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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adama Milletvekili Kaısaım GMiflıdk, buğday 
ve pamuk tarımında daba fazla ürün sağ-
lıyacak cimıslte'ki tohumlarım kullanılması için 
Hükümetçe gerekli tedbir alınımasımıa, 

Afyon Karahisar Milletvekili Musltafa Aka
lın, Semalto üyelerimin ve Milletvekillerinin öde
mekleri ile ilgili olarak dalha önceki bir birle-
ışıimıde yapmış olduğu ve basıma yanlış akseden 
komuışmıasını açılklıyanak maksıadanın bir zamla 
ilgili olmayıp, Meclis ve Senato çalışmalarına 
'devamı sağlamak üzıene bir uyarmadan ibaret 
olduğuna ve 

Aydın Milletvekili Reşat Ö'zandalda Milas 
ovaısımıdaki Rafa Gölünün bir şahsa tapuılanımış 
ıbullunırrıaisımım civar halkım halkları haloımımdam 
doğurduğu sakıncalar konusunda Hükümetçe 
'tedbir ataması gerektiğine dair gün/dem dışı 
biner demneçte buılunldullar. 

iGenelkunmay Balkanı Orgenerali Cemal Tu-
rail'ın Millet Meclisi Başkamı Ferruh Boızlbeyli'-
mim ve samsunda milletvekillerinin, 

Millet Meclisi Başkanı Ferruh Boızibeylıi'min 
•de GemelkuTtmıay Başlkanımın ve omum şahsımda 
ondu mensuplarımın Kurban Bayramdanım kut
ladıklarıma dair karşılıklı telgrafları okunarak 
'Genel Kurulum bilgisine sumuilldu. 

Bir toplantı yılımda ilki aydan fazıla izdin 
alam Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuıoğllu'na 
ödemeğinin verilmesi kabul olumdu. 

Millet Meclisi tutanaklarında ve sos bandla-
rında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiaları
nı tahkik içim kurulan Meclis Araştırma Komi»-
yomu raporu üzerinde bir süre görıüşüıldü/ 

30 . 3 . 1967 Perşemlbe günü saat 15.00 te top-* 
lamıimak üzere Birlleşime »aalt 19.00 da sıon ve
rildi. 

Başkan1 " Kâtip 
Başkanıvekili Sivas 
Ahmet Bilgin Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Mm okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklamaya başlandı.) 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Bu 
kadar yoklama olur mu? 

BAŞKAN — Bunun tespitinde fayda vardır. 
KADRİ EROĞAN (Sakarya) — Sayın Baş-

1. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'-
nun, 2 nci Be§ Yıllık Plân yapılırken Çankırı 
ilinin de kalkınması için tedbirler alınması gerek
tiğine dair demeci 

BAŞKAN — Dursun Akçaoğlu, İmar ve İs
kân Bakanlığının bölge plânlaması hakkında gün
dem dışı söz istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 
Vaktimiz azdır. Onun için konuşmanızın beş da
kikayı geçmemesini rica ederim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Saym 
Başkan, Millet Meclisinin kıymetli mensupları; 

İmar ve tokan Bakanlığı Plânlama ve İmar 
Genel Müdürlüğü Bölge Plânlama Dairesinin, 
Çankırı ili ve imkânlarına ait hazırladığı şu gör-
'düğünüz raporu geçen hafta satır iatır incele
mek fırsatını buldum. Raporda, her hâlde alâka
lanacağınız ve duygulanacağınız birçok faydalı 
taraflar bulunmaktadır. Müsaade buyurursanız, 
'bu hususta bir iki konu üzerinde muhterem He
yetinize kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Raporun 11 nci sayfasında şöyle denmekte
dir : 

«Çankırı ili, Orta - Anadolu bölgesi tarifine 
•giren 13 il içinde en çok net göç veren bir il ol
makla da temayüz etmektedir. Nitekim, nüfusu
nun yüzde 23 ü dışarıda yaşamaktadır. Bu nü
fusun birinci derecede çekim merkezi Ankara, 

kan, devam buyurun devam buyurun efendim. 

BAŞKAN — Yakışıyor mu bu yerinizden ba
ğırtınız, yerinizden müdahaleniz? Ayıp denilen 
birşey vardır dünyada. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çoğunlu
ğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ikinci derecede İstanbul olmuştur. Aktif iş gücü
nün ve hattâ sermayenin devamlı surette ve yıl
lardır bölgeden ayrılışı sadece ziraat ve hizmet
ler sektöründe büyük bir durgunluğun âmili ol
makla kalmamış fakat bölgesel kalkınma şuuru
nun uyanmasında da gecikmelere ve ters yönlü 
kanaatlerin doğmasına sebebolmuştur.» 

Raporun 27 ve 29 ncu sayfalarında da şu ifa
deler bulunmaktadır. 

«15 No. lu tablonun tetkikinden anlaşılacağı 
üzere, 1963 - 1964 - 1965 yatırımlarında yıllara 
göre büyük bir fark mevcudolmadığı gübi, hattâ 
plân dönemi yatırımları Beş Yıllık Plânın getir
diği imtiyaz şeklinde mütalâa etmek de iyimser 
bir görüş olur. Zira plân dönemi program ve her-
camaları, daha önceki yılların harcamalarına kı
yasla büyük bir fark arz etmemektedir. Kamu 
sektörüne ait sarflar, esas itibariyle cari harca
malar ile, eğitim, içme suyu ve sulama konula
rında proje uygulama masraflaradır ki, bunlar 
yıldan yıla değişen bâzı temel harcamalar şek
linde dikkati çekmektedir.» 

Bilhassa muhterem arkadaşlarım, şurasına 
dikkatinizi çekerim; 

1963 yılında kamu yatırımlarının beher şah
sa isabet eden Türkiye ortalaması 900 lira oldu-

3, — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ğu halde, Çankırı'da bunun 22,5 lira; 1965 te de 
1 148 liraya mukabil 37 lira oluşu, bölge payına 
isabet eden yatırımlardaki kifayetsizliği açıkça 
göstermektedir. Şimdi arkadaşlar, bâzı vilâyet
lerimizde bu, 1 148 değil, 2 148, 5 148 dlr. Şim
di Türkiye ortalamasından malûmuâliniz, 30 - 35 
defa düşük, bâzı vilâyetlere nazaran 100 defa 
^00 defa, 300 defa düşüktür Çankırı'nın duru
mu. Çankırı'nın içinde bulunduğu strütürcl 
ve ekonomik zaıflar şimdiye kadar bu konuya 
eğilme ihtiyacında olan birçoklarını haklı olarak 
pesimizme uğramıştır. Bunda yatırımlardaki 
ihmalin mahallî halk üzerinde yarattığı ve 
günden güne genişlemekte olan bu psiko
lojik reaksiyonun da yerini dikkate al
mak mecburiyetindeyiz diyor rapor. Rapo
run 37 nci sayfasında ise şu hususlar belirtilmek
te, su tavsiyeler yapılmaktadır, muhterem arka
daşlarım : 

«Çankırı ilinin yeraltı zenginliklerine daha 
önce temas edilmişti. Jips, Çankırı ili hudut 
lprı dâhilinde azot ve çimento sanayiinde önemli 
yeri o-lan bir hammadde olarak geniş rezerve sa
hiptir. Diğer taraftan bu madde, inşaat malze 
mesi olarak da gittikçe artan miktarlarda kul
lanılmaktadır. Geniş rezerve sahip diğer bu 
yeraltı zenginliği de 2 milyar tonu aşan mcvcıı-
diylc kayatuzudur. Bu zengin hammaddeyi 
işliyecck büyük bir soda fabrikası, ayni zamanda 
gelişmekte olan Kuzey - Batı Sanayi Bölgesinde 
kurulacak büyük tesislere ve bu meyanda cam 
fabrikasına hammadde temin edeceği cihetle 
önem kazanmaktadır. Küçük Hacı bey, Kurşun
lu ve Çerkeş zuhuriariyle toplam görünür re
zervi 930 ton olan Bcntonit istihlâkinin günden 
güne artacağı, özellikle petrol tasfiyesinde yağ
ların renklerinin giderilmesinde, sondaj çamur
larında, yağ rafinasyonunda, kâğıt ve ilâç sana
yiinde kullanılmaya, açılmasiyle önem kazana
cağı ve hattâ fabrikasyon tesislerine gitmek lü
zumu olacağı düşünülmektedir. 

Şabanözü merkezine yakın raslanan Amyant 
rezervinin görünür tahmini 20 - 25 bin tondur. 
Ollonlarınm derinliği artırıldığı takdirde eko
nomik değerinin olacağı tahmin edilmektedir.» 

BAŞKAN — Sayın Akçaoğlu, vaktiniz yak
laştı, çok rica ederim, Zaten vaktiniz yoktur. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, mahallî bir derdi dile getirmek için 
konuşuyorum, bitiriyorum Başkanım. 

BAŞKAN —• Anladım Sayın Akçaoğlu, vak
timiz pek daralmıştır efendim, lütfen. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Rapo
run 41, 44, 45 nci sayfalarında da şöyle denmek
tedir : 

«Çankırı ilinin turizm yönünden şansı, bir 
taraftan kalan bir potensiyclin emin ve rahat 
yolculuk şartlarını bahşeden kara ve demiryol
ları programlarının, gezi imkânlarının tesblti ile 
mümkündür. Ankara'da tatil ve dinlenme talep
lerinin günden güne ve kuvvetle artmakta olu
şu, Çankırı gibi yakın bir mesafedeki imkânların 
kullanılmasını zaruri kılmaktadır. Bu bakım
dan, mevcut düzen ve şartları hangi seviyede 
olursa olsun, Çankırı ili Ankara dinlenme plân
lamasının bir cüzüdür ve burada alınacak ted
birler, hızla gelişeceğini ümidettiğimiz kütle ve 
sosyal turizm ihtiyaçları yönünden ele alındığı 
takdirde bir anlam taşır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bâzı yerlerde 
şöyle olduğu takdirde, yani karayolları görevini 
yaptığı takdirde, Ankara'nın yiyecek ihtiyacını 
dahi karşılıyabilcccğine dair bâzı hususlar var. 
Artık Sayın Başkanımın ve sizlerin de sabrını 
suiistimal etmemek için kısaca özetliyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Bölge Plânlama Dai
resince hazırlanan rapora müstenit Çankırı'nın 
içinde bulunduğu acıklı durumu dile getirmeye 
çalıştım. Raporda da belirtildiği üzere; 19G5 yı
lında kamu yatırımlarının beher şahsa isabet 
eden Türk'ye ortalaması 1 148 lira olduğu halde, 
buna mukabil Çankırı'da bu nisbet 37 liradır ki, 
Türkiye'mizin genel ortalamasını 30 - 35 misli 
düşük bulunmaktadır. Doğuda dahi iktisaden 
Çankırı kadar sıkıntıda olan, geri kalmış bir tek 
il kalmamıştır. Ahalisi iç ve dışa en çok göç 
eden bir beldemizdir. Burada bile, Mecliste ba
kınız, müstahdeminin şu büyük çoğunluğu Çan
kırı toprağına aittir. Ya Şabanözlüdür ya Kur
şuninindin' ya da her hangi bir yerlidir. Daire
lerde de böyle yani, böyle bir ildir arkadaşlar. 

BAŞKAN —• Sayın Akçaoğlu, konuşmanız 
emin olunuz ki on dakika oldu, rica ederim. 
Beş dakika ile on dakika arasında bir misli fark 
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var, rica ederim. Başka arkadaşlara söz vcre-
miyeceğim bu vaziyet karşısında. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Cüm
lemi toparlıyorum efendim. 

Görev, yetki ve mesuliyet mevkiinde bulunan, 
başta Sayın Başbakan olmak üzere, Hükümet 
erkânının sayın üyelerinin vicdan tellerine istir
ham mızrabı ile vuruyorum. İkinci BCT Yıllık 
Kalkınma Plânının çalışmaları yapılırken, ikti-
saden geri kalmış bölgelerin sadece Doğuda ol
duğunu sanmamalarını, Orta - Anadolu'da da 
Çankırı gibi Doğudakilerden daha geri kalmış 
beldelerimizin de bulunduğunu göz önünde tut
malarını ve çalışmalarında Çankırı'nın da hak
kını vermelerini diler, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

2. — Giimüşane Milletvekili Sabrı Özcan San'-
ın, Meclis çalışmalarının bâzı önemsiz konularla 
işgal edildiğine, haksız ithamlar yapıldığına, bu 
konularda gerekli tedbirler alnı/masına dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Özcan San, Meclis 
çalışmaları hakkında bir konuşma yapmak iste
mişsiniz. Çok rica ederim siz de 10 dakikaya 
çıkarmayınız, beş dakikadan fazla olmamasını ri
ca edeceğim. 

SABRI ÖZCAN SAN (Cümüşane) — Sayın 
Başkanım, emirlerinize itaat edeceğim efendim. 

Aziz arkadaşlarım, dün Mecliste bulunan sa
yın arkadaşlarımız manzaraya şahidoldular; 
19G7 nin medeniyeti uzaya hâkimiyetini tesise 
çalışırken, biz burada abesle meşgul oluyoruz 
demiyeceğim ama, zamanımız boşuna geçiyor, 
Edebiyatımızda bir, «abes, muktebes çekişmesb 
vardır. «Abes» kelimesi «muktebes» kelimesi ile 
kafiye clur mu, olmaz mı? Uzun süre bu mecelc-
basınımızı iş^al etmişti. Şimdi biz bugün, bu 
noktadan bakınca geçen zamana, o çekişmelere. 
harcanan kâğıda, mürekkebe acıyoruz, kırılan 
gönülltro acıyoruz. Edebiyat, biraz da hayatın 
ifadesidir. Ahmet Vefik Paşanın «Zoraki Ni
kâh» adaptesinde, «külahın heyeti mi demeli, kü
lahın sureti mi demeli1? Külah heyeti mi denmiş
tir? Külahın sureti mi denmiştir?» dîye bir mo
nolog vardır. Bu da skolâstik münâkaşanın bir 
mizahıdır. 

Şimdi ne zamandan beri biz burada, Başba
kan Demirel «Seçime gitmek» mi dedi, «Gideriz» 

mi dedi? Teypte, «Gitmek» mi, «gideriz» mi 
kayıtlıdır? Diye bir münakaşa halindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Bey, rica ederim. 
Dün burada bunun uzun uzun münakaşası yapıl
dı. Bunu gündem dışında tekrar etmedeki mu-
hasscnatı ben anlayamıyorum. Çok rica ederim, 
Meclis çalışmaları hakkında istemiş olduğunuz 
konu için söz verdim ben. 

SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, harcanan zamanı ifade etmek istiyo
rum. 

Şimdi, biz bu mesele için heyetler seçtik, ko
misyonlar kurduk, toplantılar yapıldı. Münaka
şalar, müzakereler, tartışmalar oldu, kararlar 
alındı, imzalar atıldı. Sonra imzalar geriye alın
dı, geriye alınan imzalar için birtakım bahaneler 
uyduruldu. İki celse burada uzun uzun izahı ya
pıldı ve zaman geçti. 

Şimdi bu muhterem Meclisin bir oturumıınun 
bu millete, bu yoksul millete, bu fakir millete 
kaça malolduğunu, erbabı rakam olan çok muh
terem Sayın Bölükbaşı gayet iyi bilir. Geçen 
yıl 470 sayfalık o şöhretli önergelerini verdikleri 
zamanda da gayet iyi biliyorlardı. Ama, ne diye
lim; «Anlar ki verir lâf ile dünyaya nizamât.» 
Geçiyorum bunları. 

Şimdi, Muhterem Bölükbaşı geçen hafta Çar
şamba günü buraya geldi, Adalet Partisine şöyle 
bir döndü; eliyle şöyle bir işaret yaparak; 
«Efendiniz, efendiniz, efendilerinizden» bahset
ti... «Efendiniz» dediği, Başbakan oluşu kendi
sine hakikaten bir dağı derûn olan Sayın Demi
rci, kendisi cevabını verir, benim müdafaama 
ihtiyacı yoktur. «Efendileriniz» diye bahsettiği, 
eski Demokrat Parti liderleri, o dönemde, ben 
de bir devre milletvekilliği yaptım. Şimdi be
nim... 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bu şekilde devam 
ederseniz, ben sözünüzü kesmek mecburoyetinde 
kalacağım, çok rica ederim. 

SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan, iki cümlem kaldı, bitiriyo
rum. 

BAŞKAN — Meclisin çalışma faaliyeti hak
kında konuşacakken, ne bileyim ben sizi neleri 
söyllycccksiniz. 

SABRİ ÖZCAN SAN (Devamla) — Çok özür 
dilerim Sayın Başkanım bitiriyorum. 

BAŞKAN — Ben size onun için söz verme
dim, çok rica ederim. 
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SABRİ ÖZCAN SAN (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Şimdi arz üzerinde bir tümsek yeri bile belli 
olmıyan insanları, bu milletin kürsüsünden da
ima hakarete mâruz tutmak, sanırım ki bu 
milletin hoş göreceği bir iş değildir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Sanırım ki, Bölükba-
şı'nm fazilet iddiasına da yakışmaz, yakışamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben «Kula kul ol
mayı» reddeden bir ruhun adamıyım, hepiniz 
gibi. Benim yaradılışım bir efendiliğe sığın
maya müsaade etse bile, milletvekilliği vasfım 
buna, bu aşağılık davranışa müsaade edemez. 
Çnükü, milletvekilliğinin bir tek efendisi vardır: 
Millet, Milletvekilliği, hiçbir zaman şunu veya 
bunu efendi olarak tanıyamaz. Ama, bu Mec
liste «Efendilik» iddiasında olan liderler var
dır. Onun içindir ki, yanlarındaki muhterem 
arkadaşları şapkalarını alıp birer birer uzaklaş
maktadırlar. Bu Mecliste «Efendilik» iddia 
eden megaloman liderler vardır. Kendi en ya
kın arkadaşlarına, milletvekili arkadaşlarına 
çanta taşıttıracak kadar süper megaloman lider
ler... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim, 
lütfen. 

SABRİ ÖZCAN SAN (Devamla) — Şimdi 
kendilerine kendi şeyleriyle cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, müddetiniz bitmiş
tir efendim, lütfen. 

SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — «Dinime 
dahi eden bari Müselman olsa». 

Büyük Meclisi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/632) 

1. — Gider Yergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi, Sayıştay, Ti
caret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 

BAŞKAN — Başkanlığın bir izni vardır, 
okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin hiza

sında gösterilen müddetle izni, Başkanlık Diva
nının 30 . 3 . 1967 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

Ferruh Bozbeyii 
Millet Meclisi Başkanı 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 2 ay, has
talığına binaen, 15 . 3 . 1967 tarihinden itiba
ren. 

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

4. — Bir toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan İzmir Milletvekili Şevket Adalan'a, ödene
ğinin verilebilmesine dair Başkanlık tezken i. 
(3/633) 

BAŞKAN — Başaknlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Şevkot 
Adalan'a ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan, keyif yet yüce tasviple
rine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyii 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Ödeneğinin alabilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1/300; Cumhuriyet Senatosu 1/725) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 189 a 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 899) (1) 

(1) 189 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu 
tutanağın sonuna eklidir. 

189 S. Sayılı basmayazı 17 . 2 . 1967 tarihli 
58 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 368 — 



M. Meclisi * B : 77 80 . 3 . 1967 0 : 1 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 27 nei sırasında kayıtlı Gider Ver

gileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair tasarının bütün maddelere takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde mi ko
nuşacaksınız efendim? Peki buyurunuz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin 
bildiği üzere öncelik ve ivedilikle görüşülen ve 
Yüce Meclisten biran evvel çıkması arzu edi
len tş Kanunu .görüşülmekte idi. öncelik ve 
ivedilikte görüşülen îş Kanununun önüne böy
lesine bâzı başka kanunlar sokulmak yoluna 
'gidilirse Adalet Partili milletvekillerinin titiz
likle üzerimde durdukları ve «Bu kanun ibu 
devrede çıkmalıdır» iddiası ve görüşü, maale
sef tahakkuk etmiyec ektir. -Bugün bu konudaki 
kanun tasarısı, yarın başka bir kanun tasarısı 
(gelmek suretiyle, iyi niyetlerle ileri sürülmüş 
'bulunan ve 12 milyon işçiyi kapsayacağı düşü-

' nülen İş Kanununun biran evvel Meclisten çık
ması iem iyi niyetlerin tezahürü, biraz sonra 
bu konuda verilecek oylara bağlıdır. 

Hiç şüphe yok ki, bâzı ahvâlde bâzı ka
nun tasarılarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi gerekir. Bu sebeple de, gerek Deniz İş Ka
nunu, gerekse İş Kanunu önemleri dolayısiyle 
öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri geçen bir
leşimlerde kabul edilmişti. Şimdi daha evvelce 
Yüce Meclisten geçmiş bulunan bir kanun ta
sarısının İş Kanununun önüne geçirilmesi iste
ği yersizidir. Şayet bu yolu açarsak 12 milyon 
işçinin beklediği ifade edilen İş Kanununun 
'belki de A. P. li bâzı milletvekillerinin bura
dan ifade ettikleri gibi, bu devrede çıkması 
umudu suya düşebilir. Bu yola gidilmemeli
dir. İş Kanunu bitmelidir, görüşülmesi bitmeli
dir. Ondan sıonra diğer kanun tasarıları Yüce 
Mecliste müzakere edilmelidir. İyi niyet teza
hürlerini şimdi oylarınızla, ispadetmiş olacaksı
nız. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Leyhte, .buyurun Sayın Cevat 
Önder. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grupoı İş Kanununun biran 
evvel, kanunlaşmasına ve yürürlüğe girmesini 
samimiyetle arzu etmektedir. Bugün öncelik 
ve ivedilikle görüşülmek üzere gündeme giren 
Gider Yengileri Kanununda tadilât derpiş eden 
tasarının birinci sıraya alınmasının gerekçesi 
şudur: Daha evvel, bu tasarı yüksek malûmu
nuz olduğu veçhile Meclisinizde müzakere olun
muş, ondan sonra Yüce Senatoya gitmiştir. Se
nato da müzakere edildikten sonra komisyona 
gitmiş ve tekrar Heyeti Umumiyenize gelmiş 
vaziyettedir. Bu tasarı gayet kısa, müzakeresi 
de kısa olması muhtemel olan bir tasarıdır. 
Bu tasarının gecikmesi sebebiyle, memleket ik
tisadiyatı her gün bir milyon lira zarar etmek
tedir. Her gün bir milyon lira zarara rıza gös
termek, kanaatimiz odur ki, Yüee Meclis ta
rafından tasvibedilmiyecektir. Bu itibarla bu 
tasarının öncelik ve ivedilikle, her şeye takdi
men müzakere edilmesi ve yüksek reylerinizle 
bu celse kanunlaşması her bakımdan faydalı 
(olacaktır. Bu itibarla tş Kanununu öne sürmek 
suretiyle birtakım spekülâsyona gitmek, dema-
ıgojik mütalâalar serdetmek, sanki İş Kanu
nunun çıkmasını arzu etmiyormuşuz, gibi bir 
hava ihdas etmek, kanaatimce, doğru değildir. 
Her konuda spekülatif hareket yapmak, her 
konuyu demagoji mevtzruu yapmak doğru de
ğildir. Bu itibarla kısaca beyanımız o dur ki, 
tasarı biran evvel kanınnlaşmalıdır. Biran evvel 
kanunlaşması için bu celsede de görüşülmesi 
lâzımdır. Memleket ekonomisine yararlı hare
ketlerde bulunmak bizim baş görevimizdir. 

Mâruzâtımı bundan ibaıretltli. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Aleyhte 

konuşulsun, ondan sonra lehte konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca, aleyh
te.» 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, diğer bü
tün işlere takdimen öncelikle giörüşülmesi iste» 
nen kanun tasarısı, C. H..P. Millet Meclisi Gru-
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punun kanaatincc, kanm^aştığı takdirde, nyrı-
ea umumi vergi sistemimizde mütor-akıkiliği ar
tırıcı tedbirler alınmaksızın getirilmiş olan ve 
vasıtasız vergilerle vasıtalı vergiler arasında 
zaten vasıtalı vergiler lehime mcvcudo'lam den
gesizliği ve bundan doğan vâh'im sosyal ada
letsizlikleri artırıcı mahiyette bir kanundur. 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gcupu 
olarak, sayın iktidar grupunun ve Hükümetin, 
böyle bir kanunun diğer bütün işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesi hususunde kendile
rine, grupumuzun cylariyle kolaylık gösterece
ği üm/ıiine kapılmadığı ıkanaatfmdcıy'jm. Bu icbar
la, meselenin prensibi yönünde grupumuzun gö
rüşleri belli olduğu cihetle, elbette ki bu gö
rüşler bizi bu kanun tasarısının Senatodan ge
len metninim diğer idlere takdimen öncelikle 
görüşülmesi yolundaki takrire de menfi oy ver
meye zorlamaktadır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köse oğlu. 

TALÂT KÖSE03LU (Hatay) — Çok kry-
metli arkadaşlarım, şu görüşmeyi açmasa idik, 
belki de bu madde şimdi görüşülmüş ve bit
miş olacaktı. Çünkü, bu madde daha evvel 
Meclislerimizde uzun 'boylu görüşülmüş ve 
bir tek maddesi, bir husus hakkında Senatodan 
geri gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, T. 1. P. li arkadaşımız, işçi haklarını 
sanki biz atmışız, yahut İş Kanununu da bir 
tarafa atmışız da başka kanunları getirmişiz, 
onları görüşüyoruz ve işçileri bekllycn bu ka
nunu biz çıkartmakta engel oluyoruz, şeklin
deki ifadesini katiyen kabul etmiyoruz. Şunu 
aı»z edeyim ki, bu engeli yapan İşçi Partisinin 
bizatihi kendileridir. Hiç yoktan sudan bahane
lerle 153 - 130 tane önerge vermiş]er ve bu 
önergelerin de kıymeti bumdan evvelki madde
lerin müzakeresinde anlaşılmıştır. Kendileri 
çoğu zaman bu maddenin gülünç duruma ge
leceğini bilerek bâzı önergeleri geri atmışlar
dır ki, tahmin ediyorum bundan sonra da aynı 
şeyi yapacaklardır. Bu bakımdan bu kanunu ge
ciktirme hevesi tamamen T. 1. P. ne aittir. 
Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge 
üzerinde iki lehte iki aleyhte konuşma olmuş
tur. Şimdi önergeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım, lütfen önergeyi okuyunuz. 

(Maliye Bakanı Cihat Bilgohan'm önergesi 
teknar okıundu) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşül
mesi hakkındaki önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi komisyon raporunu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — 1 nei maddeyi okutuyorum. 

Gider Vergileri Kanununda bls ı değişiklikler 
yapıL~na3i hakkında Kanun 

Madde 1. — 13 . 7 . 1933 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I nu
maralı tablonun 15 . 2 . 1933, 25 . G . 1964 ve 
13 . 7 . 1C'35 tarihli ve 137, 492 ve G34 sayılı 
kanunlarla değişik (2/D) p zisyonunun (i), 
(ii) fıkraları ile (ili) fıkrasının (a) ve (b-aa) 
bcndleri aşağıdaki şekilde değiş tirilmintir. 

D) Akar yakıtlar: 

Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 
ersa'j unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol 
reya şist yağını ihtiva eden; 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 son-
o'igrnt dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S. .den 70 kuruş) 

ii) Kapalı koOoda alevlenme n 'ktccı 30 son-
tignat derece ve daha yulkarı olup 55 saatigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat dere
ce ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye 
'kadar zayiat djhil % G5 ten fazlası takattür 
rden orta yağlar (1 Kg. S. den 40 kuruş) 

iii) Kapalı kaıbda alevlenme noktası 55 
santigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağ
lar; 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası 

tekattür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar: 
Kraking vukubulmadan takattür eden kıs

mı % 80 don az olanlar: 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 Kg. E. den 40 

kuruş) 
BAŞKAN — Maddeyi komisyon benimse

miştir. 
Cumhuriyet Halk Pantisi Grupu adına Sa

yın llyas Seçkim, buyurunuz. 
ALİ KARCI (Adana) — Söz istiyorum Sa

yın Başkanım. 
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C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayım Balkan, muhterem arkadaş
lar; 

Akaryakıtlara yılda 320 milyon lira tuta
rında bir zr.ım.mı derpiş eden kanım tasarısı 
MeeılİG'irnıizde kabul edildikten sonra Senatoya 
gitm'rd. bu taoan Millet Meclisinde görüşü
lürken, gaz yağının, derpiş edilen zammın dı
şında bir.2ikilm.asi görüşü Meolbte uygun bu
lunmuş ve gazyağı bu zamımm dışında bırakılr 

mıştı Yüce Senato akaryakıtların tümüne birden 
zammı derpiş eden hükümet tas arışınım tasvip 
otmrş ve Milkıt MeoYcinin görüşünü benimoe-
mem'çıtir. Şimdi konuştuğumuz, müzakeresine 
bağladığımız kenu, Yüce Senatonun Hükümet 
teklifi tasarısını benimsiyen karardır. Eğer Mec
lisimiz de aynen r t i rok ederce, bütün akarya
kıtlara gazyağı dâhil, büyük mıikyaota zam yapı-
laeaktır.Boııdrniz G-o îci Komisyonda üye olarak 
müzakerelere iştikak ettiğim sıra 300 - 320 mil
yon lira civarında bir zammın Hükümetçe dü
şünüldüğünü biliyordum. Şimdi, Adalet Partisi 
grupurran muhterem mensubu sayın Gevat Ön
de::1 arkadaşımız, günde bir milyon liradan yıl
da 330 milyon liralık bir zammın bu kanun ta--
•sarısı ile abramanı düşünüldüğünü ifade ettiler. 
Dermek ki daha yüksek olduğu anlaşılıyor. 

Evvelâ Sayın Önder'in biraz evvelki beyanla
rına temas edeceğim. Bu kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmelini, hattâ konuşulmak
ta olan îş Kanununun 8 -10 maddesi konuşulduk
tan sonra araya bunun sokulmasında acele edilme
sinin sebebini sayın Önder şöyle izah etti ve 
«efendim, memleket iktisadiyatı -ifade ay
nen- günde bir milyon lira zarar ediyor» dedi. 
Yok böyle bir şey. Sayrın Önder iyi bir hukuk
çu, amma memleket iktisadiyatının günde bir1 

..milyon İka zaırar ettiğine dair iddiasını ben ma
kûl karşılıyamadım. Carî masraflarını karşıla
mak için, faikir fukaranın sırtından 330 mil
yon lirayı alacağız bu parayı Hükümetin emri
ne vereceğiz; tasarısı bunu derpiş ediyor. Mem
leket iktisadiyatı, bilâkis bu zamlar alınmaz
sa çok daha ferahlar. Fakir fukaranın iştira 
gücüne dokunmamış oluruz. Evet, Hükümetin 
gelirlerinde, günde bir mliyon lira bir eksilme 
olacağı doğru. Yalnız, zihnilerde yanlış anlaşıl
masın, bunlar zabıtlara geçti: Bu ibare ki; 
omemleket iktisadiyatını günde bir milyon lira 
zarardan kmttar<mak için A. P. Groıpu bir ka

nun teklifi getiriyor, muhalefet de, memleket 
iktisadiyatını günde bir milyon lira zarardan 
ıkurta:~a?.a,k bir kanuna karşı duruyormuş.» Ha
yır, bilâkis İktidar partisi grupn ve onun Hü
kümeti, memlekette.. Bilhassa dikkat buyuru
nuz arkadaşlar, gazyağı, bu memlekette 40 bin 
ıköy var, 39 900 ünün aydınlatma maddesidir, 
bir. İkincirv., sanayide kullanılır, maliyetler ar
tar. - A. P. sıralarından bir üye - sayenizde. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Beyefendi, zatıalinizin de men
sup olduğunuz parti iki seneden beri iktidarda, 
ama iki sene içerisinde memleket iktisadiyatını 
hr.Qgi noktaya getirdiğini de gördük: «Saye
nizde» diyor, kimin çok günâhı olduğu belli. 
Evet, alırısın cevabını. İki sonede nerelere ge-
tkdiniu memlıokûti iktisaden. (A. P4 sıraların
dan gürültüler)' 

Evet, zaıtıâılinizin müdahalesi meşru mu? 
Şimdi burayı tesbit edelim: «Memleket ik-

tisrjdiyaıt-ınıdrj günde bir milyon lira zarar 
senede 330 miTyon lira zarar ve biz bu zararı 
tavsibod'iyorıız», hayır! Şimdi bu zamların de
dikoducu çıktığı günlerdenberi bu memlekette 
hayat pahalılığı bir ayda 13 puan arttı, Ocak 
ayında. Ve bunu biz iki ay evvelinden ifade 
ettik, burada dedik; ki : «Bu, bir psikolojik 
havadır, vatandaşlara, bilhassa az kazançlı va
tandaşlara büyük, ağır yükler tahmil ediyor
sunuz, hayat pahalılığı arıtıyor, paranın kıy
meti düşüyor. Bütçe muvazenesizliği, buradan 
başlar, okonomik dengesizlik . burada başlar, 
gcıliı-leoin vatandaşlar ve sektörler arasında 
gayrı âdil dağılmasının aDİı budur». Burala
ra kimse dikkat etmedi. Veyahut ta İktidar 
par-tisi kendi bildiği yolda ya.ümıekto ısrar 
etmcıktodir. 

Muhterem arkadaşlar, aslında akaryakıta zam 
yapılacak ise ga~a da zam yapılması teknik bir 
zarurettir, onu biliyoruz, fakat Meclisi son 
defa uyarmak bizim vazifemizdir. B'iz bu akar
yakıt zammının tamamının karşısındayız. Ya... 
Biz bunun tamamının karşısındayız. Şimdi Mec
lisin elinde son bir imkân vardır. 

TALAT KÖSEOĞLU (Haıtay) — Gel öy
leyle vaogeçeüm. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu rica ederim, 
yoginizden müdahale ötmeyiniz, bırakın. . 

http://bir.2ikilm.asi


M. Meclisi B : 77 30 . 3 . 1967 O : 1 

İLYAS SEÇKİN (Devaımila) — Evelt, geger-
stirdız beyefendi, bir milyar dört yüz milyon 
ilira cari maısrafilara zıaım yap>an bir Hükümıefti 
ıtaıvısiıp ödıertsiırLİz. Cari masraflarda inıdirilmiın 
yolu vardır. Millî Savunmaya 500 milyon lira 
fazladan verdinıiz. «Memur maaşlarına 470 mil-' 
yon lira verımeyin» deıdik, bumu açıkıcaı ikaz 
•ettik. Sayın Malliye Bakanı Ihıerfıade baıtınlar-
iar, iki ay evvel Bütçe KoraıisıyoaDunıda. Yani, 
ımesıele bu muvazeneyi bulimaikta' iki. İki ka-
J'emıde bir moılyar ilira verdiniz, üç kailemide bir 
ımilyar lira allıyorsunuz. Ama büitün 'imamıieket-
>te fiyatlar da tepe taklak oluyor. Mesele bun-
ıdan ibanettir.ı 

Ekonomik muvazeneyi iktidar partisi boz
du. İki senelik icraatiyle bozdu. Son defa 
uyarmak için C. H. P. Grupu adına ifade edi
yorum : «Akar yakıtlardan 360 milyon lira, 
gaza 10 kuruş zam, efendim, nedir? Hayır. 
Bundan üç ay evvel çıkan iki kanunla da ay
rıca gazın kilosuna beş kuruşluk zam yapıl
dı, Damga Resmi yoliyle. Rıhtım Resmi, yo
liyle, ithalâttan alman Damga Resmi, 10 da 
bu eder 17 Akar yakıta nakliyenin de akisle
rini düşünürseniz, bir sene içerisinde kiloda 
20 kuruşa yakın bir zam yapılmıştır arka
daşlar. Bunun memleket ekonomisine menfi 
tesirleri çok ağır olacaktır, vahim olacaktır. 

Burada tekrar ifade ediyoruz, bütün bu 
seri zamlar memleketi nereye götürecek? Ve
bali, günahı elbette iktidar partisine ve onun 
Hükümetine aittir. Biz nihayet murakabe 
vazifemizi yapıyoruz. Cesaretle bütün fikir
lerimizi açıklıyoruz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Evet, Sayın ismet Sezgin, 
inşallah yakında Hükümete girersen bu mesuli
yetlerin altına sen de girersin, seni de tenkid 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözü uzatmıyaca-
ğım. Akar yakıtlara, fuel - oil ve gaz dâhil, 
360 milyon liralık bir zammı bu memleketin 
ekonomisi çekmez. Üstelik 1962 veya 1963 
senelerinde benim de Hükümette bulunduğum 
zaman böyle bir zammı getirdiğimiz vakit muha
lefetten gelmişti teklif, biz seve seve benim
sedik. Gaz yağından alınan vergiyi, Gider 
Vergisini, köy ünitelerine tevzi edecek ka
nuna madde koymuştuk. Komisyonda teklif 
ettik, kabul edilmedi, Mecliste teklif ettik 

kabul edilmedi, Senatoda teklif etik, kabul 
edilmedi. Ve iki seneden beri, eski mer'i ka
nuna göre gaz yağından alman Gider Vergi
sinden İller Bankası emrindeki fonundan 
köylere bir kuruşunun dahi dağıtılmamasını 
üzülerek ifade etmek isterim. Şimdi bu ka
nuna bu hükmü koyacaksınız, gazyağından al
dığınız vergi ile ilgili olarak eski hükmü 
aynen ipka edeceksiniz ve köy ünitelerine 
tevzi edeceksiniz. Ama, biz topyekûn C. II. P. 
Grupu olarak bu kanunun karşısındayız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyurun. 
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istemiştik. 
BAŞKAN — Grup adına olduğunu evvelce 

söyleseydiniz kardeşim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu kanunun lehin
de, aleyhinde ve üzerinde rahat ve geniş biı 
şekilde konuşma imkânı vardır. Lehinde konu
şulmak istendiği takdirde, «Efendim, memle
ketin kırk bin köyünün şu kadar bininde 
henüz yol yok, şu kadar bininde su yok, şu 
kadar bininde okul yoktur. Bütün bunları 
yapmak lâzım. Malî imkânlarımız meydanda. 
Binaenaleyh, yeni kaynaklara başvurmadan bu 
yatırımları nasıl yapar, köylüyü nasıl kal-
kındıralbiliriz. Binaenaleyh bu vergilere baş
vurmak, yeni kaynaklar bulmak bir iktidarın 
vazifesidir» gibi mâkul sözlerle daima bunun 
savunulması mümkündür. Aleyhinde konuşul
mak istendiği zaman, «Bu neviden kanunlar 
vergi adaletine aykırıdır. Vasıtalı vergilere 
başvurmak, fazla kazanandan fazla vergi al
mamak gibi bir adaletsizlik yaratın. Bu 
çeşit kanunlar zieng'ini dalha zengin, fakiri dıaha 
falkir yapar; orta sınıfı ydk eder» gibi aleyhte 
siözler söylenebilir. 

Yine geçen defa bu konu Mecliste görüşülür
ken A. P. ye mensup bâzı arkadaşlarımız; «Gaz-
yağmm bilhassa köylüyü ilgilendirmesi bakı
mından, biz de, ne yazık ki, gazyağma zam yap
mak istemezdik, köylü vatandaşların gazına do
kunmak istemezdik; ama, bu, tecrübelerle sabit 
olmuştur ki, 1963 senesinde diğer akar yakıtlara 
zam yapıldığı halde gazyağma zam yapılma
ması sebebiyle bâzı spekülatörler sahtekârlığa 
kaçmışlar, spekülâsyona kaçmışlar, Fuel-Oil içe-
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risinde ucuz fiyatla aldıkları gazı karıştırmak 
suretiyle bunu istismar etmişlerdir. Binaen
aleyh, böyle bir spekülâsyona gidilmemesi için 
maalesef, istemiyerek gaza da zam yapmak 
ımedburiyetindeyiz» gi'bi mâkul sehepler ileri 
sürmekte idi. Simidi bu gibi sözlere alışageldik 
burada. Daima iktidar ve muhalefette bulunan 
partilerin değişen rollerine göre leh ve aley
hinde bu sözler konuşulur. Yalnız bir de ger
çekleri konuşmak lâzım. 

Şimdli muhterem arkadaşlar, bendeniz bu 
Ikonuyu az çolk inceledim ve Hükümetin bu ye
ni zam ve vergilere gitmek suretiyle memle
ket iktisadiyatına faydalı, Kamu iktisadi Te
şebbüslerini zarardan kurtarıcı hiçbir sonuca 

varamıyacağını, bilâkis borçlu olan Kamu Te
şebbüslerini bu zamlarla daha büyük borcun 
altına sokabileceği kanaatine vardım. Size 
^'ir misal ile izalh edeyim. Meselâ, çimentonun 
tonuna 15 lira zam yapıldı. Her ton başına çi
mento satışından 15 lira fazla alınmak sure
tiyle çimento sanayii zarardan kurtarılacak, 
kâr artırılacaktır. Halbuki, bu zamlar bir mad
deye değil, topyekûn bütün akar yakıta ve fi
yatlara yapılmış olduğu için, bu zamlar her 
maddenin maliyetinde kendini gösteriyor. Çi-
mentodaa misal verdim. Çimentodan devam 
edelim. Çimentonun tonuna yapılmış 15 lira
lık zamma mukaJbil muhterem arkadaşlar, elek
tr ik enerjisine yapılan kilovatta altı kuruş zam 
akar yakıta yapılan kiloda 11 kuruş zam giıbi 
sebeplerle ki bu faibrikalar elektrik enerji
si- ile çalışıyor, bütün hammaddesi taş toprak
tır, kamyonlarla bunları naklediyor ve bu kam
yonların kullanacağı akar yakıta bu zam ini
kas ediyor. Yapılan hesaplar neticesinde, bu 
zamlardan sonra çimentonun maliyetinde, bir 
ton çimentonun maliyetinde 17 liralık bir artış 
oluyor. Bn katî bir rakamdır. 

Şimdi biz 15 lira çimentoya zam yapıyoruz. 
Çimento Sanayiini zararından kurtaralım, kâ
rını artıralım, diye. Fakat diğer maddelere 
ve enerjilere yapılan zamlar neticesinde, dola-
yılsiyle çimento maliyeti mevcut rakama naza
ran 17 lira artıyor. Ne oluyor? Çimentoya 15 
lira zam yapıldığı zaman, maliye/t 17 lira art
mak suretiyle bugünküne nazaran ton başına 
iki lira zarara girmiş oluyor, Çimento Sanayii. 

îş bu kadarla da bitse kâfi. Toplu sözleşme

ler, geçen sene ve evvelki sene o zamanın mev
cut geçim şartlarına göre yapılmış, hazırlan
mış. Şimdi yapılan bu zamlar doğrudan doğru
ya fakir halka, işçiye inikas ettiği için, işçinin 
geçim durumu güçleş'tiği içki, önümüzdeki sene 
içerisinde işçiler yeniden toplu sözleşmelere, 
yeniden ücret artışlarına gidecektir. İşçilerin 
ücretlerine yapılacak ufak tefek artışlarla bu 
maliyetlere bu zamların getirdiği 17 lira zam
mı asgari 20 liraya çıkaracaktır muhterem ar
kadaşlarım. Binaenaleyh bir ton çimentonun 
tonuna 15 lira zam yaparken, diğer taraftan bu 
zamlar dolayısiyle aynı maddenin tonuna 17 - 20 
lira bir maliyet artışı gelecek ki, bu da, bugünkü 
duruma nazaran çimentonun tonunda beş lira da-
ha zararlı bir duruma girmesine yol açacaktır. 
Bu çimentoda olduğu gilfri Sümerfoank tekstil 
sanayiinde aynı netice olacaktır, Çelik sana
yiinde de aynı netice olacaktır. Çünkü, bütün 
bu zamlar birbiri ile irtibatı olan zamlardır. 
Ve böylelikle memlekette bütün Kamu İkti
sadi Teşeibbülerinin ve bunun yanında bütün 
özel sektör istihsal âtının maliyet fiyatlarında 
h'ir yükseliş olacaktır. Bu suretle Devlet hazi
nesi bir taraftan hu zamlar dolayısiyle bir 
miilktar üçyüz, beşyüz milyon lira fazla bir para 
alırken, diğer taraftan aynı Devlet hazinesi bir, 
'bîrfouçuk misli fazlası çıkfmak suretiyle, Dev
let hazinesini de daha büyük zarara sokacak
tır. O halde bu hesaba nasıl akıl erer ve böyle 
kanunlar nasıl hazırlanır bu Meclise getirilir? 
Bunları taıkdir etmekte insan cidden acze dü
şüyor. 

Muhterem arkadaşlar, gaza zam yapılmazsa 
işte «spekülâsyona kaçılır» gibi mazeret se
beplerine gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, gazın karıştırılaca-
ğı diğer akar yakıt, fuel - oil ve saire gibi, mad
deler bakkal dükkânlarında, mahalle aralarında 
satılan mallar değildir. Bunlar nihayet herkesin 
gözünün önünde Devlet veya Devlete bağlı şir
ketlerin verdiği müsaadelerle veya diğer, Dev
letin imtiyaz tanıması suretiyle kurulan yabancı 
sermaye ile işliyen akar yakıt, gaz, benzin ve 
saire şirketlerinin satış depo'lannda satılan bir 
maldır. Bu füel - oil ve sairenin satışı diğer 
maddeler gibi, yiyecek maddeleri, gıda madde
leri ve giyim maddeleri gibi kontrolü çok müş
kül, her tarafta serbestçe satılabilen mallar ol-
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sa, evet bunların kontrolü hakikaten çok güç 
olur, Devlete büyük külfetler tahmil eder. Ama 
siz düşününüz ki, İstanbul Ankara yoluna çıkar
sanız yolunuzun üstünde bütün benzin bayilik
leri sıralanmıştır. Hangi yola giderseniz bunlar 
gözünüzün önünde sıralanmıştır. Bu spekülâs
yon nerede yapılacaktır? Bu benzin satış bayi
liklerinde depolarında yapılacaktır. Muhterem 
arkadaşlarım böyle bir yola gidildiği takdirde 
Devletin gücü, kuvveti, kudreti, bir kontrol eki
bi çıkarıp haftanın muayyen günlerinde bir kol
dan gidip, bütün bu bayiliklerde satılan akar 
yakıtı bir kontrol edip, tetkik edip bunların böy
le bir karıştırma yapıp yapmadıklarını tesbit et
mek ve yapanlar bulunduğu takdirde derhal 
ruhsatname! e i ini ellerinden alıp rradaki bfıyili 
ğini kapatmak suretiyle onu işten menetmek 
mümkün değil midir? Binaenaleyh, bâzı açıkgöz
ler, vurguncular spekülâsyon yapacak, ama biz 
Devlet olarak, Hükümet olarak «bunlarla ba§a 
çıkamayız. Bunlarla başa çıkmaya muktedir de
ğiliz» gibi bir gerekçe ile buraya gelmek de cid
den çok hazindir. O halde ne oluyor? Son, ihti
kâr yapan, fuel - oile gaz karıştırmak suretiyle 
vatandaşı kazıklıyan bir muhtekirin Devlet ola
rak, Hükümet olarak hakkından gelemezsen, o 
zaman ne oluyor? Nutuklar başlıyor : «Vatan. 
millet, Cumhuriyet». Arkasından bas gaza zam. 
Yok arkadaşlar, böyle şey olmaz! 

Sonra, bu kanunun müzakeresi yapılırken, 
çok sevdiğim kıymetli komisyon sözcüleri arka
daşlarım ve Hükümet sözcüleri : «Efendim, bir 
otobüsün İstanbul'dan Ankara'ya veya Ankara'
dan İzmir'e seferinde bir otobüs seferinde niha
yet bu 5 liralık bir zam getirecektir, topyekûn. 
Bir otobüste 30 - 40 yolcu vardır. Bir otobüs sa
hibi, işletmeci bir sefer için katlanacağı 5 liralık 
zammı kalkıp yolculara tahmil etmez, dediler. 
Fakat ne yazık ki, muhterem arkadaşlar, daha 
bu zam kanunu çıkmadan, bayram vesilesiyle 
gördük; bir iki müessese haricolmak üzere, he
men hemen bütün turistik müesseseler, otobüs 
işletmeleri her seferde yolcu başına 5 er lira zam 
yaptılar. Kanun çıkmadı, fakat kanun çıkmadan 
bütün otobüs seferlerinde yolcu başına 5 er lira 
zam yapıldı. Devlet kesesine, Devlet Hazinesine 
henüz bir kuruş zam girmeden otobüs şirketleri
nin keselerine yüzbinler girdi... (A. P. sıraların
dan «Daha zam yapılmadı ki,» sesleri) Kaç tane-
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sini geliniz göstereyim, ben size. Gidiniz 35 lira 
olan İzmir - Ankara 40 lira oldu. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. Lütfen devam buyurunuz Saym özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bunu her 
zaman tesbit edebiliriz. Gazın dahi birçok yerler
de zamlı satılmakta olduğunu öğrendik. Binaen
aleyh muhterem arkadaşlar, bu kanunun getir
diği nedir? Devlete, Hazineye, Kamu İktisadi Te
şebbüslerine hiçbir fayda sağlamıyacaktır. Ama 
ne oluyor? Durup dururken memlekette bir ha
yat pahalılığı yaratıyor. Bu öyle bir kördüğüm
dür ki, bu zamlarla Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin maliyet fiyatlarında büyük artışlar meydana 
gelecektir. Bugün mevcudolan ve kapatılmasına 
çalışılan zararlar, daha da büyüyecek, bunları 
kapatmak için yeni vergi ve zamlara gidilecek 
ve böylelikle bir fasit dairenin içine girerek, de
vamlı surette zamlar zamları takibetmek sure
tiyle durup dururken memlekette bir hayat pa
halılığı yaratılmış olacak ve bu hayat pahalılığı
nın altında da maalesef topyekûn Türk Milleti, 
özellikle orta sınıf halk, az gelirli vatandaşlar 
bunun acı ve ıstırabını çekecek. Bu bir gerçek
tir. Bilmemek belki hoşunuza gitmez ama, biz üç 
sene evvel de diğer iktidarlar bu gibi kanunları 
getirdiği zaman da, bu Mecliste yine böyle ko
nuşmuştuk. Bugün de başka türlü konuşamayız. 

Onun için, bu nevi kanunlar memlekete hayır 
değil, vatandaşa yük, vatandaşa ağırlık ve ne
tice itibariyle hakikaten iktisadi huzursuzluk 
yaratacak, vahîm neticeler doğuracak, gayriik-
'Isadi düşüncelerin hesaplı, kitaplı davranışların 
sonucu olmıyan birtakım dermeçatma düşünce
lerin meydana getirdiği kanunlardır ki, bunların 
tatbikatı neticesinde yine hepimiz, topyekûn 
Türk Milleti zararını görecektir. Bu bakımdan 
tomenni ederim ki, şu Yüce Meclis dirayetini 
göstersin, bu kanunları topyekûn reddetsin ki, 
memlekette iktisadi bozukluğa çare bulmak için, 
bugün yatırım için verilen her 5 milyar liranın 
3 milyarı personel masrafı olarak harcanırken, 
bunların indirilmesi yoluna gidip, tasarruf ya
pılması yoluna gidilmesi suretiyle, masraflarda 
çoğalma değil, azalma yapmak suretiyle iktisadi 
düzen sağlansın. Saygılarımla. 

BAŞKAN — T. I. P. Grupu adına Saym Ali 
Karcı. 
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T. 1. P. GRUPU ADINA ALÎ KARCI (Ada
na) — S ay m Balkan, sayın milletvekilleri; halk 
arasında, «Gaz Kanunu» adını alan Gider Ver
gilerinde değişiklik yapan kanun tasarısı yine 
Büyük.Millet Meclisinde. 

T. t. P. Meclis Grupu adına daha önce yaptı
ğımız bir konuşma ile, neden bunun reddedilme
si gerektiğini uzun uzadıya izah etmiştik. Şimdi 
burada uzun uzun konınmayacağım. Sadece şu
nu buharca hatırlatmak isterim ki, A. P. bu ka
nunu çıkarmak mecburiyetinde. Kendi dünya gö
rüşü, kendi hayat felsefesi açısından da bu ka
nunu çıkarmak mecburiyetinde. Çünkü hepinizin 
bildiği gibi, A. P. seçimlerde ağzından yağ akıtı
yordu, bal akıtıyordu. Nerede o milletvekilleri? 
Yok. Ucuzluk vadeden, yaşamayı kolaylaştırmak
tan bahseden A. P. li milletvekilleri nerede? Yok. 
Burada. Halka yalancı cennet vadedip de, mem
leketi yaşanmaz hale, bir cehennem haline geti
ren Adalet Partili milletvekilleri nerede? Bu ka
nuna reddetmişlerdi Adalet Partili milletvekil
leri. Oysa bugün gazetelerden öğreniyoruz ki. 
gruptan alınan bir kararla, bu kanun burada ka
bul ed'lecek. doğru, bu kanun burada kabul edi
lecek. Oünkü hepimizin de bildiği gibi, A. P. fa
kir halktan ov aldı. Ama eylem ve is^miylc ikti
darda bulunduğu sürece varlıklı sınıfların yanın
da yer aldı ve emekçi halka kvs ı kanunların şam
piyonluğunu yaptı. İlk getirdiği kanun, «Asgari 
gec'i"! indirimini iki yıl erteliyen kanun, değil 
mi idi? Yine arkasından Ada!ot Partisi, Rıhtım 
Ro-ımi Kanununu getirmedi mi? Yine Adalet Par
tal, itha1 âttan alman Damga Resmini artıran 
Kanunu Meclioe getirip kabul ettirmedi mi? Bu 
nun dışında... 

BAŞKAN — Sayın Karcı, çok rica ederim. 
Di'Vr kanunlardan de<"il d e-. Gaz^ı^ı IOni'w-;n-
dan bahsedin. Eğer b>inun kabul edilmes'n:n mu
cip sebepleri varsa lütfen buyurunuz, diğerleri
ne geçmeyiniz. Vallahi söz uzuyor, çok rica ede
rim. 

T. t. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Sayın Başkanım, ne konuştuğumuzu 
gayet, ivi biliyoruz ve söylediğimizin de farkında
yız. Müsterih olunuz. 

BAŞKAN — Ben de b'liyorum, ben de gayet 
iyi takiibediyorum Sayın Karcı. Diğer kanunlar 
geldi, geçti. Onların üzerinde tekrar mı konuşa
lım şimdi? Ne diyorsunuz? 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Konunun dışına çıkmıyacağrmdan 
emin olabilirsiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Haydi öyle ise buyurun, konu
şun. 

KEMAL NEBlOftLU (Tekirdağ) — Tomruk-
lara da zam, tomruklara da... 

BAŞKAN — Yer'nizden müdahale etmeme
nizi rica. ederim efendim. 

KEMAL NEBtOĞLU (Tekirdağ) — Hatır
latıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir kâğıt göndererek de ha.tır-
latabTırs'nl'Z. Ama, bağırmaya hakkınız yoktur, 
ben size söz vermedim. 

T. t. P. GRUPU ADTNA ALÎ KARCI (De
vamla) — Yine, bundan önce buradan, kanunun 
müzakero?i sırasında kendilerine bu kanunun, 
Anavatanın 2 nci ve 01 nci maddelerine avkırı 
oMımınu söylemiş idik. Biliyoruz, ebette ki, Beş 
Yıllık Plânı gerçekleştirmek, biliyoruz cari harca
maları ye^'no getirebilmek pa""a meselesidir. Ama 
vinç önceki konuşmamızda da belirttiğimiz gibi; 
"T<X'er para a^m^k •mer,.-31ec,.i mevzuub-.hsolunca A. 
P. elini fakir fukara halkın cebinden çekmeli, 
varaklı olanların c"b!nc kovmalıdır.» dedik, üs
telik rakamlar verdik burada ve şu şekilde izaha 
"fi in tık ki; Adana g'bi b ;r ye^de c:fteile-"'n ver
dikleri vcrTİ tutan ortalama bir vılda 1 744 lira
dır. Konva.'da GKn liradır. Burada rakamları bir-
ıv:- c.-^l^dık. Çift..ilenin b'r taraftan altlarında 
K adil lak'la1-! o^cak, irced'kLeri hayatı ya^ıyacak-
lar ama Adalet Partiısi elini onların ceb:ne sak-
nıyr.c'.V. elini fukara halkın cebine sokacak ve 
B T ! Yıllık Plânın finansmanını fukara halka 
vilkl ivecek ve sonra bu plân gerçekleştiği vakit, 
fukara halktan ziyade, gene varlıklı sınıflar bun
dan ıV/ıfadc etm'ş olacaktır. Olmaz övle şev. Siz
ler fukara halktan oy aldınız saym milletvekilleri: 
Binaenaleyh, onlara vazettiklerinizi, burada ye
rine getirmek mecburiyetindes'niz. Nasıl ki, bi
raz önce burada bu kanunu reddettiniz. Bu sefer 
do şuna katîyen inanıyorum ki, Adalet Partili 
milletvekilleri verilmiş olan peş:n hükme rağmen 
bunu redde'.mel id irler. Çünkü, bu biraz da onla
rın namus borcudur. (Adalet Partisi sıralarından 
gürültüler) 

Biliyorum,-yakında Tuz kanunu da gelecek. 
Bu halka tuzu da çok göreceksiniz, tuza da zam 
yapacaksınız. 
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TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sözünü 
izaih. etsin, tavzih etsin. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) —Sözünü 
tavzih etisin. Bu, «Namus» sözünü açıklasın. Böy
le terbiyesizce konuşulmaz bu kürsüde. 

TALÂT KÖıSEOĞLU (Hatay) — Git bura
dan... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinize oturun 
efendim. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Ter
biyesiz. 

T. t. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Terbiyesiz senisin. Ben burada Türk 
iha'lkı adına konuşuyorum. Çıkar cevabını verir
sin. Terbiyesizliği, kürsüde konuşan bir milletve
kiline karşı sen yapıyorsun. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ALÎ KARCI (Devaımla) — Halktan oy alıp 

halka karşı çıkmak öyle mi? Elbette halkın hak 
.kını burada müdafaa edeceğiz biz. (A. P. sırala
rından gürültüler, izalh etsin ne demek istiyor » 
sözleri) 

BAŞKAN — Saym Karcı.. Rica ederim ar
kadaşlar, lütfen yerinizden bağırmayın, Başkan
lık vazifesini yapar. Çok rica ederim. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

T. î. P. GRUPU ADİNA ALÎ KARCI (De
vamla) — Saym milletvekilleri, yine kanunun 
gerekçesi gerçeklerimize aykırıdır. Bu bakımdan 
da reddedilmesi lâzımdır. (A. P. sıralarından, 
«îzah etmedi» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Eğer sizler bağırırsanız ben Ri
yaset olarak lâzımıgelen cevabı veremem efendim. 
Siz oturun lütfen bir kere yerinize, sükûneti mu
hafaza ediniz lütfen. 

T. î. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Ayrıca Adalet Partisi Hükümeti prog
ramında ve seçim bildirisinde, hepinizin bildiği 
ıgibi, «Vasıtalı vergilerde indirim yapılacağı» kay
dı vardı. Bu kanunun gelişi Hükümet programı
na da aykırıdır. Bunu uzun uzun anlatmıştım. 
Hepinizin de bildiği gibi, şu 4 yıl içerisinde Va
sıtalı vergiler oranı % 9 a yakın bir artış kay
detmiştir. Yani, 1967 Bütçe gerekçesinde de gö
rüldüğü gibi, % 61 den % 70 e çıkmıştır. Kaldı 
ki, henüz mallî idarelerin de yapacakları zamlar 
bütün .bu Vasıtalı vergilerin dışındadır. 

Saym milletvekilleri, bu kanun halka karşı 
bir kanundur. Bu kanunun reddi gerekmektedir. 
Halk, hepinizin de bildiği gilbi, biraz önce Îlyas 
Seçkin arkadaşımızın da ifade ettiği gifbi, «Çıra
dan petrole geçmenin mücadelesini yapmaktadır.» 
Çıradan petrole geçmenin mücadelesini yapan 
halika: «Sen hayır çırada kal» deyip petrole zam 
yapmak, her halde halkın yanında olmak demek 
değildir. Saygılarımla. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Saym Küfrevi, grup adına .mı? 
KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Grup adına 

Nihat Bey konuşacaktır efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Nihat Bey, grup 

adına. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saym milletvekil
leri, geri kalmış bir memleketiz. Geri kalmış 
bir memleket .olmaktan çıkmak için plân yap
mışız. Plânın en mühim prensiplerinden biri 
sosyal adalete uygurt istikrarlı kalkınmadır. 
Parti grupu olarak bütçe müzakerelerini sıra
sında, fiyat istikrarını temin etmek için gerek 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin mamullerine ve 
gerekse vasıtalı vergilerde zam yapılmasının 
gerekmediğini müdafaa etmiş bulunuyorduk. 
Dolayısiyle her türlü zammın karşısında oldu
ğumuzu ifade etmiştik. Bunun önüne geçmek 
için, vergi kaçakçılığını önlemek için, malî hü
kümlerde mali ıslahatın yapılmasının zaruri 
olduğunu ifade etmiş bulunuyorduk. 

Şimdi, Hükümet birtakım zamlar yapmak 
vaziyetindedir. Akar yakıta da zam yapmıştır. 
Nihayet 40 000 köyün sakini »olan köylülerin 
aydınlatma maddesi olan -gaz yağına da zam 
yapacaktır. Daha evvel sayın iktidar ve sayın 
grup mensupları! *bu zammın aleyhinde bir va
ziyet takındılar ve Yüce Meclisten gaz yağma 
zam çıkmadı. Sonradan tekrar bu zammın ya
pılmasını kararlaştırdılar ve dolayısiyle istik
rar içinde kalkınma prensibi olan 5 Yıllık 
Plânın en mühim prensibini bir defa daha 
zedelemiş vaziyete geldiler. Bunun neticesin
de 40 bin köyde yaşıyan ve zaten sefalet için
de bulunan köylüye' yeni bir sefalet kapısını 
açtılar. Onların çok dar vaziyetteki geçimle
rini, daha dar vaziyete düşürdüler. Bundan 
başka, bu zammın, verginin şahsiliği prensibi
ne aykırı olması dolayısiyle ve verginin akset-
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meme, inikas etmeme prensibine aykırılığı do-
layısiyle, aksetmesi de ve fiyatlarda süratli 
bir artışı intacedecek ve dolayısiyle işçi üc
retlerinde bdr değişiklik meydana getirilmesine 
sebebolacak, işçiler de ücret artışı talebinde 
bulunacaklar, kamu hizmetlerinde de dolayı
siyle bir masraf artışı olacak, memleket bu su
retle tam mânasdyle bir fasit dairenin içine sü
rüklenmiş olacaktır, işte bu durumdan kurtar
mak için ve 40 bin köyde yaşıyan köylünün 
içinde bulunduğu sefalete yeni yeni sefaletler 
katmamak için bu kanunu geri almalarını istir
ham ediyoruz. 

Yeni Türkiye Partici Grupü olarak bu ka
nun tasarısının aleyhinde ıoy kullanacağımızı 
ifade eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Cevat önder, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Pek muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Efkârı umumiyede gayet ıkolay mugalâta
sı yapılabilen bir konunun, daha evvel cere
yan eden müzakerelerine yeni mugalâtalar ek
lenmesi suretiyle... 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Baş
kan, biraz daha nezih kelimeleri kullansın
lar. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — Kürsü nezahatinin ne olduğunu 
Sayın Seçkin'den öğrenecek değiliz herhalde. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Mugalâta lâ
fını size iade ederim. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — Yeni mugalâtalar eklendiniğini, 
beliren reaksiyonlardan da anlamış vaziyet
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci madde dolayı
siyle, sanki daha evvel komisyonlarda, Sena
toda ve Mecliste müzakere edilip reyleriniz
le tasvibolunduktan sonra yürürlüğe giren büt
çenin ufak çapta müzakeresini yapmaktayız. 
Orada dile getirilen, cevabı verilen konular 
tekrar burada ileriye sürülmektedir. Bu iti
barla ileriye sürülen, vatandaş kafasında bâzı 
istifhamlar uyandırılmak istenen konulara, 
biz de kısaca değinmek ve şişirilen bâzı ba
lonları patlatmak arzusiyle gerekli cevapları 
vermek niyetindeyiz. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile muhte
rem arkadaşlarım, 5 Yıllık Pân gereğince yıl
lık programlar hazırlanmakta, bu programla
ra uygun olarak da bütçeler tanzim edilmek
tedir. 1967 programı hazırlandığında görül
müştür ki, genel ve katma bütçeli idarelerin 
masraf yekûnları, talebedilen masraf yekûn
ları 20 389 milyon lira civarındadır. Gelir ye
kûnları tesbit edildiğinde görülmüştür ki, 
memleketimizin muhtelif kaynaklarından is
tihsal edilmesi muhtemel olan gelir yekûnu 
ise 18 170 milyona baliğ olmuştur. Bu suret
le 1967 programında 2 219 milyonluk bir açık 
belirdiği görülmüştür. Biz iktidar partisi gru
pu sözcüsü olarak samimiyetle rakamları dile 
getirmekteyiz. Bu açığın karşılanması için 
yüksek malûmunuz olduğu veçhile üç yol mev
cuttur ; ya Beş Yıllık Kalkınma Plânından vaz
geçilecek, Beş Yıllık Kalkınma Plânının der
piş etmiş olduğu marko 'hedefler itilecek, yani 
gerekli yatırımlar yapılmıyacak, gerekli yatı
rımların icabettirdiği cari masraflar yapılmı
yacak, ya, tutulacak yol budur. Veyahut enf-. 
lâsyonist çarelere başvurulacak, Merkez Ban
kası kaynaklarına müracaat edilecek, bu su
retle istikrarsız, dengeyi bozucu bir malî po
litika takibedilecekti. Yahut da aklın ve man
tığın çizmiş olduğu bir yol tercih edilecekti. 

- O yol ise sağlam kaynaklara müracaat etmek, 
Anayasanın 61 nci maddesinde de belirtilen 
vergi gücü olan kaynaklara müracaat etmek, 
bu suretle 1967 yılı programının finansmanı 
sağlanacaktı, iktidarımız tarafından tutulan 
yol, yapılan tercih, bu üçüncü tercih olmuş
tur. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Hükü
metimiz 1967 programının açığını kapatmak 
maksadiyle iki .türlü tedbir almış vaziyette
dir. Bunlardan bir grup tedbirler, vergi ted
birleri, diğer grup tedbirler ise iktisadi Dev
let Teşekküllerinde yapılan zamlardır. Ver
gi tedbirleriyle bütçe için sağlanacak varidat 
yekûnu 950 milyona baliğ olacaktır. Bunlar, 
malûmunuz olduğu veçhile, tekel maddeleri
nin fiyatlarının artırılması, ikincisi, bugün 
'müzakere konusu ettiğimiz ki, bu konu üzerinde 
tahsisan fikirlerimizi arz edereğim, Sayın Seç-
kin'e ve diğer arkadaşlara da gerekli cevap
ları arz edeceğiz, akaryakıt istihsal vergisi
nin miktarlarının artırılması, bir de demin bu
rada İşçi Partili hatibin bahsetmemesi gereken, 
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onların sloganlarına pek de uygun düşmiycn 
ithalatta Damga Resmi nisbefiilin artırılması 
hususudur. Bunlar vergi tedbirleri katago-
risino g'ren tedbirlerdir.- T. inci grup tedbir
ler - i:e, demin de arz ettiğim gibi, İktisadi 
Devlet Tevekkülleri zam] arı dır. İktisadi Bcv-
lct Teşekkülleri zamları ile 7 mi"yon lira
lık bir kaynak yaratılacaktır. Eğer iktisadi 
Devlet Teşekkülleri zamları yapılmaca id\ 
bu sene bütçemizden vereceğimiz G09 'mi1 yon 
liralık yardım miktarı, bir milyar 31G mily ma 
yaksetmiş olacaktı. Yani iktisadi Devlet Te
şekkülleri zamlariylc, bütçemiz, her yıl İktisadi 
Devlet Ter:ckküİlcrir.c yapılmış olan transfer
lerden, 707 milyon liralık bu yıl daha az yar
dımda bulunacak ve bu cüretle bütçe zorlan
mamış olacaktır. Yani vatandaştan alman ver
giler âmme hizmetleri işin sarf olunacak, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine transfer olarak ak-
tarılmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu umumi izahat
tan sonra, iktidarımıza muhtelif grup hatip
lerinin yöneltmiş oldukları tcnkidlcri kısaca 
cevaplandırmak istiyoruz. 

Sayın Seçkin arkadaşım bana iltifatla söze 
başladılar; iyi bir hukukçu olduğumu beyan
la söze başladılar. Ben do kendisini iyi b"r ma
liyeci zannederdim, öyle de bilmekteyim. An
cak, iyi bir maliye-i zannettiğim arkadaşım, 
buraya gayet hazırlıksız, lvç de kc"di "yi ma
liyecilik vasfı ile kabili telif görmediğim be
yanlarla çıkf lar. Kanaatimiz odur. Dediler ki, 
•gazyağı zammının gecikmesi dolr.yıriyle, daha 
doğrusu, gider verg'leri kanun tasarısı tad'lâ-
t 'nın çıkmaması sebebiyle, her gün bir m i1 yon 
lira memleket iktisadiyatı kaybetmektedir. Bu
yurdular ki . . 

İL YAS SEÇKİN (Ankara) — Siz söyledi
niz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
CDevamla) — Bendeniz söyledim. Buyurdular 
ki ; memleket ikfsadiyafı kaybetmemekte, büt
çe kaybetmekte, çünkü fak'r fukaradan alın
maktadır. İ -te arkadaşlar, en nazik lisan ile 
i iade edilebilir ki, bu sözler mugalâtmm ta 
kendisi idi. «40 C00 köyde gazyağı yakılırımı, 
gazyağma zamla 40 C00 köyde yaşıyan fakir 
fukaranın cebine iktidarımız, Hükümetimiz el 
atmakta im''Ş,' fakirlik, sef al etlik, perişanlık 
izale edilecek yerde, sefalet tahrik edilmekte 

imiş, artırılmak imiş». Muhterem arkadaşlarım, 
gazyağma yapılacak zamla - ki gazyağma ya
pılacak zammın miktarı 11 kuruştur - bir yıl 
içinde bütçemize sağlıyacak olan varidat ye
kûnu 55 milyon liradır. Bunun ancak beşte 
bir\ köylerde köylümüz tarafından istihlâk 
edilen gazyağmdan elde cckleccktir, Sayın Seç
kin, beşte biri. Bunun tutarı ise 10 ilâ 12 mil
yon civarındadır. Muhterem arkadaşlarım, 19G7 
y l ı programı ve 19G7 yılı bütçesi Beş Yıllık 
Kalkınma Plânını, son dilimini teşkil ekmekte
dir. 1963 da memleket iktisadiyatı cidden i"ti-
har edici şekilde ilerlemeler göstermiştir. 
Bu u tarafsız olan bir müessesenin resmî be
yanı. ile, rakamları ile, müstelrâya^c, bilmeden 
gülenlere bildirmek isteriz. Elimde İş Banka
sının 'ki .ayda bir neşretmiş olduğu bülteni 
va-ekr. Bu bültenden bir İki pragrafı okrmak 
isterim. «3963 yılında memleketimizde iktisa
di faaliyet önemli gelişmeler göstermiş ve 
gayrisafi millî hâsıla rcel olarak % 8,7 nisbe-
fn.de yükselmiştir. Bu ııisbet, 1953 den beri 
kaydedilen en yüksek seviyeyi temsil etmek
tedir» İş Bankasının neticc-i kanaati odur ki, 
netice olarak, 1CG6 seresi reci gayrisafi millî 
hâsrla artışı bakmamdan son 13 yıldır k.^yde-
dibn en müspet galigmc yıh olmuş ve gelişme 
ekonominin bütün cektürler'nde meydana gel
miştir. «-İktidarınız memleketi iki y l d a r.e hale 
^ef rdi» diyen Sayın Seçkin, zannediyorum k \ 
lisanı nezahatiylc en kesin cevabını bu bülten
deki ibarelerle almıştır. İki ydda iktidarınız, 
memlekette gayrisafi rV'llî h\sdp 64 milyar 
iken, 73 milyar İVayn, 73.5 milyar likaya yük-
se'tmiVir Sayın Scçk'n. Günden güne yüksel
ine vardır. Fert başına düşen millî gelir 2 500 
liraya kadar yükselmiş vaziyettedir. Günden 
gir e ile deme vardır, r.ma bunu bâzı göVor ıs
rarlı şekilde görmemekte, bâzı kulakbr ısrarlı 
şekilde duymamaktadır. Bıvda da kabahati 
1 irde aramamak, kabahati kendilerinde aramak 
İktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim veç
hile garyağma yaplacak zammın bütçeye sağ-
hyacağı galir 55 mily "m liradır. 55 mi1 yon 
liranın ise, köy1 üye yükü 30 - ]2 m "'İyon lira 
civarındadır. Hükümetimiz, S^yın Seçkin ma
liyeci ' d duru iein gr.yst iyi bilecekler-, ^Muha
sebe i Umumiye Kanununun, tahdsi varidat yok
tur» prensibine müsteniden, gazyağı zammı-
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nı gider vergiler zammını her hangi bir har
camaya tahsis etmeden sevk etmiş idi. Yüce 
Senato, değiştirmiş olduğu madde ile, gazyağma 
yapılacak zammın 12 milyon lirasını köy ienıesu-
larına ve köy yollarına tahsis etmiştir. Muhasebe i 
Umumiye Kanununun «Tahsisi varidat yoktur» 
prensibine bir istisna teşkil etmek suretiyle, Yü
ce Senato 12 milyon lirayı köy içmcsularına, köy 
yollarına tahsis etmiştir. Bununla ucuz demago
ji, ucuz mugalâta yapan gerek vatan sathında, 
gerek kahvelerde ve gerekse bu millet kürsüsün
de, «dilin kemiği yoktur» misali ağzına geleni 
söyliyenlere burada bir cevap verilmiştir. Aslın
da Adalet Parti iktidarı köy yollarına, köy iç.me-
sularma hiçbir iktidara nasibolmıyacak derecede 
tahsisat ayırmış ve buna ehemmiyet vermiştir. 
Vermeyi de namusluluk borcu addeder, bu borcu
nu da eda etmektedir, eda edecektir. Aldığı rey-
ler de, gördüğü teveccüh de bunu her bakımdan 
ispatlamaktadır. Ancak, buradaki 12 milyon li
ranın, tahsisi varidat, prensibine istisna olarak 
köy yollarına, köy içmcsularına ayrılmasının asıl 
sebebi, işte buradan çıkıp kürsüye Sayın Nihat 
Diler gibi, Sayın Karcı gibi, Sayın Seçkin gibi, 
Sayın Özarda gibi, «Efendim siz köylünün cebine 
el atıyorsunuz, çıra devrinden petrol devrine 
geçmek istiyoruz, onu da elinden alıyorsunuz» 
gibi sözleri söyliyenlere cevabım; köylüden alman 
kısım yine köylüye gönderilmektedir. Ve tahsisan 
madde olarak sevk edilmektedir. Bu husustaki 
inisiyatifte sadece Hükümete bırakılmamakta, 
Yüksek Meclisin reyleriyle tescil edilmektedir. 
O halde burada size şu daveti yapmak isterim. 
Derim ki; fakirlik ve fukaralıktan bahseden bey
efendiler, gazyağma yapılan zamdan köylüye 
yüklenen kısmı tekrar köylüye verilecektir. Siz 
de reylerinizi verin. Adalet Partisi gibi köylü
nün yanında yer alın, diye ben sizi davet etmek
teyim burada. Muhterem arkadaşlar durum bun
dan- ibarettir. (Y. T. P. sıralarından, gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Diler'den rica. edeceğim, 
yerinden bağırmasın. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, bah
settiğim gibi durum budur. Reşat Özarda arka
daşım konu ile ilgisi olmıyan muhtelif beyan
larda bulundular: Demirden, çimentodan bahset

tiler, vatan, millet, Cumhuriyet, gaza zam gibi 
birtakım kelimeler, cümleler sıraladılar. Yalnız 
muhterem arkadaşlar, burada belirtilmesi gere
ken bir husus var; 440 sayılı Kanun gereğince, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri istihsal etmiş olduk
ları malların fiyatlarını tesbit etmekle mükellef
tirler. Kamu İktisadi Teşebbüslerini hususiyle 
İktisadi Devlet Teşebbüslerini kendi kendine ye
ter duruma getirebilmek, Devlet bütçesine yük 
olmaktan kurtarabilmek için sağlam kaynaklar 
yaratmak mecburiyetindeyiz. Bir yandan, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin istihsal etmiş olduğu 
malların maliyetlerinde artış var. Meselâ tütün, 
destekleme alımı yapılmakta, köylüye her sene 
fazla para verilmekte, bu sebeple tütünün, siga
ra maliyetinde artış olmakta. Bir taraftan hepi
miz toplu sözleşmeler yapılmasını arzu ettiğimizi, 
işçinin iktisadi ve içtimai durumunun iyileştiril
mesini arzu ettiğimizi beyan etmekteyiz. Bu sebep
le de toplu sözleşmeler yapılmakta, bu da maliye
te inikas etmektedir. Bunların inikası neticesin
de Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri her sene zarar etmekte, kaynak ya-
ratamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 440 sayılı Kanunun 
âmir hükmü, temel malların dışında diğer mal
ların fiyatlarının tesbitini o müesseselere tahmil 
etmiştir. Henüz temel mal tanımı da yapılmamış
tır. Adalet Partisi Grupu olarak, temel malların 
tanımının yapılmasının da biran evvel çıkmasını 
buradan ifade etmiş vaziyetteyiz. Bu itibarla, ya
pılan zamlar Kamu İktisadi Teşebbüsleri tara
fından, iktisadi faydaları, istikrarı sağlamak 
maksadiyle yapılmış olan zamlardır. Bilfarz, 
Şeker Şirketinin 1963 ten bu yana biriken borç 
miktarı 1 milyar 200 milyon liradır, 300 milyonu 
da pancar yetiştirenlere borçlu vaziyettedir, şe
kere yapılan zam bu maksatla yapılmış olan zam-
dır. Bu itibarla muhterem arkadaşlar, zamlar do
lay isiyle, sağlam kaynaklara müracaat dolay isiyle 
getirmiş olduğumuz teklifler aleyhinde arkadaşla
rımız delilerle, mukni delillerle karşımıza çıkma
mış vaziyettedirler. 

Sayın Seçkin arkadaşımız buyurdular ki: «Ca
ri masrafları artırıyorsunuz», Kendisi Karma 
Bütçe Komisyonunun gayet kıymetli bir üyesidir. 
Kendisi ile geçen devrede de bu devrede de aynı 
komisyonda çalıştım. Cari masrafları artırıcı 
her teklife «evet» demiştir. Sayın Seçkin'in bu 
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tekliflerden hiçbirisinin karşısına çıktığını, di
rendiğini bendeniz müşahede etmedim. Komis
yonda öyle, Heyeti Umumiyodc böyle oTmaz 
'muhterem arkadaşlar. 

Şimdi, otobüs şirketleri zam yapmış, şu ol
muş, bu olmuş. Biliyorsunuz muhterem arkadaş
lar, bâzı buhranlı devreler vardır. Meselâ bay
ram ve hac seferleri dolayrsiylc otobüs şirket
lerinde sıkıntı olmuş, bâzı ufak tefek fiyat ha
reketleri olmuştur. Bu durum bâzı fırsatçılar 
tarafından istismar vesilesi yapılmıştır, veya
hut zahirîdir. Bunun böyle vahîm neticeler do
ğurucu hâdiseler olduğunu iddia etmek, ka-
naatikrılizce, doğru dcğiJld'ir. 

Hayat pahalılığını arttığı ısrarlı şekilde id
dia edilmektedir. Buna da cevabımız yine İş 
Bankasının bülteninden olacaktır. 1967 
yılı Şubat ayında neşrolunan bültende
ki Ankara geçim endeksinden, ilgili pragrafı 
da kısa olduğu için, sabrınızı suiistimal etme
den arz etmek istiyorum. 

«Ankara geçinme endeksi 1966 sonunda 304 
puvana yükselmiş ve yıllık ortalama artış 
f/o 5,3 olmuştur.» Sayın Seçkin buraya dikkat 
etsinler: «1965 teki artış % 6,8 nispetinde idi.» 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Siz iktidar
daydınız. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) —• Biz iktidarda olalım, sizden ik
tidarı yeni devralmıştık, pürüzleri temizlemek 
üzere idik. 1966 yılında ise mcmlekc.it iktisadi
yatını 13 senede görülmemiş bir seviyeye ulaş
tırmış vaziyetteyiz. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — 1967 de ne 
lolacak?... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin.. Yerinizden mü
dahale etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — 1967 yılmda iyi bir mahsul dev
resi geçirdiğimiz takdirde, Cenabı Hakkın ina
yeti ile iktidarımız.... (C. II. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN —• Çıkar konuşursunuz, niçin ye
rinizden müdahale ediyorsunuz? 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — 1967 yılında yapılacak olan 
16,5 milyar liralık yatırımla daha yüksek se
viyeye götüreceğimiz kanaatindeyiz Sayın Seç
kin. Gelecek sene sağ olursak yine bu kürsü

den karşılıklı konuşacağız. 
Devam ediyor. «1967 yılı Ocak ayında gc-

'ç-en yılkı 8 puvana mukaibil - dikkat buyuru
nuz - üç puvan'lık artış kaydedilmiştir.» 

1EYAS SEÇKİN (Ankara) — 13 puvan.. 
A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 

(Devamla) — Üç, üç puvanlık beyefendi; size 
indiğimde takdim ederim. Ben yanlış okumam. 

Görülüyor ki', ımu'lnüLTom. arkadaşlar, ra
kamlar memlekette bir hayat pahalılığının ol
duğunu değil, 'memleketin iktisadiyatının bir 
istikrara doğru gittiğini göstermektedir. (Sağ 
sıralardan bir alkış ve «sağ ol, teşekkür ede- ' 
ri'iu» sözü) Rakamların dili budur. Alkışınız 
samimî ise ben de teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Karcı buyur
dular ki; «A. P. kendi dünya görüşü scJbc'biylo 
felsefesi sebdbiylo bu kanunu çıkaracaktır.» 
Evet, doğrudur. A. ,P. nin dünya görüşü, ha
yat felsefesi, A. P. nin Hükümet programında 
sunmuş olduğu teklii'ler, sosyal adaleti temin 
etmektir. Ancak, sosyal adaleti, mevcudu da
ğıtmak suretiyle, zenginden alıp fakire vermek 
'suretiyle, otoriter bir rejimi tahrik etmek su
retiyle değil, mevcudu genişletmek suretiyle 
•olacaktır. Bu itibarla, sağlam kaynaklara mü
racaat e t m ek suretiyle bütçeyi imkânlara ka
vuşturmak, yatırımları yapmak ve bu suretle 
halka, köylüye hizmeti götürmek, bu suretle 
sosyal adaleti sağlamak, Anayasanın 2 nci 
maddesini ve 61 nci maddesini bu suretle rea-
lizc etmektir. 

- - - . - r r * * ^ 

Bir de, ısrarlı bir şekilde ortaya atılan bir 
husus vardır. Bunu Sayın Diler de ortaya at
tılar. Sayın Alican'la çelişmeye düştüler. Sa
yın Karcı'nm da bir beyanı oldu. Vasıtalı ver
giler, vasıtasız vergiler. Vasıtalı vergileri ar
tırmak antlsosyal bir harekettir. Netice itiba
riyle bunu demek istiyorlar. Vasıtalı vergileri 
artırmak doğru değildir, vasıtasız vergileri ar
tırmak gerekir. 

Sayın Alican, bütçe münasebetiyle burada 
bir kitaptan bahsettiler. Sayın Diler temenni 
ederim ki Alican'ın bahsettiği bu kitabı karış
tırmış olsun. Vergi Foformu Komisyonu Baş
kanı Ali Alaybek'in yazmış olduğu bu kitap
ta - Sayın Karcı'nm da iyi dinlemesini arzu 
ederim - vasıtalı vergilerin sosyal vergiler ol
duğunu, hattâ demokratik sosyalizmi arzu 

http://mcmlekc.it
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eden memleketlerde vasıtalı vergi nispetlerinin 
'arttığı, rakamlarla dile getirilmektedir. Bu iti-
ibarla muhterem arkadaşlar, «vasıtalı vergilere 
zam teklifi getiriyorlar, bu suretle halka taz
yikte bulunuyorlar» sözü köhnemiş, pörsüm/üş, 
(bugün maliye ilminde, iktisat ilminde hiç yeri 
olmıyan modern maliyecilikte hiçbir mâna ifa
de etmiycn bir görüştür. 

Muhterem arkadaşlar, «A. P. nin namus 
'borcu olmalıdır bu kanun...» dediler. Kamus 
işlerini karıştırmıyalım. 

Adalet Partisinin, Adalet Partililerin namu
su memleketçe müsellemdir. Kamustan bahse
denlerin de nasıl hareket ettikleri, yüzlerinde 
ıhangi maskelerin bulunduğu memleketimiz ta
rafından, hepimiz tarafından gayet iyi bilin
mektedir. Tereciye kimse tere satmasın bura
da. 

ALİ KARCI (Adana) — Yani tereci oldu
ğunuzu kabul ediyorsunuz. 

CBVAT ÖNDER (Devamla) — Bu süz bir 
deyimdir. Kimin neci, neyin neci olduğu ma
lûmdur. 

M/uhterom arkadaşlar, belki zamanınızı faz
la israf etmiş bulunuyorum. Netice itibariyle 
beyanımız şudur ki : Gaza yapılan zam hususu 
hem iktisadi bir zarurettir; ayrıca Sayın Scç-
kin'in işaret ettiği veçhile, teknik bir zaruret
tir. Çünkü, gaza zam yapılmadığı takdirde 
'bir arkadaşımız da bahsetti, fuel - oile gaz ka
rıştırılıp motorin diye satılıyor, motorine gayet 
iyi benziyor, bu da vasıtaların motorlarında 
tahribat yapmaktadır. Bu itibarla teknik bir 
zarurettir. 

Netice itibariyle grupumuz, zam konusunda, 
fiyat artışları konusunda, sağlam kaynakları 
vergilendirmek konusunda, Hükümetin sarih, 
vazıh, açık kalpli durumunu tasviibetmektedir. 
Grupumuzla beraber ucuz demagojiyi, muga
lâtayı gayet iyi fark eden büyük milletimiz de 
bunu gayet iyi bilmektedir. Bunların ne zaru
retler, hangi zaruretlerle yapıldığını, kalkın
ma için, yatırım için, ilerlemek için yapıldığı
nı gayet iyi bilmektedir. Bu bakımdan milleti
miz tarafından da, grupumuz tarafından da, 
'Hükümetimiz tarafından getirilen teklifler sa
mimiyetle kaJbül edilmektedir. Görüşümüz bun
dan ibarettir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Seçkin, grupu adı
na. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki 'efendim. 
C. II. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Sayın Başkan, muhıterom arkadaş
lar; Sayın Covat Önder'i dikkatle dinledim. 
Bizim burada, akar yakıta yapılan 360 milyon 
liralık zammın kusurlarını, memlekete getire
ceği zararları, hulûsla yaptığımız açıklamala
rı, «.mugalâta» ile vasıflandırdılar. 

Biraz sivri bir lâf. Bendeniz böyle lâfları 
söylemem. Kendisinin iyi bir hukukçu olduğunu, 
fakat ekonomik meselelerde pek ünsiyeti ol
madığı için, kabahat kendisinde değil bir insa
nın her bilimde ihtisası olamaz, dikkat buyur
masını ifade etmiştim. 

19G2 senesinin sonunda, gaza yapılan zammı 
Anayasaya aykırı bulan arkadaşımız bu, Cevat 
Önder muhterem arkadaşımı. İki ay evvel ifade 
ettim, gümrüklerden alman ithalât Damga Res
mi dolayısiyle - Zabıtları okudum - : «Anayasa
nın 60 ncı maddesine göre, vergi iktisadi gücü 
fazla olan vatandaşlardan alınır. Sizin getirdi
ğiniz bu. tedbirler daha çok fakir vatandaşlara 
hitabottiği için Anayasaya aykırıdır.» diyor. 
Şimdi balkınız mugalâtaya. Kendisi kullandığı 
için aynen ifade etmek ve benzeri lâfı kullan
mak meöburiye-tmdeyim kürsüde. 

Şimdi, 19G2 senesinde Anayasaya aykırılık 
derecesine varacak iddiada bulunan arkadaşım, 
şimdi, «sağlam kaynakları vergilendiriyor», di
yor. Görüyor musunuz tezadı. Mugalâta budur, 
cevabım olarak, son defa, son defa, sağlam kay
nakları vergilendirmek. 

Muhterem arkadaşlar, bir hikâye vardır, 
vaktiyle, küçükken masal kitaplarında okumuş
tum: Bağdat Halifelerinden birisi tebaasına 
vergi salmış. Vatandaş vergiden muztarip, hiç 
gülmüyor, eğlenmiyor ve fevkalâde sıkıntı içe
risinde. Halife vergiyi artırmış: «Daha alınacak 
vergi var» demiş. Biraz daha artırmış. Yine 
herkeste can sıkıntısı, üzüntü. İş müsadereye 
kadar varan ağır vergileri koymaya başlayın
ca vaitandaş gülmeye, oynamaya başlamış. 

Dün gazetelerde okudum. Muhterem Adalet 
Partisi Grupunda bir milletvekili aıkadaşımız: 
«Vatandaş, bu yapılan zamların tamamım fev-
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kalade iyi karşılamıştır.» diyor. Şim'di oradan 
tedai ile şunu ifade edeyim ki, tamam, demek 
son haddine geldik. Ama bunlarla dahi iktifa 
etmiyecek&iniız. Bu son olsa ne ise. Bu gidiş, 
ıbu tutum sizi çok daha ağır ve geniş vatandaş 
[kütlelerine hitabeden çok ağır vergiler koymak 
mecburiyetiyle karşı 'karşıya bırakacak, şim
diden ifade ediyorum. Ama, siz kabul etmez
seniz kalbahat bizim değil. Sevgili arlkadaş-
larıım, hayır. 

KEMAL BAÖCIOĞLU (Ankara) — Zammı 
siz yaparsanız iyi, biz yaparsak fena, öyle mi? 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) •— Beyefendi, vaktiyle - dün ifade 
ettim - vaktiyle yapılmış hatalar bugün sizin 
cürmü meşıhut halinde bulunmanızı gerektirmez 
ki.. (A. P. sıralarından gürültüler; C. H. P. sı
ralarından alkışlar). Ya!.. İşte böyle, vatan-
daşda demokratik rejime karşı bıkkınlık gelir 
böyle işte. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, sizden rica 
ediyorum, yerinizden konuşmayınız. Arkadaş
lar yerinden müdahale etmesinler. 

C. H. P. GRÜPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(iDevamla) — İktidarlar, o gelir zam yapar, 
ıbu gelir zaım yapar. Kaldı İki, şimdi Sayın Cevat 
Önder burada bütçe konuşmasını andırır bir 
(konuşma yaptılar. Halbuki biz buralara dokun
madık. Efendim, iktisadi vaziyet 1'966 da fev
kalâde gelişme... Vatandaş A. P. falan.. Yok öy
le şey. Fevkalâde iyi hava şartlarına göre 1966 
yılında % 8,5 kalkınma hızı sağlanmıştır, fa
kat iktisadi denge bozulmuştur. Sayın Alican 
ifade ettiler; kalkınma ile ilgili değil. Neye 
(oraya dokunmadı Sayın Cevat Önder? Ekono
mik denge bozulmuştur, Merkez Bankasında 
döviz rant releri 10 günlük ihtiyaca yetecek ka
dara indi. Mütaahlhitler Devlet kapısında nö-
(bet bekliyor. Maliye Bakanı ara sıra karşı
lığı olmıyan çekler çekiyor Merkez Bankasına. 
(A. P. sıralarından «yok öyle şey» sesleri). 
Bütün imkânları zorlıyac aksınız, ondan sonra.. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ •— Devleti mi itham ediyorsunuz ? 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Devleti it
inam etmiyorum. Ben kimi itham edeceğimi bili
rim. Maliye Bakanı Devlet değildir, sen de 
Devlet değilsin. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, çok 
rica ederim arkadaşlar. 
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İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar; işi bu safhalara dö'kmesıeydi 
Sayın Cevat Önder arkadaşımız, bunlara cevap 
vermiyee ektim. 

Şunu ifade ettiler Sayın Cevat Önder arka
daşım ilk olarak söze başlarken, bu kanun çık
mazsa Türkiye'nin ekonomisinde senede 360 
milyon lira zarar olur, günde bir milyon, de
diler. Ben de dedim ki, Türkiye'nin ekonomi
sine zararı yoktur. Bilâkis bu kanun çıkarsa 
zarar olacaktır. Burada uzun uzun bütçe müza
kerelerinde olduğu gibi konuştular. Birinci de
fa çıktıkları vakit öncelik ve ivedilik teklifi le
hinde konuşurken söyledikleri sözü ispat etme
diler, oraya hiç temas etmediler. Bu az mı mu
galâtadır ? 

Türk ekonomisinin hergün bir milyon lira 
zararı varımış, bu kanunu Meclis kalbul eltm'ezse 
bakın talâkata. Halbuki, ben aksini ifade ettim. 
bu kanun ve buna benzer kanunlarla bir veya 
bir ıbuçuik milyar lira İktisadi Devlet Teşekkül
leri fiyatlarına yapılan zamlarla ayrıca 1,5 mil
yar lira.. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi size bir rakam 
vereyim, gidin İstan'bul Valisinden, İstanbu'l 
Belediye Reisinden tahkik edin. Bu memlekette 
vergilendirilecek sağlam kaynaklar vardır. Ama, 
Meclis olarak • bunu ikinci veya üçüncü defadır 
arz ediyorum. Yüce Meclise - biz bu meseleler üze
rine ciddiyetle eğilemiyoruz. Meclis ollarak biz 
bunu yapmaya meciburuz. Adalar Kazası, meş
hur Prens Adalarımız: Büyülkada, Kınalıada, 
HeyibeliaJda'da oturan vatandaşların yılda bu 
memlekette belediyeye verdikleri yıllık beledi
ye vergisinin yolkûnu 350 000 liradır. İstanbul 
Belediyesinin Adalar Kazasına yaptığı beledi
ye hizmetlerinin para ile tutarı 5,5 milyon lira
dır. Şimdi, gecekondudan alıyorsun, Adalara 
sarfediyorsun. Oradan 11 milyon lira alacaksın 
ki, 5 milyonunu oraya sarf edip, diğer beşini de 
gecekondu bölgesinde oturanlara sarfedeceksin. 
Bunlara eğilinmiyor. Sağlam kaynak bu. Ama, 
dört senedenberi belediye gelirleri kanunu, di
limde tüy biter, Hükümette söylerim, grupta 
söylerim, grupta dedim ya: «Vergi yapa yapa ı 
bizi de fcatırdmi'z». Ama iki seneden beri toplı-
yabiliyor musunuz, iki aydan beri kuruldu ko
misyon, Belediye Gelirleri Kanunu Komisyonu
nu toplıyamıyorsunuz, çalışmaya başlanamıyor. 

— 382 — 
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Mesele bu ciddî konulara eğilmektir. İşte sağ
lam kaynak budur Sayın Cevat Önder. 350 000 
lira belediye geliri alacaksın Adalar Kazasın
dan, 5,5 veya 6 milyon lira oraya belediye hiz
meti götüreceksin. Anayasaya aykırı oLan bu
dur ve sağlam vengi kaynağı orada işte. 

Evett, simidi arzım bu. Yoksa ben söylemişim, o 
söylemiş bu mesele böyle hail olmaz. İstanbul Bele
diyesinin varidatını 150 - 200 milyon lira artıra
cak tedbirleri konuşalım. Sayın Maliye Bakanı 
(hatırlarlar: «Memurlara 470 milyon lirayı ver
meyin, çünkü, bunun hayat pahalılığına yapa
cağı tesir dolayıısiyle memura verdiğinizin iki 
misli memurun sırtından çıkacaktır» demiştim. 
•Sayın Cevat Önder de; «Bütçe Komisyonunda 
ben 50 bin liralık, 100 bin liralık zamlara efen
dim rey vermişim de orada öyle, burada böyle» 
diyor. Hayır Cevat Önder, muhterem arkada
şımı. Ciddî ciddî meseleler olduğu vakit memle
ketin menfaatine, parti fikirlerini de arkaya 
latarak fikir söylemesini 11 yas Seçlkim bilir. Söy
lüyorum, 1 300 000 000 lira vergi alıyorsunuz 
/bu sene. Cari masraflar da 1 300 000 000 lira 
ıgereksiz.. Hem o memur maaşlarına yapılan zam 
(gereksiz, hem Millî Savunmaya verilen 5O0 mil
yon lira gereksiz. Bunları yapmıyaca'ksmız ve 
Jbu vengileri de koymayacaksınız. Bunu açıkça 
ifade ediyorum. Şimdiye kadar zatıâliniz Gfru-
punuzda böyle bir lâf söyliyebildiniz mi? Ben 
muhalif möbusuım Meclis kürsüsünde söylüyo
rum. Memleketin meseleleri bu kürsüden böy
le ciddiyetle konuşulur. G-rupunuzda çıkıp da 
söyliyebildiniz mi Sayın Cevat Önder1? 

Ve muvazene de bozulmıyaca'ktı. Okudu
ğunuz o İş Bankasının bültenini bendeniz de 
ıher ay okurum: «1967 yılı Ocak ayında bu 
-memlekette toptan eşya fiyatları 13 puvan yük
selmiştir». Onu ifaıdc buyurmadmız burada, o 
bültende yazılı. Sıfır olsa memnun olurum. 
Kalkınma hızı da yüzde 10 a çıkarsa senden 
çok ben memnun olurum muhterem arkadaşım. 
Başarıya Ulaşmaya bu Meclisin hükümetleri 
mecburdur, bu memleketi kalkındırmaya ve bu 
memleketin meselelerini halletmeye mecburdur. 
Biz mugalâta yapacağız da, rey alacağız da, bil
mem. Yok öyle şey. Ciddî ciddî meseleler konuşul
maya geldiği vakit herkes suspus. İktidarda ne söy-
lediysem, muhalefette de onu söylüyorum ben
deniz. Ama, zatıâliniz muhalefette söyledikleri

nizin yüzde yüz a'ksini söylüyorsunuz. Tamam, 
mesele burada. Onun için bu tutum tuttum de
ğildir. 

1966 yılında Adalet Partisi Hükümetlerinin 
fevkalâde başarılı olması sebebi ille memleket 
büyük kaaznçlar elde etmiş, 65 milyar lira olan 
gayrisâfi millî gelir 72 milyar liraya çıkmış, 
filân da.. O halde, bunlara ne lüzum vardı öy
le ise? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Yan
lış mı o rakamlar? 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Biz de o rakamları söyledik be
yefendi burada. Ama, istikrar 1967 de 1968 
de ne olaeak. Bu Meclisler 1975 i, 1980 i düşün
meye medburdur. Bu yalnız 1966 - 1967 mesele
si değildir, Sayın. Bağeıoğlu. 1980 senesini dü
şünmeye mecbursunuz. İstikrarı bozma pahası
na, ekonomik muvazeneyi bozmak pahasına, 
vatandaşlar arasındaki gelir dağılımında eşit
sizliği fakirler aleyhine ço'k daha derinleştir
mek pahasına Hükümet icra etmek mümkün de
ğildir arkadaşlar. Son sözüm budur. Saygılar 
sunanım. (C. H. P. sıralarında alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım mad
de üzerinde 3 arkadaşımız konuşmuştur. Yeter
lik önergesi vardır.. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun yeterlik 

önergesini okutalım da efendim. Ondan sıonra. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlatılmıştır. Kifayeti ara ve tek

lif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik aleyhinde 
Sayın Köseoğlu buyurun. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh
terem arkadaşlarım, yeterlik önergesinin aley
hinde oluşumun sdbebini kısaca izah edeceğim: 

İşçi Partisinin sözcüsü Karcı bu kürsüden 
biraz evvel zehirini akıtımamış olsaydı, ben bu 
şekilde her hangi bir konuşma yapmak için söz 
almıyacaktım. Bu sözü, A. P. li millet vekillerine 
karşı, aynını kullanacağım kelimenin; «Daha 
önce bu kanuna menfi oy verdiniz, şimdi de 
menfi oy vermek sizin namus borcunuzdur» şek
linde. 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, ben size öner
ilenin aleyhinde 'konuşmanız için söz verdim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Şimdi 
efendim; önergenin aleyhinde niçin oy vereceği
mizi izah edeceğim. Bunun tekniğini bize öğ-
ırûttilcr üatadlar. 

BAŞKAN — Ama, usulü müzakereye aykı
rıdır. Kifayetin aleyhinde 'konuğunuz, rica edi
yorum. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Biz di
yoruz ,ki, şu önergenin aleyhinde oy veriniz ki, 
ıSaym Karcı'nm burada, şu kürsüde ağıza alm-
mıyacak sözlerine cevap verelim. Onun için bu 
sözlerin izahını istiyoruz. Sayın Başkanıma. Sim
idi, müsaade buyurun. Ne diyor? 

ALÎ KARCI (Adana) — Yani, Mecliste 
konuşulmasın mı ? 

BAŞKAN — Sayın Karcı, görüyorsunuz ki, 
lâzımgelcn müdahaleyi yapıyorum. Siz otur
duğunuz yerden neye konuşuyorsunuz? Rica 
©derim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — «Bu ka
nuna oy vermemek sizin namus borcunuzdur» 
şeklinde, namuslu insana yakışmıyan büyük 
(büyük lâflar etmiştir. 

Yeterlik önergesine menfi oy veriniz ki, bu 
lâfları cevapsız bıraıkmıyalım, diyoruz. 

Anayasamız reyini izhar konusunda millet
vekillerine sonsuz yetki venmiştir. Bu yetki
sini kullanan her milletvekili namuslu, va
zifenin en alâsını yapmış sayılır. Namuslu nıil-
Ictvckilerini kullanacakları oylarından dola
yı, namussuzlukla itham öden bir 'milletvekili
nin namusundan şüphe etmek elbette ki bizim 
de hakkımızdır. Ve bunu izah edeceğiz diyoruz. 

Şimdi, arz etmek istediğimiz cihet şudur: 
Önerge aleyhinde oy veriniz ki, bunları daha 
mufassal şekilde izah edelim. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde konuşmalı
sınız Sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Sözünü 
tavzih etmiyen, çiilkin sözünü geri almıyan bu 
milletvekiline bundan başka bir sıfat bula
madığım için Yüce Meclisinizden özür dilerim. 

ALİ KARCI (Adana) — Sözünüzü size iade 
öderim. 

BAŞKAN — Sayın Karcı devam ederseniz 
size Başkanlık lâzımgelcni yapacaktır. Beni 
dinlemiyorsunuz, çok rica ederim, bu olmaz. 

30 . 3 . 1967 0 : 1 

Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesini 
loyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon bu maddeyi benimsemiştir. Be
nimsemeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Benimseme kabul edil
miştir. 

BAŞKAN'— İkinci maddeye geçiyoruz. 
Madde 2. — 25 . G . 1964 tarihli ve 482 sa

yılı Kanunun 15 nei maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Gazyağmdan alman İstihsal 
Vergisi hasılatının 12 milyon lirası Köy içme 
suları ve köy yolları finansmanında kullanıl
mak üzere Köy işleri Bakanlığı emrine iller 
Bankasına yatırıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
(edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul edil
miştir. 

Geçici Madde — Bu kanunla İstihsal Ver
gisi hadleri artırılmış olan benzin, gazyağı, 
motorin ve 4 numaralı fucl - oilin ticareti ile 
iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerle bunların 
(bilcümle, şube, aeenta, bayi, komisyoncu ve 
sair satıcıları, bu kanunun yayımı tarihinde 
anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve tankla
rında veya sair yerlerde veya yo'lda bulunan 
akaryakıtlarını miktar ve si'kletlcri - yüz kilo 
ve daha aşağı miktarda olan gaz yağı hariç - ve 
•bulundukları yerler itibariyle bir beyanname
ye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakan
lığınca bu konuda yapılacak ilânı ta'kibeden 
ıgünün aJkşamına kadar bağlı oldukları yer ver
gi dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup başkalarına satılmış, fakat bedelle
ri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş ve
ya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar -
yakıtlarını da beyannamelerinde göstermeye 
mecburdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan benzinin be
her kilosu üzerinden 10 kuruş, gaz yağının be
her kilosu üzerinden 11 kuruş, motorinin beher 
kilosu üzerinden 12 kuruş ve 4 numaraları fu-
el - oilin beher kilosu üzerinden 13 kuruş fark 
tarh ve tebliğ ederler. 
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Beyan üzerinde tarh olunan farklar tebliğ 
«tarihini ta'kibedcn ay başından itibaren iki ay 
içindıe, her ay bir taksit olma'k üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikle
ri veya no'ksan beyan ettikleri akaryakıtlara 
ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygula
nır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is-
tiyen?. Yok. 

Geçici maddenin benimsenmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, benimsenmiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanun bükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Tümü 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde ayrıca 

oylama olmadığı için tümü üzerinde söz veril
mez. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Reyimi 
belli etmek için. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, içtüzüğümüze 
aykırıdır, benimsenince kanunlaşır, mesele bi
ter. Üzerinde söz vermek yolctur, efendim. 

2. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kumdu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci madde
sine geçiyoruz. 

İş Kanunu üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. Komisyon burada, Hükümet bura
da. 

Efendim, İş Kanununun 31 nci maddesi üze
rinde kalmıştık. 31 nci maddeyi okutuyorum. 

Zarar karşılığı kesinti 
Madde 31. — Hizmet akitlerinde işverenin 

tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerinden ge
çici olarak alıkoyacağı miktar an haftada eşit 
taksitlerle kesilmek üzere işçinin on günlük 
ücreti tutarından fazla olamaz. Tazminat kar
şılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir. Ve 
bundan bir miktar mahsubedilince yeniden aynı 
esaslar dairesinde kesinti yapılabilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını 
•gcre'ktirecek bir zarar yapılmadan işten ayrıl
ma hallerinde işçiye kesintisiz olarak geriveri-
lir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan 
paradan, mahsup yapılması gerelkltliğli zarcıan 
işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi 
esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait 
(hesaplarla fatura ve başka belgeleri göster
mek zorundadır. 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan an
cak o işçi tarafından yapılan zarar için mah
sup yapılır. 

BAŞKAN — 31 nci madde hakkında üç ta
ne önerge vardır. Bu önergeleri okutuyorum 
'efendim. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
31 nci maddenin metinden çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 

An'kara Hatay 
Rıza Kuaâ Yalhya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz.v 

An'kara Hatay 
Rıza Kuas Yalıya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

«Tazminat karşılığı olarak işçi ücretlerin
den kesilen miktarı, işveren hiçbir zaman başka 
ihtiyaçları için kullanamaz. Kesilen tazminat
ları Çalışma Bakanlığı tarafından belirtilecek 
ulusal bankalardan birine bir ay içinde yatırır. 
Tahakkuk edecek tazminat faizlerini he-r yıl-
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başında işyerinde çalışan işçileri en çok temsil 
eden sendikanın emrine tahsis eder.» 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
31 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«İşverenin bir zarara uğraması halinde, 

işçi ücretinden kesilecek tazminatı malhallî iş 
mahkemesi tcslnt eder. Ancak bu tazminat, iş
çinin 10 günlük ücreti tutarından fazla ola
maz. Tazminat tutarı on haftada eşit taksitler
le kesilmek üzere tahsil edilir.» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yalhya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nobioğiu 

BAŞKAN — Madde üzerinde Enver Tur
gut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Üzerinde, 
ısonradan konuşacağım. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ben lehin
de efendim.) 

BAŞKAN — Siz üzıcrinde mi konuşacaksı
nız Sayın Turgut, yoksa lehinde mi? 

ENVER TURGUT (İzmir) — Evet, üzerin
de. 

BAŞKAN — Sayın Köseıoğlu le'hinde, bu
yurun efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu madde işçiyi koruyan bir 
maddedir. İşçi ile işveren arasında bir hizmet 
akdi yapılırken, şayet işveren tazminat karşı
lığı olarak, işçi ücretlerinde geçici olarak bir 
kesinti yapmayı arzu ederse, <o zaman bu mad
deye göre, bu kesinti 10 günlük ücret tuta-
Tindan fazla olamıyacaktır. Şayet hizmet ak
dinde, daha fazla bir meiblâğın kesileceği ya-
'zılırsa bu fazlalık hükümsüz olacaktır. 

İşçi Partisine mensup üç milletvekilli bir 
önerge vererek, bu maddenin tasarıdan çıka
rılmasını istemektedirler. Bu istekleri kabul 
edilirse gayet tabiî olarak o zaman, akit ser
bestisi prensibine dayanacak olan işverenler, 
yapacakları hizmet akitleriyle hu kesintiyi 
daha fazla bir meblâğa rahatlıkla çıkaraJbile-
ıceklerdir ki, hiç şüphesiz bu durum işçilerimi
zin aleylhlndedlr. 

İşçilerimizi sosyal açıdan himaye eden 'bu 
maddenin, tamamen metinden çıkarılmasını is-

tiyen İşçi Partisinin milletvekilleri bu davra-
nışlariylc, işçilerimizin menfaatlerine aykırı 
hareket ettiklerinin farkında hile değil
lerdir. Sadece ismi işçi olan İşçi Partisinin bu 
gibi milletvekilleri, memleket gerçeklerini kav
ramaktan, işçi haklarını korumaktan uzak bir 
gaflet içcıüısıhıde, kafalarına nakşedilmiş birta
kım peşin hüküm ve nazariyelerin etkilisi altın
da hareket ederek, Yüce Moelı'usiiımfei bu gibi 
önergelerle meşgul etmektedirler. 

Bu madde hakkında İşçi Partisine mensup 
nıillotveikilleriulin verdiği diğer önergeler de bi-
ıü-nei önerge gibi sakattır. MuHftornel zarar kar
şılığının işveren tarafından keısıilmcslinıin mahal
lî iş nnahlkoınelerine bırakılm>a'srnı istemek, hu
kukla hiçbir ilgisi olımıyam bir istektir. Çünkü, 
mıahkomeler ancak vâki olmuş bir zarar hak
kında kanar verebilirler. Hiçbir mallı'keıme vukuu 
ıııulhtemel bir zarar hakkında hüküm vorem'oz. 
Bu hususu mahkemelerden isitomek abesle işti
gal cbıneJkteııı başka bir şey değildir. 

Kesilen ücretlerin işveren tarafından kulla-
nılamıyacağı hakkındaki İşçi Partisine mensup 
milletvekillerinin önergeleri de zihniyetlerinin 
bir aynasıdır. 

Her nedense, İşçi Partisinde, daima bir işve
ren düşmanlığı mevcuttur. İşçi Partisi şunu çok 
iyi bilmelidir ki, memleketimizde bir işveren 
düşmanlığının yaratılması, her şeyden önce işçi
lerimizi zarara sokacaktır. İşçi Partisi şunu çok 
iyi bilmelidir ki, düşmanlıklar işverene yeni iş 
sahası açtırmayınca işçilerimiz perişen olacaktır 
ve işsiz kalacaktır. 

Bu önergeye göre, birkaç işçiyi çalıştıran bir 
işveren muhtemel zarar karşılığı keseceği beş -
on lirayı kullanamıyacak ve bulunduğu yerde, 
- ki, bu bir köy veya nahiye olabilir - bir banka 
yok ise atlıyacak bir vasıtaya bir banka olan 
bir başka yere gidecek ve bu beış - on lirayı bu 
bankada sımsıkı saklıyacaktır. Bu kadar müş-
külpesentliğe lüzum yoktur arkadaşlar. Bu zih
niyet ve davranışlar müteşebbisleri, iş sahipleri
ni ürkütmekten ve yeni yeni iş sahalarının açıl
masına engel olmaktan başka hiçbir işe yaramı-
yacaktır. 

BAŞKAN — Madde aleyhinde Türkiye İşçi 
Partisi Grupu adına Sayın Rıza Kuas. Buyurun 
efendim. 
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T. î. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri, 
benden evvel konuşan Adalet Partisi Grupu Söz
cüsü, işçilik hayatının, işçi ve işveren münase
betlerinin 31 senelik tatbikatının ne şekilde ce
reyan etmiş olduğundan çök uzak, sadece afaki, 
demagojilerle dolu bir konuşma yaptı. 31 sene
lik tatbikat şunu göstermiştir, bugün Türkiye'
mizde yalnız yüzbinlerin... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Saym Kuas, 
biraz nezahetli kelimeler kullanın, demagoji gibi 
kelimeler kullanarak tahrik etmeyin efendim. 
Çok rica ederim. 

T. î. P, GRUPU ADINA Rıza KUAS (De
vamla) — Onlar söylerken hiç müdahale etmi
yordunuz ama. 

ALÎ KARCI (Adana) — Saym Başkan, de
min niçin müdahale etmediniz de şimdi ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Yalnız sizin oradan müdahaleniz bir kere fu

zuli, onu bir kere bırakın. Ben hatiple konuşu
yorum. Siz ne diye müdahale edersiniz? 

ALÎ KARCI (Adana) — Zatıâlinize görevi
nizi hatırlatıyorum. 

BAŞKAN — Benim görevimi siz bana hatır
latmak durumunda değilsiniz. Lütfen siz susun. 
Ben konuşacağım arkadaşla konuşurum. 

ALÎ KARCI (Adana) — Ama tarafsız yap
mıyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz bağırmaya devam edecek 
misiniz? Lütfen devam edin öyleyse dinliyoruz 
haydi, buyurun. 

ALÎ KARCI (Adana) — Tarafsız Başkanlık 
yapmanız lâzım. 

BAŞKAN — Tarafsızlığımı sizden sormazlar, 
benim. Buyurun, bağırın haydi bakalım. 

Rica ederim arkadaşlar, şu elektrikli hava 
bitmişken bu elektrikli havaya tekrar girmemek 
için rica ediyorum, sizden. Bu ricamı kabul eder 
•veya etmezsiniz. O zaman ben Başkanlık görevi
ni yaparım. Başkanlığa fuzuli müdahaleye lüzum 
yoktur. Lütfen efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — Bugün Türkiye'mizde yüzbinleree iş
çinin milyarlarca lira işverenlerden alacakları 
•ve yüzbinleree işçi, mahkemelerde, mahkeme 
kapılarında senelerce, işçi alacaklarını almak için 
mahkeme kapılarında sürünmektedir. Acaba 

Adalet Partisi Sözcüsü bunu biliyorlar mı? Bunu 
biliyorlar mı ki, boyuna buraya çıktıkları zaman 
eşitlik prensiplerinden bahseden ve eşitlik pren
siplerine daima, sadık olduklarını iddia eden A. 
P. sözcüleri, Hükümet ve Komisyon işçi alacakla
rını teminat altına alacak, eşitlik prensiplerine 
riayet edecek şekilde işçi alacaklarının vukuu 
muhtemel kaybolması karşısında hangi teminatı 
getirmişlerdir? Hangi işverenden ikiyüzbin, üç-
yüzbin, beşyüzbin lira gibi çalıştırdığı işçi sayısı
nın 10 günlük yevmiyelerinin tutarını falan ban
kaya bloke etmesini istemektedirler. Eşitlik pren
sipleri nerede? Eşitlik prensipleri deniliyor, top
luca işçi sokağa atılabilir. Ama üç kişi, beş kişi, 
işçiler bir araya gelip işi bıraktılar mı eşitlik 
prensibi yok. Bir aydan üç aya kadar hapis, 
500 liradan 1 000 liraya kadar para cezası. İş
çinin vukuu muhtemel hasar karşılığı için on yev
miyesini keseceksin, işverene vereceksin, işletme 
sermayesi. Bin işçi çalıştıran bir işveren 250 000 
lirayı, 300 000 lirayı işletecek, bu eşitlik prensi
bi... O anlayışa göre eşitlik prensipleri... Biz söy
ledik mi bunları; sınıf diktasından bahsediliyor. 
Anayasa her türlü sınıf diktasını reddeder. Bu iş
veren diktasını yaratmaktır. Anayasa maddele
rine göre, her türlü dikta yasaktır. Binaenaleyh... 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Ne bağırıyor
sun, yavaş konuş! 

RIZA KUAS (Devamla) — Rahatsız oluyor
san dışarı çıkarsın, bak kimse yok orada. Senin 
kaba kuvvetin... 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Ne bağırıyor
sun öyle?... 

RIZA KUAS (Devamla) — Çık dışarı... 
BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuşma

yın efendim. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Edepli konuş, 

edepli! 
RIZA KUAS (Devamla) — 243 milletvekilin

den içeride on kişi kaldınız... (A. P. sıraların
dan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden bağırır
sanız ceza veririm, oturun efendim. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Edepli konuş. 
RIZA KUAS (Devamla) — Senin kaba kuv

vetine aldıran olmaz, korkma sen. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — İnsan gi

bi konuş. 
RIZA KUAS (Devamla) — Dinlemesini öğ

reneceksin. 
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İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sen de ko
nuşmasını öğreneceksin. 

RIZA KUAS (Devamla) — Ben konuşması
nı biliyorum, sen dinlemesini öğreneceksin. Din
lemesini öğrenemiyorsan çıkar gidersin. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, karşılıklı 
konuşursanız bu iş devam edemez. Onun için cel
seyi tatil ederim. Lütfen kendinize biraz hâkim 
olun. Karşılıklı konuşmayın efendim, çok rica 
ediyorum. Tahrik etmeyin biribirinizi. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
müdahale edenlere bağırın. 

BAŞKAN —• Onlara da bağırıyorum. 
RIZA KUAS (Devamla) — Hangi ihtarı ver

diniz? Hangi tebligatla, hangi talimatla verdi
niz?... 

BAŞKAN — Rica ederim, kime bağırıyorsun 
Beyefendi? Herkese müdahale ediyorsun, Başka
na da mı bağırıyorsun? Her tarafa bağırarak iş 
bitmez beyefendi. Lütfen, iptidasından söyledim, 
elektrikli havaya girmiyelim diye sizden rica et
tim ama dinlemiyorsunuz, peki ne yapalım? Cel
seyi tatil mi edelim kardeşim? Rica ediyorum 
efendim. 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın Başkan, 
biz buraya çıkıyoruz, takrir veriyoruz, verdiği
miz takrirler tamamen işçinin lehinedir. Buraya 
çıkıyoruz biz, takrirlerimizin Türk işçisine hangi 
menfaatleri getireceğini savunuyoruz. Ama Ada
let Partisi sözcüleri çıkıyorlar, dillerine sadece 
İşçi Partisini dolamışlar, İş Kanununu geri bı
raktırmak için işçinin aleyhine hareketler.. Şu-
bizim getirdiğimiz takrir, işçi aleyhine bir tak
rir midir? Bunları... 

BAŞKAN — Takririnizi müdafaa edin efen
dim, olup olmadığını Heyeti Umumiye takdir 
edecek, rica ederim, siz takririnizi müdafaa 
edin. 

T. t. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (De
vamla) — Binaenaleyh eşitlik prensiplerini 
daima ileri süren A. P. sözcüsü, Hükümeti, 
komisyon, Deniz İş Kanunu görüşülürken, bu 
paraların hiç olmazsa bankada bloke edilmesi 
ve Bankadan elde edilen faizlerinin gemi adam
larının istifadesine sunulması yönünde bir tak
rir vermiştik, görüyorum ki, gemi adamlarına 
tanınan bu hakkı, kara işinde çalışan arka
daşlara bu hakkı tanımak için bir takrir ver
mek lüzumunu bile görmüyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Va,r, var, verdik. 

RIZA KUAS (Devamla) — Var mı, teşekkür 
ederim. Binaenaleyh, işverenlerin bugün işçi
lere borcu vardır. Mahkeme kapılarında işçiler 
bu alacaklarını almak için sürünmektedirler. 
Esasen 31 senelik tatbikat, işverenlerin işçiler
den alacakları yönünde değil, işçilerin işve
renlerden alacakları yönünde tecelli etmiştir. 
Anayasa gereğince, iktisaden zayıf olanı koru
mamız icabederken, iktisaden kuvvetli olan, 
iktisaden kuvvetli olan işveren tarafından vu
kuu muhtemel her hangi bir hasar karşılığında 
işçinin onar yevmiyesinin kesilmesini öngör
mektedir. 31 senelik tatbikatın acıları bellidir. 
Yarın yine seçimlere gideceğiz... 

BAŞKAN — Sayın Kuas, müddetiniz bitti 
efendim. 

RIZA KUAS (Devamla) — Bağlıyayım mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın, müddetiniz 
bitti. 

RIZA KUAS (Devamla) — Takririmizin bi
rincisi, metinden çıkartılması; ikincisi de bu 
paraların bankaya yatırılması, işverenlerin 
işletmemesi; faizlerinden ve her türlü gelirle
rinden Türk işçisinin istifadesine sunulmaktır. 
Bu kanun çıkacaktır. Hangimiz doğru söylü
yor, hangimiz işçinin yanında, hangimizin iş
çinin karşısında istikbal bunları belli edecek
tir. Telâşlanmanıza ve istical .buyurmanıza 
lüzum yoktur. İstikbalde, yine Türk işçisinin 
karşısına çıktığımız zaman, Türk işçisi uyanı
yor, bunun hesabını sizlere ve bizlere soracak
tır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Üzerinde, Enver Turgut, bu
yurunuz. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 31 nci maddenin bir 
aynı maddesi, Deniz İş Kanunu üzerinde yine 
bu Mecliste görüşmeler yapıldı ve bu 10 yevmi
yelerin bir millî bankaya yatırılması, yani iş
veren kasasından ziyade, bir millî bankaya ya
tırılması, budan gelecek faizlerin yine işçi ya
rarına kullanılması için kararlaştırılmış ve 
Yüce Senatoya gitmiş, bu şekilde de kanunlaş
mıştır. Ben, şu 31 nci maddede zikredilen 10 
yevmiyelerin, sayın komisyondan rica ediyo
rum, eğer mümkün görürlerse, biz zaten bugün 
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Türkiye'de işçi ile işveren münasebetlerinin 
müzakerelerinde, yani toplu sözleşme müzake
relerinde, bu 10 yevmiyeleri, sendikalar tekef
fül, yani 10 yevmiye karşılığı hasarı tekeffül 
ettikleri takdirde, bu 10 yevmiyelerin sendika
ya verilerek ve sendikalar bu parayı yine işçi
nin yararına yani bu paranın kesilen şahıslar 
yararına bir yere yatırım yapılması ve bundan 
da yine işçilere gelecek bir gelir dolayısiyie 
'bir yararlanma yapılacaktır. Binaenaieyh, bu 
kanunda da komisyondan istirhamım bu olacak, 
eğer mümkün görürlerse şu on yevmiyelerin 
sendikalara verilmesini ve sendikalar >ıasar 
neticesinde, .işçinin yapmış olduğu hasar kar
şılığında, sendikalar bunu tekeffül eder ve 
(bu paraların millî müesseselerde, meselâ önü
müzde bir boru hattının hisse senetleri dağıtı
lacaktır, bu paraların oralara verilmesi hem 
işçilerin yararına olur, hem de bu paralar bu 
şekilde bir kâr getirmiş olur. İşçinin hasarı da 
dolayısiyie karşılanmış olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Reşat Özarda, 
buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
!bu madde üzerinde söz alışımın sebebi, bundan 
önce görüşülen ve Meclisimizde kabul edilen 
Deniz İş Kanununda aynı maddesiyle ilgili ol
mak üzere burada komisyonca verilen bir tak
rir Yüce Heyetinizce kabul edilmiş ve böyle
likle tazminat karşılığı olarak işçiden kesilen 
paraların işverenin kasasında değil, doğrudan 
doğruya millî bir bankada işçi namına yatırıl
ması ve bunun faiz vesaire gelirlerinin işçi he
sabına işlemesi kabul buyurulmuştu. Biraz 
evvel konuşan Enver Turgut arkadaşım, bu 
paranın sendika namına bir millî müesseseye 
yatırılması teklifini ileri sürmüştür ki, böyle 
bir teklif, bundan evvel kabul edilmiş bulunan 
Deniz İş Kanununa aykırılık teşkil ettiği gibi, 
doğrudan doğruya ücretinden bir tazminat ke
silen işçinin şahsi menfaatine de aykırı bulun
maktadır. Binaenaleyh, iki kanunda aynı mev
cuda birbirine zıt hükümlerin getirilmesi, işçi
ler arasında ayrı ayrı muameleye tabi tutmak 
gibi ayrılıklara yol açar ki, bu da mahzurlu
dur. Binaenaleyh, sayın komisyon bundan ev
velki Deniz İş Kanununda olduğu gibi bu 
madde üzerinde de bir değişiklik önergesi ve
rirsek, bu onar günlük tazminat karşılığı pa
raların işçi namına ve faizleri de işçi namına 
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olmak üzere millî bir bankaya yatırılması 
sağlanırsa, kanunda eşitlik ve adalet pren
sipleri temin edilmiş olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Ne-

bioğlu. 

Sayın Nebioğlu'ndan ricam; görüyorsunuz 
arkadaşlar, elektrikli olmamak suretiyle ko
laylıkla ve yavaşça konuşmak hem hatibi din
letir, hem Heyeti Umumiye de dinlenir ve hem 
de hiçbir ihtilâfa sebebiyet verilmemiş olur. 
Bunun için çok rica edeceğim, elektrikli değil 
de, yavaş yavaş ve ifadeniz ne ise yalnız o hu
susa münhasır olarak konuşalım da bu gürül
tüden vazgeçmiş olalım. Ricam bu. 

T. 1. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBIOĞ-
LU (Tekirdağ) — Grupumuz milletvekilleri 
Meclisi elektriklendirmek için değil, meselele
ri dile getirmek için huzura çıkıyorlar. Bunu 
peşinen arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Be
nim ricam da esasen bu idi. 

T. 1. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 31 nci 
maddeyi eleştirirken tatbikatı da gözden ge
çirmek mecburiyeti vardır. Bu on yevmiyeden 
gayri işçilerin asgari her ay 5 veya 10 yevmi
yeye kadar daha ücretleri muhasebedeki ça
lışmalar dolayısiyie, işverenin kasasında kal
maktadır. Şöyle ki, 1 000 veya 2 000 işçi ça
lışan işyerinde muhasebe ayın 30 una kadar olan 
işçi ücretlerini çıkarabilmeyi ancak beş gün, 
altı gün, yedi gün sonra tahakkuk ettirebil
mektedir. Bu sebeple de en önce ayın beşinde 
ücretleri ödeme yoluna gidilmektedir. Bu şu 
demektir : Ayın 5 i olmuştur veya 6 sı olmuş
tur, o işçi ancak geçmişteki 30 günlük ücreti
nin tutarını alacaktır. Ayın 6 smda ücretini 
aldığı vakit o işçinin 6 günlük çalışmasının 
mukabili olan ücreti işverenin nezdinde hıfze
dilmiş bulunmaktadır. Bu var. Bundan gayri 
olarak, bir de 31 nci madde, ki 5518 sayılı 
Kanunla geldiğini zannediyorum, yanlış hatı
rımda değilse, işçiye gerçekten bir menfaat 
sağlamamaktadır. Sayın Köseoğlu'nun ifade et
tiği gibi, işçinin lehinde olan bir madde değil
dir. İşverenin ilerde meydana gelecek zarar
larının peşinen karşılanmış olması demektir. 



M. Meclisi B : 77 30 . 3 . 1967 O : 1 

Biz tadil önergelerini getirirken, gerçekten 
iyi bir çalışma düzenii içine girdik. Öyle olma-
ımış olsaydı bir Enver Turgut çılkıp da 'bir baş
ka teklifle huzurunuza gelımezdi. Kanun, gerek. 
cezai müeyyidelerde, gerekse birçok hükmün
de bütün işverenleri gö!z önümde bulundurmak 
suretiyle vaz'edilmiş değildir. Ekseriya şu ka
nuna uymıyacak olan kişilere yüklenmek üze
re, onlar hakkında uygulanmak üzere madde
ler getirtmiştir. Kötü niyetli işçiyi, bu kanun
da tanınmış haklarının dışına itip, istismar 
eden işverenlere dJe göz açmak mı lâzımdır, 
yoksa onları kanun ve nizamın içine sokmak 
ımı lâzımdır? Biz sokulması gerektiği kanı
sındayız. 

Deniz İş Kanununun bu maddesiyle ilgili 
maddeyi görüşürken, grupumuzdan yine böyle-
slkıe bir tadil teklifi ile gelinmişti. Komisyon, 
gerek tadil önergeleri ile, gerekse yapılan ko
nuşmalarla uyarılmış oldu ve onar yevmiyenin 
işverenin nezdünde değil, bankada hıfzedil mesi 
ve faizlerinden işçilerin yararlandırılması yo
luna giidilmcsi hususumda bir tadil teklifi de 
gelmişti, hatırlarsınız. Bu husus Yüce Meclis
ten de geçmiş ve kabul edilmişti. Ne diyoruz 
!biz? İşverenin nezdinde, işçinin 5 veya 10 yev-
miyesli zaten hıfzedilmiş bulun'maktadır. O 
'halde memleketteki işsizliği de göz önünde bu
lundurursak hiçbir işçi işyerinden kendi isteği 
ile ayrllmıyacağı açısından meseleyi değerlen
dirdiğimiz vakit, on yevmiyesini içine alacak 
Ibir zarar meydana getirdiği takdirde, işyerini 
terk edip gitmesi akla yakın değildir, düşünü
lemez. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, vaktiniz dol
muştur lütfen. Beş dakika oldu. 

T. t. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ
OĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz bağlı-
yayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen. 
T. t P. GRUPU ADINA KEMAL NRBİ-

OĞLU (Devamla) — Bir diğer tadil teklifinde 
ise, tazminatın tâyin ve tesbit'ini mahkemeden 
istiyoruz. Bu konuda Bakanlığın da tamimleri 
vardır. Fakat iş hayatında uygulanmaktadır. 
Bakanlığın tamimi erinin - vaktim olsaydı tek 
tek okumak isterdim - kanunun maddesine der-
cediîmesini arzu ediyoruz. Böylesine bir tadil 
teklifi getirmiş bulunuyoruz. 

Sayın Köseoğlu'ma verilecek cevabım yok 
Sadece bir noktayı hatırlatmakta yarar görü
yorum. O da, 1965 seçimlerimden evvel, Sayın 
Köseoğlu bizliim 11 Başkanı Yahya Karibolat'a 
müracaatla İşçi Partisinden aday olmak iste-
'.mişıtir. Şayet bu tahakkak dtımiş olsaydı, şu sı
ralarda yor almamış olacaktı. Saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Burada
yım, yalan, bunu iddia eden eşşekoğlu eşşektir. 

KEMAL NEBtOĞLU (Tekirdağ) — Çık bu
radan söyle, aynen sana iade ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim... (Gürültüler) 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Meclisin 

huzurunda yalanoğlu yalandır. Bunu iddia eden 
'eşşekoğlu eşşektir. 

BAŞKAN — Çok ayıp. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Yalanoğlu 

yalan, heım de bunu iddia eden eşşekoğlu eşşek
tir. Ben buradayım, kim iddia ederse... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Rica ederim oturun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) İfturacı... 
BAŞKAN — Hiç şu Meclise yakışır konuşma

lar mıdır bunlar, şu Meclise yakışır sözler mid'ir 
bunlar? Rica ederim oturun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Yalanoğlu 
yalan, ben buradayım alçaklar... 

BAŞKAN — Sayın Ncfbioğiu'ndan r'ica et
miştik, elektrikli safhaya girmiyelilm, diye. 
(Gürültüler) 

Efendim oturun. (A. P. ve T. î. P. sırala-. 
rından şiddetli gürültüler) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Yalan söy
lüyorsunuz. Yalan söylüyor diyorum ulan sana. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Ya
lan değil ulan. 

ALI KARCI (Adana) — Yalancı adam. 
Hem o adama gidersin, adamınnzılm, derslin. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, lütfen otu
run diyorum. Tüzüğü t-aitlbîk edeceğim. 

Karcı, oturmıyacaksan Tüzüğü taltib'ik ede
ceğim artık. Çok rica ederim hepinizden, lüt
fen oturun. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Yahu, senden akıl istemiyo

rum, otur rica ederim yakut. Otur diyorum be-
ycferidi Dinlemiyor musun? 
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ALİ KARCI (Adana) — Demagoji "kelimesi
ni kullandı, diye arkadaşımıza müdahale etti
niz de, daha kötü kelimeler kullanıldığında 
•ona neden müdahale tetımediniz, sözünü geri 
aldırmadınız ? 

BAŞKAN — Bağıracak mısın? Size ihtar ve
riyorum efendim. Oturun diyorum. Size ihtar 
veriyorum. B'ü'tün arkadaşlar sözümü dinli
yorlar, siz dinlemiyorsunuz. 

Oturunuz efendim, size ihtar veriyorum. 
Hâlâ susmuyor musunuz, çoik rica ederim. 

Madde üzerinde Hasan Ünlü buyurunuz 
efenclli m. 

ALİ KARCI (Adana) — Sözünü evvelâ geri 
aldırınız. 

BAŞKAN — Siz sebebiyet verdiniz, otu
runuz yerinize diyorum. Ben size söz verme
dim, onun müdafaası sana düşlmez. «'Sözünü ge
ri aldır»' demdk, ne d emcik? Siz sebebiyet veri
yorsunuz, ricaımı kabul'etmiyorsunuz. Sonra 
da «sözünü geri aldır» diyorsunuz. 

KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sözünü geri aldırınız, ben değil, ken
disi sebebiyet verdi. 

BAŞKAN — Ndbioğlu, siz ricamı dinleme
diniz ve sebcbiyelt verdiniz. Onun için esas mü
sebbip sizisiniz. 

Sayım Ünlü lütfen buyurun devam edin 
'efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
şu maksatla söz; almış bulunuyorum. 

Evvelâ ihtimali bir zarar için kesilecek pa
ranın bir bankaya yatırılması hususunda beyan
da bulunan arkadaşlarımın fikirlerine aynen iş
tirak- ediyorum. 

Diğer bir husus ise bu cok mühimdir, hakika
ten tatibikatta birçok ihtilâflar zuhur ediyor ve 
bunun için Sayın Komisyondan bir soru soraca
ğım; Komisyon bu ciheti açık bir şekilde ifade 
etsinler, tatibikatta hâkimler bu hususta tered-
düdettikleri takdirde, icabında Meclisimizin bu 
zabıtlarını tetkik ederek buna göre bir karar ve
rebilirler. 

Şimdi, bu ikinci husus şudur: Tazminat, bir 
bankaya yatırılacağı şeklinde kabul edildiği tak
dirde, kusurlu tarafın kimler olduğu münakaşa 
konusu olabilir. Bu, iki işçi bir arada çalışır ve-
yalhut da hizmet akdinde bir şart koşulur. Bu 

şart, işçinin aleyhinde veyahut işçilerin aleyhin
de tahakkuk ederse, işçiler bu suçu yani bu kusu
ru birbirlerine atfedebilirler, biri, «Ben değilim, 
yapmadım», diyebilir; öbürü, «Ben yaptım, yap
madım», diyebilir. Veyahut da bir işçi ise bunu 
inkâr edebilir. Şimdi İm şart altında bankada ya
tırılacak para kime verilecek ve bu parayı işçi mi 
kesip verecek? Ben şahsan şöyle düşünüyorum; 
madde ahkâmından bu mâna çıkabilir. Evvelemir
de bir kuruş olsa dahi, ihtilâf hali zuhur ettiği 
müddetçe mahkemenin kararı olması şarttır. Şu 
halde iş mahkemesinde bu gibi ihtilâfların gö
rülerek bir karar verildikten sonra, tazminat, 
eğer işçi kusurlu ise işverene verilir; değilse iş
çinin parası işçiye verilir, şeklinde maddeye bir 
açıklık verseler daha iyi olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad

de üzerinde altı arkadaş görüşmüş bulunuyor. 
Yeterlik önergesi gelmiştir efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Hükümet. 
RIZA KUAS (Ankara) — Yeterlik önergesi

nin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazdım efendim, demin işaret 

ettiğinizde yazdım. 
RIZA KUAS (Ankara) — Bazan görmüyor

sunuz da, bu tarafı. 

BAŞKAN — Hiç görmediğim vâki değildir, 
Ama hele sizinkini hiç görmemezlik yapmamışiım-
dır, çünkü belirli insanlarsınız. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; müzakeresini yaptığımız madde üzerinde, 
konuşmalarda bulunan arkadaşlanmıza Hükü
met olarak görüşlerimizi arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Esalsı itibariyle madde, 3008 sayılı mer'i İş 
Kanununun 22 nci maddesine tekabül etmektedir. 
22 nci maddenin gerekçesini tetkik ettiğimizde, 
bu maddenin mer'i Borçlar Kanununun 157 nci 
maddesini teyideden bir mahiyette tedvin edil
diğini görmekteyiz. 3008 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine aidolan gerekçeyi okuduğumuzda, ay
nen şu cümleler yer almıştır: Adliye Vekâletince 
bu madde, Borçlar Kanununun 157 nci maddesi 
^on fıkrası hükmünü teyldetmekte olduğundan 

— 391 — 
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iş sahibinin de hakları nazara alınarak, ona göre 
ıslahı muvafık olacağı mütalâası yürütülmüştür. 

Borçlar Kanununun 157 nci maddesinin 
1 nci ve 2 nci fıkralariyle - Muhterem Heyetinize 
müzakerelerde daha doğru bir görüşe sahibohı-
nur, düşüncösiyle kıraat ediyorum - Borçlar Ka
nunu, madde 157 (Ücret tevkifi), fıkra 1: (Hiz
met akdinde, mukavele mucibince ücretin bir kıs
mı tevkif edildiği halde, hilâfına şart veya âdet 
bulunmadıkça, tevkif olunan ücret cezai şart ola
rak değil, belki istihdam eden kimsenin zararına 
karşılık olmak üzere tutulmuş addolunur.) 

Fıkra 2. - (Bu tevfikat ancak, amele ücreti
nin tazminat ile mahsubu caiz olduğu nisbette mu
teber olur.) 

Görülüyor ki, esasında müzakeresi yapılan 
madde, anakamunun, Borçlar Kanununun 157 nci 
maddesini teyiden tedvin edilmiştir ve gerekçe 
olarak, her ne kadar Sayın Rıza Kuas konuşma
larında, işverenden alacakları olan işçilerin de 
bu alacaklarını teminat altına almak için bir de
pozit, bir kesinti nasıl mütalâa edilmiyorsa, bu 
kesintinin do işçilerden bir zarar karşılığı bahis 
konusu olmıyacağmı ve maddenin kaldırılması 
icabettiğini söylemektedirler. 

Kısa izahatımın içinde meseleyi, hizmet akdi
nin hükümleri ve işçi ve işveren münasebetleri
nin düzenlenmesinde, işverenin bir işçinin kont
rolü ve çalışmasına terk ettiği makina ve malze
menin her hangi bir sebeple yıpranmasına değil, 
ama her hangi bir sebeple bozulmasına ve kırıl
masına işçinin fiil ve hareketi neticesinde duçar 
olunulduğu takdirde bunu almaya matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım, modern hukukun 
kuralları icabı, bu madde yalnız Türk hukuk 
mevzuatında yer almış olan bir madde değildir; 
bu madde, dünya hukuk mevzuatında yer almış 
bir maddedir. Ve maddeyi, hali hazır Borçlar Ka
nunundan okuduğumuz zaman, 1936 senesinde bu 
Kanunun Mecliste müzakeresi sırasında da bu 
hususların dile getirildiği görülecektir. Ancak, 
muhterem arkadaşlarca haklı olarak bir noktaya 
temas edildi, o noktada da zaten Komisyon da it
tifak halindedir, Deniş - İş Kanununda nasıl bu 
madde düzenlenmişse, aynı şekilde bir benzerliği 
getirmek ve farklı görüşlere sebebiyet vermemek 
için, bu maddenin de komisyon tarafından veri
len o önergeye muvazi hale getirilmesinde zaru
ret vardır, Hükümet olarak da bu görüşün sahibi
yiz. 

Madde üzerinde, teknik yönüyle bu kısımları 
belirttikten sonra, muhterem Heyetinize bir husu
su hatırlatmayı faydalı mütalâa ediyorum: Mü
zakeresini yapmış olduğumuz tasarı, çalışanların 
veya çalıştıranların menfaatlerini düzenlemek
ten çok, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki iliş
kileri düzenliyen tasarıdır. Burada mühim olan 
şey konudur, mühim olan bu münasebetin ahenk
leştirilmesi keyfiyetidir. Bu kanun tasarısının 
Meclise seçkindeki gerekçeyi okuduğumuzda, ka
nunun esasını teşkil eden 3008 sayılı Kanunun 
gerekçelerini okuduğumuzda bu hususları gör
mekteyiz ve yine şunu huzurunuzda ifade etmek 
isterim ki, 3008 sayılı Kanunun meriyete girme
sine takaddüm öden günlerde, yine bu Mecliste 
müzakeresi yapıldığı sırada, o tarihte şu sıraları 
işgal eden muhterem milletvekilleri bu kanunun 
üzerinde hassasiyetlerini o hadde getirmişlerdir 
ki, bu kanunun birçok maddeleri bugün 1967 se
nesi Türkiye'sinde halihazırda canlı, diri ve taze 
maddelerdir. Şu hale göre, kanunun maddeleri 
üzerindeki müzakeresinde, yalnız ve yalnız iş ha
yatının düzenlenmesini temine matuf bir kanun 
olduğunu gözden uzak tutmamak icabeder kana
atindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komis
yon tarafından bir önerge verilmiştir, onu okuta
cağım, ondan sonra Komisyona söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin sonuna aşağıdaki hükmün 

eklenmesini saygiyle arz ederim. 
«Tazminat karşılığı kesilen paralar ençok 

üç ay içerisinde millî bir bankaya yatırılır. İşçi 
işinden ayrıldığında, kesilen para, faiz ve diğer 
gelirleri de işçiye iade olunur.» 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Sözcüsü Başkanı 
Burdur İstanbul 

1. H. Boyacıoğlu K. Özdemir 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; öneo maddede bir matbaa ha
tası olduğu için onu düzeltmek zorundayız: «Hiz
met akitlerinde» tâbirinin, «Hizmet akitleri ile» 
şeklinde düzeltilmesini bilhassa istirham ediyo
rum. «Hizmet akitlerinde» tâbiri, «Hizmet akit
leri ile» olacak. 
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İkincisi, değerli arkadaşlarımız hatırlarlar, 
Yüce Mecliste daha önce Deniz - İş Kanunu mü
zakere edildi ve bu «tazminat kesintisi» orada da 
müzakere edildi ve netice itibariyle, bu kesintinin 
yapılması karara bağlanarak, yapılacak kesintile
rin millî bir bankaya yatırılması, faizlerinden ve 
sair gelirlerinden de işçinin işinden ayrılması 
halinde istifade etmesi Yüce Meclisçe kabul bu-
yuruldu. Biz komisyon olarak, her iki kanım ara
sında benzerliği sağlamak ve netice itibariyle ka
rada çalışan işçi arkadaşlarımızın da aynı hü
kümlerden istifade etmesini temin etmek amaciy-
le biraz evvel okunan önergeyi huzurunuza getir
miş bulunuyoruz. 

Üçüncü arz edeceğim husus, Sayın Hasan Ün-
lü'nün ileri sürdüğü görüşlerdir. Bu görüşler, 
toplu sözleşme düzeni gelmeden önce de tip - iç-
yönetmeliklerdc müesseselerin «Hasar Tcsbit Ko
misyonları» adiyle hasarı tesbit edecek, zararı tcs
bit edecek birtakım komisyonların kurulması da
ha önce prensibolarak kabul edilmişti. Genellik
le toplu iş sözleşmelerinde de bu zararın ne yolda 
tesbit edileceği, nasıl ödettirileceği ve miktarının 
ne yolda takdir edileceğine dair hükümler konul
maktadır. Kaldı ki, ayrıca yüce mahkemelere ica
bında yani bu komisyonun kararma itiraz bakı
mından işveren ve işçinin itiraz hakları gayet ta
biî haklarıdır. 

Bunu da tavzih etmek üzere huzurunuza çık
tım. Maddenin, verdiğimiz değişiklik önergesi ile 
birlikte kabulünü arz ederim. Saygılarımla. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim 
şahsıma bir sataşma olmuştur. Müsaade ederse
niz hiç kızmadan, yalnız zabıtlara geçsin diye söz 
istiyorum. Bu kürsüden şahsıma hakaret yapıl
mıştır. T. 1. P. nden aday olmak istediğim göste
rilmiştir. Ben hiçbir fevri hareket göstermeden 
bunun yalan olduğunu söylemek istiyorum. İçtü
zük gereğince söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu'ndan rica ede
rim, mukabeleten biribirinize sataşma yaptınız. 
Efendim. O söyledi ve siz daha ağır olarak 
cevabını da vermiş bulunuyorsunuz. Yani çok 
rica ederim bir şeye müsaade etmiyeceğim... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Söz veri
yorum, katiyen diyorum, bakın söz veriyorum. 

BAŞKAN — Ben Başkan sıfatiyle, sözle ol
maz, müzakerelerin tekrar bu mevzua intikal et

mesini arzu etmediğim için söz vermiyorum. 
Lütfen outurunuz.... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Arz et
mek istemediğim husus; şu kürsüden dünyada 
görülmiyecek bir şekilde iftira vâki olmuştur, ona 
cevap vermek istiyorum.... 

BAŞKAN — Siz de kürsüye gelmeden zaten 
cevabını vermiş bulunuyorsunuz. Lütfen oturun 
efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Direni
yorum efendim, direniyorum... 

BAŞKAN — Sizden rica ediyorum, lütfen 
oturunuz.... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Ben yal
nız şu kürsüde böyle bir hâdisenin meydana gel
mediğini beyan edeceğim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Zaten beyan ettiniz, zabıtlara geçti diyorum. 
Müsaade buyrunuz da... 

Niçin ricamı kabul etmiyorsunuz? Geçti, za
ten ne konuşursanız zabıtlara geçer, teype ge
çer. 

Son söz milletvekilinin olmak üzere, buyurun 
Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Değer
li arkadaşlarım, hangi konuyu incelersek ince-
liyelim, her şeyi tek taraflı değil, daima çift 
yönüyle incelemek, o görüş altında, o görüş za
viyesi aıltmda bakmaık, her zaman içki iyidir. 
Şimdi kaldı ki, 31 nci madde işçinin lehine ola
rak, iş sahasındaki her hangi bir işverenin bin
lerce lira karşılığında olan bir makina parçasını 
tutup kıracaksınız, ondan sonra da bunun kar
şılığında hiçbir para kesmiyeceksiniz. Bu bin
lerce lira karşılığında olan hasarın yanında, an
cak 10 yevmiye tutarında olan bir para kesmek
le cüzi bir miktarı kesmiş oluyorsunuz. Çünkü 
vasati olarak bir Türk işçisinin yevmiyesini 
12 lira olarak kabul edersek bu ayda 120 lira 
eder. Öbür taraftan her hangi bir işçi bir işve
renin yanlış bir çalışma neticesinde 50 - 60 bin 
bir makinasmı hasara uğratmaktadır. Bu ba
kımdan, maddenin getirdiği bu husus yerin
dedir. 

Sayın Nebioğlu; işçi parasını bir sonraki aym 
5 inde, 6 smda alıyorlar, dediler, bu söz bâzı 
hallerde doğrudur. Bâzı hallerde de, ayın 5 - 6 
smda değil, ikisinde, üçünde de alınmaktadır. An
cak kabul buyurun, işçi aym yirmisinde işinden 



M. Meclisi B : 77 

ayrılırsa ne olacak? O zaman, bu kesintiyi ne
reden, kimden temin edeceksiniz ? 

Bir de üçüncü husus olarak, görüştüğümüz 
17 nci maddenin ikinci bölümünün (H) ben
dinde de belirtildiği gibi, bir işverenin işçiyi iş
yerinden uzaklaştırabilmesi için, 10 yevmiye tu
tarından daha fazla bir hasar yaptığı takdirde 
işçiyi işyerinden uzaklaştırırsınız. 17 nci mad
denin ruhuna uygun olarak da bu madde yerin
dedir. 

Dördüncü olarak da zarar karşılığı kesilen 
paraların millî sanayi koluna yatırılması uygun 
olur. 

Akla şu gelebilir; işçi ayrılırsa bu parayı sa
nayi kolundan alabilir mi? Malûmuâliniz bu
gün Türkiye'de çalışmış olan işçilerin kolay ko
lay işyerinden ayrılacağı akla gelemez. Bu ba
kımdan, her hangi bir sanayi kolunda bu para
nın yatırılarak işletilmesi memleket faydasına 
olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
31 nci madde üzerinde. Kâfi derecede görüş

me yapılmıştır. Kifayeti arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
y enler... 

BİZ A KUAS (Ankara) — Önerge aleyhin
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Siz aleyhte söz istediniz ama 
önergenin aleyhinde demediniz efendim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Evet, önergenin 
aleyhindeydi. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. Mamafih 
önergenin aleyhinde buyurun o halde konu
şun. 

RIZA KUAS (Ankara) — Vazgeçtim, devam 
ediniz. 

BAŞKAN — Peki. 
'önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir, önergeleri okutuyorum. 

»« mm* 
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(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş
larının, maddenin metinden çıkarılmasını teklif 
eden önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iltihak edi
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş

larının, maddeye bir fıkra eklenmesini teklif 
eden önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMÎR (istanbul) — Katılmıyoruz, bizim de 
aynı mahiyette önergemiz vardır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılma
maktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Rıza Kuas ve arkadaş
larının maddede değişiklik yapılmasını teklif 
eden önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇlOl KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMÎR (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

'ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi Komisyonun önergesini okutuyorum. 
(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Komisyonun önergesi kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge gereğince maddeyi tadil 
edilen şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 31 nci madde tadil edil
miş şekliyle kabul edilmiştir. 

Vaktin geçmiş olması sebebiyle 31 Mart Cu
ma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,'55 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

X 1. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, 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] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan iktisadi 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 (2/3G8) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 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] 

4. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 
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] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR 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 madesinin 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 Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı irrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayıl» 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. — 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 imar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 



Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — 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 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — 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 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Keshıhesabma 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 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi i] e Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
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] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 

1 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] 

12. — 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] 

13. — 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] 

14. — 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] 

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

16. — 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] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Domir'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] 

18. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Oündoğan ve İş-



- â 
tanbul Milletvekili İlharai Sancar'ın, Dilekçe I 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

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

20. — 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- I 
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 . 19661 

21. — 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 . 19671 

22. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

23. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporları (5/25) (S. Sayısı : 190) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1967] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

25. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1966 ayları hesabı hak
kında Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/26) (S. Sayısı : 225) [Dağıtma tariki : | 

2 . 3 . 1967] 
26. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Eylül, 

Ekim ve Kasım 1966 aylan hesabı hakkında 
Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu. (5/27) 
(S. Sayısı : 226) [Eağıtma tarihi : 2 . 3 . 1967] 

27. — Gider Vengileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Milet Meclisi, Sayıştay, Ti
caret, İçişleri, Gümrük ve Tökei, Maıliye ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Kamisyon raporu. (Miljet Meclisi 
1/300; Cumhuriyet Senatosu 1/725) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 189 a 1 nıci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 899) [Dağitma tari
hi : 27 . 3 . 1967] 

V 
İKİ 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 tasansı 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-
çici bir madde eki iyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
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 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
(Tlaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) '(S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 . 19661 

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 . 1966j 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 19G6] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağılma 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: 14.12.19661 

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 . 19661 

X 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı madde 1 erin in değişti
rilmesi hakkındaki 11.2.1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tas«\rısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nei maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanım ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 19661 

13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile İlköğ-
rctmcn okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko-

4 — 
I misyonlan raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
I [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1960] 

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-

I caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 

I 14 . 7 . 1966] 

16. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
I 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] 

I 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
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 19. —• 6368 sayılı Kanımla 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 Kapla-n 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 Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 



ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

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

23. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 

3 . 2 . 3967] 

24. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi :10 . 2 . 1967] 

25. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 26. — Ankara ve istanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 27. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

5 — 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 21<» 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

28. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm 
Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/119) 
(S. Sayısı : 211) [Dağıtma tarihi : 21 .2 .1967] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri özdilek ve 5 arkadaşının Ali Rızaoğlu 1314 
doğumlu Abdurrahman özgen'e vatani hizu»e!; 
tertibinden maaş bağlanması hakkında k^ıtın tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/264) (S. Sayısı: 212) [Dağıtma tar ih i : 
21 . 2 . 1967] 

30. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Ab
dullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/326) (S. Sayısı: 
213) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

31. — İki kişiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (1/226) (S. 
Sayısı: 214) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 3 arkadaşının Mehmetoğlu İsma
il Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/356) (S. 
Sayısı : 215) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1967] 

X 33. — Yabancı memleketlerde yapılan ev
lenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkın
daki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/181) 
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 .1967] 

34. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 neü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 



35. — Taıim Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner iermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259,) 
(2/71) (S. Sayısı : ,227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 36. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbesinei toplantı dönemi sı
rasında kabul edilen 116 «ayılı Sözleşmenin onay-
lanmasınMi uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları rapor
ları. (1/309) (S. Sayısı • 228) [Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1967] 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti île Belçika 
Kıra]lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
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hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/315) 
(S. Sayısı : 229) [Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1967] 

X 38. — Makinalardan korunma ile ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/319) (S. Sayısı : 230) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 3 . 1967] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/293) (S. Sayısı : 231) [Dağıtma 
tarihi : 15.3.1967] 

" » • 

(Millet Meclisi 77 nci Birleşim) 



Toplantı : 2 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : 189 a | nciek 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Sa
yıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/300; Cumhuriyet Senatosu 1/725) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 899) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 3 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7388 - 1/725 

MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : 28 . 2 . 1967 gün ve 3433/1971 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 3 . 1967 tarihli 44 ncü 
Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Görüşüldüğü tarih ve birleşimler : 9 . 3 . 1967 B : 43; 14 . 3 . 1967 B : 44 
Açık oya arz edilen maddeler : Madde 1, Madde 2, Geçici Madde, değişen madde numaraları 

(Madde 3-4), tümü. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 16 . 3 . 1967 
Esas No. : 1/300 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının, Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen maddeleri komisyonumuza havale edilmiş ve komisyonumuzun 
15 . 3 . 1967 tarihli toplantısında Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle görüşülmüş ve Cumhu
riyet Senatosunda yapılan değişiklikler, komisyonumuzca da yerinde görülerek benimsenmiştir. 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporun Ordu Sinop 

Başkan ve Sözcüsü Kâtip Muhalifim Hamdi Orhon'un esbabı 
Zonguldak Sivas R. Aybar oıucibesince muhalifim 

K. D. Sungur T. Koraltan H. İşgüzar 

Trabzon Burdur Samsun 
Çeşitli yollarla yapılan zamlar, sabit, dar gelirli, /. H. Boyacıoğlu O. Şahinoğlu 
köylü, memur, işçi, büyük halk kütleleri tarafın
dan tahammül edilmez hale gelmiştir. Bütün bun
lar sosyal adalet ve güvenliğe aykırıdır. Bu mü- Siirt Maraş 

talâa ile muhalifim. H. H. Oran V. Kadıoğlu 
H. Orhon 

M. Meclisi (S. Sayısı : 189 a 1 nci ok) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METÎN 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numa
ralı tablonun 15 . 2 . 1963, 25 . 6 . 1964 ve 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 187, 482 ve 664 sayılı 
kanunlarla değişik (2/D) pozisyonunun (i) fık
rası ile (iii) fıkrasının (a) ve (b - aa) bendleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağım ihtiva eden; 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S. den 70 kuruş) 

iii)Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukan olan ağır yağlar; 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta-

kattür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı 

% 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 Kg. S. den 40 

kuruş) 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla İstihsal Ver
gisi hadleri artırılmış olan benzin, motorin ve 
4 numaralı fuel - oilin ticareti ile iştigal eden 
gerçek ve tüzel kişilerle bunların bilcümle şu
be, acenta, bayi, komüsyoncu ve sair satıcıları, 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I nu
maralı talblonun 15 . 2 . 1963, 25 . 6 . 1964 ve 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 187, 482 ve 664 sayılı 
kanunlarla değişik (2/D) pozisyonunum (i), (ii) 
fıkraları ile (iid) fıkrasının (a) ve (b-aa) bend
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağlıaın (Ham yağlar hariç), 

•esas unsur olarak % 70 ve daha fazda petrol 
veya şisıt yağını ihtiva eden; 

i) Kapalı kabda alevlenme nokttası 30 san
tigrat dereoeden 'aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S den 70 kuruş) 

ii)' Kapalı kabda alevlenıme nofctasr 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat dere
ce ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye 
kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür 
eden orta yağlar (1 Kg. ıS. den 40 kuruş) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 
santigrat derece ve daha yukarı «lan ağır yağ
lar ; 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası 

takattür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vulkubulmadan takattür eden kıs

mı % 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 Kg. E. den 40 

kuruş) 

MADDE 2. — 25 . 6 . 1964 tarihli ve 482 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Gazyağından alınan istihsal 
Vergisi hasılatının 12 milyon lirası Köy içme 
suları ve köy yolları finansmanında kullanıl
mak üzere Köy İşleri Bakanlığı emrine iller 
Bankasına yatırılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla istihsal 
Vergisi hadleri artırılmış olan benzin, gaz ya
ğı, motorin ve 4 numaralı fuel - oilin ticareti 
ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerle bun
ların bilcümle, şube, acenta, bayi, komüsyon-

M. Meclisi (S. Sayısı : 189 a 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metim 

bu kanunun yayımı tarihinde anadepo, depo. 
ticarethane, mağaza ve tanklarında veya sair 
yerlerde veya yolda bulunan akar yakıtlarını 
miktar ve sıkletleri ve bulundukları yerler itiba
riyle bir beyannameye kaydetmeye ve beyanna
meyi Maliye Bakanlığınca bu konuda yapılacak 
ilânı taıkibaden günün akşamına kadar bağlı ol
dukları yer vergi dairesine vermeye mecburdur
lar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde mev-
oudolup başkalarına satılmış, fakat bedelleri he
nüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş veya su
retlerle mülkiyeti devredilmiş akar yakıtlarını 
da beyannamelerinde göstermeye mecburdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan benzinin beher 
kilosu üzerinden 10 kuruş, motorinin beher kilo
su üzerinden 12 kuruş ve 4 numaralı fuel - oilin 
beher kilosu üzerinden 13 kuruş fark tarh ve teb
liğ ederler. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar tebliğ ta
rihini takibeden ay başından itibaren iki ay için
de, her ay bir taksit olmak üzere ilki eşit taksitte 
ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar hakkında 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki ka
nun hükümleri uygulanır.. 

Süresinde beyanda bulunmıyanların veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikleri 
veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara ait 
frklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri bu farklar hakkında'da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

cu ve sair satıcıları, bu kamumun yayımı tarihin
de anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve tank
larında veya sair yerlerde veya yolda bulunan 
akar yakıtlarımı miktar ve sıkletleri - yüz kilo 
ve daha aşağı miktarda olan gaz yağı hariç -
ve bulundukları yerler itibariyle bir beyanna
meye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Ba
kanlığımca bu konuda yapılacak: ilânı takibeden 
günün akşamına kadar bağlı oldukları yer ver
gi dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetimde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine aâit yerlerde 
mevcudolup başkalarına satılmış, fakat bedelle
ri henüz tahsil edilmeımiş, veya hibe edilmiş ve
ya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar 
yakıtlarını da 'beyannamelerinde 'göstermeye 
ımeetburduriar, 

Vergi daireleri, beyan olunan benzinim beher 
kilosu üzerinden 10 kuruş, gaz yağının beher 
kilosu üzerimden 11 kuruş, motorinin beher ki
losu üzerinden 12 kuruş ve 4 numaraları fu
el - oilin beher kilosu üzerinden 13 kuruş fark 
tarih ve telbliğ ederler. 

Beyan üzerinde tarh olunan farklar tebliğ 
tarihini takibeden ay başımdan itibarem iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanların veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etımedik-
leri veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara 
ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygula
nır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kamlar Kurulu yürütür. 
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M. Meclisi (S. Sayısı : 189 a 1 nci ek) 


