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1. — Geçen tutanak özeti 336 :S37 
2. — Gelen kâğıtlar S37 
3. — Yoklama 333 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 333,345,300 
1. —• Manisa Milletvekili Muammer 

Erten'in, Ege tütün piyasasının açılmak 
üzere bulunduğu bugünlerde ekicilerin 
mahsûllerini düşük fiyatla satmaya mec
bur kalarak zarara uğramalarının önlen
mesi ve bu konuda tedbir alınmasına 
•dair demeci. 338:339 

2. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
nın, Trabzon Üniversitesi ve diğer yüksek 
öğretim kuruluşlarının eksik bulunan öğ- . 
retim üyelerinin temin edilmesine ve ye
tiştirilmesine dair demeci ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz ile İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm cevabı. 339:343 

3. — Millet Meclisi tutanaklarında ve 
ses bantlarında sahtecilik ve tahrifat ya
pıldığı hususundaki iddiaları incelemek 
ve bu konuda bilgi edinmekle görevlen
dirilmiş bulunan Araştırma Komisyonu 

Sayfa 
Başkanlığının, komisyonun görev süresi
nin, bitimi tarihinden itibaren 15 gün da
ha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/560) 343:344 

4. — Deprem bölgesinde araştırma 
yapmakla görevli Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun, görev süresi
nin 25 . 2 . 1967 tarihine kadar uzatıl
masına dair tezkeresi. (3/561) 344 

5. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
secimi. 344 

6. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nm, öğretmeni kış ortasında 
naklettiği, Bakanlık emrine aldığı, göre
vine son verdiği ve Danıştay kararlarını 
uygulamadığı iddiasiyle Millî Eğitim Ba
kanı hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/49) 345:355 

7. — Kalkınma için Bölgesel işbirliği 
(RCD) toplantısı münasebetiyle memle
kete ve bu arada Millet Meclisine gelen 
Pakistan ve İran Dışişleri bakanlarına 
«Iİoşgcldiniz» denilmesi. 360 
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Sayfa 
5. — Görüşülen isler 344,355,360 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/303; Cumhuriyet Senatosu 1/704) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 185; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 877) 344,383 :386 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karına Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/304; Cumhu-

1. — GEÇEN T. 

Manisa Mil lo t vekili Sami Binicioğlu; ko
runmaya muhtaç çocuklara, ve bu konuda ah-
n?,n tedbirlerin ve yapılan yardımların yetersiz
liğine dair demeçte bulundu. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilc-
si/'in, Karadeniz bölgesi fındık müstahsıllan-
ıım. sosyal ve ekonomik hayatını ctkiliyerı fa-
izui halk münasebetleri yönünden önemli ve 
âcil olarak Hükümetin alması gerekli tedbir
lere dair demecine Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz, orman ol
madığı halde tahdit komisyonları tarafından 
orman sahası içinde gösterilen ve on binlerce 
vatandaşın tapulu arazileri üzerindeki tapu 
haklarını kaldırarak onları ıstırap içinde bı
rakan davranışlar karşısında Hükümetçe âcil 
tedbir alınması konusunda gündem dışı demeçte 
bulundu. 

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'm se
çilmiş bulunduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Sayfa 
riyet Senatosu 1/703) (Millot Meclisi S. 
Sayısı : 136; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 876) 344,391:394 

3. —• 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyot Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/302; Cumhu
riyet Senatosu 1/702) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 187; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: :875) 344:345,395:398 

4. — İthalde alınacak Damga Resmi 
•hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/301) 
(S. Sayısı : 182) 355:360,360:382,387:390 

FANAK ÖZETİ 

Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun, Kooperatifler kanun tasarısının, Adalet, 
Tarım, Ticaret ve Plân komisyonlarından se
çilecek 3 er üyeden kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine ve, 

Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının, De
nizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 arkadaşının, 
Türkiye Elektrik Kurumu kanun teklifinin, ay
nı konudaki kanun tasarısını incelemek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair öner
geleri kabul olundu. 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baîıadmlı'-
nın, öğretmeni kış ortasında naklettiği, Bakan
lık emrine aldığı, görevine son verildiği ve Da
nıştay kararınım uygulamadığı idiaslyle Millî 
Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesi okunarak gelecek birleşimde 
gündeme alınıp almmıyacağı hususunun görü
şüleceği bildirildi. 

«<•»» 
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Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikleri için yeniden seçim ya
pıldı ise de, adayların hiçbirisinin gerekli' oy 
çoğunluğunu sağlıyamadığı ve seçimin gelecek 
birle /imde tekrarlanacağı bildirildi. 

C. H. P. Meclis G-rupu Başkanvekili Turhan 
Feyzioğlu'nun, petrol boru hattının hisse senet
le-inin özel kişilere satılmak istenmesi, Petrol 
Ofisi ile ilgili olarak yapılan bâzı tasarruflar, 
rafineriler ve ham petrol fiyatları konuların
da Bakanlar Kurulu hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi, yapılan görüşmelerin bi
tirilmesi sonunda reddolundu. 

Vaki ular Genel Müdürlüğü 19GG yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı ve, 

1903 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıları-

2. — GELEN 

TEKLİFLER • 
1. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şonyurt'-

uıı, 6183 sayılı Âmc alacaklarının tahsili usu
lü hakkındaki Kanunun 58 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/424) .(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtın
da çalışmakta olup hususiyet arz eden yer ve 
hizmetlerde görevlendirilen sağlık personeline 
ödenek verilmesine dair kanun teklifi (2/42")) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
larına) 

nm maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya 
sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda çoğun
luk sağlanamadığından, gelecek birleşimde tek
rar oylanacakları bildirildi. 

Maliye Bakam Cihat Bilgohan'm öncelik, 
ivedilik ve diğer işlere takdhnen görüşülme 
önergesi kabul olunarak, ithalde alınacak Dam
ga Resmi hakkında kanun tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 . 1 . 19G7 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
İsmail Arar Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Sivas 

Kâz\m Kangal 

KÂĞITLAR 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
2 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası hakkındaki 1715 sayılı Kanuna ek 
4431 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden bir 
fıkranın çıkarılması hakkında kanun teklifi 
(2/426) (Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları
na) 

RAPOR 

4. — Polis vazife salâhiyet Kanununun 25 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 188) 

— 337 — 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

• . . . < • 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 35 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Beyaz düğmelere hasmanızı rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, yoklamaya iştirak et-

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
Ege tütün piyasasının acıtmak üzere bulundu
ğu bugünlerde ekicilerin mahsullerini düşük fi
yatla satmaya mecbur kalarak zarara uğramala
rının önlenmem ve bu konuda tedbir alınmasına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, gün
dem dışı tütün fiyatları hakkında bir 'konuşma 
istiyorsunuz, beş dakikayı geçmemek üzere 
buyurunuz efendim. 

MUAMER ERTEN (Manisa) Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlar, Ege ekici tütün piya
sası üzerinde Hükümeti uyarmak maksadiylc 
bir hafta önce Başkanlık Divanından söz ta-
lcbetmiştim, bugün mümkün oldu. Başkanlık 
Divanına bunun için teşekkür ederim. 

Ancak memnuniyetimi mucibolan beş daki
ka evvel bir başka hâdise oldu. Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanının Ege tütün piyasasını 
28 Ocakta açacağı hakkında bildirisini basın 
bürosundan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hâdi
se memnuniyetimizi muciboldu. Yalnız piyasa 
açılırken Hükümetin nazarı dikkatini çekmek 
için bir iki konu üzerinde durmak istiyorum. 
Bu sene rekoltenin 166 bin ton civarında ol
ması /sebclbiple Ege'de birçok çevrelerden pi
yasanın kötü olacağı hakkında havadisler ya
yılmak suretiyle, bilhassa bugüne kadar tes
pit edilmemiş olması sebebiyle ekici tütün 

memiş olan arkadaşlar lütfen acele buyursun
lar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Yeter çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

piyasasının gecikmesi dolayısiyl'e kara'borsa 
alım - satımlar almış yürümüştü. Bilhassa bu
na örnek olarak Sayın Topaloğlu'nun Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı zamanında 1965 te açılmış 
olan Ege ekici tütün piyasası misal olarak gös
terilmektedir. Onun için bir iki rakamı Sayin 
Hükümetin nazarı dikkatine raz etmek isterim. 

1964 senesi mahsulü 193 000 ton idrak edil
mişti, o zaman 175 000 ton tahmin ediliyordu. 
Bu tütünün çok olduğu, kalitesinin (kötü ol
duğu, ihracedilemiyeceği dedikoduları yayıl
mıştı. Bu sene rekolte yine 166 000 tondur. 
Aynı dedikodular yayılıyor. Halbuki, şimdi 
elimizde raakmlar mevcuttur. Hem de Sayın 
Şaddık Tekin Müftüoğlu'nun ve Saym ibrahim 
Tekini'n imzalarını taşıyan son rakamlar eli
mizde bulunuyor ve tütün piyasası hakkında 
kesin konuşmayı ancak Saym Topaloğlu'nun aç
tığı 28 Şubat 1965 piyasası üzerinde konuşabi
liriz. O zaman ihracatçı piyasadan 90 000 ton 
tütün satmalmış ve tüccarın ortalama fiyatı 
676 kuruş olarak tahakkuk etmiş; o zaman 
Saym Balkan, burada ben bunu ifade ettiğim
de 9,5 lira olduğunu iddia .etmişlerdi. Ekici
nin ise maliyeti 630 kuruş olarak hesabcdilmiş-
tir. Böylece köylünün eline kilo basma 46 ku
ruş bir kâr geçmiş oluyor. Halbuki, bu satıla
maz dedikleri tütünler, şimdi elimizdeki ba
kanların yazılı sorularımıza verdikleri cevap
lardan öğreniyoruz ki, ortalama olarak 1 do-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lâr 40 sent, yani 12,60 liraya satılmıştır. Bu 
tüccaım aldığı fiyata % 10 fire eklediğiniz 
zannan 67 kuruş; işletme masrafı ve saire mas
raflarını, nakliye ve saircyi ekliediğiniz zaman 
125 kuruş; tüccara maliyeti 868 kuruştur; o 
zaman, kötü denilen piyasanın maliyeti budur. 
Halbuki, 12,60 kuruşa ihracedildiğine göre or
talama fiyat olarak ihracatçının eline kilo ba
şına 392 kuruş kâr, köylünün eline ise 46 «ku
ruş para geçmiştir. Bunu yekûn ettiğiniz za
man 500 000 'köylü ailesinin, çiftçi ailesinin eli
ne 41 milyon 400 bin lira kâr, halbuki bir avuç 
ihracatçının eline ise 352 800 000 lira kâr geç
miş olmaktadır. Bunlar rakamların dilidir. 
Her zaman aksini iddia eden arkadaşlarımızla 
istedikleri yerde münakaşaya hazırız. Bu ba
kımdan bu piyasada da aynı dedikoduların ya
pılmakta olduğunu, köylünün elinden tütünün 
ucuz fiyatla alınmaya çalışıldığını görmekte
yiz. Dış fiyatlar 'ortalama olarak iki üç sene
dir 1 dolar 40 sent civarında teşekkül etmiş, 
istikrar bulmuş olmasına göre, bu sene mühim 
olan odur. Sayın Bakan bugünkü, demecinde 
«iyi tütün - iyi para» demektedirler. Elbetitc-
ki bu doğrudur, ama ekici için mühim olan 
ekicinin «kaime fiyat» dediği bizim «'ortalama 
fyat» dediğimiz fiyattır. 1 dolar 40 sent civa-
smda ilhracedilen tütünler için ekicinin elim?. 
geçmesi lâzım'gelen ortalama fiyat 9.5 - 10 lira 
civarındadır. Onun için Sayın Hükümetin bun
da hassas ve uyanık olmalarını rica edeceğim. 
Köylünün bu kötü dedikodularla elinden mah
sulünü kötü fiyatla çıkarması gibi -o zaman 
yapılmış olan- bir hareketin önlenmesini rica 
ederim. Teşekkür ederim, hürmetlerimle. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

.2. — Adana Milletvekili Ali Karct'nm, 
Trabzon Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim 
kuruluşlarının eksik bulunan öğretim üyelerinin 
temin edilmesine ve yetiştirilmesine dair deme
ci ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ile İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, yüksek öğte-
tim müesseseleri hakkında gündem dışı bir ko
nuşmak istiyorsunuz. Beş dakikayı geçmemek 
üzere buyurunuz efendim. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 
•sayın milletvekilleri, geçen hafta gazete haber
leri arasında hiç de dikkat çekici olmıyan, hat

tâ bâzı gazetelerin lüzumsuz buldukları için 
sütunlarına bile aktarmadıkları bir haber var
dı. Bu haber, Trabzon Üniversitesine bağlı 40 
kadar gencin yetkililerle görüşmek amacı ile 
Ankara'ya geldikleri şeklinde idi. 

Yine bâzı gazetelerden öğrendiğimize göre, 
dertlerini anlatacakları ilgililer tarafından ka
bul edilmedikleri için bu 40 gencin İstanbul'a 
gitmek mecburiyetinde kaldıkları yazılı idi. 

Sayın milletvekilleri, şu kış - kıyamette, 
bu üniversiteli gençler ta Trabzon'dan kalkıp 
niçin gelmişlerdi Ankara'ya, amaçları ne idi? 
Yaptırdıkları ikinci kongrelerle öğrenci birlik
lerini, derneklerini ve federasyonlarını ele ge
çilmeyi baş amaç edinen, bundan gayrı gençli
ğin ve üniversitenin sorunlarına kulak tıkayan 
bir iktidar için hiç şüphesiz bu gençlerin An
kara'ya gelişleri, ya da İstanbul'a gidişleri hiç
bir anlam taşımıyordu. Öyle ya, Hükümet o 
sırada çok meşguldü, toplum polisi ile, sivil po
lisi ile, komiserleri, emniyet âmirleri ile, Fa
ruk Sükan'ları, Orhan Dengiz'lcri ile İstanbul'
da federasyonu ele geçirme işleri ile meşgul
düler. Kabul edemezler, dertleri ile uğraşa
mazlardı bu gençlerin. Oysa bu gençler bağı
rıyordu : «Trabzon Üniversitesi kapanıyor, 
Trabzon Üniversitesinde öğretim görevlileri 
yoktur, Trabzon Ünivcrsitesiride dersler boş
tur, Trabzon Üniversitesinde bâzı dersler tek
sifi şekilde ve konferans çerçevesinde geçmek
tedir.» 

Sayın milletvekilleri, işte bunları söyliyen, 
bu haklı dertlerinin çözümünü istiyen gençler 
geçen hafta, Hükümetin derneklerle, federas
yonlarla çok meşgul bulunması sebebiyle, bu ku
ruluşları Adalet Partisi çıkarları yönünde ida
re edecek öğrencilere teslim etmek ve devrimci 
öğretmenlerle uğraşmaktan basını alamaması 
s'cbcbiyle, Ankara'dan ayrılarak Teknik Üni
versite yetkililerine durumu anlatmak için İs
tanbul'a gitmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'd'e bir öğren
ci sorunu, bir yurtlar sorunu olduğu hepinizin 
bildiği yalın bir gerçektir. 

Hiç şüphesiz birbirine bağlı bu sorunların 
yanında, en korkuncu bugün Hükümetin üni
versite ve yüksek öğrenim kuruluşlarına karşı 
olan vur'dum duymazlığıdır. Bakınız, Türki
ye'de yüksek öğrenim kuruluşları ne durum
dadır : 
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1. Trabzon Üniversitesi, öğretim üyelerinin 
yokluğu yüzünden kapanmak üzeredir. 

2. Diyarbakır'da bir tıp fakültesi vardır, 
ama kayıtlı öğrencileri Ankara Tıp Fakülte
sinde öğrenim görmektedirler. 

3. 35 milyon lira sarfiyle Elâzığ'da bir Tek
nik Okul kurulmuştur. Fakat hâlâ çalışmaya 
geçemediği için kayıt işlemleri tamamlanan 
80 öğrencinin İstanbul'da Yıldız Teknik Oku
lunda misafir öğrenci olarak öğrenim yaptıkla
rı hepinizin malûmudur. 

4. Üç yıllık bir gecikmeden sonra ancak 
öğretime başlıyabilen izmit Teknik Okulunun 
geni} ölçüde öğretim görevlisi sıkıntısı çektiği 
bilinmektedir. Bu sıkıntı öyle anlaşılmakta
dır ki, önümüzdeki ydlarda daha da artacaktır. 

5. Eksiksiz olduğu gerekçesi ile misafir 
öğrenci bile kabul eden Yıldız Teknik Okulu 
öğrencileri yine hepinizin bildiği gibi ehliyetli 
ve 'kaliteli öğretim üyesi bulunmadığı gerekçe
siyle geçen haftalar içinde 4 günlük ders boyko
tunda bulunmuşlardır. 

6. 8 yıldır faaliyette bulunan Erzurum Ata
türk Üniversitesi hâlâ birçok eksikliklerinin 
giderilmemesi sebebiyle büyük bir varlık gös
terememiştir. 

7. Orta okullara öğretmen yetiştirmek 
amacı ile kurulan -10 eğitim enstitüsünden hiç
birinin öğretmen kadrosu tam değildir. Üste
lik bunlar sayı bakımından tam görülse hile ço
ğu aslında lise öğretmeni bile olmıyan kimse
lerden meydana gctiril mistir. 

BAŞKAN — Sayın Karcı müddetiniz bit
miştir. bağlayınız lütfen. 

ALÎ KARCI (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Saym milletvekilleri, .tartışmasız bir gerçek 
vardır. Üniversiteler her şeyden önce bilim
sel araştırma merkezleridir ve dolayısiylo araş
tırıcı insan yetiştirirler. Oysa kurulan üniver
site ve yüksek okullarda ders verecek öğretim 
üyesi yoktur. 

Saym .milletvekilleri, milyonluk binalar 
gösterişli lâboratuvarlar, lüks kuruluşlar bü
tün bunlara damgasını 'bakacak, kişiliğini ka
zandıracak öğretim üyeleri bulunamadığı süre
ce kuru bir yapıdan ibaret kalır. Şimdi on ün i 
versite daha açılacakrmş. Merak ediyorum. 
gerçekten üniversite mi açacağız, yoksa gös
terişte mi bulunacağız? 
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Saym milletvekilleri; 
Söz alış nedenim bu durumu Büyük Mecli

sin dikkatine sunmak, öğretim üyesi bulmak ve 
yetiştirmek üzere Hükümeti plânlı bir çalışma
ya doğru itmek amacı gütmektedir. Saygıla
rımla. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Orhan Dengiz. 
MİLLÎ. EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Çok Saym Başkanım, rayın arka
daşlarını; bugün çok gibel bir tesadiu* eseri ola
rak Saym Ali Karcı yüksek öğretim müessesele
rinizin, öğretim üyelerinin kifayetsizliğinden 
bahsettiler. Biraz sonra da yine T. İ. P. nin ver
miş olduğu bir gensoru açılması münasebetiyle, 
burada orta dereceli ve ilkokul öğretmenlerinin, 
kendi iddialarınca mâruz kaldıkları hâdiselere te
mas edilecek. Demek oluyor ki, T: İ. I \ mensubu 
arkadaşlar, bugün burada öğretim ve eğitini me
selelerimizi genişliğine konuşmak arzusunda bu
lunmaktadırlar. Şüphesiz bunlara cöyliyccok 
gayet kati sözlerimiz ve cevaplarımız '..ardır. Şim
di bunları arz ediyorum. 

Bakanlığımız her işi gücü bırakmış, gençlerin 
dertleriyle uğraşması yerine, kendi ifadeleriyle, 
Atatürkçü ve devrimci öğretmenlerin dertlerimle 
uğraşması yerine bunlarla uğraşmış ve okulları 
öğretmensiz bırakmış .. 

Muhterem arkadaşlarım, burada muhtelif ve
silelerle Yüksek Meclise arz ettiğim birkaç hıısas 
vardır. Bunlardan birisi; bu sene yüksek öğre
tim müesseselerine yeni eklediğimiz müesseseler
dir. Şüphesiz bunları sıkıntılar içerisinde ekliyo
ruz. Ama, bizden önceki iktidarlar bu sıkıntıları 
bilerek daha evvelden ekledikleri müesseseleri ve 
açtıkları müesseseleri öğretim üyeleri ile be/a-
ber açmak imkânını bulmuş olsalardı, bugünkü 
ortaya gelen sıkıntılar olmıyaeak idi. (A. 1\ sı
lalarından, alkışlar.) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bundan dört 
/il önce tedrisata başlamıştır. Bu Üniversitenin 
içilişi sırasında bütün öğretim üyelerinin o Üni-
/ersitode muayyen zamanlarda tedrisata başlama
lı icaliederdi. Halbuki, bu yıla kadar, geçen yıl 
bu vazifeyi aldığımız ana kadar bu Üniversitede 
/alnız bir tek profesör mevcut idi. Bir yıl de-
amlı çalışmalarımız sayesinde bu Üniversiteye 

bugün yeniden beş öğretim üyesi, profesörü ka
pandırmış bulunuyoruz. Bütün bunlara rağmen 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin dertleri bitmiş 
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değildir. Her gün öğretim üyesi araştırmakla 
meşgulüz. Ankara'dan, istanbul'dan, hattâ İz
mir'den götürmek istediğimiz öğretim üyeleri git
memektedirler. Bunların gitmemelerinin sebeple
ri vardır. Bu sebepleri bertaraf edecek kanun 
hazırlanmış, çok yakında, birkaç gün içerisinde 
kanun Yüksek Meclise sunulacaktır. Yüksek Mec
lis tasvibettiği takdirde, bu kanunla yalnız Kara
deniz Üniversitesi değil, Atatürk Üniversitesi, 
Diyarbakır'da açmayı düşündüğümüz ve karar
laştırdığımız ve öğrencilerini bu yıl Ankara'da 
okutmaya devam ettirdiğimiz Tıp Fakültesinin 
öğretim elemanlarının temin edilmesi mümkün 
olacaktır. 

Bunun dışında gece üniversiteleri açmaya, fa
külteleri açmaya devam ettiğimizi de biliyorsu
nuz; bu sene açmayı kararlaştırdığımız kısmen 
tedrisata başlıyan 12 fakülte ve yüksek okul var
dır. Bunların öğretmenlerinin de hepsi temin 
edilecektir. Biz yarım iş yapmayı âdet edinmiş 
bir iktidar değiliz Ali Karcı arkadaşım bunu ge
lecek yıllarda görecek ve buradaki konuşmasın
dan muhakkak ki, sıkılacaktır. Bugün iktidarda 
bulunan A. P. ve bunun Hükümeti vurdum duy
maz değildir. Vurdum duymaz olanlar bundan 
önceki hükümetlerdir. Bunu açıkça, söylemek 
isteriz. (C. II. P. sıralarından gürültüler, sıra
lara vurmalar ve «Bu ne demek öyle? Ayıp ayıp:> 
sesleri.) 

BAŞKAN -T- Lütfen susalım arkadaşlarım. 
(Gürültüler, «Ayıp efendim, ayıp» sesleri. Gü
rültüler.) 

Lütfen susalım arkadaşlar. (C. II. P. arka sı
ralarından «Şarlatanlar» sesleri, gürültüler ve sı
ra kapa1'1 çırina vurmalar.), («Sayın Bakan, sözü
nüzü gc/ı alın » sesleri) 

ORHAN BIRGİT (istanbul) — Malatya'da-
. ki olayların gizli vesikaları var. Öğretmen kaatili. 

BAŞKAN — Lütfen susalım arkadaşlar, ye
rinizden müdahale etmeyiniz. (Gürültüler.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Öğretmen kaatilinin kim olduğu
nu yarım saat sonra duyacaksınız. 

ORHAN BlRGÎT (Ankara) — Malatya ola
yının gizli vesikaları elimizde. Her şeyi açıklıya-
cağız. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Sabırlı ol, sabırlı ol adaşım, 
sabırlı ol. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Neye sabırlı 
olalım, Bakan bu şekilde konuşur mu? 

BAŞKAN — Rica ederim susun efendim. 
ricp, ederim müdahale etmeyiniz. Yerinizden mü
dahale ettikçe hiçbir §?,y halledilemez. Susunuz 
da ben vazifemi yapayım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Diyarbakır Üniversitesi, Di
yarbakır Tıp Fakültesi bu yıl tedrisata başla
mıştır. Diyarbakır Tıp Fakültesinin bu yıl Di
yarbakır'da tedrisata başlaması mümkün değildi. 
Ancak biz Diyarbakır'a Tıp Fakültesini bir yıl 
önce kazandırmak ve Diyarbakırlı gençlerin oku
malarını temin etmek maksadiyle sıkıntıya kat
lanarak Ankara Tıp Fakültesine, gelecek yıl Di
yarbakır'a nakledilmek üzere elli öğrenci almış 
bulunuyoruz ve burada FKB sınıfında okumak
tadırlar. Aynı bunun gibi Elâzığ Teknik Oku
lunda 35 milyon lira sarfı ile meydana gelmiş 
büyük tesisler halen durmaktadır. Bu tesislerin 
içini bir yıl boş bırakmaktansa ders yılı başın
dan itibaren bu okul için öğrenci almak yoluna 
gidilmiştir. Fena mı yapılmıştır? Ya ikinci sö-
mestirden itibaren yahut da gelecek ders yılın
dan itibaren Elâzığ bir teknik okula kavuşmuş 
olacaktır. Elâzığ'da bir teknik okulunun faali
yete geçmesini kınıyor musunuz arkadaşlar, bu
nu burada açıkça söylemek lâzımdır. Millî Eği
tim Bakanlığının köyde, kasabada, vilâyet mer
kezinde veya büyük şehirde ilkokul, ortaokul, lise 
veya büyük şehirde ya sanat okulu veya bir yük
sek okul açmamasını, burada ancak alkışlamak 
lâzımgelir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesi bu okulun açılmasını kmayamaz. Öğret
men azlığı vardır, bu her devirde o1 muştur ve 
bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ama, 
köye, kente ve şehire okulu götürmek mecburi
yetindeyiz. Bundan istinkâf edemeyiz. 

Burada üniversitelerimizin eksikliklerinden 
bahsettiler. Doğrudur. Yeni açılan üniversiteleri
mizde eksiklikler vardır, çoktur. Ama, eskiden 
beri, yıllardan beri kurulmuş olan üniversitele
rin do eksiklikleri vardır. Bir üniversitenin ek
sikliğinin baştanbaşa mutlak mânada tamamlan
ması mümkün değildir. Bu eksiklikleri tamamla
mak hükümetlerin vazifesidir. Hükümetiniz, 
üniversitelerimize ve yüksek okullarımıza gere
ken ehemmiyeti vermiş ve yatırımlar bahsinde, 
cari harcamalar bahsinde, transferler bahsinde 
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büyük ödenclder ayırmıştır. Bütçe müzakereleri 
sırasında bu rakamları ariz ve amik göreceksi
niz. Böylece bir vurdumduymazlık içerisinde 
olunulmadığmm ispatını yapmak istiyorum, bu
nu söylemek istiyorum, bunu arz etmek istiyo
rum. 

«Eğitim enstitülerinin öğretmen kadrosu da 
tam değildir.» buyuruyorlar. Tam değildir, evet, 
biraz önce arz ettim, okullarımızın kadrosu tam 
değildir. Ama bunların tamamlanmasını bekle
mek on yıl Türkiye'de hiçbir yere, hiçbir okul 
açmamak demektir. Buna kimin cesareti varsa 
gelsin buradan söylesin ve açılmaması lâzımdır 
desin. 

Maruzatım bu kadar, saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Faruk Sükan, 

buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Konya) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Adana Milletvekili Ali Karcı arkadaşımız, 
diğer buna mümasil hâdiseler zuhur ettiği za
manda kendi arkadaşları T. I, P. milletvekille
rinin konular üzerinde hassasiyetleri müşahede 
edildiği üzere, bu defa gene Türkiye'de nizam 
dış\ kanun dışı, anarşist hareketler karşısında 
Tü.'k polisinin, Devlet polisinin, Türk zabıtası
nın kanunları hâkim kılmak, Devlet nizamını 
korumak hususundaki hizmet anlayışı karşısında 
cidden huzursuzluk duymaktadırlar ve bu huzur
suzluklarını her fırsatta bu kürsüde ifade et
mektedirler. (T. I. P. sıralarından gürültüler) 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Beya
nınızı reddederiz. 

ALI KARCI (Adana) — Copları çok gör
dük. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, eğer bağırmaya 
devam ederseniz içtüzüğü tatbik etmeye mecbur 
kalacağımı arz ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Birçok defalar arz ve beyan etti
ğim üzere, huzurdan huzursuzluk duyanların bu 
hallerini Türk Devleti ve Türk hükümetleri 
onun müesseseleriyle birlikte devam ettirecek
lerdir. (T. t. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Bakın, son defa rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Devamla) — Vatanperver, memleketporver 
Türk gençliğinin içerisine anarşizmi sokmak su
retiyle milletin huzurunu bozmaya kimsenin 
hakkı yoktur. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sizin de öyle, 
sizin de hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, müdahale etme
yiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Moskova ağzı ile aynı paralelde 
Sükan'm polisidir diye.. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Kendiniz ria
yet etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, yeriniz
den müdahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Sükan'm polisi diye, Devlet po
lisini sıfatlamak vatanperverlikle kabili telif de
ğildir. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» ses
leri) Herkez müsterih olsun ki, Türkiye'de Ana
yasa müesseseleri ve kanunlar mutlak surette hâ
kim kılınacaktır. Şerefli Türk polisi en hassas 
bir anlayış içerisinde soğukkanlı, temkinli hiz
met anlayışımızı, Devlet nizamı pahasına her 
şeyini feda edercesine vazifesini yapmakta de
vam edecektir ve devam etmektedir. (T. I. P. 
sıralarından gürültüler) Bu itibarla... 

ÇETİN ALT AN (istanbul) — Soysal hâdi
sesi ne oldu?. 

BAŞKAN — Sayın Karcı size ihtar vermek 
mecburiyetindeyim. (T. I. P. sıralarından gürül
tüler ve müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, lütfen su
sunuz, susmanızı rica ediyorum, çok rica ediyo
rum. (T. I. P. sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Tertipçiler, tertiplerini... (T. I. 
P. sıralarmd:m «sensin» sesleri ve müdahaleler, 
gürültüler.) Ortaya çıkaranlar karşısında böyle 
hassas olur. (T. I. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Snym Koçak, oturun yerinize. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Devamla) — Suçluların haleti ruhiyesinde ve 
telâsı içerisinde olmayınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yunus Koçak'a bir ihtar veri
yorum, susun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) •— Türk Milleti ne Moskova hattının, 
ne Kimi Çin hattının benimseyicisi ve onun yar
dakçılarına fırsat vericisi olmıyacaktır. («Bravo» 
selleri, alkışlar) Türk Milletinin temsilcisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve onun millî mües
seseleri mıskeli anarşistleri daima teşhir edecek, 
Devletin bütün kuvvetleri anarşist hareketler 
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karşısında kararlı, soğukkanlı ve dimdik dura
caktır. Bundan kimsenin şüphesi ve telâşı olma
sın. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Soysal'ın işi 
ne oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — O itibarla mahkeme kararlarına 
rağmen, vatanperver Türk gençliğini tahrik edip 
Devlet nizamını, milletin huzurunu bozmaya 
matuf davranışlarda, hareketlerde bulunanlar 
günah işlemektedirler. 

RIZA KUAS (Ankara) — Siz suç işliyorsu
nuz. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Ellerini çeksinler, vatanperver 
Türk gençliği her halde millî menfaatlerin nasıl 
korunacağını tahrik edenlerden çok iyi bilmek
te ve kıymetlendirmektedir. Bu itibarla kıy
metli arkadaşlarım, her hal ve kârda her nizam 
dışı hareket karşısında, knnun dışı hareket kar
şısında kendi işlerine geldiği zaman Anayasa, ka
nun, nizam; hoşlarına gitmedikleri hâdiseler kar
şısında mahkeme kararlarına tceavüzkâr davra
nışlar... Yok, buna Devlet müsaade etmiyecektir. 
Biz mesul insanlar olarak, bugün biz, yarın baş
kası, bu memleketin gerçek mümessilleri buna 
müsamaha etmiyeccklcrdir. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Soldan alkışlar) 
RIZA KUAS (Ankara) — Bu akıbet sizi bek

liyor. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, muh

terem C. H. P. Grupu adına söz istiyen Saym 
Feyzioğlu'na arz edevim ki, Başkanlık bu hu
susta bir sataşma olduğu kanaatinde değildir. 
Binaenaleyh, bilhassa, gündem dışı bir konuş
mada karşılıklı görüşme açılamaz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ha
karetten söz veriniz. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, karşılıklı konuşmalarla ilgili olmaksızın 
Saym Bakanın, «Bizden önceki vurdumduymaz 
iktidarlar, ipe un seren iktidarlar» sözüne bir 
polemik hevesiyle değil, fakat bâzı gerçekleri tes-
bit etmek için cevap arz edeceğim, ipe un seren, 
vurdumduymaz iktidarlar ne demektir? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müsaade bu
yurun. Ben bunun doğrudan doğruya bir sataş
ma olarak konuşulmuş olduğu kanaatinde deği
lim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ama 
efendim, ithamdır, direniyorum. Sataşma var
dır, oyla halledin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu, söz sı
rası gelmiş söylenmiş bir şeydir. Eğer İsrar eder
seniz oylamak mecburiyetindeyim. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — İsrar 
ediyorum efendim, ipe un sermek ve vurdum
duymaz iktidarlar sözleri sataşma mıdır, değil 
midir? 

BAŞKAN — Peki efendim oylayacağım, Sa
ym Feyzioğlu, oylayacağım, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Feyzioğlu bir 
sataşma iddiasındadır. Riyaset böyle bir sataş
manın yapılmış olduğu kanısında değildir. Oy
larınıza arz ediyorum... (C. H. P. sıralarından 
«Feyzioğlu'na değil grupa sataşma» şeşleri) 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Gru-
pun tümüne bir sataşma, eski C. H. P. iktidar
larına bir sataşma... 

BAŞKAN — Gruplarına bir sataşma oldu
ğunu iddia eden Feyzioğlu arkadaşımızın böyle 
bir sataşma iddiasını yersiz görüyorum. Böyle 
bir sataşma olduğu kanısında değilim. Oyları
nızla bunu halledeceksiniz. Sataşma olduğunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... 97 reve karşı 
140 reyle sataşma olmadığı kabul edilmiştir. 
(C. H. P. sıralarından manalı alkışlar) 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Tebrik 
ederim, Başkan. 

BAŞKAN — Eğer bir daha sataşırsanız iç
tüzüğü tatbik ederim, yerinize oturun efendim. 

3. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı hu
susundaki iddiaları incelemek ve bu konuda bil
gi edinmekle görevlendirilmiş bulunan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin, bitimi tarihinden itibaren 15 gün da
ha uzatılmasına dair tezkeresi (3/560) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisi tutanaklarında vâki tahrifat konusu
nu incelemekte olan Komisyon başkanlığından, 
müddetin artırılması için bir önerge gelmiştir, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin 16 Aralık 1966 tarihli Bir

leşiminde 226 sayılı Kararla kurulmuş bulunan, 
Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bantlarında 
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sahtecilik vo tahrifat yapıldığı hususundaki id
diaları incelemek ve bu konuda bilgi edinmekle 
görevlendirilmiş bulunan, 4 Ocak 19G7 tarihli, 
228 sayılı Kararla da görev süresi 15 gün daha 
uzatılmış, olan Komisyonumuz, araya Bayram 
tatilinin girmeni ve bâzı tezkerelere henüz cevap 
gelmemiş olması sebebiyle görevini bitirememiş-
tir. 

Müddetin bitimi tarihinden itibaren 15 gün 
daha, meh^l verilmeni hususunun Genel Kurula 
arzın?- Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla 
rica ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylar>niza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Müddet 
uzatılması kabul edilmiştir. 

4. — Deprem bölgesinde araştırma, yapmakla 
görevli Araştırma, Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun gör iv süresinin 25 . 2 . 1967 tari
hine kadar uzatılmasına dair tezkeresi (3/561) 

BAŞKAN — Deprem Bölgesinde İnceleme 

Komisyonu Başkanlığından müddetinin uzatıl
ması hakkında bir tezkere gelmiştir. Okutuyo
rum, efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deprem felâketzedelerinin iskân edildiği İçel, 

Adana, Hatay, Kayseri illerinde yeniden tetkikat 
icra etmek lâzımgeldiğinden raporumuzu belli 
süre içinde ikmal edememiş bulunuyoruz. 

Komisyonumuza ait çalışma müddetinin 
25 . 2 . 19G7 tarikine kadar uzatılmasını (1 ay 
daha) saygı ile istirham ederim. 

Deprem Bölgesi Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

BARKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul cünlyenlcr... Öner
ge kabul edilmiştir. 

5. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi yapılacaktır. Ancak bu recim1 e birlikte 
ikinci defa oya sunulacak işlerin de ele alınma
sını teklif edeceğiz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Vakıflar Genel M'idürl'iğil 1966 yılı 
B'ltçe Kanununa bağlı (A/l) vo (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasalısı ve B'ltr.ı Karma Komisyonu raporuna-
clair Cumhuriyet Senatosu ve Bütşe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/305, Cumhurrıet Senatosu 1/701) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 185; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 877) 

2. — Karayolları Genel M'ldürlilğ'l 1966 yılı 
B'itçı Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılman hakkında kanun tasarısı ve B'ltşe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
vs B'itr,», Karma Komisyon baş'anlıkları tezke
releri (M ili it Meclisi 1/30 i; Cumhuriyet Sena
tosu 1/703) (Millet Meclisi S. Sayısı : 186; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 876) 

3. — 1966 yılı B"ıtşn, Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve, B'Uçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkerehri (Millet Meclisi 
1/302: Cumhuriyet Senatomu 1/702) (Millet 
Midisi S. Sayısı : 137; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 875) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin birinci maddesinde 'bulunan «Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye seçimi» ile, 

«Vakıflar Genel Müdürlüğü 196G yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A./.1) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı», 

«Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım tasarısı» ve 

«19G3 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın» beraber oylanması hususunu oylarınıza ar:s 
ediyorum. 
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Beraber oylanmasını kabul edenler... Kabul 
ctmiyenler... Kaıbul edilmiştir. («Anlaşılmadı; 

sesleri) Bilenler bilmiyenlere öğretir efendim. 
(Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, bir numaralı tasnif ko
misyonunu seçiyoruz. 

Nihat Diler (Erzurum) ? Burada. 
Kemal Aytaç (Muş) ? Yok... 
Oğuzdemir Tüzün (Niğde) ? Burada. 
Ömer Usta (Trabzon) ? Burada. 

. Bir numaralı tasnif komisyonu tamamlanmış
tır. 

îki numaralı komisyon : 
Kemal Şenay (Ordu) ? Yok. 
Musa Kâzım Coşkun (Ankara) ? Yok. 
Süleyman Çağlar (Manisa)? Yok.. 
Sabahattin Baybora (Adana) ? Burada. 
Mehmet Güvcr (Kırşehir) ? Burada. 
Şaban Erik (Malatya)? Burada... 
İki numaralı komisyon da tamamlanmıştır. 

Nereden başlıyacağımıza dair kur'a çekiyoruz : 
Kastamonu'dan bağlıyoruz. 

NAZMI OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
bu hususta bir önergem vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım, bu öner
geniz içtüzüğümüzde yeni bir seçim sistemi ih
dası mahiyetinde olduğu için bir işleme tâbi tu-
tulamıyor. 

NAZMt OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
şimdi bir evcilik oynuyoruz. Çocuklar gl'bi ev
cilik oynıyarak bu seçim ncticelcnemiyecektir. 
Böyle devam etmektense yeni bir usul ihdas et
mek için... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, tüzükte, yeni 
bir usul ihdas etmek Başkanlık Divanının yet
kisi dâhilinde değildir. Lütfen oturunuz. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin)-— Lütfen önerge
mi otukunuz. Müzakere edilsin, yeni bir usul ve 
bir neticeye varmak mümkün olsun. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz. Bu, tüzükte 
yeni bir usul ihdas mahiyetindedir, bir işlem 
yapamıyacağız. 

v Seçimlere geçiyoruz. Bir numaralı mühürlü 
kâğıtlar dağıtılmıştır. 

(Kastamonu milbtvekillerînclen başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüksek 
Hâkimler Kurulu seçimine iştirak etmemiş olan 
arkadaşlar var mı efendim? («Var, var» sesleri) 
Lûtf ;-n acele buyurun. 

Oylamaya katılmamış olan arkadaşlar var 
mı efendim? Oylamaya katılmamış olan arka
daşlar lütfen acele buyursunlar... 

Yüksek Hâkimler Kurulu seçimi işlemi bit
miştir. 1 ve 2 numaralı tasnif komisyonları lüt
fen yerlerini alsınlar. Aktarma tasarılarına ait 
oylama devam ediyor, kupaları aşağıya alın. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

6. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nın, öğretmeni kış ortasında naklettiği, Ba
kanlık emrine, aldığı, görevine son verdiği ve Da 
nvştay kararlarını uygulamadığı iddiasiyle Mi'li 
Eğitim Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/49) 

BAŞKAN — Gensoruyu okutuyorum efen
dim. 

Mille't Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığının özellikle ilerici, 

devrimci ve Türkiye'm izin her türlü bağımsızlı
ğını savunan Atatürkçü Öğretmene olan olum
sun tutumu son günlerde şiddetini artırmış, ka
mu oyunda, öğretmenler üzerinde büyük huzur
suzluk yaratmı§tır. 

Tarihimizin hiçbir döneminde, öğretmeni böy-
lesvno ezen, hor gören, kendi politik doğrultusun
da kullanmak ist iyen ve sonunda da kanunların 
ve her türlü medeni ölçülerin dışına çıkarak ona 
dünyayı zindan eden bir millî eğitim örgütü ku
rulmamıştır. 

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

Yozgat Milletvekili 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
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BAŞKAN — Bu gensoru üzerinde görüşme
lere başlamadan evvel, bir önerge gelmiştir, oku
tuyorum. 

.Sayın' Başkanlığa 
Türkiye İşçi Partisinden Yusuf Ziya Baha-

dmlı'mn, öğretmenlerin nakilleri konusunda Mil
lî Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açılmasını 
istiyen takririnin gündeme alınıp alınmaması 
için yapılacak müzakerelerde, konuşmaların 5 da
kika ile tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Millet Meclisi Millet Meclisi 
A.P. Grup Başkanvekili A. P. Grup Başkanvekili 
Nizame'ttin Ataıbeyli Aydın Yalcın 

BAŞKAN —• önerge aleyhinde buyurun Sa
yın Kodamanoğlu. 

NTJRt KODAMANOÖLU (Yozgat) — Sayın 
Balkan, sayın milletvekilleri; Anayasamız Hükü
meti murakabe yollarını tahdidettiği gibi, bu mu
rakabenin usulünü de mümkün olduğu kadar dar 
bir münakaşa kadrosu içinde tutmak a.maciyle 
birtakım hükümler getirmiştir. Bu sebepten ötü
rü bir meselenin Yüce Meclisin ıttılaına arzında 
ancak parti grup sözcüleri konuşabilecekler, bir 
de ilgili bakan a.rkadaşımız konuşabilecek. Aslın
da konuşucu kadrosu olarak son derece mahdut 
bir ekip meseleyi anlatmaya çalışacaktır ve esas 
müzakereleri açıldığında daha geniş tartışma im
kânı bulunacağı için de bu seviyeden bir tah
dit mâkul görülebilir ve Anayasamız sanırım ki, 
bu sebeple böyle bir tahdide gitmiştir. 

Şimdi A. P. Grup Başkanvekili arkadaşımız 
sanıyorum oy çoğunluğuna da güvenerek, bu de
fa... (Soldan gürültüler.) 

KEMAL BAÖCIOĞLU (Ankara) — Başka 
neye güveneceğiz?.. 

NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) — Hak
lı olmaya güvenilir Sayın Bağcıoğlu, haklı olma
ya güvenilir; oy çoğunluğuna güvenmekle hiçbir 
şey hallolma;z, haklı olmakla halledilir işler. 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen karşılıklı 
konuşmıyalım. (Gürültüler) Lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin efendim. 

NURt KODAMANOÖLU (Devamla) — Ko
nuşalım, Yüce Meclise herşeyi söyliyelim, haklı 
oHıp olmadığımızı yine oylarınızla halledin. Ama 
Türk Milleti de görsün neye oy verdiğinizi, niçin 
oy verdiğinizi... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, çok rica 
ederim, karşılıklı şahıslara hitaben değil, Heyeti 
Umumiyeye karşı konuşmanıza devam ediniz. 

NURt KODAMANOÖLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, işlerinizi kolaylaştırmak için her 
emrinizi yerine getirmeye hazırım. Yeter ki, be
nim do konuşmama imkân hazırlayın, yersiz mü
dahaleleri enleyiniz. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, karşılıklı ko
nuşmalara meydan vermeyiniz. 

NURt KODAMANOÖLU (Devamla) — Sa
yın grup başkanvekili arkadaşımız bu tahditle ye-
tinmeksizin yeni bir tahdit dalıa getirmek iste
mektedir. Ne olacak bu önerge kabul edilirse?.. 
Beş dakika içerisinde ne denecekse söylenmek 
mecburiyetinde olunacak. Aziz arkadaşlarım, 5 da
kika, 3.5 daktilo sayfalık konuşma demektir. Bu 
da en süratli okunduğu takdirde böyledir. Millî 
Eğitim Bakanlığı gibi Devlet personelinin yarı
sından fazlasını kadrosunda çalıştıran 150 000 e 
yakın insanın kaderini elinde tutan bir bakanlı
ğın tasarrufları üzerinde bir gensoru önergesi ve-
recrtksmiz, bunların sadece misallerinin sayılması 
dahi 5 dakikaya sığmıyacaktır. Fakat siz bütün 
delillerinizi ve senetlerinizi de bu 5 dakika içinde 
söylemeye mecıbur edileceksiniz. Bunun insafla 
alâkası yoktur, bunun hakikatlerin meydana çık
masını istemekle ilgisi yoktur, bunun Yüce Mec
lisin, iktidarı kontrol etmek yetkisine saygılı ol
makla ilgisi yoktur. Bunun sadece birtakım ger
çekleri saklamaktan başka bir yorum tarzı da ola
maz. Üzülerek böyle bir yorumda bulunmaya mec
bur oluyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bizim zamanımızda da 
böylesine takrirler verilmişti ve biz gensoru öner
gesi ile Yüksek Meclise hesap vermeye davet edil
diğimiz zaman A. P. iktidarı gibi bir Meclis ço
ğunluğuna da güvenemiyorduk. Fakat haklı ve 
namuslu olmamıza güveniyorduk ve bu bize yet
miştir. Mecliste... (Soldan, gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bu na
sıl lâf?.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar, 
sükûnetinizi muhafaza ediniz. 

NURt KODAMANOÖLU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, söylediklerim sarihtir; biz 
haklı ve namuslu olduğumuza güveniyorduk, 
dedim. Bu, siz haksız ve namussuzsunuz, an
lamına gelmez^ 'böyle birşey söylemedim. Onun 
içindir ki, bu tarzda mukabeleniz haksızdır. 

BAŞKAN —- Sayın Hatip, Sayın Kodaman
oğlu, bir dakikanızı rica ediyorum.: 
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Çok muhterem arkadaşlarım, yerinizden 
bağırmakla hiçbir şey halledilemez, görüyor
sunuz ki gürültüler artıyor. Yerinden müdahale 
eden arkadaşlara Tüzük hükümlerini 'tatbik et
mek mecburiyetinde kalmıyayım, sizden rdca 
ediyorum. 

Sayın hatip, siz de karşüklı konuşmayın, lüt
fen devam edin. 

NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, C. H. P. iktidarı böylesine şart
lar içinde azınlıkta olmasına rağmen gensoru
nun açılmasına kendisi talibolarak, .açılmasını 
kendisi istiyerek ve birkaç gün süre ile Yüce 
Meclise hesap vererek, yine Yüce Meclisin oy
ları ile temize çıkmış, hesabını vermiş ve bunun 
için de haklı bir gurur içindedir. 

Benim arzım odur ki, Sayın Bakanımızı da, 
sadece Adalet Partisinin Bakanı addetmiyorum, 
Yüce Meclisin güveniyle iş başında bulunan 
Sayın Bakan, müsaade ediniz, ne denecekse 
densin ve sizler de kendisine müsaade edi
niz, sonuna kadar savunmasını yapsın ve biz 
milletvekilleri olarak her iki tarafı da dinli-
yerek haklı ve isabetli bir tercih yaparak Hü
kümeti murakabe etmiş olalım, vazifemizi yeri
ne getirmiş olabm. Yüce Meclisin müzakereleri
nin şahsında bu meselelerin ne olduğunu, ne 
olmadığını öğrenmek istiyen 32 000 000 vatan
daşımız da gerçeklere ıttıla kesb'etsin. Yoksa 
müzakereleri kısalım, birtakım usul tertipleriy-
le hakikatlerin konuşulmasına engel olalım ve 
bu işler böylece biran evvel geçiştirilsin. Bu, 
belki Mecliste meseleleri halletmeye yetebilir. 
Fakat yarın çıkıp Türk Milletinin önünde oy 
istiyeceğiz. Milletin vicdanında, kamu oyunda 
beraet etmenin yolu gerçekleri sıonuna kadar bu 
kürsüden görüştürmektir. Bakana da, itham 
edenlere de, fikir söyliyeceklere de müsaade 
etmenizi diliyorum, aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Saym Aydın Yalçın, lebinde 
buyurun efendim.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Grup adına, 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Türkiye İşçi Par
tisi adına Yusuf Ziya Bahadmlı'nm vermiş ol
duğu gensoru takriri üzerindeki 'müzakerelerde 
beş dakika ile konuşmacıların fikirlerini ifade 

etmeleri yani takyidi ileri süren önergemizin 
gerekçesini müsaadenizle açıklamak isterim. 

Sayın Millet Meclisi Başkanının başkanlı
ğında parti temsilcileriyle birlikte 14 .12 .1966 
da yapılan toplantıda, Millet Meclisinin çalış
malarının hızlandırılması ve verimliliğinin ar-
trılması, Millet Meclisinin gündeminde bulunan 
çok önemli, millî hayatımız, iktisadi durumu
muz bakımından son derece önemli kanunların 
biran evvel müzakeresine geçilmesi imkânlarını 
açmak üzere ne gibi çareler düşünebiliriz, di
ye yaptığımız bir toplantıda diğer parti tem
silcileriyle beraber bir husus üzerinde anlaş
maya varılmış idi. Bu husus, genel görüşme, söz
lü sorular ve Meclis araştırması gibi konuların 
haftanın bir gününde, o da, Çarşamba gününde 
yapılması; gensoru önergelerinin suiistimal 
edilmemesi; ancak, en önemli, en anlamlı me
selelerde yeni birtakım meselelerde gensoru 
önergesi verilmesi icabediyorsa, bunların da 
Çarşamba günü verilerek Perşembe günkü mü
zakerelere imkân vermesi şeklinde bir centilmen 
anlaşmasına varılmıştı. T. t. P. anlaşılan bu 
centilmen anlaşmasını geçen gün vermiş oldu
ğu gensoru önergesiyle bozmuştur. Bu duruma 
göre karşımızda bizim kanaatimizce çok önemli 
ve çok ciddî bir durum vardır. 

Muhterem arkadaşlar Yüksek Meclis 85 
gündür toplantı halindedir. Meclis gündemin
de, komisyonlarda 160 a yakın kanun bulun
maktadır. 85 gün içerisinde Meclisin geçirmiş 
olduğu kanunların adedi ancak altı tanedir. 
Meclis gündeminde, bilhassa iktisadi hayatı
mız bakımından son derece önemli, meselâ 
Servet beyannameleri, Tasarruf bonoları, Ser
maye Piyasası Kanunu, Özel yatırımlar Ban
kası Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Genel Mu
hasebe Kanunu, İş Kanunu, Turizm İşletmeleri 
Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Emlâk Vergi
leri Kanunu, Tütün hakkında çeşitld kanun
lar; daha iktisadi, içtimai, eğitime taallûk eden 
birçok kanunlar bulunmaktadır. Bu tempo ile 
bu kanunlara nasıl sıra bulacağız? Bu Meclisin 
her şeyden evvel üzerinde hassasiyetle durma
sı gereken nokta budur. Bu kürsüden başka 
bir münasebetle de, başka milletlerin meclisle
rinde takibedilmekte olan zaman bölümü, za
man tayınlaması ve zaman tertibi hakkında bir 
fikir vermek üzere bir döküm yapmıştım. Aynı 
şeyi bu münasebetle tekrarlamak istemiyorum, 
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Fakat, hepinizin sağduyusuna hitabcdorek şu
nu bilhassa belirtmek istiyorum ki, Meclislerin 
en mühim görevlerinden bir taneni hiç şüphe 
yok iktidarın murakabesi olduğu kadar, hunim 
yanında dengeli bir şekilde iktidarın yürütül
mesine imkân veren kanunların konuşulması-
dır. Kanunların müzakeresi ve kanunların ge
çirilmesi gibi son derece önemli bir fonksiyonu
nu bu Meclis ihmal ederek, göz yumarak buna 
müsamaha göstermem ele durumundadır. 

Muhterem arkadaşlarım, başka bir münaGO-
betle de belirtmeye çalıştığımız gibi, İçtüzüğü
müz, diğer .memleket]erdeki gibi Mceli'S kürsü
sünde parti temsilcilerinin Anayasamızın emri
ne uygun olarak kuvvetleri oranında bu Mec
lis karsüaünü ve bu Meclisin kıt zamanını kul
lanmayı henüz tertipleme imkânlarına -sahip bu
lunmamaktadır. Eski bir İçtüzükle meseleleri
mize çare aramak durumundayız. ıBu vaziyette 
maalesef biraz evvel okuduğum rakamlar gös
termiştir ki, Meclisin çalışmaya başladığı gün
den bu zamana kadar geçen 83 gün içerisinde 
çalışmalarımız verimsiz olmuştur. Bunun se
bebi bâzı müessosclelerln nezaketini, önemini. 
ciddiyetini, bâzı grupların, bâzı kişilerin kâfi 
derecede tartnnyarak ve mütemadiyen emriva
kilerle, mütemadiyen 'bu çeşit venimaiz çalışma 
tarzını emrivaki haline getiren müdahalelerle 
Meclisi işgal etmeleridir. 

Muhterem arkadaşlar, bu Meclis havasında 
ilgisizlik, ummıi bezginlik, konuşmalara ve top
lantılara karşı gösterilmesi gereken ciddî alâka 
eğer azalma alâmeti gösteriyorsa, bunun en 
mühim sebeplerinden.bir tanesi. Meclisin kıt za
manlarını rasyonel, anlamlı, yeni ve canlı me
selelere doğru çekme imkânını ortadan kaldı
ran ve bu hususta işbirliği yapmaktan kaçı
nan bâzı grupların, bâzı kişilerin davranışla
rıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu, gensoru ko
nusu bundan bir sene evvel, tam bir sene de 
olmamıştır, 4 Mart 10G3 tarihinde aynı mealde, 
aynı kimse tarafından bu kürsüye getirilmiş, 
Millî Eğitim Bakanı geniş şekilde illeri sürü
len meselelere dair izahat vermiş, cevaplar ver
miş, daha bir sene geçmeden ve aynı mesele bu 
sefer gensoru şeklinde şu Meclisin çalışma prog
ramının en sıkışık ve en civcivli bulunduğu 
bir devrede tekrar önünüze getirilmektedir 
İstisnai kullanılması gereken gensoru müessese

sinin bu münasebetle bir sorumsuzluk içerisinde 
kötüye kulanıldığı kanaati A. P. Grupunda tam 
olarak hâkim bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Yalçın, bir daki
kanız kalmıştır, arz ederim. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Kaldı ki. 
muhterem Başkan, bu konular birkaç gün er-
vel de Bütçe Komisyonunda enine 'bayıma tar
tışılmış ve âmme efkârımızın malı olmuştur. 
Aynı mahiyette bir mesele, yine gensoru mahi
yetinde bulunan bütçenin Genel Kurula geldi
ği zamanda pekâlâ ortaya atılabilir. Bununla 
da iktifa edilmiyorsa, ileride Çarşamba gönüne 
teksif edilmiş bulunan sözlü sorular, genel gö
rüşmeler 'bahsinde bu me:;clc tekrar ele alına
bilir. Bahis konusu; sayın C. II. P. li bir arka
daşımızın söylediği gibi, iktidarın bu hususlar
da murakabeden kaçması değildir. Bu konuda 
kendisini temin ederiz ve efkârı umumiyeyi te
min etmek isteriz ki, A. P. sorumlularının ve 
Hükümetinin bu hususta açıklamak işediği 
pek çok gerçekler mevcuttur ve bunlar zamanı 
gelince ve bu çatı altında çalışmaların rasyo
nel ve düzenli bir şekilde yürütülmesi hare
keti başladıktan sonra pekâlâ tekrar ele alına
bilecek bir keyfiyettir. 

İşte Sayın Başkan, bu konuşmaların daha 
fazla zaman israfına imkân vermemek, elimizde 
bulunan âcil meselelerin biran evvel neticelen
dirilmesini temin etmek içim Adalet Partisi Gru-
pu bunun büyük bir üzüntü ile beş dakika ile 
'ahdidcdilmesinâı, 'böyle cmrivakilcri önlemek 
İçin ve ileride bu Meclisin çalışmalarını tanzim 
için yegâne çıkar yol olduğu kanaatindedir. Bu 
hususta bana 'gerekçemizi ifade etmek imkânını 
verdiğiniz için teşekkürlerimi arz ederim, efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — Grup 
adına aleyhte. 

BAŞKAN — Daha evvel almışlardı, efendim. 
Sayın Reşit Ülker, C. H. P. Grupu adına, 

buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, C II. P. 
Grupu adına bu beş dakikalık tahdit hakkında
ki görüşümüz şudur : 

Evvelâ şunu ifade etmek isteriz ki, centil
men anlaşmalarına riayet edilsin, bu, ciddî bir 
temennimizdir. Ama bunun yanında gensoru gi-
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bi bir- nıüosseesnln işlemesi zımmıııda beş daki
ka gibi bir zaman tahJicli yerinde olamaz. Be.] 
dakikada dudumun anlatılması bile mümkün 
değildi". Nitekim, biraz evvel bu kürsüde 
usul hakkında konuşan arkadaşlar bu 'bej daki
kanın çok üzerine çıkmış durumdadırlar. Mâ
kul, meseleleri vaz'odeeck bir zaman Güresinin 
kabul edilmesi C. II. P. nln görüşüdür, beş 
dakika tahdide katılmıyoruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu lehte. 

FAHRİ UĞIIASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bu yüce kürsüden 
mütaaddit defalar izah edilmiştir, Yüksek Mec
lisinizde iyi olmıyan br teamül teessüs etmek üze
redir, o da Başkanlık Divanına verilen gensoru
lar meseles'nde, bu soruların görüşülüp gündeme 
alınıp alınmaması mevzuuna ayrılan zamanın iyi 
kullanılması meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, esasında gensoruların 
gündeme alınıp alınmaması mevzuu çok kısa ola
rak anahatlariyle ve gerekçe halinde burada izah 
cdimelldir. İzah edildikten sonra Yüce Heye
tiniz bunu tasvip buyurursa gündeme alınır, tas
vip buyurmazsa alınmaz. Gündeme. alındığı za
man gerek parti grupları ve gerekse muhterem 
üve arkadaşlarımız istedikleri kadar her mevzu 
üzerinde konuşabilirler, ve bütün olup biten her 
şev ortava dökülür. Fakat henüz ründemc alın
mamış bir mevzu inerinde kucak dolusu evrakla, 
gazetelerle, dosyalarla m'llet kürsüsüne gcl'p her 
şc*n riHemek, her sevi ifade etmek ve bu su
retle Yüce Mccl'sin kürsüsünü saatlerce iş^al et
mek bu bakımdan fena bir teamüle yol acmak-
tad1". Bunu Yüksek Ileyet'niz katı suretle önle
me! "CIT. Asd işbı önemli olan taraflarından biri
si budur. Ki vr* etli arkadaşlarımızın ifade etti?"] 
g:bi bu husus biz'm asıl fonksiyonumuza engel 
teşkil- etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gensoru elbette veri
lecektir. Gensorular verilirken, benim görüşü
me fö^e iki şov'n çok iyi hcsabcd'lmcsi lâzımdır. 
Bunlardan bir^nc'sl; gensoruyu veren gruplar 
veva üve arkadaşlarımız evvelemirde iyi niyet 
sahibi olmak mecburiyetindedirler. İvi niyetle 
bu kürsüve gclirnvş olursa, iyi niyetle ifade 
cd'lmiş olursa za^en her şey kendi tabiî ölçüleri 
içer's'ndo neticesine ulaşır. Fakat ivi nivct içe
risinde olmazsa muhterem arkadaşlarım, bu 

kürsü parti propagandası vesilesi olarak kul
lanılırsa veyahutta birtakım gizli emeller maksa-
diyle kullanılırsa biz istediğimiz maksada ula-
şamayız ve zamanımızı heder etmiş oluruz. 

Bu iyi niyetin yanında muhterem arkadaşla
rım, göz önüne almamız gereken biı husus da ih
tiyaç meselesidir. Gensoru verildiği zaman ha
kikaten bu gensorunun görüşülmesine ve gün
deme alınmasına ihtiyaç var mıdır meselesinin 
önergeyi verenler tarafından çok iyi hesabedd-
mesi lâzımdır. Bendemiz gerek iyi niyet bakı
mından gerekse ihtiyaca cevap verme bakımın
dan bu hususların maalesef iyi hesabcdilmcdiği 
ve bu bakımdan kötü bir teamüle gittiğimiz kanı
sındayım ve geçenki toplantılarda Sayın Başkan
lığın da bu hususta daha titiz davranması istir
hamında bulunmuştum. 

Muhterem arkadaşlarım, bahusus önümüze 
gelen gensoru önergesi memleketimizin istikba
lini hazırlayan, milletin bütün çocuklarını oku
tan, eğiten yüzbinlcrce öğretmeni ilgilendiren bir 
konudur. Binaenaleyh, bu konuların pek çoğu 
incelendiği zaman görülüyor ki, şahsi mesele
lerdir. Yüzbin öğretmenin iç'nde üç kişi çıkar, 
kanunlara aykırı harekette bulunur, Anayasaya 
aykırı harekette bulunur, Bakanlığın emirlerine 
aykırı harekette bulunur, veya programlara ay
kırı harekette bulunur... (T. 1. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen önerge hak
kında konuşun, efendim. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) - - Öner
geye geliyorum. Bu şahsi meseleleri muhterem 
arkadaşlarım, biz burada söz konusu edecek 
olursak bütün bir mesleki ilgilendiren problem
leri içine alan mevzulara girmiş oluruz. Esa
sında birkaç kiş'yi ilgilendiren bu mevzular bü
tün meslek topluluğunu kamu oyunda enine bo
yuna tartışmak imkânını sağlar ki, bizler de bu 
hususta birçok şeyler söyliyecek duruma sahi
biz. Bunları ortaya döktüğümüz zaman bundan 
öğremtenlik gibi yüce bir meslek zarar görür. 
Binaenaleyh, işi bu dereceye götürmemenin fay
dasına sizlerin de inanacağınıza kaani bulunuyo
rum. Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım; bü
tün meslek mensuplarını, yüzbkıden fazla olan 
öğretmenleri ilgilendiren, fakat esasında şahsi, 
birkaç kişiye dayanan gensoru problemlerinin bu
rada, yani gündemde uzun boylu tartışma mev-
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zuu haline getirilmeden, evvelemirde gündeme 
alınıp alınmaması mevzuunu anahatlariyle ve 
kısa olarak izah etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan gerek iyi niyete dayanmama-
smm ve gerekse bir ihtiyaca karşılık verme
mesinin sezilmiş ve anlaşılmış olmasından do
layıdır ki, Sayın Adalet Partisi Grupu Baş/kan-
vekilliğince verilen önerge çok yerindedir. Me
seleyi burada beş dakika içerisinde pekâlâ izah 
edebiliriz. Meselenin derinliğine inilmesine 
lüzum yoktur. Bu bakımdan önergenin lehinde-
yim. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Yakında Bakan olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı, hem önerge 
sahibisiniz, hem de yerinizden bağırıyorsunuz. 
Bu yakışmaz. (Gülüşmeler) Çok rica ederim 
yerinizden bağırmayınız. 

YUSUF ZIYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Beş dakika konuşulmasını istiyenler 25 dakika 
'konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Hâlâ bağırıyorsunuz beyefendi, 
çok rica ederim. Bu şekilde neyi halledersiniz 
acaba ? 

Muhterem arkadaşlrım, önerge üzerinde iki 
aleyhte, iki lehte konuşma tamamlanmıştır. 
Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Söz gensoru önergesi sahibi Sayın Yusuf 
Ziya Bahadmlı'nmdır. Buyrun efendim. 

YUSUF ZIYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Önerge okunacak mı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tekrar okunmasını istiyorsanız 
okuturum, evvelce okunmuştu. 

Arkadaşlar, önergenin okunmasını arzu bu-
yuruyoj* musunuz? («Hayır» sesleri). 

Buyurun. 
YUSUF ZIYA BAHADINLI (Yozgat) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ben yüz-
bin öğretmenin doğrudan doğruya hayatını il
gilendiren bir meselede beş dakika konuşmaya, 
bu önemli konuyu beş dakikada harcamaya 
kendimde hak görmüyorum. Aksi halde öğret
menlere büyük haksızlık olur. (A. P. sırala
rından gürültüler) Adalet Partisinin bu davra
nışını Türk öğretmeni unutmıyacaktır. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Adalet Partisi Mec

lis Grupunıun hu zihniyetini protesto ediyorum 
ve önergemi geri alıyorum. (T. I. P. sırala
rından »bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; önerge 
sahibi önergesini geri almak istemektedir. Yük
sek Heyetinizin müzakereye başlaması üzerine 
Meclisin malı olmuş olan bu önergeyi oyları
nızla ister verirsiniz, ister vermezsiniz. Bu 
hususu oylıyacağım. Önergenin geriverilmesini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Geriveril-
me ka'bul edilmemiştir, müzakereye devam edi
yoruz. 

Y. T.' P. Grupu adına Sayın Ekinci, buyuru
nuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Muhterem arkadaşlar, sahibi tarafın
dan geri alman bir önerge üzerinde grup adı
na bir görüş arz etmiyeceğiz. Teşekkür ede
rim. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Grupu adına Sayın Hasan Lâ
tif Sarıyüce, 'buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Çorum) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri, Millet Partisi Grupu da 
çok önemli olan bu konunun beş dakika içeri
sinde müzakere edileceğine kaani değildir. 
Onun için hiz de konuşmıyacağız. 

Saygılarımızla. (Sağdan alkışlar) 
BAŞKAN — Başka mz istiyen var mı? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — A. P. Grupu 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 

(Antalya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, gensoru önergesinden sonraki usulî 
davranışlar, bu meselenin Yüce Meclisin hu
zuruna hangi . ciddiyetle getirildiğini ortaya 
koymuştur. Bu mesele Yüce Meclisin kararıdır. 
Yüce Meclis bir dakika karar verse Adalet Par
tisi ciddî anladığı meseleler üzerinde bir daki
ka, yüz saat karar verse yüz saat dahi olsa 
fikriyatını ifadeyi Yüce Millete bir vazife ad
deder. Bu 'bakımdandır ki, günlerden beri 
tertiplenen bir düzenin hangi gerekçelere da
yandığını 5 dakika içinde izah etmek elbette 
mümkün değildir. Ama bu 5 dakikayı değer
lendirmek ve Yüce Milletimize 5 dakika içinde 
söyliyeceğimiz şeylerin neler olduğunu ifade 
etmek haklı olmanın bir insana verdiği bir 
cesarettir. 
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Şimdi, 'biz şunu beyan etmek isteriz : Millî 
Eğitim Bakanlığında bu yıl nakiller yapılmış, 
bu nakiller her sene olan nakillerin ölçüsü 
içindedir. Nakillerin niçin yapıldığını, gerek
çelerini, disiplin kurulu kararlarını Sayın Ba
kan arz ettiği zaman belki Adalet Partisi Gru-
pu, bu öğretmenlerin niçin vazifesine son ver
mediniz de naklettiniz, diye Bakan hakkında 
'kendi grupunda gensoru istiyecektir. Çünkü 
nakle talbi tutulan dosyalar öyle ağır suçları 
ihtiva etmektedir ki, Adalet Partisi, Türk Mil
leti kendisine çocuklarını emanet eden öğret
menlerden, kendi öğrencisinin ırzına tasallut 
eden, kendi meslektaşıyla cinsî münasebetler ku
ran, evlâtlarına din düşmanlığı, aıhlâk düşman
lığı, haysiyet ve şeref düşmanlığı aşılıyan eser
leri satan ve aslında 125 bin öğretmen içerisin
de cüz'i bir yekûn tutan bu ahlâk dışı insanla
rın tasmiyesini Yüce Millete vadetmiş de bu
raya gelmiştir. 

İşıte Sayın İşçi Partisi sözcülerinin ve onla
rı destekliyen bâzı basının günlerden beri sü
tunlarına koyduğu, A. P. öğretmenler üzerine 
baskı yapıyor, diye şişirdiği balonlar şu anda 
istenecektir. Bu balonlar öyle sönecektir ki, halk
larında muamele yapılan 305 öğretmenin bu ka
dar ağır suçlara rağmen yalnız nakle tabi tu
tulmasının ağırlığını nefsimizde hissedeceğiz. 

Şimdi ikinci İnönü Hükümeti zamanında 
97 bin öğretmene karşı 25 bakanlık emrine alın-
ıma, 238 nakil yapılmıştır. Bütün öğretmenlere 
yekûnu binde 2,44 tür. Üçüncü İnönü Hüküme
t i zamanında 103 317 öğretmene karşı 40 ba
kanlık emrine alınma vardır, 174 nakil yaıpıl-
mışıtır. Bütün öğretmenlere oranı binde 1,68 
dir. Demire! Hükümeti zamanında 125 704 öğ
retmene karşı 26 bakanlık emrine alınma var
dır, 305 öğretmenin maildi yapılmıştır; binde 
2,42 dir. 

Aziz arkadaşlarımı; 305 öğretmenin 94 tane
sinin idarecilerle kavga yaptığı, 65 tanesinin 
arkadaşlarına.ve civardaki halika ahlâk dışı dav
ranışlarda bulunduğu, 97 tanesinin kifayetsiz 
ıbulunduğu müfettiş raporları ile sabit olmuş
tur. Politik olarak, - yani biz buna politika di
yoruz - aşırı cereyanlar sıeibebiyle yapılan nakil 
43 tanedir. Yani Türkiye'de 125 000 öğretmen 
içinden 43 öğretmen okula, sınıfa politika sok
maktan ihbar edilmiş, şerefli Türk müfettişleri 
halklarında rapor vermiş fezleke tanzim etmiş, 

bu öğretmenler nakledilmiştir. 43 öğretmenin içe
risinde../ 

BAŞKAN — Sayım Ataöv müddetiniz bit
mek üzeredir, lütfen bağlayınız. 

KEMAL NEBİO&LU (Tekirdağ) — Saat 
tuttum, tamam oldu Sayın Başkan. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Sevgili arkadaşlarımı, 125 bin öğret
menin içerisinden 43 öğretmen hakkımda, bil
hassa son zamanlarda sınıflara kadar sokulan 
aşırı sol ve zararlı cereyanlara karşı, eğer Ba
kanlık mücadele^ etmiş, vazifesini yapmış ise 
Adalet Partisi Grupu o Bakanlığı ancak takdir 
eder.»Şuna kanaat getirir ki, Adalet Partisi 
Grupu, artık Türk okulumdan. Türk camisimden 
ve Türk kışlasından politika elini çekecektir. 
Öğretmen teşekküllerine politik elini uzatanlar 
oradan elini çektiği takdirde Türk öğretmeni
nin sınıfa politika sokmıyacağına Adalet Par
tisi kanaanidir. Gayriahlâki davranışlara, bu... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, Sayın 
Ataıöv. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Bu din düşmanları ile, bu şeref düş
manları ile mücadeleye Adalet Partisi kararlı
dır. Hürmetlerimle arz ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

(T. İ. P. sıraılarımdan, politikayı siz sıekıtu-
muz sesleri) 

ŞABAN "ERİK (Malatya) — Öğretmenleri 
tenzih ederim, bu adamım söylediği lâflardan. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden bu hakkı 
size kim verdi efendim, lütfen susunuz da hiç 
olmazsa tüzüğü tatbik etmiyeyim, çok rica ede
rim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — C. H. P. 
Grupu adıma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY

SAL (Sakarya) — Sayım Başkam, muhteremi 
milleltvelkilleri, biraz ömce bu kürsüde çok gü
zel bir demagoji örneği gördük. Türk öğretme
nime... (A. P. "sıralarımdan gürültüler) Türk öğ
retmenime bühtanda bulunan bu millıeitvekilinim 
sözlerimi, Türk öğretmenleri adına, protesto 
ediyorum. (C. H. P. den alkışlar, A. P. den gü
rültüler) Bir kahraman edâsıiyle bu kürsüye çı
kıp hesap vereceğini söyliyem kişiler, hesap 
vermekten, kaçmamalıdır. (A. P. sıralarımdan 
gürültüler) 
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B A Ş K A N — Efendim, eğer bu şekilde yeri
nizden bağır ıp çağı rmaya devam ederıseniz c<eU 
ıseyi tat i l ederim. Lütfen bağırmayınız, yeriniz
den 'bağırmakla bir şey halledilmez. 

Sayın hat ip , siz de cevabı istilzam eder §e-
ikilde konuşmayınız, çok rica öderim. 

•HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir ta-
'kım yayınlar yapıl ıyor ve bu yayınlar. . . (A. P . 
s ı ra la r ından «ısolcu yayınlar» sesleri) halkın 
Ikcsetsinden çıkan para la r l a Millî Eği t im Bakan
lığı t a ra f ından himaye görüyor ve bu himaye 
va tandaş la r ı birbir ine, öğretmenleri birbir ine 
düşürecek ve meşru bir Anayasa nizamı içeri
sinde çalışan C. H. P . nin değerli ve haysiyetl i 
insanlarına küfredecek, siz, bunları burada 
sıöylomiycılim diye, bizim sözlerimizi beş dakika 
içine sokmaya çalışacaksınız. Adale t Par t i s i 
G r u p u bu le'koyi sileımiycccktM'. (Adalet Pa r 
t is inde lelkc yoktur» sesleri, gürül tüler) . . . 

B A Ş K A N — Ook rica ederim, g rupa sataş
mayınız ve konuşmanızı ona göre ayarlayınız. 

•HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şu bir 
gerçekt i r iki, b u r a d a aç ilk seçik t a r t ı şmak tan 
ık aç imlan mesele! eri mcışru yoldan ve Anayasa
nın hulkulk düzeni içinde halika iletime, öğretme, 
d u y u r m a yollarını bulacağız. Şurada önümde 
97 tane dosya var, o dosyaları yar ın basın men
suplar ına bir bir açıklayacağını ve Adalet Par
t is inin öğret m önlere; yaptığı kıri'mı, kıyımı bel
geleriyle halk oyuna götüreceğini. Siz kaçınız, 
kaçınız ve bunun hesabını elbet bir gün hu
k u k düzeni içerisinde sizden soracak makam
lar bulunacakt ı r . Siz kaçınız, Türk öğretme
nine haysiyetsizce sa ld ı ran 'birtakım insanların, 
T ü r k öğretmenine birtakım, bühtanda bulunan 
insanların, oyunlar ını sa'klamaya, vesile olunuz. 
(Adalet Par t i s i s ı ra lar ından «ihsasa gel» ses
leri) Esasa, geliyorum. (Gürül tü ler) 

B A Ş K A N — Lû'1 fen müdahale etmeyim 
efendim. Sayın hat ip , lütfen önerge üzerinde. 
Mütemadiyen grupa, sal aşmakla, mesele hallol
ma/ . 

n A Y P U T T İ N UYSAL (Devamla) •- S.-mn 
milletvekilleri , 5 dakikada.. . . 

BAŞKAN — Beş dakikada, g rup .sataşması 
ile bir şey hal lolma/ efendim.. 

.TL'AYftHTTİN UYSAL (Devamla) —. Los 
dakikada, üeyü/üu üs tünde bir nakil ve (iç
yüzün üs tünde bir açığa alma işlemi yapan 
Millî Eğitim imkanının siyasal •sorumluluğun

dan burada hesap sorulma/ . Müsaade etseydi-
ler meseleleri açık, seçik bü tün ayrınt ı lar ına 
va rmcayadek huzurlar ınıza get irmiş ve bun
ları burada.. . 

BAŞKAN —• Sayın Uysal, bir dakikanız 
kalmışt ı r , bağlayınız, haber veriyorum. (Gürül
tü ler ) 

I I A Y P E T T İ N UYSAL (Devamla) — Sa
yın. Başkan, beş dakika, burada konuşacağım ve 
bu beş dakikayı elimden alamazsınız. (Gürül
tü ler ) 

NAH. IT MENTUŞL (Aydın) — Bir dakika, 
kalmışt ır , ha t ı r la t ıyor . Demagoji yapıyorsun. 

UAYİJLTTİN UYSAL (Devamla) — Ta
banlar ın t o p r a k t a n kopuk, senin. (A. P. sıra
la r ından «Senin kopuk» sesi) senin kopuk ta
banlar ın top rak tan . Toprağa, bas, toprağa (Gü
rül tü ler ) 

LAŞKAN — .Lütfen, karşı l ıklı konuşmayı
nız. 

TALÂT KÖSLOĞLU (Hatay) - - Haysiyet
siz. 

K A Y B E T T İ N UYSAL (Devamla) — Vay 
haysiyetsiz (Gürül tü ler ) bakın Sayın Başka
nım, kendini bilmiyeu bir insan küfrediyor, 
küfrediyor. (Gürül tü ler ) («Senin adın o» ses
leri) 

•BAŞKAN — Size bir ih ta r veriyorum efen
dim. Lütfen, susun. Ycrinüzden müdahale ötme
yiniz efendim, çok rica ederim. Lütfen. 

H A Y R E T T İ N UYSAL (Devamla) — Sayın 
Başkanım, lütfen, zabıtlara geçmiştir. Oradan 
ayakla r ı toprak tan kopuk, birisi küfret t i . Lüt
fen o sözü geri alsın. 

B A Ş K A N - - Etendim ihtar verdim. Şimdi 
tik siz sözünüze lütfen devam ediniz. (Gürül tü-
ler) 

ABDUKRAUMAN GÜLLÜ (Goıum) Va
tans ız! (Gürül tü ler ) 

I IAYKLTTİN UYSAL (Devamla) — lieııinı 
vatanım, 'burası ben ayaklarımda, çarıkla, elle
rim nasırla,, bu toprak la rda ekin elemişim. Ben 
bu. topraklarda, h u memleketle inanını;; ve çır
pınmışım. (Gürül tü ler ) Son bana vatanım üze
rinde ders veremezsin. I>en bu memleketin >*v>v-
ç.o'k m illiyet (İsiyim. Ben. . (Gürül tüler) . . . 

BAŞKAN - - Sayın Uysal., sözünü/ bitmiş
tir. (Gürül tü ler ) . . Müddetiniz bi tmişt i r («Sözü-
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nü kes» sesleri).. Kestim.efendim. Sayın Uysal 
sözünüz bitmitşir, lütfen inin artık (Gürültü
ler ve çan sesleri).. 

HAYRETTİN UYSAL .(Devamla) — Sen 
bana ders veremezsin. Ben bu topraklar üze
rinde doğmuşum, bu topraklar üzerinde kala
cağım ve topraklar içinde çalışan.. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Biz 
de öyle doğduk.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal müddetiniz bit
miştir (Gürültüler). 

Lütfen susalım arkadaşlar karşılıklı konuş
maya devam ctmiyelim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ayakları 
topraktan kopmuştur sözünü izah ettirmediniz, 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim? 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, ayağı topraktan kopmuş insanlar ithamı
nı izah ettirmeniz lâzımdır, izah ettirmediniz. Ne 
demektir? 

BAŞKAN — Şimdi tekrar söz mü verelim 
efendim? Lütfen oturun efendim. Tekrar söz 
vermeye hacet yoktur efendim. 

Sayın Bakan, buyuran söz sırası sizin efen
dim. 

TURHAN EEYZİOĞLU (Kayseri) — Beş 
dakika mı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan müddetin 5 dakika 
olduğunu arz ederim.' (Gürültüler) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENG İZ 
(Uşak) — Hayır. (Gürültüler) 

Sayın Başkan ve çok muhterem arkadaşlarım, 
burada Hayrettin Uysal arkadaşımız, «Türk öğ
retmenleri adına protesto ediyorum» demek sure
tiyle, öğretmenleri müdafaa şeklinde bir konuşma 
yapmıştır. (Gürütüler)-. Şimdi o takdirde bütün 
öğretmenler... 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
öğretmenlerin müdafaaya ihtiyacı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı bir dalı a müda
hale ederseniz ihtar vermek mecburiyetinde kala
cağım. Son defa olarak rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bütün öğretmen arkadaşlarımın 
mesuliyetini üzerine almış bir arkadaşınız olarak 
ifade edeyim; bir yıldan beri devamlı surette, 
Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı kanuni tasar
ruflara, gerek Meclislerde, gerekse, encümenlerde 
ve bunun dışında da gene öğretmenliğin müda-

fiiliğini üzerine almış arkadaşımız, arkadaşlariyle 
birlikte, basında Bakanlığımıza gayet geniş hü
cuma geçmiş bulunmaktadırlar. Bunların burada 
5 dakikada cevaplarının verilmesinin mümkün 
olmıyacağı gayet tabiîdir. Bu balamdan bu ce
vapların 5 dakikayla tahdidedilmemesi lâzım-
geldiği kanaatindeyim. (İşçi Partisi sıraların
dan gülüşmeler, alkışlar) Sayın Başkanım bu 
konuda bana müsamaha etmelidirler. (İşçi Par
tisi sıralarından «yok öyle şey», «olamaz öyle 
şey» sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bilindiği 
üzere Türk toplumu bugün birtakım fikir çatış
maları ve münakaşaları içinde bulunmaktadır. 
Bu fikir hareketlerin toplumun temel bünyesine 
zarar vermeden, seviyeli bir şekilde yürütülmesin
den faydalar beklenebilirse de, bu çatışmaların 
memlekette bir anarşi havası yaratacak şekilde, 
olumsuz istikamette gelişmesi karşısında da, konu 
üzerinde hassasiyetle eğilmek durumundayız. Top
lumumuzu sarsmak istidadında olaın bâzı aşırı 
cereyanların bu fikir çatışmalarının, yarattığı 
ortamdan faydalanma gayreti içinde oldukları, 
dikkatten kaçmamalıdır. Bilhassa son yıllarda 
demokratik düzenin memleketimizde yerleşip, 
kökleşmesinden endişe duyan bâzı çevreler, sis
temli bir şekilde toplumumuz için çok çekici 
olan bu konuları istismar etmek suretiyle, idare 
ve Devlet otoritesini yıpratmak yolunu tutumuş-
1 ardır. Bu sakîm zihniyet şimdi de, millî varlı
ğımızın en sağlam temellerinden olan muhterem 
öğretmen camiasını hedef almış gözükmektedir. 
Ruh ve iman bütünlüğü içinde bir kaya gibi kar
şılarına dikilmiş gördükleri öğretmen kütlesini 
zehirli dişleriyle şurasından! burasından kemirme
ye çalışmaktadırlar. (A. P. sıralarından alkışlar 
ve bravo sesleri) Bu tehlikeli bir oyundur. 

Değerli arkadaşlarım, ancak ne var ki, bu, ma
alesef sadece günümüzün meselesi değildir. Bu 
zihniyet zaman zaman öğretmenlerin siyânet 
meleği rolüne girersek, eline geçirdiği her im
kânı şerefli ve değerli öğretmen kütlesini par
çalamak birbirine düşürmek, politik ihtiraslarına 
basamak yapmak için çalışmıştır. (İşçi Partisi 
sıralarından siz parçalamaya çalışıyorsunuz ses
leri) Şimdi de asil Türk öğretmeni ölçüsüz ve 
hesapsız gerçek dışı birtakım iddialarla Bakan
lığımıza, karşı hattâ Devlete karşı ayaklandırıl
mak istenmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetiniz bitmiş
tir efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Hayır efendim. (Gürültülr) An
cak şu husus iyi bilinmelidir ki, vazifesinin ve 
sorumluluğunun şuur ve idraki içinde bulunan 
şerefli Türk öğretmeni, kendisinin istismar olun
masına asla müsaade etmiyecektir. (T. t. P. sı
ralarından, sıra kapaklarına vurmalar, sağdan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Gürültü yaparsanız, ben hiç. vaz-
iyed edemem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Burada müdafaasını yaptığınız, 
gazetelerde günlerden beri söylediğiniz öğretmen
lerin, burada, Atatürkçü müdür, devrimci midir, 
ne cins insan olduğunu şimdi izah edeceğim. 

BAŞKAN —• Lütfen Sayın Bakan, bağlayınız 
efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Demagoji ya
pıyor, Sayın Başkan. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Bakana şâ
mil değildir. Gruplar beşer dakika konuşur... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) •— Sayın Başkan, çok rica ediyorum, 
reye koyun, konuşup konuşmıyacağımı takdir et
sinler. Ben sevgili öğretmenlerimi müdafaa et
meye mecburum. Burada bana izafe edilen her 
şeyin cevabını vermeye mecburum. Bu, Büyük 
Meclisin çatısı a.ltmda hiçbir şeyin kapalı kalma
ması lâzımdır. Ben bir öğretmenim, beni bura
dan kimse indiremiyocektir, bu cevabımı verece
ğim. Bu kere öğretmenleri aynı yolun yolcusu 
vapamıyacaksınız. 

ALİ KARCI (Adana) — Bir Bakan böyle 
konuşamaz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Konuşacaktır. Siz böyle konuştu
ğunuz müddetçe ben de böyle konuşacağım, (Gü

rültüler) 
YUNUS KOÇAK (Adana) — Yalan söylü

yorsunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Devamla) •— Öğretmene söz söyletmiyeceğim... 
(Sağdan, T. İ. P. sıralarından şiddetli gürültü-
lor) 

YUSUF ZİYA BAHA DİNLİ (Yozgat) — 
Yal an söy 1 ü yorsun (Ş iddetli gü rültüler) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — 125 bin öğretmeni elinize vermiye-
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ceğim (Soldan alkışlar, sağdan şiddetli gürültü-
ler) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Öğretmen cel
lâdı.... 

BAŞKAN —• Sayın Bakan lütfen oturun efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Kaatilin kim olduğunu gösterece
ğim, müsaade buyurun, (Sağdan şiddetli gürültü
ler) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Demagoji ya
pıyorsun... (T. İ. P. sıralarından ayağa kalkma
lar), (Şiddetli gyrültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun, siz gürültü et
tikçe ben vazifemi yapamaz hale gelirim. Lütfen 
oturunuz. (Gürültüler) Oturmazsanız hepinize 
birden ceza veririm sonra, oturun efendim, otu
run efendim. 

Sayın Bakan Sayın Bakan lütfen bağla
yın efendim 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Gensoruda iddia edilen hususların hepsi en 
küçük bir mesnetten mahrumdur. Bir tek öğret
menin dahi Bakanlık emrine alınmasını veya mec
buri nakle tâbi tutulmasını gönlüm elbette arzu 
etmez. Fakat arkadaşlarım, öğretmenlik gibi 
ulvi mesleke leke süren... 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Senin gibi seviyesiz Bakan görülmemiştir... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Öğretmenlere 
kıyan sizsiniz, öğretmen kaatili!.. 

BAŞKAN — Yunus Koçak'a bir ihtar daha... 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Demagoji din

lemek istemiyoruz, kesin Bakanın sesini... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Devamla) —• İmtihanda öğrencisine kopye veren, 
kendi mcslekdaşı aleyhine meslekdaşlarını kışşır-
tan, sahte diploma tanzim eden... (Gürültüler) 

NAH İT MENTEŞE (Aydın) — Tahdit Ba
kana şâmil değildir, geçen sene tatbikatı vardır 
bunun. 

BAŞKAN — Efendim, kabul etmiş olduğunuz 
önerge, öyle bir tatbikata şâmil değildir. 

Sayın Bakan lütfen bağlayın efendim. (Gü
rültüler) 

RTZA KUAS (Ankara) — Başkalarının sö
zünü hemen kesiyorsunuz, Bakanı nkini de kesiniz. 
Kaçıncı ihtarı yaptınız, niye kesmiyorsunuz? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bir defa burada konuşmalarım sı
rasında sözlerim kesilmiştir. Bunu da Başkanın 
nazarı itibara alması lâzımdır. Konuşmam cümle 
halindedir. Müsaade buyurun tamamlıyayım. 

BAŞKAN — Konuşmaların tahdidi kabul 
edilmiş olduğu malûmunuzdur, Sayın Bakan. 
Lütfen konuşmanızı bitirin, yoksa sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bir siyasi partinin propagandasını 
yapan zina suçundan mahkûm olan, kendisine 
emanet ettiğimiz çocuklarımıza sarkıntılık eden, 
öğrencisinin ırzına geçen.. (Gürültüler) Evet, 
evet müdafaa ettiğiniz, Atatürkçü öğretmen bu 
işte!.. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Yalan söylüyorsunuz. (T. 1. P. sıralarından şid
detli gürültüler). 

BAŞKAN — Bahadmlı, size bir ihtar veriyo
rum. 

Sayın Bakan, konuşmanız anlaşılmıyor, esa
sen sözünüzü kestim. Başkanın ricasına bu ka
dar mukavemet etmek mümkün değil, rica ede
rim, sözünüzü kestim diyorum. Vaktiniz hattâ 
3 dakika geçti bile, binaenaleyh, kâfidir. Lüt
fen bırakın artık. Mikrofonu kapadım artık 
sözünüzü kestim. Rica ediyorum, mümkün değil. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ediniz 
konuşayım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bitti vaktiniz, 
3 dakika da geçti, rica ediyorum, ben sizi tekrar 
konuşturamam. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Cümlem bitiyor... 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

4. — İthalde alınacak Damga Resmi hakkın
da kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/301) (S. Sayısı : 182) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz Sayın 

(1) 182 S. Sayılı basmayazı 20.1.1967 ta
rihli 34 ncü Birleşim tutanağındadır. 

BAŞKAN — Söz vqremem... (Şiddetli gürül
tüler) Mümkün değil bir defa rica ettim bağla
yın lütfen diye, gürültülere sebebiyet vermeyin 
sözünüz kesilmiştir, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Tesadüfen bu temiz camianın için
de «Allah kim oluyor, Allahını ben yarattım» 
diyen meczubu... 

BAŞKAN — Lütfen kürsüyü terk edin Sayın 
Bakan, çok rica ediyorum, gürültülere sebebiyet 
vermiyelim, sözünüz kesilmiştir. Buyurun efen
dim... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Tekrar müsait zamanda bu genso
runun cevaplarını takdim edeceğim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, senatörlerden, T. İ. P sıralarında oturan
lar var, alkışlıyorlar, tezahürata iştirak ediyor, 
istirham ediyoruz, tezahürata iştirak etmesinler... 

BAŞKAN — Sayın senatör arkadaşların mil
letvekilleri arasında oturması İçtüzüğümüze ay-
kırırdır, lütfen kendilerine ayrılmış olan yerleri 
alsınlar efendim lütfen. 

Senatör arkadaşlar yerlerini alsınlar, millet
vekilleri arasında oturmalarına İçtüzüğümüz mâ
nidir tekrar rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gensoru önergesinin 
müzakeresi bitmiştir. Gündeme alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Gündeme alınmasını kabul edenler... Gündeme 
alınmasını kabul etmiyenler... 58 oya karşı 145 oy 
ile gündeme alınmaması kabul edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 

Kabadayı'nındır. (Yok sesleri) Başka söz isti-
yen? Sayın Şener, buyurun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, ithalde alınacak 
Damga Resmi hakkındaki kanun tasarısı üzerin
de görüşlerimi arz etmek istiyorum. Bilhassa bu 
kanunun maddeleri geldiğinde, ki 4 ncü madde 
üzerinde vermiş olduğum bir önergemin aynı 
zamanda burada izahını yapmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım^ ziraat âlet ve maki-
nalarrmn bilhassa zirai ilâçların bu Damga Res-
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minderi muaf olması için bir önerge de verdim. 
Takdir edersiniz ki, hangi Hükümet olursa ol
sun ve bu Hükümetin de zirai reform namı altın
da ve tâbiri diğeri ile toprak reformunu getir
diği zaman bilhassa ziraat âlet ve makin alarmın 
bu Damga Resmine tâbi olduğu takdirde bunla
rın -çiftçilerimize, ziraatçilerilmize daitıa pahalıya 
malolacağı hepinizin aşikârıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki 
ibu memlekette bugün iki milyondan fazla kara-
sapan vardır. Memleketimizde zirai reformu 
yapa'bilmek, toprak reformunu yapabilmek, 'bil
hassa zirai reformu meydana getirehilmek için 
ziraat âlet ve makinalarmın köylüye ucuz veri
lebilmesi için hepimizin bir görüşü vardır. İs
tihsali artırmak istiyoruz. Ne ile artıracağız? 
Karasapanla değil, ziraat âlet ve makinalariyle 
olacaktır. Damga Resmi Kanunu, bu âletlere 
tatbik edildiği zaman takdir edersiniz ki, ç'ok 
daha pahalı olacaktır. Zirai ilâçlar da. aynıdır. 
Zirai mücadeleyi yapalbilmek için ucuz ve bol 
ilâç vermek lâzımdır.* Bol vermek için de ucuz 
olması zarureti vardır. Köylünün satın al m a gü
cünün gittikçe güçleştiği hepinizin malûmudur. 

O halde mütemadiyen vergi koymak, ziraat 
âlât ve m akmalarını pâhalılaştırmak, ziraat 
araçlarını pâhalılaştırmak suretiyle köylünün 
istihsalini artırmak ve topyekûn millî geliri ar
tırmak mümkün değildir. Bugün millî gelirin 
hir rakama göre % 43, bir rakama göre % 50 
veya 53 ünü köylü teşkil eder, millî geliri ise zirai 
imahsulier olan bir memlekette zirai 'mahsulün 
istihsalini temin etmek için mutlaka ziraat âlet 
ve ilâçlarının ucuz verilmesi zarureti vardır. 
Onun için maddelerin g'örüşiülme'si sırasında, 
4 ncü madde üzerinde ziraat âlet ve m akmaları 
ile ziraat ilâçlarının bu vergiden muaf kılınması 
için sunduğum önergeye reylerinizin müspet ve
rilmesini arkadaşlarımdan rica ederim. 

Gübrelerde zaten tatbik edilen bir kararna
me vardır, hâli hazırda ithal edilmiş olan güb
relerden alınmadığı, ilgililerden yaptığım te
mastan anlaşılmaktadır. Onun için önergede bu 
hususta bir sarahat verilmemiştir. Ama ziraat 
âlât ve makinalarmın ve ziraat ilâçlarının ibu 
vergiden muaf tutulmasını, arkadaşlarımın bu 
hususta reylerini müspet kullanmalarını rica 
edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, bu
yurun efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
Ahmet Şener arkadaşımın, aşağı - yukarı, ayın 
fikrindeyim. Bir memleketin kalkınmasında rol 
oynıyaeak, ziraat aletleri ve bununla ilgili ilâç
lar ve gübredir. Memleketimizin % 80 i çiftçi 
ve köylü olduğuna göre bu Damga Resmi zirai 
âletlerinden alınırsa, ziraat aletleri zaten bugün 
Türkiye'mizde pahalıdır ve köylüye pahalı ola
rak satılmaktadır, bir de Damga Resmi aynı şe
kilde ilâve edilecek olursa köylü bunun altın
dan kalkamaz olacak ve köylü bunun sıkıntısını 
çekecektir. Gezdiğimiz yerlerde 'olsun, kendi 
'bölgelerimizde olsun, köylüler bugünkü ziraat 
aletlerinin pahalılığından şikâyet etmektedir. 
Eğer mümkünse, muhterem arkadaşlarımın oy 
kullanırken, ziraat âletleri ve çiftçi ile ilgili âlet
ler üzerinden Damga Resminin alınmamasını arz 
ederim. Hür m etlerimi e. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Şensoy. 

KEMAL ŞENSOY7" (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; benden evvel konuşan 
hatip arkadaşlarımın fikir ve mütalâalarına işti
rak etmemek elde değil. Köylüyü kalkındıraca
ğız iddiası içinde köylüye ucuz gübre, ilâç vadin
de bulunurken, zirai âlet ve edevatın kredi yo-
liyle, imkân nisbetinde, verileceğini bu muaz'zam 
kütleye vadederken, diğer taraftan gübrenin, 
ilâcın, ziraat âlât ve edevatının, fiyatlarının art
masını müncer kılacak İthalât Vergisi cihetini 
ihtiyar etmek, anagayemize tamamıyle muhalif 
düşmektedir. Sayın Ahmet Şener arkadaşımın 
'bu mevzuda, dördüncü maddeye taallûk eden 
mevzuda verdiği takrire -elbet t eki bu maddenin 
müzakeresi sırasında iştirak edeceğiz. Biz, zira
at âlât ve edevatını bu verginin şümulü dâhiline 
sokar, diğer taraftan memlekete ucuz gübre, 
ucuz ilâç ithal edeceğiz demek suretiyle köylü 
vatandaşlarımızı aksi bir yoldan kötü duruma 
düşürürsek, bunun sorumluluğu çok ağır olacak
tır. Bu bakımdan sözlerimin 'başlangıcında da 
ifade ettiğim gibi, bu iki arkadaşımın fikir ve 
mütalâalarına aynen iştirak ediyorum ve muafi
yet kısmmda bu hususların ehemmiyetle nazarı 
itibara alınmasını Sayın Meclisten rica ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

— 356 — 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, buyurunuz efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; kanun tasarısı
nın gerekçesinde 1963 yılında 185 sayılı Kanun
la ithalâta tahmil olunan % 5 Damga Resmi mü
kellefiyeti dolayısiyle ithal malları endekslerin
de belirli bir yükselme meydana gelmemiştir de
nilmektedir. Bir kere hem kanun tasarısının ge
rekçesinde, kanunu haklı göstermek yönünden 
kaleme alman hususları belirten ifadeler bir ya
na, bu vasıtalı vergilerin, artık arka arkaya ka
nun halinde Meclisimize gelmesi ve bu çeşit bir 
vergi yoliyle devlet gelirlerinin artırılması, hiç. 
şüphesiz, sâ'bit gelirli vatandaşları sıkıntıya dü
şüreceği gibi, çok yakın bir zamanda ekonomi
mizi bir enflâsyona da itecektir. Şimdi 1963 yı
lında yüzde 5 Damga Resmi mükellefiyeti do
layısiyle ithal mallarında endekslerde 'belirli 
bir artış yoktur, diyen gerekçedeki ifade, 'bakı
nız ne kadar yanlıştır : Şimdi endekslere göre 
ithalât maddelerinde 1963 ortalaması 125,2 ilçen 
1966 Kasımında 174 e çıkmış bulunuyor. Kim
yevi maddelerde de aynı oranda, 17,5 - 18 gibi bir 
artış görülmektedir. Demek oluyor ki, şimdi bu 
kanun tasarısı ile ithalâttan alınacak Daın'ga 
Resmi yüzde 15 e kadar artırılırsa süratle itimi 
maddelerinde bir artış görülecek ve 'bu suretle 
bir enflâsyon yolu açılmış olacaktır. Esasında 
benden önce konuşan arkadaşlarımızın da ifade 
ettiği gibi, her gün fiyatlarda görülen artışın ve 
diğer yandan da tarımla uğraşan büyük kütle
nin tarım araçlarına daha zor kavuşabilmesi yö
nünden tarım araçları üzerindeki bu ithalâtta 
Gümrük Resminin alınmaması konusunu da des-
tekliyerek, bu kanunu olumlu karşılıyamadığı-
mızı ifade eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (tstanlbul) — Muhterem ar

kadaşlar, karşınızda bulunan kanun, basit 4 say
fa içerisine sığdırılmış 'bir kanundur ama içinde 
yılda 650 000 000 liralık yeni bir vergi vardır. 
Ve bu vergi, Anayasamızda esas olarak alınmış 
'bulunan sosyal adalet ilkesine ve vergilerin her
kesin gücüne göre alınması ilkelerine aykırı ola
rak fakir vatandaşın sırtına yüklenmektedir. 
Daha doğrusu vatandaşın gücünün araştırılma
sına imkân vermiyen vasıtalı vergi yoliyle va
tandaşa aktarılmaktadır. Öyle ise bu vergi, doğ
rudan doğruya 30 000 000 vatandaşın, fakir zen

gin demeden, sırtına yüklenen bir vergidir. Bun
dan dolayıdır ki, böyle bir kanunun karşısında 
olmamız lâzımgelir. Şüphesiz hükümetler icraat
larını yapmak için, plânları gerçekleştirmek için 
vergi almak durumundadır. Fakat bu vergiyi 
alırken vasıtasız vergileri değil, dönüp dolaşıp 
fakirin sırtına gelen, ekseriyeti fakir olan bir 
memlekette o ekseriyetin, o çoğunluğun sırtına 
yüklenecek bir vergi değil, gücü tesbit edilen, 
vergi vermek imkânı olanlardan vergi alınması 
lâzımgelir. Bundan dolayıdır ki, bu kanun, halk
tan yana olduğunu söyliyen Adalet Partisinin 
sözlerine de aykırı bulunmaktadır. Çünkü, İm 
kanun halktan yana bir kanun değildir. 

Efendim, başka yolu yok mııdjır1? Yolu var
dır. Vergi alınabilecek muattal bırakılmış kay-* 
nakları işletmek, onlardan tam randımanla ver
gi almak mümkündür. Vergi açıklaması gibi, 
servet beyannamesi gibi müesseseleri muhafazi 
etmekle, vergi kaçakçılığına karşı ciddî tedbir
ler almakla bunun bir kısmının temin 'edileceği 
ortadadır. Petrol meselesine ciddî olarak el koy
makla vatandaştan daha az vergi almak ve büt
çeye aynı zamanda para getirmek mümkündür. 

Şimdi bendeniz iki tane kamın üzerinde, şöy
le ka'ba taslak ifade etmek istiyorum, bir tanesi 
3 500 000 Gelir Vergisi mükellefinin, köylüsün
den, kahvecisinden, serbest meslek erbabına, 
tüccarına ve memuruna kadar, en a:z geçim in
dirimini ortadan kaldırıp, kaynak teinin eden 
'bir kanun* buradan 'geçti, biliyorsunuz. Bu 
400 000 000 u kimden aldık? Tuttuk, parası az, 
kendisi muhtaç ve daha evvel çıkarılmış kanun
larla en az geçim indiriminden daha fazla isti
fade etmesi lâzımgelen insanlardan aldık. Şimdi 
de 650 000 000 lirayı da, gümrükten giren istis
nalar hariç, burada sayılan istisnaların haricin
de kalan, bütün maddelerden alınacak bir vergi 
ile bütün Türk vatandaşının sırtına yüklüyoruz. 
Nerede sosyal adalet, nerede halk sevgisi?.. Sos
yal adalet, bir anlamda da halk sevgisi demek
tir, halkı düşünmek demektir. 650 000 000 luk. 
tamamen halkın sırtına yüklenecek, bir vergi 
getirilirken halkın çok iyi düşünüldüğünü ileri 
sürmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, şu noktayı da ifade 
etmek isterim, 1963 senesini hatırlıyorum, o sı
rada vergi reform kanunları geliyor ve bunlar 
konuşuluyor. Kıymetli Adalet Partili arkadaş
larım, teker teker kürsüye geliyor ve bütün bu 
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kanunlara karşı çıkıyorlar. O zaman yüzde beş 
ile gelen kanunun karşısında konuşan arkadaş
larımı şöyle hayalimde canlandırıyorum; Cevat 
Önder arkadaşım, Savacı arkadaşım ve daha 
başka arkadaşlarım... Sayın İhsan O ursan da ko
nuşuyorlar. Belki kelimeleri aynen kullanmı
yorlar ama söyledikleri lâfların, söyledikleri de
ğerli sözlerin sonucunda onların da bu işe karşı 
oldukları anlamını çıkarmamak mümkün değil
dir. Enflâsyondan bahsediyorlar, enflâsyonun 
körükleneceğinden bahsediyorlar, hayat pahalı
lığından bahsediyorlar. İşte arkadaşlarım, şimdi 
Adalet Partisi iktidardadır, o arkadaşlarımız da 
bu sıralardadır vcyahutta bu sıralara gelmeme
yi tercih etmişlerdir. Şimdi vaktiyle söylemiş ol
duklarını kendilerinden bekleriz, o fikirlerinde 
İsrar etsinler ve bu kürsüye gelip, halkın sırtı
na yük olacağını ve enflâsyonu körükliyeceğini 
söyledikleri hareketin % 10 fazlası yapıldığı za
man, % 10 fazlasiylc söylesinler. Ama ne yazık 
ki, o sıralardan ses gelmiyor ve halkın sırtına bu 
vergi biniyor. 

Arkadaşlarım, geniş kütlesi fakir olan bir 
memlekette, şüphesiz genel olarak fakir olan 
halkın sırtına binen bu vergi ile gerçekten enf
lâsyon üzerine tesir yapacak, enflâsyon ist tesir
leri artıracak bir hareket yapılmaktadır. Adalet 
Partili arkadaşlarımın lf>63 yılında söyledikleri 
sözl e rine katılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple bu ka
nunu kabul etmeye imkân yoktur. Esasına da 
muhalifiz ama, hiç olmazsa bunun mâkûl ölçüye 
indirilmesi gerekir. Bu kaynağı reform yapılır
ken yüzde 5 diye kabul ettik ve şimdi yüzde .10 
artırılıyor. Bu, doğrudan doğruya halka intikal 
edecektir. 

Asıl hazin ciheti, organize olmamış bir piya-
ısada % 10 hık bir zammın üzerine 'belki de daiha 
fazlası eıklemerek, şu maaşlarda ve siairode olduğu 
gibi, bir psikolojik duyguyla, düşünceyle «Bir 
artırma fırsatı geçmiştir elimize, % 10 artıra
cağımız yerde % 20, %'50, % 70 artıralım» di
yenler de çıkacaktır. Onun için hazin olarak gö
rüyorum halkımız bakımından durumu ve diyo
rum ki, muhterem arkadaşlarıma, bunun nishe-
tini hiç olmazsa % 10 a indirelim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, aktarma 

kanununa oy kullanmamış olan arkadaşlarımız 

var mı?.. Y'ok. Oylama muamelesi bitmiştir. Bu
yurun Sayın Fethi Oelikbaş. 

FETHİ ÇELİİvBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, evvelâ tadarının esbabı mucibevsi 
üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Müzakereleri takibettim. Bu müzakereler
de konuşan hatip arkadaşların ihtilâfa düşme
lerinin başlıca -sebebi, bu ithalâttan alınacak 
Gümrük Resminin akislerinin memlekete ithal 
edilen başlıca maddelere göre neler tutabileceği 
hakkımda hiçbir fikir vermemekten doğuyor. 
Halbuki vergi kanunları, verginin inikasını da 
erbabı mucibede oldukça geniş ölçüd© göstere-
bildiği takdirde, Hükümetin bu çeşit kanun ta
sarılarınım 'müzakeresinde kolaylığı olacağı mu
hakkaktır. Çünkü konuşan arkadaşlarımızırı 
çoğu, bunun adaletsiz .neticelerinden endişe et
mektedirler. Halbuki, bu resmin akislerinin ne
relere gideceği, hangi maddelerde olacağı, iyi 
kötü yapılan ithalâtla birlikte belli olursa bu 
münakaşalar hiçolıuazsa yapılamryaeaictır. Ma
liye Bakanlığı, memleketimizde böyle bir esba
bı mucibe yapabilecek bir İdareyle de sahiptir. 
Gayet iyi çalışan bir tetkik kurulu vardır, iyi 
yetişmiş elemanları vardır. Jler yıl bütçe ka
nunu lâyihasına getirdikleri geniş gerekçe be
nim bu 'sözlerimin açık delilidir. Bu itibarla 
vergi meseıelcri, en 'küçüğümden en •büyüğüne 
kadar, memlekette bütün vatandaşları ilgilen
diren bir konudur. Siyasi partileri de geniş öl
çüde ilgilendirir. Ben Maliye Bakanlığımi'zın, 
badema, her vergi kanlın tasarısında genişçe bir 
»esbabı mucibeyle Meclis huzuruna gelmesini 
temenni ediyorum. Esbabı mucibede, bu çeşit 
resimlerin alınmakta olduğu umumi olarak ifa
de edildikten sonra, misal olarak Hindistan ile 
İngiltere verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı Türkiye'
nin plânlı devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç 
duyulan finansman kaynaklarını seferber et
mek, malî ikayı tak sağlama maksadına matuf 
olduğuna göre, İngiltere'nin sadece bir palyatif 
kareikterini taşıyan, muvakkat bir zamana mün-
hasın kalacak tediye bilançosunun açığımı ber
taraf etmeğe matuf bir siyasetini, bir tedbirini, 
hattâ misal olarak, getirmek doğru değildir. 
Ama Hindistan misali hakikaten doğrudur. 
Bu itibarla tediye bilançosunun: açığını, pasi-
fiye-sini bertaraf etmek maksadiyle getirilecek 
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bu çeşit vergi veya resini kanunlariyle malî 
kaynak yaratmak maksadına matuf olarak ge
tirilenler arasında, mahiyeti icabı, büyük fark 
vardır. 

Bu farkı şu sebepten söylemek istiyorum : 
Bizde artık ithalâttan alman Gümrük Resmi, 
Gümrük Vergisine ımunzam bir vergi kar ekte-
rini taşımak yoluna girmiş, muvakkat bir ted
bir olmaktan çıkmıştır. Halbuki İngiltere'de 
% 15 ile başlıyan vergi sonra % 10 a veya 
% 5 e indirilmiştir sonunda da kalkaca'ktır. 
Bu itibarla vergi sistemimizde devamlı olarak 
geri almak istidadında olan bir vergi ile mu
vakkat bir tedbir karakterinde olan bir şeyi 
karıştırmamak Maliye Bakanlığının vazifesidir. 

Bunu belirttikten sonra, şu noktayı bilbaıssa; 
Muhterem Heyetin dikkatine arz ütmek için 
bâzı maruzatta bulunacağım: 

Türkiye, Avrupa Ortak Pazarına girmek 
için bir anlaşma imza etmiştir. Vakıa bu, 20' 
küsur sene sonunda tahakkuk edebilecektir 
ama bu Ortak Pazara girme keyfiyeti Türki
ye'yi eğer tam üye olarak girmeye muvaffak 
olabilirse, ihracat ve ithalâttan elde ettiğimiz 
kaymaklardan muayyen ölçüde vazgeçmek du
rumunda bırakacaktır. Hiç olmazsa, Ortak Pa
zar üyelerinden yapılacak ithalâta, ithalât ver-
ıgiltori ve onunla alâkalı bu çeşit resimler alm-
mıyacak, yirtmi küsur sene Sonra olmakla bera-' 
iber, bu şu demektir; Türtk maliyesinde artıık 
Ortak Pazarla ilişkilerimizle göre vergi mevzu
atımızı yürütmeye çalışmak, bugünden üzerin
de duracağımız mühim bir dâva haline gelmiş
tir, buna Hükümet ehemmiyet vermelidir. Tür
kiye'ide plânlı kalkınma devresine girdiğimiz 
günden itibaren, malî kaynak yaratmak işimiz 
(bir dâva olmakta devam ediyor arkadaşlar. 
Bunun üzerinde, vergi reformunda yapılacak 
birtakım çalışmalarla, bilhassa tatlbikatta vergi 
zayiatını önliyeeek tedbirlerle epey mesafe al
mışızdır. Fakat kanaatim odur ki, bilhassa gelir 
vergisi mükellefleri arasına girebilecek olanlar
dan girmiyenler henüz pek çoktur. Gelir Vergi
si mükellefi olmak durumunda olanlar, kendi
lerinin hakikaten bu kanunun hükmüne girip 
girmediği hususunda bilgi sahibi değildir. Ge-
lir Vergisi Kanunu çıktığı ilk yıllarda, hatırlı
yorum 1949 yılımda, bu verginin Türkiye'ye ge
tirdiği yenilik, devamlı olarak radyolardan va

tandaşa tebliğ edilir ve vatandaşlar bu mevzu
da öğretilmeye çalışılırdı. Ben Maliye Vekâle
tinin böyle bir çalışmaya yine geçmesini arzu 
etmekteyim. Çünlkü bu sistem, Gelir Vergisi 
mükellefi olmak için 5 000 liranın üstünde men
kul ve gayrtimemkulden bir gelir sahibi olmayı 
kâfi görüyor. Ben piyasada o çeşit ticaret er
babı bilirim ki, 5 000 liradan fazla gelir sahi
bidir, fakat mükellefiyet dışında kalmıştır. Bun
ların Gelir Vergisi mükellefleri arasına alınması 
için, Maliye Bakanlığı hangi vatandaşların ge
lir vergisi mükellefi olmak durumunda oldu
ğuna dair, onları uyarmalı ve zaman zaman, 
sadece Gelir Vergisi mükelleflerini değil, Ge
lir Vergisi mükellefi olmak durumunda olan
ların da mükellefiyeti için beyanname vermiş 
'midir, vermemiş midir yolunda kontrol cihazı
nı kurmalıdır. Bununla Devlete büyük varidat 
isağlıyaJbileceğimiz kanaatini taşıyorum. 

Sonra, geçen yıl, daha evvel kalbul ettiği
miz neşir yolu ile (mükellefin ödedikleri vergi
lere ait rakamları görünce üzüldüm arkadaş
larım. Bırakıyorum zarar eden bâzı firmaları, 
ama 50, 30, 20 lira, Türkiye'nin şartları bakı
mlından Garp memleketlerinde olmamakla be
raber, Türkiye İde vergi zayiatını önlemenin 
tatbikatını, mekanizmasını iyi kurmamış ol
duğumuzu dikkate alarak, acaba bu konuda 
bir taiban mükellefiyeti tesis edebilir miyiz? 
Bunun üzerinde durmak lâzımgelir kanaatini 
şahsan taşıyan bir arkadaşınızım. Meselâ üç 
taksitte ödeniyor. Bu müesseseler içerisinde 30 
lira kâr gösteren, üç taksitte ve her taksitte 
dkiyüz lira ödiyemez mi? ödiyebilir arkadaş
lar, ödemelidir. Bunu bir fikir olarak huzu
runuza getiniyoruım. Türkiye şartları bakımın
dan, Garp âleminde yok, onu söylüyorum, 
çünkü âdil değildir, kazandılkça vergiyi artırı
yor, elâstiki bir müessesedir. Gayet iyidir as
lında, ama memleketimiz şartlar bakımından 
vergi ödemek... Bilirim ben, 1949 senesinde 
Kazanç Vergisi sisteminden Gelir Vengisi sis
temine geçeceğimiz zaman, toplanan bir kon
grede dinlediğim şeylerden hayretler içinde 
kaldım ve bâzı çıok açık konuşan mükellefleri
miz demişlerdir ki, «biz gelirimiz arttıkça 
memlekete fazıla vergi ödemek terbiyesini al
malıyız, Kazanç Vergisine nisbetle iyi bir ver
gi sistemidir.» Allak, razı olsun o sayede tasa-
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TI umumi efkârda büyük bdr destek kazandı. 
Orda güldüm ki, bâzı vatand aslanımız, henüz 
Devlete karışı vergi mükellefiyeti konusunu, 
asırlardan beri gelen şerefli bir telâklkimiz'O 
dayanan askerlik vazifesi gibi telâkki 'ötme-
'mök'todir. Askerlik vazifesinden kaçmak mcv-
izuuıbaıbsolmuyor, çünkü eengâver bir milletin 
çocuklarıdır, şanlı ordu içinde vazife almak
tan şeref duy m aktadır. Eskiden bu yokmuş 
çjok oskd zamanlarda. Ama bugün bu telâkki
ye varmışız. Vergi mevzuunda da bunu uyan-
'dırmak lâzımdır. 

1949 yılındaki münalkasalarda şunu duy
dum; yüzde 5 niısıbctindon fazla vergi mi öde
nir? 

Bugün Türkiye'de yapıtı ğmuz tahlillerle 
yüzde 60 küsur nisbotinde vergi ödeme nokta
sına gelmişizdir arkadaşlar. Bu -büyük bir ba
şarıdır Türkiye'de 1949 - 1964, 1905. te yüzıde 
67 küsur nisbetinde vergi öder hale gelmişiz-
dir. Bu küçümsenecek bir husus değildir. Bu 
itibarla Maliye Vekâletimiz, teşkilâtımız, hat
tâ bavsmi'muz bu konuda mükellefleri kaçaJkçı 
olarak değil, bir kısmı hakikaten ne ödiyeec-
ğini bilmemek yüzünden, bir kısmı hakikaten 
kötü niyetli olalbilir, ama bir zümreye kaçak
t ı demek ağırdır. Tok tek yakalıyacaksınız 
onları, zümreyi kötülemek doğru olmaz arka
daşlar. Hukukun bir kaidesidir, bcrıcati ziım-
nıeıt asıldır. Herkese evvelâ doğrudur dlyeeeik-
'siniız, yakalarsanız kanunların pençesinden 
yakasını kurtaramasın diye taıkilbcdeeeiksiniz. 

Bu bakımdan, Maliye Vekâletimiz, 1949 dan 
beni Gelir Vergisi sistemlinin memlekete ka
zandırdığı noktasından hareket etımek sure
tiyle, pek çok yeni mükellefleri Gelir Vergisi 
isisteımino alabilmenin gayreti içine girmelidir 
ve bu gayret içine girerken şu vergi açıkla
masını tetkik ed'erek, değerlendirerek Türki
ye'de koıymıyaeak Gelir Vergisi mükellefine 
bir ağırlık teşkil etmiyecek şekilde acaba bir 
taban mükellefiyeti tesis edebilir miyiz konu
sunu düşünmelidir. Bunda şahsan büyük fay
da görüyorum. 

Benden evvel konuşan bâzı • arkadaşlarımız, 
tarımla ilgili hususlarda bu resmin tatbik edil
memesini tal ebetti er, takrir vermişler, yerinde
dir arkadaşlar. Plân çalışmalarımızda asıl felse
femiz bu idi. Destekleme mubayaalarına karar 
vermeye geçtiğiniz sıralarda bu konulardaki mü
tehassıs arkadaşlarımız bunun âdil olmadığını, 
bâzı desteklemelerden büyük müstahsili arın fay
dalandığını, küçüklerin faydalanmadığını, daha 
çok istihsalde kullandığı malların fiyatlarını in
dirmek suretiyle vergilerde bir himaye tatbikini 
ileri sürmüşlerdir. Ama bu bir tetkik meselesi 
idi. O günden bugüne bu tetkiklerin yapılmış ol
ması lâzımgelir Hakikaten müstahsilimiz, satın 
aldığı malları ucuza tedarik etmek suretiyle, is
tihsal masraflarını indirebilirse o zaman destek
leme mubayaasından muayyen ölçüde sarfınazar 
ederek sosyal adalete daha uygun bir politika 
gerçekl eşti rebil ir kanaatindeyim mütehassısların 
fikri de esasen bu idi. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — RCD toplantısı münasebetiyle memle
ketimize ve bu arada Millet Meclisine gelen Pa
kistan ve İran Dışişleri Bakanlarına «IIoş geldi
niz», denilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bir dakikanızı 
rica edivorum. 

Muhterem arkadaşlarım, RCD toplantısı mü
nasebetiyle memleketimizi teşrif buyurmuş bulu
nan Pakistan ve îran Dışişleri Bakanları ve mai
yetleri, Meclisimizi teşrii' etmiş bulunmaktadır
lar. Yüco Meclis adına, kendilerine hoş geldiniz 
derim. (Alkışlar, bravo sesleri) 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (DEVAM) 

BAŞKAN — Efendim devam buyurun. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu konu

da da çok kıymetli maliyecileri bünyesinde top
ladığını yakından bil gidim maliyemizin Tarım 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, mütehassısları ile 

birlikte bir tetkike girmesinde büyük fayda 
umarım. Eğer tatbikat bakımından mahzurlar 
yoksa maddelerde o imkân verilmemiş gördüm 
arkadaşlarımızın takriri ile birlikte ihraca müte
veccih konularda, meselâ bâzı ihraç emtiamızın 
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ambalaj maddesi hariçten gelmektedir. Bunun 
muvakkat kabul ile ithal edilemiyenleri varsa 
devamlı olarak satın alınarak ve saire olarak, 
belki jütte mütte filân olabilir, onun da dikka
te alınması hususunda Komisyonun dikkatine; 
arz etmeyi faydalı görüyorum. Çünkü Türkiye 
için tarımda istihsal masraflarını artırarak istih
sali çoğaltmak, maliyet fiyatlarını düşürmek ne 
kadar mühim ise, ihracaatta milletlerarası reka
bette, hem kalite, hem fiyat bakımından «Com-
petitive» mal istihsal edebilmek yani rekabet ede
bilir mal imal edebilmek, o kadar ehemmi
yetlidir. 

Maruzatım bu kadardır. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kanu

nun tümü üzerinde şimdiye kadar 12 arkadaşı
mız konuşmuş bulunmaktadır. Kifayet önerge
si gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısının üzerinde yeteri kadar gö

rüşülmüştür. Kifayetin oylanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Fahri Uğrasızoğlu 
Uşak 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Önerge aley
hinde söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Ccvat Önder, 
aleyhte. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, Reşit Ülker arkadaşım burada yap
mış olduğu görüşmede bendenizin ve Sayın 
Savacı arkadaşımın ve bâzı Adalet Partisi Gru-
puıia mensup arkadaşlarımın isimlerinden bah
sederek, Adalet Partisinin muhalefette iken 
vergi artırmalarının aleyhinde bulunduğunu ve 
fakat Adalet Partisi iktidara geldiğinde, ver
gi artırma yoluna gittiğini, beyan etmiştir. 
Şimdi, kifayet önergesi gelmiş bulunmaktadır. 
Kifayet önergesi kaibul olunduğu takdirde, 
Adalet Partisi muhalefetteyken, beyanlarımı
zın neye istinadettiğini, şimdi ise iktidar men
subu olarak hangi düşüncede olduğumuzu 
arz ve izah etmememiz mümkün olamıyacaktır. 
Bu itibarla bendeniz, Sayın Reşit Ülker arka
daşımızın beyanlarının cevaplandırılması ve 
bir de yine, benim bulunmadığım bir celsede, 
Sayın İlyas Seçkin arkadaşımın da aynı şe
kilde yapmış olduğu beyanlarının cevaplandı-
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rılması için, kifayet önergesini kabul etmeme
nizi ve bendenize de konuşmak için fırsat ver
menizi istirham etmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre, kifayet önergesini oylarınıza arz edi
yorum. Kifayet önergesini kabul edenler... 
Kabul ctmiyenlcr... Kifayet önergesi kabul 
edilmiştir efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Komisyon 
adına cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi kabul edildi, 
evvelce isteseydiniz. Kifayet önergesinden son
ra mümkün değil efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kaibul edilmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... İvedilik ve öncelikle görüşülmesi hususu 
kabul edilmiştir. 

1 ne i maddeyi okutuyorum.' 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 

Madde 1. — İthalât sırasında düzenlenen 
Gümrük Giriş Beyennamesi ihtiva ettiği eşya
nın Gümrük Vergisine esas olan kıymeti üze
rinden Damga Resmine talbidir. 

Gümrük Giriş Beyannamesi düzenlenmeme
si halinde bunun yerine kullanılan sair giriş 
tahakkuk evrakı da aynı şekilde resme tabi tu
tulur. 

Bu mükellefiyet Gümrük Kanunu hüküm
lerine göre vergi ödeme mükellefiyetinin baş
ladığı tarihte doğar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Kemal Şensoy. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 1 nci maddenin esası 
üzerinde bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız, 
bizde her nedense âdet haline gelmiştir, kanun 
vâzıı bir kanun çıkarır, düzenlemiş olduğu 
maddenin mânasını anlamakta kendisi güçlük 
çeker. Hakikaten 1 nci maddeyi anlıyaıbilmek 
için (gümrük işlerinden, Damga Resminden 
enine boyuna anlamak lâzımdır. 

Şimdi, deniliyor ki, «İthalât sırasında dü
zenlenen Gümrük Giriş Beyannamesi ihtiva et
tiği eşyanın Gümrük Vergisine esas olan kıy
meti üzerinden Damga Resmine tabidir.» İçi
mizde hukukçu olan arkadaşlarımızdan, öyle 
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talimin ediyorum ki, hiçbirisi maddeyi bu hali 
ile ^okunduğu takdirde bir şey anlamıyor. Söz
cü arkadaşlarımızdan istirham ediyoruz, bunu 
'bizim anlamamız meselesini bir tarafa 'bıraka
lım, her okuyan ve düşünen 'bir kimsenin anlı-
yaibileceği bir .şekilde 'bu maddeye bir vuzuh 
getirsinler. İstirhamım budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ba§ka söz istiyen var mı efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlar, ithalde alınacak Damga Res
mi hakkındaki kanun tasarısının birinci mad
desinde muhterem arkadaşımız Kemal Şen-
soy'un izhar buyurdukları endişe varit değil
dir. Madde gayet sarihtir ve hattâ 185 sayılı 
ve dört seneden beri tatbik edilogelen kanun 
metni de aynı cümleleri ihtiva etmektedir. 
«İthalât sırasında düzenlenen Gümrük Giriş 
Beyannamesi ihtiva ettiği eşyanın Gümrük 
Vergisine esas olan kıymeti üzerinden Damga 
Resmine talbidir.» İfade o kadar bariz, sarih ve 
anlaşılması kolay bir şekildedir ki, âdeta ben 
'bunu tavzih etmekte güçlük çekeceğim. Hür
metlerimle. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Muhteremi ar

kadaşlar, birinci maddenin gayet vazıh olduğu
nu beyan ettiler. Bunu bir misalle .aydınlatsın
lar, bir misal versinler, «vergi şu lölçüdc alına
caktır» desinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komitan. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEV

FİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, sual sahibi kıymetli arkadaşım 
galiba sadece maddenin birinci cümlesin
deki müphemiyetten ~ ziyade maddenin tü
mü üzerinde bir endişeleri olduğunu ifa
de etmek isterler. 1 nci madde, kanu
nun esas nüvesini teşkil etmektedir. İthal mal
ları üzerinden daha önce 1 nci Beş Yıllık Plânın 
öngördüğü yatırımlara finansman kaynağı ol
mak üzere 185 sayılı Kanunla bir miktar ithal 

malları üzerinden Damga Resminin alınması ve 
bunun da % 5 nis betinde oluşu kanunlaşmış idi. 
Bu defa, 2 nci Beş Yıllık Plânın öngördüğü 
yatıranlara, finansman kaynağı olmak üzere, 
Hükümetçe düzenlenen bu kanun tasarısının 
gerekçesinde arkadaşımızın endişeleri, .açık ola
rak ifade edilmiş bulunmaktadır. Ancak bu 
nisbet üzerinde İm kanun tasarısının 2 nci mad
desi «Bu resmin nisbeti yüzde 15 i geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca terfbit olunur» şek
linde bir ifade kullanmaktadır ki, .birimci mad
de ile alâkası yoktur. Sadece alınacak Daımga 
Resminin yüzde nisbeti 2 nci madde ile ilgili
dir. Ancak şunu bir misal olarak -arz edeyim 
ki, ithalât sırasında düzenlenen gümrük giriş 
beyannamesi - ki, her ithal edilecek emtia için 
lur gümrük giriş beyannamesi -düzenlenil' - bu
nun ihtiva ettiği emtianın Gümrük Vergisine 
esas olan kıymet üzerinden ayrıca bir Daımga 
Resmi tahsiline aidolan ifadeyi mutazammındır. 
Birinci maddenin ıbirinci cümlesi 'bu şekildir. 
Bu isdbeple, bir misal arzı dahi lüzumsuzdur 
k;i naa [indeyiz. Hürm eti erimi e. 

. SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) 
hakkında söz rica ediyorum. 

Madde 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında mı 
efendim ? 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ccvat Önder, birinci 
madde hakkında mı söz istiyorsunuz? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — İkinci mad
de hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Onan 

SÜLEYMAN ONAN ('Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bilûmum ithalât malların
dan alman Damga Resminin Artırılması için 
bir kanun teklifi ile karşı karşıya gelmiş bulu
nuyoruz. Şimdiye kadar ithal mallarına çeşitli 
surette ibindirilen vergi neticesi ithal malları 
ile ilgili vatandaşlarımız zaten (bizar, muztarip 
ve şikâyetçi idiler. Bilhassa ziraat ile uğraşan, 
ziraat alet ve makmaları, çeşitli kimyevî güb
reler, çeşitli ziraat ilâçları, İrandan köylü, çift
çilerimiz dehşetli ışekikle şikâyetçiler. ıBu ımad-
dedo, şayet böyle birşey eklenmesi kesinleşmiş 
ise, Ziraat alet ve makin al arı ve benzeri ziraat 
emtialarına Damga Resminin bindirilmem esini, 
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onların bu maddeden çıkarılmasını istirham ede
ceğim. 

Dördüncü madde ile birinci maddenin de 
bağdaştığı kanaati bende movcudolmadıgı için 
burada bunu dile getiriyorum. Takdir Yüksek 
Mcclisinizindir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (başka söz is-
tiyen yok. Maddeyi yeniden okutup «yılarınıza 
sunacağım. 

(Birinci madde yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum, efendim. 

MADDE 2. — Bu resmin nöbeti, % 15 i 
göçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur. 

Ancak, Bakanlar Kurulu ' lüzumlu gördü
ğü hallerde tesbit edilen bu nisbet üzerinde ge
rekli değiştirmeleri yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında Sayın 
Cevat Önder. 

İL YAS StöÇKtN (.Ankara) — Ben de sö.z 
istiyorum. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında mı Sa
yın Seçkin. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, 2 nci madde, Yüksek malûmunuz 
olduğu veçhile, resmin nisbetini yüzde 5 ten 
yüzde 15 e çıkaran maddedir. Besinin nisbetinin 
yüzde 5 ten yüzde 15 e çıkarılmasının sebebi, 
gerekçesi kanun tasarısının umumi 'gerekmesin
de belirtilmiştir. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, vergi
nin üç fonksiyonu vardır. Geli fonksiyonu, sos
yal adalet fonksiyonu, teşvik fonksiyonu.. Ge
lir fonksiyonu bu konuda öngörüldüğü içindir 
ki, 'verginin, resmin 'iıisbeti yükseltilmiş vazi
yettedir. Bâzı vergiler verginin gelir fonksiyo
nu nazarı itibara alınarak konulur, bâzı vergi
ler, verginin sosyal adâlot fonksiyonu nazarı 
itibara alınarak konulur, bâzı vergiler de ez
cümle yatırım indiriminde, verginin teşvik 
fonksiyonu nazarı itibara alınarak müesseselcş-
tirilir. 

Muhterem arkadaşlar, kalkman bir .memle

ketin yatırımlarının karşılanması için, kaynak
lara ihtiyaç vardır. Âmme hizmetlerinin görü
lebilmesi âmme müesseselerimin çalışabilmesi 
için de kaynaklara ihtiyaç vardır. Başlıca kay
nak vergidir. Vergiyi Anayasamız 61 nci mad
desinde gayet güzel şekilde vaz'etmiştir. Bende
niz bu v esiyle ile 61 nci maddeyi, siz muhterem 
arkadaşlarıma, bir defa daha hatırlatmak is
terim. 

«Herkes, kama giderlerini karşılamak üzere, 
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü
dür.» 

İşte malî ıgücü olan herkesten, malî ıgücü 
olan her konudan vergi almak lâzımıdır ve şart
tır. Malî gücü, malî takati müsaidolmadığı 
takdirde vergiye gitmek, vergilendirme yapmak 
Anayasaya. Anayasanın ruhuna aykırı düşer. 
Biz Adalet Partisi mensupu olarak muhalefet
te iken, vergi takati olmıyan konuların vergi
lendirilmesi sebeibiyle ımuhalefetimizi arz etmiş
tik. Vergi ithalâtı, vergi takatinin, vergi gücü
nün var olduğu .bir konudur. Bu itibarla böyle 
kanunların getirilmesi ve böyle kanunların mü
zakere edilip geçirilmesi şarttır ve lâzımdır. 

Yine malûmunuz olduğu veçhile, 1967 prog
ramı ki, Adalet Partisi iktidarının damgasını 
taşıyan bir programdır, 16 milyar 450 milyon 
yatırımı öngörmüştür. Bu yatırımların 9 milyar 
4'50 milyonu kamu sektörü tarafından, 7 milyarı 
ise özel sektör tarafından yapılacaktır. Gerek
çede belirtildiği gibi, yatırımların finansmanı 
için bu 'gibi vergilendirmeye gitmek, bâzı ko
nuları tazyik etmek, istismar etmek, o konu
lardan faydalanmak ve Devletin varidatını ar
tırmak lâzımdır. Bu itibarla muhtereım arkadaş
larım, bu ikinci maddedeki nisbetin 'bendeniz le
hinde bulunmaktayım. 

Bu sene, yine 1967 programının öngördüğü 
hedef gereğince 800 milyon dolarlık ithalât ya
pılacaktır. Bu ithalâtın da büyük bir kısmı ya
tırımlara intikal edecektir. Bu ithalât sebebiy
le vergide artış da o nisbetto olacaktır. Elde 
edilen gelirlerle kamu yatıranlarının yapılması 
sağlanmış olacaktır. Muhalefete mensup arka
daşlarımızın da, iktidara mensup arkadaşları
mızın da askerlik kadar mühim olan, önemli 
olan vergi üzerinde, vergi ödevi, vergi mükel
lefiyeti üzerinde hassasiyetle durmalarını ben
deniz, hepimiz, yerinde karşılarız. Vergisiz 
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Devlet idaresi, kalkınma, mümkün değildir . Tür-
kiyeyi az gelişmişlikten. kurtarımak için elbet-
teki vergi kaynakla r ın ı tazyik ' e tmek, ha t t â 
vergi get i rmeyen ikt idar lar ı , Hükümetler i , ver
diye teşvik etmek. vazifemiz olacaktır, i Üz bu
nu yeni değil eskiden beri 'bilmekteyiz, eskiden 
heri de dile .getirmekteyiz. Yalnız, İbâzı arka
daşlarımız yeni au lamaktadı r ta r . .Bu ark •aday
lara yeni anladıklar ı için de teşekkürler imi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, buyurun. 

NAZMİ ÖZOĞUL (tMirue) — Sayın Das
itan, muhterem a rkadaş la r ım; kanunun Heyeti 
Umum iyesi üzerinde konuşan arkadaşlar ımı
zın bâzı i thamları olmasaydı söz almıyacaktım. 

Du madde, yüzde 15 Damga Resmini istih
daf eıliyor. l î u ikinci nnadde yüzde 15 değil, 
yüzde 5 in kaldır ı lması hakk ında bir madde 
o l a rak gelseydi, yapı lacak i thamın hedefi baş
ka tü r lü oilaca'ktı. Du memlekette senelerce, 
yendi malı 'kullanın, yerli malı kullanın diye 
mekteplerimizde küçücük, •çocuklarımıza ders
ler ver i lmektedir 've ha t t â senemin îbir haf
tas ını da bu konuya ayırmaktayız . O zaman 
yüzde beş, yüzde İT) diye değil , yüzde beş kal
dırı lsın d iyerek gelinseydi muhalif ark'ad'aşları
mız diyeceklerdi ki, (hangi .•milletlerin fabrika
larını savunuyorsunuz? Hat tâ diyeceklerdi ki, 
hu memlekette yerli sanayiin kalkınması için 
•tedibir atmıyorsunuz .baltalıyorsunuz. Hangi 
milletin uşaklığını yapıyorsunuz diyeceklerdi . 

Muhterem a r k a d a ş l a r ; ben kanunun Heyeti 
Umunıiyesi üzerinde görüşürken de bu k a n u n u n 
lehinde konuşmuştur ve .kaatilim kî, diğer mil
letler gümrük resimleri, kendi fabrikalar ını 
kendi yerli sanayiini himaye etmek için daha 
ağır şar t lar , 'daha, ağır vergi tarhlar ı yapmak
tad ı r la r . Du madde ile, % "15 in ta tbikat ı yine 
Hükümete ibıra.kıl'nvaktadır. Yani, % 15 ic.aıbni
da tat'bik edilecektir, demekt i r . Bu % 15 ile alı
nacak vergi, evvelce muhalif ,arkadaşların ifade 
ettiği giıbi, 650 milyon lira gibi bir gelir getire-
eekfir. !>ıı (»50 milyon lira. gelirin esası, 5 sene
lik plânda, lâzım olan hedefe ulaşabilmek için, 
köyler in yollarının yapılması, köylere elektrik 
getirilmesi, yani köylerin kalkınması, mümkün 
olacaktır . Bir çok 'köylerimizde bugün içecek 
su (bulunmamaktadır ve 15 km. mesafeden içe
cek su katırla, getir i lmektedir . Dunun için Çan

kırı bir ımisaldir, tuz köylerine 15 - 20 km. me
safeden katırla, içecek suları 'getirilmektedir. 
Kğer bu 050 mllj-mn liralık teklif getiri lmediği 
t akd i rde bu köyler, daha kaç asır susuz kala-
ca'ktır? 

Binaenaleyh k a n u n u n leh indeyim. "Maddenin 
lehinde rey vereceğimi arz ederim. 

Hürmetler imle. 
İDYAS SEÇKİN7 (Ankara ) — Grup adına 

Sayın Baykan. 
BAŞKAN — Buyurun . 

O. H. P . GRUPU A D I N A 1LYAS S E Ç K İ N 
(Anlkara) —• Pek muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

i tha lâ t tan alınacak Damga Resminin nisbetini 
torfbit eden tasarının ikinci maddesi üzerinde gö
rüşüyoruz. 

Bu maddenin iki hususiyeti var. Yüzde beş
ten 15 e çıkarıyor nisbeti ve yüzde 15 e kadar 
her hangi bir nisibet üzerinde Damga Resmi alın
ması yetkisini de Hükümete veriyor. Hükümet 
geçici komisyonda, ifade etti, biz kararnameyi ha
zırladık ve 19*67 yılında yüzde 10 alacağız dedi. 
Bakiye yüzde 5 i de, yüzde .15 tavanı da her 
halde 1908 yılında, kullanmak niyetinde Sayın 
Maliye Bakamı. 

Şimdi, % 5 ten % 1 5 e çıkarılmada 650 mil
yon lira bir fark olacaktır. Biz diyoruz ki, bir 
'kere Hükümetlere 350 milyon lira munzam vergi 
alma, yetkisini vermiyelim. Eğer böyle bir ihti
yaç varsa, gelsin Meclise % 10 dan % 15 e çı
karılışın nisibet. Hükümete bu yetkiyi verirseniz, 
Hükümet Demıokles'in kılıcı gibi, hangi anda, 
hangi zamanda bunu kullanacağını belki iyi tak
d i r edemez, Türk ekonomisine hakikaten zararlı 
etkileri olabilecek davranış larda ve tasarruflar
da bulunabilir. Bu vahim neticelerle karşılaşma
mak için Hükümet in yetkisini tahdidedelim di
yoruz, Bir de önerge verdik'. Şimdiye kadar ol
duğu gibi, 1063 yıl ından bugüne kada.r tatbik 
edildiği üzere, bu nisJbet salbit olsun, yüzde 10 ol
sun. 

Muhterem arkadaşlarını; i thalât tan alınacak 
vergi ve resimlerle millî sanayiin korunması ko
nusu hakikaten çok ehemmiyetlidir. Sayın Pro
fesör Fethi Çellkbaş burada ifaıde ettiler ve Sa
yın Nazmı Özoğul arkadaşımız da galiba konu
yu karıştırıyorlar. «Efendim dediler, bu vergi 
% 5 i sıfıra indirecek bir tasarı getirseydi acaba 
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bu Hükümet kimin uşaklığını yapıyor?..» Arka
daşlar hâşâ kimsenin aklından böyle bir şey geç
mez. 
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diye kadar getirilen bü tün vergi kanunlar ına , 
İsmet Paşa Hükümet ler i zamanında getirilen bü
t ü n reform kanunlar ına muhterem Adalet Pa r 
tisi Grupu toptan karşı çıkmışlar ve kırmızı oy 
vermiştir. Biz diyoruz ki, bu konuya girer, biz 
destekleriz, yalnız, P lânda öngörülen şar t lara uy
gun vergi tasarı ları getirin. 

1963 te i thalât tan Damga Resmi almışız, % 5. 
Şimdi % 15 e çıkarılıyor. Arkadaşlar hafızaları
nızı tazeleyiniz, Damga Resmi konusunda mo
dern Maliye ilminin gerçeklerine uygun, pren
siplerine uygun ve memleket gerçeklerine uygun 
bir reform yapmışız, 1963 te ne yapmışız? Bü
tün vatandaşlar ın Devlet dairelerine yapt ıklar ı 
müracaat larda dilekçelerdeki damga pu lunu kal
dırmışız, muhtar larda , ihtiyar heyetlerinde ve 
kasabalarda tanzim edilen bütün vesikaların dam
ga resmini kaldırmışız; tu tar ı 50 - 60 milyon li
ra civarında bir vergiyi kaldırmışız vatandaştan. 
Ve nisbeten 1963 ün şartlarına göre, i thalât tan 
alınan Damga Resmine mütehammil maddelerden 
% 5 vergi almayı getirmişiz. Ciddî bir reform, 
Damga Resmi reformu 1963 te yapılmış. O zaman 
hiç unutmam, Sayın Kıiıçoğlu ve (Jevat önder 
«Bu zam tasarısıdır, reform tasarısı değildir.» di
yor. Halbuki ciddî reform tasarıları, hakikaten. 
«Efendim diyor, biz bütün siyasi hayatımız müd-
detince vergiyi müdafaa ettik. Bu çelişmezlikten 
kurtaralım.» 

Biz 1963 teki şar t lar içinde, o prensiplere uy
gun, vasıtasız vergilere de ağırlık verecek şekilde 
ve hakikaten ödeme gücü fazla olan vatandaşlar
dan vergi alacak şekilde, tasarı lar geliriniz des
tekliydim diyoruz. Servet beyannamelerini kaldı
racağım diyor, muhlerem A. V. Grupu. Bir taraf
t ı n onu kaldıracak', bir taraf tan da vasıtalı ver
gileri artıracaksınız. Biz buna muhalifiz. Tabiî 
sağlam, sıhhatli kaynaklardan vergi al ınmadan 
bu memlekette1 yat ır ımların yapılamıyacağını bu
rada defaatle ifade ettik. B a n d a birleşiyoruz. 
Arz ettik, yalnız, yol yanlış. Siz, vasıtasız vergi 
kaçakçılığının bir hayli artması için, vatandaşla
rın, mükelleflerin istiyerek, istemiyerek lâubali
lik içerisine düşmelerini temin edecek servet be
yannamelerini kaldırın, ondan sonra Gümrük 
Resmine zap yapın. Böyle şey olmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Sayın Nazmi 
Özoğul burada beyanda bulundular : Efendim, 

Şimdi, bir meseleyi iyi bilelim; sene 1964, ay
lardan Mar t ayı, burada Gümrük Tarife K a n u n u 
üzerinde konuşmalar yapılıyor. Millî sanayiin ko
runması , yabancı endüstr inin, Türk sanayiinin 
gelişmesine engel teşkil edecek bağlar ından Türk 
sanayiini korumak için, bu kanun tasarısı konu
şuluyordu. Adal'rit Par t i s i Grupu adına, o zaman
ki Çankırı Milletvekili bir arkadaşımız çıktı, de
di k i : «Efendim, köylünün kullanacağı pulluk uç 
'demirinin vergisini % 5 ten % 30 a çıkaran bu 
tasar ının karşısındayım.» Halbuki , Türkiye 'de 
köylünün kullanacağı pulluk demirinin fabrika
sının kurulması için getirilmiş bir teklifti. Ve be
nim hakkımda şimdiye kada r malî konularda bir 
hayl i Büyük Mecliste lâflar ettiğim en olumlu ko
nulandan birisi o idi... A. P . toptan kırmızı oy 
verdi, o kanuna karşı. Hat ı r l ıyorum, sene 1964, 
aylardan Mart , Gümrük Tarife K a n u n u üzerinde 
A, P . Grupu Sözcüsü de Kâzım Arar . Sayın İh
san Gürsan' la o zaman yaptığım bir münakaşayı 
hat ır lar ım, Geçici Komisyonda dedi ki, bu kanun 
iyidir. «Çılkıp söyle g rup adına kürsüden», de
dim. Hayır , söylemem dedi. Çıktı Kâzım A r a r 
buraya. O kanunun, millî sanayiin hakikaten teş
vik edilmesi lâzımıgelcn en mükemmel hükümler i 
ihtiva eden o kanunun, Adalet" Par t i s i toptan 
karşısında idi. Şimdi Sayın Cevat Önder dedi ki: 
«Efendim, biz bu işi eskiden de savunduk». Sa
yın Cevat Önder kardeşimle, kendisiyle politika
da fikirlerimizin uyuşmaldığı noktalar olur ama, 
her halde şu zabıt' ceridelerinde aykırı b i r şeye 
düşmemiz mümkün değildir, efendim. Cevat ö n 
der, Birleşim 41, 6 . 2 . 1963, O. - 1 sayfa. Sa
yın Cevat ömdıer ne buyuruyor lar? «Bu hususu 
böylece belir t t ikten sonra diğer bir hususa da 
temas edeceğiz, o da şudur : Anayasanın 61 nci 
maddesine göre, kamu giderlerini karşılamak üze
re, malî gücüne göre vatandaşlar bir vergi öde
mekle mükelleftir.» Maliye ilminde, Anayasanın 
bu maddesinde derpiş edilen prensibe, ikt idar 
prensibi denir . Herkes ikt idarı nisbetinde âmme 
tasarrufuna iş'tirak edecektir. Şimdi, acaba önü
müze getirilen tasarı, bu prensibe uygun mu
dur? Değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; zabıtlar burada, şim-
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kimin uşaklığını yaparsınız der misiz, bu vergiyi 
kaldırırsanız. Arkadaşlarını, bu gümrük tarife
lerinde, resimlerinde oynamak suretiyle millî sa
nayiimizin ne şekilde korunacağını bendeniz çok 
iyi bilirim. Nazmı Özoğul, kendisi askerlik mes
leğinden yetişmiş, bu konulara fazla temas etme
mesi lâzımgelirdi. Ben askerliği hakkında söz 
söyliyecek değildim, ama dün akşam tesadüfen 
Celâl Dora'nın kitabını okudum, askerlikteki beh
resi do eğer Maliye il m indeki gibi ise, o zaman bir 
şey demem, Cehil Dora, çok.güzel şeyler yazmı
yor, Kore'de bölüğünü çavuşa bırakıp 100 Km. 
geriye çekilen teknik subay, diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını; ben Hükümet
ten rica ediyorum, % 10 nisbetinde bir kalemde 
vergiyi artırırsanız... Bundan bir ay evvel bir ka
nun daha çıkardık, Krh t mı Kesin ine zam yaptık 
ve bütün Türkiye limanlarındaki rıhtımlardan 
yapılacak ithalâta, vergi koyduk. Bir seneden be
ri mütemadiyen vasıtalı vergilere zam .yapılıyor; 
Tomruk Kesinine, (lider Vergisine, Oümrük Res
mine, Damga Resmine % 10 zam. Daha bundan 
sonra gelecek, petrolden alınacak vergiye zam, 
hep vasıtalı vergilere zam. Buna muhalifiz. 

Üstelik, millî sanayii şu bakımdan etkiler, ha- -
yat pahalılığını artırır Devlet yatırımlarını bir 
kalemde % 10 artırır bu, Devlet yatırımlarının 
dış finansmanı gerektiren kısımlarını % 10 artı
rır. 

ihracat imkânlarını, maliyet fiyatlarını yük
selttiği için, azaltır. Müşterek Pazara gireceğiz fi
lân diye de bir sürü iddialarda bulunuyoruz, 20 
sene sonra vecibelerimiz var. Ekonomiyi, o Müş
terek Pazar vasatına, uygun bir hale getirmeye 
mecburuz. Siz mütemadiyen fiyatları yükselte
ceksiniz, istihsal maliyetlerini artıracak faktör
lere önem vereceksiniz, malî istikrar, ekonomik is
tikrar, bunlara kulak asmıyacaksuıız. Ondan son
ra Türkiye ihracatını, tarımsal bünyeden değişti
rip, sınai malların ihracatı yoluna gideceksiniz. 
Bu mümkün olmaz, çelişmezlik var. Onun için, 
tutarlı olabilmek lâzım, bu meselede. Bendeniz 
bir takrir verdim. Hakikaten Hükümetin, diye
ceğimiz yok, 350 milyon Damga Resmi varida
tına ihtiyacı olabilir; böyle bir şeyin Hükümet 
mesuliyetine katlanır, kanunu getirir, alır parayı. 
Yalnız, maddenin % 15 e kadar hükmünü değiş
tirelim. % 10 L'iks bir tarife nisbeti teshil, edelim. 
Bu konuda bir önerge takdim ettim. Kabulünüze 
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mazhar olursa hakikaten hayırlı bir iş yapmış olu
ruz. Hürmetlerimi arz ederim. 

OEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KİKBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 
yoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon adına. 
(İEOİOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KİKBAŞLI. (Burdur) — Saym Başkan, sayın 
arkadaşlarım; huzurunuza getirilmiş bulunan ka
nun tasarısı üzerinde bir hayli spekülâsyon ya
pıldı diyebiliriz. Daha evvel vekillik yapmış bu
lunan bil" arkadaşımız da dâhil olmak ' üzere, 
kendi zamanı idaresinde yapılmış olan husus
ları bir tarafa bırakarak, burada bu kanun ta
sarısı dolayısiyle kendi fikirleriyle çelişme ha
linde bulunan bâzı hususları ileri sürmüşlerdir. 

Biz bu işin burasına dokunmıyacağız, yal
ı m şu 'hususu 'belirtmek yerinde olur ki; İlyas 
Seçkin arkadaşımız bütün konuşmaısının ağırlı
ğını ; «Efendim böyle kolay bir yola gittiler, 
sıkıştıkça vergi zammı getirdiler v. s.» gibi 
bir hitapta bulundular. Şunu sarahatle ifade 
edelim ki; Adalet Partisi Hükümeti iş başına 
geçtiğinden bugüne ikadar tomruk üzerine koy
duğu, 40 - 45 milyon lira gelir sağlıyan (husus
lar hariç, hiçbir şekilde vergi zammını istihdaf 
eden bir kanun getirmeımiştir, bu bir. Diğer 
ikimlci nokta da, buna rağmen Adalet Partisi 
Hükümeti zamanında mevcut -kanunlar çerçe
vesi içeirisinde, vergi kanunları, usul kanunla
rı çerçevesi içerisinde vergi hasılatı, % 20 
hattâ % 20 ııin üstünde bir artış kaydetmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; bu ikinci madde üze
rinde yani tatbikatta nisbeti, % 15e İtadan 
Hükümete bırakılmış olan bu ısalâhİyet şimdi 
Maliye Balkanından aldığımız habere göre, im
zası tamamlanan' bir kararname ile % 10 ola
rak tesbit edilmiştir. Tatbikata % 10 olarak 
intikal edecek, yani kısa ifadesi ile ancak % 5 
gibi bir artışla tatbikata konulacaktır. 

Muhteremi arkadaşlarım; bir iki hususu da 
burada ifade 'etmeyi uygun bulmaktayız. 

Bir arkadaşımız burada gümrük vergileri 
üzerinden alınmakta olan ve şimdiden! sonra 
alınacak «lan Damga Reis minin enflâsyon yara
tacağım beyan ettiler. Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımıza da bunu hatırlatmak yerinde olur. 
Şunu ifade etmek isteriz k i ; bilâkis biliyorsıı-
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nuz ki, vergiler enflâsyonu önleyici galip vas
fı ile mütalâa .edilirler. Bu hususu da hatırlat
mayı faydalı bulduk. 

Bundan sonra gelen maddelerde gerekli iza
hatı vermek üzere huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Bir sualim var, 

müsaade ederseniz. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Soyer. 
Sayın Komisyon; sual var efendini. 

RUHt SOYER (Niğde) — «Adalet Partisi 
Hükümeti şimdiye kadar bir vergi kanunu ge
tirmemiştir» buyurdunuz. Damga Resmine ya
pılan bu zam bir vergi değil mi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KİR-
BAŞLI (Burdur) — Daha ilk defa bir vergi 
kanunu ile karşı karşıya kalıyorsunuz, dedik. 
(C H. P. sıralarından; «asgari geçim indirimi 
nedir» ? sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurun ef-em
di m. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok kıy
metli arkadaşlarım; müzakeresini yaptığımız 
kamun tasarısı mutlak surette ve hepiniz bileceği 
gibi, bir vasıtalı vergidir. Her vasıtalı verginin 
'birçok mahzurları vaı'dır. Elbette ki bu vergim in 
de mahzurları, vasıtalı vergilerin içine girer. Va
sıtalı vergilerin mahzurları artık burada uzun 
boylu münakaşaya lüzum yoktur,] iteratüründo bu 
mevcuttur; gayriâdil oluşu, inikasının nere
de başlayıp, nerede bittiği belli olmıyan bir 
vergi olması bakımımdan, maliyecilerimiz bil
hassa vasıtalı vergileri daimi surette tenkid et
mektedirler. Bilhassa sosyal adaleti benimse
yen her cemiyet bu vergilerden daimi surette 
kaçınmayı, arzu eder. Bu bir gerçek. Fakat 
diğer taraftan memleketimizin de gerçeğini 
düşünmek lâzım. Şimdi birçok tedbirler alın
madan vasıtasız vergiler üzerinde gereken ça
lışmalar yapılmadan ve elimizdeki kabul edil
miş Beş Yıllık plânları gerçekleştirmek zorun-
luğu da buluduğundan, daha bir müddet ce
miyetimiz Vasıtalı vergilere -müracaat et
mek mecburiyetindedir. İşte bu kanun bu mec-
'buriyetten doğmuştur. Bunu itiraf etmek 
kabul etmek lâzım. Arkadaşlarımızın bu ko
nuda tenkidleri olmuştur, oluyor. Bâzıları 
haklıdır, bâzıları insaflıdır ve bâzıları da in
safsızdır. Cemiyetimizin bugünkü gerçekleri

ni de göz önüne almadan, tamamen Vasıtalı 
vergileri silip atmak imkân ve ihtimali yok
tur. 

Bu konuya değindikten sonra bu mad
denin ikinci fıkrasında bir sarahat arzu et
mekteyim ve bunu sayın komisyondan rica edi
yorum. 

Deniyor ki, nislbet tesbit edilmiş, âzami 
nishet % 15 tir, ancak, Bakanlar Kurulu lü
zumlu gördüğü takdirde bu nis'bet üzerin
de gerekli değiştirmeleri yapabilir. 

Şimdi bir hukukçu olarak maddeye şöyle 
bir baktığımız azaman bu, otomatikman bir 
indirme gibi geliyor bana. Bu maddenin ya
zılış şekline göre. Yani Hükümet bir karar
name çıkarabilecek ve diyecek ki, ben it
halâtta alınacak bu Damga Resmini yüzde 
15 değil % 12, %11 veya % 7 yaptım şek
linde bir karar alacak gibi geliyor. Burada 
tümü üzerinde konuşana rkadaşlarımın haklı 
ol?rak bâzı mevzularda düşünceleri vardır. 
Zirai bâzı âletler, maddeler üzeritıden, bu 
vergilerin alınmasının Türk ekonomisine ge
tireceği zararlar konuşulmuştur; haklıdırlar. 
Bâzı sanayi maddelerinde vergilerin düşme
si icabedecektir. Onun için bu nisbeti eş
yadan eşyaya değişik şekilde, bâzı eşya
larda % 13, bâzılarında % 8, bâzılarında % 7 
şeklinde uygulıyabilmck için Hükümete yet
ki verilmiş midir? Verilmemiştir. Buna sara
hat verilmesi lâzımdır. Bana öyle geliyor 
ki, bu madde sadece Hükümete otomatikman 
nisbetlerde düşürmek, meselâ 15 ten 13 e, 
12 ye düşürmek veya daha yükseltmek şek
linde bir salâhiyet vermiştir. Şimdi, benim 
sayın komisyondan arzu ettiğim husus şu; 
Hükümet, istediği maddeler üzerinde, iste
diği nisbetleri kullanabilecek midir, kulla-
namıyacak mıdır? Buna bir vuzuh verilme
sinde fayda mülâhaza etmekteyim. O bakım
dan söz aldım. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Şerafeddin Paker, bu
yurunuz. 

ŞERAFEDDİN PAKER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; ikinci 
madde üzerinde çok kısa mâruzâtta bulunmak 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, her zaman, her yerde, muhtelif 
konuşmalarımızda zikrederiz; memleketimizde 
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nüfusun ekseriyetini yani yüzde 75 in üstünde 
bir yekûnunu çiftçi, köylü teşkil eder ki, bu, 
20 000 000 un üstündedir. Binaenaleyh, biz, 
Hükümetin getirmiş olduğu bu ithalât Damga 
Resminde, dolayısiyle vasıtalı vergi tipinde olan 
İm vergide köylüyü, çiftçiyi birinci derecede dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Bugün ekonomimizin 
temeli ziraattır, bunu hiç kimse inkâr edemez. 
Ve memleketimize başlıca dövizi sağlıyaıı da yine 
zirai gelirlerdir. Ben şahsan bir köylü ve çiftçi 
çocuğu olarak ve 18 senelik Devlet memuriyetin
deki hizmetimi de daima çiftçiler ve ziraatçilerle 
bir arada geçirmiş nâçiz bir arkadaşınız olarak 
çiftçinin, köylünün haleti midyesini gayet ya-
kînen ve çok iyi bilmekteyim. Binaenaleyh, bi
zim burada bu maddeye bir sarahat vermemiz 
lâzımdır. Ben 2 nci maddede icabeden değişikliği 
muhtevi bir değişiklik önergesini Sayın Başkan
lığa takdim etmiş bulunuyorum. Zirai alet ve 
maki nal ar ithalâtında, zirai ilâç ve gübre itha

lâtında Damga Resminden muaf tutulmak zaru
reti vardır. Memleketimizin şartları bunları 
icabetti rmektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal, buyuru
nuz. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem1 arkadaşlarım; bu maddede 
bir katiyet olması icabederdi. Biraz evvel sözcü
nün ifadelerinden anladım ki, Hükümetimiz ve 
binneticc ona uyan komisyon, bu maddeye kati
yet vermiştir. Kendilerine teşekkür ederim. Bu
rada bir rakam tesbit edilmiştir. Bu rakamı tes-
bit ederken 4 ncü maddedeki istisnaların da na
zarı itibara alınması icabederdi, bilhassa şu ba
kımdan : ithal mallarının fiyatları artacak, fa
kat birçok arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, 
zirai istihsali artıracak olan ithal mallarının fi
yatlarının artmaması icabeder. Acaba 4 ncü 
maddede zikredilen istisnalar arasında bu husus 
nazarı itibara alınmış mıdır'? 

ikincisi de bilhassa üzerinde durmaya meç
imi. olduğumuz, ihracatı teşvik edecek maddele
rin istihsaline matuf olan ona yarıyaeak olan it
hal mallarının fiyatlarında da istisnai durum 
nazarı itibara alınmış mıdır? Bu iki hususun da 
komisyon tarafından izahım rica edeceğim. Say
gılar sunarım. 

GEÇİOÎ KOMİSYON ADINA TEVFlK 
KORALTAN (Sivas) — Komisyon adına söz İs
tiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; kanun tasarısının 2 nci maddesi 
üzerinde söz alan kıymetli hatip arkadaşlarımız 
diğer maddelere de teşmil edilecek mahiyette 
konuştular. Biz komisyon adına, sadece ikinci 
maddenin, Damga Resminin yüzde 15 nisbeti 
üzerinde konuşan arkadaşların, bilhassa ziraat 
makimi ve aletlerine de bu kanunun teşmil edi
lip edilmemesi hususundaki endişelerini cevap
landırmak için söz almış bulunuyoruz. 

Kıymetli arkadaşlar, kanunun ikinci madde
si ithal edilecek mallardan. Gümrük Damga Res
minin nisbetiııi tâyin ederken kanun, yüzde 15 e 
kadar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir şeklinde 
bir ifade kullanmıştır ki, işte bu ifade üzerinde 
muhterem muhalefet mensuplarının da endişele
ri varittir. Bu endişeleri şu sebeple haklı değil

dir, eğer bu nisbet muayyen bir miktar ile don
durulmuş olsa idi Muhterem M'eciisiıı vermiş ol
duğu karara hepimiz hürmet edecektik. Farz 
edelim ki, bu. nisbet yüzde 15 tir. O zaman Ba
kanlar Kurulu yüzde 15 nisbetinde Damga Res
mini tatbik ederken cidden muhalefetin endişe
ye düştüğü hususlar vâridolahilir. Sadece .İkinci 
Beş Yıllık süre için 1972 yılma kadar tatbik edi
lecek olan bu Damga Resmi Kanunu 5 Yıllık 
Plânın öngördüğü yatırımlar için finansman 
kaynağı olarak tatbik edileceğine göre hükümet
ler, hangi hükümet iktidarda ve iş başında bulu
nursa bulunsun, malî politikasını, ekonomik po
litikasını bu zaviyeden ayarlıyabilecek ve âzami 
miktarın dûnunda Damga Resmi tahmil etmek 
suretiyle çeşitli spekülâsyonu önlemek, sanayi 
mamullerinin, yerli sanayiin inkişafı için ithal 
edilecek olan yedek parça v. s. ihtiyaç maddele-
rinin fiyatı artışım önlemek suretiyle millî eko
nomiye ve mi'iiî sanayie hizmet gaye.'ini taşıyan 
bâzı tasarruflarda bulunmak için % 15 nisbetin
de Damga Resmini daha küçük nisbet!ere düşür
mek için ayrıca bir kanun istihsali yoluna gide
cek ve bu bir zaman kaybına, sebebolaeaktır. Bi
ra^ önce sözcü arkadaşımız Kırbaşlrnın belirt
tikleri gibi, 1%7 yılı için Hükümet hazırlamış 
olduğu bir tasarı ile bu yıllık malî politikasına 
yüzde; 10 nisbetinde bir Damga Resminin tatbi
kini uygun görmüştür. Ama 19(58 yılında belki 
yüzde 7 nisbetinde bir tatbikat uygulanacak' ve
ya yüzde 11, yüzde 12 nisbetinde bir Damga Res-
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mi tahmili yoluna gidilecektir, işte bu elastiki
yet, malî politikada efkârı umumiye lehine kul
lanılmak gayesiyle tahmil edilmektedir. Esasen 
bu Damga Resmi bir Gümrük Vergisi mahiye
tinde olmadığı için, çeşitli emtealar üzerinde, çe
şitli nisbctler tahmiline müsait değildir. Damga 
Resmi,'muayyen bir malın ithali için bir defaya 
mahsus olmak üzere tahmil edilir ve bunlar üze
rinde marjlar tesbiti pek tatbik görmemiş bir sis
temdir. 

Arkadaşlarımızın diğer bir endişelerine, her 
emtia için, vasıf ve mahiyetine uygun nisbetler-
de Damga Resmi tahmil etmek suretiyle, bilhas
sa kalkınma ve inkişaf halinde bir memleket olan 
Türkiye'nin ziraat erbabının kullanmış olduğu 
gübre, zirai mücadele ilâçları, zirai makina ve 
aletleri ve saircnin daha ucuza maledilmesi hu
susundaki endişelerine gelince; bunu ithal edile
cek olan malların cinslerine göre Damga Resmi
nin nisbetlerini artırıp eksiltmek yolunda değil 
de Komisyonumuz ve Hükümet bilhassa tasarıyı 
hazırlarken, muafiyetler şeklinde" düşünmüş ve 
bu muafiyetin de aynı kanunun 4 ncü madde
sinde Gümrük Vergisinden muaf tuttuğu emtia
nın bu Damga Resminden de muaf olacağı yo
lunda hüküm vaz'etmek suretiyle endişeleri ber
taraf edici hüküm vaz'etmiş bulunmaktadır. Kal
dı ki, tasarı halinde bir gümrük kanunu mev
cuttur. An akanım olan Gümrük Kanunu şüphe
siz ki, ziraatçiyi himaye edecek olan zirai hü
kümler vaz'edecek ve ziraat makina ve aletlerin
den hangilerinin münhasıran ziraat alanında 
kullanıldığını tesbit ederek, bunlar üzerinde 
Gümrük Vergisi muafiyeti vaz'edecektir. îşte bu 
kanun ayrıca Gümrük Kanununun Gümrük Ver
gisinden muaf tuttuğu emtia ve eşyayı Gümrük 
Damga Resminden de muaf tuttuğuna göre, da
ha özel mahiyette olan bu kanunda ayrıca muafi
yet hükümleri vaz'etmeyi, an akanımla özel ka
nun arasında bir çelişmezlik şeklinde dikkate 
alan komisyon burada çeşitli muafiyet hüküm
leri vaz'etmekten kendini berî kılmıştır. Maruza
tım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü; bir sual var. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Sözcü 

burada ziraat alet ve makinalarına muafiyet der
piş eden bir kanımdan bahsetti, Gümrük Kanu

nundan bahsetti. Bu dördüncü maddede tadade-
dilen kanunlar içinde midir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Devamla) — Dördüncü maddede 
tadadedilen kanunlar arasında muhtevasını bu
rada... 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, 4 ncü maddenin 
tefsiri 4 ncü maddede olur, efendim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Müsaade ederseniz 
şu kadarını arz edeyim. 

BAŞKAN — Vaktimiz kalmadı, çok rica ede
rim, 4 ncü maddenin müzakeresi sırasında ko
nuşulur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN ('Devamla) — 4 ncü maddenin 
müzakeresi sırasında muhterem arkadaşımın su
alini cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Efendim; 2 nci madde üzerin
de 6 arkadaş konuşmuş bulunmaktadır. 

Yeterlik önergesi gelmiştir, okutuyorum. 
Başkanlığa 

Madde hakkında, mesele anlaşılmıştır, kifa
yetin oylanması ara dlunur. 

Istanlbul 
Nuri Eroğan 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Yöterlilk aley
hinde 'söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte Nazmi özıoğul, buyurun 
efendim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum, üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, hangi usul? 
Usull meselesi yok. üzerinde konuşmak mümkün 
değil. Arkadaşımız aleyhte söz istemiş, konuşacak
lar. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Çok muhte
rem arkadaşlar, Maliye... (Aleyhinde mi, konu
şacaksın?» sesleri) Evet, aleyhimde konuşacağım 
Beyefendi. Sizin de konuşmalarınızı çok dinledik • 
beş sene burada. 

Sayın Hyas Seçkin • Beyefendi konuşmaların
da ismimizden balhsdttiler ve dediler ki... («Aleyh
te konuş» sesleri) Niçin aleyhinde olduğumu izah 
•edeceğim. Dediler ki; efendim a^keraıişdız, anla-
mazmışız. 

Lütfedilsin bu konunun izah. edilebilmesi için 
ve madde ile ilgilidir, maddenin aleyfhindeyim. 

Bir zamanlar muhterem llyas Seçkin Beye
fendi ihtilâl zamanı askerlerin koltuğunda gezi-
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yordu. Bugün bir asker olarak burada fikrimizi 
arz ettiğimiz zaman, bu işten anlamadığımızı 
ifade ederler. 

Bir noktayı daha zabıtlara •geçirmek isterim. 
Celâl Dora'dan bahsettiler, Gelâl Dora'nm bir 

kitabı varmış ta o kitapta benden bahsediyor-
muş. Benim bildiğim iki Gelâl Dora vardır. Han-
:gi Celâl Dora olduğunu ben bilmiyorum, lütfet
sinler de... 

BAŞKAN — Saym özoğu'l; kifayetin aley
hinde konuşacaksınız, rica ediyorum, niçin kifa
yetin aleyhindesiniz; onu ifade ediniz. Aleyhte 
konuşacaksınız efendim. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Devamla) — İzah etmek 
m ecburiy etimdey im. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacaksınız. 
NAZMİ ÖZO&UL (Devamla) — Kifayetin 

alcyhindeyim. Lütfetsinler. İçtüzük sarihtir. Bir 
mebusun ismi zikredildlği zaman mebusa konuş
ma hakkı tanınmaktadır. Lütfetsinler, bu madde 
üzerinde aleyhte rey kullanın, biz de fikirlerimizi 
arz edelim. 

Bizim de bildiğimiz çok şeyler vardır. Bu
güne kadar defterleri açrcıalk istemiyorduk, biz 
ide defterleri açalım. Bu Meclisin içinde huzur 
içinde çalışmayı düşünüyorduk. Biz de defterleri 
açalım, bakalım bu defterlerin içinde neler yazı
yor. Biz de maliye ilminden anlıyor muyuz, be
yefendiler hangi yoldadırlar, bunları biz de aça
lım. Aleyhte rey veriniz. Zabıtlara geçmek ba
kımından ifade ediyorum; llyas Seçkin Beyefen
di o kitabı bana lütfederlerse hangi Gelâl Dora'
nm nasıl olduğunu ben de kendilerine arz ede
bileyim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul; hususi olarak da 
istiyelbilirsiniız onu rica ederim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Olmaz efendim, bir kişi aleyhte 
'konuşur. İçtüzük sarihtir efendim. 

Kifayet önergesini oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet önergesi 
kalbul edilmiştir. 

Şimdi ikinci madde hakkında değiştirge öner-
ıgeleri vardır, en aykırısından başlamak üzere 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkımda ka

nun tasarlısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
llyas Seçkin 

Madde 2. — «Bu resmin nisbeti % 10 dur.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konuşulan kanun tasarısının 2 nci maddesin

deki nisfbetiın % 10 olarak tâdilini arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesindeki nisbetin yüzde 

on olarak tadilini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Ajdil Tıoközlü 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arü ederim. 
Madde 2. — Bu resmin nisbeti % 15 i geçme

mek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. Zi
raat âlet ve maikinaları ile zirai ilâç gübreler bu 
Damga Resminden muaftır. Ancak, Bakanlar Ku
rulu lüzumlu gördüğü haillerde tesbit edilen bu 
nisbet üzerinde gerekli değiştirmeleri yapmaya 
yetkilidir. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

ıSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Kırklareli 
Arif Hikmet Güner 

Değiştirilmiş şekil: 
«Ancak, Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü 

hallerde ve yatırım mallarında tesbit edile ti bu 
nisbet üzerinde gerekli değiştirmeleri yapmaya 
yetkilidir.» 

BAŞKAN —• Şimdi teker teker tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK K1R-

BAŞLI (Burdur) —• Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka

lın'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Aynı mahiyette, oylamaya lü

zum yok. 
(Kastamıonu Milletvekili Adil Toközlü'nün, 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yüzde 10 nisbeti kabul edilme
miş olduğuna göre, diğer önergeleri oylamamıza 
hacet ıgörmüyorum. 

(Sakarya Milletvekili Şerafettin • Paker'in 
önergesi tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
(Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet Güner'in 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ARİF HİKMET GÜNER (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, bir - iki kelime ile önergemi 
izah etmeme müsaade öder misiniz? 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, katıl
madığına göre izahatın ne faydası olacaktır? 
Mamamfif çok kısa olmak üzere, iki kelime ile 
buyurunuz efendim. 

ARİF HİKMET GÜNER Kırklareli) — 
Herkes kabul edip etmemekte 'serbestir ama 
ben fikrimi de millet namına söylemeye mecbu
rum. 

Şimdi arkadaşlar, bundan evvelki senelerde 
kabul ettiğimiz Gümrük Vergisi Kanununda 
Hükümete yetki verilmiştir. Hükümet, mem
leket men faale ri bakımından, bilhassa yatırım 
malları bakımından zaruri gördüğü mallar üze
rinde muafiyete varacak kadar tenzilât yapma
ya yetkilidir. Damga Resmi Kanununda yüzde 
15 e kadar Hükümete zam yapma yetkisi veri
lirken, yatırım malları burada ihmâl edilmiş
tir. Buradaki Bakanlar Kurulunun yetkisi bü

tün mallar üzerindedir. İstihlâk malları ile ya
tırım malları üzerinde ancak yapacağı indiri
mi tüm halinde yapabilir. Benim verdiğim öner
ge ile Bakanlar Kurulu yatırım malları veya 
başka mallar üzerinde zaruret gördüğü takdir-
da, yalnız o mallar üzerinde tenzilât yapabi
lir veya yükseltme yapabilir. Böylece ben Hü
kümete geniş hareket kabiliyeti vermiş oluyo
rum. Bu balomdan takririmin kabulünü rica 

. ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 

arz edeceğim. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — 2 ne i maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Vakit geciktiğinden şu seçim neticelerini 
arz edeceğim., 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına 248 sayın üye, işti
rak etmiş. Bu oyların 229 u kabul, 18 i ret, 
1 çekinserdir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 
245 sayın üye iştirak etmiş. Bu oylardan 226 sı 
kaJbul, 17 si ret, 2 si çekinserdir. Tasarı kanun
laşmıştır. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının oylamasına 245 sayın üye iştirak et
miş. Bu oyların 226 sı kabul, 19 u rettir. Ta
sarı kanunlaşmıştır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu için yapılan seçim 
neticesini okutuyorum: 

Yüksek • Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asıl üyelik için yapılan 12 nci tur seçime 
('222) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
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nleri bulunan zatlar 
arı almışlardır. 
Arz olunur. 

Üyo 
Nihat Diler 

Erzurum 

hizalarında gösterilen 

Üye 
Oğuzdemir Tüzün 

Üye 
Ömer Usta 

Trabzon 

Rahmi Ergil 
Necati Bendcrlioğlu 
Ali Solak 
Celâl Öncel 
Saiblha Taşçıoğlu 
Mi'thait Güven 
Hasan Gebizli 
Fuat Bilgin 
Şeraf ettin Öz dine er 
Kemal Güner 
Boş 
İptal 

Niğde 

146 
140 
45 
26 
23 
20 
11 
4 
2 
1 
5 
1 

BAŞKAN — Nisap temin edilemediğinden 
seçim gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedok üyelik için yapılan 12 nci tur seçime 
(230) üye katılmış ve neticede aşağıda isimle
ri bulunan zatlar hizalarında gösterilen oyla
rı almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
ıSaJbalhattin Baybora Mehmet Güver 

Adanaı 

Üye 
Sanan Erik 

Malatya 

Mesut Alpay 
Osman Uzun 
BaJhri Paşaoğlu 
Fuat Eriibol 
Ali Genç er ' c 
Sabiha Taşçıoğlu 
Necati Benderlioğlu 
Boş 

Kırşehir 

152 
40 
17 
14 

1 
1 
1 
o O 

İptal 1 

BAŞKAN — Nisap temin edilemediğinden 
gelecek birleşimde seçim tekrarlanacaktır. 

Efendim; görüşmekte olduğumuz kanun ta
sarısının müzakeresi bitinceye kadar görüşme
lerin devamı hakkında bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Muhterem Başkanlığa 
Kanunun müzakeresi çok kısa bir zamana 

ihtiyaç göstermektedir. 
Mahiyeti ve müstaceliyeti nazara alınarak 

kanunun görüşmelerinin nihayetine kadar otu
rumun uzatılmasının oya arzını teklif , ede
rim. 

Saygılarımla. 
Sivas 

Tevfik Koral tan 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Etm'iyenler... KaJ'bul edilmiş-

BAŞKAN -
Kabul edenler. 
tir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Geçici olarak yurda girecek 

eşyaya a i t tahakkuk evrakı üzerinden alınacak 
Damga Resmi hakkında Gümrük Vergisine 
mütaallik işlemler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Bu maddenin 2 nci satırında «hakkında» 
kel'imesinden sonra bir «da» ilâvesiyle oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Gümrük Kanunu, Gümrük Gi

riş Tarife Cetveli, milletlerarası anlaşmalar ve 
2510 sayılı Kanun ile ek tadilleri, 4119, 5798, 
6326, 6529, 0593, 7269 7479 sayılı kanunlar ve 
20 . 4 . 1965 gün ve 581 sayılı Kanunla Güm
rük Vergisinden muaf tutulmuş veya istisna 
edilmiş eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı resim
den ide muaftır. 

Ancak, yukarıda sayılanlar dışında kalan 
özel kanunlarla her türlü ithal vergi ve resim
lerinden muaf tutulan müesseselerin ithalâtı 
bu kanun gereğince alınacak Datnga Resmine 
talbidir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Sayın 
Ahmet Şensioyl. (Yok sesleri) Yok mu efen
d imi . Yok. 

Sayın İhsan Kabadayı1?... (Yok seslesi) Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Yılanboğlu. Buyurunuz 

efendim. 
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İSMAİL HAKKI YILANLIOuLU .(Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, bu Damga 
Resmi hakkında kanun tasarısı üzerinde ko
nuşan arkadaşlarım, kendilerine göre haklıdır. 
Samimî düşüncelerini ara etmişlerdir. Hüküme
tin durumunu gözden geçirecek olursak, bir 
taraftan Devlet hizmetlerinin ağırlığı, cari 
masrafların fazlalığı, bir taraftan geri kalmış 
ülkeyi ileri götürmek için yapmaya mecbur ol
duğu yatırımlar, bu kabil yengileri getirmek 
mecburiyetimde bırakıyor. 

'Şimdi, kanun 'tasarısının kaibul ' edilmesi 
için, fikir beyan eden bâzı arkadaşlarımız, «hu 
kanun kabul edilirse yatırımlar faızlalaşacak 
ve dolaylısı ile fakir köylülerin kalkınmasına 
hizmet edilmiş olacaktır» dediler. Muhterem 
arkadaşlarım; bu görüş doğrudur, samimidir, 
ama şu -gerçeği de kabul ötmek iealbeder ki, 
(köylünün kalkınması yalnız Devletin omuzla
rına yüklenecek olursa, bu Hükümetin bütçesi 
ne kadar çıolk olursa olsun, nüfusun 20 milyo
nunu teşkil eden 'köylünün Hükümet eli ile 
kalkınmasına imkân yoktur. Biz köylüyü, 
çiftçiyi modern ziraat aletlerine kavuşturmak 
.suretiyle - demin bir arkadaşımın söylediği 
gibi, hakikaten 2 - 2,5 milyon çiftçi ailesi ka
ra sapanla, pullukla ziraat yapmaktadır - bu 
fennî ziraat aletlilerine kavuşturmak suretiyle 
bu masraftan kurtarmak ve zirai istihsalde, 
zirai millî gelire tesir edecek şekilde hareket 
<eıtmc!k mecburiyetindeyiz. Eğer biz köylüyü, 
çiftçiyi ucuz ziraat ekipmanlarına kavuştura
cak olursak, o ziraatini yapmalk için hayvan
lara yedineoeği hububat ihraç metaı olarak 
milletin elinde kalacak, mıomlekete döviz gele
cek ve dolayısiyle millî gelirde artış olduğu 
için Hükümet sıkıntıdan kurtulacaktır. 

'Simidi bu Damga Resmi alınacak ithal mal
larının, bizim tesbit ettiğimize göre, % 45 i 
makinalardır, % 48 i de hammadde ve işletme 
malzemesidir. Hammaddeye % 5 veya 10 nis-
betinıde tesir edecek bir Damga Resmi, tahmin 
edebileceğimiz kadar, hayat pahalılığını artı
racaktır. Bilhassa bu % 45 i teşkil eden m.a-
kinalar için Sayın Ahmet Şener arkadaşımız 
önerge ile Yüce M'Oclisin huzuruna gelerek,» 
ziraat alet ve malzemelerinin bu resimden mu
af tutulmasını» istemiştir. Bu önergenin Hü
kümeti sarsacak bir malî porte yükliyeceğini 

zannetmiyorum. Bunu, öyle sanıyorum ki, ko
misyon da, Hükümet de kaibul edeJbilir, bun
dan kaçınmamalıdır. Bunu çürütmek için man
tık oyunlariyle bâzı esbabı mueibeler söylene
bilir. Ama, buıgün mulhakkak olan şudur ki ; 
köylüyü ucuz ziraat aletlerine kavuşturmaik 
mecburiyetindeyiz. 1950 - 1952 senelerinde 
1 500 - 2 000 liraya satılan mibzerler bugün 
20 - 25 bin liraya çıkmıştır. 15 000 - 16 00O 
liraya alınan traktör bugün 45 000 - 50 000 
liradır. Dâhilde yapılan montaj çiftçinin ihti
yacını karşılamamaktadır. Temmuz ayında Ta
nım Bakanı ile görüşmemizde traktör durumu 
şu idi; Zirai Donatım Kurumu 650 çiftçiden 
10 000 er lira almış, baharda verileceğini va-
det'miş, yetiştiremeımiş, Hükümet 30 milyon lira 
yardım ettiği halde, dâhilde bu çiftçilerin tale
bini karşılamak mümkün olamamıştır. Binaena
leyh, ne olactktır ? Bu aletleri, çiftçileri kalkın
dırmak için traktör, döver - biçer gilbi ziraat 
aletlerini ithal ötmek mecburiyetindeyiz. Esa-
sien pahalıdır, çiftçinin alamıyacağı derecede 
pahalı olan bu aletleri, bir de Damıga „ Resımi 
Kanunu ile % 5 veya % 10 artırırsak iyi bir 
hareket yapmış olmayız. Gerek Yüce Mıeclisten 
ve gerekse Hükümet ve komisyondan bunu an
layışla karşılamalarını ve önerge lehinde oy 
kullanmalarını istirham ederim. 

Saygılarımı sunarım: 

ıBAŞKAN — Sayın Onan, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Komisyon adına izah et
mek için siö'z istiyorum. («Komisyon en sıoııra 
konuşur» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim biraz sonra vereyim. 
Şimdi Süleyman Onan arkadaşımıza söz vermiş 
bulunuyorum. 

r 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, 1 nci madde görüşülürken de 
arz ettim; Türkiye tamamen tanım memleketi
dir. En küçüğümden en büyüğüne kadar top
rak hareketiyle meşgul olan Türk çiftçisine, 
işini kolaylıkla görmesini ve mahsulünü en 
ucuza maletmesini sağlatmak, bizlere düşen 
en büyük görevdir. Bugüne kadar Türk köy
lüsünü ımalkinalı ziraata alıştırmak için göste
rilen çabalar mürüvvetini göstermektedir. Ama, 
hakikaten 32 milyon vatandaşımızın kıısımı kül
lisini teşkil eden çiftçilerimiz, bugün sızlan-
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* maktaidırlar. Çeşitli şekilde eğitilerek, kendi
leri modern ziraata alışmaiktalar. Güzleri ile 
ide gördükleri için, iştahlanmaktalar. Ama her 
mıeıtaını her gün dalha pahalıya alacağı için 
endişellemiyorlar ve mecıburen ampnik ziraat üs
lerini taklit ve tatlbilke çalışıyorlar. Toprakla
rımızın azameti bizlerce de bilinnıektedir. 
Topraik hafriyatında kullanılan bilûmum ma-
kimalar ve aletler, elkim - dikim işlerimde kul
lanılan aletler ve makkıalar, balkım işılerinıde 
kullanılan her türlü âletler, hasat, harman işle
rinde kulandan âletlerin birçokları mecburen .yurt 
dışından ithal ediliyor. Biraz evvel konuşan ar
kadaşım bir rakamla ifade ettiler. Evvelce çok 
ucuza mal edilen traktörler, çeşitli bindirilmiş 
vergilerle, büyük bir rakamla köylünün karşısına 
bir de Damga Resmini ekletmek suretiyle âdeta 
bir vergi veriyormuşçasnıa pahalılaştırılarak ge
tiriliyor. Sanırım ki, pek abes olacak arkadaşlar, 
hayatın hergün pahalılaşmakta olduğu bugünler
de biz, müstahsil köylümüzün çalışmasını kolay
laştıracak imkânı ayarlıyamazsak, teşriî görevi
mizde biraz kusurlu hareket etmiş oluruz. Lütfe
diniz, müstahsil vatandaşların meşgul olduğu âle
tin, edevatın damızlık, her türlü tohum, fidan, 
fide, çeşitli hayvan çeşitleri, makiııa yedek par
çaları, zirai mücadele ilâçları, kimyevî gübreler 
gibi köylünün muhtacolduğu maddeleri mümkün 
olduğu kadar ucuza verelim. Onun için Damga 
Resminin bu gibi tarıma ait maddelerinden mu
af tutulmasını, bu kanunda tashih an zikrettire
lim. Bu hususta bir de önerge takdim ettim, 
iltifatınızı rica ediyorum. 

Eski Ziraat Bankası Umum Müdürü arkada
şım bir itirazda bulunuyor, kendi zamanlarında 
gayet iyi bilirler, bütün kredi ile çalışan Türk 
köylüsü bundan şikâyet etmiştir. Rica ederim, 
kemali samimiyetle ifadeye çalıştığım çok hak
lı olduğum bu dâvada elbirliği ile hareket edelim, 
hangi siyasi teşekküle mensubolursak olalım, 
sorumlusu olduğumuz anam csel el erimizde bu ka
bil millî meselelerimizde fikir birliği yapalım, 
lûtfunuzu istirham ediyorum. Hürmeti erimin 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

K1RBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarını; burada konuşan sayın arka
daşlarım; Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin du

rumundan bahsile, ithal mallarına konulacak olan 
Damga Resminden mutazarrır olacaklarını ifade 
ettiler. 

Sayın arkadaşlarım zirai mücadele ilâçları bu 
Damga Resminden muaftır. Gübre, yani çiftçi
nin, fakir çiftçinin kullandığı gübre, değil Dam
ga Resminden hattâ Gümrük Vergisinden de mu
aftır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Zengin 
çiftçinin değil mi Sayın Sözcü? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
Ki RBASLI (Devamla) — öyle konuştuğunuz 
için cevap veriyorum. Kaldı ki, bunun dışında 
halihazır burada, tatbik gören kanunlardan da 
birkaç tanesini size okumak istiyorum, «di)08 sa
yılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu
nun 42 nci maddesine istinaden 235 kalem zirai 
mücadele âlet ve ilâçları 20 .2 . 105!) tarihinden 
beri memlekete muafen ithal edilmektedir.» 235 
kalem, evet mııal'en ithal edildiklerine göre, bun
lar da bu türlü, şimdi huzurunuza gelen Damga 
Resmi Vergisine ve zammına tâbi değildir. 

Gümrük giriş tarife cetveline göre, bir İn
sim zirai maddeler yine mua fen ithal olunmakta
dır. Suni gübre imalinde kullanılan asit sülfirik, 
zirai ilaçlamada- kullanılan uçaklar dahi... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Piüveri-
zatörlor değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Erendim, görüyorsu
nuz ki, Türk çiftçisinin kısmı âzamisini teşkil 
eden, traktörsüz ziraat yapanların dışındaki bü
tün çiftçinin % 00 ma şâmil olan hususlarda mu
afiyet, esasında vardır. Kaldı ki, Sayın Ahmet 
Nusret Tuna'nm, hazırlamış olduğu kanun tek
lifi komisyonda görüşülmektedir ve 1 »Şubata ka
dar da huzurunuza gelecektir. Burada, da zirai 
âlet ve makinalarmın tasnif ve tarifi yapılmak
tadır. Şimdi,, su motoru ithal edeceksiniz, bu su 
motorunu ziraatte mi kullanacaksınız? E, muaf
tır dedik, ziraatte kullanılacak'. Bunun muafiye
ti nasıl tesbit edilecektir ithal edilen tarafından» 
Efendim, madende kullanabilir, başka yerlerde 
kullanabilir. Bunların tasnifi ve tarifi icabetmekte-
dir. Bu kolay bir iş değildir, fş de bunun dışında 
kalan, hemen hemen Türk çiftçisinin % 50 sini teş
kil eden bir husus için de ayrıca- bir kanun tekli
fi getirilmektedir ve zirai âlet, edevat ve her 
türlü teçhizatın Gümrük Vergisinden muaf tu-
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tulması hususu ve dolayısiyle de Damga Resmin
den muaf tutulması hususu bu kanun teki Kine 
dcrcedilecektir. Bu bakımdan arkadaşımızın en
dişe buyurma m alarmı, bu hususta tatminkâr bir 
kanun teklifi ile huzurunuza gelineceğini ifade 
ederiz efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) ,— Kanun
da tasrih etsek sayın sözcü; meşkûk bir halde 
kalmaması için. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KiRBAŞLI (Devamla) — Kanunda tasrih edil
miş olanları size okudum. İsterseniz devam ede
yim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, karşılıklı ko
nuşmayınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KİRBAŞLI (Devamla) — 235 kalem, çKtçiyle 
alâkalı hususlar 1959 senesinden beri zaten 
Gümrük Vergisinden muaftır. 

BAŞKAN — Sayın sözcü karşılıklı konuşma
yınız. 

Söz sırası Sayın Reşat Özarda'nm. Buyurun 
efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Şimdi sayın sözcü 

«Traktörle ziraat yapmıyan» dediler. Memleke
timizde, arkadaşlarımız da gayet iyi bilirler ki, 
traktörsüz ziraat yapan çifçi hilhassa fakir çiftçi
dir. Bunlara aidolan malzemenin de bilhassa 
gübre ve saire gibi... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK K1R-
BAŞLI (Burdur) — Tekrar edeyim; sayın ar
kadaşlarım zirai mücadele, her tühlü zirai müca
dele ilâçları, tarımda kullanılmakta olan süper 
fosfat ve sair gübreler, bunların dışında müta
lâa edilmişlerdir ve buna mümasil zirai mücade
leye alâkalı ve yine ziraatte kullanılan 235 kalem 
zirai mücadele âlet ve ilâçları 1959 tarihinden 
beri de 6968 sayılı Kanun şümulünden, gümrük 
muafiyetinden istifade edegelmektedir. Bunun 
dışında kalan zirai saha ile alâkalı malzemenin 
tesbiti yapılmaktadır. 1 Şubat'a kadar, huzuru
nuza getirilecek olan kanun teklifinde de bunların 
Gümrük Resminden muaf tutulması hasebiyle, 
dolayısiyle aynı zamanda. Damga Resminden de 
muaf tutulmuş olacaklardır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız bir sual soraca
ğım. 

BAŞKAN —• Konuştunuz, sordunuz, anladı
nız. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın söz
cünün verdiği . cevaptan tatmin olamadım. 
Lütfediniz bir soru sorayım. 

Sayın sözcü buyurdular ki, 235 kalem zirai 
mücadele ilâçları, aletleri ve ekipmanları muaf 
tutulacaktır. Teşekkür ederim. Bunun dışında 
hafriyat işlerinde kullanılan âlet ve makinalar, 
hasat, harman işlerinde kullanılan âlet ve maki
nalar. Bu birkaç kalem diye hulâsa ettiğim kı
sım işler midir, faydalanacak mıyız bizler'? Bu
nun tavzihini istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMLSVON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim size şu hususu 
belirtmek isterim; 1 -4 .5 . 1964 gün ve 474 sayılı 
Kanunun ikinci maddesi ile Bakanlar Kuruluna; 
diğer eşyalarda olduğu gibi, zirai âlet, makina 
ve ilâçlarının vergi nisbetlerinin muafiyet haddi
ne kadar indirme yetkisi tanınmıştır. Bu yetkiye 
istinaden, bu teklifin kapsadığı bir kısım eşyanın 
vergi nisbetleri esasen muafiyete veya lüzumlu 
görülen hadde indirilmiş bulunmaktadır; kimyevi 
gübreler, tırpanlar, küspe nisbeti % 5 ten daha 
düşük yağlı presler v. s. gibi. Görülüyor ki, bun
ların hepsini burada saymaya, imkâ.n ve ihtimal 
yoktur. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Gene tat
min olmadım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Efendim bu 1964 te ko
nulmuş haddi söylüyorum ben size. Esasen var
dır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Mugünkü 
kanun ile alâkalı olanları, bunları sarih olarak 
aydınlatması gerekir, meşkûk bir halde kalmaması 
dolayısiyle. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. Bu kadar 
umumi bir sual olmaz. Buyurun buradan sorun, 
cevap versinler. 

S ÜLE YMAN ONAN (Ki rşehir) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN —Buyurun. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Aziz ar

kadaşlarım; özür dilerim, mecbur olduğum için 
huzurunuzu yeniden işgal ediyorum. 
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Sözcü arkadaşımız; bizim istirham ettiğimiz, 
bütün köylünün meşgul olduğu, hafriyat işlerinde 
kullandığı, bakım işlerinde kullandığı, hasat ve 
harman işlerinde kullan lığı alet ve makinalarm 
Damga Resmine tabi tutulup tutulmıyaeağı key
fiyeti üzerinde burada, bir sar a Hat t d bulunmadı
lar. (Sen «say» sesleri) Sayıyorum: Hafriyat 
aletleri, pulluklar, («Hafriyat aletlerinin ne 
alâkası var çeftçiylc» sesleri) Toprağı «üren 
alete, Hafriyat aleti denir... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim lütfen. 

SÜLEYMAN ONAN (Devanda) — Dişkaro 
ve buna mümasil olan tırmıklar ve saireleri, 
sırf tarımda kullanılanları kasdediyoruim ar
kadaşlar. (Gürültüler) 

Ekimde kullanılan makinalar, çeşitli mib
zerler burada Gümrük Damga. Resmine tabi 
midir, değil midir, Aydınlatmadıkları için tat
min olamadım. Dikim nıakmalarından, Hakim 
makinal arından yalnız pülverizatö ilerin zirai 
mücadele işlerinde 'kullanılan vasıtalarla uçak
lara varıncaya kadar bilûmum ilâçların, 235 
kalem emtianın Damga Resmine tabi tutuimı-
yacağmı ifade ettiler, teşekkür ederim. Ayrıca 
hasat ve harman makinalarmdan biçerdöverler, 
biçer - bağlarlar, orak makinaları, harman ma-
kinaları, yumru Hitkileri sıkma makamları aca
ba muafiyete tabi midir, değil midir1? Tasrih 
etmediler, rica ediyorum, aydınlatsınlar. 

Damızlık tohumlar, damızlık hayvanlar, fi
deler, fidanlar ve benzeri tarımla ilgili meselâ, 
çeşitli yumurtalar ve saire, sırf damızlık ba
bında ithal edilenler, bunlar da Damga Resmine, 
tabi tutulacak mıdır, tııtulmıyacak mıdır? 
Bunların da aydınlatılmasını istirham ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şen soy, buyurun. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; sayın komisyon söz
cüsünün izahatından ani aşıldığı veçhile bu mu
afiyet hudutları içine ithal edilen mallarım 
% 95 nisbetinde âlet ve edevat olduğu anlaşılı
yor. % 5 e ait te Gümrük Vergisi Kanununda, 
Şubat ayı Haslarında Meclise getirilecek olan 
tasarıda bunun da muafiyet hudutları içine 
'alınacağı sarahatte ifade ediliyor. Ben şalıs' 
kanaat olarak, çıkmamış 'bir kanuna, çıkacağı 
söylenen bir kanuna bel bağlamak suretiyle, 

kanunun tümü üzerinde konuşulurken söyle
miş olduğum sözlerden sarfı nazar edecek deği
lim. Mademki, bu husus zaruri telâkki edilmiş 
ve Damga Resmi Kanununda yapılacak Hir ta
dilât ile Hu yüzde 5 nisbetindeki mallarda da 
muafiyet düşünülüyor, onun bu madde şümu
lü içinde mütalâa edil meşinde her hangi Hir 
sakınca olmamak lâzımgelir. Bu, önümüzde 
çıkacağı bahsedilen kanun çıkmıyabilir veya
hut ta o kanunun, o tasarının ,bu maddesin
de muafiyet bahis konusu olur ve iktidar kana
dı da muhalefet kanadı da bu Hususu benimse-
miyebilir, çıkmıyabilir. O zaman biz ileriye ma
tuf, çıkacağı düşünülen bir kanuna bel bağla
mamız suretiyle, sözümüzden dönmüş insanlar 
durumuna düşeriz. Kanun tasarısının tümü 
üzerinde de söylediğim ve ifade ettiğim gibi 
maddenin şümulüne bu % 5 in de ithal 'edil
mesi, kanaatime göre, lüzumludur ve zaruri
dir. Bu fikrimizde ısrar ediyoruz. 

Hürmetlerimde. 
BAŞKAN — Sayın Kah adayı, buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; hani ya bir asker 
olarak değil de bir köylü çocuğu, bir renç-
ber olarak duygularımı anlatmak isterim. 

Bu memleket; nüfusunun % 70 i köylerdo 
oturur ve köyde oturan nüfusun da aşağı yuka
rı 1/3 ü dağ köy]erindedir. Köylü deyince 
alımı, şahım yer, saltanat süren, Her aradığını 
bulan, rahat eden insanlar değil, dişini, tırna
ğını o kıraç topraklara takan, onu işleyen 
güç belâ karnını doyuran insanlardır. 

BAŞKAN — Sayın Kaibadayı, madde üze
rinde. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ona ge
liyorum. 

Türkiye'de kalkınma dendikçe, vergi den
dikçe, dolaylı yollardan o fakir, o garip insan
ların üzerine vardığımızı şurada yine bir kere 
daha hatırlıyalım. Köylü, Hir köy çocuğu olarak 
arz ediyorum, Hir iki evlekten tutun da en ka-
Hadayı toprak 10 dönüm kadardır. Dağ kö
yünde Hu toprak da yoktur. 50 - 100 dönüm 
toprağı olanlar köyleri dolaşırsanız öylesini, 
parmakla bulursunuz. Öyle ise teknik ziraat, 
makinalı ziraat denen şey Türk köyüne çoğun
lukla girmemiştir. Traktörü olan, teknik zi
raat yapan insan Türkiye'de, Anadolu'da par
makla gösterilir. Türkiye'de teknik ziraatin, 
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makinalı ziraatın girdiği yer çoğunlukla Batı 
Güney - Doğu ve Güney - Anadolu'dur. Bunun 
dışında hemen hemen nadir denecek kadar tek
nik ziraatten, makinalı ziraatten bahsedebilir
siniz. Türkiye'de teknik ziraat, makinalı zi
raat yapan bir ailenin çocuğuyum. O da Garp-
te gidip gördük, hiç de ilmî yollarla teknik 
ziraat değil, ilmî ve teknik yolla ziraat dediği
mizden ancak çalışan ma'kina, motor vardır. 
Onun yanı sıra Türkiye'de toprağın hususiyet
lerine, iklim ve mevsime, birçok tecrübelere 
göre .büyük işletmelerde özel kişilere ait işlet
melerde de bile Garp ölçüsünde yapılamaz. Fer
guson traktör Türk tipi, 1948 senesinde 4 500 -
5 000 lira idi. Ama pamuğun kilosu 115 - 120 
'kuruştu, 4 tona bir ferguson traktör alabilir
diniz. Bir Hanomak traktör 14 500 lira idi, 
14 ton pamuğa bir Hanomak traktörü alabilir
diniz. 1952 - 1953 senesinde Ferguson traktör 
6 000 lira olmuş, pamuk ona yine ayarlı git
miş, 160 kuruş olmuştu. Hanomak 18 bin lira 
oldu. 

Bakarsınız 1953 - 1954 e kadar rençberin al
dığı teknik malzeme ile sattığı ürün arasın
da bir orantı görürsünüz. Ama, özür dilerim, 
1960 tan sonra rençJberin çıkardığı ürün ile al
dığı teknik malzeme arasındaki orantılar 
korkunç derecede birinin diğerine geçmesi ica-
beden nisbet ve ölçüleri kaybolmuş, insafın 
çok ötesine gidilmiştir. Üç seneden beri, açık 
beyler, ıbunun parti tarafı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın KaJbadayı, konuştukla
rınızı madde ile hiç ilgisi yoktur. Sözünüzü 
'keseceğim. Bu saatten sonra nutuk vermeyin. 
Burada meydan nutku veriyorsunuz, istirham 
ediyorum. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Muhte
rem Başkan, yapmayın bunu, ona geliyorum. 
Muhterem Baş'kanım esas .konuya oradan geli
yorum, ona geliyorum. 

ıSayın Başkanım, komisyon buraya 10 defa 
çıktı, konuştu. Biz de buraya çıktığımız zaman, 
şunları konuşursunuz, bunları konuşabilirsiniz 
deyiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz on defa inip 
çıktınız, madde üzerinde konuşmanız lâzım
dır. 

Söyleyin arkadaşlar, madde üzerinde mi ko
nuşuyor? (A. P. sıralarında «Hayır» sesleri) 
Madde üzerinde hiç konuşmadınız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Yapma
yın Başkanım, ona geliyorum; 3 sene içeri
sinde diye söylüyorum. 3 sene evvel 27 000 
liraya satılan Massey Harris, Ferguson trak
törleri bugün 40 000, 42 000 lira olmuştur. 
77 000 - 80 000 lira satılan bir döver - biçe
rin fiyatı bugün 140 000, 150 000 lira olmuş
tur. Bunları muhterem komisyon başkanı, 
traktörü, diski, diskaroyu, döver - biçeri, har
man makinasını tasrih etmediler. Etmediğine 
göre, benim endişelerim bir rençıber çocuğu 
olarak odur ki, bunlara da Damga Resmi ko
nacaktır. Konunca zaten üç sene içerisinde çı
kardığı ürün ve aldığı teknik malzeme arasın
da rençiber, orantı ipinin ucunu kaybetmiştir, 
bir de % 15 bindiği zaman Türkiye'de teknik 
ziraati yapmak artık hayal olacaktır. Büyük 
işletmelerde teknik makina azalacaktır. Çün-
'kü sattığı ürünle aldığı makina, traktör ara
sında büyük fark alduğundan, makinalar çok 
palhalıya .geldiğinden ziraati terk edecektir. 
Ege'de, üç ay evvel, gidip bir ay kadar gez-
mişimdir. Geldiğim zaman büyük rençperlerin 
hepsi, «Ürünler böyle düşük fiyatla kalır, 
aldığımız motor ve ağır makina böyle pahalı 
olursa, biz rençperliği terk edip hayvancılı
ğa döneceğiz.» demişlerdir. Ben gerçekten 
büyük rençperlerin içinde bulunan dertlerden 
ıbalhsediyorum. Gelin buna muhterem Vekilim, 
sayın komisyon, sarih olarak, traktörleri, dö
ver - biçerleri, harman makinalarmı, dışardan 
ithal edilen diskaroları, livüzer gibi makinala-
rı hariç bırakalım. Bırakmaz iseniz... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Tasrih ediliyor. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hangisi 
yapılıyor muhterem kardeşim? Bir ekipmanı 
ile geliyor, bir dinamosu ile beraiber geliyor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, karşılıklı ko
nuşmayınız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Fergu
son dediğiniz zaman kendi ekipmanı ile beraiber 
[geliyor. Traktörü, döver - biçeri, harman ma-
kinasına koymakla var mı mahzuru beyefendi? 

Şurada traktör, döver - biçer, harman ma-
kinası da dışarda kalsın demekte bir mahzur 
var mı? 

BAŞKAN — Karşılıklı hitalbetmeyin rica 
ederim. Sözünüz ne ise söyleyin, bitirin bey
efendi, rica ederim. 



M. Meclisi B : 35 23 . 1 . 1967 O : 1 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Öbür 
tra'ktörü biliyoruz, tutum derecesini de biliyo
ruz. Bunların pek çoğu, bahsettiğim Fergüson 
traktörü, döver - biçeri dışardan gelmektedir. 
Bunlar anamakinalardır. Bunları hariç kıl
mazsanız rençperin alma gücü kalmıyaeaktır. 
Ben bunu arz ediyorum. Takdir Yüksek Mec
lisindir. Benim bildiğim budur. Bu makinala-
rm pek çoğu kendi orijinal ekipmanı ile gelir. 
Memleket içinde yapılanı mahduttur. Hürmet
lerimle efendim. 

BAŞKAN — Altı arkadaş madde üzerinde 
'konuşmuş bulunuyor. Kifayet önergesi gelmiş
tir, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
4 neü madde hakkındaki fikirler tebellür et

miştir. Kifayetini arz ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Torgay, kifayet 
aleyhinde, buyurun. 

AHMET TORGAY (Antalya) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ("iliyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kifayet ka
bul edilmiştir. 

Değiştirge önergeleri vardır, onları okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 neü maddenin «giriş tahakkuk evrakı» ke

limelerinden sonra «zirai alet ve edevat ile 
ömtialar» ibaresinin ilâve edilmesini arz ve 
talebederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Yüksek Başkanlığa 
İthalâttan alınacak Damga Resmi hakkın

daki kanun tasarısının 4 ncii maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve tc'|clif ede
rim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

4 neü maddeye ek fıkra : 
İlâç ve tıbbi malzeme ile her türlü tarım 

araç ve gereçleri, tarımda kullanılan ilâçlar ve 
suni gübler bu resimden .muaftır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, İthalde alınacak Damga 

Resmi hakkındaki Kanunun 4 ncii maddesine, 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini- arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

4 jıcü maddeye : 
Fıkra; ziraat alet ve makinaları ile zirai 

ilâçlar Damga Resminden muaftır. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Damga Resmi hakkın
daki Kanunun 4 ncii maddesine; «Ziraat alet 
ve nıakinalarmın» Damga Resminden muafiye
tine ait bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Sayın Başkanlığa 
İthalde alınacak Damga Resmi Kanununun 

4 ncii umdesinin aşağıdaki şekilde değiştiril me
şini ara ve teklif ederim. 

Madde 4 : Gümrük Kanunu, Gümrük Giriş 
Tarife Cetveli, milletlerarası anlaşmalar ve 
2510 sayılı kanun ile ek ve tadilleri, 4119, 5798 
6326, 6529, 6593, 7269, 7479 sayılı Kanun, 
20 . 4 . 1965 gün ve 581 sayılı Kanunla Gümrük 
Vergisinden muaf tutulmuş eşyaya ait giriş 
tahakkuk evrakı ile tarımla ilgili bulunan zi
raat alet ve makinaları, yedek parçaları, ziraat 
ilâçları, damızlık tohum, fidan, fide, çeşitli 
hayvansal damızlıklar ve kimyevî gübr!eler de 
bu resimden muaftır. 

Ancak yukarda sayılanlar dışında kalan 
özel kanunlarla her türlü İthal Vergi ve resim
lerinden muaf tutulan müesseselerin ithalâtı bu 
kanun gereğince alınacak Damga Resmine tâ
bidir. 

Kırşehir Ankara 
Süleyman Onan ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, değiştirge 

önergelerinin en aykırısı son okunandır. Bunu 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan ve 
Ankara Milletvekilli İbra/h i m Sıtkı Hatipoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ; KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLÎ ('Burdur) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler..-. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un öner

gesi te'krar okundu.) 
BAŞKAN •— Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BA ŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor, ona 
söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, 
demin, «hususi kanunlarında yer alan, muafiyet 
peyda eden hükümler bundan istisnadır. Zaten 
muafiyet vardır» dediler. Ama, mevcut 4 ncü 
'maddenin son bendi şöyle yazmaktadır : «An
cak, yukarda sayılanlar dışında kalan özel ka
nunlarla her türlü ithal vergi ve resimlerinden 
muaf tutulan müesseselerin ithalâtı bu kanun 
gereğince alınacak Damga Resmine tabidir.» 
Yani burada ismi geçmedikten sonra, kanunla
rında muafiyet dahi yazsa istifade edemiyecck 
demektir. (A. P. sıralarından «Yok öyle şey» 
sesleri) Budur efendim, buradaki anlayış budur. 
Ben bu şekilde anlıyorum. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. Siz de bildiğinizi söyleyiniz, sizi dinliyoruz 
efendim. 

İBRAHİM BOZ (Devamla) — Takririmi de 
bu şekilde verdim. Ziraat alet ve edevatlarının 
bu resimden muafiyet tanınması yerinde ola
caktır. Takririmin kalbûlünü istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge ka'bul edilmemiştir. 

Diğer üç önerge aynı mahiyettedir, üçünü de 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesi tekrar okundu.) 

(Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim, ilâçlar ve gübre
ler esasen muaf tutulduğu için, katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon önergelere katılma
maktadır. 

Bu üç önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bu üç önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 4 ncü madde aynen ka
'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince alınacak 
Damga Resmi gümrüklerde alman İstihsal Ver
gisi matrahına ilâve edilmez ve makbuz muka
bilinde Gümrük Vergileri ile birlikte Gümrük 
idarelerince tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... 5 nci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — 15 . 2 . 1963 güır ve 185 sa
yılı Kanun, bu kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce Bakanlar Kurulunca alınacak, resim nispeti
nin tesbitine •miitaallik Kararnamenin yürürlüğe 
girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 6 nci madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte fiilen ithal edilmemiş . bulunan 
eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı da, bu kanun 
gereğince Damga Resmine ta'bidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Söz İstiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Yalnız Sa

yın Kabadayı çok rica ederim madde üzerimde 
görüşünüz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
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Başkanım titizlik gösteriyorlar. Mailde üzerinde 
konuşacağız. Daha evvelkiler de zaten, esasen 
ma d de üzerimi ey di. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte fi i km it
hal edilmemiş bulunan eşyaya ait giriş tahakkuk 
evrakı da, bu kanun gereğince Danifga Resmine 
tabidir, diyor madde. Anladığıma güne gümrü
ğe gelmiş, halen muamelesi ikmal edilmiş olan
lar dâhil değil gibi bir anlam taşımaktadır. Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
gümrüğe gelmiş dahi olsa, muamelesi tekemmül 
etmiyenlerin bu kanun hükmüne g;öv<}, Damga 
Resmine tabi olması istenmektedir. Hazinenin 
bunda büyük kârı olacaktır. Öyle mi efendim? 
(A,. P. sıralarından «'() mânaya, geliyor öyle» ta
biî» sesleri) Fiilen ithal edilmemiş bulunan, ya
ni gümrüğe1 gelmemiş bulunan anlıyorum. (A. 
P. sıralarından «fiilen ithalden bahsediliyor» 
sesleri) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

Bitti mi Sayın Kabadayı? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Güm
rüğe gelmiş dahi olsa fiilen ithal edilmemiş ka
bul ediliyor. Ama girdiği tarihte gümrük antre
polarında dahi olsa bu kanun hükmüne ve Damga 
Resmine tabidir. 

Tamam mesele yok. efendim. (Adalet Partisi 
sıralarından «Bize soraydın daha evvel» sesleri) 

Peki bundan sonra öyle yaparız. 
BAŞKAN — Geçici maddeyi aynen oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir efendim. 

ADNAN ŞENYITRT (Kmzıırum) — Bu mad
de üzerinde söz rica ettim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyladık şeker kardeşim. 
Oylamadan evvel işaret vuku. bulsaydı verirdim. 
Demek ki... 

ADNAN ŞENYITRT (Erzurum) — Bir mük-
sehep hakkın zayi edilmiş olacağı cihetle mâruzâ
tımı ifade etmeye çalışacaktım. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre imkân yoktur. 
Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer ve İkinci Beş Yıllık Plân dönemi 
sonu olan 31 Aralık 1972 tarihine kadar uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul eden-
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ler... Etmiyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve 

Tekel hakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenlcr... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

'Kanun tasarısının tümü üzerinde Sayın İh
san Kabadayı, İçtüzüğün 110 neu maddesine göre, 
buyurunuz ('fendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) —Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım; kalkınan bir memle
ketiz. Kalkınmak için kendi imkânlarımızı ve bu 
mevzuda her türlü kaynaklarımızı kullanmaya 
mecburuz. Hiçbir memleket kendi imkânlarını 
ve kaynaklarını tam olarak kullanmadan, kalkm-
maz, kalkınamaz ve kalkındığı da vâki değildir. 
Ancak muhterem Hükümetin yeni kaynaklar 
aradığını ve ölçüleri dâhilinde Yükselt Meclise 
getirmesi pek tabiî hakkıdır. Fakat, bulup getir
diği İm artırıcı kaynak, kanaatim odur ki, müs
pet değildir. Topyekûn halkın geçim şartlarını 
ağırlaştıran, orta tabakayı, fakir - fukarayı geçi
minde zorluğa, daha çok hayat şartlarını ağırlı
ğa götüren bir kanun teklifidir. Esasen. Türki
ye'de servet dağılımı ve millî gelirin dağılımı 
anormaldir. Bu mevcut anormalliği, gayri âdil 
dağılışı bir kere daha artıracaktır. Günkü, Tür
kiye'de nüfusun % 66 sı millî gelirin % 35 ni, 
% 34 ü de millî gelirin % 65 ini alır. Bu % 34 
içinde, % 1,5 u da millî gelirin % 18 ini almak
tadır. Böylece görüyoruz ki, Türkiye'de millî 
gelirin ve servetin dağılımında, vatandaşlara isa
bet eden nisbette bir anormallik vardır. Dünya
da Gin % 65 - 70 e kadar garisâfi millî geliri ver
gi olarak almakta. Rusya. % 50 sini, Amerika, 
İngiltere, Almanya gibi memleketler de % 28 e 
kadar gayrisâfi millî geliri vergi olarak almakta 
iken, biz henüz % 18 e çıkabilmişizdir. Ancak, 
% İH e çıktığımızı az görürken, artırma, yolunu 
bu vergiyi geçiminde müşkül durumda olan, 
fakrü zaruret içerisinde olan halk kütlelerine de
ğil, verme gücü olan sınıfa, geliri daha çok vergi 
vermeye müsaidolan, sektöre kaydırmakta büyük 
fayda, vardır. Bu Damga Resmi (Kanunu çıktık
tan sonra, kim ne derse desin, zaruri ihtiyaç 
maddelerine de sirayet edecek, geçimi güçleşti
recektir, zorlaştıracaktır. Evet, muhterem Adalet 
Partisi İktidarı, tıpkı, cemaat ilam başka türlü 
dua eden imamdan başka türlü sure okumasını is
tiyen, fakat imam olduktan sonra hiçte cemaat 
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arasında bulunurken arzu ettiği duayı yapmıyan, 
arzu ettiği sureyi okumıyan bir imanı durumun
dadır. Ben kendilerini; muhalefette iken haldi 
olarak birçok vergi artırımlarında tenkid etmiş
lerdir, haklı bulmuşumdur. Yüzümü yumduğum 
zaman, birdame zeytin birkaç damla zeytinyağı 
verir, bir tu tum vermez. Acaba, bu güzel vaitle-
rini ve bu güzel kalkınmayı vergi almadan nasıl 
yapacaklar, diye kendi kendime düşünür idim. 
Ve iddiaları : «Vergi almaya lüzum yoktur, 
dış yardımı temin etmekle pek ala kalkınma müm
kün olur» derler idi. Şimdi, bakıyoruz ki, işba
şına gelince, iş dendiği gibi de olmuyor. Zaten 
yabancı uzmanların Türkiye hakkında, vermiş 
oldukları rapor o idi ki, bir memleketin kalkın
ması kendi imkânlarını son haddine kadar kul
lanmak, yetmediği noktada dış yardımı beklemek 
esasına dayanırken, bunu kabul etmez görünür
ler idi. Şimdi iş başına gelince anladılar ki, kal
kınmak mutlaka dışardan almakla değil, kendine 
kendinden yardım etmek, bittiği ve tükendiği 
noktadan dış yardım beklemekle olacak imiş. Bu
nu kabul ediyoruz, daha çok vergiler de getirecek
ler, o da pek tabiîdir. Kalkınan bir memleketiz, 
kalkınmak lâfla olmaz, memleket verecek, mem
leket kendisi kalkınacak. Ancak bu vergi tahmi
nini yaparken, verme gücü olmıyan, geçiminden 
âciz olan fakir fukaraya'sirayet eden Vasıtalı Ver
gi değil, verme gücü olan, takati olan sektöre, 
dilimlere açık, vasıtasız olarak vergi larhetme 
cihetine gitmiş olsaydı daha yerinde olur kanaa
tinde idim. Şimdi, benim samimi kanaatim odur 
ki, Türkiye 'de buna gelinceye kadar - dışarıya. 
gittim gezdim, ikinci defa - Türkiye'ye hiç. de 
dışardan yardım alan memleket denmez, en lüks 
memleketten daha. lüks bir şekilde Türkiye'de 
israf vardır . Araba israfı vardır, zevk ve sefa 
israfı vardır , vitr inler lüks eşya ile doludur. Bun
lar ın memlekete sokulmaması yolunda ciddî bir 
karar alınmasını muhterem Hükümetten istemek
teyim. Böyle bir kararı alabilecek' Hükümet i tak
dirle, dua ile arayı}) beklemekteyim. Evet, Tür
kiye'de halâ. araba saltanatı vardır , bu, dünün 
bugünün değil, Türkiye 'nin ezeli derdidir . Bunu 
kapatmak şekli büyük imkânlar sağlar. Ayrıca, 
yıl sonu yaklaştıkça mevcut fasıldaki parayı har
camak için bü tün dairelerde bir yarış başlar, 
bunu önlemekle bütçeye büyük imkânlar sağlana
bilir, bu vergiye gelmeden bunları tıkarsa diyo

rum, Hazineye büyük imkânlar sağlıyabilir. 
Yine memleket içi ve memleket dışı o kadar 

korkunç geziler vardır ki, bâzı genel müdürler 
içinde senede sekiz defa gidenleri ve birbirini 
dışarıya göndermek için de pas verenleri vardır , 
Ne olur? Bu lüks eşya, memleket içi ve dışı 
gezisi, sahasını söylem iveceği m, birçok rüşvetler 
mevzuu kapansa, tıkamsa, israf ön lense de bu 
kabil vergi artışının, vasıtalı veya vasıtasız vergi 
art ışının önüne geç ilse daha çok memnun kalırız. 

Kanaatim benim samimî olarak odur ki, kal
kınma için vergilere, zammı yerinde bulmaktayım, 
doğrudur demekteyim. Ancak vasıtalı verginin 
fakir fukaranın yarar ına olmadığı, onların ha
ya t şart lar ını daha, çok güçleştireceği, zorluğa, 
fakrû zarure te götüreceği anlayışındayım. Bu 
da kapalı , dolaylı, apaçık vasıtalı b i r vergi ol
duğu İçin, hayat, -şartlarını ağır laş t ı racakt ı r , ge
çim şar t lar ın ı güçleştirecektir . 'ITalk aras ında 
gezerken - seneye sağ olursak - bu yıla naza
ran halk tabakasındaki açlığın ve geçim şart la
rının. 'daha zor o lduğunu göreceksiniz muhterem 
arkadaş lar . Hürmet ler . 

BAŞKAN — Şimdi bu tasar ı -açık oylarınıza 
sunulacakt ı r . Yalnız Reşat Uzarda arkadaşımız 
İç tüzüğün P>7 ne i maddesi gereğince «öz iste
mektedir . Bu maddeye göi'e konuşmaları , vere
cekleri oyun esbabı mucibesini bu kürsüden 
ifade etmekten ibaret olacaktır . Başkaca, ko
nuşmasına /müsaade edemiyeceğim, özür 'dile
rim. 

B u y u r u n Reşat Uzarda. 

R E Ş A T UZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, .yayın mil letvekil ler i ; yaışıyan insanlar için 
bu Meclis kürsüsü cidden ibret verici levhalar
la 'doludur. Bu kanun tasarısının müzakeresi 
yapı l ı rken gay r i iht iyari düşüncelerim, bundan 
4 sene evvel bugünle rde bu kanunun ilk ihdası 
zamanında getiri len ve yapı lan aynı kanunun 
müzakeresi günlerine 'gitmiştir. O zaman ikt idar 
Ha lk Part is inin ekseriyetini teşkil et t iği bir 
Koalisyonda Adalet Par t i s i muhalefet te idi. 
Türkiye 'de şimdiye kada r i thal mallar ından 
Damga Resmi almak gibi, yeni bir verıgi yolu 
bulunmamış, Halk Partisi ik t idar ından bu ka
nun getiri l iyor ve bütün Halk Partili ha t ip ler 
ikt idar , b u kanunun savunmasını yapıyor, mü
dafaasını yapıyor, lüzumundan baıhsediynr, 
O zamanki Adalet Part i l i , muhalefet te bu lunan 
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Adalet Partili hatipler: ise, tamamen bu .kanu
nun aleyhinde, bunun Anayasalını fil nei mad
desine aykırı 'olduğunu, herkesin malî kudreti
ne göre vergi getiren bir sistem •olmadığını sa
vunuyor, aleyhinde rey veriyor. Anıdan dört 
'sene geçiyor, iktidarlar değişiyor. Muhalefet 
partisi olan Adalet Partisi iktidarda, o zaman 
iktidarda olan Halk Partisi muhalefette. Bu 
•defa Halk Partililer geliyor. Vaktiyle kendi
lerinin ihdas ettiği vergi, .sistemini ve yolunu 
tenkid ediyorlar, aleyhinde konuşuyorlar bu 
defa Adalet Partisi de bu 'kanunun savunuculu
ğunu yapıyor. Cidden bunlar kısa politik ha
yatımızda ibret verici levhalardır, muhterem 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — vSayın Uzarda, ibu anlattıkları
nız vereceğiniz oy hakkında, eslbabı mucibe 
değildir. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Hay hay, 
başüstünc efendim. Şunu şu sebeple arz edi
yorum ki, vale tiyle bn kanunun ilk ihdasında, 
ilk getirilişinde bunun tamamen al ey hinde bu
lunup, aleyhinde rey verdiğim için hu kanunun 
şimdi müddetini uzatan ve bunun- nisbotini ar
tıran kanuna da elbette kırınızı rey veıreceğim. 

Muhterem arkad ıslar, size sunu ifade ede
yim ki, yarın bu kanun Meclisten çıktığı zaman 
daha kanun uygula.nma.dan ve Hükümet bu ka
nuna göre 5 kuruşluk Damga, Vergisi almadan 
.memlekette ithalâtçıların depolarında, ithal ma
lı satan mağazalarda •milyai'laırı bulan bütün 
malzemelere otomati kınan bu kanun % 10 ar
tırıyor, fakat yeniden % 15 zam yaptırılmak 
suretiyle bütün esnaf, ithalâtçı, tüccar İçendi 
zammını kendi eliyle yapacak ve /bir hayat 
pahaldığı birdenbire halka intikal edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi kanunlar her
kesin kazancına göre değil, doğrudan doğruya 
(gümrüklerden ithal edilen her imalın üzerim1 ye
ni bir .vergi koyduğu için, <bütün ithal malla
rının ve 'bunlarla ilıgili bulunan hayat şartları-
rıııın ağırlaşmasına yol açacaktır. (Binaenaleyh, 
ben iktidardan bu gibi, vaktiyle 'tenkid ettiği 
ve Halk Partisinin hocalığını da yapıp kendisi
nin bunu beğenmediği kanunları, kendisi ikti
dara geldikten .sonra bcninuseyip bunları tek
rar milletin huzuruna çıkarmamasını rica edi-
vorum. 
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BAŞKAN — Sayın Özarda'dan sayın ha
tipten rica ediyorum. Başkalarının vereceği oy 
sizi ilgilendirmez. Siz, vereceğiniz oy kırmızı 
i'se şu şu sebepten vereceğim diyecekisiniz beye
fendi. İçtüzüğün 137 nei maddesi bunu âmirdir. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Muhterem 
•arkadaşlarım ben bu kanuna kırmızı rey vere
ceğim. Çünkü bugün, Türkiyce'nirı Bütçesi 'bir 
senede 1 700 000 lira, açık verirken ılış ticaret 
muvazenemizde 1,5 milyarın üzerinde bir açık 
var'ken, Türkiye kendi yongarıma 'göre ayağını 
uzatmalı, ithalâtta kısıntı yapmalı, tahdit yap
malı, memlekete lüzumsuz malları ithal etme
meli. Kotalar esasen Türkiye seribest.. 

BAŞKAN — Beyefendi, sözünüzü kesiyo
rum, bunların vereceğiniz oyla hiç ilgisi yok. 
İthalâttan ihracattan bahsetmeye hakkınız yok. 
Kullanacağınız oyunuzun esiba'bı mucibesıini arz 
edeceksiniz. Başkası yok, çok rica 'ederim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bu kanu
nun aleyhinde reyimi 'kullanacağım. Çünkü, 
.memlekette ithalâta bol miktarda yer verip, 
birçok lüzumsuz ımasraf kapıları açmakta mâna 
ve fayda. yoktur. İthal edilen mallar memle
ketin ihtiyacına, zarara ihtiyacına karşılık ola
rak ithal ediliyorsa bunlardan yeni vergiler al
mak .suretiyle de bunları pahalıl andırmak, Dev
letin yapacağı yatırınım maliyet fiyatını yük
seltmek, yatırımlara da müessir olmak', çok 
para ile az yatırım yapmak gibi bir sonuç, ve
recektir. 

Bu bakımdan kanunun aleyhindcyim ve 
aleyhinde rey kullanacağım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü açık 
oylarınıza sunulmuşur. Kutular sıralar arasında 
gez dirilecektir. 

(Oylar kullanıldı.) 

BAŞKAN — Açık oy neticesini arz ediyo
rum. Oya iştirak eden arkadaşlar 4(5, kabul 39, 
red 7 çoğunluk olmadığından önümüzdeki bir
leşimde oylama tekrarlanacaktır. 

Vakit geçmiş olduğundan, 25 Ocak 19(17 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,55 

http://uygula.nma.dan
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Kanım kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu. 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilla 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bagcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Goşkun 
Orhan Eren 
Recai Brgüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 248 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 18 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 200 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIr3 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihad Bilgehan 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş. 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

Nüüfeı* Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö . Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan * 
Şefik inan 
Rofct Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan. Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

Sadık Perinçtek 
Âdil Sağıroğlu 

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

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Kâmil O ©ak 
Naşi/t Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
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Mustafa Ertuğrul 
Mu.lr.ddin Güven 
Osman özer 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göl o 
Muzaffer Şamil oğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan! ı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

ANKARA 
Ilyas Seçkin 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

DENİZLİ 
Hüdai Ora! 

DİYARBAKIR 
Mertin Cizreli 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

I Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

| KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaettin Izerdem 
ihsanı Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 

-Şevket Raşit Hatipoğlu 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uhıç 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KARS 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Maden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Şerafeıttin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koral tan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

SAMSUN 
Selâlıattin Kılıç 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedirettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birineioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâlıattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yi'diz 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

TOKAT 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasam Ünlü 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

[Reddedenler] 
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[Çekinser] 

SAMSUN 
Bahattiın Uzunoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
T ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güre1! 

Mesut Ozansü 
BİLECİK 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 
BOLU 

Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşjk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurtettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs, 
Hüseyin İneioğlu 
Süleyman Ünlü 

Hüseyin Yılmaz 
GlRESUK 

Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali( Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cilü 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çatal.oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 

(Başkan) 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
O. Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
İ. Hakkı Tekinel 
O. Nuri Ulusay 

Reşit Ülker 
IZMlR 

Şevket Adalan 
Ali Naiili Erdem (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
AIbbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
M. Orhan Türkkan 

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

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Fnruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut. Erez 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefi'k Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yağeıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
S ey fi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NIĞDB 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZH 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Ali§an (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

İJyas Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SÎVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

Osman Saraç 
TRABZON 

Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentas (I. Ü.) 

YOZGAT 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

\>Q<\ 
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İthalde alınacak Damga Resmi hakkında ki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy veremler : 46 

Kabul edenler : 39 
Reddedenler : 7 

Çekinsorler : 0 
Oya katılraıyanlar : 402 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BURDUR AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşji 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemali Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Arslan Topeubaşı 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

MALATYA 
Ahmet Can Bilgin 

MANİSA 
Mithat Dülge 

MUĞLA 
îzzet Oktay 

ORDU 
Kemal Şcnsoy 

SAMSUN • 
Melâhat Gedik 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Reşit Ülker 

[Reddedenler] 

KONYA 

İhsan Kabadayı 
MARDİN 

Rifat Baykal 

[Oya katılmıyanlar] 

NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

:B: Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Uiusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
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Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Kecai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlaı 
Kıza Kuas 
Emin Pak süt 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Kona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal' Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mcvlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 
Zarife Koçak 

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

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çatığa 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktcm 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bş,k. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdct Yüccr 

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

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin CizreM 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai İskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İl hami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Pcrinçck 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler (İ.) 
Necati Güven 
Gıyascttin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin lııcioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (1.) 

GİRESUN 
Kudret Bosutor 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamottin Erkmen 
İbrahim Etcm Kılııcoğlu; 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mur sal oğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argını 
Süleyman 1 )cmirel 
(Başbakan) 

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

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadıın Arcn 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkaııh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusa y 
Aydın Yalçın 
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Mehmet Yardımcı 
IZMlR 

Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşıp al a 
ihsan Gürsan (B.) 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Tokozlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güvcr 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğiu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzcrdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih üzfakih 
Faruk Sükau (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfı Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yeııişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vcysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

Hacı Ahmet üzsoy 
Vefik Pirinçcioğlfu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 
İlhan Tckinalp 

MUŞ 
Komal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdcmir Tüzün 
Haydar Özalip 

ORDU 
Raiı Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdı Mağdcn 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyascttin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Ncbioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
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Hasan Ünlü 
URFA 

Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmk 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu (t.) 
Celâl Sungur ( 1 Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 

[Açık üyelik] 

Çorum I 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasasısma verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye, sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Ecddedcnler 
Çekinserler : 

Oya katlim lyanlar 
Açık üyelikler 

: 450 
: 245 
: 226 
: 17 

2 
203 

2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Celâl ettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 

Ahmet Torgay 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal. Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

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

. ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
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Osman Özer 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Sottar İksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalioğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

ANKARA I 
İlyas Seçkin 

BALIKESİR 
Fennî İslim yeli 

DENİZLİ I 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Türkân Seçkin | 

Arif Hikmet Güner I 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ I 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Diaıçer 
M. Ziyaeddin İzcrdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğluf 
Öııoİ! Sakar 
Nahit Ycnişehirlioğiu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar | 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KARS 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğıızdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
ŞeraCcttin Pak er 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahin oğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tovfik Koraltan 
Seyfi Kurtbck 
Ccvad Odyakmaz 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç. 

TEKİRDAĞ 
Kemal. Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadml!ı 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

TOKAT 
İrfan Solrnazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

denUrj 

KIRŞEHİR 
Mcmdııh Erdemir 
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[Çekinserler] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

[Oya katilmıy anlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı (î.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 

İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan Özcan 
Hami Tozkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktcm 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin CizreM 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (1.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğiu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Mehmet AM Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 

Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı' Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

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

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Yunus Koçak 
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Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

Seyfi Güneştan 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özallp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Paliaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başolı 

İlyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görcntaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Celal Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Konan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

l>&<( 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarına 
verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan A'kçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 0 
Oya katlimıyanlar : 203 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Ahmet Torgay 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 

Cemali Külâhlı 
Kasım Önadım 
O. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer. 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

Âdil Sağıroğlu 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Adnan Şen yurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
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Osman Özer 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Grümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamil oğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközMi 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumal'ioğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat ÂH Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
İlyas Seçkin 

BALIKESİR 
Finnî İslimyeli 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Metin CizreLi 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güvcr 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinç.er 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Feııdoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Cağlar 
Mithat Dülgo 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
Öno.l Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Vcysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil üzsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Kemal Şen soy 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Şcrafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tcvfik Koraltan 
Seyfi Kıırtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültokin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebk)ğlu 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KARS 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 

KONYA 

Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğiu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Bellice Ilatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kin yas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya BahadınlU 
Nuri Kodamanoğlu-

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmcl Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemaı! Doğan Sungun 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

TOKAT 
İrfan S olmaz er 

TRABZON 
Ham di Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül'ck 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım- Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türk.cş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Barlan Küntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B<;,k. V.) 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 
Âtı! Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskendcroğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
.Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (1.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Küııçoğlu 

Ali Köymen 
GÜMÜŞANE 

Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

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

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdıırrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orbon 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

Sevinç Düşünsel 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

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

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) • 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
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Seyfi Güneştan 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
İzzet Oktay ( t Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nernıin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özallp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

M. Meclisi B : 35 

Sadi Pchlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçalı 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kanaran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Namık Kemal Tüllczoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

23 . 1 . 1967 O : 1 

Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal PallaoğJu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Orhan üztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Alli Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mııslih Görentaş (î. Ü.) 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur (İ. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

. . > . . . )>&<\ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 NCt BÎRLEŞÎM 

23 . 1 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI. 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (Millet Meclisi 1/305; Cumhuriyet Se
natosu 1/704) (Millet Meclisi S. Sayısı : 185; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 877) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (Millet 
Meclisi 1/304; Cumhuriyet Senatosu 1/703) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 186; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 876) 

X 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (Millet Meclisi 1/302;-Cumhuriyet Se
natosu 1/702) (Millet Meclisi S. Sayısı : 187; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 875) 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — ithalde alınacak Damga Resmi hak

kında kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçiş
leri, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komis

yonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/301) (S. Sayısı : 182) [Dağıtma 
tarihi : 11 . 1 . 1967] 

2. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

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

4. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 



2. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 12.19 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . .19661 

3. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

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

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

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

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

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

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

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

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap'kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçs yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi i) e Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

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

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



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

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

17. — Alman uyruklu AVilfried Ilerbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

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

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

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

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

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacı oğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 

3 — 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karana Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

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

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

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

V 
ÎKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v ? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge-



cici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1066] 

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

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7.1966] 

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

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

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

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

X 9. —< Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14 .12 . 1966] 

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

4 — 
X 11. —• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

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

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

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

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

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

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

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

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon-



lan raporları (2/123) (S. Sayısı: J55) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

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

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Raykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğreaıcilörinden okuldan ihracolunıanların asker

lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu ıraporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

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

[Dağıtma tarihi : 30 . 12 .1966] 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

(35 nci BÎKLEŞÎM) 
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