tüketimin istihsal imkânlarına indirilmesi, böylece gaz ithali ve ben
zin iftiracı gibi' memleket ekonomisi için zararlı bulunan bir yola gidilmenıesi 'amacı yer •almak
tadır. Bu mıaksadı temin edebilmesi, yani tüketimi daraıltabilmesi için gaza yapılan zammın, 
motorine yapılacak zamma nazaran yüksek olması öngörülmüştür. 

2. Gaz ve motorin fiyatları arasındaki dengesizliğin izale edilmesi : 
Bütün memleketlerde, tüketim 'taleplerini istihsal şekil ve şartlarına uydurmak için, gaz fi

yatları daima motorin fiyatlarına nazaran, yüksek tutuılmuş ve gaz talebi daraltılmak istenmiştir. 
(6). Mulhtelif memleketlerde gaz - motorin fiyatları.(Litre - Kuruş) : 
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Memleket 

Avusturya 
italya 
Belçika 
Lüıksemburg 
Molanda 

Gazyağı 

93,1 
118,0 
64,6 
66 — 
47,7 

Motorin 

78,2 
108,— 
49,5 
47,6 
38,6 

Türkiye'de ise, 'durum tamamen aksine olup, motorine nazaran gaz ucuzdur. Halbuki istih
sal maliyeti itibariyle gazım dalha pahalı olması ioab etmektedir. OBu anormal durum, 1963 yılın
da yapılan aaim ile ortaya çıfcmıştıır. 

(7) Memleketimizde gaz - motorin ana depo fiyatları (vergili - îst) : 

Gaz Motorin 
Yıl Kg/Kr. Fark Kg/Kr. Fark 

1962 63,70 — 63,11 — 
1963 65,46 1,76 75,26 12,15 

Petrol ürünleri arasında en kıtı ve dünya pazarlarında motorine nazaran pahalı olan gazın 
motorine kıyasla ucuz hale gelmesi, bâzı mahzurlar doğurmaktadır. 

Bir kere, yukarda belirtildiği gibi, motorin ve benzin yerine kullanılmaya başlanmak suretiy
le, tüketimi süratle artmış ve istihsal imkânlarına nazaran dengeyi bozmuştur. 

İkinci olarak, gaz, motorine karıştırılmaya başlanmıştır. Yukarda gazın tüketiminde 1963 
yılındaki anormal artışım, başkaca bir âmil bulunmadığına göre bu vakıaya izafe etmekten 
başka izah tarzı yoktur. Bu noktadan hareket olunursa, 1963 yılındaki % 13 artışın, % 8 i nor
mal artış, kalan % 5 i motorine karıştırılan gaz tüketimi olduğu sonucuna varılır. Bu yolda sarf' 
edilen gazın miktarı ise (51 000X5/13=20 000) ton civarında olmak lâzımgelir. 

Gaz - motorin karışımı dizel motorlarında kullanılmakta olup, şu teknik mahzurlara sebebol-
maktadır : 

— Karışık yakıt motorun ömrünü kısaltmaktadır. 
— Ayrıca yakıt sarfiyatını normalin üstünde artırmaktadır. 
Üçüncü olarak : Fiyat düşüklüğü sebebiyle, gazın, kullanılması zaruri bulunmıyan mahallerde 

kullanılmasının geliştiği malûmdur. Diğer mahzurlar mevcudolmasa bile, maliyeti yüksek, temini 
döviz sarfını gerektiren bir metaın, kıymeti ile mütenasip bulunmıyan mahallerde, gayriiktisadi 
olarak kullanılması vakıası, ekonomimiz için başlı başına bir zarar kaynağı teşkil etmektedir. Ay
rıca, taammüm etmesi arzu edilen ve plânda bilhassa öngörülen linyit üretim ve tüketiminin 
artırılması hususu, gaz bugünkü fiyatta bırakıldıkça katiyen gerçekleşme imkânı bulamıyacak-
fcır. Halbuki, bu problem, memleket ekonomisi ve ormancılığı bakımından birinci derecede önem ta
şımaktadır. Gaz fiyatına yapılacak zam, aynı zamanda plânın öngördüğü hedefi sağlıyacak nite
liktedir. 

3. Sarf mahalleri itibariyle, zamdan müteessir olacak ve vergiye mütehammil bulunmıyan 
köy ve kasaba halkının tenvir maddesi olarak kullanılan gaz yağı miktarı umumi sarfiyatın ancak 
1/10 unu teşkil etmektedir. Bu miktar gaza isabet eden vergi miktarı yılda cem'an 7 milyon lira 
civarında bulunduğu göz önüne alınırsa, gaz kullanan 3 milyon köylü ailesine yüklediği verginin 
cüzi olduğu görülecektir. Diğer sarf yerleri, vergiden fazlası ile müteessir olacak mahiyette bu
lunmamaktadır. 

4. Devlet Plânlama Teşkilâtının Petrol Sanayii ve problemlerine dair yaptırdığı 1 Kasım 
1963 tarihli incelemede, aynı mahiyetteki gerekçelerle gazyağı fiyatınım artırılmam sonucuna va
rılmış tbulumüLmalktadır. 
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B)ı Motorin fiyatına zam yapılmasını gerektiren sebepler : 
1. Motorin - benzin tüketimi ve üretim dengesizliği yukarda (A/l) ıkısımın'dla gösterilen (6) 

n/olu tabloda belirtildiği üzere, 1963 yılında «motorin, istihsali, tüketimi karşılayamaz olmuştur. 
îst'ilhsal noksanı 10 022 ton Ibu yıl için stoklarla 'karşılanmış bulunmaktadır. 

Yıllar itibariyle motorin sarfiyatı incielemirse devamlı bir artış karşısında kalındığı görülür. 

Motorin sarfiyatı 
Yıllar (Ton) 

1955 419 200 
1960 591 900 
1961 648 400 
1962 735 30O 
1963 878 9«5 

Nitekim nakil vasıtalarında benzinle iışliy enler yerine motorinle işıliyenlerim tercih edildiği, 'it
halât rakamlarından ve ımlemleketteki montaj fabrikalarının imalât programlarının tetkikinden 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Yufkarda işaret edildiği üzere, 1903 yılında motorin üretimi tüketimi ikarşilıyamamustıır. Mo
torin tüketiminin bu 'hızlı inkişafı karşısında, ileri'kS yıllarda istihsal nldksanının pek (büyük mik
tarlara varacağı muhakkak gibidir. Bu durumda, motorinin yerli istihsal imkânları sabit bir nis-
bet dâhilinde cereyan edeceğinden, yakın bir istikbalde, gazyağındaki gibi, yine motorin ithalâtı 
yapı'llması zarureti kendini gösterecektir. 

Görülüyor ki, motorinin tüketim ve üretimi arasında da, istihsal imkânları bakımından bir den
gesizlik ortaya çıkmaktadır. 

Bugünkü durumda, fazla ham petrol ithal ederek, motorin ve gaz istihsalini artırmak, pet
rol sanayiinin teknik zarureti olarak fazla benzin istihsalini gerektirmlektedir kü, Ibunun ühracolün-
ması da yukarıda belirtildiği gibi, memleket ekonomisi bakımından çok zararlı sonuçlar doğurmak
tadır. 

Böyle olunca, akar yakıt konusunda karşılaşılan güçlüklere hal çaresi olarak, gazda olduğu gibi 
motorinde de istihlâki daraltimıaya m'âtuif tedbiırlJeıre başvurulması hususu kalmaktadır. Bu şekilde, 
motorin fiyatının yükseltilmesi sonucu, tüketim talebi bir nebze daralacak ve böylece istihsal imkân
larımız seviyesine intibak etmiş olacaktır. 

Motorine yapılan zam ile, varidat temini endişesi yanında memleketin akar yakıt konusunda 
karşılaştığı bu problemlerin vergi yolu ile düzenlenmesi maksadı tafeibedilmiş bulunmaktadır. 

Motorin fiyatına yapılan 7 kuruşluk zam ile nakliye ücretlerinde görülecek yükseliş, pek cüzi 
ve mahdut kalacağı cihetle, umumi fiyat seviyesinde her hangi bir tesir husule getirmiyeceği de 
muhakkak gibidir. 

Nitekim, yapılan genel bir hesapla, meselâ Ankara - İstanbul gibi 450 kilometrelik uzun bir me
safede yapılan bir nakliyatta, zammın yolcu başına 15 - 20 Kr., yük nakliyatında kilo başına 8 - 10 
santim ücret yükselişine sebebiyet vereceği tesbit olunmuştur. 

2. Demiryolları ve karayolları araısımda, vergi dolayısiyle tahaddüs etmiş bulunan, rekabet 
eşitsizliğinin kaldırılması : 

Bilindiği gibi Devlet Demiryolları İdaresi, yaptığı yük ve yolcu nakliyatı üzerinden Nakliyat 
Vergisi isimli vasıtalı bir vergi ödemektedir. Halbuki- motorlu taşıtlarla yapılan nakliyat ise bu 
nevi bir vergiye tabi değildin Devlet Demiryollarını müşkül duruma sokan bu vergi eşitsizliğini 
telâfi etmek bir zaruret olarak kendini göstermektedir. Motorlu taşıtlarla yapılan nakliyatı, Nak
liyat Vergisiyle teklif etmek bugünkü şartlar altında, son derece mügkül ve batta tatbik imkânsızlığı 
mevcuttur. 

İşte, motorine yapılan zamla, aynı zamanda bahis konusu rekabet şartları eşit hale konulmuş 
olacaktır. 
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7. Tasarının 10, 11 ve 12 nei maddeleri, 9, 10 ve 11 5nci madde olarak aynen kaJbul ectil>-

miştİT. 
8. (12 mel madde komisyonumuzca ilâve edilmıiiştir. Komilsıyonumuz'ca 9 ncu madde olarak (ka-

fbul edilen Hükümet tasarısının 10 ncu maddesi ile, plâstik ilk maddelere ait vergi nisbetinin % 
30 dan % 40 a çıkarılması ön görülmektedir. Tasarı ile !bu âlk maddelere ait vergi niıslbeti yük-
seltilmeklte ilse de, kanuna Ibağlı IV nuimaralı taJbloda yer alan (bu ilik maddelerden mamul eşyanın 
verıgi nilalbefci (olduğu gîlbi Ibırakılmı^tır. 

(Bilincliği dizere, Gider Vergileri (Kanununa bağlı I numaralı ftalblloda ilk maddeler, IV nuıaaralı 
taibloda ise mamul maddeler yer allmışıtnr. Mamul (maddelerin ise yalnız ithalleri vergiye ıtaıbidir. 
Kanunda dik madde ve Ibunlarm mamullerinin kıymetleri arasındaki farlklılblk nazara «alınarak, ma
mul maddelerin vergi oıiiislbeiti ilk m'aldJdelere nislbetle (biraz diüşiük tutulmuştur. Filhakika kanunun 
mer'i hükümlerine göre plâsltik ilk maddenin vergi ndslbeti % 30, mamuHerinin ilse % 2ö tir. 

Tasarı ile plâstik ilk maddelere ait vengi nislbeti % 40 a çıkarıldığı halde, mamullerin vergi 
nöbetinin % 26 'olarak kalmaisı ibu muvazeneyi bozacaktır. Bundan hasjka, mamullerin vergâ nis-
Ibetirain -olduğu ıgKbi hoıralkılmaisı, i'tihal mallı plâstik mamulleri, yerli plâstik mamullere nisibetle 
avantajlı duruma getirecektir. 

Bu mülâhazalara hinaen, KJomilsyionumulz, tasarıya ekîedliği 12 nei maldde ile plâstik mamullere 
aiit vergi nüsibetmin de % 35 e çukarilim'asını yerinde gömülüştür. 

9. Tasarının 13 ve 14 nciü maddeleri aynen kaibul 'edilmiştir. 
10. Taisarının geçici 1 nei maddesinde, Gider Ver/güleri Kanununun 49 ncu maddesi gereğince, 

aynı kanunun 3 ncü maddesindoı (ib) fıjkrasında \ytazılı sakilde teslim edilmiş maddelere ait (birik
miş verigi Ibıoriçlarınm 6 ay içinde ödeneceği ön görülmektedir. 

Eomilsyonumuız 'bu 6 aylık süreyi kısa hulmuşjtur. Zira, biülytük vergi Ibonçları Sbirükkoüş mükellef-
ler (bu (kusa mlüddet içinde vergilerini ödiyemiyecak duruma düşebilirler. Bu cihet göz önünde >bu-
lunldurullaralk ıkomfeyonumuz ısöaü edilen maddeyi değilşltiırmdıştir. 

Değüşik malddeye göre, mükellefler, (birikmiiş vergi (borçlanan (beş eş'ilt taksite ayıracaklar, ilk 
t'alksîti (bu kanunun yayımı tarihinden 2 ay sonra, diğer 4 taMti Sise, ikişer ay ara ile ödiyecekler-
dlir. [Bu suretle Nüre 10 aya çülkan'lmıış (bulunmaktadır. 

•11. Taisarmaın ıgeçici 2 nei maddesi ile 15 ve 16 ncı maddeleri aynen kafbul »edilmiştir. 
öncelik ve i'vediıldkle görüşülmesine karar verilen kıaınun tasarısı Yüksek iMeclisin tasviplerine 

arz olunur. 
Başkan 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Amasya 
B. Arpacıoğlu 

Burdur 
N. Yavuzkan 

i 

Giresun 
A. Cüceoğly, 

Başkanvekili 
Sakarya 

N. Bayar 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

Y. Aktimur 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Türkü 

istanbul 
V. özarar 

Sözcü 
Konya 

R. özal 

Adana 
Söz hakkım mahfuz 

A. Savrun 

Bursa 
Z. Uğur 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
1 nei maddesine muhali-

Kâtip 
Ağrı 

Söz hakkım mahfuz 
muhalifim 
N. Güngör 

Amasya 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. K. Karam 

Erzurum 
0. Karaca 

Kastamonu 
Bâzı maddelere muhali-

fim söz hakkım mahfuz, fim. Söz hakkım mah-
/. Gürsan fuzdur. 

/. H. YilanUoğlu 
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Konya 

K. Ataman 

Rize 
öz hakkım mahfuz 

mak üzere 
A. H. Güner 

kal-

Konya 
A. Kuzucu 

Siirt 
/ / . özgen 

Maraş 
Muhalifim 

A. Hüdayioğlu 

Sivas 
R. Günay S-

Ordu 
İ. Ağaoğlu 

Van 
Kösereisoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ilâ

ve edilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 0802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 4 . 1 . 1961 tarihli ve 210 sayılı ka
nunla değişik 4 ncü maddesinin (a) ve (g) fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bâzı vasıta, alet, makine, cihaz ve malzeme : 
a) II nci tablonun 3,4,5, ve v6 ncı pozisyon

larında yazılı vasıta, alet, makine, cihaz ve mal
zeme (gramofon plâkları hariç) 

Tezyini seramik eşya : 
g) Vazo, duvar tabağı ve heykelcik gibi se

ramikten mamul süs eşyası, 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi
nin sonuna aşağıdaki (m) fıkrası eklenmiştir : 

Vergiden müstesna halı iplikleri : 
m) I - Halı imâlinde kullanılmak üzere tes

lim edilen iki buçuk metrik numaraya kadar 
(2,5 dahil) strayhgarn iplikleri vergiden müs
tesnadır. 

Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyan 
esası üzerinden gelir vergisine tabi olup halı 
imal eden veya ilk maddesini vererek halı imâl 
ettiren müesseselere ve aynı konu ile iştigal eden 
kooperatiflere, ceza ve ıslah evleri atelyelerine 
yapılan teslimler hakkında uygulanır. 

II - Müstahsıldan vergisiz halı ipliği satın al
mak veya kendi imal ettikleri iplikleri halı ima
linde kullanmak istiyen yukarıda 1 nci bendde 
yazılı müesseseler, bulundukları yerlerin Tica
ret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi 
Odasından özel bir muaflık belgesi alırlar ve bu
nu aynı yerin Vergi Dairesine tasdik ve tescil 
ettirirler. 

Muaflık belgesinin şekil ve muhteviyatı ile 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİR (Şİ 

Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümlei ilâ

ve edilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1 nci 

M. Meclisi (S. Sayısı : G38 ) 
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ne tarzda kullanılacağı Maliye Bakanlığınca 
düzenlenir. 

Vergiden müstesna iplik teslimleri muaflık 
belgesi sahiplerine yapılır. Bu nevi teslimlerin 
satış faturalarında, alıcının kimliği ile muaflık 
belgesinin yeri ve numarası ayrıca gösterilir ve 
imzası alınır. 

Vergisiz halı ipliği satınalanlar, veya kendi 
imal ettikleri iplikleri halı imalinde kullanan
lar, muaflık belgesini aldıkları ticaret odası, 
veya ticaret ve sanayi odasına, her takvim yılı 
sonunda, bu iplikler hakkında hesap verirler. 

Buna riayetsizlik halinde muaflık belgesi 
hükümsüz sayılır. 

Vergisiz halı ipliği teslim eden müstahsıllar, 
istihsal Vergisi beyannamesinde veya teslim ta
rihi itibariyle beyanname verme süresi içinde 
verecekleri ek bir beyannamede bu teslimleri
nin miktar ve tutarı ile alıcının kimliğini, ad
resini ve muaflık belgesinin yeri ve numarasını 
ayrıca göstermek suretiyle bildirirler. 

III - Yukarda 1 nci bend gereğince vergisiz 
olarak satınaldıklan iplikleri halı imalinde kul-
lanmıyarak her ne suretle olursa olsun satan 
veya başka bir maksat için kullananlar bu ip
likleri ve vergisini satış veya kullanma tari
hinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi daire
sine beyan etmeye ve vergisini ödemeye mecbur
durlar. Bu halde vergi, malın müstahsıldan 
teslim alındığı tarihe göre kanuni ödeme süresi
nin sona erdiği tarihten itibaren gecikme zam
mı ile birlikte tahsil olunur. Bu mecburiyete 
riayetsizlik halinde vergi, Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre tarh ve tahakkuk ettirilerek 
tahsil olunur. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 5 nci maddesi
nin (b) fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

(Bu boyahanelerde, iplikler üzerinde aynı 
şartlarla kasarlama işleri yapılması halinde de 
muaflık devam eder.) 

MADDE 4. — Aynı kanunun 15 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu kanunun 14 ve 15 nci maddelerine g'öre 
emsal satış bedelinin tâyininde Vergi Usul Ka
nununun 275 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ge
reğince genel idare giderlerinden mamule dü
şen hissenin maliyete katılması mecburidir. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edil-
mistir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarının 4 neti 
maddesi, 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 638 ) 
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MADDE 5. — Aynı kanunun 16 noı madde
sinin (e) fıkrası ile bu maddeye 210 sayılı Ka
nunla eklenen fıkra kaldırılarak yerlerine aşa
ğıdaki fıkralar konulmuştur. 

e) Her türlü cam ve cam eşyanın tesli
minde sınai muhasebe tutan müstahsıllarm öde
dikleri dekorasyon ve süslemeye ait doğrudan 
doğruya işçilik ve malzeme giderleri ile sanatçı 
ücretleri, 

(Bu hüküm porselenden sofra ve mutfak ta
kımlarının, tuvalet ve süs eşyalarının teslimin
de de uygulanır. 

Dekorasyon ve süsleme kavramına giren işle
ri tâyin ve tesbit etmeye Maliye ve Sanayi Ba
kanlıkları yetkilidir.) 

f) Vergi matrahının emsal satış bedeli veya 
ücret olması hallerinde de bu madde hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 29 ncu madde
sine aşağıdaki (k), (1) ve (m) fıkraları eklen
miştir : 

k) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü 
tarım mahsulleriyle tarım hayvanları için akdo-
lunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan para
lar, 

1) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigorta
lar î olay isiyle alınan paralar, 

m) Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kefalet 
mektubu vermek suretiyle ortaklarına temin et
tikleri krediler dolayısiyle bunlardan masraf 
karşılığı adıyla aldıkları paralar. 

MADDE 7 — Aynı kanunun 36 ncı maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belli bir iş için kiralanan taşıtlarla kiralaya* 
na ait eşya ve şahısların taşınmasında vergi mü-
keleiı taşıt sahibidir. 

MADDE 8. -—Aynı kanunun 210 sayılı Ka
nunla değişik 49 ncu maddesinin dahilî safların 
ödeme süresi ile ilgili dördüncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

O^der Vergileri Kanununun 3 ncü maddesi
nin ib) fıkrasında yazılı şekilde teslim edilmiş 
madlelerin genel esaslara göre aylık olarak ta
hakkuk ettirilmiş vergileri bu maddelerden vü
cuda getirilmiş vergiye tabi olmıyan mamullerin 

Geçici Komdtsyoaıuın değiştirici 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının 5 nci 
maddesi, 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 29 ncu madde
sine aşağıdaki (k), (1) ve (m) fıkraları eklen
miştir : 

k) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü 
tarım mahsulleri ile tanm hayvanlan için akdo-
lunan zirai sigortalar dolayısiyle alman para
lar, 

1) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigorta
lar dolayısiyle alman paralar, 

m) Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sa
natkârlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti al
tında esnaf ve sanatkârlara verilen krediler do
layısiyle alman paralarla bu kooperatiflerin or
taklarından masraf karşılığı altında aldıkları pa
ralar. 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının 7 nci 
maddesi, 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümet tasarısının 8 nci 
maddesi, 7 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclîsü (S. Sayısı : 638 ) 
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satışlan ile irtibatlandırılmak suretiyle ve bu 
mamullerin satıldığı ayı takibeden ayın 15 nci 
günü akşamına kadar aşağıdaki esaslara göre 
hesaplanarak ödenir : 

a) Vergiye tabi olmıyan mamullerin satıl
dığı ay içindeki satış bedelleri toplamı aynı ay 
sonuna kadar işletmede sarf edilen vergiye ta
bi maddelerin matrah toplamına nisbet edilir. 

O ay içinde vergiye tabi madde sarf edilme
miş ise nisbet yüzde yüz olarak nazara alınır. 

b) Bulunan nisbet vergiye tabi maddelerin 
aynı ay sonuna kadar tahakkuk ettirilmiş ver
gilerin toplamına uygulanır. Bu uygulama so
nunda bulunan meblâğ o ayın ödenecek İstihsal 
Vergisi miktarıdır. 

c) Yukarıdaki fıkralara göre bulunan öde
necek vergi miktarı hiçbir zaman satış bede
linin % 50 sini aşamıyacağı gibi mükellefin o 
aya kadar birikmiş vergi borçları toplamını da 
geçemez. 

d) Veresiye satışlarda bu satışların bedel
leri tahsil edildikleri ayın satış tutarlarına ek
lenir. Şu kadar ki, bu bedellerin satış tutarları
na eklenme süresi vergiye tabi olmayan malın 
teslimini takibeden aydan itibaren 6 ayı geçe
mez. 

e) Vergilerini yukarıdaki esaslara göre 
ödeyen mükellefler vergiye tabi olmıyan ma
mullerine ait satış bedellerini o ayın beyanna
mesinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. 

isteyen mükellefler işletme için teslimlere 
ait vergilerini yukarıdaki ödeme usulüne bağlı 
olmıyarak bu teslimlerle ilgili beyannamenin 
verildiği ayı takibeden altıncı ayın sonuncu 
günü akşamına kadar ödeyebilirler. Bu usulü 
seçenler, keyfiyeti oldukları vergi dairesine bil
dirmeye ve birikmiş vergi borçlarını talepte 
bulundukları ay içinde ödemeye mecburdurlar. 

Yeniden nispî usulü seçenlerin birikmiş ver
gi borçları hakkında seçtikleri bu usule ait hü
kümler uygulanır. 

MADDE 9. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun (2/D) pozisyonunun (ii) fıkrası 
ile 4 . 1 . 1961 tarihli ve 210 sayılı Kanunla 
değişik (iii) fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu pozisyona 
E fıkrası eklenmiştir: 

G-eçici Komüsyoditın değtiiştirişi 

MADDE 8. — Aynı kanuna bağlı 1 numara
lı tablonun (2/D) pozisyonunun (ii) fıkrası ile 
28 . 2 . 1963 tarihli ve 187 sayılı Kanunla deği
şik (iii) fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve bu pozisyona (E) fık
rası eklenmiştir : 

M. MeclM ( S. Sayısı : 638 ) 
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ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat de
rece ve daha yukarı olup 250 santigrat derece
ye kadar zayiat dâhil % 65 den fazlası takat-
tür eden orta yağlar (1 kg. S. den) 24 Kr. 

iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 
santigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağ
lar: 

a) Takttr mahsulü yakıtlar: 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası 

takattür edenler (1 Kg. S. den) 23 Kr. 
b) Tortu yakıtlar: 
Kraking vukubulmadan takattür eden kıs

mı % 80 den az olanlar (1 Kg. S. den) 23 Kr. 
E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P. G.): 

(1 Kg. S. den) 5 Kr. 

MADDE 10. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

4. Plâstik maddeler : 
Selüloz, albüminoit veya tabiî reçinelerin tü

revleri veya sentez voliyle veya sair suretlerle 
elde edilen sıvı, hamur, blok, parça, pıhtı, kül
çe, pul, toz, tüp, çubuk, profil, rulo, levha, yap
rak, şerik, döküntü ve benzeri şekillerde suni 
plâstik ilk istihsal maddeleri % 40 

MADDE 11. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 10 ncu pozisyonunun B fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı pozisyo
nun sonuna (F) fıkrası eklenmiştir : 

B) Nebati lifi maddelerden imal edilen ip
lik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satmalımp 
bitim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üstüpü 
hariç) : 

a) Kendirden, ketenden, sizalden, 
manilâdan mamul ip, kınnap, halat ve 
urganlar % 15 

b) Pamuktan mamul dikiş ve nakış 
iplikleri % 18 

c) Diğerleri % 30 
F) Yukarda A, B, O ve E fıkralarında ya

zılı lif nevilerinden mamul dikiş ve nakış ip
liklerinin makara, mukavva ve benzerlerine sa
rılması işi, kendileri veya başkaları hesabına 

M. Meclisi 

Gteçfci Komliısyo'niTiı değıiştirişi 

ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santi 
grat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat de
receden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür eden 
orta yağlar (1 kg. S. den) 24 Kr. 

iii) Kapallı kapta alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar: 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta

kattür edenler (1 kg. S. den) 23 Kr. 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vuku bulmadan takattür eden kıs

mı % 80 den az olanlar (1 Kg. S. den) 23 Kr. 
E) Sıvılandınlmış petrol gazı (L. P. Gr.) : 
(1 Kg. S. den) 5 Krş. 

MADDE 9. — Hükümet tasarısının 10 ncu 
maddesi, 9 ncu madde olarak aynen kabul edil 
mistir. 

MADDE 10. — Hükümet tasarısının 11 nci 
maddesi, 10 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

( S. »ayısı : 638 ) 



17 — 
Hü|kümetin Teklifi 

yapılanlar dâhil olmak üzere, bitim ameliyesi 
sayılmaz. 

MADDE 12. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tabloya aşağıdaki 13 ncü pozisyon eklen
miştir : 

13. Itriyat ve tuvalet maddeleri : 
1. Gümrük Giriş Tarife Cetvellerinin 33 

ncü faslında yazılı parfümler, kremler, her tür
lü pudralar, düzgünler, dudak ve yanak ruj-
lan, makyaj kalemleri, tırnak cilalan, briyan
tinler, şampuanlar, saç boyalan ve diğerleri 
(Gülyağı, gülsuyu, kekikyağı, kolonya, losyon, 
diş macunlan ve tozlan, sabunlan ve sulan ha
riç) 30 

2. Gümrük Giriş Tarife Cetvellerinin 34.01 
pozisyonunda yazılı kalıp, toz, hamur, mayi ha
linde ve sair şekillerdeki tuvalet sabunlan 15 

MADDE 13. — Aynı kanuna bağlı IV nu
maralı tablonun 210 sayılı Kanunla değişik 13 
ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

13. Diğer maddeler : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 13 ve 25 nci 

fasıllannda yazılı maddeler ile (25 nci fasılda 
yazılı ilk maddelerden mamul eşya dâhil) 28 
nci faslının 28.02, 28.42, 28.54 ve 28.58 sayılı po
zisyonlarındaki kükürt, sodyum karbonat kris-
talize, oksijenli su, damıtık su ve 30, 32, 34 
(34.01 pozisyonundaki tuvalet sabunlan I nci 
tabloya göre vergilendirilirler.) 35 ve 38 nci 
fasıllarında yazılı maddelerle 33 ncü fasılda ya
zılı. gülyağı, gülsuyu, kekikyağı, kolonya, los
yon, dişımacunları ve tozlan, sabunlan ve su
lan (Bu maddelerden I nci tabloya girenler o 
tablodaki pozisyonlara göre vergilendirilirler) 

15 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 14. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 4 ncü maddesinin (h) işaretli fık
rası kaldırılmıştır. 

Geçici Komisyonun değüştirişi 

MADDE 11. — Hükümet tasarısının 12 nci 
maddesi, 11 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Aynı kanuna bağlı IV numa
ralı Tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

4. Plâstik maddelerden mamul eşya (Başka 
mad-ielerle mürettep veya gayrimürettep) % 35 

MADDE 13. — Hükümet tasansının 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 14. — Hükümet tasansının 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. MeclM ( S. Sayısı : 638 ) 



— 18 — 
Hüfeüımetin Teklifi 

% 
Geçmiş dönemlere ait vergiler 

GEÇtCÎ MADDE 1. — 6802 sayılı Kanunun 
değişik 49 ncu maddesi gereğince, aynı kanu
nun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı şe
kildeki teslimlere ait henüz ödenmemiş vergiler 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde ödenir. 

Stok Vergisi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunla İstihsal 
Vergisi nisbeti artırılmış olan gazyağı, motorin 
ve mazot Stok Vergisine tabidir. 

Sözü edilen akar yakıtların ticareti ile işti
gal eden gerçek ve tüzel kişilerle bunların bil
cümle şube, acenta, bayi, komisyoncu ve sair 
satıcıları, bu kanunun yayımı tarihinde ana-
depo, depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında 
veya sair yerlerde veya yolda bulunan akar ya
kıtlarını miktar ve sıkletleri - yüz kilo ve da
ha aşağı miktarda olan gazyağı hariç - ve bu
lundukları yerler itibariyle bir beyannameye 
kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlığın
ca bu konuda yapılacak ilânı takibeden günün 
akşamına kadar bağlı oldukları yer vergi dai
resine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudplup başkalarına satılmış, fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya şâir suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar 
yakıtlarını da beyannamelerinde göstermeye 
mecburdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan gazyağının 
beher kilosu üzerinden 14 kuruş, motorin ve 
mazotun beher kilosundan 7 şer kuruş Stok Ver
gisi tarh ve tebliğ ederler. 

Beyan üzerine tarh olunan stok vergisi, teb
liğ tarihini takibeden ay başından itibaren iki 
ay içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen vergiler 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki. Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlann veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikleri 
veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara ait 
vergiler iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Geçici Komdısyanıuaı değd^tirişi 

Geçmiş dönemlere ait vergiler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkra
sında yazılı şekilde teslim edilmiş olup aynı ka
nunun değişik 49 ncu maddesi gereğince henüz 
ödenmemiş vergiler, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, ilk taksit süresi bu tarih
ten :ki ay sonra olmak üzjre beş eşit taksitte 
ödenir. 

Stok Vergisi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümet tasarısının 
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. MeclM (S. Sayısı : 638 ) 
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Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri bu Stok Vergisi hakkında da uygu
lanır. 

MADDE 15. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 16. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

15 .1.1964 

Devlett Balkanı ve1 

Başjb. Yandıımcıisı 
K. Satır 

Devlet (Balkanı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
8. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
0. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

IBaişIbakan 
. İsmet İnönü 
Devlet Balkanı 

1. 8. Omay 
Devlet Bakanı V. 

1. 8. Omay 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı V. 

K. Satır 
Millî Eğitim Bakanı 

/. öktem 
Ticaret Bakanı 

F. Islimyeli 
Güm. ve Tekel Bakanı 

M. Yüceler 
Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Geçici Konnisyanon değiiştirişi 

Yürürlük tarihi 
MADDE 15. — Hükümet tasarısının 15 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İcra yetkisi 

MADDE 16. — Hükümet tasarısının 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 638 ) 




