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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hasta
neleri ile rehabilitasyon müesseselerine verile
cek mütedavil sermaye hakkındaki 6561 sayılı 
Kanunun birinci maddesi ile üçüncü maddesinin 
birinci fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası 
ile, 

4759 sayılı İller Bankası Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihası, Başvekâletin talebi üzerine geliverildi. 

Zonguldak Mebusu Sebati Ataman în, fen 
memurluğu hakkındaki kanun teklifi ile, 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, Güm
rük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı 
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen ve 6088 
sayılı Kanunla tadil edilen (C) fıkrasının de
ğiştirilmesine, 

Lâyiha 
1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/287) (Büt
çe Encümenine) 

Teklif 
2. — Aydın Mebusu Necati Çelim'in, Zeytin

liklerin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması 
hakkındaki 3573 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/253) (Ziraat ve Bütçe encümenlerine) 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, bâzı suç ve 
cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 
7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifleri, talepleri üzerine geriverildi. 

Tebligat kanunu lâyihasının maddelerinin 
»müzakeresine devam olundu. 

24 . XII . 1958 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Antalya Mebusu 
Agah Erozan Attüâ Konuk 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Mazbatalar 
3. — Bitlis Mebusu Rifat Bingöl'ün, Avukat

lık Kanununun 7016 sayılı Kanunla muaddel 4 
ncü maddesinin (E) bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazba
tası (2/150) (Ruznameye) 

4. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, 
Emniyet Teşkilât Kanununun 26 ve 30 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/147) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



«BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,08 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Kemal özer (Kütahya) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Kayseri mebuslarına kadar yoklama ya-

4. — RİYASET DİVANININ HE 

1. — 5 Ocak 1959 Pazartesi gününe kadar • 
İnikada fasıla verilmesine dair 

REİS — Bundan sonraki inikadın 5 Ocak 
. 1959 Pazartesi gününe talikini reylerinize arz 

ediyorum. (Sağdan gürültüler, sıra kapakları 
sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

REİS — Bir dakika efendim, gürültüyü ke
selim lütfen. Buyurun Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar; Reis Bey, gelecek inikadın 5 Ocak 1959 

# Pazartesi gününe talikini istemektedir. 
1 Kasımdan beri haftada üç gün toplanmak

tayız ve bunların hiçbiri iki saati geçmemiştir. 
Gündemde memleketin hayati meselelerini alâ
kadar eden çeşitli hususlar var. Şimdiye kadar 
gündemlerde yer alan hususlar, 3 - 5 tane hu
susi Af Kanunundan ibaret olup diğer meseleler 
ele alınmamıştır. Bunun sebebi nedir? Büyük 
Meclisin on iki gün tatile sevk eden, bütün va
tandaşları ikna edecek sebepleri Heyetinize bil
dirmesini, açıklamasını istiyorum. (Soldan gü
rültüler) Niçin gürültü ediyorsunuz? Bu mem
lekette ayda 120 liraya, günde sekiz saat çalışan.. 
(Soldan şiddetli gürültüler) 

REÎS — Sırrı Bey; bu tarzda konuşmanıza 
müsaade edemem. Riyasetten tatilin sebebini' 
sordunuz, cevap vereceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Günde sekiz sa
at, aylığı 120 liraya.... (Soldan gürültüler) 

RElS — Sırrı Bey; bu şekilde konuşamazsı
nız. Size birinci ihtarı veriyorum. 

pildi.) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey; Mec
lisin her dakikası millete binlerce liraya mal ol
maktadır. 

REİS — Sırrı Bey; sözünüzü kesiyorum. Lüt
fen kürsüyü terkediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sözümü kesebi
lirsiniz. 

REİS — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
muhterem âzası! Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1923 ten bu seneye kadar her sene başında 8, 10, 
12, 15 gün arasında tatil yapmaktadır, zabıtlar 
meydandadır. Her sene olduğu gibi bu sene de 
Riyaset Divanınız bu tatili yüksek reylerinize 
arza karar vermiştir. Şu anda Riyasette vazife 
ifa eden arkadaşınız Riyaset Divanının mâruzâ
tını Yüksek Heyetinize arzla mükelleftir. Kabu
lü veya ademikabulü daima Yüksek Heyetinize 
aittir. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum, 
vermiyorsunuz. (Gürültüler) 

REÎS — Ferid Beyefendi, müsaade buyuru
nuz. 

FERİD MELEN (Van) — Ama söz vermi
yorsunuz. (Sağdan, soldan gürültüler) 

RElS — Müsaade buyurun efendim, söz is-
tiyenlere söz vereceğim. Yalnız arkadaşlardan 
ancak bu mevzu üzerinde konuşmalarını rica ede
rim. 

Buyurun Ferid Bey, Sırrı Atalay arkadaşı
mız gibi'sadet haricinde konuşmamanızı rica 
ederim. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, Riyaset Divanının teklifi hakkında Sır-

FETİ UMUMlYEYE MARUZATI 
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rı Atajay arkadaşımızın görüşüne iştirak ediyo
rum. 

Halen Bütçe Encümeninde 1959 yılı bütçesi
nin müzakeresi başlamıştır. (Soldan bağrışma-
lar) Niye bağırıyorsunuz"? 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — Sen bağı
rıyorsun, arkadaş... 

FERÎI) MELEN (Devamla) — Siz bağırı
yorsunuz, ben de bağırmaya mecbur oluyorum. 

REİS — Çok rica ederim, hatibin sözünü kes
meyiniz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Tatilden Büt
çe Encümenini hiç olmazsa istisna etmenizi tek
lif edeceğim. Vakit dardır. 

Sayın arkadaşım, Sayın Başkanım Riyaset Di
vanının teklifini birdenbire reye koydu. Hiçbir 
istisna yapmadı. Bunun için söz aldım. 

REİS — Başkaca söz istiyen var mı? 
Nüvit Bey, buyurun beyefendi. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; B. M. Meslisinin yıl başlarında 
birkaç gün tatil yapması bir teamüldür. Fakat 
şimdiye kadar teessüs etmiş teamül, yılbaşın
dan bir iki gün evvel başlamak üzere üç dört 
günü geçmiyen bir tatildir. Halbuki şimdiki vâ
ki teklif on iki günlük tatil teklifidir. 

Meclisin gündemine girmesini ısrarla taleb-
ettiğimiz mevzular vardır ve bugünlerde haber 
aldığımıza göre dış politikada bâzı inkişaflar ve 
iç politikada görüşülmesini zaruri saydığımız 
birçok meselelerimiz vardır. Bunlardan bir kıs
mın gündeme alınmasını ısrarla istedik. Dış 
politikada ise bendeniz, bugün vatan Gazetesin
de Kıbrıs meselesine dair bir habere muttali 
oldum. Kıbrıs meselesinde taksim tezinin dışın
da bir karar alınmış ve hükümet bunu kabul 
etmiş. Bu kadar hayati meseleler varken Mec
lisin tatile girmesini grup olarak tasvibetmiyo-
ruz arkadaşlar. 

REİS — Emin Soysal. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hakaret ettiler. 

cevap vereceğim. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; Nüvit Yetkin arkadaşımın mütalâası
nı tekrar etmiyeceğim, İştirak edeceğim. Ayrı
ca şunları ilâve edeceğim : 

Altı ay yaz tatili yaptık, geldik on ölört gün 
daha yaptık, geldik şurada bir ayı bulmıyau 
günler içinde ne işler gördük, ne kadar kanun 
çıkardık?. 

.1958 C : 1 
ENVER KAYA (İstanbul) Siz dolaşıyor

sunuz ya.. 
EMİN SONSAL (Devamla.) — Bizden çok siz 

dolaşıyorsunuz. Avrupa'ya giden ben değilim, 
sizsiniz. Japonya'ya kırk kişilik heyetle giden 
ben değilim! (Sağdan bravo sesleri) 

REİS *-- Çok rica ederim, birinci ihtarı ve
riyorum. Lütfen sadet dâhilinde konuşun. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Şurada bir 
ay ya çalıştık, ya çalışmadık, on iki gün daha 
tatil yapılması teklif ediliyor, bu çoktur. Bu 
memleketin işleri vardır, cayır cayır para alı
yoruz. 

REİS - Halil İmre. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL İMRE 
(Balıkesir) -~ Muhterem arkadaşlarım; Riyaset 
Divanının mûtadolan kış devresi tatiline dair 
olan kararı encümen çalışmasını takyidetmez. 
Bütçe Encümeni tatil devresi içinde çalışmak 
için karar almıştır, tatil devresi içinde de me
saisine devam edecektir. Alman bu karara gö
re Bütçe Encümeninin tatil devresi içinde me
saisine devam edebilmesi için, tatil kararı alı
nırken bu hususta da bir karar ittihazını rica 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma vâki 
oldu, söz istiyorum. 

REİS •— Efendim; sataşma mevzuubahis de
ğildir. Sıranız geldiği zaman konuşacaksınız. 

Münip Özer!. 
MÜNİP ÖZER (Erzurum) — Çok muhte

rem arkadaşlar, Riyaset Divanının bir kararını 
Başkanlık muhterem Meclise arz ediyor. Bu ka
rarın kabul veya reddi Yüksek Meclise aittir. 
Hal böyle iken birçok arkadaşlarımızın kalkıp yal
nız bu hâdiseyi bir polemik haline getirmesine 
kimsenin hakkı yoktur. (Gürültüler) Burada 
«memleket meselesi, memleket meselesi!» diye 
bağıran arkadaşlarımın, memleket meselesini bu 
Meclisin nezaket ve nezahetin© yakışır bir şe
kilde münakaşa etmesini bilmeleri lâzımdır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Her meselenin 
sükûnetle halledileceğini burada benim kadar ko
nuşan arkadaşların da bilmesi lâzımdır. Herkes 
fikrini serbest şekilde açıklasın, bunu başka 
bir şekilde ifade etmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Burada mütalâalar serbestçe serd edilip bir ka
rara varılabilir. 
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REİS — Esat Mahmut Karakurt! | 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Meclisin yılbaşında bir tatile girmesi teamülü 
mevcuttur. Bu, hakikaten doğru. Ancak anla
madığımız bir nokta var: Bu haftanın mesaisi 
başladiı, Meclis Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günü toplanıyor. Bu hafta bütün milletvekille
ri burada toplanmışlardır. Bütün encümenler I 
ateşli bir faaliyet halindedir. Sorarım Makamı I 
Riyasetten; hangi sebebe ve hangi âcil lüzuma I 
mebni birdenbire bugün Meclisi tatil etmek I 
lüzumunu hissetmişlerdir? Hiç olmazsa Meclis I 
bu hafta mesaisine normal olarak devam eder ve I 
mesaisi hafta sonunda bitmesi bakımından önü
müzde bu tatil kararı alınması teklifini yapa- I 
bilirdi. Bunda" hiçbir mahzur bulunmadığına ve I 
âcil bir vaka-da olmadığına göre Makamı Riyaset
ten bu kararın neye istinadettiğini öğrenmek 
hakkımızdır zannederim 

«. REİS —Şahap Kitapçı! 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhte

rem arkadaşlarım, arkadaşlarımın mütalâasına 
iştirak etmekle beraber, eskiden beri Meclisin 
yılbaşında muayyen bir müddet tatile girmesi 
anane haline gelmiştir. Meclisi Âlinin karariy- I 
le yapılacaktır : Yanlız, son zamanlarda bir I 
Tebligat Kanununu çıkarmak için, bir mad
desinin oya vaz'edilebilmesi için günlerce gö
rüştüğümüz halde, ekseriye}; bulunmadığı ma- I 
lûmdur. 

Divanı Riyaset bu işi görüşmüş ve muhak
kak bugün tatile girmek emrivakisiyle Mec
lisi karşı karşıya bırakarak bir netice istihsa
li kararında olduğunu, daha celse açılır açıl 
maz, Riyaset Divanının mâruzâtı olarak ifa- I 
de fe tmek mecburiyetini hissetmiştir. Bugün 
•böyle bir karara varmak lâzım gelmesi teessüs 
eden bir anane icabıdır. Ancak, görüşmeler 
yapılıp, celse kapanacağı sırada pekâlâ böyle 
bir reye müracaat etmek ve Heyeti Al iyenin 
reyini istihsal etmek usule ve ananeye uygun 
iken günlerden beri Tebligat Kanununun bir 
maddesini çıkaramadığımız halde, Yüksek He
yetin ekseriyeti mevcudolduğu ve celseyi aç- I 
maya kâfi ekseriyetin bulunduğu şu anı tatil 
işi için seçmesi ve gene ekseriyetin bulundu
ğu şu anda evvelce Riyaset Divanınca veril
miş olan kararı Heyeti Celilenizin reyine sun 
ma yoluna gitmesi usule uygun değildir. J 

.1908 0 : 1 
Sonra arkadaşlar, bu güne kadar yaptığı 

mız tek şey birkaç kanunu çıkarmaktan ibaret 
kalmıştır Komisyonlarda bulunan kanunların 
haddinden fazla olduğu ve burada ekseriyeti 
temin edemediğimiz ve çok kısa «üren bu\ça-
lışma devremizde de hiçbir netice alamadığı
mız aşikârdır Bu cihetle usule de uygun düş-
miyen ve Yüksek Heyetinizi bir emrivaki al
tında bulundurmak istiyen bu talebin yerinde 
olmadığını ifade etmek isterim 

REİS — Kifayet takriri vardır, kifayet tak
ririni okumadan evvel Riyaset Divanı mâruzâ
tını tekrarlayacaktır. 

Arkadaşlarımız konuşmalarında sık, sık «usu
le uygun değildir» ifadesini kullanıyorlar. (Sağ
dan, «gündemde yok» sesleri) Gündemde yok di
yorlar. Beyefendiler, Bu kadar tetkiksiz, bu kadar 
tahkiksiz konuşmaya cevaz vermek hakikaten 
zordur. Arkadaşlarımın bilmeleri lâzımdır ki, 
ruznamenin başında (A - Riyaset Divanının He
yeti Umum iyeye mâruzâtı) yazılıdır. Şimdiye ka
dar Başkanlık Divanı Yüksek Heyete yüzlerce 
maruzatta, teklifte bulunmuştur. Nasıl olur da 
usulden bahsediyorlar ve «Başkanlık Divanının 
mâruzâtı usul dışıdır, usul ile alâkası yoktur» 
diyorlar? Başkanlık Divanının mâruzâtı hiçbir 
zaman usul mevzuu edilmemiştir. 

Emrivaki diyorlar. Başkanlık Divanı mâruzâ
tını Yüksek Heyte arz ediyor, kabul, ademikabul 
Yüksek Heyetin olduğuna göre emrivaki asla 
mevzuubahsolamaz. Başkanlık Divanının mâru
zâtı konuşan arkadaşlarımıza hak vermek belki 
bir dereceye kadar mümkün olabilirdi. Bendeniz 
kabul etmiyorum. Ama her sene tekrar edilen 
bayramda seyranda, Mart tatilinde, yılbaşı tati
linde; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruldu
ğundan bugüne kadar, ifade ettiğim gibi, Yüksek 
Heyet, bâzı ahvalde 15 gün, bâzı ahvalde 8 gün, 
bâzı ahvalde 20 gün, istediği takdirde tatil ya
pabilir. Arkadaşımız «bu tatil fazladır» derken 
eğer usulden bahsediyorlarsa, affınızı rica ede
rim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aza
larına ifade edeyim ki, bu usulün bir şekli var
dır. Yani tatilin üç gün yapılması hakkında bir 
takrir vermek lâzımdır. Usul budur arkadaşlar. 

Bu itibarla Riyaset Divanı mâruzâtını arz 
etti. Yalnız Bütçe Encümeni Reisi arkadaşımız 
beyan ettiği şekilde, Bütçe Encümeninin çalışması 
kayıt ve şartiyle... 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Olur mu öyle şey... 
REİS — Esat Mahmut Beyefendi, zabıtları 

tetkik buyurursunuz, olur efendim, teamül ve 
usul böyledir beyefendi. Kifayet takriri var, bu 
takriri oyunuza arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Bu mevzuda konuşmalar kâfidir. Reye arzını 

rica ediyorum. istanbul 
Enver Kaya 

Buyurun, efendim, kifayet alayhinde. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar; Reis Beyefendi, arkadaşlar konuştuktan 
sonra dört buçuk dakikalık bir nutuk iradettiler. 
Tüzük hükümlerine göre son söz Milletvekili-
nindir. Riyaset Divanı, takrir sahibi ve Riya
set olarak Milletvekillerinin konuşmalarını, kifa
yeti müzakere takriri reye konulmadan evvel, 
mümkün kılardı. Halbuki Reis Bey, bizlere bir 
usul dersi verdi. 

Muhterem Reis, usule göre Riyaset Divanı 
takriri hemen reye koymasa ve bunu konuşma
lar sonunda yapmış olsa idi. (Soldan gürültü
ler) Beyefendiler; müsaade edin de konuşalım. 

RE IS — Sim Bey; konuşmanız kifayet hak
kındadır. Riyaset vazifesi icabı hatip mevzu dı
şına çıkarsa, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
hürmet esasına müsteniden, sözünü daima kese
cektir. Lütfen sadet içinde konuşunuz! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sözümüzü 
kesebilirsiniz. Ama biz daima konuşma imkânı
nı bulacağız. Burada bulmazsak milletin sine
sinde bulacağız. (Soldan «o» sesleri) Sözümüzü 
kesebilirsiniz, ekseriyetinizin reyleriyle bu müm
kündür, yapabilirsiniz, ama bizim millet hakla
rını murakabe yolundaki azmimizi asla kıramı-
yacaksmız. 

RElS — Birinci ihtar, ikinci ihtar.. Sözünü
zü kesiyorum. Buyurun. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Millet de bir 

gün sizin sesinizi kesecektir. 
RE IS — Efendim, üç takrir var, bunları 

okuyacağız. Yalnız, arkadaşımızın,, kifayeti 
aleyhinde söz almasına rağmen, burada yapmış 
olduğu konuşmayı Yüksek Heyetiniz dinlemiş 
bulunuyor. Riyaset, vazifesini titizlikle ifada 
devam edecektir. (Soldan; bravo sesleri, sağdan 
gürültüler) Bu itibarla kifayeti reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. (Sağdan gürültüler) 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Bu 
dünya sana da kalmaz Reis Bey: (Soldan gürül
tüler, «kim o şekilde bağıran?» sesleri) 

RElS — Takrirleri okuyoruz. 

Sayın Riyasete 
Yılbaşı tatilinin üç güne indirilmesini arz ve 

teklif ederim. 
Maraş Mebusu » 
Emin Soysal 

Yüksek Reisliğe 
Yılbaşı tatilinin Cuma gününden başlaması 

ve 5 Ocağa kadar devam etmesi hususunun reye 
vaz'mı rica ederiz. 

Çorum Çorum 
Ali Dedekargmoğlu Kemal Erdem 

RE IS — Bu iki takrire nazaran Riyasetin 
maruzatı en aykırıdır. En uzun müddetli ve en 
aykırı olması itibariyle, Riyasetin maruzatını be
yinize arz ediyorum. Bütçe Encümenimin mesaisi
ne devam etmesi kaydiyle, Meclisin 5 Ocak 1959 
Pazartesi gününe kadar tatil yapması hususunu 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. (Sağdan, şiddetli gürültü
ler) * 

Müddet itibariyle en aykırı olan takririn ka
bul edilmesi dolayısiyle diğer iki takriri reyinize 
arz etmiyorum. -

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Bir kısvm ithal eşyalarından, alınmakta 
olan Hazine hissesinin kaldırılması hakkında ka
nun lâyihası ve Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/274) 
(V 

(1) 21 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

RE IS — Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 8 nci sırada bulunan (Bir kı
sım ithal eşyalarından alınmakta olan Hazine 
hissesinin kaldırılması hakkındaki kanun lâyiha-
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sınıp), bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için, I 
diğer bütün işlere takdimen, müstaceliyetle mü
zakeresini arz ve teklif ederim. 

24. XII . 1958. 
Maliye Vekili 

Hasan Polatkan 

REİS — Ruznamede birinci müzakeresi ya
pılacak maddeler arasında 8 numarada bulunan, 
Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkındaki kânun lâ
yihasının diğer işlere takdimen görüşülmesini 
reyinize arz ediyorum. 

NlHAT SARGINALP (Gümüşane) — Tak
rir aleyhinde söz istiyorum. 

. REİS — Buyurun. 
NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Şimdi 

alınan kararla yine şimdi okunan bu teklif bir
birine tamamen zıttır, önce karar alıyor, diyoruz 
ki, Meclis 15 pün tatil ediyor. Ondan sonra şim
di bir takrir veriliyor, (Gündemin filân madde
sindeki kanun daha aceledir, bunu öne alalım) 
deniliyor. Bu noktayı tesbit etmek için huzuru
nuza çıktım efendim. 

REİS — Takdimen müzakeresini oyunuza 
arz ediyorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. Tak
dimen müzakeresi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? 

Buyurun, Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
bu kanunun müstaceliyetle ve takdimen görüşül
mesindeki... (Gürültüler). 

REİS — Efendim gürültü oluyor, hatibin 
sözü duyulmuyor, lütfen, sükûnetle dinliydim. 

BEHZAT BİLGİN (Devomla) — Evvelâ 
bu kanunun müstacelen ve takdimen görüşül
mesi sebebini bir daha. istitraden arz etmek is
terim. 

Malûmuâlileri olduğu üzere gümrüklerdeki 
malların 25 Aralık tarihine kadar gümrüklerden 
çekilmesi için bir kararname ısdar edilmiştir. 
Binaenaleyh bu kanun, çekilecek bu mallardan 
Hazine hissesini kaldıran bir kanundur. Güm
rüklerdeki malların 25 Aralık tarihine kadar çe
kilmesi mecburiyeti olduğuna göre bu kanunun 
da hemen bugün ısdarı iktiza etmektedir. Bu 
sebeple bu kanunun çıkarılması müstaceliyet 
kesbetmiştir. r > 

,1958 C : 1 
Muhterem arkadaşlarım, mevzuu şimdi kısaca 

huzurunuzda arz etmek isterim. Bu kanun lâyi
hası Heyeti Celilenizin, vergileri ve diğer Devlet 
gelirlerini vatandaşların takatiyle mütenasip bir 
itidal seviyesinde tutma mevzuunda daima gös
termiş olduğu hassasiyetin yeni bir tezahürü 
olacaktır. İthalâttan Hazine hissesinin - ki va
sıtalı bir vergi mahiyeti arz etmektedir - ne 
sebeple zamanında kabul edilmiş olduğu hatırı 
âlilerinde bulunacaktır. Bununla Hazine 
bir varidat temin etmekle beraber itha
lâtta doların kıymetini de bir bakıma tanzim 
edici bir rolü bulunmakta idi. Bu vergi 1958 
bütçemizde 350 milyon liralık bir varidatı tem
sil etmiş bulunuyordu. 4 Ağustos kararlariyle 
Türk parasının dolar karşısındaki kıymeti ayar
lanmış ve ithalât mevzuunda doların kıymeti 
2,80 liradan 620 kuruş prim ilâvesiyle 9 liraya 
iblâğ edilmiş olduğu için bu suretle ithalât 
eşyasından da külliyetli miktarda prim tahsil 
edileceği malûmuâlileri bulunmaktadır. 

1959 yılı için tahsil edilen ithalât miktarı 
500 milyon dolar civarında hesabediiecek olursa, 
bundan tahsili icabeden prim miktarı tezahür 
eder. Dolayısiyle ithal eşyasının fiyatları 
9 lira = 1 dolar üzerinden ayarlanmış bulun
maktadır. Şimdi bu ithalât eşyasından alman Ha 
zine hissesinin mal fiyatlarına ne şekilde . mü
essir olduğu hakkında kısaca ınalûnuıt arz ede
ceğim. 

Doların 280 kuruş olduğu zamanda, bunun 
% 40 ı nispetinde yani 112 kuruş Hazine hissesi 
olarak ithalâttan alınacaktı. Yine bu ithalât
tan % 20 si İthalât Resmi olarak yani 56 kuruş 
bu değere ilâve ediliyordu. Ayrıca gümrükte 
alman İstihsal Vergisi olan 65 kuruş ta buna 
ilâve edilmek suretiyle bir dolarlık gümrükten 
alınacak malın fiyatı 513 kuruşa baliğ olmakta 
idi. Bu vergi aynen ipka edildiği takdirde bu
gün bir dolânn ithalâttaki kıymeti 900 kuruş
tur. İthalâttan alman Hazine hissesi % 40 iti
bariyle 360 kuruş, İthalât Vergisi vasati % 20 
itibariyle 180 kuruş, ithalâttan alman İstihsal 
Vergisi takriben 200 kuruş olmak üzere bir do
ların mala intikal eden maliyeti 16.40 kuruş ola
caktı. 513 kuruşa mukabil bu arz ettiğim mali
yet yüzde unsurlarından Hazine hissesi olarak 
tahsil edilmekle 360 kuruş lâğvedildiği takdirde 
bir doların maliyeti 360 kuruş noksanı ile 12.80 
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kuruş olacaktır. Yani bir dolarlık malın güm
rükten çıkışı dolar 280 kuruş hesabiyle 513, ay 
m esas devam etse 16.40 kuruş kaldırılınca 
12.80 kuruş olacaktır. Arada 360 kuruşluk bü
yük bir fark mevcuttur. 

Dikkat buyurulursa ithalâttan alman Hazine 
hissesi kaldırılmadığı takdirde dolar üzerindeki 
fiyat pahalılığı üç misli, kaldırıldığı takdirde 
iki mislidir. Hattâ bu arada Tevzin Fonunun da 
kaldırıldığı nazara alınırsa ithalâttan alman Ha
zine hissesinin kaldırılması ile para ayarlanma
sından mütevellit dolar farkı takriben iki mis
linin dahi dûnunda olacaktır. 

Şunu da arz etmek isterim ki, 1958 sene
sinde ithali imkân dâhiline girmiş olan takriben 
500 milyon dolarlık mal üzerinden alınacak İt
hal Vergisi tutarı bir milyar lira civarında bu
lunmaktadır. Bu kanunla teklif edilen husus 
bu bir milyar liranın tenzili mahiyetindedir. Bu
nun ehemmiyetini de kısaca arz etmek yerinde 
olur : ' • 

Memlekette muhtelif sebeplerle şimdiye ka
dar eşya fiyatları üzerinde bâzı fiyat ayarlama
ları yapılmış olduğu yüksek malûmlarıdır. Son 
olarak ,şeker ve inhisar maddeleri üzerine yapıl
mış olan zamlar bu mahiyettedir. Bu vergi it
halâttan alman Hazine hissesinin kaldırılması 
halinde yapılmış olan zamların heyeti mecmua
sından fazla bir miktara baliğ olmaktadır. Zam
lar mevzuunda muhterem Meclisinizin ve efkâ
rı umumiyenin hassasiyeti malûm olduğu cihet
le bu noktai nazarın tebarüz ettirilmesinde fai
de vardır. Bir taraftan hayat pahalılığına mü
essir unsurlar iktisadi hayatımıza intikal etmiş
ken diğer taraftan bu kanun lâyihası ile o zam
ları telâfi eclecek bir unsur iktisadi hayatımıza 
intikal etmiş olacaktır. Bütçe Komisyonunda 
keyfiyet mütalâa edilirken birbirine aykırı iki 
noktai nazar ortaya sürüldü. Birinci noktai 
nazar : i thalâttan alınmakta olan Hazine hisse
sinin kül halinde alışılmış bir vergi olması ve 
iktisadi hayatımıza fiilen girmiş bulunması iti
bariyle bir milyar derecesinde bulunan bu mü
him varidat kaynağının kaybedilmemesi idi. Bir 
fikir de, bütçede temin edilmiş altı milyarlık va
ridat muvacehesinde, bu bir milyar liralık vari
dat kaynağı yanında bu 100 milyon liranın da 
kolaylıkla feda edilmesi lâzım geldiği merkezin
dedir. Mucip sebebi de; bu, ithal eşyası üzerinde 
tevlidedeceğini demin arz ettiğim 'takriben 
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% 20 nin üstünde bir fiyat ucuzluğu keyfiyeti
dir. 

İkinci bir görüş şudur arkadaşlar: Muhte
rem arkadaşlarım, Maliye Encümenimizde bu lâ
yiha müzakere edilirken, lâyiha, meşhudunuz 
olduğu üzere, bilûmum ithalât eşyasından Hazi
ne hissesini kaldırmakta yalnız akar yakıt üze
rinde muhafaza etmektedir, Maliye Encümeni
miz akar yakıttan Hazine hissesinin ipkasını 
prensip olarak kabul etmekle beraber, i yalnız 
petrol ve gaz üzerinden verginin kaldırılmasını 
teklif etmişti. Petrol istihlâki vatandaşları doğ
rudan doğruya ilgilendirdiği cihetle bu karara 
varmıştı. Fakat Encümenimizin noktai nazarı 
burada Maliye Encümeninin noktai nazarına il
tihak etmemiştir arkadaşlar. 

Sebebini arz edeceğim : 
İthalât Vergisi bütün mallarda kıymet üze

rine yüzde 40 olarak alınmaktaydı. Fakat, akar 
yakıtlardan kıymet üzerinden (advalorem) de
ğil, spesifik esası üzerinden, yani sıklet üzerin
den vergi tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu ver
gi petrolde 5 kuruş, benzin, mazot ve diğerle
rinde 10 - 15 kuruş olarak tesbit edilmişti. 

Şimdi, Maliye Encümeninin yapmak istedi
ği istisna petrolde alınmak istenen 5 kuruşun 
kaldırılmasından ibarettir. Halbuki, petrol fi
yatlarına nazaran, bu beş kuruş fiyat indirmesi 
mühim bir mahiyet arz etmez. Petrol satış fiyat
ları yer yer 80 - -90 kuruşa ve uzak bölgelerde 
ise 120- - 130 kuruşa kadar tahalüf etmektedir. 
Bu satış fiyatından beş kuruşluk bir indirme 
yapılması asla piyasaya intikal edecek mahiyet
te değildir. Birinci sebebi budur, 

İkinci sebebi de, Türkiye'de akar yakıt fi
yatlarında, bâzı iddialar hilâfına olarak bütün 
dünyada tatbik edilmekte olan fiyatlardan da
ha ehven ve daha mutedil bulunmakta olması
dır. 

Bunu teyiden meselâ benzini ele alacak olur
sak, benzinin bir litresi Londra'da 1.18 .kuruş, 
Paris'te 189 kuruş, Brüksel'de 1.10 kuruş, Ham-
burg'ta, bizim paramıza tahvilen arz ediyorum, 
134 kuruştur. Roma'da 202 kuruş, Istokholm'dc 
118 kuruş, Karaşi'de 117 kuruş, İsrail'de 168 
kuruş, Yunanistan'da 128 kurıiş, Yugoslavya'da 
167 kuruş olmasına mukabil, Türkiye'de 88 ku
ruşu-r. Bu suretle diğer memleketlere kıyasen 
% 30 - 50 nispetinde Türkiye'deki benzin fiyatı
nın daha ucuz olduğu tezahür eder. 
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Muhterem arkadaşlarım, istisnasız olarak 

bütün memleketlerde akar yakıt vasıtalı vergi
ler arasında en ziyade ele alınmaya müsait bir 
mevzu olarak telâkki edilmiş ve bütün memle
ketlerde, bizdeki emsaline müşabih Hazine Lis-
sesi alınması, yahut istihlâk Vergisi alınması 
şeklinde tatbikat mevzuudur. Bunu da arz ede
yim. Litre üzerinde benzinden alınmakta olan 
vergi; 

Kuruş Londra'da 
Brüksel'de 
Roma'da 
îstokholm'de 
İsrail'de 
Yunanistan'da 
Yugoslavya'da 

69 
60 

151 
88 
84 
77 
24 kuruştur. Türkiye'de 

ise, Ankara itibariyle, 36 kuruştan ibarettir. Gö
rülüyor ki ; bu bakımdan da alınmakta olan ver
gi, Yugoslavya hariç, diğer okuduğum memle
ketlerin ekserisinin yarısından az bir* miktarda
dır. 

Bu itibarla akar yakıttan alınmakta olan ver
ginin bir litresine isabet eden, nakil vasıtaları
nın kat'cttiği mesafeye ve tahmil edilen tonaja 
ve saireye göre hesabedilen bu maliyet fiyatla
rının bizde mevcudolan maliyet fiyatlarına bü
yük mikyasta inikası olmadığı bir hakikattir. 
Akar yakıtta esasen teamül haline gelmiş olan 
bu verginin ipkasında hiçbir mahzur görülmemiş
tir. 1959 senesi bütçe tahminlerinde dahi Hazine 
hissesine karşılık olarak vaz'edilmiş olan varidat 

^tahmini 100 milyon liradan ibarettir. 
Dolayısiyle Maliye Encümeninin tertibetmiş 

olduğu metinde de petrolün istisnasına iltifat 
edilmemiş olduğunun sebebini arz ettim. Kanun 
teklifinin Gümrük ve İnhisarlar Encümeninde 
yapılmış olan bâzı değişikliklere Bütçe Encüme
ninin de iltihakiyle mazbatada gösterildiği şekil
de kabulünü istirham ederim. 

Son söz olarak şunu arz edeyim, memlekette 
istikrarlı bir iktisat rejimi kurmanın zarureti 
olarak dolayısiyle maliyetlerle mütenasip ve ma
liyetlere müstenit satış yapılması zaruretinin bir 
icabı olarak son zamanlarda yapılmış olan bu 
mahiyetteki zamların bizim kanaatimizce son 
halkasını teşkil eden kararla zam zincirinin 
bundan böyle inkıtaa uğrıyacağını, yani yeni
den bu şekilde zamların mevzuubahsolmadığmı 
bir defa daha nazarı itibara almamız lâzımgelir. 

Hakikaten istikrarlı bir fiyat rejimine mem-
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leketin bugünden girdiği ve bu istikrar dolayı
siyle piyasalardaki mal bolluğunun günden gü
ne artacağı bir hakikattir. Binaenaleyh zam 

"edebiyatı diye ortaya çıkmış olan birtakım söz
lere ve neşriyata mukabil bu kanun lâyihasını 
Heyeti Celileniz kabul buyurmakla memleketi
mize bir milyar liralık bir mükellefiyet indirimi 
bahşetmiş olacaktır. Bunun ehemmiyetini de bü
tün vatandaşlar takdir buyuracaklarına eminim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Ferid Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Sözcü bunu vergi olarak tavsif 
eti, bendeniz de aynı kanaatteyim. Bu vergi
nin kaldırılmış olmasına bendeniz de taraftarım 
ve memnunum. Bundan dolayı bu verginin kal
dırılmasını teklif eden arkadaşlarıma da teşek
kürü bir borç sayarım. (Soldan, bravo, sesi) 

Fakat şunu arz edeyim ki, Hükümet bunun 
vergi olduğuna kaani değildir. Gelir bütçesini 
tetkik ederseniz, vergiler arasında mütalâa edil
mesi ve mahiyet itibariyle de tamamen vergi 
olan bu geliri vasıtalı vergiler arasında göster
memiş «Devlet işletmesi hasılatı» arasında gös
termiştir. Merkez Bankası İşletmesi kârı gibi 
telâkki etmiştir. 

Sayın Sözcünün ifade ettiği gibi, tam mâna-
siyle vasıtalı bir vergi karakterini haiz bir ver
gidir. 

Huzurunuza gelen tasarı, bu verginin kaldı
rılmasını temine matuf olan tasarı kalkınma ba
kımından da isabetlidir. Çünkü, bu gibi vergi
ler, memleket kalkınmasını köstekleyici, sınai 
kalkınmayı engelleyici ve sınai maliyetleri yük
seltici bir vergi idi. Tetkik ederseniz görülür 
ki ; bu vergi ithal edilen makinalar, hammadde 
ve nakil vasıtaları ve bunların istihlâk ettiği 
mahrukattan alınır. Bunların hepsi ya sanayiin 
kurulmasını zorlaştırır veya sınai maliyetleri 
yükseltir. Böyle olunca; bu kadar kötü bir ver
ginin kaldırılması elbette ki, sevindirici olur. 

Yalnız arkadaşlarım; bu tasarı geç gelmiş
tir. Sayın Sözcü dediler k i ; bugünkü vaziyetle 
bir milyarlık bir varidatı feda ediyoruz. Sözcü 
böyle söyledi. Bu tasarı arkadaşlarım geç gel
miştir; şu bakımdan geç gelmiştir; çünkü, Hü
kümet 4 Ağustos kararlariyle bâzı iktisadi ted
birler alınmıştır. Bu 4 Ağustos kararlarının 
mahiyeti ithalâtta.prim tatbik etmek re ihracat 
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maddelerine prim vermek esasına dayanmakta
dır. 4 Ağustos kararlariyle % 222 nispetinde 
döviz fiyatları artırılmıştır. Hükümet bu primi 
almayı kararlaştırırken Hazine hissesi adiyle* 
bâzı maddelerden aldığı primin kaldırılmasını 
da kararlaştırmıştı. Ve bunu memlekete ilân da 
etti : Bu primi alırken % 40 hissenin kaldırıla
cağını, bu şekilde memlekette iç ve dış .fiyatlar 
arasındaki diparitenin ortadan kaldırılacağını, 
bunun bir tetkika müstenidolduğmıu, yabancı 
mütehassıslar tarafından görüldüğünü, bunlar 
tarafından takdir edildiğini ve bunun bir ted
birler silsilesi olarak tediye birliğine sunuldu
ğunu, bunların tasviplerinin alındığını beyan 
etmişlerdi. Hükümet, kendi salâhiyetlerine ta
allûk eden istihlâk maddeleri üzerindeki kısmı 
Eylül ayında kısmen kaldırmıştır. Ama bunu, 
4 Ağustos kararlarının burada münakaşa edil
diği sırada getirmesi lâzımken Meclis açıldık-
tan çok sonra huzurunuza getirmiş bulunuyor. 
Şimdi ne olmuştur? Hükümet, kendi tedbirle
rini baltalıyan bir iş yapmıştır. Yani % 222 
primi alman bâzı maddeler, bu müddet zarfın
da, Sayın Sözcünün izah ettiği gibi, yüzde 300 
küsur prim almıştır. Bu sırada memlekete giren 
bâzı maddeler, meselâ sanayi hammaddeleri 
daha,fazla prim ödiyerek girmiştir. Bu bakım
dan tasarı geç kalmıştır. 

Hükümet ayrıca başka bir şey daha yapmış
tır ; bir taraftan bu verginin kalkacağını ilân 
etmiştir, ithalâtçı bu ilân üzerine kanunun neş
rini beklemiştir, ithalât yapmamıştır. Diğer ta
raftan bu kanun çıkmadığı halde Hükümet, 
gümrükten malların çekilmesi için de emir ver
miştir. Gümrüklere verilen bu emrin, kararna
menin, müddeti yarın bitiyor. Gümrükten mal
ların yarma kadar çekilmesi lâzımdır. Hükü
met bu vaziyette bir emrivaki yapmış oluyor. 
Peki; Meclis bu kanunu bugün kabul etmezse 
vaziyet ne olacaktır? 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi bu ka
nunun geç kalmasından dolayı birçok zararların 
doğduğuna kaaniim. Filvaki bütçe bundan ka
zanmıştır, bir miktar varidat tahsil edilmiştir. 
Ama bu nazaridir. Eğer vergi kalkmış olsaydı 
bütçe daha çok varidat temin etmiş olacaktı. Ver
gi kalkınca daha çok mal ithal edileceği için bun
lar üzerinden % 222 prim alınacak ve o nispette 
Gümrük Resmi ve Gider Vergisi tahsil edileeek-
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_ti ve bu suretle bütçe daha çok varidat temin 

edecekti. Ayrıca, birçok kimseler bu yüzden da
ha fazla vergi ödemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci bir nokta da şu
dur: Bâzı mallar bâzı zaruretlerle ithal edilmiş
tir. Bu kanu-nun kalkmasından sonra piyasada 
iki türlü mal mevcut olacaktır. Biri % 40 prim 
ödenerek giren madde, diğeri de prim ödenme
den giren madde. Yazı makinaları üzerinden 
bir misal vereceğim. Bir arkadaşım hesabetmiş-
ti, ticaretle alâkadar, bir yazı makinası evvelce 
ithal edilmişse 1 400 - 1 500 lira, Hazine hisse
sinin kalkmasından sonra ise 1 100 - 1 000 lira 
üzerinden satılacaktır. Yani arada 400 liralık 
bir fark hâsıl olacaktır. Bu zararı da nazarı dik
kate almamız lâzımdır. Hakikaten son zaman
larda bu şekilde getirilmiş mal miktarını tesbit 
etmek ve müsavi fiyat seviyesine getirmek için 
fiyat farkını döviz fonundan ödemek yerinde 
olur. 

Bendeniz bu fiyat farkı dolayısiyle kanuna 
muhalifim. 

İkinci muhalefet noktam ise akar yakıttır. 
Hükümet teklifinde akar yakıt istisna edilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, akar yakıtın ehem
miyetini arz etmiye lüzum yoktur. İktisadi ha
yatın âdeta kanını teşkil eder. Her memlekette 
akar yakıtın ucuza maledilmesi için tedbirler alı
nırken % 222 prime ilâveten ayrıca % 40 nis
petindeki Hazine hissesini ipka ediyoruz. 

Sayın sözcü malûmat vermediler. Bakın akar 
yakıtta ne kadar vergi vardır. Benzinin kilo ba
şına 6 kuruş Gümrük Resmi, 60 santim Okturva 
Resmi, 27 kuruş Gider Vergisi, 15 kuruş Hazine 
hissesi; ceman 58 kuruş. Aşağı - yukarı 88 ku
ruşa satılan benzinden 58 kuruş vergi alıyoruz. 
Akar yakıttaki mükellefiyet bu şekilde yüzde 
60 - 70 gibi bir nispet ifade etmektedir. 

Sayın sözcü bu cihet umumi hayata tesir yap
maz, dediler. Umumi hayata tesir yaptığı şun
dan belli ki, prim tatbik edilir edilmez otobüs 
tarifelerine zamlar yapmaya mecbur olduk. Ve 
belki de daha bu zamları artırmaya mecbur ka
lacağız. Daha çok mühim olan cihet şudur ki, 
bu resim istihsalimize tesir etmektedir. Bilhassa 
bizde pamuk, pirinç ve saire gibi hasılatımız ta
mamen motora dayanmakta ve bunların hepsi 
akar yakıt istihlâk etmektedir. Bunlar üzerin-
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deki tesiri maalesef büyüktür, maliyetleri geniş 
nispette artırmış ve artırmaktadır. 

Bunun bir zararı da korkarım şu olsun ve 
bizim istikrar tedbirlerine tesir etsin: Dış fi
yatlarla iç maliyetlerini lıesabederek bir prim 
tatbik ediyorlar. îhraeatımızdaki bu dispariteyi 
- yani farkı - bunu ipka etmek suretiyle çoğaltır
sak, dış fiyatlarımız bundan müteessir olur, ih
racat yapamayız. Hükümet aldığı istikrar ted
birleriyle bunu bizzat kendi eliyle baltalamıştır. 
Akar yakıt üzerindeki primin ipka olunması ma
liyetlerin yüksekliği için ihracat yapamamak 
durumuna düşeceğiz ve bugün yaptığımız gibi 
devalüasyon yapmak zorunda kalırız ve böylece 
Hükümet kendi bindiği dalı kendi kesmiş olur. 

Arz ettiğim sebeplerle bendeniz Bütçe Ko
misyonunda muhalif kalmıştım ve Yüksek He
yetinizde de bu sebepleri kısaca arz ettim. Bu 
yıl bütçesinde bunu istisna etmediğiniz takdirde 
100 milyon liradan mahrum olacağım ama bu 
işin maliyecilik cephesidir. Ve bir taraflı bir he
saptır. Bu vergiyi kaldırdığımız takdirde ihra
catımız artabilir. Bu da ithalâtımızın artması
na sebebolur. Bütçeye başka isimler altında ver
giler getirir. Gümrük Vergisi olarak, Gider Ver
gisi olarak... Bugün bu bakımdan yapılan hesap 
da yanlıştır. 

Bir takrir arz edeceğim, akar yakıtın madde
den çıkarılmasını rica ederim. 

RElS — Arif Hikmet.. Yok mu efendim? 
(Yok sesleri) Ferhan Arkan. 

REÎS — Ferhan Arkan. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muh

terem arkadaşlar, ithal eşyasından alman Ha
zîne hissesinin kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi Gümrük inhisarlar ve Maliye encüme
ninden geçtikten sonra bizim Bütçe Encü
meninde görüşülmüştür. Her ne kadar zaman 
itibariyle geç getirilmişse de, bu kanun ye
rinde bir kanundur. Son yapılan para operas
yonu dolayısiyle bu kanunun artık amelî fay
dası kalmamış vaziyettedir. Ancak Hükümet 
tarafından getirilen tasarıya göre, akar ya
kıtlardan Hazine hissesinin alınmasına devam 
edilecek , bunun dışında olanlardan kaldırıl
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, akar yakıt memle
ketimizde muhtelif sahalarda kullanılmakta
dır. Nakliyecilikte, sanayide, istihlâk madde-
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si olarak ve ziraatte bol miktarda sarf edil
mektedir. -Yapılmış olan 4 Ağustos tarhili pa
ra operasyonunun muvaffak olması için iç 
fiyatların tutulması ile kaimdir. îc fiyatlar 
bugünkü şeklini muhafaza edebildiği veya da
ha aşağı düşürüldüğü takdirde muvaffak ola
bilir. Sanayi ve enerji istihsalinde kullanılan 
akar yakıtlar bu vergi içinde mütalâa edildiği 
takdirde iç fyatlara tesir etmemesine imkân 
yoktur. Bu bakımdan bunu kaldırmak yerin
de olacaktır, istikrar politikasına giren hükü
metler daima vasıtalı vergilerden kaçınır
lar, vasıtasız vergiler sahasına doğru gider
ler. Onun için akar yakıtlardan alınmakta olan 
Hazine hissesinden Hükümet tarafından sarfı 
nazar edilmesi yerinde olur. Altı milyarlık bir 
bütçe içinde 100 milyon liralık bir varidat tah
min edilmetkedir ki, bu, aşağı - yukarı umumi 
varidat, tahmininin % 1,6 smı teşkil eder. 

Bundan evvelki sene bütçelerinde de 100 mil
yon liralık Musul petrollerinden gelecek his
se varidat tahmini arasında yer almakta ve bu 
tahsil edilmemekte idi. Buna rağmen bütçeye 
yine denk deniliyordu. Biz bunu kaldırmak 
suretiyle husule gelecek açığı l̂ aşka yerden 
temin edebiliriz, bütçenin denkliği de bozulmaz. 

Sözcü arkadaşımız yabancı memleketler
den bize misaller verdiler, italya'da şöyle, 
Almanya'da böyle, şurada şudur dediler. Bun
lar doğru olabilir. Yani buralarda bizim mem
leketten daha pahalı ve yüksek olduğunu id
dia ettiler. Ancak oralarda hayat seviyesi 
ve refah daha yüksek, alım kabiliyeti daha çok
tur. Bizim ise aynı seviyeye ulaştığımızı iddia 
etmeye imkân yoktur. Biz daima yabancı mem
leketlerdeki fiyatları ölçü olarak alırsak, o 
memleketlerde ucuz olan maddeleri de nazara 
almamız ve onlara da uymamız gerekir. Me
selâ italya'da sudan istihsal edilen elektrik 
fevkalâde ucuzdur. Bu itibarla yabancı mem
leketlerdeki ölçü bizim için bir kıstas olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddelerden alı
nan vergi azımsamacak bir rakam değildir. Ben
zinde kilo başına 15 kuruş, mazotta 10, gaz-
yağmda beş kuruştur.. Bu bakımdan müstehlike 
intikal eden bu vergiden hükümetin sarfınazar 
etmesine taraftarım. Bunun için bir takrir ha
zırladım, Riyasete takdim ediyorum, kabul edip 
etmemek Yüksek Heyetinize aittir. 
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Ancak son olarak, bir noktaya daha temas 

edeyim. Bu kanun lâyihası, hükümet tarafından 
Yüksek Meclise tevdi edilmeden evvel,. Maliye 
Vekili tarafından bir beyanatta bulunuldu. Bâ
zı maddelerden alman Hazine Hissesinin kaldı
rılacağı bildirildi. Bu beyanat, hatırımda kal
dığına göre, Kasım ayı içerisinde olmuştur. Hü
kümet tarafından 25 Ağustos 1958 tarihine ka
dar gümrüklere gelmiş eşyaların 25 . XI . 1958 
tarihine kadar gümrüklerden çekilmesi için bir 
sirküler veyahut kararname neşredilmiştir.' Bu 
tarihe kadar mallarını çekmiyenler için de ye
niden 25 . XII . 1958 tarihine kadar müddet 
temdidedilmiştir. Birçok ithalâtçı tüccar bu 
verginin kaldırılmasına bağlı olarak mallaTinı 
çekmediler ve bugüne kadar bu kanunun çıkma
sını beklemektedirler. Bendeniz bu ciheti Bütçe 
Encümeninde de arz ettim. Bütçe Encümeni de 
raporunda, bir meşruhat halinde, bu müddetin 
uzatılmasının icabettiğini bildirmiştir. Bugün 
kanun kabul edildiği, takdirde yarın ayın 25 i 
olacak ve neşredilinceye kadar da vakit geçecek
tir. Bu itibarla tüccarın mallarını bu kısaı zaman 
içinde çekmesine imkân olmıyacaktır. 

Temennimiz şudur; Hükümet yeni bir sirkü
ler neşrederek, hiç olmazsa 3 - 5 günlük bir müd
det kabul ederek tüccara mallarını çekebilme im
kânını bahşetsin. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, Hazine Vergisinin kalkma
sını istihdaf eden kanun lâyihası hakkında ben
den evvel konuşan Ferid Melen arkadaşımın 
mütalâalarına hayret ettim. Beklerdim ki; bir 
maliye mütehassısı olması itibariyle, kalkacak 
olan bu verginin aksi mânilerini bilerek ve ha
kikaten bundan evvel yapılmış olan zamların, 
yine kendi dillerinden vatandaşlar üzerinde ya
ratmış oldukları fena tesir ve cerihaları göz 
önünde tutarak insaflı şekilde beyanda bulun
sunlar. Encümende reddü cerh ettiğimiz fikir
lerini burada huzurunuzda da tekrar ettiler. Ben
deniz de aynı delillerle arkadaşımın* fikirlerini 
bir defa daha"cerhedeceğmı. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun kalkma
sında bir suitesadüf ve bir talihsizlik olmuştur 
ki, o da şudur : Bu kanunun yaratacağı hafiflik 
ve ferahlıktan emin olan hükümet, düşüşteki 
miktarını birtakım maddeler» airav»t ettirmek 
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şartiyle elinde olan yetkilere dayanarak kanu
nu kaldırmadan evvel tatbik mevkiine koymuş 
ve bu hareketi muhaliflerimiz için bir propa
ganda silahı olmuştur. Yani bir taraftan Hazi
ne Vergisi kalkmıyacakmış gibi bir durum hâsıl 
olmuş iken ve yeni bir kısım ilâveler gelince de 
muhalif arkadaşlarımız bütün var kuvvetleriyle 
çalışarak halkı mütemadiyen zam zam diye yap
tıkları propagandaya inandırmışlardır. (Sağdan, 
«Zam yok mu?» sesleri, gülüşmeler) Evet arka
daşlar, mesele tatbikat W<e ortadadır, sabrediniz, 
anlatacağım. 

Şimdi arkadaşlarım, takdir buyurursunuz 
ki, Hazine Hissesesi Vergisinin portesi 350 - 400 
milyon liradır. Hükümet bunu getirdiği zaman 
Yüksek Heyetiniz bu vergi üzerinde çok hassasi
yetle durdu. Evvelâ verginin hakikaten pahalı
lık yaratmaması için takriben % 70 i istihsal ve 
envestisman maddelerine tahsis edilmiştir. Hattâ 
doğru tavsif edilmek istenirse bu bir vergi de
ğildir. Bu nihayet amortisman yolu ile tekrar 
istirdadedilen ve faizsiz bir istikrazdır, bunun 
mânası budur. Vergi istirdadedilmez, fakat en-
vestismana yatırılan para, cinsine, nevine göre 
amortisman müddeti içerisinde istirdadedilir. Bu 
şekilde bu vergi doğrudan doğruya bir pahalılık 
unsuru değildir. Şu halde nasıl bunu ters mâ
nada alırlar. 

Ondan sonra % 25 in yarısı hem istihsale hem 
de istihlâke yarıyan maddelerdi. Demek ki, doğ
rudan doğruya pahalılık unsuru yaratan ve is
tihlâk maddelerine tesiri mutlak olan miktarı 
% 12 dir. 

RECEP DENGİN (Ankara) — Hu'la-huptan 
kaldıracağız, benzinden alacağız. 

MUHLİS ERDENER (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, görüyorsunuz ki, verginin esasında 
gayet ince düşünülmüş, pahalılık unsuru yarat
mamasına mümkün olduğu kadar dikkat edilmiş 
Ve nihayet peşin ödenmiş olan bu verginin enves
tisman kısmında muayyen vâdede muayyen tak
sitlerle vergi alınması imkânları temin edilmiştir. 

Şimdi, Heyeti Celilenizden rica ile soruyorum, 
tekel maddelerine yapılmış olan bu zamlara mu
vazi olarak bu zamlar" yapılmadan yteni bir zam 
mı yapalım yoksa Hazine Vergisini ipka mı ede
lim, kaldıralım mı, diye bir sual ve bir intihap 
•kargısında kalsaydık arkadaşlar ben bu Hazine 
Vergisinin ipka edilmesini isterdim. Niçin? 
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Evvelâ yeni zamlarla böyle bir yanlış propa

gandaya meydan vermezdik, her yeni zam bir ıs
tırap mevzuu oluyor. Saniyen bu vergiye alışıl
mıştı, ondan sonra da 350 - 400 milyon olarak ifa
de ettiğim bu verginin tatbikattaki hakiki por
tesi bir milyara yakındır. Bunu Maliye Vekilimiz 
daha doğru izah edebilirler, çünkü meriyet tari
hi, evvelki senelerde siparişi verilmiş ve henüz 
memlekete girmemiş ve kanunun neşrinden son
ra gümrükten geçecek maddelere teşmil edilince 
üç misline çıkmış oluyordu. Onun için ipka edil
mesini isterdim. 

Hükümet, bir taraftan bu pahalılığın ıstırabı
nı hafifletmek, diğer taraftan da gelirleri zede
lemek düşüncesiyle kendisine daha fazla gelir te
min eden ve kendisi için enteresan olan bir ver
giden vazgeçmiştir. 

Ferid Melen arkadaşım bu verginin istihsal 
maddelerini pahalılaştırdığmı söylüyor. Soranın, 
tekel maddeleri istihsal maddesi midir! Rakıya 
zam etmekle istihsali mi zedeliyoruz? Biz yine 
mümkün olduğu kadar içtinabı kabil olan ve si
rayeti % 100 olmıyan ve icabında istihlâkinden 
sarfınazar edilebilecek olan maddelere bu zammı 
yapmayı göz önünde tuttuk, öbür taraftan Fe
rid Melen arkadaşım bir milyarlık bir azalmayı 
tamamen inkâr ediyor ve bu muazzam azalışa rağ
men bu iş çok fena olmuştur, diyor. 

Sonra arkadaşlar, bir şeyi anlamıyorum; bu 
işte Hükümet iki esastan hareket etmiştir : 

1. Ayarlama mecburiyetini hissedince Hükü
met bir taraftan salâhiyetine dayanarak tekel 
maddelerine zam yapmakla kaybedeceği vergiyi 
telâfi etmiş. 

2. Diğer taraftan da bu kanunun kalkması 
ancak bir kanunla mümkün olacağından bunu 
da Heyeti Celilenizin kararma sunmuştur. Eğer 
bunu reddelersek fiilî durum ne olur? O zaman 
hem bu kanun meriyette kalır, hem de yapmış 
olduğumuz zamlar yerinde kalmaz mı? itiraz
lar yükselecek; binaenaleyh bu kanunun sürat
le ve müstaceliyetle kaldırılması hem vatandaş
ların menfaati hem de isabetlilik bakımından 
bir zaruret haline gelmiştir. Bu kanun varken 
ithal malları doları 20 liraya mal oluyordu, 
% 40 Hazine hissesi 9 lira ve sair unsurlarla 
hesabederseniz, tam 19 - 20 lira bulursunuz. Bu 
kalktıktan sonra yine eldeki 9 lira kur üzerin
den sadece Gümrükten başka bir şey ilâve- edil-
miyecektir. O zaman da dolar ancak 13 lira 
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bulunacaktır. Hesabediniz, doğru olduğunu gö
receksiniz. Şimdi bunun yaratacağı kolaylığı 
bu şekilde tavsif etmek ve küçümsemek müm
kün müdür? Çünkü Hazine Hissesi Vergisi Mer
kez Bankasında bir prim şeklinde mütalâa edil
mektedir ki, pahalılık işte oradan gelmektedir. 
Bu ikisi arasındaki fark dolâv başına 4 - 5 lira 
ferahlık yaratıyor. Ferid Bey arkadaşımız bu
na hiç temas etmediler. 

Bu vergi kalkarsa, bundan evvel memleke
te girmiş olan mallarla bundan sonra girecek 
mallar arasında fiyat farkı ve binnetice bir ada
letsizlik doğacağını ileri sürdüler ve bu ıstıra
bın tercümanı olmak istediler. Bu ihtimal yek-
nazarda akla gelebilir ve doğrudur. Ama unu
tulmamak lâzım gelir ki, bir çocuk 11.30 da dün
yaya gelmişse o günün; 12 yi 5 geçe dünyaya 
gelmişse ertesi günün tarihini taşır. İki halde 
de aynı gün dünyaya gelmiş sayılamaz. Her 
ayarlama, her değişme nihai hudutlar dâhiline 
geldiği zaman aynı muameleye tâbi tutulamaz. 
Vergi varken gelen mallar vergi kalktıktan son
ra gelenden tabiatiyle daha pahalı olur. Bu 
gayet tabiîdir. Yalnız çeşitli mallar piyasaya 
çıktığı zaman hâsıl olacak durum müstehlikin 
lehine mi olacaktır, yoksa aleyhine mi olacak
tır? Bunun incelenmesi lâzımdır. Şimdi gelecek 
mallar % 40 daha ucuz olacağına göre, ucuz 
mal pahalı malın seviyesine çıkacaktır diye en
dişe edilecek bir durum hâsıl olacağı akla ge
lebilir. Halbuki bugünkü durum bu mudur? 
Hayır arkadaşlar, alınmış olan kararlar öyle bir 
hava yaratmıştır ki, ellerinde mal bulunanlar 
bunları saklamakla değil, bilâkis müstehlike in
tikal ettirmek suretiyle kendilerini tehlikeden 
kurtarmak telâşmdadırlar. Yani akreditifleri 
açılmış, her türlü tedbirlere tevessül edilmiş, 
madde bolluğunu bütün vatandaşlar takibet-
mektedir. Bugünden itibaren her gün daha 
ucuz olacaktır diye herkes mubayaasını asga
ri hadde indirmiştir. Benim Hükümeten haki
katen bu münasebetle bir ricam vardır: Aldığı 
bu isabetli ve kıymetli tedbirleri halkımıza her 
türlü vasıtayla muntazaman bildirsin, yarının 
bugünden daha ucuz olacağını duyursun ve va
tandaşı karaborsanın kucağına düşmekten kur
tarsın. 

Binaenaleyh hakikaten zamanında yapılmış 
olan ve kaldınlmasiyle halk üzerinde, müsteh-
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İlk üzerinde, bütün vatandaşlar üzerinde büyük ı 
bir ferahlık yaratacak olan bu Hazine Hissesi 
Kanununun kaldırılmasını teminen mazbatayı 
kabul buyurmanızı Heyeti Cefilenizden rica ede
rim. 

REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka

daşlar, • ithalde yüzde kırk nispetinde alman Ha
zine hissesinin kaldırılmasını teinin için getiri
len bu kanun lâyihası, hiç şüphesiz hepimizi mem
nun edecek bir mahiyet taşımaktadır. 

Bu kanun lâyihasının yalnız başlıca iki bü
yük kusuru vardır. Birisi, benden önce konuşan 
arkadaşların da çok güzel tebarüz ettirdikleri 
gibi, lâyiha Yüksek Meclise Hükümet tarafın
dan geç. getirilmiştir. Çünkü 4 Ağustosta primli 
döviz sistemi kabul edildikten sonra gümrükler
den gecen malların fiyatlarının artacağı Hükü
metçe malûm idi. Öyle ise doların 9 lira olması 
yüzünden 5,15 lik ithal dolarının 16,20 gibi yük
sek bir seviyeye çıkacağı yine Hükümetçe malûm 
idi. Öyle ise yapılacak iş, Meclis ilk açıldığı gün, 
Kasınım ilk haftasında bu kanun hyihasmı Yük
sek Meclise getirmekti. Bu kanun lâyihasının 
süratle encümenlerden geçirilmesi için çalışılma
lıydı. Ne oldu'? Bunun geç gelişi yüzünden bü
yük zararlar meydana geldi. Bu arada gümrük
lerde gecikmiş olan ve müstehlike intikal etmemiş 
mallar varsa, bunu elinde bulunduran tüccarlara 
yük zararlar tevlidedeeektir. Hükümet tarafın
dan Hazine Yergisinin kaldırılacağı matbuata 
duyurulunca ihtiyaç sahipleri beklediler ve bu 
suretle % 40 fazla para ödenmiş olan mallar tüc
carın elinde kaldı ve ona büyük zararlara sebe-
boldu. Yine bu arada zaruret dolayısiyle bu mal
lardan almış olan vatandaşların yüksek fiyat 
ödemiş olmaları bu ela geç kalmanın verdiği za
rarlara bil' delildir. 

İkinci büyük kusur, akar yakıtın yine ver- i 
giye tâbi tutulması, yahut kanunun tamamen ilga 
edilmeyişidir. 

Behzat Bilgin arkadaşımız akar yakıttan Ha
zine hissesinin niçin kaldırılmadığına dair bâzı 
misaller ve rakamlar verdiler. Ferhan Arkan ar
kadaşımız çok güzel tebarüz ettirdiler: Biz Av
rupa'daki fiyatlarla bizim fiyatların mukayese
sini yapmaya kalksak, ileri sürdüğü sebeplerin 
hiçbiri mesnet olamaz, 

Bir hususa nazarı dikkati çekmek isterim: Ba- I 
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tıdaki benzin fiyatlarını bizimkiyle mukayese et
tiler. Yağ fiyatlarını, motorin, fiyatlarını niçin 
mukayeseden kaçındılar. Motor yağı dâhildir. 
Gelsinler yalnız benzin fiyatlarını değil motorin 
fiyatlarını da Avrupa ile mukayese etsinler. Bu 
bir. 

İkincisi, orada alman ücretlerle, kazançla mu
kayese yapılırsa akar yakıt için ödenen fiyatların 
gerçek mukayesesi o zaman kendiliğinden çıkar. 

Efendim, Batı'da bir işçi bizim yeni kurla 
günde 50 lira kazanıyor, şu halde otomobilde 
kullanılan akar yakıttaki % 15 fazla değildir, 
dediğimiz zaman esbabı mucibeleri suya düşer. 
Sonra bunu küçümsüyor. Niçin küçümsüyor, 
istihsal vasıtalarını çeken motorlar akar yakıt 
istihlâk ediyor, küçümsenecek bir rakam değil
dir. Fabrikaların, dizel motorlarının, şunun bu
nun masraflarının % 15 artması küçümsenecek 
bir şey değildir. 

Fericl Melen arkadaşımız güzel şekilde te
mas ettiler. Encümende 1959 yılı bütçesinin mü
zakeresinde ele istihsal mevzuu ile ilgili olarak 
bu konu ile alâkalanmıştık. Primli döviz siste
minin kabulünden sonra çiftçinin sattığı mal
larda bir fiyat artışı olmamıştır. Af buyursun
lar, encümende söylediklerimi tekrar etmek zo
runda kalıyorum. Aclana'dan bir misal vereyim: 
Geçen sene dondurulmuş olan pamuk fiyatı 435 
kuruş idi. Bu sene yine 435 kuruştur. Bir do
lara 625 kuruş prim tanındığı ve pamukçunun 
durumu diğer zirai istihsalcilerclen daha iyi ol
duğu halde serbest piyasada satılan pamuğun 
en iyisinin yerinde kilosu 435 kuruştur. 

İstihsal masraflarına geliyorum; bundan 
sonra temin edilecek motor, yedek parça üç 
dört misli fiyata, alınacak, akar yakıt fiyatla
rına bir de 15 kuruşluk bir İstihsal Vergisi zam
medilecek. Diyeceksiniz ki, bu kadar külfet 
içinde 15 kuruşun ne kıymeti vardır? Af buyu
run, bir atalar sözü vardır: (Zararın neresin
den dönersen, kârı oradadır.) derler. 15 kuru
şun, motorla yapılan ziraatte mühim bir yeri 
vardır. Bu yüzden bu kanunun saydığım kusu
runun giderilmesi yerinde olur. Bunun için ben 
Hazine hissesinin tamamının kaldırılmasını isti
yorum. Bu hususta bir önerge veriyorum, ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
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bir defa bu vergi dolayısiyle muhalefette bulu- j 
nan arkadaşlarımdan konuşanların hepsinin, 
esas itibariyle bu kanunun şevkinden teşekkürle 
bahsetmiş olmalarını bendeniz memnuniyeti kar
şıladım. Çünkü, kanun hakikaten her iki taraf
taki arkadaşları, daha doğrusu memleket umu
mi efkârını ve bütün vatandaşları tatmin ede
cek mahiyettedir. Çünkü, ithal eşyasında esaslı 
bir ucuzlatma unsurunu ihtiva etmektedir. 

Bendeniz, şimdi, konuşan arkadaşlarımın 
itirazlarına arzı cevabedeceğim. 

Perid Melen arkadaşımız; bu Hazine hisse
sinin aslında bir vasıtalı vergi olduğu hakkın
daki mâruzâtıma iştirak ederek Hükümetin bu
nu nevama gizlemeye çalıştığını ifade ettiler. 
Arkadaşımızın böyle bir hataya düşmemesini 
temenni ederdim. Çünkü, kendileri benden daha 
iyi bilecek mevkidedir. 

Bu verginin bizim bütçemizde işgal ettiği 
mevki, ikinci kısımdaki, Devletçe idare edilen 
kurumlar hasılatı ve Devlet payları adını taşı
maktadır. Bu verginin yer aldığı fasıl da 27 nci 
fasıldır. Fakat nazarı dikkatlerinden kaçmaması 
lâzımgelirdi. Bu paylar arasında da petrolden 
alman Devlet hakkı var. O da vasıtalı vergidir. 
Petrolden ve sair maddelerden alman Devlet 
hissesi, oyun kâğıdı varidatı, nihayet bir kısım 
ithalâta tahsis edilen dövizler dolayısiyle alı
nan Hazine hissesinin hepsi burada yer almak
tadır. 

Arkadaşımız sarih olarak görüyor ki, bura
da vergiler dışı kalemler yoktur. Hepsi vası
talı vergilerdir. Hazine hissesi de bir vasıtalı 
vergi olduğu için pek tabiî olarak diğerleri ya
nında yer almış bulunmaktadır. 

Ferhan Bey arkadaşımızın söylediği, bu 
müddetin uzatılması mevzuudur. Zannedersem, 
25 Aralığa kadar gümrüklerden çekilmesi lâ-
zımgelen mallar için, verilmiş olan müddetin 
uzatılması lâzımgeldiğini ifade ettiler. Bu esa
sen Bütçe Encümeni mazbatasında bir temenni 
olarak yer lamıştır. Zaten, şimdi Maliye Ve
kilinden öğrendiğime göre, bugün neşredile
cek bir tebliğ ile bu müddet daha da uzatıl
mış olacaktır. 

Ferid Melen arkadaşım, piyasada iki türlü 
maliyetin tekevvün edeceğini beyan ettiler, 
diğer bâzı arkadaşlarımız da bu mütalâaya iş
tirak ettiler. Yani % 40 ı ödenmiş olan mallar 
daha yüksek bir maliyetle piyasada ahzi mev- | 
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ki edecek, % 40 ı ödenmemiş mallar daha ucuz 
olacak ve aralarında rekabet imkânı olmıya-
caktır. Bir defa bu mütalâaları bir tezadı 
ihtiva ediyor. Bir taraftan bu kanun daha 
evvel gelmediği için gümrüklerdeki malın çe
kilmediğini söylediler. «Tüccar malını çek
mek için kanunun çıkmasını bekliyor» dediler. 
Hakikaten durum budur. Diğer taraftan di 
yorlar ki; «Bir kısım tüccar,mallarım çekmiş
tir. Binaenaleyh bunlar fazla maliyetle elin
de kalacaktır.» 

Şimdi, hangi tüccar malını çekmiştir? Ma
lını çeken tüccar hemen satılacak vaziyete olan, 
piyasanın susamış olduğu, derin ihtiyaç arz 
eden malalrını çekmiştir. Yoksa Hazine hisse
sinin kaldılacağı malûm olduğu bir zamanda 
hangi tüccar derhal satılmıyacak olan malını 
gümrükten çeker det komşusunun daha ucuz 
fiyatla mağazasında bulunduracağı malı da
ha fazla fiyatla kendisine intikal ettirir? 
Hâdise beni teyidetmektedir. 4 Ağustos ka
rarlarının neşrinden sonra Ağustos ayında Ha
zine hissesine tâbi olan itÜalât yekûnu 14 mil
yon liradır, Eylül ayında yapılan ithalât ye
kûnu ise yanız 18 milyon liradır. Bu rakam
ların ehemmiyetsizliği de gösterir ki, çekilmiş 
olan mallar piyasacfa derhal satılabilecek olan 
ve memleketin âcil ihtiyacı olan mallardır, her 
hangi bir stok mal bulunuşu bahis mevzuu 
değildir. Çekilen mallar çok büyük ölçüde 
satılmıştır. Asıl bundan sonra, yani Hazine 
hissesinin kaldırılmasını bekliyen mallardır ki, 
gümrüklerde kalmıştır. Tebliğde işaret edi
lecek tarihten itibaren bunlar da çekilmiş ola
caktır. 

Akadaşımm diğer bir hatasına işaret ede
yim, beni mazur görsünler Ferid Melen arka
daşımı hatalı göstermek biraz güç geliyor! 

Şimdi, petrol, benzin ve saireden alınmakta 
devam edecek olan Hazne hissesini fiyatla mu
kayese ederken kilo fiyatlarını alıyorlar, litreyi 
almıyorlar. Bu, yanlıştır. Şimdi bendeniz arz 
ettim, litre itibariyle alınmakta olan Gümrük 
Resmi 4,3 kuruştur. Benzinde İstihsal Vergisi 
19,8 kuruş, Hazine hissesi IH kuruş, belediye 
hissesi 1 kuruştur. Bunların yekûnu litrede 36,1 
kuruştur, Şimdi litresinin satış fiyatı 88 kuruş 
olduğuna göre bu yekûnu 88 kuruşla mukayese 
etmek lâzımgelir. Kilo satış fiyatı ile mukayese 
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etmek elbette doğru olmaz. Arkadaşımız «bu ver- , 
ginin kalkması halinde ihracatımız artar> dedi
ler. Yani «vergi zamanında kaldırılmış olsa idi" 
pahalılık olmıyacaktı» diyorlar. Bu vergi esasen 
Bu sene başından itibaren kalkmış bulunacak
tır. Binaenaleyh, ifade ettiğimiz şekilde bizim 
de ithalâtımızda bir ucuzluk ve hem de pek tabiî 
olarak ihracatımızda maliyet düşmesi dolayısiy-
le temenni ettiğimiz şekilde bir artış kendini 
gösterecektir. 

Ferhan arkadaşım mazotun vergiye tâbi ol
duğundan bahsettiler. Mazot vergiye tâbi de
ğildir, motorin vergiye tâbidir. Mazot esasen 
vergiye tabi olmadığı için mazot mevzuunda dü
şünülecek bir şey yoktur. 

Arkadaşlarım umumiyetle bendenizin akar 
yakıt Vergisinin kalmasının maliyet fiyatlarına 
pek fazla inikas etmiyeceğini, diğer memleketlerle 
mukayese yapıldığı zaman da oralardaki fiyat
lara nazaran bizde benzin, petrol veya motorin 
fiyatlarının daha ucuz olduğu hakkındaki ifa
deme cevaben, bu memleketlerde hayat seviyesi
nin daha yüksek olduğundan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz verdiğim mi
saller arasında, bir defa Yunanistan'ı da zik
rettim, orada da vaziyet aynı bulunmaktadır, 
orada da petrolün, benzinin, mazotun satış fiyatı 
Türkiye'deki fiyattan hissedilir derecede yüksek 
bulunmaktadır. Yunanistan hayat seviyesi bakı
mından Türkiye'den farklı değildir, öyle olduğu 
halde- orada çok daha pahalı satılmaktadır. Bizde 
seviye daha ucuz kalmaktadır. 

Keza şunu arz etmek isterim ki, doğrudan 
doğruya petrol müstahsili olan memleketlerden, 
meselâ Almanya gibi büyük miktarda, takriben 
3 400 000 ton petrol istihsal etmekte olan bir 
memlekette dahi petrol ve müştekatından mühim 
miktarda vergi alınmaktadır, Türkiye'de alınma 
masına imkân tasavvuru zannederim ki biraz 
güçtür. 

Netice itibariyle muhterem arkadaşlar; akar 
yakıttan, Hazine hissesinin alınmasına devam 
edilmesi hususundaki esbabı mucibeleri tekrar 
zikretmek, arz etmek mecburiyetindeyim: Tür-
kiyede satış fiyatlarına nispetle bu verginin kal-
dırılmasiyle kaldırılmaması arasında:, maliyete 
intikal bakımından, büyük bir fark mevcut bu
lunmaması keyfiyeti sarihtir.. Diğer taraftarı 
bütçemize bu vergi 100 milyon liralık bir vari-
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dat lüssesiyle, masrafların karşılığı olarak, in
tikal etmiş bulunmaktadır. Yüz milyon liralık 
bir varidat hissesinin feragat edilmiyecek bir 
ehemmiyette bulunduğunu da, bütçe müzakerele
rinin devam ettiği bu sırada, arkadaşlarım tak
dir buyururlar. Bu bize ağır gelen bir vergi 
değildir. Maliyete, istihsale inikası mühim mik
yas taşımamaktadır. Bir milyar liranın 900 mil
yon lirasını feda ettikten sonra Heyeti Celileri i-
zin yalnız yüz milyon lira gibi halen maliyetler
deki tesiri aynen devam eden ve daha fazla art
ması varit hulunmıyan bir verginin muhafazası
na karar vermiş olması halinde dahi bu, memle
kette ithalât.maddeleri bakımından hakiki bir 
ucuzluk unsuru olacaktır. Daha doğrusu paha
lılığı frenlemenin geniş mikyasta, tahakkukunu 
temin edecektir. Demin arz ettiğim gibi, vergi
nin kalmasiyle kaldırılması arasındaki fark aşa
ğı - yukarı % 25 - 30 nispetinde ithal eşyasının 
maliyetine tesir eder. 

Bir noktaya daha işaret, edeceğim. Bir arka
daşım, bu Hazine hissesinin kaldırılmasını şeke
re ve tekel maddelerine yapılan zamla alâkalı 
gösterdi. Vaziyet böyle değildir arkadaşlar. Ha
zine hissesinin kaldırılması ile tekel maddelerine 
ve şekere yapılmış olan zam arasında hakikaten 
bir münasebet yoktur. Hazine hissesinin kaldı
rılmasının sebebi, prim ayarlamasından sonra 
ithal eşyasından alınacak Gümrük Resmi 500 
milyon liralık bir artış gösterecek ve prim ayar
laması dolayısiyle gümrükte alman İstihsal Ver
gisinde de 580 milyon liralık bir artış olacağı 
keyfiyetidir. Yani bunlardan bütçeye bir milya
rı mütecaviz bir miktar intikal etmiş olacaktır ki 
bunun, Hazine hissesinin bir pahalılık yaratma
sı pahasına ipka edilmesi düşüncesi vâridola-
maz. Bu itibarla kaldırılmıştır ve kaldırılması 
da bir ucuzluk vesilesi olacaktır. Aynı zamanda 
diğer zamları endirekt olarak telâfi etmiş ola
caktır. Mâruzâtım bundan ibarettir, 

REÎS — Ahmet îspirli. 

AHMET ÎSPÎRLİ (Tokacl) — Muhterem ar
kadaşlarım; hepimiz biliyoruz ki, 1952 senesinin 
22 Eylül kararlarından sonra daimî bir tempo 
ile, nihayet 4 Ağustos tarihine kadar akıcı bir 
surette dış piyasa ile iç piyasa arasında büyük 
farklar sağlıyacak şekilde ithalât ve ihracattaki 
aksaklığı vücuda getiren paranın ayarlanmasına 
lüzum hissedilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlar; sayın Maliye Vekili

nin, paranın ayarlanması hususunda almış oldu
ğu kararların piyasadaki inikaslarını hepimiz 
takibetmiş bulunuyoruz. Eğer bu kararlar sami
miyetle takibedilmiş olsaydı bugünkü gümrük 
hâdiseleri, gümrükten mal çekip çekmeme husu
sunda tüccar üzerinde mevcudolan mütereddit 
haller vukua gelmiyecekti. Çünkü birinci ithal 
kotaları dolmadan alman kararlar tüccarı iki 
türlü fiyat üzerinde, şaşırtıp malı çekip çekme
mekte mütereddi^ bırakmıştır. Çekilen mallar 
da ihtiyaç dolayısiyle değil, ucuzluk meydana 
gelmiyeceği korkusuyla piyasada hücuma uğ
ramıştır. Yoksa ucuzluk olacağı endişesiyle de
ğil. 

ikinci duruma gelince: Muhterem arkadaş
lar, biliyorsunuz ki, ithal malları alınan kadar
lara göre piyasada bir fiyat bulur ve satılır. 
Bu fiyatların bu şekilde olması ve alman ted
birler ve verilen kararlar Hazinenin menfaatini 
koruyucu olmaktan ziyade onun aleyhine olmuş
tur. Çünkü arkadaşlar, piyasada henüz iştira 
kudreti varken, birçok mallar, henüz talebedi-
lirken Maliye Vekâletinin, Hazinenin aleyhine 
aldığı bu kararların ne sebebe dayandığı, ne 
sebeple alındığı piyasada bir türlü anlaşılama
mıştı. 

REÎS — Ahmet Beyefendi, zatıâliniz Maliye 
Encümeninde kanunun müzakeresinde muhale
fetiniz yoktur. Dahilî Nizamnamenin 34 ncü 
maddesinin son fıkrasına göre, muhalefetiniz 
mazbatada musarrah bulunmadıkça aleyhte ko
nuşamazsınız. 

AHMET ISPÎRLÎ (Devamla) — Muhalefet 
etmiyorum. 

EEÎS — Ben size Dahilî Nizamnamenin 34 
ncü maddesinin son fıkrasını hatırlatıyorum. 

AHMET ÎSPÎRLÎ (Devamla) — Biz Maliye 
Encümeninde birçok maddeler üzerindeki Hazi
ne hissesinin kaldırılmasına taraftar olduk. El
bette bunu arzu ettik, çünkü memlekette bir 
ucuzluğa gitmeyi hepimiz istiyorduk. Bu se
beple muhalefet etmedim. Yalnız akar yakıt 
üzerindeki münakaşalarımızda, gazdan hissenin 
kaldırılmasını Maliye Encümeni olarak mütte-
fikan istedik. Bu ancak 13 milyon lira kadar bir 
şeydi. Memlekette içtimai politika bakımından 
hiç olmazsa bu kadarının da tasvibi doğrudur, 
diye düşünmüştük. 

Akar yakıt meselesini diğer memleketlerle 
mukayese ettiğimiz zaman bu mukayeselerin 
iştira teorisine göre hesaplanması icabederken 
burada ancak bu kur üzerinden yahut kendi 
yaptıkları döviz piyasası ürerinden fiyatları 
bahşediyorlar. Bu iştira kudretlerine göre ucuz 
mudur, pahalı mıdır, bunu Nisan ayında Al
manya'da gördük. Bir işçi ayda 300 mark alı
yor ki bizim paramızla 1 200 lira ediyor. İçti
mai politika bakımından aldığı paranın, bir işçi 
yahut sabit gelirli ancak beşte birini ikametgâh 
masrafı olarak verir. Yüzde seksenini diğer ih
tiyaçlarına harcar. Halbuki bunların iştira teo
risi düşünülmeden bu fiyatlar tesbit ediliyor. 

REÎS — Ahmet Bey, devam buyuruyorsu
nuz: Zatıâlinize encümende muhalif kalmadık
ça aleyhte konuşamıyacağmızı hatırlatırım. De
vam buyurduğunuz takdirde sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım. 

AHMET ÎSPİRLÎ (Devamla) — Elbette 
Türkiye'de, vasıtaların bu kadar fiyatla satıl
dığı yerde, akar yakıttan Hazine hissesi almak 
piyasada bir pahalılık hissi gösteremez. Bu fiilî 
bir istikrar unsurudur. Bugün akar yakıttan 
Hazine hissesi almak doğrudur. (Soldan, «de
mek doğru buluyorsun» sesleri) Hazinenin men
faati bakımından doğrudur. Biz içtimai politika 
bakımından gazdan Hazine hissesinin kaldırıl
masına taraftarız, Maliye Encümeni de bu hu
susta karar vermiştir, arkadaşlarım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
' REÎS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlarım, bil
diğiniz şekilde 6933 sayılı Hazine Hissesi Ka
nunu 1 Mart 1957 tarihinde yürürlüğe girmişti. 
Kabul bııyurulmuş olan bu kanunla ithal eşya
sına tahsis olunan dövizlerden % 40 nispetinde 
bir Hazine hissesi alınmakta idi. Hatırlıyacağı-
mz şekilde, bu kanunun esbabı mucibesi olarak 
iki nokta ileri sürülmüştü. Birincisi, bugünkü 
kalkınma devresinin muhtacolduğumuz gelir 
kaynaklarının sağlanması; diğeri de o günkü 
konjonktür şartlarına göre ithal edilen malla
rın ithalâtçılara sağladığı menfaatin, memleke
tin iktisadi durumunun haklı gösterdiği bir se
viyede tutulması keyfiyeti idi. 

Kanunun kabul tarihinden bu yana iki sene
ye yakra bir zaman geçmiş bulunmaktadır, Bu 
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devre zarfında, bildiğiniz şekilde, Hükümet 
4 Ağustos tarihinde büyük dış krediler ve yar
dımlar temin etmiştir. Döviz alım ve satımın
da yeni bir prim esası kabul edilmiştir. Hükü
metçe şümullü iktisadi ve malî tedbirler alın
mıştır. Kanunun iki mucip sebebinden birisi bu 
suretle ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan malî bünyemizde meydana ge
len- büyük genişlik ve salâh, aynı zamanda ye
ni temin olunan yardımlarla ithalâtın çok geniş 
ölçüde artacak olmasının varidatta doğuracağı 
genişlik sebebi ile Hazine hissesinin kaldırılma
sının meydana getireceği noksanlığı telâfi etmek 
imkânı da hâsıl olmuş bulunuyor, icrayı Hükü
met etmek, bir bakıma, zamanında tedbir alma 
sanatı demektir. Evvelce ileri sürülmüş olan 
mucip sebeplerle bu kanunu getiren Hükümet 
bugünkü şartlara göre bu kanunu il ga. etmeyi 
lüzumlu ve faydalı bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun ilgası hak
kında iyi sözler söylenmiş olmasına rağmen, su
reti umumiyede muhalefet tarafından birtakım 
tenkitler yapılmış ve âdeta bir kısım arkadaş
lar konuşmasını bunun bir ucuzluk âmili değil 
de bir pahalılık âmili olacakmış gibi bir hava 
yaratılmak istenmigtir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun temin et
tiği hasılat, 1958 bütçemizde 350 milyon lira ola
rak tahmin olunmuştu, akar yalat hariç 250 mil
yon lira idi. Bu kanun kaldırılmamış bulunsay
dı 1959 bütçemize, bugünkü ithalât imkânlarımı
za göre, temin edeceği gelir tam bir milyar Türk 
lirası idi. Bir milyar Türk liralık bir vergi hâ
sılasından vazgeçilirken, çeşitli ithal eşyasından 
% 40 nispetinde alınmakta olan bir hisseden, 
bir gelirden vazgeçilirken bunun bir ucuzluk 
âmili olmıyacağmı, fiyatlara müspet tesir otmi-
yeceğini ve yine ithal eşyasında bir ucuzluk te
min etmiyeeeğini iddia etmek mümkün değildir. 
Bir taraftan şu maddelere şu şekilde zamlar ya
pıldı, diye tenkit yapılırken öte taraftan kaldı
rıldığı takdirde bir milyar liralık bir varidat 
noksanlığı meydana getirecek olan ve % 40 nis
petinde bulunan bu hissenin ithal eşyasında 
meydana getireceği ucuzluk aşikârdır. 

Bâzı arkadaşlar, bu kanunun daha önce ge
tirilmesi gerektiğinden bahsettiler. Hükümet, 
yetkisine dayanmak suretiyle, 22 Eylülde çı
kardığı bir Kararname ile mühim bir kısım eş-
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yadan Hazine hissesi kaldırılmıştı. Bu kanun 
tasarısı Meclise bir ay önce verilmiş, fakat alâ
kalı komisyonlardan geçmek suretiyle bugün 
Yüksek Heyetinize gelebilmiştir. Onun için 
kânunun getirilmesinde gecikilmiştir şeklinde 
by* noktai nazar ileri sürmek doğru değildir. 

Bir arkadaşımız; bu kanun ilga edilmeden 
önce ithal olunan mallarla bu kanun çıktıktan 
sonra ithal olunacak eşya arasında bir fiyat 
farkı hâsıl olacağını söylediler. Arkadaşımızın 
fikrine uyarak bu kanunu dört ay önce getir-
seydik yine de bu eski ve yeni fiyatlar arasında 
birtakım farklar olabilecekti. Demin Sözcü ar
kadaşım temas etti. 4 Ağustostan bu yana, güm
rüklerden çekilen mal miktarı çok az olmuştur. 
Ağustos ayında ithal kıymeti ancak 14 milyon 
lira ve Eylül ayında ithal kıymeti ancak 18 mil
yon lira ithalât eşyası gümrükten geçmiştir. 
Sonra yeni verdiğimiz kotalardan pek cüzi bir 
eşya gümrüklerimize gelmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla piyasada ilci fiyatlı, iki türlü eşya bu-
lunmıyacaktır. 

Birincisi % 40 Hazine hissesine tâbi olarak 
girmiş eşya, diğer Hazine hissesi kaldırıldıktan 
sonra giren eşya şekilde geniş çapta. İM grup 
'eşya bulmıınıyacalktır. • 

Kaldı ki, Hazine hissesi Kanununun yürür
lüğe girdiği anda da aynı şeyden bahsetmek 
mümkündü. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce ithal edilmiş eşya mevcuttu. Kanun yürür
lüğe girdikten sonra ithal edilecek eşya mevcut
tu. Kanun konulsun v<eya ilga edilsin, hangi ta
rihte olursa olsun, her iki ahvalde de bu müta
lâaları yürütmek mümkündür, ama doğru değil
dir. 

Konuşan arkadaşlarımızdan bir kısmı, ayın 
25 ne kadar gümrüklerden eşyanın çekilmesi mec
buriyeti konulduğu halde, bugün ayın 24 üdür, 
binaenaleyh müddet kalmamıştır, tüccar büyük 
sıkıntıya uğrıyacaktır, şeklinde mütalâalar iteri 
sürdüler. 

Sözcü arkadaşımın temas ettiği gibi, bunu na
zara almak suretiyle Hükümet bugün yapmış ol
duğu bir tebliğ ile eşyanın gümrüklerden çekil
mesi müddetini önümüzdeki ayın onuna kadar 
uzatmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, gümrükler
de malı bulunan tüccarlar için ileri sürülmüş 
olan bu mahzur ortadan kaldırılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet çok defa yal
nız varidat düşünür zannolunıır. Demin temas 
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ettiğim gibi, 1959 bütçesine bir milyar lira gelir 
temdn edecek olan bir varidattan vazgeçmek su
retiyle, akar yakıt hariç, Hazine hissesini kaldırı
yoruz. Akar yakıttan bütcjeye girecek olan vari
dat 100 milyon liradır. Bu miktar 1959 bütçesi
nin gelir tahminleri arasında yer almıştır. Esasen 
akar yakıttan alınmakta olan Hazine hissesi bü-

-yük bir şey değildir. Zira akar yakıttan Hazine 
hissesi, kıymet değil, sıklet üzerinden alınır. 

Ahmet İspir arkadaşım, «İçtimai adalet bakı
mından Maliye Encümeninde, gazdan almanakta 
olan Hazine hissesinin kaldırılmasını, doğru bul
duk» dedi. 

Muhterem arkadaşlar, gaz üzerinden alman 
Hazine hissesi litrede 1 kuruştur. 4 kuruş elbette 
ki, bir kıymeti temsil 'eder, ama bunun içtimai 
bakımdan'büyük bir yardım teşkil edeceğini ileri 
sürmek mümkün değildir. Benzinin litresinden ise 
10,8 kuruş Hazine hissesi alınmaktadır. Buna mu
kabil, akar yakıtın bütçemize temin ettiği Hazine 
hissesi geliri 100 milyon Türk lirasıdır. Arkadaş
larımız diğer memleketlerle mukayesesini yapıp 
işi başka bakımdan mütalâa ettiler. Demin arz 
ettim, tekrar edeyim : Petrol istihsal eden, akar 
yakıtı kendisi istihsal eden memleketlerde dahi 
akar yakıt fiyatı Türkiye'den daha pahalıdır. 
Kaldı ki, biz, akar yakıtı döviz vermek suretiyle 
temin etmekteyiz. 

Arkadaşım okudu, Londra'da bir litre benzin 
bizim para ile 118 kuruştur, bizde ise Ankara'da 
88 kuruştur. İngiltere, dünyanın en büyük akar 
yakıt istihsal eden memleketlerden birisidir. 

Almanya'da, Hamburg'da 134 kuruştur. Al
manya'da büyük ölçüde akar yakıt istihsal eden 
memleketlerden birisidir. Fransa'da, Paris'te 
189 kuruştur. O Fransa ki, büyük ölçüde akar 
yakıt istihsal eden memleketlerden birisidir. 

İsviçre'de, Zürih'te 100 kuruş, 
İtalya'da, Roma'da 107 kuruş, 
İsveç'te, Stokholm'da 118 kuruş, 
İsrail'de1168 kuruştur. 

İsrail'de akar yakıt istihsal eder. Bizde ise 
arz ettiğim gibi, Ankara'da benzinin litresi 88 
kuruştur. Bu bakımdan, diğer memleketlerle mu
kayese ettiğimiz takdirde, döviz vererek almakta 
olmamıza rağmen bizde akar yakıtın, kendisi akar 
yakıt istihsal eden birçok memleketlere nazaran 
çok daha ucuz olduğu nazara çarpar. Kaldı ki, 
bütçemiz bugün için 100 milyon lira gibi büyük | 

bir varidat temin etmekte ve 1959 bütçesinde 
yer almış bulunmaktadır. Bu kanunun ilgâsı su
retiyle bir milyarlık bir vergi hasılasının kaldı
rılmasını göze alan Hükümeti tebrik eden arka
daşlarıma teşekkür ederim. Zannediyorum ki, 
bâzı takrirler verildi, Bütçe Encümeni mazba
tasının müzakereye konulmasını ve kabulünü 
Yüksek Heyetinizden istirham ederim. (Soldan, 
alkışlar). 

• REİS — Necati Topcuoğlu. 
NECATİ TOPCUOĞLU (Afyon Karahisar)) 

— Muhterem arkadaşlarım, Bütçe * Encümeninde 
raportörlüğünü yapmış olduğum Hazine hissesi
nin kadırılması hakkındaki kanun lâyihası hak
kında benden evvel birçok arkadaşlar fikirlerini, 
görüşlerini Yüksek Heyetinize arz ettiler. Bu iti
barla bendeniz çok kısa konuşacağım. 

Bu kanun, iki ana hükmü ihtiva etmektedir. 
Birisi muhtelif ithalât maddeleri üzerindeki Ha
zine hissesinin kaldırılması, diğeri ise bir kısım 
akar yakıtlarda bu kaldırma kefiyetinin bırakıl
ması hakkındadır. Şayanı teşekkürdür ki, Hü
kümet tarafından portesi 1958 bütçesine naza
ran 250 milyon tutan ve esasında 7 - 800 mil
yonu geçen bir verginin kaldırılması hakkındaki 
teklifin Hükümet tarafından Yüksek Huzuru
nuza getirilmiş olması memnuniyeti mucip bir hal 
olduğu gibi, teklifin bu kısmının Yüksek Mecli
sin, hemen hemen umumiyetle tasvibine uğramış 
olması da aynı derecede memnuniyete şayandır. 
Bu da yeni ele alınmış bulunan iktisadi tedbir
d i n Hükümet ve Yüksek Meclis tarafından itti
fakla doğru görülmüş olduğunu gösteriyor. 

İkinci kısım; akar yakıtlardan alınmakta olan 
Haziıfe hissesinin bırakılmasıdır. Bu hususta 
benden evvel konuşan birçok arkadaşlar bunun 
kaldırılmasının doğru olacağını, bir kısım arka
daşlar da bugünkü haliyle ipkası yolunda fikir
lerini arz ettiler. 

Filhakika biraz evvel Sayın Maliye Vekilinin 
de Yüksek Heyetinize arz ettiği gibi, bunun ye
kûnu gayet cüzidir. Ancak, cüziyetine rağmen 
maliyetler üzerinde tesiri vardır. Şunu unutma
mak lâzımdır ki, her hangi bir maddenin mali
yetinin mümkün olduğu kadar ucuz olması ba
kımından hareket doğrudur. Ekonomik gelişme 
ve iktisadi manzume içinde maddelerin muay
yen bir derecede ucuz olmasını sağlıyabilir ama 
mümkün mertebe ucuza getirmek yolunu takip, 
iktisâdi manzumenin ahangini bozabilir. 

— 279 — 
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Bâzı arkadaşlarımızın ileri sürdükleri ger

çek kısımlar Hükümetin almış olduğu tedbirler- i 
le bertaraf edilmiş olur. 

Netice olarak bendeniz teklifin aynen kabu- I 
lünü istirham ediyorum. 

REİS — Efendim; üç kifayet takriri vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hazine hissesinin kaldırılmasına aidolup mü- i 

zakeresi cereyan etmekte olan tasarı hakkında
ki konuşmalar Yüksek Meclisi kâfi derecede te
nevvür etmiş bulunmaktadır. 

Müzakereye son verilmesini arz ve talebede-
rim. 

îçel Mebusu 
Sami Göknar 

Yüksek Riyasete 
Görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Yüksek Riyasete 
Hazine hissesinin kaldırılması hakkındaki 

müzakerelerin kifayetini arz ederiz. 
Bursa Mebusu Bursa Mebusu 
Hilâl ülman Nurullah Tolon 

REÎS — Kifayet aleyhinde; Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım; yüz milyonluk bir mükellefiyeti kal
dıracağız, veyahut ipka edeceğiz. Bu kadar mü
him bir mevzu üzerinde konuşuyoruz. Ben bir
çok arkadaşımın tenevvür ettiğini sanmıyorum. 
Sonra dikkatinize arz edeyim ki; bu kifayet 
takrirlerinin vekillerin konuşmasından sonra ve
rilmesi bir âdet haline geldi. Zannediyorum bu 
suretle vekillerin kifayetsiz konuşmalarını ki
fayet takrirleriyle önlüyoruz. (Soldan, Allah, 
Allah sesleri), (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Efendim, okunan takrirleri dinle
miş bulunuyorsunuz. Kifayeti müzakereyi rey
lerinize arz ediyorum; kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum; kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Pirinci maddeyi okuyoruz ; j 
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Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Ha

zine Hissesinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyîe alınacak Hazine Hissesi 
hakkındaki 6933 sayılı Kanıma bağlı listede ya
zılı eşyalardan alınmakta olan Hazine Hissesi 
(Gümrük giriş tarife cetvelinin 27.10 tarife po
zisyonunda yazılı akar yakıtlar haricolmak üze
re) kaldırılmıştır. 

R E Î S — Madde üzerinde, buyurun Selim So-
ley. 

SELÎM SOLEY (Ankara) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; Hazineye bir milyar lira temin 
edecek olan Hazine Hissesinin kaldırılmasını şah
san memnunlukla karşılarım. Ancak, gerek en
cümen adına konuşan arkadaşımızın gerek muh
terem vekil beyin sözlerine şahsan iştirak etmi
yorum. Şöyle ki, bize burada, yüksek huzuru
nuzda daima Avrupa'da akar yakıtın şu kadar 
fiyata satıldığı söylendi. îşin hareket noktası 
petrolün, akar yakıtın şurada şu fiyatla, burada 
bu fiyatla satılmakta oluşu değildir. Biz kaça 
alıyoruz, kaça satıyoruz ? İş bundadır. 

Muhterem arkadaşlarım; benzinin depoları
mızda teslim gümrüksüz maliyeti, son ayarlama
da alman üç misli fiyat düşürmesinden sonra 

- tonu 138 lira yani bir kilosu 13 kuruş 80 santim
dir. Gazın fiyatı; tonu 118 lira 74 kuruş, yani 
kilosu 11 kuruş 80 santim. Motorinin de maliye
ti gümrükte Türk depolarına teslim 109 lira to
nu ; kilosu 10 kuruş 90 santimdir. 

Şimdi, elimize bu kadar ucuz gelmiş olan 
akar yakıtı, takdir edersiniz ki, tam sekiz mis
line müstehlikimizin deposuna, köylümüzün lâm
basına sevk ediyoruz. Mesele, İngiltere'de akar 
yakıt fiyatlarının şu fiyatta oluşu değil, biz bu 
maddeyi memleketimizde, aldığımızın kaç misli
ne satıyoruz meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, maliyet ile kâr ediş 
arasındaki farkın dünyanın neresinde böyle 
8 misline çıktığını arkadaşlardan duymak is
terim. 

NAZIM TANIL (Yozgad) — Onlar biz
zat istihsal eden memleketler. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, akar yakıtın bu üç ana maddesinin 
neden bu fiyatlara yükseldiğinin sebepleri şun
lardır. Gümrük Resmi, belediye hissesi, ardiye 
parası, İstihsal Vergisi, benzinde kilo basma 
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27 kuruş, gazda 10 kuruş ve motorinde 8,5 
kuruştur. Hazine hissesi, fon, fire, umumi mas
raf, yüleme ve nihayet kâr olarak, bu mad
delerin Türkiye'ye gelmek için sarf ettikleri 
kilometreler adedi sayısında ve muhtelif nam
lar altında vergi ve masraf alınmaktadır. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Yol parası da var mı ? 

SELİM SOLEY (Devamla) — Süleyman 
Bey, Türkiye limanlarına teslim fiyatı diye 
yöylediğime göre hâlâ «yol parası var mı?» 
denebilir mi? Teslim deyince yol parası gön
derene ait demektir. 

'Şimdi Hükümet eliyle yapılmış zamlarla 
13 kuruş 80 santime gelen miktardan sonra 
bir de belediye çıkıyor, ben diyor, Gelirler Ka
nunun 30. maddesi gereğince motorin ve benzine 
kiloda iki kuruş İstihlâk ve bir kuruş da Asker 
Ailelerine Yardım zammı yaparım, gazdan da Be
lediye Resmi olarak bir ve Asker Ailelerine Yar
dım yarım kuruş tahsil ederim, diyor. Zam 
kamburuna bir kambur da o kadar. 

Arkadaşlarım Avrupa'nın hangi şehrinde 
bir benzin, gaz veya motorin'e litre başına 12 
Çeşit vergi yülenerek böylece 13, 80 den 92 
kuruşa çıkarılmıştır? Vekil Bey misal vere
bilir mi? 

Avrupada'ki fiyatları biliyorsunuz, evet 
dedikleri doğru, Avrupa'nın muhtelif memle-
ketlerindfi mevzuubahsettikleri fiyatlar doğ
rudur, fakat bu fiyatlar yalnız bir lirası 30 
kuruş eden memleketlere mahsustur. Bir İtal
yan İngiltere'ye, gittiği zaman benzini bizim 
aldığımız gibi 114 kuruşa almaz. Fakat lirası 
'30 kuruş eden Türk, benzini, dünyanın en pa
halı fiyatiyle alır. Fakat hakikatte Londra'
da benzin 50 kuruşadır. (Soldan, anlıyamadık 
sesleri) Arz edeyim; bugün dünyanın resmî 
kuru, dolar, 280 kuruştur. 

Ama Necmi Bey, gülmeyiniz, bizim de çok 
,güleceğimiz yerler var. Sizlere nekadar tepe
den baktığımızı da bilirsiniz. 

Arkadaşlar müsaade edin de söyliyeyim. 
Muhterem arkadaşlarım, bize alâkalılar j 

şuau izahta belki zorluk çekeceklerdir : Londra'
da, Fransa'da, Belçika'da, İtalya'da ne zamandan 
beri fiyatlar böyledir. Arkadaşlar, biz dolar 
fiyatına j&am yaptığımız günden beri fiyat-
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lar o seviyeye çıkmıştır. Haddizatında Fraii* 
sa'da," elçilik mensuplarına 25 franka, yani 13 
kuruşa, ahali de 75 franka, yani 38 kuruşa ben
zin alırlar. İşin doğrusu budur. Eğer Vekil 
Bey veya diğer sözcü aksini ispat ederse, yük
sek huzurlarınızda kendilerine tarziye veri 
rim. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, Servet Bey, ha
tibin sözünü kestiğiniz için birinci ihtarı yapı
yorum. 

Devam buyurun, efendim. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Arkadaşlar, 
Avrupa'daki fiyatlardır, diye önümüze serilen 
rakamlar, Türk parası 30 kuruşa düşürülme
den evvelki fiyatlar değildir, zira Türk parası 
bugün değerinin üçte birine indirilmiştir. Bize 
30 kuruş verip bir lira alan memleketlere gi
dersek, gazı, benzini ve motorini elbette yüz 
kuruşun üzerinde alırız. Fakat parasında böyle 
bir düşüş yapmamış ve buna zaruret hissefaıe-
miş memleketlerde gaz ve benzini demin söyle
diğim gibi bizden dörtte bir ucuza alırlar. Buna 
rağmen aksine Maliye Vekili ve Bütçe Encü
meni bize Londra'da benzin, orası benzini istih
sal eden bir memleket olmasına rağmen, şu ka
dar fiyata satılır, diye söyliyebilirse kendile
rine müteşekkir kalırım. Londra'da ne zaman
dan beri gazın kilosu, benzinin kilosu 100 kuru
şun üzerindedir? Bizim paramız düştükten son
ra, aradaki fiyatlar üç misli yükselmiştir. Had
dizatında bugün Fransa'da otomobilini benzin 
istasyonuna çeken bir insan 75 Fransız frangı 
verirse bir kilo benzin alır. Avrupa'ya birçok
larınız gittiniz, bunları benim gibi siz de gör
dünüz. 38 kuruşa benzin alan bir Fransız, 
vakıası karşısında Vekil Bey Türk parasının 
kıymeti düşürülmüş olduğundan dolayı diyor 
ki, bir Fransız benzini 189 kuruşa alıyor. Bu 
hakikata uyar bir beyan değildir. Orada akar 
yakıt pahalı değil, Türk parası ueuzdur. Bu
gün bir İngiliz İtalya'ya gelirse İtalya'da ala
cağı benzin için 40 - 43 kuruş verecektir. Ama 
bîr Türk oraya gider de dünya piyasalarında 
30 kuruşa satılır, bir lira yüzünden benzini ^al
mak için ödemek mecburiyetinde olduğu |para 
100 kuruştur. 

Muhterem arkadaşlar, affınıza sığınarak 
dünyadaki petrol benzin ve motorinin dünya 
fob teslim ton fiyatlarını söyliyeyim : 
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40 dolar benzin, 35 dolar gaz, 30 dolar civa

rında da motorindir. Şimdi arkadaşlarım, 40 
dolara alınmış bir şeyin tonu bize bugünkü he
sapla 400 dolar demiyeyim ama, 380 dolara sa
tılıyor. Bu kadar fahiş bir kârdan sağlanan 
para nereye verilirse verilsin, o da; (îster ya
tırım olsun, ister batırım olsun) haksızdır. Ya
pılmamalıdır, kullanılmamalıdır, arkadaşlar. 
Yazıktır, bu millete. 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım; ben Büyük Millet Meclisine 1057 
seçiminde iltihak ettim. Meclisten beklediğim 
içtimai adaleti göremediğim için itimat edin üz
günüm. (Soldan : «İstifa et» sesleri) 

İstifa edecekler belli, kimlerin edeceği, o da 
yakındır inşallah. 

Bu üzüntümün sebebini arz edeyim; 1958 
devresinden itibaren Meclis müzakeratınaı başla
dık, Memurların durumunu görüşüyoruz. Me
murlara zam yapılması, hâkimlere ödenek veril
mesi peşindeyiz. Ondan sonra bir sınıf insanları 
zengin etmek için Hazine hissesinden feragat 
ediyoruz, ithalâtçı tüccarları kazandırmak gaye
sini güdüyoruz. (Soldan, maşallah sesleri) Biz 
burada eğer içtimai adaleti tahakkuk cttireeek-
sek Anadolu'nun en uzak köyünde elektriği, 
mahrukatı olmıyan yüz binlerce köylü vatandaş 
ve dört çocuğu ile aldığı 150 lira maaşla geçine-
miyen memurun durumunu göz önünde bulun
durmamız icabederken bundan gaflet ediyoruz; 
hububat fiyatlarını sabit tuttuğumuz halde hu
bubatın maliyetine müessir olan akar yakıt mad
delerinden Hazine hissesi alacağız fikrinde ısrar 
ediyor; öte yandan memlekete lüks eşya, tırnak 
boyası, envai lüks makina ve saire getirmekle 
bunlardan Hazine hissesi almıyacağız, diyoruz. 
Memlekette en çok iş- gören ufak memur dediği
miz zümredir. Memurlar, Büyük Millet Meclisi
ne gözünü, kulağını dikmiş her halde bizim ma
aşımıza zam yapacaklar, ekmek paramıza zam 
yapacaklar diye her saat beklerken Meclisin ka
pısını kilitleyip tatile gidiyorlaır. (Soldan; gü
rültüler, sadede gel sesleri, Meclisin kapısını ki
litlemek ne demek, tavzih et sesleri) 

REİS — Arkadaşlar, lütfen hatibin sözünü 
kesmeyin. (Gürültüler) Gümüşel, size birinci ih
tarı veriyorum. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Buyurun. 
REİS — Lütfen sakin konuşmanızı ve birin-
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ci madde üzerinde durmanızı rica ediyorum. 

HALİM ATEŞALP (Devamla:) — Konuş
turmuyorlar ki. 

REİS — Size müdahale eden arkadaşa ihtar 
verdim. Lütfen konuşmanıza devam ediniz. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Çok te
şekkür. ederim., (Soldan : Reis Be} ,̂ Meclisin ki
litlenmesi ne demek sesleri) 

REİS — Arkadaşımızın ifadesi iyice anlaşı
lamamıştır. Zabıtların tetkikini mütaakıp ken
disi kürsüye davet edilecektir. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Siz benim 
sözlerimi sakin olarak dinlemek durumundası
nız. Dinlemiyorsanız kalkan gidersiniz. (Soldan; 
gürültüler, gülüşmeler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
HALİM ATEŞALP (Devamla) — Arz ede

ceğim; maksadım şudur : Memleketin içerisinde
ki gazyağı ve diğer akar yakıtın hububat fiyat
larına ve hububat fiyatlarının maliyetine yaptı
ğı tesirleri göz önüne alarak; memleketimizde 
elektriği olmıyan yerlerde fakir memurlar, köy
lü vatandaşlarımız, daha hâlâ çıra kütüklerinin 
karşısında oturmaktadırlar. Bunlar 4 kilo gaz
yağı temin etmek bakımından 1 nci maddedeki 
akar yakıtlarda kabul ettiğimiz Hazine hissesinin 
kaldırılması ve buna mukabil lüks sayılan eşya 
üzerinde Haizine hissesinin devamını temin mak-
sadiyle birinci maddenin yeniden gözden geçiril
mesi için maddenin encümene iade edilmesini ri
ca edeceğim. Bu hususta bir de önerge veriyo
rum. (Gülüşmeler) 

REİS -— Hamza Eroğlu. 
IIAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, Hazine hissesinin kaldırılmasını 
memnuniyetle karşılıyorum. Benden evvel bir
çok arkadaşlar, Yüksek Meclisin huzurunda 
işaret buyurdukları aynı fikre aynı hususa ben 
de temas edeceğim. 

Hazine hissesinin kaldırılması mevzuubahs-
olduğu şu anda bir istisna tanınmıştır. Ben 
Yüksek Meclisin huzurunda bu istisnayı da kal
dırması zaruretini izah ederek bu mevzu üze
rinde durmasını rica edeceğim : Zirai istihsal 
bakımından bugün memleketin % 76 nüfusu
nu köylü teşkil eder. Millî gelirin aşağı - yukarı 
% 50 sini zirai gelir teşkil etmektedir. Bu va
ziyete göre millî gelir içinde zirai gelir ehem
miyet arz eder. Zirai gelir ehemmiyet arz etti-
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ğiııe nazaran zirai istihsal maliyetinin yüksel-
tilmemesi ve değerlendirilmesi bakımından akar 
yakıttaki Hazine hissesinin de kaldırılması lâ
zımdır. Ayrıca hammaddenin, yedek parçanın 
zirai gübrenin ve zirai ilâçların fiyatlarının 
2 - 3 misli yükseldiği bir anda hâlâ akar yakıt
tan Hazine hissesi alınması zirai istihsali aksa
tacaktır, köstekliyecektir, maliyetini, yükselte
cektir. Bundan başka muhterem arkadaşlar, 
akar yakıttan Hazine hissesi kaldırıldığı tak
dirde ticari emtianın maliyet fiyatları da düşe
cektir. Akar yakıttan Hazine hissesi alınması 
halinde sınai istihsale tesir edecek ve sınai istih
salin maliyetini de yükseltecektir. 

Bundan başka, gaz yağı gibi fakir halkın en 
mübrem ihtiyacı olan bir maddeden mutlaka 
Hazine hissesinin kaldırılması lâzımdır. Gaz 
yağı fakir halkın yaşamasına ümit veren vasıta
dır. Yaygın bir halk ihtiyacıdır. 

Maliye Encümeninin de haklı olarak belirt
tiği üzere gaz yağından mutlaka Hazine hisse
sinin kaldırılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir takrir veriyorum, 
1 nci maddenin, yalnız muayyen maddelerden 
değil, akar yakıt da dâhil bütün maddelerden 
Hazine hissesinin kaldırılması şeklinde tadilini 
teklif ediyorum; kabulünü rica ederim. Mâru
zâtım bu kadardır. 

REÎS — Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, Sayın Maliye Vekili, Hükümetin ne 
demek olduğunu, biraz evvel bize izah etti. Ha
kikaten çok faydalı idi. Hükümet demek, zama
nında lâzımgelen tedbirleri ve kararları almak, 
demektir, diyor. Çok doğru. Bu, bir sanattır, 
diyor, bunu zamanında alan hükümet muvaffak 
olur, diyor. Güzel. Ve Sayın Maliye Vekilinin 
bu bakımdan hakkı vardır. Hazine hissesini 
kaldırmakta Hükümet olarak zamanında hâdi
seyi düşünmüş, memleketin içinde bulunduğu 
pahalılık ve ihtiyacı nazarı itibara almış, bir 
nebze olsun, belki hayatı ucuzlatırım, diye Ha
zine hissesi gibi, mühim bir varidatı bütçesin
den çıkarmıştır. Şayanı tebriktir. Biz de haki
katen bu nevi tasarruflara muhalefet olarak 
bütün arkadaşlarımızla beraber iştirak ediyoruz 
ve doğrudur da. Yalnız bu işte anlıyamadığımız 
bir nokta var. Bugün memleketin en çok ihti
yaç duyduğu şey petroldür. Bugün memleketin 
en çok zaruret hissettiği meta petroldür. Mem-
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leketin dörtte üçü petrolle ışıklandırılır. Mem
leketin dörtte üçünü teşkil eden köylünün ışık
landırma vasıtası petroldür. Biz, evvelden kö
mür istihsal eden bir memleket olduğumuz için 
bütün nakil vasıtalarımızın kömürle işlemesini 
bir Hükümet, program olarak kabul etmiştik. 
Fakat 4 - 5 seneden beri bu karar her nedense 
kaldırılmış ve nakil vasıtalarının dörtte üçü 
petrolle işler hale getirilmiştir. Biz, henüz pet
rol istihsal eden bir memleket olmamakla bera
ber, bütün nakil vasıtalarımızı maalesef vapur
larımıza, hattâ son zamanlarda gelen lokomo
tiflere kadar, gazla işler bir hale getirdik. 

Şimdi deniyor k i ; dünyanın her yerinde pet
rol, mazot bizim memleketimizdeki fiyattan da
ha pahalıdır. Olabilir. Bu neyi ifade eder1? Pet
rolün fiyatının başka memleketlerde pahalı olup 
olmaması şayanı dikkat değil, bizim memleke
timizde o petrolün alınması kabiliyetinin mevzu-
ubahsolması lâzımdır, iştira kıymeti mühimdir. 

Beyefendiler, bundan 6 ay evvel istanbul'da 
Singer makinaları satılıyordu, tevzie tâbi idi, 
600 lira idi. Burla'nm vitrininde bu Singer ma
kinaları teşhir edildiği zaman, tramvaylar kala
balıktan işliyemez, halk kuyruk olur, Bankalar 
caddesini kapar ve Singer makinalarını 600 lira
ya almak isterdi. 

Beyefendiler, aynı Singer makinaları bugün 
yine bu ticarethanenin vitrinindedir ve tanesi 
2 300 liraya satılmaktadır ve kimse alamamak
tadır. Binaenaleyh petrolün" diğer memleketler
de ucuz veya pahalı olması bir şey ifade etmez. 
Petrol ucuz olsa dahi, onu iştira edebilecek kıy
metin mevcudolması lâzımdır. 

Bugün, köylüler, petrolü daha ucuza satmal-
mak zarureti içindedirler. Bu niçin dünülmüyor ? 
Bugün Ankara'dan İstanbul'a bir kilo eşya 25 
kuruşa götürülmektedir. Halbuki buna mukabil 
meselâ Paris'ten İstanbul'a gelen bir kilo eşya
nın nakil ücreti 21 kuruştur. 

Şimdi Hükümet, bir tedbir olarak, bütçeden 
bir milyar liraya yakın bir varidattan fedakâr
lık yapıyor. Sayın Maliye Vekili «Hükümet; za
manında tedbir almaktır» dedi. Bu beyana isti-
nadediyorum! Niçin gazdan alınan 100 milyon
dan fedakârlık etmiyor? Beyefendiler; bugün 
en büyük şehirlerimizden birisi olan istanbul'
un nakil vasıtasından çektiği ıstırabın hepinizin 
bildiğine kaaniim. Sabahları tünele binmek için 
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hâsıl olan kuyruk köprüden başlamaktadır. Oto
büs kuyrukları 150 - 200 metreyi bulmaktadır. 
Caddeler kuyruklardan kapanmaktadır. Niçin? 
Gayet basit. Taksilere zammedildiği için halk 
otobüslere hücum etti. Otobüslere de akar yakı
tın temini için bugünlerde zam yapılmak üzere
dir. İstanbul'da iki milyon insan var. Neden ve 
niçin otobüs yolcusunu vergiye tâbi tutuyorsu
nuz da, hususi otomobil sahiplerinden vergi al
mıyorsunuz? Niçin gazı ışıklandırmada vasıtası 
olarak kullananlar vergi verecek de diğerleri 
vermiyecek? Çünkü bu vergiyi verecek olanlar 
otobüse binenler, trene binenler, vapura binen
lerdir. Vergiyi bunlar ödiyeceklerdir. Eğer ana 
prensibe ittiba ederek, bu yüz milyonu vergiden 
muaf tutacak olursak, hiç olmazsa büyük şehir
lerimizdeki nakil vasıtası pahalılığına mâni ol
muş olacağız. Hiç olmazsa otobüslerin, vapurla
rın biletlerine yapılacak zammın önüne geçmiş 
olacağız. Bu bakımdan vergiyi, onu güçlükle 
veren vatandaşın omuzlarına yükleyip zenginleri 
bu vergiden uzak tutmak doğru değildir. Çün
kü zenginlerin verdikleri vergi hiç mesabesinde
dir. Otomobil sahibinin verdiği vergi onun naza
rında tesirsizdir. Fakat, otobüsle seyahat eden, 
evini petrolle ışıklandıran fakir vatandaş bakı
mından büyük kıymet ve ehemmiyet ifade eder. 
Ben Hükümetten rica ediyonım; tedbirin tam 
zamanıdır. Hükümet bu bir milyar fedakârlığı 
yaparken ve tam zamanı gelmişken, akar yakıt
tan alman kısmı da ilâve ederek, 100 milyon da
ha fedakârlık yapsın. Talebimiz budur efendim.. 

REİS — Hasan Hayati Ülkün Bey. 
Encümen söz talebediyor mu efendim? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) —- Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Meclisin müsmir çalışması hususunda celsenin 
bidayetinde itirazlarda bulunmuş olan bâzı arka
daşlarımızın, şimdi müstacel çıkması icabeden 
bir kanunun çıkmasını uzatmak hususundaki... 
(Sağdan, gürültüler, hayır öyle şey yok, sesle
ri.) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Teşekkürümüzü bildirmiştik. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (Devamla) -— Uzatmak hususundaki gay
retlerini kaydetmekle iktifa ediyorum. 
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Dikkat ediyorum arkadaşlar tekrar, tekrar 

aynı mevzu üzerinde konuşuyorlar. Müzakere 
ettiğimiz kanun Hazine hissesinin kaldırılması 
Kanunudur. İtirazlarına bendeniz de aynı şe
kilde mukabele etmek mecburiyetindeyim. 

Selim Soley arkadaşımız ne diyor; bu fiyat
ların dolar 2,80 üzerinden hesabedilmesi lâ
zımdır, diyor. Doların kıymeti 2,80 kuruştur. 
Paris'teki elçilik memurları şu kadar kuruştan 
benzin satmalır. Çünkü dolar kendisine 280 ku
ruştan temin edilir, diyor. Ve bununla bizim fi
yatların mukayesesini istiyor. Realite bu mudur 
arkadaşlar? Realite, bu defaki prim ayarlama
sından önce dahi, seyahatlere tahsis edilen dola
ra fiyat deb'lokaj kuru üzerinden, 560 kuruş 
üzerinden tatbik edilmiştir, 280 kuruş üzerin
den değil. Londra'da veya Paris'te benzine ne 
kadar ödediklerini merak eden arkadaşıma şu
nu da söyliyebilirim ki, ve pekâlâ bilirler ki, 
560 kuruştan aldıkları doların yanında dışarda 
serbest piyasadan 15 - 20 liraya dolar almak su
retiyle de ödemişlerdir. Binaenaleyh Londra'da, 
Paris'te bizim fiyatlarımıza nazaran pahalılık 
vardır ve deblokaj kuruyle hesabetsek dahi Tür
kiye'deki bugünün benzin, gaz fiyatları oralar
daki fiyatlardan daha ucuzdur. Bu bir vakıa
dır. Bu vakıayı inkâr etmekteki gayretlerinin 
sebebini bendeniz anlamıyorum. 

Halim Ateşalp arkadaşımız, bunda içtimai 
adalet görmüyorum, diyorlar. Eğer bu mevzu
da içtimai adalet yoksa nerede olacak? Bütün 
vatandaşlara arz olunan ithal malları üzerin
den alınmakta olan Hazine hissesi Vergisi kal
dırılıyor. Bu bütün müstehlik vatandaşlara, bü
tün istihsal hayatına tesiri olan bir mükellefi
yetin indirilmesidir; işte içtimai adaletin ta ken
disidir. Yekûnu bir milyar liraya varan bir 
vasıtalı vergi kaldırılıyor. İçtimai adalete bun
dan daha iyi müessir olacak bir mevzu olabilir 
mi? 

Muhterem arkadaşlar, şimdi meselâ gaz üze
rinden bu vergi alınmasın, demek cazip görüne
bilir. Fakat bunun tesiri ne olur? Arkadaşlarım 
hesabediyor; gazın sif fiyatı budur, satış fiyatı 
şudur, diyorlar. Ama bizde sif fiyatla satış fi
yatı arasındaki artış Hazine hissesinden mi ile
ri geliyor arkadaşlar? Farkı tevlideden istihlâk 
vergileridir. Arkadaşlar gelip İstihlâk Vergisini 

* kaldıralım mı diyorlar; Gümrük Vergisini ilga 

—284 «~ 



1 : 19 24.12 
edelim mi diyorlar? Böyle bir şey yoktur. Hü- ı 
kümet Hazine hissesini kaldırdığı için sanki bü
tün bu ağırlık, sif fiyatla satış fiyatı arasında
ki bütün fark gazdan alınmakta olan beş ku- I 
ruştan, bu Hazine hissesinden yahut motorinden 
alınmakta olan Hazine hissesinden ileri geliyor
muş gibi mütalâa beyan ediyorlar. 

însaf ile mütalâa edelim. Bugün Ankara'da 
gazın perakende satış fiyatı 82 kuruştur, kilo
su. Beş kuruşu kaldırırsak kilosu 77 kuruşa sa
tılacaktır. Şimdi, şimdiye kadar arkadaşlar ara
sında en insaflı konuşmuş olduğunu itirafa mec
bur olduğum Esat Mahmut Karakurt arkada
şımdan rica edeceğim, 82 kuruş fiyat 77 kuru
şa indirildiği takdirde vatandaş ucuzlama cldıı-
mu diyecek? Hiçbir tesir yapmaz arkadaşlar. 
Bu indirme vatandaşa intikal dahi etmez. 82 ku
ruş fiyat Şark vilâyetlerinde nakliye ücretleri 
ve sair ücretler dolayısiyle 100 kuruşun üzerine 
kadar çıkmaktadır. Bu sebeple 5 kuruşluk bir 
indirmenin vatandaşa bir fayda vereceğini iddia 
etmenin mümkün olduğunu zannetmiyorum. 

Şimdi insafından emin olduğum Esat Mah
mut Karakurt arkadaşım diyor ki, «Ödeme gü
cü» 82 kuruşla ödeme gücü yok ta 77 kuruşta 
mı var? Hele verdiği singer makinesi misali I 
hakikatle kabili telif değildir. Bir defa diyorlar 
ki, 6O0 liralık fiyat 2 300 liraya çıkmıştır. Böy
le bir yükselmeye haddi zatında imkân bulunma
dığını söylemek gayet basittir. Çünkü 600 lira
lık fazlabk bizim ayarlamadan sonra.. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Öyle değil efendim. 

REÎS — Karşılıklı konuşmayın efendim. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — 600 lira- j 
lık bir fiyatın yükselmesi üç misli olsa 1 800 lira J 
olur. Bizim esasen tevzin fonumuz vardı. Esa- j 
sen ithalâttan alman Hazine hissesi vergimiz 
vardı. Bunu kuvvetle ifade etmek lâzım, bizim | 
dolar ayarlamasından sonra bile fiyatlar hiç
bir zaman üç misline çıkmamıştır ve çıkamaz. I 
iki misli olması dahi şüphelidir. İki mislinin j 
altına düşmesi lâzımdır. Şimdi tevzin fonu, Ha- I 
zine hissesini kaldırıyorsunuz. Bütün bunların j 
kalkması suretiyle beri taraftan prim ayarla
masının tevlidettiği fark azaltılmıştır. Dedikleri j 
gibi de olsa gaz fiyatı ile alâkalı olmadığını j 
takdir edeceklerdir. Gaz fiyatında kaldırılması 
mevzuubahsolan şey, kiloda beş kuruştan iba-
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rettir. Bu beş kuruş tesir bakımından ehemmi
yetsizdir. Bugünkü fiyat konjonktürü içinde gax 
lâmbasında ayda iki üç litre gaz yakacak v a t e -
daşlar için mahsus olan bir kıymet ifade etme
mektedir. Tasarrufları 10 - 15 kuruştan ihaa?et 
kalır. Binaenaleyh buradan 5 kuruşun kaldırıl
masını istemek sadece bütçeye girmiş olan ICO 
milyon liralık varidatın sebepsiz olarak feda 
edilmesini istemektir. Çünki bunu kaldırırsanız 
bundan dolayı akar yak;t fiyatlarında bir 
ucuzlama intibaı katiyen hâsıl olmaz. Şimdi 
bu fiyatların endüstriye, nakliyata, enerjiye 
tesirinin de kendi hadleri dâhilinde mütalâa 
edilmesi icabeder. İstihlâk Vergisinin bir tesiri 
olabilir; çok daha büyük bacımdadır. Fakat akar 
yakıttan alınmakta olan 5 - 1 0 kuruşluk bir Ha
zine hissesinin petrolde, benzinde bir kilo ile 
katedilen mesafeye nakledilen malın l>ir kilosuna 
düşecek ücrette belki bir fark hâsıl olacaktır. 
Fakat fark son derece cüzidir. 

Esat Mahmut Beyefendinin ifade buyurduk:-
ları gibi Ankara'ya kilosu 20 kuruşa nakledi
len eşya bu vergi kalkarsa İstanbul'dan Anka
ra'ya 19 kuruşa mı nakladilecektir? B.öyle £ey 
yoktur arkadaşlar. Kiloya tesir edeeeği .miktar 
bundan çok azdır. Bir kilo benzinle kat'edeûeği 
mesafe ve o kilo benzinin taşıyacağı yük hacmi 
ile mütenasiptir. Bir kuruşla değil, helki san
timle ifade edilir. Bir yüz milyon liralık bir 
Hazine hissesini feda etmek için bunun muka
bilinde elle tutulur bir menfaat istihsal etme
miz lâzımdır. Burada böyle bir şey yoktur, önü
müzdeki sene ben ümidederim v« öyle temenni 
ederim ki, konjonktür o şekilde inkişaf etmiş 
olsun, akar yakıt üzerindeki Hazine -hissesine 
de lüzum kalmasın. Fakat bu seneki vaziyeti
miz bu değildir, muhterem arkadaşlar. Meselâ 
arkadaşımız itiraz ettiler ve kanun geç geldi 
dediler. Geç gelmesinin sebebi konjonktürün ne 
olacağının evvelden bilinememesindendir. Yani 
Hazine hissesinin kaldırılması hakkındaki Hü
kümet tetkikleri çok geniş zaman almıştır. Hü
kümet, Gümrük Resminden ve Gümrükte alı
nan İstihsal Vergisinden ne elde edilecektir, bu
nu bilmek ve ona göre tahminlerde bulunmak 
icabetmiştir. Onun için Kasım'dan sonra da bir 
zamana ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bugün Hazine 
hissesinin petrolden kalkmasiyle mashsus bir 
ucuzlama olacak, diye düşünülemez. Nihayet 
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lâmbasında petrol kullanan bir vatandaşın ay
lık bütçesinde 15 - 20 kuruşun ötesinde" esaslı 
bir tesir yapacağını iddia etmek mümkün de
ğildir. Böyle bir iddia, meselenin esasını bir ta
rafa bırakıp hissi donelere istinadetmektir. 
(Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
• Hatâ değildir, bunu katı olarak burada izhar 
ediyorsunuz. 

BBHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, bakınız siz bu noktaya giriyorsunuz. 
Bunda bir prestij noktası arıyorsunuz. Petrol
den Hazine hissesinin kaldırılması Hükümet 
için gayet kolaydır. Eğer bunu bir prestij me
selesi olarak alıyorsanız, Hükümet bu prestijin 
peşinde değildir. Sizin de olmamanız lâzımdır. 
(Soldan, bravo sesleri) Bu bir bütçe meselesi
dir, arkadaşlar. Yüz milyonluk bir meseledir. 
Yalnız yüz milyonluk bir mesele değil, kabul 
ettiğimiz birtakım tahsisatlar vardır, bunun ye
kûnu 40 - 50 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
Bu tahsisatlar için bugün bütçemizde karşılık 
yoktur. Bunun da hesaba katılmasiyle 150 mil
yon lira oluyor. Bunun karşılığın* nereden bu
lacağız? Emisyona mı gidelim! Emisyona git-
miyeceğiz. (Sağdan, «Tasarruftan,^tasarruftan» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım ,dediler ki, tasarruf 
edin; tasarruf mevzuunda Bütçe Encümenimiz
de daha ilk bütçelerin müzakeresinde ne derece 
azimkar ve titiz davrandığımızı pekâlâ biliyor
lar. Çünkü kendileri Bütçe Komisyonunda yer 
almışlardır. Tasarruf, bir kuruşunu dahi tasar
ruf yapabilmek için âzami gayreti Meclisiniz 
ve Meclisiniz namına Bütçe Encümeniniz yap
maktadır. 

Arkadaşlarımız bizim her hangi bir mev
zuda israfla hareket ettiğimizi iddia edemez 
ler. Tasarrufun âzamisini temin etmeye çalı
şıyoruz. Fakat bütçemiz 150 milyonluk bir 
tasarrufa müstait değildir. Bunu maliyeci 
arkadaşlar pekâlâ bilirler. Bütçede mümkün 
olan tasarruftan, kabul bıjyurduğunuz ilâve 
bâzı tahsisatın karşılığım temin edebilirsek 
Bütçe Encümeni olarak kendimizi mesut ve 
bahtiyar addedeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Otomobil 
saltanatı devam ediyor. 

REÎS — Sırrı Bey, rica ederim. 
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BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Arka

daşlarımızın hesapsız olarak sadece kelime 
oyunları ile bâzı safdil kimseleri aldatacak 
şekilde konuşacaklarına (sağdan, gürültüler) 

Müsaade buyurun, cümlemi tamamlıyayım, 
kelime oyunlariyle birtakım safdil kimseleri 
aldatacak şekilde konuşacaklarına katiyen ih
timal vermek istemem. (Sağdan, şiddetli gü
rültüler ve sözünü geri alsın sesleri) 

REÎS — Çok rica ederim, sükûneti ihlâl et
meyin. (Safdil kimseler kim? sesleri) 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Müsaa
de edin efendim. Kelime oyunlariyle birtakım 
safdil kimseleri aldatmak temayülünde ola
bileceklerine katiyen ihtimal vermek iste
mem, diyorum. Binaenaleyh meseleleri objek
tif olarak ele almak lâzımdır. Bu meselele
rin arkasında siyasi maksatlar gözetmemek 
iktiza eder; Bu bir bütçe meselesidir. Bu bir 
tasarruf mceslesidir. Bu meseleleri diğer hıı-
sulardan ayırmak lâzımdır. Bütçe Encümenin
de de aynı sözleri söyledim, îsmail Rüştü Ak 
sal arkadaşımız hak verdi, iltihak etti. Bu 
zihniyette hareket etmeğe mecburuz. Bu mese
lenin iddia edildiği gibi, vatandaşları ıztırap-
tan kurtarmak, ucuzluk yapmak falanla alâ
kası yoktur, varsa bile tesiri son derecede 
küçük, santimle ölçülecek kadar bir şeydir. 
Buna mukabil bütçeye olan tesiri 100 - 150 
milyon lira miktarmdadır. Bu yolda müza
kereleri yürütmekte ve uzatmakta hakikaten 
ifadesi olan Bütçe Encümeni raporunun ka
bulünü ve mümkün ise daha fazla uzatmadan 
fayda yoktur. Arkadaşlarımda zaruretlerin 
kabulünü bendeniz arz ve istirham ediyorum. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşanc) — Bir 
sual sormak istiyorum. 

REÎS — Kısa bir sual sormanız mümkün
dür, aksi takdirde sözler bittikten sonra sora
bilirsiniz ? Buyurun. 

NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — 
Efendim, biz akar yakıtın dörtte üçünü dışa
rıdan alıyoruz. Buyurduğunuz gibi dışarıda 
pahalı. Vaziyet böyle olduğuna göre niçin 
bize ucuza veriyorlar? Yani, bizde akar yakıt.. 

BEHZAT BÎLGÎN — (Devamla) — Anla
dım efendim arz ettim. Muhterem arkadaşlarım, 
akar yakıt fiyatlarında dünyanın bütün memle
ketlerinde maliyet olarak, sif olarak bir fark ol-
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înaz. Dünyadki bütün memleketlere akar yakıtlar 
tröstler tarafından satılmaktadır. Fiyatlar bü
tün memleketlerde aynı bulunmaktadır. Yalnız 
fiyatlardaki bu fark bizde olduğu gibi ihdas edil
miş olan vergi farklarından mütevellittir. Bu 
verginin diğer memleketlerde, bize nispetle daha 
ağır olmasıdır. Diğer memleketlerde de fiyat 
ların yüksek olması sadece vergiye inhisar et
mektedir. Maliyet bakımından her yerde aynı
dır. (Soldan bravo sesleri) 

REİS — Kısa bir sual soran mebusa Eeis ta
rafından ruhsat verilir. Nihat Bey, zatıâlinizin 
suali uzadı. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ben 
de devam etmiyorum. 

REİS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Nevşehir) — 

Muhterem arkadaşlarım, bir mükellef kütlesini 
muhatap tutması itibariyle, alıcı kütlesinin alış 
takatini tahfif-etmek maksadiyle bu kanunu ge
tiren Hükümeti ve Maliyeyi bihakkin tebrik ve 
takdir etmek yerinde olur. Bunun portesi bir 
milyara yaklaştığı için de Hükümetin mükellef 
yahut müstehlik vatandaşlar karşısında duyduğu 
hassasiyeti ve alâkayı göz önüne alırsak bu-ka
nunun ehemmiyetini bir kere daha tebarüz ettir
miş oluruz. 

Buraya kadar muhterem arkadaşlarla bera
ber olduktan sonra, gerek bütçe mülâhazasiyle 
gerek başka mülâhazalarla bir milyar civarında 
bir varidatı bir kalemde bir süngerle sildikten 
sonra 100 milyonun ipkasına şaşmamak mümkün 
değildir. (Sağdan, bravo sesleri) 

Şöyle arz edeceğim: Filhakika 100 milyon li
ra bütçe için bir yekûndur ama bir milyar daha 
muazzam bir yekûndur. Eğer bu kalemler ayrı 
ayrı tetkik edildiği takdirde Hazine hissesi kal
dırılan maddeler arasında benzinden daha terci
he şayan bir madde yoksa, akar yakıttan daha 
tercihe şayan bir madde yoksa bendeniz bu ka
nunu teklif eden Hükümetle beraber olmaktayım. 
Ancak eğer akar yakıttan daha şayanı tercih bâ
zı maddeler olabilir ki, bunun bir kısmında Ha
zine hissesi ipka edilebilir ve bir kısım akar ya
kıtın istisna edilebileceği hatıra gelemez mi idi? 
Yahut tamamen mükellefiyet akar yakıt üzerine 
tahmil edilecek yerde yüzde beş, on nispetinde 
bir Hazine hissesi aynen ipka edilemez mi idi? 

Bâzı arkadaşlarımız ve sözcü arkadaşımız, 
akar yakıt üzerinde Hazine hissesinin daha az 
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olduğunu, yabancı memleketlere göre bizde bil-' 
nun daha hafif olduğunu ve satış fiyatının yük
sekliğini yalnız Hazine hissesinden neşet etme
diğini, muhtelif vergi kaynaklarından ileri gel
diğini söylüyorlar. Anlatmak istediğim cihet bu
dur arkadaşlar. 

Filhakika akar yakıtın fiyatını yükselten se
bepler arasında bâzı vergiler, bâzı resimler mev
cuttur. Bunları tahfif veya Hazine hissesini il
ga ederek tadil edilemez miydi? Tevzin edemez 
miydi? Ve yine ben şunu öğrenmek isterim ki; 
Hazine hissesi ilga edilen maddeleri şümulüne 
giren saha ve müstehlikle akar yakıtın şümulü
ne giren saha ve müstehlik arasında ne gibi bir 
fark mevcuttur? Bendeniz samimiyetle arz ede
ceğim; bana gelen inikaslar her halde kendileri
ne de geliyor. Bu akar yakıt fiyatlarına vâki 
olan üç, beş kuruşluk zamdan sonra köylerdeki 
ziraat artık at, saban ziraatinden % 90 nispetin
de makinalı ziraate intikal etmiş olduğu için 
traktör, biçerdöğer, nakliye hususları bu üç, beş 
kuruş zamdan sonra vaktiyle dönümü on liraya 
sürdürülürken bundan sonra 16, 18, 20 liraya 
sürdürülecektir, diyorlar. Ve yine diyorlar ki; 
hepimiz traktör kullanmıyoruz; hepimizin zi
raat aletleri ve makinalari yoktur. Bu gibi vası
talara malik olan vatandaşlardan istifade etmeye 
mecburuz. Artık karasapanı, pulluğu terk et
tik. O halde bu mecburiyetimizi hattâ istismar 
eden makina sahibi olan kimseler karşısında 
15 - 20 lirayı böyle bir ücret olarak, tohumluk 
ve saire olarak tefrik ederek bir dönüm başına 
masraf 30 - 40 liradır. Halbuki bizim gelirimiz 
ancak bu kadar ya var, ya yoktur diyorlar. Her 
halde Maliye Vekili bunu tetkik etmiştir. Fakat 
bize bunu etraflıca izah etmelidir. Zirai istih
sal, memleketimizin sınai istihsalini de besle
mekte olan bir hinterlant, bir memba, bir kay
naktır. Bir taraftan, sanayide ucuzluk ve kolay
lığa doğru gitmekte olduğumuzu kabul ve iddia 
ederken bu sınai sahayı besliyecek olan ziraat 
sahasında da bir ucuzluk ve kolaylık temin et
mek elbetteki hatıra gelmek lâzımgelir. 

Bundan başka bunun nakliyeye inikası da 
az değildir. Evet; mütemadiyen söylenebilir ki, 
akar yakıtın kilo başına bu zammın inikası 3 - 5 
kuruşu geçmiyecektir. Fakat bu akar yakıtın 
sarf mahallerindeki hareketlere tesir eden mik
tarını kontrol etmek imkânına malik miyiz ? Bu
rada 3 kuruş zammediliyorsa ertesi günü •sarf 

— 287 — 



î : 19 24.12 
mahallerinde bu rakam kilo başına 15 kuruş ola
rak inikas ediyor. 

Bundan başka gerek ziraat sahasında, gerek 
istihsal sahasında, gerek münakale sahasır.da 
bu -3 - '5 kuruşun ilâvesinden dolayı burada ne
fes tüketmektense Maliye Vekilinin veya Bütçe 
Encümeni M. Muharririnin bu Hazine Hissesi
nin kaldırılmak şümulüne akar yakıtın da itha
lini temelli etmesi, şayet bu pek lüzumlu ise akar 
yakıtın bir istihsal unsuru olarak kıymetinin 
azaltılmasından başka çareleri araştırmalarının, 
bunu İka kürsüde vadetmelerinin pek yerinde 
olacağına kaaniim.. 

Bundan başka mütereddit konuşmalardan 
hiçbir fayda olmadığını zannediyorum. Bâzı ar
kadaşlar diyorlar ki, «yabancı memleketlerde 
akar yakıt fiyatı bizden pahalıdır.» Bâzı arka
daşlar «ucuzdur», bâzıları ise «debiokaj kuruna 
göre hesabedilmiştir», diyorlar. Her ne ise bu
nun hakikatini burada ifade etmekte neden müş
külât çekilmektedir? Akar yakıtın satmalmma-
sında doların hangi kuru üzerinden hesabedildi-
ğini bilmekte fayda vardır. Yabancı memleket
ler bu malları kendi memleketlerinde daha pa
halı satabilirler. Hatıra gelebilir ki, bizim de bir 
çok mallarda yaptığımız gibi, o memleketler 

* içerde pahalı, düşarıya daha ucuza satabilirler. 
Bütün bu mülâhazaların Hazine Hissesiyle bir 
alâkası olmadığına kaaniim. Hazine Hissesi baş
ka türlü temin edilemez mi idi? Mutlaka bunun 
ipkası sahası akar yakıt mı idi? Kaldırılmakta 
tDİan mallar arasında bundan daha şayanı tercih 
oln başkaları yok mu idi ? Ondan sonra şayet bu 
lüzumlu ise, mutlaka akar yakıt buna muhatab-
ülacak ise akar yakıttan diğer vergi ve resim
lerin tenzil edilmesi suretiyle hiç olmazsa hissen 
bize ıstırap veren kararın tahfif edilmesi müm
inin değil midir? 

Ben Maliye Vekilinden istirhamlarımı tek
rar ediyorum. Hazine Hissesi kaldırılan madde
ler içerisinde bırakılmış fakat akar yakıt kadar 
hayati olmıyan ve onun yerine vergiye tâbi ola
cak başka bir madde yok mudur? 

Şayet yoksa bir istihsal unsuru olduğuna gö
re, akar yakıt memlekette maliyetlerin ucuzla
masına veya artmasına müessir bir madde teş
kil etmesine ve bunu da fiilen kontrol imkânı 
bulunmamasına binaen akar yakıtın Hazine his
sesi haricinde ucuzlatılması mümkün müdür, bi-
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ze bunu vâdederler mi? Rica ediyorum. 

BEİS — Nazım Tanıl. 
NAZIM ANIL (Yozgad) — Muhterem arka

daşlar; Hazine hissesinin kaldırılması hakkında:-
ki kanun tasarısının birinci maddesi üzerinde 
uzun müzakereler cereyan etti. 

Şimdi Hasan Hayati Bey arkadaşımızın, zan
nediyorum ki, gerek ilk Hazine hissesi ihdas 
edildiği zamandaki 6933 sayılı Kanunun esbabı 
mucibesini ve gerek bu defa Hazine hissesinin 
kaldırılması hakkındaki kanunun esbabı mucibe
sini iyice tetkik etmediği anlaşılıyor. Gerek en
cümen ve gerek diğer arkadaşlar tarafından 
izah edilen Hazine hissesi kanunu, eşya kıymeti
nin % 40 ı ve nispetinde hisse alınmakta oldu
ğunu açıkça ifade etmişledir. Bizim gümrük ta
rifemiz kıymet esasına dayandığı için Hazine 
hissesi de tarife numaraları karşılarında, yazıl
mış bulunan ejyadan yüzde 40 nispetinde, alın
masını istihdaf etmektedir. Bir misal arz edeyim: 

Faraza bir eşyanın kıymeti bir dolardır. Do
ları üç lira diye kabul ederseniz 120 kuruş Ha
zine hissesi ödemekte idi. Bugün primli sistem
de dolar dokuz lira olmuştur. Hazine hissesi de 
yüzde 40 tan 360 kuruş olarak ödenmektedir. 
Bu suretle eşyanın kıymeti ile mütenasiben yüz
de 40 bir artış vardır. Bunun neticesi bu mad
de hammadde olsun, yarı mamul madde olsun, 
makina olsun, ne nevi eşya olursa olsun bu nispet
ler üzerinden fiyat farkiyle artış yapacak ve müs
tehlike bu şekilde intikal edecektir. 

Hükümetin Hazine hissesini kaldırmayı istih
daf eden ve esbabı mucibede izah edilmiş olan 
hususlar göz önüne alınırsa demek ki, bütçeden 
bir milyar gibi bir fedakârlık yapılmaktadır. 
Bütçede bir milyar fedakârlık yapan hükümetin 
akar yakıt üzerinden 100 milyonluk bir fedakâr
lıkta bulunmaması, 100 milyonun bütçede ya
pacağı açıktan mıdır, yoksa işin prensibinden 
midir? Arkadaşlarım, dolar 280 kuruştu, 9 lira 
olmuş. Bunun akar yakıtla alâkası yok. Dolar 
280 kuruş, 560 kuruş, 900 kuruş veya 20 lira 
oldu, ne olursa olsun akar yakıta bunun tesiri 
yoktur. Çünkü alman hisse kilo da 5, 10, 15 ku
ruş arasında olacaktır. Demek ki dolar üzerinde 
dün ve bugün tatbik edilmekte olan kurların 
akar yakıttan alman Hazine hissesi ile bir alâ
kası yoktur. Çünkü bu akar yakıttan kilo üze
rinden alınmaktadır. Bunu böyle ifade ettikten 
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sonra, bütün konuşan arkadaşlarımız âdeta ye
ni bir kanun vaz'ediliyoımuş gibi telâş içindeler. 
Bu kanun zaten var, devam ediyor, Hazine his
sesi de bunun üzerinden alınmaktadır. Yeni bir 
kanun geliyor ve bunlar akar yakıt fiyatını ar
tıracak bunun neticesinde taşıt ücretleri, ticari 
nakliyat ve insan nakli ücretleri artacak diye 
düşünmeye imkân yoktur, iki senedir. Tekev
vün etmiş olan akar yakıt fiyatları bugün de ya
rın da böyle kalacaktır. Bir kısım arkadaşlar, 
bu akar yakıt nasıl bir maddedir ki, Gümrük 
Vergisi, hammaliye, falan falan ücretler alınır, di
yor. 

Arkadaşlar, biraz insafla mevzuatı tetkik 
ederseniz yalnız akar yakıt değil, bütün eşya
ların nasıl muameleye tâbi olduğunu tesbit etmiş 
ölürüz. Akar yakıta bir düşmanlık yoktur. Bir 
istihlâk maddesi olması itibariyle bunu sarf 
edenler; istihlâk edenler vergi ödemektedirler. 
Bu, hem mantığa ve hem de realiteye uygun bir 
haldir. Akar yakıtı ucuz vermek icabediyorsa 
bunu istihsal eden memleketler.istihsal maliyeti 
üzerinden müstehlike arz etmeleri lâzım gelir 
ki, bu dünyanın hiçbir memleketinde yoktur. 

Sonra, akar yakıttan bilhassa gaz yağı üze
rinde duruyorlar. Gazın litresinden alman 4 
kuruş büyük bir şey değildir. Nihayet bir aile
nin iki kilo gaz yağı sarf ettiğini düşünürsek, 
8 kuruş fark eder. Bir ay zarfında fazla veri
lecek 8 kuruşu ağır bir mükellefiyetmiş gibi 
göstermeye çalışmak, arz ettiğim sebepler mu
vacehesinde kabule şayan değildir. Kanunun ge
rek lehinde ve gerek aleyhinde konuşan arka
daşlar aynı şeyi söylüyorlar. Buna ilâve etti
ğimiz bir şey yoktur. Bana öyle geliyor ki, Hü
kümetin teşebbüsü ile Meclise sunulan bu kanun 
tasarısının acilen çıkması lâzım gelirken, muha
lif arkadaşlar hoş görsünler, mütemadiyen söz 
alarak, tasarının kabulüne imkân vermemek is
tiyorlar. 

"Bu tasarı hakkında bir saat 5 saat değil 10 
gün görüşülse leyli ve aleyhinde ilâve edilecek 
bir kelime yoktur. Şu halde sebep Meclisi tati
le sokmamak, gördünüz mü kanun çıkmadı, Hü
kümet kanunu mahsus çıkarmak istemiyor, di
yeceklerdi. (Sağdan, hayır hayır, sesleri, gürül
tüler) Bunun iki tarafı vardır. Birisi Hazine 
hissesi (Sağdan, gürültüler) on yıl da çalışsanız 
bir \ek kelime ilâve edemezsiniz, tek maksadı- \ 
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nız bu kanunu bugün çıkarmayıp tatilden son> 
raya bırakmaktır. Başka yapacak bir şeyiniz 
yoktur. (Gürültüler) 

REİS — Kifayet takriri vardır, okutuyo
rum. 

Riyaset Makamına 
Bu madde üzerinde kâfi derecede tenevvür 

ettik. Kifayetin reye vaz'ım arz ve teklif ede
rim. 

Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, söz is
tiyorum. 

RElS — Kifayet aleyhinde m ü 
SIRRI ATALAY (Devamla)* — Evet efen

dim. 
REİS — Buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar; Bütçe Encümeni Reisi bizleri itham etti. 
Bir taraftan Meclisin tatil edilmesine muarızdır
lar, bir taraftan da... 

REİS — Sırrı Bey, kifayet aleyhinde konu
şacaksınız. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Bütçe 
Encümeni Reisi değil. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anlatayım 
Reis Bey, niçin aleyhinde olduğumu ifade ede
yim. Bütçe Encümeni sözcüsü.. 

REİS — Şahıs üzerinde duruyorsunuz. 
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Bumı 

söyliyenin, Bütçe Encümeni ile alâkası yok. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Mustafa Bey, 

niçin müdahale eder de insanı kızdırırsın. Behzat 
Bilgin Bey, bir taraftan Meclisin tatile girme
sini istemiyoruz dersiniz, bir taraftan da kanunu 
çıkartmak istemiyorsunuz, dersiniz. Öyle demedi
niz mi Behzat Bey? 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Evet. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gördünüz mü 
Mustafa Bey. -

Muhterem arkadaşlar, isviçre'de, italya'da ve
ya her hangi bir Hükümette değil kuruş, 20 san
tim... 

REİS — Sırrı Bey, bunları anlatmanıza im
kân yok. Müzakerenin kifayeti doğru değildir, 
diye konuşacaksınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müzakerenin 
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kifayeti doğru değildir. Çünkü: (Soldan, gürül
tüler). 

REİS •— Sadet dışına çıkmak artık bir âdet 
haline geldi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Peki, ne di
yeyim? Kifayetin aleyhinde mücerret konuşmak 
kâfidir, artık konuşmıyalım, artık isabetli değil
dir mi demek lâzımdır. Müsaade buyurun, noktayı 
nazarımı izah edeyim. 

Diyorum ki, her hangi bir memlekette halk, 
umumi maddeler üzerine; değil 10 - 15 kuruş, 20 
santim dahi ilâve ederek değişiklik yapmada kı
yametler kopartır. (Soldan, gürültüler) Müsa
ade buyurunuz beyler, biz, gaz yağında 5 kuruş 
veya şu kadar bir indirme itiyoruz. Bundan Ha
zine hissesinin kaldırılmasını istiyoruz. (Soldan, 
bir temenni sesleri). Bu temenni üzerinde açılan 
görüşmelerde bâzı arkadaşlarımız bizi itham etti
ler. Siz diyorlar, «bu kanunun çıkmasını istemi
yorsunuz.» Hayır, bilâkis çıkmasını, çabuklaşma
sını istiyoruz. Ama, (Soldan, «amma, amma» ses
leri). 1 nci Büyük Millet Meclisinde bir mesele 
10 gün görüşülmüştür. Niçin tahammül etmiyor
sunuz? Görüşelim. Yüz milyonluk bir yükün va
tandaşın üzerinden kalkmasını istiyoruz. Birkaç 
dakika daha uzatılmasını niçin istemiyorsunuz1? 
Bizi itham ediyorsunuz. Görüşmek istiyoruz. Bir 
milyarlık bir yük kalkıyar diyorsunuz. Biz de 
buna ilâveten 100 milyonluk verginin kaldırıl
masını istiyoruz. Bunun sebeplerini izah edece
ğiz. Bunun münakaşasını yapalım ve icabedersc 
sabahlara kadar çalışalım. Mesele anlaşılma
mıştır. Gaz yağı gibi 40 bin köylünün dâvası olan 
bir mesele halledilmemiştir. Burada mevzuubah-
solan 4 kuruş, Behzat Bilgin ve Maliye Vekili 
beyefendilere ağır gelmez, ama aylık geliri bir 
lirayı bile bıümıyan köylü için dört kuruşun bü
yük ehemmiyeti vadrır. Bunları tebarüz ettirmek 
imkânını lütfen veriniz. 

REİS — Recep Beyefendi bir sualiniz oldu
ğunu ifade buyuruyorsunuz. Sual sormak hakkı
nızdır. Ancak kifayeti müzakere, Dahilî Nizam
namenin 104 ncü maddesine ve ona bağlı 51 sa
yılı nota göre sorulara da şâmildir. Bu itibarla 
hakkinizin şu anda istimali gayrimümkündür. 

Kifayeti müzakereyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler var, okunacak, 
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Yüksek Başkanlığa 

Hazine Hissesinin akar yakıttan kaldırıl
masını, kanunun tamamının ilgasını arz ve 
teklif ederim. 

Adana Mebusu 
Rıza Tekeli 

Başkanlığa 
Birinci maddede parantez içindeki akar 

yakıtlara taallûk eden fıkranın kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Van Mebusu 
Ferid Melen 

Sayın Riyasete 
Hazine Hissesinin kaldırılması hakkında 

kanun lâyihasının 1 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Adana Mebusu 
Hamza Eroğlu 

Madde 1. — Bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine His 
sesi hakkındaki 28 Şubat 1957 tarih ve 6933 
sayılı Kanuna bağlı listede yazılı eşyalardan 
alınmakta olan Hazine Hissesi kaldırılmıştır. 

Yüksek Riyasete 
Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan 

Hazine Hissesinin kaldırılması hakkındaki Ka
nunun tadili hakkındaki teklifin 1 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Çankırı Mebusu 
Ferhan Arkan 

Madde 1. — Bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine His
sesi hakkındaki 28 Şubat 1957 tarih ve G933 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz eylediğim sebeplerden dolayı 

maddenin komisyona iadesiyle lüks madde
ler üzerinde Hazine Hissesinin devamı ve akar 
yakıttan kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Sivas Mebusu 
H. Ateşalp 

RE.tS — Okunan takrirleri dinlemiş bulu
nuyoruz. Aykırılık derecelerine göre teker 
teker okutup reylerinize arz edeceğim. 
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(Soldan, hepsi aynı sesleri.) Müsaade bu

yurun efendim, hepsi aynı değil. 
Tamamen kaldırılmasını tazammmı eden 

takrir var okuyoruz. 
(Çankırı Mebusu Ferhan Arkan'm, takriri 

tekrar okundu.) 
REÎS —• Efendim, 6933 sayılı Kanunun 

kaldırılmasını tazammun eden bu takriri rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

(Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin takriri tek
rar okundu.) 

(Soldan aynı mealde sesleri.) 
REİS — Efendim, aynı mahiyette görül

mekle beraber Riyaset tereddüde düşmüştür. 
Birinci fıkranın tamamen kaldırılmasını ta
zammun Mer şekilde anlaşılmaktadır, cümle 
tam değildir. Riyaset bu bakımdan takriri 
reylerinize arz edecektir. Takriri kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Takrir reddedilmiştir. 

Bir takrir daha var okuyoruz. 
(Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın takriri 

tekrar okundu.) 
REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Takrir reddedil
miştir. 

(Van Mebusu Ferid Melen'in, takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Okunan takriri kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir efendim. 

(Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun, takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Ferid Melen arkadaşımızın tak
ririnin aynı olması itibariyle reyinize arz et
miyorum, efendim. 

Birinci maddeyi tekrar okuyarak reyinize 
arz edeceğim, efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince Ha
zine Hissesi mükellefiyetinden hariç bırakıl
mış olup da işbu kanunun meriyete girdiği ta
rihte henüz fiilen ithal edilmemiş bulunan eş
yalardan Hazine Hissesi alınmaz. 

îşbu kanunun meriyete girdiği tarihte ta
hakkuk etmiş olduğu halde çeşitli sebeplerle 
henüz tahsil edilmemiş bulunan Hazine His-
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| «elerinin tahsiline devam olunur. 
I REÎS — madde hakkında söz istiyen var 

mı, efendim? Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-

I tir, efendim. 
REÎS — Efendim, Ferid Melen arkadaşımı-

I zm, bir muvakkat madde teklifi var, okuyo-
I ruz, efendim. 

Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki muvakkat maddenin 

I ilâvesini arz ve teklif-ederim. 
Muvakkat madde : 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ti-

{ earet için ellerinle Hazine Hissesi ödenmiş 
mal bulunanlara yapılacak tesbitlere istina
den bu farklar maliyece ret ve iade olunur. 

I Van Mebusu 
I Ferid Melen 

I REİS — Takrir üzerine söz istiyen var mı 
I efendim? 

FERÎD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
I REÎS ~ Buyurun. 

FERÎD MELEN (Van) — Tasarının heyeti 
umumiyesi üzerinde konuşulurken arz etmiştim. 

I Hazine hissesi yürürlükte iken gelmiş henüz sa-
| tümamış, ithalâtçı tüccar •elinde bulunan mal-
I 1ar vardır. Hazine hissesi kalktığında daha ucuza 
I mal ithal edilmiş olacaktır. Şimdi aynı anda 
I piyasada % 40 gibi fzala fiyat farklı iki madde 
I bulunacaktır. Bu farkları iade etmediğimiz tak-
J dirdo bir kısım vatandaşları mutazarrır etmiş 
I olacağız. Çünkü iki fiyatlı maldan müşteriler 

elbette ki ucuzu tercih edeceklerdir. Dolayısiyle 
yüksek fiyatta ithalât yapan mallarını ucuz 
malm fiyatına satacaklardır, ihtimal ki bâzı 

I arkadaşlarım bunu nazari addederler. Bugünkü 
anormal şartlar içinde belki de böyle düşünüle
bilir. Ama hükümet iddia etmektedir ki; bir iki 

I ay zarfında geniş ithalât olacaktır, piyasa mala 
I garkolacaktır. Daha evvel pahalı mal getirmiş 

olan vatandaşları ızrar etmeye hakkımız var 
I mıdır? Sayın Maliye Vekili burada konuşurken 
I dediler ki; bu kanunu Ağustos ayında kaldırsa 

idik böyle bir durum hâsıl olacak mıy
dı? Elbette olacaktı. O vakit dahi böyle 
bir tedbire ihtiyaç hissedileceği gayet tabiî
dir; Devlet bâzı vergilere zam yaptığı zaman 
- nitekim son olarak şekere ve inhisar maddele-

I rine yapîlan zamlar gibi - aradaki farktan, elin-

T-- 2 0 1 T -
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de ticaret maksadiyle mal bulunduranların fay
dalanmaması için ne yapılıyor? Bu fark izale edil
meye çalışılıyor. Burada, bu mevzuda da aradaki 
farkı yok etmek kadar tabiî, mantıki ve âdilâne 
bir hareket olamaz. 

REİS — Hadi Hüsman. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Saksım adına 

konuşacağım. Ferid Bey arkadaşımızın teklifi 
dolayısiyle söz almış bulunuyorum. Gümrükten 
mal çıkarılmış müstehlike arz edilmek üzere top
tancı tüccarın elinde yani vergi bakımından ver
gi ile katiyen irtibatı kalmamış, gümrük ve ma
liye ile hiçbir alâkası kalmamış o günkü vergiyi 
ödemiştir. Her zaman bu vâridolabilir. Gelirler 
Umum Müdürlüğü yapmış bir arkadaşınrzın böy
le teklif yapmasını değil düşünmesini dahi doğru 
bulmam. Hangi tüccarın ambarına gidip de 
tahkik edeceksin, hangi faturasını tetkik ede
ceksin? Mallar muhtelif faturalarla, muhtelif 
tarihlerde gelmiş olabilir. Geniş bir maziye ait 
hesapları mı çıkaracağız? Falanın ambarmdaki 
mal Hazine hissesini ödeyerek girmiş, falanın 
ambarmdaki mal Hazine hissesini ödemeden 
girmiş. Bunlar nasıl tefrik edilecek? Bunun 
muhasebesi, ihtilâfları senelerce sürebilir. Güm
rükten çekilmiş, vergi ile gümrük ile alâkasını 
kesmiş bir malın vergisinin hesaplarını kanun 
hükmünü' makable teşmil etmek suretiyle teş
vişe mâruz bırakmak doğru değildir. Arakada-
şımm teklifini doğrusu anlıyamadım. Böyle bir 
şey olamaz. 

Tekel maddelerine, şekere yapılan zam ile 
bu kanunu, zannederim arkadaşım karıştırıyor
lar. Bu maddelerin, Hükümet emriyle, Hükü
met karariyle, Hükümetçe fiyatları tesbit edil
miştir. bayilere, sen bu kadara satacaksın, kâ
rın şu kadar olacak, diye verdiğimiz talimata 
göre bizim namımıza satış yaparlar. Bu mamul
leri bizim namımıza satmaktadırlar. Fiyatları 
biz tesbit ediyoruz. Bu fiyatları yükselttiğimiz 
zaman «şu tarihten sonra şu fiyatla satacaksın, 
farkını vereceksin» diye kendilerinden talep de 
bulunmam gayet tabiîdir. Bunu onunla kctrış-
tırması doğru değildir. 

Ben, kendisinden ne malî, ne de iktisadi sa
hada kabili münakaşa olmıyan bir teklifi getir
mesini beklemezdim. (Soldan: «bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

REİS —- Nazım Bey. 
NAZIM TANIL (Yozgad) —• Muhterem Hâ-
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di Beyefendi benim söyliyeceklerimi söylediler. 

Yalnız Ferid Melen arkadaşımız kendisi Ge
lirler Umum Müdürlüğü yaptılar. Onların za
manında da muhtelif mesailer yaptık. Türkiye 
maliye tarihinde böyle bir şey yoktur. Kendi
lerinin zamanında olmuşsa misal lütfetsinler. 

Ama kendi zamanlarında yapılmayan bir 
şeyi, yapılması mûtadolmıyan bir şeyi, bize 
yaptırıp da arkamızdan gülmek istiyorlarsa Fe
rid Melen şunu bilsinler ki, ömürlerinin sonuna 
kadar gülemiyeceklerdir. (Soldan alkışlar) 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Ayıp, ayıp, 
çok yazık. (Sağdan gürültüler) 

REÎS — Rica ederim Nüvit Bey, gürültü edi-
3rorsunuz. Müzakerenin selâmeti namına yerini
ze oturunuz. 

Buyurun Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz de Ferid Melen'in 
takririne bundan evvel konuşan arkadaşım gibi 
iştirak etmiyorum. Ancak bu takrir münasebe
tiyle benim de hatırıma bir sual geldi. Biraz 
uzun olacağı için cevaplandırmak gayesiyle söz 
aldım. Şöyle bir ihtimal vardır. Bu hususta Ma
liyemiz ne düşünmektedir? 

Gümrüklere halen gelmiş olup da Hazine 
hissesi ödenen fakat gümrüklerden çekilmemiş 
mallar da vardır. Hazine hissesi ödenmiştir. Fa
kat gümrük depolarında beklemektedir. Yani 
fiilî ithalâtı yapılmış sayılır mı sayılmaz mı? 

Bunlardan ödenen Hazine hisseleri iade edi
lecek mi edilmiyecek mi? Bendeniz bunu öğren
mek istiyorum. 

REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Burada Meclis 

kürsüsünde galiba ilk defa konuşan bir arka
daşımız dikkati üzerine çekmek için olacak; ga
yet garip bir eda ile ve bu Meclisin nezahetine 
yakışmıyacak âdi sözler sarf etti. (Soldan şid
detli gürültüler, sağdan alkışlar) 

SOLDAN BİR MEBUS — Soytarı. 
REİS — Hangi arkadaşımız bu şekilde beyan

da bulundu? (Sağdan, erkeksen kalk söyle ses
leri) (Gürültüler) Sırrı Bey, sükûneti ihlâl et
meyin, aksi takdirde ceza tatbikine mecbur ka
lacağım, devam buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ne söylen
diğini duymadım, fakat söyleneni aynen sahibine 
iade ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, bunları bir tarafa 

bırakıyorum, zira Meclisin nezahetine böyle şey
leri yakıştırmıyorum, bu sebeple cevap vermeyi 
zül addederim. Kem söz sahibine aittir. 

. Biraz evvel Hadi Bey, muhterem meslekda-
sım, dediler ki, gümrükten çıkmış ve muamelesi 
bitmiş bir malı nasıl kovalıyacağız ? Şimdi bu 
işin bir de tersini alalım. Gümrükten çıkmış, 
vergisi ödenmiş malları, yeni ihdas edilen Gider 
Vergisi Kanunu ile vergi farkları dolayısiyle 
teklif ettik. Gid,er Vergisi Kanununda muvak
kat madde var. Piyasada mevcut, ve vergisi ar
tırılan mallar yeniden tesbit ettirildi, beyanna
meler verdirildi, kıymetler takdir ettirildi, he-
sabettirildi ve vergi farkı tahsil edildi. 

Bir Devlet, bunu yaparken, bunu yapmayı 
adaletin icabı sayarken bunun aksine bir mu
amele yapmak aykırı bulunur mu? Mânasını an
lamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Teklif 
adaletin icabını yerine getirmek için verilmiştir. 
Arkadaşım, âdildir ama teknik icap, zaruret bu
na imkân vermez. Bu türlü tedbirler de âmme 
menfaatinedir, alman bu türlü tedbirler dolayı
siyle vatandaşlar mağdur edilebilir, diyebilir
lerdi. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Ferid 
Bey, zarara da girer. 

REİS — Ferid Bey, devam buyuran. 
PBRİD MELEN (Devamla) — Hele bu mev

zuları bize bırakınız. Siz partinizin inzibat işle
riyle meşgul olun. 

Böyle olsaydı bir dereceye kadar teknik müş
külâtı ben de takdir ederdim. Ama onun dışın
da böyle bir muamele olmaz, böyle bir muamele 
tarihte yoktur, dünyada yoktur. Denilmesi ye
rinde olmaz. Tarihte ve dünyada birçok misal
ler var. Hiçbir yerde böyle muazzam bir vergiyi 
kaldırırken bâzı vatandaşlar hâk ile yeksan edil
mez. 

REÎS — Başka söz talebeden olmadığına gö
re takriri tekrar okutarak reyinize arz edeceğim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bir suale cevap vereceğim. 

REÎS — Buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Bir arkadaşımın suali üzerine ce
vap arz edeceğim. Arkadaşımız gümrükten çık-
mamışsa ne olacak, çıkmışsa ne olacaktır diye 
bir sual sordular. Bir defa gümrük duvarından 
çıkmış, Hazine hissesi ödenmiş ise, mesele yoktur. 
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İkincisi; gümrük duvarından çıkmamış, he

nüz Hazine hissesi ödenmemiş ve kanun meriye
te girmiş ise yine yapılacak bir şey yoktur. Ha
zine hissesi ödenmiş, gümrük duvarından çıkma-
mışsa o takdirde ilga edilmiş bir kanuna göre ya
pılmış fuzuli bir ödeme var demektir. Bu du
rumda olanlar Merkez Bankasına gidip parasını 
alacaktır. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Teşekkür 
ederim. 

REÎS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Van Mebusu Ferid Melen'in, muvakkat mad 

de teklifi hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Etmiyenler.. takrir reddedilmiştir. 

3 ncü maddenin müzakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü-
.zakere bitmiştir. 

Son olarak söz istiyen var mı? 
ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Söz istiyo

rum. 
REÎS — Lehinde mi, aleyhinde mi? 
ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Aleyhinde. 
REÎS — Buyurun. 
ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Pek muhterem 

arkadaşlarım; bir kısım ithalâta tahsis edilen dö
vizlerden Hazine hissesinin alınmasına dair 6933 
sayılı Kanunun, akar yakıtlar hariç olmak üze
re, ilga edilmesine dair kanun lâyihasının heye
ti umumiyesi ve maddeleri üzerindeki müzakere
ler bitmiştir. Bu müzakereler sırasında gerek 
Sayın Maliye Vekili, gerekse Bütçe Encümeni 
Sözcüsü.ve Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
Sözcüsü olduğunu zannettiğim Sayın Nazmı Bey 
bu kanun ile kaldırılan Hazine hissesinin bir 
milyar civarında olduğunu beyan ve ifade bu
yurdular. 
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Muhterem arkadaşlar; bu kanunla kaldırılan 

Hazine hissesinin filvaki 1958 senesi Varidat 
bütçesindeki muhammenatı 350 milyon lira idi. 
Yüz milyon lirayı ipka ettiğimize göre bütçe. 

RElS — Beyefendi; Riyaset, beyanınız dola-
yısiyle bir noktanın tavzihine mecburdur. Leh
te ve aleyhte konuşmak, Dahilî Nizamnamemizin 
110 ncu maddesine göre, kanunun müzakeresi 
bittikten sonra ancak ret veya kabulü üzerinde 
hangi esbabı mucibeye dayandığınızı beyandan 
ibarettir. 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Beyan ede
ceğim. 

REÎS — Binaenaleyh kabul veya rette han
gi esasa dayandığınızı ifade etmenizi ve bunun 
dışına çıkmamanızı rica ederim. 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Çıkmıyorum 
efendim. Mevzu dâhilinde kalıyorum. 

Arkadaşlar; 250 milyonluk bir indirme yapıl
mıştır; kabul buyurulan bu kanun gereğince. 
öbür taraftan 100 milyon liralık bir mükellefi
yet ipka edilmiştir. Bu 100 milyon lira mükel
lefiyetin de kaldırılması lâzımgeldiği esbabı mu-
cibesini muhtelif arkadaşlarımız mümkün oldu
ğu kadar ifade ettiler. Filhakika 350 milyon li
ranın 250 milyonunun kaldırılması derpiş edil
miştir ama, son para ayarlamaları dolayısiyle 
1959 yılı bütçesinde bir milyarın üstünde yeni 
vergiler ihdas edilmiştir. Benim şahsi tahmini
me göre 1959 bütçesinde sadece Gümrük Resmin
den 800 - 900 milyonluk bir artış olacaktır. Onun 
için akar yakıttan 100 milyonluk Hazine hissesi
nin kaldırılması mühim bir şey olmıyaıcaktır. 
Muhterem Maliye Vekili, 6 milyarlık bir bütçede 
100 milyonu kolaylıkla karşılıyabilirler. Bu mü
him değildir. Mühim olan, Devleti hakikaten 
sıkıntıya düşüren bütçedeki 200 - 300 milyonluk 
açıklar değil, mühim, olan İktisadi Devlet Te
şekküllerinin milyara varan açıklarıdır. Bu 100 
milyonluk Hazine hissesinin akar yakıttan alın
maması çok uygun olacaktır. Bunun için aleyh
te* söz aldım. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Lehte konuşacak arkadaş var mı 
efendim? (Yok sesleri, reye sesleri) Lehte konu
şacak arkadaş olmadığına göre, kanunun, heyeti 
umumiyesini.,. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BBHZAT BİL
GİN (İzmir) —Söz istiyorum. 

REİS — Komisyon Sözcüsüne şu anda söz 
veremem. Çünkü lehte, aleyhte ancak birer me-
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busa söz verilir. Bendeniz Nizamnamenin 110 
ncu maddesinin son fıkrasını böyle anlıyorum, 
mebusa verilir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini açık 
oyunuza arz ediyorum. Lütfen reylerinizi kulla
nınız. 

2. — Tebligat kanunu lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/105) 

REİS — Tebligat kanununun müzakeresine 
devam ediyoruz. 62 nci maddeyi bir daha okuta
cağım : 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 62. — Bu kanunla: 
1. Adlî evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle teb

liğine dair olan kanun ile bu kanuna ek 4347, 
4574, 4856 ve 5045 sayılı Kanun, 

2. 1086 sayılı Hukuk usulü muhakemeleri 
Kanununun 81 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 
1.0 ncu faslının birinci kısmı, 

3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
36, 37, 38, 271 ve 274 ncü maddeleri, 

4. Askerî muhakeme usulü Kanununun 74, 
75 ve 76 nci maddeleri, 

5. Noterlik Kanununun 33 ncü maddesinin 
ikinci fıkrası ile 75 nci maddesi, 

6. Harçlar Kanununun 33 ncü maddesi, 
7. Diğer kanunların bu kanuna uymıyan 

hükümleri, 
Kaldırılmıştır. 
REİS •— Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Son maddeye gelmiş bulunuyoruz. Encümen 
lâyihasının üçüncü babını almış ve henüz hak
kında bir muamele yapmamış ve Meclise tevdi 
etmemiş bulunmaktadır. Bu sebeple kanunun 
müzakeresini encümenden üçüncü bap gelinceye 
kadar geri bırakıyorum. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşımız varsa lüt
fen kullansınlar. 

Dahilî Nizamnameye göre bir defa müzakere
ye tâbi olan maddelerden müzakereye devam ede
ceğiz. Ancak, sırada bulunan kanun lâyihası da 
açık oya tâbidir. Şu anda ekseriyet kaybolduğu 
görülmektedir. O itibarla Riyaset, bu lâyihanın 
müzakeresine devam çdemiyecektir. Riyaset açık 
oya konan lâyihaya ait reylerin tasnifine kadar 
intizar ricasında bulunmaktadır. 
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Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul

lansınlar, efendim. 
Oylama muamelesi bitmiştir, efendim. 
Efendim, oy neticesini arz etmeden evvel 

Ateşalp arkadaşımız tarafından Meclise hakaret 
edildiği izzet Akçal arkadaşımız beyaniyle bahse
dilmiştir. Zaptı okuyorum. Zabıtta; «... ekmek 
parasına zam yapacaklar diye her saat beklerken 
Meclisin kapısını kitleyip tatile gidiyorlar.» ifa
desi vardır. 

Anayasa hükmüne tevfikan Meclis müstemir-
ren açıktır. Kitleyip gidiyorlar, tâbiri yersizdir, 
ifadeleri tamamen kendilerine aidolup nispeti 
tammei haberiyeden mahrum olduğundan kendi 
tasavvurlarında kalmaktadır. Cümlei ismiye ola
rak müpteda, haber ve teferruatiyle tasdik ma
nasına gelemez. Bu itibarla hakaret mevzuubahis 
değildir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Hakaret iddia et
medim. 

4 

1 — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Derik kazasının bâzı köylerine su getirmek için 
para toplanıp toplanmadığına dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik İleri''nin tahrirî cevabı (7/317) 

26. IV. 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorunun Nafıa Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygıyle arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Derik kazasının Kızıl, Habuşa, Gerisor, Kö-
seveli, Ayndevil, Şaban, Dereçöl, Kendal ve Çil-
düz köylerine Germik koyundan getirilmek iste
nen su için ve bu su tesisleri dolayısiyle adı ge
çen köylerden para toplanmış mıdır, Toplanmış 
ise midarı nedir? Şimdiye kadar bu köylere su 
temin edilmiş midir? Edilmemiş ise sebebi nedir? 
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RElS — Yanlış anlamış olabilirim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Cümlemize hitab-
etmiştir. 

RE IS — Vâki değil efendim. Bir işten mak
sat ne ise hüküm ona göredir, ifade, tatile gi
dilmenin doğru olmadığını beyandır. 

Şimdi reylerin neticesini arz ediyorum. 

Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan 
Hazine hissesinin kaldırılması hakkındaki kanun 
lâyihasına (334) arkadaş iştirak etmiş, (328) ka
bul, (6) ret; Kanun kabul edilmiştir. 

Riyaset, şu anda ekseriyetin mevcudolmadığı-
nı görmektedir. Bu sebeple evvelce alman karar 
gereğince 

5 Ocak 1959 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,54 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 8 . X I I . 1958 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No : 1198 

Nafıa Vekâletine 
29 . IV . 1958 tarih ve 1198 sayılı yazımıza 

ektir : 
Mardin Mebusu Mehmet Alti Arıkan'ın, Derik 

kazasının bâzı köylerine su getirmek için p&ra 
toplanıp toplanmadığına dair olan şifahi suali, 
cevap günü olan 5 . X I I . 1958 tarihli 11 nci Ini-
kat/ta tekrir sahibi hazır bulunmadığından Dahilî 
Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
gereğince tahrirî cevap talebiyle -verilmiş sayıl
mıştır. 

Saygılarımla. 
T.B.M.M. Reisi Y. 

I. Kirazoğlu 

6 — SUALLER VE CEVAPLAR 
B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 
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T. C. I 

Nafıa Vekâleti 22 . X I I . 1958 
Hususi Kalem 
Sayı : 1213 

Öz : Mardin Mebusu M. Ali Arı-
kan m Derik kazası köyleri içme 
suyuna dair yazılı sual takriri j 
hakkında 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

8 . X I I . 1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 7-317/1198-4433 sayılı yazınıza cevaptır : 

Derik kazasının bâzı köylerine su getirmek 
için para toplanıp toplanmadığına dair Mardin 
Mebusu M. Ali Arıkan tarafından verilmiş olan 
sözlü sual takriri, cevap günü olan 5.XIL1958 ta
rihli 11 nci İnikatta takrir sahibinin hazır bu
lunmaması sebebiyle ve Dahilî Nizamnamenin 
155 nei maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, tah
rirî cevap talebiyle verilmiş sayıldığından aşağı- 1 
da cevaplandırılmıştır. I 

Derik kazasına bağlı Germik, Aşağı Germik, 
Kızıl, Hubuşi, Giresor, Köseveli, Ayındevil, Şa
bana, Dereçole, -Kendal, Çıldız köyleri Germik'-
ten kendi köylerine su getirilmesi için 1955 yılın
da birleşerek 5 000 lira toplamışlardır. 

1956, 1957 ve 1958 yıllarında köylerde halkın 
yapacağı su işlerine yardım tahsisatından, köylü
lerin kendi aralarında topladığı bu 5 000 liraya 
ilâveten, 50 000 lira sarf «edilerek Yukarı Ger
mik, Aşağı Germik, Giresor, Dereçole, Çldız, Kı
zıl, Hubuşi köylerine su getirilmiştir. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. I 
Nafıa Vekili 

T. Heri 

2. — Sivas Mebusu Nazmi Yaraş'ın, sel felâ
ketine uğramış olan Yıldızeli kazasının Bayat, 
Seren ve Menteşe köylerine ne gibi yardım yapıl
dığına dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'-
in tahrirî cevabı (7/202) 

7 . V I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın- I 
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini- I 
zi saygı ile rica ederim. I 

Sivas Mebusu I 
Nazmi Yaraş | 
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1957 senesi sel felâketine uğramış olması iti

bariyle vekâletçe birtakım tedbirlerin alınacağı 
haberi alınmış bulunan Yıldızeli kazasının Ba
yat, Seren ve Menteşe köylerine şimdiye kadar 
ve birkaç gün zarfında tekrar mâruz kaldığı sel 
felâketinden dolayı ne gibi yardım yapılmış ve 
no tedbir alınmıştır? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 23.XII.1958 

Vi. îd. G. M. 
3. §. M. 

Sayı : 23401-54-2 
12490 

özü : Yıldızeli kazasının Bayat, 
Seren ve Menteşe köylerinde vu
ku bulan sel felâketi Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
9 . V I . 1958 tarih ve Umumi Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 7-202/1484-5682 sayılı buyrukları 
karşılığıdır. 

Yıldızeli kazasının Bayat, Seren ve Menteşe 
köylerinde sel felâketine uğramış olan vatan
daşlara ne gibi yardım yapıldığına dair Sivas 
Mebusu Nazmi Yaraş'ın, tarafımdan cevaplan
dırılması isteği ile Riyasetinize tevdi ettiği, tah
rirî sual takriri; konusu itibariyle îmar ve îsıkân 
Vekâletini ilgilendirmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize savgı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin kazasına bağlı Kürkçüler köyünün 
selden korunması için yapılacak şeddin inşasına 
ne zaman başlanacağına dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/45) 

24 . I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla riea ederim. 

Ankara Mebusu 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Keskin ilcesine bağlı ve .15 - 20 haneden iba
ret bulunan Kürkçüler köyünün dere ağzında bu
lunması hasebiyle her zaman sel afatına mâruz 
kalacağı ve bu yüzden mal ve can kaybına mal 
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olacağını nazarı itibara alan köy halkı tarafından 
Keskin Kaymakamlığı kanaliyle vilâyet maka
mına müracaat olunmuş ve bu müracaat üzerine 
vilâyetçe mahalline mühendis gönderilerek dere 
ile köy arasına inşası icabeden şeddin etüdü ya
pılmış ise de bugüne kadar bir netice alınama
mıştır. 

ileride zuhuru melhuz müessif hâdisenin Ön
lenmesi için ne düşünülmektedir? Bu sorumun 
cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti . 23 . XII . 1968 

V. îd. G M. 
3. Ş. M. 6 

Sayı : 23401/0-2, 12491 

Özü : Keskin kazası Kürk
çüler köyünde yapılacak sed 
hakkında. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
28 . I . 1958 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 745-611/2088 sayılı buyuruk-
lan karşılığıdır: 

Keskin kazasına bağlı Kürkçüler köyünün sel
den korunması için yapılacak şeddin inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Ankara Mebusu Meh
met Ali Ceritoğlu'nun tarafımdan cevaplandırıl
mak isteğiyle Riyasetinize tevdi ettiği, tahrirî 
sual takriri; konusu itibariyle Nafıa Vekâletini 
ilgilendirmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ
lu'nun, Ankara'da yakacak odun ihtiyacının ne 
surette karşılanacağına dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık O edik'in tahrirî cevabı (7/280) 

26. VIII . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
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Bir müddetten beri Ankara merkezinde yaka

cak odun bulunmamakta ve vatandaşlar bu du
rumdan şikâyet etmektedirler. Kış yaklaşmakta 
olduğuna göre yakacak ihtiyacı odun ne suretle 
karşılanacaktır? Bu hususta ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 24.XII.1958 
M. İdareler G. M. 
Muamelât §. M. 

Sayı : 621-302-19/24272 

özü : Ankara Mebusu Meh
met Ali Ceritoğlu'nun tahri
rî sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
14 . XI . 1958 tarihli ve 7-280/1844-7369 sa

yılı yazıları ile alınan Ankara Mebusu Mehmet 
Ali Ceritoğlu'nun tahrirî sual takriri tetkik 
edildi: 

Ankara şehrinin 1958 - 1959 kış devresi ya
kacak ihtiyacı için Orman Umum Müdürlüğü ta
rafından 24 102,5 ton odun tahsis olunmuştur. 
Mutemetler vasıtasiyle getirtilen odunlar mah-
rukatçı esnafa tevzi olunarak satışa arz edilmiştir. 

Ayrıca tahsis odunu dışında mahrukatçıların 
serbest piyasadan mubayaa ederek satışa çıkar
dıkları odun miktarı da 5 000 tona yaklaşmıştır. 

Bu suretle Ankara şehrinin yakacak ihtiya
cı temin edilmiş olup halen mahrukatçılarda bol 
miktarda odun mevcuttur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

5. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 1956 
ve 1957 senelerinde tevzie tâbi tutuldun, her nevi 
mal ve vasıtanın Ankara kazalarına tahsis olu
nan miktarı ile ne şekilde dağıtıldığına dair su
aline Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in tah
rirî cevabı (7/90) (1) 

(1) tik cevap 13 . VI . 1958 tarihli 80 nci 
İnikat zabıt ceridesinde neşredilmiştir. 
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8 . I I I . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Selim Soley 

1956 ve 1957 senelerinde Bakanlıkça tevzie 
tâbi tutulan (kalay, cam, çivi, çimento, otomo
bil lâstiği, jeep, traktör ve saire gibi) her nevi 
mal ve vasıtadan Ankara kazalarına tahsis olu
nanların ayrı ayrı miktarı ile, kazalara miktar 
ayırmadaki ölçünün esası ve kazalarda bu mal
ların köylere ve halka dağıtımının tarzı nedir, 
şimdiye kadar Bakanlığa bu gibi malların dağı
tımı ile alâkalı bir şikâyet veya yolsuzluk iddia
sı intikal etmiş midir? Etmiş ise, ne muamele 
yapılmıştır? 
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T. G. 

Ticaret Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1/1297 

25X11.1958 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 14 . 3 . 1958 

tarihli ve 7 - 90/945 - 3379 sayılı yazılariyle 
vekâletimize intikal ettirilen Ankara Mebusu 
Selim Soley'in, tevzi işlerine mütaallik tahrirî 
sual takririne ait cevabımız 11 . 6 . 1958 tarihli 
ve 1/496 sayılı yazımızla takdim ve kazalara 
mütaallik olarak istenen malûmatın ayrıca 
gönderileceği arz edilmiştir. 

Ankara vilâyetinin 12 . 12 . 1958 tarihli ve 
3004 sayılı yazısı ile kazalara tefrik olunan tev
zie tâbi maddelerin bir listesi gönderilmiş ol
makla bir sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti yüksek bilgilerine saygı ile arz 
ederim. 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

1956 ve 1957 yılları kazalara tefrik edilen tevzie tâbi maddeler cetvelidir 

C i n s i 1 9 5 6 1 9 5 7 

Kalay 
inşaat çivisi 
Kundura çivisi 
Kahve 
Galvanizli boru 
Teliz çuval 
Demir muhtelif 
Cam muhtelif 
Batarya 
Pil yuvarlak 
Nal mıhı 
Dış ve iç lâstik 
Teneke 
Çimento 
Kâğıt 
Karpit 
Foto malzemesi 
Gazoz şişesi kapağı 
Nisadır 
Kamyon 
Römork lâstiği 

5 576 
45 877 

1 026 
7 610 

228 
6 000 

43 452 

1 775 
1 675 
1 787 
3 257 
7 690 

329 100 
506 

1 575 
516 

50 
2 

28 

kilo 
» 
» 
» 

metre 
aded 
kilo 

aded 
» 

kilo 
aded 
kilo 

» 
» 
» 

paket 

kilo 
aded 

» 

5 314 
35 274 

2 051 
3 894 

228 
13 800 

119 122 
12 022 
1 936 
3 001 
2 341 
3 804 
7 762 

394 100 
3 620 
1 425 

899 
4 000 

92 
1 

28 

kilo 
» 
» 
» 

metre 
aded 
kilo 
metrekare 
aded 

» 
kilo 
aded 
kilo 

» 
» 
» 

paket 
aded 
kilo 
aded 

» 
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C i n s i 1 9 5 6 1 9 5 7 

Kabara 
Döşeme çivisi 
Kauçuk 
Bakır çivi 
Ambalaj çivisi 
Kanepe çivisi 
Pilini ve foto malzeme 
Pil ve batarya 

Ankara kazalarına; (Merkez, Altındağ, Çankaya 
nnda tefrik olunan tevzie tâbi maddelerin cins ve 

5 
100 
325 
117 
125 
139 
125 
75 

kilo 
» 
» 
» 
» 
» 

adet 
» 

5, 
189 
325 
117 
125 
139 
125 
75 

zaları hariç 

kilo 
» 
» 
» 
» 
» 

aded 
» 

) 1956 - 1957 yılla 
miktarları yukarda gösterilmiştir 

İşbu maddelerin kaza ve köy halkına intikali kaza tevzi komisyonları vasıtasiyle yapılmış olup 
tamamı ihtiyaç sahiplerine verilmiş bulunmaktadır. 

6'. — Burdur Mebusu Fethi (Jelikbaş'ın, son 
kredi ve hibe paralarından kredilere ait faiz 
nispeti ile tediye vâdelerine dair sualine, Maliye 
Vekili Hasan Polatkan'ın yazılı cevabı (7/307) 

13 . XI . 1958 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sualimin Başvekil tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaade buyur
manızı saygılarımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Pethi Çelikbas 

359 milyon dolarlık son kredi ve hibe para
larından, kredilere ait faiz nispeti ile tediye vâ
deleri nedir? 

25 . XII . 1958 
T. C. 

Maliye Vekâleti 
Hazine Umum Müdürlüğü 

Anlaşmalar Dairesi 
Milletlerarası Müesseseler Ş. 

Sayı : 56874-41 
52836 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbas tarafın

dan Sayın Başvekilimizce yazılı olarak cevaplan
dırılması dileğiyle Yüksek Reisliğinize tevdi olu
nan ve Başvekâlet Makamınca da tarafımdan, ce
vaplandırılması tensip buyurulan (359 milyon 
dolarlık son kredi ve hibe paralarından kredi
lere ait faiz nispeti ile tediye vâdeleri) hakkın
daki yazılı soruya mütaallik hususat aşağıda arz 
olunmuştur : 

359 milyon dolarlık kredi ve yardımların 
kredi mahiyetinde bulunanları şunlardır : 

$ 100 (KM) 000 
$ 25 000 000 
$ 37 500 000 
.$ 37 500 000 

0. E. C. .E. den 
1. M. F. » 
EXIM Bank'tan 
Devel op ment I joan 

alınan 

Fund 'dan 
alınan 

$ 200 000 000 Toplam 

Bu kredilerin vâdeleriyle faiz nispetleri aşa
ğıya, dercedilmiştir : 

1. — (OECE) den alman 100 milyon dolar
lık krediden 25 milyon doları kota kredisidir. 
% 3 1/2 senevi faize tâbi olan bu kredinin re-
sülmal itfasına Avrupa Tediye Birliğinin feshe
dilmesini takibeden üçüncü senenin nihayetinde 
başlanacaktır. 

2. — 100 milyon doların bakiyesini teşkil 
eden 75 milyon dolarlık kredi, (OECE) ye dâ
hil muhtelif memleketler tarafından Türkiye'y-3 
verilen krediler toplamı olup faiz nispeti % 5 
3/4 dür. Resülmal tediyelerine beş sene sonra 
başlanacak ve altışar aylık fasılalarla 11 müsavi 
taksitte ödenecektir. Faiz tediyeleri ise 1959 yı
lı ortasından itibaren altışar aylık fasılalarla ya
pılacaktır. 

3. — (LMF) Milletlerarası Para Fonu'ndan 
alınan 25 milyon dolar aşağıda gösterilen tediye 
plânı dâhilmde 5 senede ödenecektir. Faiz yeri
ne normal faiz hadlerini geemiyecek bir komis
yon tediye edilecektir. 
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Vâde tarihi 

Kasım 
Temmuz 
Ocak 
Temmuz 

1961 de 
1962 de 
1963 te 
1963 te 

Tediye miktarı 

$ 2 000 000 
. $ 5 500 000 

$ 8 500 000 
$ 9 000 000 

Toplam $ 25 000 000 

4. — EXIM Bank'tan alman 37 500 000 
dolarlık ve Development Loan Fund'dan alınan 

37 500 000 dolarlık kredilerin gerek vâdeleri, 
gerekse faiz miktarları bu kredilerle tahakkuk 
ettirilecek yatırım projelerimizin her biri için, 
bu müesseselerle yapılacak mukavelelerle tâyin 
edilecektir. Ancak bu krediler uzun vadeli ola
cak ve faiz nispetleri # de normal ve mûtat had
leri aşmayacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

TASHİHLER 

14 ııeü İnikat zaptında aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

136 
138 
140 
1.42 
142 
142 
144 
.150 
150 

2 
1 
1 
1 
1 
•) 
1 
1. 
2 

32 
37 
16 
15 
37 
36 
4 

13 
46 

3 . I V : 1958 
Bu mahallerde 
Mehmet Ali Arşkan 
15-20 
(yelişbaş 
Bir mevzuubahis kon 
Yaparak 
Bendenizee 
(.'.'ocuk vatandaş 

.usudur 

30 . IV.1958 
Bu makalelerde 
Mehmet Ali Arıkan 
15 - 20 gün 
Çelikbaş 
Bir mesele bahis konusııdm 
Yapılarak 
Hepimizce 
Çocuk 

15 nci İnikat zaptında aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

167 
167 
170 
175 
177 
177 

9 

1 
2 
o • 

2 

20 
31 
15 
16 
20 
45 

Kelişoğlu 
1936 doğumlu 
Muberdir 
Muhtar ki 
İkinci takriri 
ehil olunduğu, 

14 ııeü İnikat zaptından 18 nci İnikat zaptına kadar; (Havale edilen evrak) kısmında şu tas
hihler yapılacaktır : 

Keleşoğlu 
1937 doğumlu 
Muteberdir. 
Muhtar vardır ki 
REİS — İkinci takriri 
ehil. olduğunu, 

135 nci sayfaya; (Havale edilen evrak) başlığından sonra; (Teklifler) başlığı konulacak ve 
2/259 numaralı teklif 2/239 olarak tashih olunacaktır. Bunu takibeden teklif numaralan da sıra-
siyle 240, 241 ve 242 şeklinde düzeltilecektir. Aynı tashih 18 nci İnikada kadar olan mütaakıp 
inikat zabıtlarının (Havale edilen evrak) kısımlarındaki tekliflere 20 şer numara noksaniyle ak-
settirileeektir. 
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IBir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Hazine hissesinin kaldırılması Jıakkmdaki Kanuna) 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çer çel 
Arif Demirer 

•Orlıan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlıı 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nuri Ciritoğlu 
Bülent Eeevit 
Übeyde Elli 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

: 610 
334 
328 

6 
0 

261 
15 

[Kabul edenler] 
1 ibrahim Imirzalıoğlu 

ibrahim Saffet Omay. 
Ilyas Seçkin "* 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 

1 Necati Celim 
! Namık Gedik 

Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Faik Ocak 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

| Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
-Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
ihsan Gülez 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
.Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantaıel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
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Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Derniraiay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Hadi Hüsman 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
ibrahim Sevel 
Neelâ Tekine] 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 

t : 19 24.12 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Gemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kıliçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Rağıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 

.1958 C : 1 
Hulki Âmil Keymen 
Himmet ölçmen 
Halil Özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
HaUm Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan. 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

Zihni Üner 
NIGDE 

Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete' 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu» 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

StîRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server SomuncuoğltP 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu« 
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Edip Imer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özsever 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet îspırlı 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

î : 19 24.12 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 

Mahmut Goloğlu 
O Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

.1958 G : 1 
URFA 

Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
î. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza. Salıeı 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Ali Kaya 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 

[Reddedenler] 
MARAŞ 

Emin Soysal 
SİVAS 

Halim Ateşalp 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (V.) 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Hüseyin Balık 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Faik Ahmed Barutçu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Halil Sezai Erkut 
İsmail inan 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (V.) 
Ali ileri 

Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. Â.) 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yır cali 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman (1.) 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

Âlim Sipahi 
BURSA 

Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.)] 

ÇANKIRI 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 

— 303 — 



Sezai Demiray 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
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Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Afslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Grünel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Nizamettin Kırşan 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman (I.) 
Nizamettin Âli Sav 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (İ.) 
Sadık Giz 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 

Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan" 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram Ücal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İrfan Haznedar 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Selim Akis 

Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ererin 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Hasan Reşit Tankut 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 
Ferid Tüzel 

SİİRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Hasan Değer 
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> Turhan Feyzioğlıı 
Necati îlter 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 

î : 19 
Hasan Gürkan 
ismail özdûyuran 

TOKAD 
Keramettin Gençler (I.) 

TRABZON 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
İsmail Şener 
Osman Turan 

24.12.1958 C : 1 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UBFA 
Osman Ağan 
Aziz Gökkan 
Abdurrahman 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Avni Ural 
ZONGULDAK 

Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yürdabayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 

[Münhal mebusluklar] 
Bursa 1 Kocaeli 
Edirne 1 Konya 
İstanbul 1 Muğla 

Van 
Yozgttd 

1 
1 

Vb 

.«•"< • * • * < 

T. B. M. M, Matbaası 





S. SAYISI : 21 
Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Hazine hissesinin 
kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Ticaret, Gümrük ve İnhi

sarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /274) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . XI. 1958 

Tetkik Dairesi 
Kanunlar ve Kararlar 
Sayı:?! -815/3196 . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Me »lise takdimi icra Vekilleri Heyetince 27.XI.1958 
tarihinde* kararlaştırılan bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Hazine hissesinin kaldırılma
sı hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederini. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Yüksek, malûmları olduğu veçhile, 6933 sayılı Kanuna istinaden 1 . I I I . 1957 tarihinden beri 
bir kısım ithalâttan, nispeti umumiyetle % 40 a varan Hazine hissesi alınmaktadır. Mezkûr kanunun 
esbabı mucibesinde de açıklandığı veçhile Hazine hissesinin ihdasını gerektiren sebepler ezcümle, o 
zamanki şartlar içinde, ithalât mallarının, ithalâtçılarına sağladığı menfaatin memleketin iktisadi du
rumunun haklı gösterdiği bir seviyede tutulması ve yeni gelir kaynakları ihtiyacı idi. 

Bilindiği gibi mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen iki yıla yakın bir süre 
içinde Hükümetçe şümullü iktisadi ve malî tedbirler ittihaz olunmuş, temin olunan mühim dış kre
dilerin yanı başında döviz alım satjmlarına prim tatbiki sistemi kabul olunmuştur. Böylece Hazine 
Hissesi Kanununun gayelerinden başlıcasa, mezkûr prim sistemi sayesinde tahakkuk ettirilmiş olduğu 
için bu hisse artık fonksiyonunu tamamlamış bir duruma girmiş bulunmaktadır. Filhakika, bu hu
susu nazarı itibara alan Hükümetiniz, kanunun verdiği yetkiye istinaden 22 . IX . 1958 tarihli bir 
Kararname ile birçok maddeleri Hazine hissesinden muaf tutmugtur. 

Diğer taraftan yeni primli kurların tatbiki dolayısiyle ithalle ilgili vergilerimizden sağlanacak 
varidatın, Hazine hissesinin, akar yakıtlar haricolmak üzere, tamamen kaldırılmasının bütçede yara
tacağı boşluğu dolduracağı anlaşılmıştır. 

Bu suretle elde olunan imkânlar sayesinde ve Hazine hissesinin tamamen kaldırılması suretiyle 
ithal edilen hammadde, istihsal ve istihlâk maddeleri fiyatlarının indirilmesi memleket menfaatlerine 
uygun mütalâa edildiğinden işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bilindiği üzere, akar yakıtlardan alman Gümrük ve Gider Vergileri gibi bu maddeye ait Hazine 
hissesinin de spesifik bir karakterde olması yani ithal kıymeti yerine sıklet esası üzerinden alınmak
ta bulunması dolayısiyle prim tatbikinden dolayı akar yakıt vergilerinde bir artış olmamıştır. 

Esasen memleketimizdeki akar yakıt satış fiyatları diğer memleketlere nazaran düşük bulundu
ğundan, akar yakıtlardan Hazine hissesi alınmasına, devam edilmesinin uygun olacağı kanaatine varıl
mıştır. 

Devre : XI 
îçtima : 2 
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Lâyihanın birinci maddesinde; 6933 sayılı Kanuna bağlı listede yazılı eşyalardan alınmakta olan 

Hazine hissesinin, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 25, 40, 44, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 
83, 84, 85, 86 ve 87 nci fasıllarında yazılı eşyadan kaldırıldığı, yani zikri geçen fasıllara giren eşyanın 
ithalinden artık Hazine hissesi almmıyaeağı; ancak aynı tarifenin 27 nci faslının 10 numarasının a, 
b ve c fıkralarında yazılı akar yakıtlardan Hazine hissesi alınmasına devam olunacağı tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

ikinci maddeye, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, henüz fiilen ithal edilmemiş olan eşyalardan 
Hazine hissesi almmıyaeağı, buna mukabil, tahakkuk ettiği halde muhtelif sebeplerle tahsil edilemiyen 
Hazine hisselerinin tahsiline devam olunacağı hakkında hüküm konulmuştur. 

Üçüncü maddede meriyet hükmü; dördüncü maddede ise kanunun hükümlerini icraya yetkili 
merci gösterilmiştir. 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/274 

Karar No. 6 
Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince karar
laştırılan bir kısım ithal eşyalarından alınmak
ta olan Hazine hissesinin kaldırılması hakkın
daki kanun lâyihası; encümenimizce takdimen 
ve müstacelen görüşülmesine ittifakla karar ve
rilmek suretiyle gündeme alındı. 

Mezkûr kanun lâyihası, ilgili hükümet tem
silcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edil
di. Gerek esbabı mucibe ve gerekse hükümet 
temsilcilerinin izahatları dinlendikten sonra 
maddelerin müzakeresine geçildi. 

Lâyihanın 1 nci maddesi uzun müzakereler
den sonra ekseriyetle; diğer maddeleri ise itti
fakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Gümrük ve inhisarlar 
Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Riya
sete saygı ile sunulur. 

Ticaret Encümeni 
Reisi 

Konya 
N. TaJırah 

Bu mazbata Muharriri ve 
Kâtip 
Konya 

M. Güzelkılınç 

Afyon K. 
M. öztürk 

Antalya 
M. Ak 

Çankırı 

8 . Xîl . 1958 

Ankara 
Birinci maddeye akar 
yakıtlarda kaldırılması 
hükmünün ibaresine 

taraftarım. 
H. O. Bekata 

Antalya 
t. Subaşı 

imzada bulunamadı 
Çorum 

1 nci maddeye muhalifim 1 nci maddeye muhalifim 
K. Tabak F. ffacırecepoğlu 
Erzincan izmir 

Birinci maddeye muhalifim . Ar. tncekara 
N. Yıldırım 

' Kastamonu 
Z. C. Bakiçelebioğlu 

Ordu 
1 nci maddeye muhalifim 

M. Tekin 
Trabzon 

1 nci maddeĵ e muhalifim 
F, Karanis 

Zonguldak 
T, öktem 

Malatya 
1 nci maddeye muhalifim 

K. Sürenkök 
Tekirdağ 

/. özdoyuran 

Yozgad 
Ar. Tanû 
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Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. 1/274 
Karar No. 4 

11 . XII . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan 
Hazine hissesinin kaldırılması hakkındaki kanun 
lâyihası; encümenimizde alâkalı hükümet temsil
cilerinin de huzurlariyle ve takdimen ve müsta-
celen görüşülmesi karariyle tetkik ve müzakere 
olundu : 

Kanun lâyihasmm esbabı mucibesinde zikre
dilen hususlar umumiyetle yerinde görülerek 
1 nei maddedeki (Gümrük giriş tarife cetveli
nin 27 -10 fasıl numarasında) ifadesi : (27-10 
farife pozisyonunda) olarak tadilen ekseriyetle; 

2 nci madde aynen kabul edilerek, ancak, bu 
maddenin 1 nci fıkrasındaki fiilen ithal edilme
miş bulunan eşyadan Hazine hissesi alınmaz 
tâbiri; Gümrüğe gelmiş olup da vergi ve resim
leri tahsil veya tecil edilmiş olsa dahi henüz 
gümrük ambar, sundurma, antrepo ve gümrük
çe konulmasına müsaade olunan mahallerden 
çekilmemiş eşyaya şâmil bulunduğunun tavzihi 
ile; 

Ve diğer maddeler de mevcudun ittifakiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Riyasete saygı ile su
nulur. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Encümeni 

Reisi 
Yozgad 

N. Tanıl 
Adıyaman 
A. Yaşar 

Kars 
(Akar yakıtlardan Ha
zine hissesinin kaldırıl

masına taraftarım.) 
K. Güven 

Samsun Samsun 
ö. Güriş F. Şen 

^ 

M. M. 
Kocaeli 

S. Yalım 
Antalya 
Y. Yazıcı 

Muğla 
T. Topaloğlu 

Tekirdağ 
A. Çakır 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No : 1/274 

Karar No : 5 

12 . XII . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan 
Hazine Hissesinin kaldırılması hakkındaki ka
nun lâyihası; encümenimizde alâkalı vekâlet 
temsilcilerinin de huzurlariyle tetkik ve müza
kere olundu: 

1. Lâyihanın 1 nci maddesi esas itibariyle 
yerinde görülmüş ve şu kadar ki daha ziyade 
fakir halkın ve köylünün istihlâk ettiği gaz ya
ğından Hazine Hissesinin alınmasına devam 
edilmesi münasip görülmediğinden, gaz yağın
dan da mezkûr hissenin kaldırılmasını temin 

için adıgeçen madde tadilen tanzim ve kabul 
edilmiştir. 

2. Lâyihanın 2 nci maddesinin 1 nci fıkra
sında «Hazine Hissesi mükellefiyetinden hariç 
bırakılmış olup da işbu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte henüz fiilen ithal edilmemiş bulu
nan eşyalardan Hazine Hissesi almmıyacağı» 
tasrih edilmiş olduğuna göre, fiilen ithal edil
memiş olan mallar için Hazine Hissesi namiyle 
yatırılmış olan paraların iadesi pek tabiî bulun
duğu cihetle bu noktanın mazbatamızda tasri-
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4 
lıi ile iktifa edilerek başka hüküm vaz ve ted
vinine lüzum görülmemiştir. 

3. Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Küçümenine 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

tevdi 

Maliye Encümeni 
Reisi 

Bursa 
K, Yılmaz 

M. M. 
Bursa 

M. Kay olar 

Kâtip 
Manisa 

»S'. Akdağ 
Gürnüşane 

,1 . Karamap 
Konya 

//. A. Keyme 

SarusikM 
.i . Saraçoğlu 

Amasya Erzincan 
// . Koray C. İşık 

Kars Kırklareli 
(). Yeltekin A. Bakman 

Malatya 
•n Akar yakıtlarda kaldı 

n İmasına taraftarı m. 
.1/. Z. Tuimıay 

Tokad Zonguldak 
.1. ispir/i A. A km 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/274 
Karar No : 16 

liJ . XII . 1958 

Yüksek Beisliğe 

Bir kısım eşyalardan alınmakta olan Hazine 
Hissesinin kaldırılması hakkında Maliye Vekâ
letince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
28 . X I . 1958 tarihli ve 71 - 815/3190 numara
lı tezkeresi ile gönderilen kanun lâyihası, Tica
ret, Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye encümen
leri mazbataları ile birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti Varidat 
Umum Müdürü hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde m uf assa lan 
arz ve izah edilen mucip sebeplere istinaden bir 
kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle 
alınacak Hazine Hissesi hakkındaki (İ933 sayılı 
Kanuna istinaden bu kanuna merbut üstede 
müfredatı yazılı bulunan eşyadan, akar yakıt
lar hariç, Hazine Hissesinin kaldırılmasını istih
daf etmektedir. 

6933 sayılı Kanunun meriyetinden sonra Hü
kümetçe ittihaz olunan malî ve iktisadi tedabir, 
temin edilen dış kredilerin yanıbaşmda döviz 
alım ve satımında prim sisteminin kabulü sa
yesinde elde edilen gelirler ile ithalle ilgili ver
gilerden sağlanacak varidatın, Hazine Hissesi
nin akar yakıtlar hariç olmak üzere tamamen 
kaldırılmasının bütçede yaratacağı boşluğu dol
duracağı ve Hazine Hissesinin kaldırılması su

retiyle ithal edilen ham madde, istihsal ve is
tihlâk maddeleri fiyatlarında kaldırılan Hazine 
Hissesiyle mütenasip bir hafifleme hâsıl olaca
ğı ve esasen bu sebeple mezkûr kanunun birinci 
maddesinin 2 nci fıkrasında münderic İcra Ve
killeri Heyetine verilen salâhiyete istinaden 
22 . 9 . 1958 tarihinde ısdar olunan bir karar
name ile birçok maddelerin Hazine Hissesinden 
muaf tutulduğu hakkında verilen izahat ve bu 
hususta cereyan eden müzakerelerden sonra 
lâyihanın şevkini mucip sebepler cneünıenimizee 
de yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

Bu suretle akar yakıta inhisar eden Mazine 
hissesinin kanuna ilişik listede sipesifik esasa gö
re tâyin ve tesbit edilen 5 - 10 ve 15 kuruşluk 
miktarlarında, 'primli ithal maliyetinin artmasın
dan mütevellit hiçbir tezayüdün bahis mevzuu 
olanılyacağı ayrıca tesbit edildikten sonra Güm
rük ve İnhisarlar Encümeninin tadilen kabul er
miş olduğu birinci madde ile lâyihanın mütaakıp 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile encümeni
mizce aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi ile bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren meriyeti hakkındaki 3 ncü 
maddesindeki hükümler muvacehesinde, gümrük
lerde bulunan eşyanın gümrüklerden çekilmesi 
hakkında ısdar-olunan 1191 savılı Kararda teshil 
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edilmiş oian 25 Aralık 1958 tarihinin temdidi 
encümenimizce temenniye şayan görülmüştür. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üsere Yüksek Reisliğe sunulur. 

iieis 
Balıkesir 
//. İmre 

Kâtip 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bügin 

Diyarbakır Afyon K. Antalya 
M. II. Ünal N. Topcuoğlıı A\ Akmantar 

Artvin Burdur 
II. ÇeUikçdoğlu F. Çelikhcus 

Çankırı 
Akar yakıtlardan alınımı 

sına muhalifim 
F. Arktm 
. Denizli 

.1. K. Karaca 
Erzincan 

Akar yakıtlarla ilgili kıs
mına muhalifim 

7?. Bayındır 

Gazianteb 
E. Cenani 

İstanbul 
M. Erden er 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 
1. Sevcl 

İmdada bulunanındı 

İstanbul 
M. Şellefyan 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Nevşehir 
N. önder 

Ordu 
A. Topaloğlu 

İmzada bulunamadı 
Rize 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Akça! 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 
/. Şener 

İstanbul 
Komisyonda izah etti

ğim esbaptan muhalifim 
N. N. Yücel 

Kayseri 
Komisyonda şifahen arz 
ettiğim sebeplerden dola-

yr muhalifim 
O. Kavuncu 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 
Rize 

H. -Agun 

Rize 
M. önal 

Siird 
M. D. Süalp 

Van 
Petrol üzerindeki mü
kellefiyetin ipka edilme
si ve intikal zamanı için 
tedbir alınmamış olma
sından dolayı muhalifim 

F. Melen 
Yozgad 

T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi 
hakkındaki 6933 sayılı Kanuna bağlı listede ya
zılı eşyalardan alınmakta olan Hazine hissesi 
(Gümrük giriş tarife cetvelinin 27 -10 fasıl nu
marasında yazılı akar yakıtlar haricolmak üze
re) kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince Ha
zine hissesi mükellefiyetinden hariç bırakılmış 
olup da işbu kanunun meriyete girdiği tarihte 
henüz fiilen ithal edilmemiş bulunan eşyalardan 
Hazine hissesi alınmaz. 

îşbu kanunun meriyete girdiği tarihte ta
hakkuk etmiş olduğu halde çeşitli sebeplerle 
henüz tahsil edilmemiş bulunan Hazine hissele
rinin tahsiline devam olunur. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 . XI . 1958 

Başvekil 
/t. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili w 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye VekiM 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkm 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan 
Hazine hissesinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bir kısım ithalâta tahsis olu-
maıı dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi 
hakkındaki 6933 sayılı Kanuna bağlı listede 
yazılı eşyalardan alınmakta olan Hazine hissesi 
(Gümrük giriş tarife cetvelinin 27 - 10 tarife 
pozisyonunda yazılı akar yakıtlar Haricolmak 
üzere) kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

Nafıa Vekili 
T. îleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

îmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
S. Somunouoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
8. Ataman 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi 
hakkındaki 28 Şubat 1957 tarih ve 6933 sayılı 
Kanuna bağlı listede yazılı eşyalardan alın
makta olan Hazine hissesi (Gümrük giriş tarife 
cetvelinin 27.10 tarife pozisyonunda yazılı - gaz 
yağından maada akar yakıtlar harciolmak üze-
re) kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Lâyihanın ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Lâyihanın üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkında kanun 

lâyihası' 

MADDE 1. — Gümrük ve İnhisarlar Encü
meninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

^r»p-
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