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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara, Bursa ve Kocaeli mebusluklarına se
çilen General Nihat Anılmış, Dr. Talât Simer ve 
Suphi Artel'in intihap mazbataları kabul edildik
ten ve Ankara mebusu General Nihat Anılmış 
andiçtikten sonra; 

Fevkalâde ihtiyaçlar için yaptırılacak Nafia 
inşaatına ait eşyanın gümrük vergilerinden muaf 
olarak yurda sokulması hakkındaki kanun lâyiha
sının muvakkat bir encümende tetkiki kabul 
olundu, 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait kanunu 
tadil eden 4002 numaralı kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesine; 

Ordu zâbitan heyetine mahsus Terfi ka
nununun muaddel 10 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun lâyihaları tevhit edil
mek üzere Millî Müdafaa encümenine gönderildi, 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
iki kıta mazbata ile; 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarına; 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihaları kabul olundu, 

Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât kanunu 
lâyihasının müzakeresine devamla 25 nci madde 
müzakere ve encümene tevdi ve lâyihanın geri 

Tezkereler 
1. — Buldan'm Cedit mahallesinden Terzi-

oğullarmdan Mustafaoğlu Mustafa diğer adı 
Çavuş Terzioğlu ve Haylamaz köyünden Hızır-
oğlu Mustafa Tuncay'ın ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/476) 
(Adliye encümenine); 

Mazbatalar 
2. — Bankalar ve Devlet müesseseleri memur

ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3659 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin son fık
rasının tadiline dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/551) (Ruznameye); 

3. — Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdür-

kalan maddelerinin müzakeresi tehir edildi. 
Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Teşkilât ve vazifelerine dair kanunun bazı mad
deleriyle Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanıma bağlı (4) sayılı 
cetvelin Devlet Meteoroloji umum müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına; 

Umumî hıf zıssıhha kanunu ile; 
Askerî Ceza kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine ; 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti Teşkilât 

ve Memurin kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine ; 

Askerlerin Zat işlerine taallûk eden dâvaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine; 

Gedikli küçük zabit membalarma dair kanu
nun beşinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra 
olundu, 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Bingöl Hatay 

Refet C anıt ez Necnıeddin Sahir Hamdi Selçuk 

lüğü Teşkilât ve vazifelerine dair olan kanuna 
ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/830) (Ruznameye); 

4. — 1938 malî yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle, 1938 malî yılı 
katî hesabı hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/433, 1/346) 
(Ruznameye) ; 

5. — Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu 
Ahmed Savaş ve AJımedoğlu Memed Ali Sarıdo-
ğan'm ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/430) (Ruznameye) 

2. — SUALLER 

1. — Bursa mebusu Nevzad Ayaş'ın Terbiye ve | hakkındaki şifahi sual takriri Maarif vekâletine 
Maarif tarihlerinin telif ettirilmesi yolunda bir havale edildi. 
tasavvur ve teşebbüsün mevcut olup olmadığı | 

3. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 



BİBÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 
NAFİA V. Gl. ALİ FÛAD CEBESOY (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, bugünkü ruzna-
menin 7 nci maddesinde şose ve köprüler inşası 
için gelecek senelere geçici taahhütlere girişilme
si hakkında bir kanun lâyihası vardır. Esasen bu 
kanun lâyihasından evvelki kanunla Nafia ve
kâletine bu salâhiyet verilmişti. Ancak bunun 
müddeti bitmiştir. Malûmu âliniz inşaat mev
simi başlamıştır, geçmektedir. Taahhütlere bir 
an evvel girişebilmekliğimiz için bu kanunun 

1. — Kocaeli mebusu Suphi Artel ve Bursa 
mebusu Dr. M. Talât Simer'in andiçmeleri 

REİS — Bursa mebusluğuna seçilen Dr. M. 

5. — MÜZAKERE 

1. — Şose ve köprüler inşaatı için gelecek 
yıllara geçici taahhüde girişilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Nafia encümenleri maz
bataları (1/811) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara ge
çici taahhüde girişilmesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 1525 sayılı Şose ve köprüler 

kanununun 21 ve 22 nci maddelerindeki hü
kümlere göre şose ve köprüler inşaatı için 
1943 - 1952 malı yülarma geçici taahhütlere gi
rişmeğe Nafia vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu taahhütlere ait senelik te
diye miktarları yekûnu beş milyon lirayı geçe
mez. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

[1] 198 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

tercihan ve müstacelen müzakere buyurulma-
sını rica edeceğim. 

REİS — Nafia vekilinin teklif ettiği mad
denin evvelâ müstaceliyetle müzakeresi husu
sunu reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... 

Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 
Tercihan müzakeresini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenlre ... 
Tercihan müzakeresi kabul edilmiştir. 

Talât Simer ve Kocaeli mebusluğuna seçilen 
Suphi Artel buradalarsa yemin edeceklerdir. 

(Suphi Artel ve Talât Simer andiçtiler) 

DİLEN MADDELER 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler .* Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerimi ic
raya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. İ 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ..L Ka
bul edilmiştir. 

Kanunu açık reyinize arzediyorum. 
2. — Ayancıkhn Cible köyünden Satyoğlu 

Ömer Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/460) [1] 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
(Adliye encümeni mazbatası okundu). 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa va} mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul Eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

3. — Gelibolu'nun Büyük cami mahallesinden 
Uuhioğlu Recep Bilik'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adlice en
cümeni mazbatası (3/454) [2] 

[1] 195 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 191 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

4. — ANDİÇME 
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(Adliye encümeni mazbatası okundu). 
REİS —: Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4..— Kazanç vergisi kanununun birinci mad
desinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü fıkraları
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
İktisat, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/66) [1] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) . 
MALÎYE En. REİSİ ATIF BAYINDIR (İs

tanbul) — Kazanç kanununun bir maddesi hak
kında Hükümetten bir tefsir talep edilmiştir. 
Bu talebin menşei olan Maliye vekâleti esasen 

kanunun bu maddesini anlamakta müşkülât çek
memiştir. Yani kanunun maddesini sarih görü
yor, yalnız tatbikatta müşkülât gördüğü için bu 
tefsiri Yüksek Meclise arzediyor. 

Bu tefsir evvelemirde İktisat encümeninden 
geçmiştir. İktisat encümeni meselede tefsir 
mevzuu görmüş ve fıkrayı tefsir etmiştir. Fakat 
Maliye encümeniniz maddeyi sarih bulmuştur. 
Tefsire hacet yoktur, demiştir. Adliye encü
meni ise, tefsire tahammülü yoktur, demiştir. 
Bütçe encümeni ikiye ayrılmış; ekseriyet tef
sire tahammülü yoktur, demiş ekalliyet, Maliye 
ve İktisat encümenlerinin noktai nazarma esas 
itibariyle iştirak etmiş fakat tefsir mevzuudur, 
demiştir. Maliye encümeninden sonra iş, bu iki 
encümene gittiği için iki encümen noktai na
zarını bu mazbata ile öğrendik, buna karşı 
Encümenimizin noktai nazarını arzedeceğim: 
Madde gayet sarihtir, Müsaade buyurursanız 
okuyayım: 

«Umumî ve mülhak ve hususi bütçeli daire 
ve müesseselere ve menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlere ait olup ticari bir gaye takibeden 

müesseseler» kazanç vergisine tabidir. Bir müesse
se ticari bir gaye takibederse kazanç vergisine 
tabi olması lâzımdır, diyor. Dünyada bun
dan daha sarih bir şey olamaz. Ticari kazanç 
maksadını takibetmezse tabi olamıyacaktır. 
Fakat müşkülât tatbikattan doğuyormuş. Bütçe 
encümeninin işi ilmî cepheden tetkik etmesi lâ
zımdır. Mesele bu müessesenin Devlet mües
sesesi, menafii umumiyeye hadim bir cemiyet ve 
imtiyazlı müessese, yani âmme işini gören bir 
müessesenin gördüğü hizmetten mütevellit bir 
dâvadır. Malûmu âliniz, âmme müesseseleri 
iki şekilde iş görürler. Biri otorite işleri, yani 
administrasyon, diğeri ise temşiyet, jestiyon. 
Resmî bir müessese idare yaptığı zaman, otorite 
yaptığı zaman himayeye muhtaçtır. Kendisi 
himaye edilir, müessese himaye edilir, işi gö
renler himaye edilir. Onlar istisnai, imtiyazlı 
birer zümredirler. Kanunlarla himayeye maz-
har olurlar. Fakat Devlet ve bu gibi müesse-

[1] 197 saydı basmaı/azı zaptın sonundadır. 

seler hususi işler yaptığı zaman, temşiyet, jes
tiyon yaptığı zaman hiç bir himayeye muhtaç 
değildir. Meselâ bir âmme müessesesinden bir 
banka, milyonlarca iş görür, onun müdürü 
umumisi yüksek bir mevkie maliktir. Fakat gör
düğü işten dolayı kanunun hiç bir himayesine 
mazhar olamazlar. Diğer taraftan ondan çok 
vasi bir mevkide bulunan bir orman bekçisi ka
nunun himayesine mazhardır. İş gördüğü za
man bir otorite yapmaktadır. Bu itibarla ka
nun bunu en kuvvetli surette himaye eder. 

Binaenaleyh bir otorite, bir Devlet himayesi 
burada mevzuubahis olmaz. Devlet böyle temşi
yet yaptığı zaman, kuvvetini, silâhlarını, oto
ritesini, herşeyini bir tarafa bırakır, bir ferd 
gibi Mehmedin karşısına Mehmed gibi çıkar. 
Oı*un hiç bir imtiyazı yoktur. Aksini kabul et
mek, böyle Devlet temşiyet yaparken onu bir 
imtiyaza malik kılmak, âmme nizamını ihlâl 
eder. Kanunun ruhuna uymaz, halkı mutazarrır 
eder. Meselâ Devlet temşiyet yaparken her
hangi işten dolayı onu vergiden muaf kılmak 
demek, onu halk karşısında imtiyazlı bir mev
kie sokmak demektir. Tabii vergi verenle ver-
miyen bir olmıyacağı için iki piyasa olacaktır. 
iktisadın en maruf bir kanunudur, bir memle
kette muhtelif piyasalarda muhtelif fiyatlar 
olacak olursa en yüksek fiyat esas olur. 
Halbuki Devlet vergi vermediği için ucuza 
maiedecek en yüksek fiyata uyarak sataca
ğı için halktan bir nevi vergi alınmış olacak
tır ve kanunsuz bir vergi alınmış olacaktır. 
Kanunun maksadı, kanuna istinad etmiyen bir 
vergi almak olmadığı için, bu vaziyette halk 
mutazarrır olacak, halk ezilmiş olacaktır. Bunu 
buracıkta bırakalım, gelelim asıl meseleye: 

Madem ki Devlet idaresi, Devlet işletmesi 
mevzuubihistir, bu suretle bir kazanç mevzuu 
bahistir. Burada Devletin kasasına giren çıkan 
para ve gelirler nelerdir? Müsaadenizle bunları 
arzedeyim. Devletin kasasma üç şekilde para 
girer, yani kazanç; vergilerle alacağından, re
simlerle alacağından bir de bedel ile, yani 
«Prix» den Devletin kasasına para girebilir. 
Vergi ne zaman olur? Vergiler. Halka Devletin 
ifa ettiği âmme hizmetlerinden dolayı, halkın 
verdiği bir paradır. Fakat bunun mukabilinde 
bir hizmet mevzuubahistir. Ama derhal bir hiz
met mevzuubahis değildir. Meselâ asayişin mu
hafazası, vesaire gibi, muaccel olmayan bir hiz
met. 

İkincisi, resimlerdir. Bu da Devletin ifa et
tiği hizmetlerden dolayı aldığı paralardır ki, 
şimendifer, posta telgraf, tramvay vesaire iş-
letrek oldığı bir resimdir. Bir de Devlet baş
kaca hususi işler görür, yani fabrikalar kurar 
vo o tesislerin yaptığı mamulâtım halka satar. 
Bu, ne vergi ne de bir resimdir. Bu, doğrudan 
doğruya bir bedeldir. Burada imtiyaz yoktur, 
serbest bir kazanç geliri vardır. Bu kazançtır, 
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fakat yergi gelirleri bir kazanç olmayıp vari
dattır. İşi bu cepheden tetkik ettiğimiz zaman, 
Devlet müesseseleri idarei hususiye müesseseleri 
ve menafii umumiyeye hadim olan müesseselre 
bir iş yaptığı zaman bunlar ya bir temşiyet işi
dir ve yaptığı işten mütevellit varidatı doğru
dan doğruya kazançtır. Şimdi bu temşiyetler-
den resim, vergi alınmalı mı, alınmamalı mı? 
Eğer Devlet bundan doğrudan doğruya bir ka
zanç temin ediyorsa, bundan vergi alınması lâ
zımdır. Eğer yaptığı iş bir otorite işi ise bundan 
dolayı vergi almamak gayet tabiidir. Şimdi bu
rada Maliye vekâleti diyor ki, umumî ve mülhak 
ve hususi bütçeli daire ve müesseselere ve me
nafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ti
cari bir gaye takip eden müesseselerin temin 
ettiği kazançlar, kazanç vergisine tabidir. Pek
âlâ, mademki bunlar tabidir, artık tereddüdü 
mucip bir şey yoktur. Maliye vekâleti yine di-
yorki, ben kanunun tatbikatında bazı müşkülâ
ta mâruz kalıyorum. Meselâ imalâtı harbiye, 
Devlet matbaası, Darphane bazı hususi işler ya
pıyor. Bunlar kazanç işi midir, yoksa otorite 
işi midir? Bu gibi müesseseler Darphane, Dev
let matbaası, İmalâtı harbiye otorite işi yaptığı 
zaman, top tüfek, mermi imal ettiği zaman bun
lar tabii otorite işidir. Bunun haricinde, iş yap
tığı zaman bu, doğrudan doğruya temşiyettir. 
Eğer ikisi arasmda bir fark görüyorsak, hukuk 
ilmi bunun kıstasını koymuştur. Bir iş ki reka-
bte mâruz değildir, bir iş ki yapılmasını kanun 
emretmiştir o, otorite işidir. Bir iş M arzu ta
lep kanunlarına tabidir, tamamiyle temşiyete 
aittir. Yaptığı malın fiyatı tesbit edilirken arzu 
talep kanunları müessir ise iş serbest iştir, 
temşiyet işidir, jestiyon işidir. 

Tabiidirki bunun kanunun vazettiği kazanç 
resmine tabi olması lâzımdır. Acaba kazanç ga
yesinin müstemirren mevcut olması lâzım mi
dir, değil midir? Bu, tatbikat işidir. Madamki 
bu iş buraya gelmiştir, arzedeyim: Kanunda 
müstemirren denmiyor. Kazanç takibeden mü
esseselerdir ki doğrudan doğruya Kazanç ka
nununa tabidirler. Fakat onun müstemirren bu 
işi yapmakta olması lâzım değildir. Meselâ bir 
insan tütün içiyor demek ne demektir? Muay
yen veya lâalettâyin zamanlarda, arasıra tütün 
içiyor demektir. Bu onun her zaman ve her an 
tütün içtiği demek değildir. Bir müessese de her 
kazanç takibettiği zaman Kazanç kanununa ta
bidir. Fakat tatbikatta kazanç takibetmiyen 
bazı müesseseler vardır ki bunlardan dolayı-
siyle kazanç meydana gelmektedir. Esasen Ma
liye vekâleti diyor ki, bu müesseselerin filiyal-
lan vardı, bunlar bir nizamnameye istinaden 
bir işe sermaye koymuşlardır. Buna göre bir 
kazanç işi yapmaktadırlar. Müstemirren ka
zanç işi yapmaktadırlar. 

Esasen bunlarm vücude getirdiği müesseseler 
mevzuubahistir. yani Darphanenin, İmalâtı har. 
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biyenin, Devlet matbaasının resme tabii olup 
olmaması mevzuubahis değildir. Bu müessese
lerin vücude getirdikleri mütedavil Serma
yeleri ile yaptıkları işlerin, muamelelerimi ver
giye tabi olması lâzımdır. | 

Şimdi İktisat encümeni ve Bütçe encjümeni 
ekalliyetiyle aramızda esas itibariyle fark yok
tur. Arkadaşlarımız tefsire lüzum görjiyor. 
Biz maddeyi gayet sarih buluyoruz. Aramazdaki 
fark bundan ibarettir. Esas itibariyle Şri en
cümende mutabıktır. Binaenaleyh bir (takrir 
arzediyorum ve evvelemirde Maliye encümeni
nin teklifinin reye konulmasını rica (ediyo
rum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI ^Muğ
la) — Efendim, mesele, muhterem arkadaşı
mızın dediği gibi, Maliye vekâleti uğradığı müş
külât dolayısiyle yani ticari maksat ve gaye taki-
betmemek üzere teşekkül etmiş olan müesseselerin 
ara sıra yaptıkları ticari muameleler l^azanç 
vergisine tabi tutuldukları takdirde uğraya
cakları müşkülâtı gözönüne alarak, amsfn bizi 
bu işten kurtarın diye bize gelmiş maiyette 
değildir. Esasen Maliye vekâletinin kanundan 
çıkardığı mâna da bu müesseseler kazanç [vergi
sine tabi değildir yolundadır ve şimdice ka
dar muamele de bu şekilde yürümüştür. Fakat 
tahaddüs eden şüphe ve tereddüdü izale için 
böyle bir mütalâayı öne sürerek kanun. hük
münün tesbitini istemiştir, Meclisi âliye (müra
caat etmiş ve demiştir ki; eğer böyle bir ijıüküm 
konulursa biliniz ki, biz müşkülâta uğıjayaca-
ğız. Bizim nazarı dikkatimizi celbetmiştiıj. Maa-
haza encümenimiz ne Maliyenin bu müşkülâ
tını nazarı dikkate almış ve ne de Malice en
cümeninin serdetmiş olduğu mütalâayı] gözö
nüne alarak maddeyi tefsire kalkışmajmıştır. 
Yani Maliye encümeninin serdettiği ntütalâa 
vergide adalet esasına aykırı bir esas olamaz, 
vergi alınmaması ise adalet esasına muğalyirdir. 
Sonra eşhas ile Hükümetin aynı şekildje yap
mış oldukları işler dolayısiyle birinin! hima
yeye mazhar olması doğru değildir. İBiz bu 
gibi haricî kaideleri bir maddenin tefsirimde na
zarı dikkate almanın doğru olamryajcağma 
kaniiz. Bütçe encümeninin ekseriyeti j böyle 
düşünmüştür. Muhterem arkadaşımın j getir
diği bir takım ilmî ve nazari delillerin turada 
yeri yoktur. Biz burada herhangi bir jıükmü 
kanuni tesis etmiyoruz ki, bu jestiyondujr veya 
idarî bir iştir diye mülâhazalara yer bulunsun. 
Kaldı ki, işlerin idarî olduğu zaten varidi ha

tır olamaz. Lüzum yoktur. Bizim aradığımı^ nokta, 
bir madde var önümüzde, bu maddeye | mâna 
vermektir. Bu mânayı nasıl bulacağı^? Ka
nunun çerçevesi içinde kalarak, tefsir liaidleri 
içinde buna mâna vereceğiz. Bu hususta Bütçe 
encümeninin noktai nazarı şudur: Herhangi 
bir ibarei kanuniye istinbatı hükme müsait 
olacak şekilde ise biz onu aynen kabul ede-
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riz. Başka tarafa gidemeyiz. Çünkü vazıı 
kanunun kullanmış olduğu bütün kelimele
rin kutsal bir mânası olduğunu bir aziz 
arkadaşım ifade etmişlerdi. Bütçe encüme
ni de aynı kanaattedir. Vazıı kanun kelime
ler üzerinde istediği gibi tasarruf edemez mi? 
Elbette eder. Binaenaleyh muhterem Heyetle be
raber mevzuubahis olan fıkraları okuyalım. Eğer 
hakikaten bundan mâna çıkmıyorsa veyahut 
mâna bizi tereddüde düşürüyorsa, o vakit 
haricî delillere, kanunun ruhuna, nazarî ahkâ
ma müracaat ederiz. Fakat bundan sarih bir 
mâna çıktığı takdirde bu tarika gitmeğe ma
hal yoktur. Tefsiri istenilen her iki fıkra 
biribiriııin aynıdır. O da şundan ibarettir: 

Umumî ve mülhak ve hususi bütçeli daire ve 
müesseselerle menafii umumiyeye hadim ce
miyetlere ait olup ticari bir gaye takibeden 
müesseselerin kazançları vergiye tabidir. Şu 
halde bu ne demektir? Gerek menafii umu
miyeye hadim cemiyetler tarafından ve ge
rek umumî, mülhak ve hususi bütçeli daire 
ve müesseseler tarafından tesis edilmiş her
hangi bir müessese ticari bir gaye takibet-
mek üzere teşkil edilmiş ise yapmış olduğu mu
amelelerden dolayı bittabi kazanç vergisine 
tabidir ve eğer ticari bir gaye takibetmiyorsa 
tabii kazanç vergisine tabi değildir, mânası ga
yet sarihtir. 

Burada vazıı kanun alelıtlak sınai ve ticari 
müesseseler dememiş, Takip ettiği gayeye göre 
müessesatı ikiye ayırmış. Biri ticari gaye takip 
ederse o, kazanç vergisine tabi tutulur, etmezse 
tabi tutulmuyor. Anlaşılıyor ki, kanun vazıı ya
pılan işin mahiyetini değil, müessesenin maksa
dı teşekkülünü ve tesisisi gayesini gözönüne al
mıştır. Böyle olunca ona göre hüküm verilmesi 
icabeder. Ticari bir gaye takip eden müessese
leri bu vergiye tabi tutmak düşüncesiyle ibare
nin bu tarzda yazıldığı anlaşılıyor. Maliye encü
meni mazbatasında Kazanç kanununun istisna
ları gösteren 3 ncü maddesinde ticari gaye ta
kip etmiyen müesseselerin yaptıkları ticari mu
amelelerin tasrih edilmemesini de noktai nazar
larını teyit için delil olarak gösteriyorlar. Hal
buki bunu istisna maddesinde yazmağa lüzum-
yoktur. Çünkü bu muameleler vergi mevzuunu 
tesbit eden birinci maddede zaten hariç bıra
kılmıştır. Sonra, sorarım, vazıı kanun bu tarz
da yazacağına başka türlü yazamaz mıydı? 

Resmî dairelerle menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlerin teşkil ettikleri müesseselerin tica
ret kastiyle yaptıkları muameleler deseydi o va
kit mesele dedikleri gibi olurdu. O öyle deme
miştir. îşte encümenimizce maddenin sarahatin
den hüküm çıkarmak mümkündür. Bu sarahat 
varken başka delillere vesaireye gidilmesinde 
mâna yoktur. Onun için encümeniniz madde 
metninden bu neticeye varmıştır. Adliye encü

meninin mütalâasına bundan dolayı iştirak et
miştir. 

MALÎYE En. REİSİ ATIF BAYINDIR (İs
tanbul) — Tefsirin sarih olduğunda esasen ar
kadaşımızla mutabıkız. Bunun için arzedeceğim 
bir şey yoktur. Yalnız tavzih meselesi mevzuu-
bahistir. Şimdi arkadaşımızın da okuduğu gibi 
bu müesseselerin temin ettikleri kazançlar ver
giye tabidir. Evet, mutabıkız. Gayet sarihtir. 
tefsir mevzuu değildir. 

Gerek Adliye encümeni, gerek Bütçe encü
meni bazı mütalâalar serdediyorlar. Bu mütalâ
alar neticesinde bunun tefsire tahammülü yok
tur denildiği zaman, bazı müesseselerin teşkil et
tiği tâli müesseselerin kazanç vergisine tabi ol
maması lâzımgeliyor. Ben temşiyetten, adminis-
tirasyondan bahsettim. Devlet kazanç takip 
etse bu bir temşiyet işi mevzuu olabilir. Bir iş 
temşiyet midir, idare midir, bu meydana çık
tıktan sonra esasen mesele kalmıyor. Meselâ 
Darphanenin, İmalâtı harbiyenin sermaye koy
duğu işler vardır. Tabii bunlar âmme müessese
leridir. Fakat bir işe sermaye koydukları zaman 
yaptıkları işler bir ferdin yaptığı işin müma
silidir. Onun yaptığı işi kazanç takip eder. Ka
zanç olduktan sonra da vergiye tabi olmaları lâ
zımdır. Administirasyonun burada yaptığı ka
zanç işini bendeniz bilmiyorum. 

Fakat gözümü kapıyarak arzediyorum ki, 
bunların içinde administirasyonun yaptığı tem
şiyet yoktur, olamaz. Eğer kazanç mevzuuba- * 
his olursa, herhangi bir şekilde kasaya para gir
mişse vergi vermek lâzımdır. Ancak kazanç di
ye Hazineye bir şey girdi ise mutlaka temşiyet 
vardır, mutlaka jestiyon vardır, ferdin yaptı- * 
ğı gibi bir akit işi vardır. 

Bunlar gayet sarih prensiplerdir. Binaena
leyh burada arzettiğim müesseselerin yaptığı 
doğrudan doğruya kazanç işidir. Bunların ti
cari bir gaye takip ettiği ister söylensin, ister 
söylenmesin, mademki, yaptığı iş kazanç işidir 
tabiatiyle vergiye tâbi olması lâzımdır. Maliye 
vekâleti de; bu sarihtir, diyor. 

Arkadaşım Celâl Sait Maliye vekâletinin bu 
maddeyi sarih bulduğunu tekrar ediyor. Mali
ye vekâleti, sarihtir amma tatbikatta müşkü
lâta uğrayoruz diyor. Bu vaziyette ne yapalım, 
verilecek rey bundan başka değildir. Yoksa on
lar kazanç vergisine tabi tutulmıyacak olursa 
halkın aleyhine Devleti teçhiz etmiş olacağız. 
Bu ne umumî kanunlarımızın, ne de anayasamı
zın halkçı prensibine uymaz ve Devlet halkı eze-
mez, halkı ezecek şekilde kanunlara mâna vere
meyiz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşımız bence 
işi îzam ediyorlar. Öyle bu müesseselere veri
len sermaye ile siz istediğiniz gibi mütemadiyen 
halkı izrar edecek işleri yapınız, onlarla reka
bet ediniz diye zaten müsaade edilmemiştir. 
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Eğer böyle düşünülürse bu müesseselerin mahi
yeti değişmiş olur. Bu müesseseler ticari bir 
gaye takip etmemek üzere âmme müessesesi 
olarak teşkil edilmiş müesseselerdir. Meselâ 
buyurdukları gibi Askerî fabrikalar. Onlarm 
asli vazifeleri ciheti askeriyenin ihtiyacı olan 
eslihayı yetiştirmek, teçhizatı vermektir. Fakat 
Memleketimizin vaziyeti hususiyesi dolayısiyle 
herhangi bir şey bu memlekette yapılmaz ve 
buna da memleket dahilinde ihtiyaç varsa as
kerî fabrikalar onu yapsın dememiş. Bu fabri
kaların asli vazifeleri bulundukça hususi işler 
yapması asla vârid olamaz. Vazn kanun buna 
müsaade etmiştir. Vergiye tabi tutmağı doğru 
bulmamıştır. Kezalik meselâ Sanat mektepleri, 
temrin için talebeye bir çok şeyler yaptırır. 
Bunları bittabi satmak mecburiyetinde kalır. 
Fakat bunları satmak kasdiyle yaptırmamıştır. 
Eğer ticaret maksadiyle yapmadığı bu şeyler
den dolayı kendisini kazanç vergisine tabi tu
tarsak müşkül bir vaziyete sokarız. Vazıı ka
nun bunların nadiren yaptığı muameleleri na
zarı itibara almamıştır. Fakat bunlar ikinci de
recede işlerdir. Asıİ bizim takip ettiğimiz yol 
tefsiri istenilen maddelerde daima ibarei kanu-
niyenin sarahatine bakmak ve bu ibareyi sarih 
bulduğumuz takdirde mânasını aynen kabul 
etmektir. Yoksa kapalılık veya bahsettikleri 
şekilde bir tereddüt varsa o vakit tefsire gidi
lir. Binaenaleyh noktai nazarımız burada ay
nen budur. Arkadaşımız kazanç mevzuu olan 
bir şey mutlaka vergiye tabidir dedikleri za
man fıkrai kanuniyeden bu mânayi nasıl çı
kardıklarını söylemeliydiler. Onu söylemediler. 
Fıkra açıktır. Burada ticari gaye takip eden 
müesseseler vergiye tabidir, böyle bir gaye 
takip etmiyen müessese ise vergi ile mükellef 
değildir. Evvelce de arzetmiş olduğu veçhile, 
vazıı kanunun, bu müesseselerin ticari bir mak
satla yapmış oldukları işler diye ibareyi ted
vin etmemesi, bu müesseselerin alelıtlak ver
giden uzak tutulmalarını iltizam ettiğini gös
termektedir. 

CELÂL SAÎT SÎREN (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar, Bütçe encümeninde akalliyette ka
lan arkadaşlarımız namına ben de bu mevzu 
üzerinde bir kaç söz söyliyeceğim. Bu hususa 
müsaadenizi rica ediyorum. 

Mevzuubahis olan mesele: Umumî, mülhak, 
ve hususi bütçeli dairelerle menafii umumiye-
ye hadim cemiyetlere ait olup ticari bir gaye 
takibeden müesseselerin vergiye tabi tutul
duğuna nazaran, bunlardan ticari bir gaye ta-
kibetmiyen müesseselerin mutlak olarak vergi
ye tabi olup olmaması keyfiyetidir. Vergi mua
fiyetinde esas olan gaye muafiyet için tes-
bit edilen esaslara muafiyete mazhar olan mü
essese veya şahısların tamamen riayet etme
leridir. Binaenaleyh herhangi bir müessese 
muafiyet için tesbit edilen esasların dışına çık

tığı takdirde muafiyet için konulan esasların 
dışında kalan işleri için vergiye tab£ ol
ması lâzımdır. Ve bu mevzuu aks). şe
kilde mütalâa edecek olursak vazn kanjunun 
şimdiye kadar takibetmiş olduğu ana [pren
sipleri ortadan kaldırmış oluruz, iyi [bilir
siniz M, vergi mevzuuna esas prensip Dfevleti 
hususi şahısların gördüğü işlerde aynı öliü ile 
tutmaktadır. Devlet dışarıdan mal getirir [güm
rük resmi tediye eder. Bir bina sahibi I olur, 
eğer bu bina âmme hizmetine tahsis edilme
miş ve akar olarak kullanılıyorsa, bina vergisi 
öder. Arazi sahibi olur; arazi vergisi tediyej eder, 
mahkemeye müracaat eder; harç öder. Bu (vazi
yete nazaran vazn kanunun bu maddedeki 
düşünüşünü, vergiler için takibetmekte olduğu 
ana prensiplerin dışmda mütalâa etmeğe) im
kân yoktur. Binaenaleyh şimdiye kadar ta-
kibedilen prensipleri bu madde görüşülürken 
düşünmemek lâzrmgeldiği hakkında serdejdilen 
noktai nazara iştirak edemiyeceğim. Benim 
burada şahsi kanaatim hulâsatan şudur:) Âm
me müesseseleri ticari gaye takibetmemek Üzere 
kurulmuş olmalarına rağmen, kanunun)mut
lak olarak vermiş olduğu muafiyet âmmf hiz
metlerine maksur olduğuna göre, bunun haricine 
çıkarak ticari işlere giriştikleri zaman bu 
işlerinden dolayı vergiye tabi olmaları lazım
dır. Bu prensip yalınız memleketimizde değil, 
beynelmilel vergi prensiplerinde de kabul) edil
miştir. Bunları uzun uzadıya izah ederek kıy
metli vakitlerinizi almak istemiyorum. (Bina
enaleyh her ne halde olursa olsun, istef tef
sir fıkrası yazarak olsun, ister Maliyjs en
cümeni reisi arkadaşımızın buyurduklar} gibi 
doğrudan doğruya tefsir yoluyla olsun), âm
me müesseselerinin hususi teşebbüs sahjasına 
intikal eden işlerinin vergi ile mükellef tut
mak hususunda alacağımız karar, şimdiyö ka
dar Yüksek Meclisin vergi mevzuunda tuttuğu 
ana prensibi muhafaza etmek bakımından) fay
dalı olur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (jVEuğ-
la) — Muhterem arkadaşım Celâl Sait gözle
rine başlarken mefhumu muhalifi olarak, ti
cari bir gaye takibetmiyen müesseselerin ver
giye tabi olmamaları iktiza eder dedikten son
ra burada tevakkuf etmiyerek ve yine uıjnumî 
kaidelere istinadederek kendi fikirlerini izhar 
ettiler. Yani bidayeten söylemiş oldukları 
sözlere münafi olacak hiç bir şey söylenîeden 
yalmız umumî mütalâalarla kanunun mejtnin-
den çıkan mânayı redde kıyam ettiler. j 

Bu tarzı hareketleri bence doğru değildir. 
Biz istiyoruz ki bu metni kanunu, tahlil ederek 
mâna çıkıyorsa bunu kabul edelim, çıkmıyorsa 
tefsir edelim, mâna vermek için ibare hairicin-
deki umumî kaidelere gitmek doğru değildir. 
Ona gitmek, ancak maddenin müphemiyeti) tak-
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dirindedir. Eğer maddeden hüküm çıkarmak 
imkânını görürsek buna gitmek bizi hataya dü
şürür. O vakit tefsir için hiç bir kaide mevcut 
değildir demektir. Elverirki umumî kaideler 
bizim elimizde olsun. Sonra demin de söyledim, 
eğer vazıı kanunun maksadı dedikleri gibi ol
saydı vazıı kanun ibareyi değiştirmez miydi? 
Niçin alelıtlak ticari bir gaye takip etmiyen 
müesseseleri vergiden muaf tutsun? O vakit 
derdi ki; bu şekilde teşekkül eden müessesele
rin ticari kazançla yaptıkları işler vergiye ta
bidir. Halbuki öyle demiyor. Sonra vergi mev
zuatında ana prensipler vardır, bunun dışına 
çıkmış oluyoruz, dediler. 

Yine umumî kaidelere gittiler ve ibare üze
rinde durmaksızın umumî hükümlere gitmek 
ve onlardan istiane etmek doğru değildir. Bu 
suretle tefsir müessesesi bundan müteessir olur. 
Sonra muhterem arkadaşımız beynelmilel pren
siplerde böyledir dediler. Bunlarm aksini id
dia etmiyoruz. Yalnız mevzuatımızla mukayye-
diz diyoruz. Bu şekilde tesis edilmiş misaller 
2395 sayılı kanunun tedvininden evvel mevcut
tu. Vazıı kanun bunu bildiği halde kendilerini 
vergiye tabi tutmaması ihtimalM Maliye vekâ
letinin düşünmüş olduğu müşkülâtı gözönüne 
almıştır, ihtimalki halkımızın müstefit olmasını 
düşünmüştür ve ayni zamanda bu müesseseler
den edilecek istifadenin vergi noktasından lâ-
şey olduğunu nazarı dikkate almıştır. 

Hulâsa, bir maksadı vardır. Fakat yine tek
rar ediyorim; biz ibarei kanuniye çerçeveleri 
ile kendimizi mukayyet görmeliyiz ki doğru 
bir yol bizim için münkeşif olsun. Ahkâmı umu-
miyeye mugayirdir, nazariyat buna cevaz ver
mez gibi bir yola gidemeyiz. 

Sonra, muhterem arkadaşım yazılarında di
yorlar ki, ticari bir gaye takip etmemek üzere 
teessüs etmek, o gayeyi ihlâl edecek teşebbüs
lere devamlı surette girişmemek mânasını ta-
zammun eder. 

Şimdi arkadaşımdan istizah etmek istediğim 
nokta şudur: Ticari bir gaye takip etmemek 
üzere teessüs etmek o gayeyi ihlâl edecek te
şebbüslere devamlı surette girişmemek mâna
sını tazammun eder. Bu yazılarından maksat
ları nedir? Yani devamlı surette değil de nadi
ren girişmek imkânı veriliyor mu? Nadiren 
girişirse vergi mükellefiyetine tabi olmıyacak 
mı? Devamlı surette girişirse vergi mükellefi
yetine tabi olacak, eğer devamlı değil de nadi
ren olursa muafiyete tabi olacak? 

Böyle bir mâna mı kastediyorlar. Sözleri bu 
mânada ise hemen cevabmı vereyim. Bir defa 
arkadaşımızın böyle bir maksatları varsa kendi 
iddialermı kendileri çürütmüş oluyorlar. Sonra 
arkadaşımız bu farklı muameleden yurtdaşları-
mızm zarar göreceklerini söylüyorlar. Ben ken
di şahsi kanaatimi söylüyorum. Hepimiz biliriz 
ki yalnız ticari bir zihniyet ile hareket etmemek, I 

I bizim vatandaşlarımızı korkutan yegâne sebep
tir. Devlet müesseseleri ticari bir zihniyetle ha
reket ettiği takdirde kazanç vergisi vermiş, ver
memiş onları asla müteessir etmez. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bir sual sora
cağım. Maliye encümeni reisi arkadaşımız, bu 
gibi müesses sler, ikinci derecede müesseselerdir, 
sermayei mutechvilesi bulunan ikinci derecede 
müesseselerdir, buyurdular. Onlar hakkında 
hiç bir izahatta bulunmadınız. 

I BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Hepimizin söylediği aynı o müesseselerdir. 
Yani menafii umumi yeye hadim cemiyetlere ya
hut resmî dairelere merbut müesseseler ki âmme 
hizmetleri ifa etmek üzere teşekkül etmiştir. 
Bunların Bazılarına mutedavil sermaye veril
miştir. Kendi meşguliyetleri aslolmak üzere va
kit buldukça mutedavil sermayeleriyle hususi iş 
de yapmaktadırlar. Yoksa ayrıca teşkil edilmiş 
ve yalnız ticari iş yapan müesseseler esasen 
mevzuumuz haricindedir. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Teşekkür ede
rim. 

MALÎYE En. REÎSÎ ATIF BAYINDIR (İs
tanbul) — Muhterem Hüsnü Kitabcı arkadaşı
mızın, bendenizin nazariyattan bahsettiğime iti
raz ettiler. Yani hukuk ilminden. Bir maddeyi 
anlamakta müşkülât hâsıl olursa istiane edece
ğimiz yegâne şey hukuk ilmi, hukuk kültürü
dür. 

Şimdi şurasını sarahaten arzedeyim ki, mev
zu âmme müessesesi değildir. Mevzuubahis olan 
şey, âmme müessesesinin vücuda getirdiği bir 
işletmedir. O, bir talimata istinaden bu müesse
seye malik olmuştur. Binaenaleyh o sırf temşi-
yet işi, kazanç işi yapılmak için doğmuştur ve 
bunlar âmme işi yapacak olsalardı bunları vü
cuda getirmeğe lüzum yoktu. Müsaade ederse
niz misalle tavazzuh ettireyim: Bir Hilâliahmer 
cemiyeti vardır. Bu hilâliahmer cemiyeti bir ha
yır müessesesi, bir servis pübliktir. Bunun bir 
iki fabrikası vardır. Bir Maske fabrikası, bir de 
Kinin fabrikası vardır. Verdiği sermaye ile bu 
fabrikalara kinin ve maske yaptırır. Kinini her
hangi bir müessese, bir eczane de yapar. Bun
ları yaptığı zaman o eczane kazanç vergisi ve
recektir. Eğer hilâliahmer'in Kinin fabrikası 
kazanç vergisi vermiyecek olursa eczane onunla 
rekabet edemiyecek vaziyete girer, tmalâtıhar-
biye top tüfek yaptığı gibi saban da yapar, 
Karabük fabrikasmm eksiltmeye koyduğu her
hangi bir işi de yapar. Bunu yapmak için her
hangi bir eksiltmeye girerek bu işi üzerine ala
caktır. Eğer kazanç vergisi vermiyecekse ferdi 
mağlûp edecek üstün vaziyette kalır. Bir mat
baa, Devlet matbaası pul basar, kitap basar, di
ğer matbaalar da kitap ve pul basabilir. Eğer 
Devlet matbaası bir kitap münakaşasına girdi
ği zaman kazanç vergisi vermiyecek olursa di-
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ğer müesseseleri mağlûbeder ve baltalar. Niha
yet biz müfrit sosyal bir Devlet değiliz. Eğer 
Devlet yapmıyacak olursa bu gibi işleri halk 
kendiliğinden yapacaktır. 

Eğer Devlet yapmak isterse halk gibi aynı şe
raitle yapacaktır. Aksi takdirde teşebbüsü şah
siyi ortadan kaldırmış olacağız. Bir hususi mü
essese bunları yaparken günün birinde karşısı
na imtiyazlı bir müessese çıkacağını hiç düşün
memiştir. 

Binaenaleyh bu imtiyazı verdiğimiz takdir
de efrat için daima zararlı olacaktır. Bir taraf
tan sanayii teşvik ederken beri taraftan öbür 
müesseselere vergi muafiyeti koyduğumuz tak
dirde efradı biçare, naçiz bir vaziyete sokmuş 
olacağız. 

Binaenaleyh arzettiğim gibi, Maliye encü
meninin mazbatasının evvelemirde reye konma
sını teklif ediyorum. 

CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Muhterem 
arkadaşım Hüsnü Kitabcı'nın tavzihini istediği 
noktaya evvelâ temas edeceğim. Bendeniz mu
halefet şerhinde diyorum ki; vergi mevzuatımı
zın ana hedefi Devlet müesseseleriyle hususi 
teşebbüsleri aynı işleri yapmaları halinde birbi
rinden ayırmamaktır. Burada da kanun vazıı-
nın bu hedeften ve umumî vergi prensiplerin
den ayrılmış olduğunu düşünmek doğru ol
maz. Ticari bir gaye takıp etmemek üzere tees
süs etmek o gayeyi ihlâl edecek teşebbüslere 
devamlı surette girişmemek mânasını tazam-
mun eder. 

Buradaki maksadımı kısaca arzedeyim. Ka
nun diyor ki, ticari gaye takip eden müesseseler 
vergiye tabidir. Bu hükmün muhalif mefhumu
na göre, ticari gaye tak;tj eraiyen müesseseler 
ise vargiye tabi değildir. Mu? f.7. et bu müesse
selerin devamlı olarak ticari gaye takip etme
meleri halinde vardır. Eğer ticari gaye takip 
etmeğe başlarlarsa, yani maksadı teşekkülle
rinden aynlırlarsa vergi muafiyetinin de dışına 
çıkmış olurlar. Vergilerimizde takibedilen mua
fiyet hükümleri kati ve sarihtir. Âdeta ceza ka
nunundaki maddeler gibi bir takım anasırı 
vardır. Bunlar aynızamanda bir takım esaslı 
nazariyatı ihtiva eder. Onların birisinden ayrı
lanlar vergi muafiyetinin hududu içinden çı
karlar. Hususi müesseseleri muafiyet mevzu
unda nasıl mütalâa ediyorsak Devlet müesse
selerini de aynı şekilde mütalâa etmeküğimiz 
lâzımgelir. Binaenaleyh bendenizin mazbatada
ki mütalâam ile şifahen arzettiğim mütalâa 
arasında hiç bir fark mevcut değildir. Arkada
şımın; Devlet müesseselerinin ticari teşebbüs 
sahasına intikallerinde bir tüccar gibi muame
lelerini tesis etmek için kazanç vergisi almıyo
ruz demelerinden bir şey anlıyamadım. Halbu
ki ben kazanç vergisi alınmasını Devlet müesse
selerinin hususi teşebbüs sahasına intikal eden 

işlerinde hususi müesseseler gibi onların vaziye
tini de, aynı esasa tabi tutulmak şeklinde anlı
yorum. Hususi müesseselerle Devlet müesse
selerinin hususi iş sahasında aralarında hiç 
bir fark mevcut değildir. Binaenaleyîh bu
rada maddenin mefhumu muhalifinden çıkar
dığımız mâna ile ticari gaye takip j etme
mek esasını mutlak olarak ele jalarak 
Devlet müesseselerinin ticarî sahaya intikja,! eden 
teşebbüslerini dahi âmme hizmeti vasfımda te
lâkki etmek kanaatıma göre yerinde değildir. 
Aramızdaki fark da budur. Gelelim tatbikata: 
Meselâ Askerî fabrikalar top, tüfek yapan bir 
amme müessesesidir. Bu hizmetinden dolayı 
herhangi bir vergi ile mükellef değildir \fe bun
dan dolayı bir vergiye de tabi tutulmak:. Fa
kat bu işi yapmakla beraber pencere çerçevesi 
yapar, kütüpahane yapar, nal döker ve Şunları 
satarsa, bu vaziyette görürüz ki, bu mjiessese 
âmme hizmetini bırakarak hususi teşebbüjs saha
sına da girmiş demektir. Bu müesseseyi yaptı
ğı bu işlerden dolayı vergiye tabi tutmamak onu 
benzerlerine karşı rüçhanlı ve rakip bitr vazi
yete sokmak demektir. Şimdiye kadar yapılan 
işlerden bir zarar hâsıl olmadığını söyUyerek 
arkadaşımız benim bu hususta bir vehme) düştü
ğümü zannediyorlar. Halbuki, bendeniz bu mev
zuda hiç bir zamajı vehme düşmemiş oldjuğumu 
zannediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCIj (Muğ
la) — Arkadaşımızın ifadelerinden öyle anla
dım ki, ya benim sözlerimi yanlış anladılar ve
yahut bendeniz ifadelerini anlayamıyorum. 
Diyorlar ki, âmme müessesesine merbut ye yal
nız ticaretle meşgul olan, ticari bir gay0 takip 
eden müesseselerden bahsediyoruz. Bizi onları 
vergiye tâbi tutmak istiyoruz. Evet bu gibi 
ticari bir gaye takip eden müesseselejr tabii 
vergi ile mükelleftir. Herhangi bir müessese ti
cari bir gaye ile vücuda getirilmiş ise onjlar hiç 
bir zaman, vergiye tabi olmasın diye bir iddiada 
bulunmadım. Ticaret kasdiyle kurulmuş Devlet 
müesseseleri de hususi teşebbüsler gibi ayni şara-
itle iş yapar. Kazanç vergisi öderler. Bu prensip 
kurulmuştur, işte Sümerbank, Etibank.1 Bütün 
bunlar için hususi bir vaziyet düşünülmemiştir. 
Tamamen müsavat ve vergi şümulü kabjıl edil
miştir. Binaenaleyh, o ciheti burada tel^rar et
meğe lüzum var mı? Bütün hususi müesseseleri 
kapatmış olacaksınız dediler. Ben burada te-
vehhüm ediyorlar dedim. Âmme hizmeti yap
mak üzere kurulmuş olan müesseselerin arasıra, 
nadiren yapmış oldukları ticari muaıieleden 
dolayı vergiye tabi olmamaları etrafımda söz 
söylüyoruz. Vazıı kanun bunu korkeî bazı 
cihetleri düşünmüş olabilir. Bunda memleket 
için bir fayda görmüş olabilir. Bunların zaruri 
olacağını düşünmek zaittir, maahaza yeni bir 
kanun yapmak düşünüldü zaman bu mjütalâa-
lar yerinde olur diyoruz. Kanunun me^ni mü-
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sait olmadığı halde umumî esaslara göre 
böyle olması lâzımgelirdi demek yerin
de değildir. Eğer ibarei kanuniyeden 
bizim anladığımız mâna çıkmaz diyorlarsa 
o vakit konuşmak imkânı vardır. Yoksa bu iba
rei kanuniye bunu ifade eder amma şu veya bu 
sebeplerle bir medlulün dışına çıkmak doğru 
olamaz. Sonra Celâl Sait arkadaşımızın yazdık
ları muhalefet sebepleri açıktır. Evvelcede arzet-
tim. Ticari bir gaye takipetmemek demek bunu 
ihlâl edecek ticari işlere devamlı surette teşeb
büs etmemek demektir diye yazmışlardır. 

Demek ki, ticari bir gaye takip etmemek üze
re teşekkül etmiş müesseseler devamsız suret
te ticari iş yaparlarsa bunu yapmakla mahiyeti 
asliyelerini kaybetmiyorlar. O halde arada ih
tilâf kalmıyor, çünkü biz de bunu müdafaa edi
yoruz. 

Sonra bilelim ki, bu müesseselerin yapacak
ları her ticari işin vergiye tabi tutulması tat
bikatta bazı zorluklar ihdas edecektir. Biliyor
sunuz ki idarei hususiyelerin bir çok yerlerde 
hastaneleri vardır, tedavi parasız yapılır. Pa
rası olanlardan da para alınmaktadır. Muarız ar
kadaşlarımızın mütalâalarına göre bunlardan 
kazanç vergisi almak lâzımgelecektir, bundan 
müşkülât ve ihtilâflar tevellüd edecektir. Bina
enaleyh bunları bu tefsir fıkrası dolayısiyle ka
rıştırmak doğru değildir. 

Eğer Maliye vekâleti, Hükümet görürse ki 
amme işlerini gören müesseselerin hususi mahi
yette yaptıkları ve kazanç mevzuu teşkil eden 
işler çoğalmıştır, bunun için bir kanun getirir. 
Bunları da ieabederse kazanç ile mükellef tuta
rız. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bir sual sora
cağım. 

Mazbata muharriri arkadaşımız buyurdular 
ki, âmme hizmetini gören müesseseler ahyanen 
ticaret işi yaparlarsa . . . Ahyanen yapacakları 
ticaret işinin hududunu nasıl tesbit edecekler
dir. Sualimin biri bu. 

İkincisi de; maddenin, bunlar ahyanen tica
ret işi yaparlarsa, vergiye tabi olmıyacaklarmı 
maddenin neresinden çıkarıyor.sunuz? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Muhterem arkadaşım bilir ki, herhangi 
bir hüküm konulduğu vakit tegallüp itibariyle 
vasfı galip itibariyle konur. Bunun vasfı galibi i 
de bu gibi müesseselerin ticari bir gaye takip 
etmemesidir. Meselâ Askerî fabrikalar niçin ku
rulmuştur, Damga matbaası niçin kurulmuştur? 
Doğrudan doğruya resmî hizmetleri görmek 
için kurulmuştur. Daha ziyade resmî işleri göre
ceklerdir. Demin de ifade ettim, baktık ki bu 
müesseselerin de fazla hususi iş yapmaları icab-
etmektedir ve bu işler vatandaşları müteessir | 
edecek bir mahiyet arzetmektedir o vakit bunu I 
değiştirmek elimizdedir. Çünkü ticari gaye ta-
kibeden müessese haline girmiş olurlar. | 

I Celâl »Sait arkadaşıma cevap verirken ben 
demek istemiştim ki bu müesseseler kazanç vergisi 

I verecek mi, vermiyecek mi diye bizim vatan-
I daşiar tedehhüş etmezler. Onları korkutan, bizim 
i müesseselerimizin ticaret zihniyetiyle hareket 

edip etmemesidir. Bir Devlet müessesesi ticari 
zihniyetiyle yürürse işte vatandaş o vakit kor
kar. Kazanç vergisini verip vermiyeceği onu 
alâkadar etmez. Bilânçolarına bakarsanız benim 

i bu sözlerimi teyit edecek rakamlar görürsünüz. 
Bu, benim şahsi ınütalâamdır. 

I (Reye sesleri, gürültüler). 
KEMAL TURAN (İsparta) — Bir sual. Ti

cari muamele yapmakla gayeden uzaklaşmış 
olmuyor mu, kanunun şümulüne girmez mi? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) -~ Nadiren yapmış olduğu muameleden do-

I layı... 
KEMAL TURAN (İsparta) — Gayeden ay

rılmış oluyor, mükellefiyet hududuna girmesi 
lâzımdır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, vazıı kanun diyor ki, bu gibi te
sislerde takibedilen gaye ticari değilse... Ne 
demektir, bu? Yani bu yaptıkları iş azdır, 
elaemıııiyeti yoktur, demektir. Rasih Kaplan 
arkadaşımız da bu suali sormuşlardır, verdi
ğim cevap aynıdır. 

MEÖMEDBÎH SAHİR (Bingöl) — Maliye 
encümeninin mazbatasında nazarı itibara al
dığı hüküm bir tesis mevzuu mudur, yoksa bir 

| tefsir mevzuu mudur? 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — O ancak bir tesis mevzuu olabilir. Çünkü 
madde gayet sarihtir. Arkadaşlar vazıı ka
nunun kastettiği mânayı kabul etmiyor, bunu 
tadil edecek mahiyette ifadeler sarfediyorlar. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir sual. Elimizdeki metin muameleye göre mi
dir, yoksa müessesenin bünyesine göre mi ka
zanç vergisi mükellefiyetine tabidir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Muamelenin nevine göre değil, müessese
nin bünyesine göredir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reye. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) —- Müsaade buyurursanız Bütçe encü
meninin, Adliye encümeninin görüş tarzına 
iştirak etmiş olmaları itibariyle bendeniz de 
bu hususta bir iki kelime arzetmeği faideli 
buldum. Hüsnü Kitabcı arkadaşım meselenin 
muhtelif safhalarını tam bir vuzuh ve isabetle 
teşrih buyurdular. Bendeniz de dermeyan edi
len bir iki mülâhazada durmakla iktifa ede
ceğim. Atıf Bey arkadaşım dediler ki, madde 
sarihtir. Bu hususta bendeniz de beraberim, 
evet madde sarihtir. «Umumî ve mülhak ve hu
susi bütçeli daire ve müesseselere ve menafii 
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umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ticari 
bir gaye takibeden müesseselerin temin ettiği 
kazançlar.,.» îşte bu müesseseler, Feridun Fikri 
arkadaşımızın sualleriyle işaret etmek istedik
leri husus da budur. Kazanca tabi olan, bu 
muamele değil, müessesedir. Bu itibarla 
bu sarahat muvacehesinde bu müesse
seler kazanç vergisi verir, dedikten 
sonra, bu bir prensip olarak konulduktan 
"sonra, onların yaptığı muamelelere gitmek de 
zannederim umumî esaslarımız muvacehesinde 
kabili müdafaa değildir. Muhterem arkadaşı
mız çok kıymetli, ilmî mütalâalar dermeyan 
buyurdular ve fikirlerini ilmî esasata 
istinat ettirdiler, Burada bir tefsir mev-
zuubahistir. Temşiyet meselesinde, idare 
meselesinde hiç kimsenin bir tereddüdü 
yoktur. Bu kıymetli mütalâaları haki
katen çok kuvvetli delâil mahiyetinde telâkki 
edilebilir. Bu hususta hiç bir kimsenin tereddü
dü yoktur. Burada istinat edilmesi lâzımgelen 
umumî esaslar, tefsirde takip edilen umumî 
esaslardır. Tefsirin de kendisine göre zavabıtı 
vardır. Vazn kanunun sarahaten ve hiç bir te
reddüde mahal vermeden ifade ettiği bir mef-
hufmdur. Ondan ayrılarak, vergi nazariyele
rine istinat edersek bu tarzı hareket kanunlar
daki istikrarı izale eder. Bu itibarla buyurduk
ları gibi isabetli tarafları varit olabilir. Yani 
hakikaten muameleye tabi tutulan ticari işler
den dolayı vergi alınması lazımsa ancak bir te
sis mevzuu olabilir. Buraya gelen madde tesise 
matuf değildir. Doğrudan doğruya mevcut bir 
hükmün tefsiridir, buna verilecek mânadır. 
Buna verilecek mâna da sarahaten taayyün et
miş bulunmaktadır. Bu itibarla Hüsnü Kitabcı 
arkadaşımızın vazıh ve etraflı bir şekilde anla
dıkları gibi, bu maddenin başka bir şekilde an
laşılmasına imkân yoktur. 

ATIF BAYINDIR (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Takriri okutalım. Ondan sonra söy
lersiniz. O suretle hem de sözden iktisat etmiş 
oluruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbaptan dolayı Maliye 

encümeni mazbatasının evvelemirde reye kon
masını arzederim. 

İstanbul 
Atıf Bayındır 

MALÎYE En. REÎSÎ ATIF BAYINDIR (İs
tanbul) — Âmme müesseselerinin, yani ticari 
gaye takip etmiyen müesseselerin vergiye tabi 
olmryacaklannda Bütçe encümeni ile mutabı
kız. Bu müesseselerin yarattığı ikinci müessese
ler vardır. Yani mütedavil sermaye ile, statü
ko ile, hususi kanunla, talimatname veya nizam
nameyle kree ettikleri müesseseler vrdn*. 

Bunlar fiilen ticari gaye takip etmektedir. 
Bunlar resme tabi olacaktır. Arkadaşım 

bunu kabul etmiştir. Ancak Devlet müesseseleri
nin ahyanen yaptığı muameleler vergiye tabi 
olmıyacaktır buyuruyorlar. Zaten Devlet müesse
selerinin ticaret yapması mevzuubahis ojamaz, 
yoktur. Misal olarak Devlet hastanesini; söy
lediler. Devlet hastanesi, herhangi bir [hasta
dan ücret alıyorlarsa bu, ücret midir, değil 
midir? Müsaadenizle bunu da arzedeyim. Fik
ri tavzih etmek için misallere istinadetmek 
lâzım. Bunda arzu talep var mıdır, yok mudur, 
bundan anlaşılacaktır. Bir yerde başka has
tane var mı? Eğer yoksa bu hastanenin aldığı 
para, bir resimdir, ücret değildir. Falçat bir 
yerde ki bir çok hastaneler vardır, j orada 
tedavi edilecek adam o müessese sahibi ile karşı 
karşıya gelerek pazarlık eder. O vakit işine 
gelen, istediği yerde yatar. O vakit ücret var
dır. Bir yerde bir şimendifer işliyorsa ve hususi 
bir müessese ise, meselâ İzmir - Aydın hattı diye
lim, bu hususi müessesenin yolculardan aldığı 
para, ücrettir, resim değildir. Eğer Devlet o 
hattı satın alır ve tarifeyi aynen kabul ederse, 
yine Devletin aldığı resim değil, ücretti?. Fa
kat umumiyet itibariyle Devletin kendi in
hisarı altına aldığı şeylerden aldığı da an
cak resimdir. Devlet Aydın hattını aldiğı za
man bunun tarifesini aynen ipka ederse \ aldığı 
ücrettir. Fakat bu tarifeyi âmme menfaatine 
indirirse, işin içine âmmeye hizmeti gayesi 
girerse mekanizma münkalip olur. Şimen
difer ücretini azaltmak ve çoğaltmak ta bu hu
susta bir misal olmaktadır. Bu sarahat kar
şısında fazla sözü zait görüyorum. Binaen
aleyh burada arzu talep caridir. Bu sebeple 
imtiyaz mevzuubahis olamaz. 

REİS — Okunan takriri reyinize arzediyo-
rum. Nazarı itibara alanlar... Almayanlar*.. Tak
rir reddedilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatasını reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bütçe 
encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

5. — Köy okullarını ve enstitülerini teşki
lâtlandırma kanunu lâyihası ve Muvakkat en
cümen mazbatası (î/789) 

REİS — Müzakeresine devam ediyoruz. 
MUVAKKAT En. REİSİ SALÂH YARGI 

(Kocaeli) — Efendim, pazartesi günü Heyeti 
Celilenizde müzakeresi icra edilen Köy okul
ları ve köy enstitülerini teşkilâtlandırma ka
nunu lâyihasının 25 nci maddesinin müzakeresi 
sırasında muhterem arkadaşlardan bir Çok ha
tipler söz aldılar, mütalâalar serdettiler ve on 
kadar da takrir verildi. Bu madde hakkın
daki noktai nazarlarını izah ve mütalâa beyan 
eden arkadaşlara karşı cevap vermek üzjere En-
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cümen mazbata muharriri arkadaşımız kürsü
den beyanatta bulunduğu sırada, bu serdedilen 
mütalâalara ve o mütalâaları ihtiva ettiği an
laşılan takrirlere göre bu maddenin bir daha 
Encümende tetkiki lüzumu Encümene mensup 
olan arkadaşlar tarafından söylenmesi üzerine, 
Mazbata muharriri arkadaşımız kürsüden iner
ken, bendeniz de, encümen namma maddenin 
encümene tevdiini rica etmiştim. Bu, Heyeti Ali-
yenin tasvip sadalariyle karşılandığı için takrir
lerle beraber dosya Makamı Riyasetçe encüme
nimize verildi. Dün sabah, öğleden sonra iki 
celse aktederek encümenimiz tetkikatta bulun
du. Bu maddenin yeniden müzakeresine ve tet-
kikma imkân bulduğumuzdan dolayı, hakikaten, 
netice itibariyle bu arkadaşlarımızın mütalâa
larından istifade ettik. Mütalâalarına nazaran 
anlayışta bazı farklar ve metinden maksadın lâ-
yikıyle istidlal edilememesi gibi şeyler mevcut 
olduğunu da anladık, ona göre maddeyi yeni 
baştan yazdık. 

Bu maksadı ihtiva eder şekilde bir metin ter
tip ederek bu gün huzuru âlinize arzediyoruz. 
Takrirlerin mütalâasında gördüğümüz esaslı 
noktalardan iki hususu encümeniniz kabul et
medi. Bu hususlarda takrir sahiplerinin müta
lâalarına iştirak de etmiyoruz ve umuyo
ruz ki, Heyeti Celilenizin ekseriyeti de en
cümenimizin bu düşüncesini tasvip buyur-
rur. O da, çalışma mükellefiyetinin bir ar
kadaşımızın takririnde işaret edildiği üze
re, angariye telâkki edilmesi ve bunun Teşkilâtı 
esasiyeye mugayir olduğunu ileriye sürmesidir. 
Bu bahis üzerinde uzun uzadıya izahata da lü
zum görmeyiz. Bu şahsi çalışma mükellefiyet
leri, askerlik, ziraat, sıhaht ve nafiaya müteallik 
birçok işlerde muhtelif kanunlarla kabul edil
miştir. Hattâ 1939 daki Askerî mükellefiyet 
kanununda bu şahsi mükellefiyet, kadm, erkek 
65 yaşma kadar olan bütün vatandaşlar için 
kabul edildi. Bu kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi müzakere edilirken gösterilen alâkadan 
ve lâyihanın hazırlanmasından dolayı Hükümeti 
takdir yollu vâki olan muhtelif hatiplerin be
yanatından ve mükellefiyetin çok ehemmiyetli 
olan bir kısmını ihtiva eden onuncu madde üze
rinde uzun uzadıya cereyan eden müzakereler
den ve onun aynen kabulü suretiyle tezahür 
eden vaziyetten sonra, bu çalışma mükellefiye
tinin kanunda yer almasını angariye telâkki 
etmek ve onu Teşkilâtı esasiyeye mugayir bul
mak gibi çok ağır anlayış ve bu mütalâalara is-
tinadererek o kaydın maddeden kaldırılmasını 
istemek her halde haklı görünen mahiyette te
lâkki olunamazdı. 

Nihayet bu yapılacak hizmetin muvakkat bir 
zamanda bitmesi lâzımdır ve bu hizmetin ifa-
siyle vücuda gelecek eser, o köyün en mühim 
ihtiyacı olan mektep olacaktır. Zaten eldeki 
mevzuatta buna benzer mükellefiyetler olduğu 

gibi, bu kanunla istenilen şeyler pek çok yerler
de halkm gösterdiği tehalük ve kendilerinin 
candan arzusu ile fiilen vücut bulmaktadır. O 
itibarle mükellefiyetin kanundan çıkarılması yo
lundaki noktai nazar encümenimizce kabul 
edilmemiştir. 

İkincisi, bu meselede kadınların bu mükelle
fiyetten mutlak surette vareste tutulmaları key
fiyetidir. Bir cemiyet farkının kanunda yer al
masını muvafık bulmadık ve bu işler köylülere 
tevzi edilirken, şimdi maddeye koyduğumuz da
ha sarih hükümler, kadmlarm mahzurlu talâkki 
edilen işlerde çalıştırılmamalarma ve mazeretle
rinin nazarı dikkate alınmasına her zaman mü
saittir. O itibarla kadmlarm bulunmasmm doğ
ru almıyacağr yolundaki mütalâayı dermeyan 
eden ve takrir veren arkadaşlarımızın gösterdik
leri mucip sebeplerin, mahzurların meydana çık
masına imkân ve ihtimal yoktur. Yapılan ta
dil bunları tamamiyle gözönüne almış ve ar-
zettiğim gibi, bu mahzurların tevellüdüne ka
tiyen mâni olmuştur. 

Encümende maddede yaptığımız değişiklik
ler, bazı arkadaşların takrirlerinde istediklerini 
kabul mahiyetindedir, bir defa yaş haddini 50 
ye indirdik. Bundan evvelki lâyihada 60 ti. En
cümenimiz, dermeyan edilen mütalâalara göre, 
bunu 50 ye indirmiş bulunmaktadır. 

Sonra yılda yirmi gün çalışma meşelerinde 
görülüyor ki, verilen takrirlere ve burada der
meyan edilen mütalâalara göre, devamlı olarak 
her yıl için iş mecburiyeti şeklinde anlaşılmış
tır. Halbuki hangi işler için ne suretle çalışıla
cağını Maddenin metni gösteriyor. Bütün o iş
ler tamamlanıncaya kadar yılda yirmi günden 
fazla olmamak üzere bir çalışma mecburiyeti 
koymuş olduğumuz maddede tasrih ediliyor; ça
lışma mükellefiyetine tabi tutulacakların defter
lerini ihtiyar heyetleri tanzim edeceklerdir ve 
orada bulunan eğitmen ve öğretmenler de tan
zime iştirak edeceklerdir. Bu defter de tanzim 
edilirken mükelleflerin hepsinin kabiliyetleri ve 
bu işte çalışmaya mâni halleri olup olmadığı 
göz önünde tutulacaktır. Binaenaleyh çok ge
niş ve şümullü bir şekilde bu ibarenin mevcu
diyeti, evvelce de arzedildiği gibi, kadm veya 
erkek bütün şahsi mükellefiyete tabi olanların 
her türlü mazeretleri nazarı dikkate alınacak
tır ve maddenin bunu derpiş ettiğine encümeni
miz kanaat etmiştir. 

Bu defterler tanzim edildikten sonra köy 
bütçelerinin tasdikma salahiyetli olan makama 
gönderilecektir, bu safhaya ilânla köy halkın
ca ıttıla hâsıl olduktan sonra, maddede göster
diğimiz gibi, on gün içinde buna karşı itirazı 
olanlar defteri tasdik eden makama itiraz ede
ceklerdir. O makamların, gerek resen kanuna 
uygun olup olmamak bakımından, gerek herhan
gi bir itirazm varit olup olmadığına göre, defte-
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ri tadil veya tasdik edecekleri de maddede gös
terilmiştir. 

Çalışmrya mecbur olanların yerlerine baş
kalarını ikame meselesi de geçen günkü müta
lâalar arasmda hayli itirazı ve bazı noktai na
zarlar serdini istilzam etmişti. Geçen metindeki 
bu vaziyetin köyün menfaatine hadim olan bu 
tesisleri vücuda getirirken çalışacak olanların 
şahsan bunu iftihar edilecek bir hizmet sayarak 
herhangi bir iştiraki temin gibi bazı mânevi ve 
ruhi mülâhazalardan ileri geldiği iddia edilmiş 
ve o zaman kabul edilmiştir. 

Şimdi vâki itirazları yerinde bulduk. Çalış-
mıyanlar kendi yerlerine başkalarını çalışıtrır-
lar. Başkasını çalıştıranlar için iki misil gibi 
bir artırmağa lüzum olmadığı neticesine var
dık. Binaenaleyh bu teklifi yeirnde bulduk ve 
onun için maddede bu sarahati verdik. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Araba 
işi ne oldu? 

MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 
(Devamla) — Hayvanlariyle arabasiyle gelenle
rin bir günlük çalışmalarının üç gün sayıldığı 
fıkrasına, zirai alât ve edevatiyle gelenlerin de 
katılmasını ve aynı suretle çalışma günlerinin 
hesabı hususunu maddede tasrih ettik. 

Çalışma esnasında bu çalışanların başında 
bulunanlar, yine kendi ihtiyar heyetleri ve ken
di muhtarlarıdır. Eğitmen ve öğretmenlerin 
nezaretlerinin yalnız teknik bakımdan olması
nı, asıl idarî nezaretin ihtiyar meclislerine ait 
olduğunu da, yine burada dermeyan edilen mü
talâalardan mülhem olarak, bu mütalâaları bu 
şekilde karşlayıcı hükümler olarak maddede 
tasrihini muvafık gördük. 

itiraz hususlarından biri de, köyde sakin 
oLnayıpta köyde yeri olanların, yarıcılık ve 
amele çalıştırmak suretiyle onu işletip istifade 
edenlerden o köyde tesis edilecek mektep için 
kendilerine bir mükellefiyet tahmili meselesi
dir. Bunun muvafık olacağı hakkındaki noktai 
nazarın da musip olduğuna Encümenimiz, gene 
bu defaki müzakeresinde kail olmuştur. Ancak 
burada verilen izahattan anlaşıldı ki bir şahsın, 
küçük, büyük mikyasta muhtelif köylerde yer 
leri olabilir. Bunların her biri için 20 günlül 
amele ücreti verilmesi mükellefiyeti çok ağı, 
telâkki olunabileceği için buna bir had, bil 
kıstas tâyin etmenin muvafık olacağına Encü
men de kani oldu. Bunu tesbit için de «verile
cek para bir yıllık arazi vergisinden fazla ola
maz» diye bir kayıtla tahdit ettik ve bundan 
başka bir şeklin, bir takım muameleleri tevlit 
ve müşkülâtın tekevvün ettireceğini nazara ala
rak en kısa bir had olmak üzere bu şekMn 
kabulünü muvafık bulduk. 

26 ncı madde, 25 nci maddenin müeyyidei ce-
zaiyesidir. Bu maddede Faik Ahmed arkadaşı
mızın, mazeretsiz gelmiyenlerin cezaya uğra

tılması hakkındaki mütalâaları varit görülmüş 
ve bu kayit maddeye konmuştur. Sonra verile

cek para cezalarının adli bakımdan alâkalılar için 
bir teminat altına alınması hakkındaki noktai 
nazar da tamamen varit görülmüş ve yerilecek 
para cezaları hakkında alâkalının Sulh mahke
melerine itiraz etmek hakkı kabul edilmiştir, 
diğer mevzuatımızda da buna benzer hükümler 

j vardır. Bu itiraz üzerine sulh mahkemelerinin 
i vereceği kararlar kati olacak, Temyize tabi ol-

mıyacaktrr. Bu şekilde kabul edilmiştir. Zaten 
netice itibariyle 25 lira para cezasıdır. Bu şe
kilde kabul edilmesiyle diğer kanunlarımızla bir 
ahenk ve tecanüs temin edilmiştir. Basılıp tev
zi edilen madde metinleri arasında daha müza
kere edilmiyen 28 nci maddede de, evvelce tev
zi olunan lâyihadaki maddeye nazaran ufak bir 
değişiklik vardır. O değişiklik olan nokta da is
timlâke dairdir. Bu istimlâke ait hükümler 
arasında, istimlâk bedelini kabul etmiyenlerin, 
evvelki proje, idare heyetlerine müracaat etme
leri esasma göre yazılmıştır. Yine bu bapta 
bir arkadaşımızın dermeyan ettiği mütalâa vâ-

| rit görülmüştür, umumî hükümlerden bunu ayır
mağa lüzum yoktur, istimlâk bedelini kabul et-

I miyenler, emsali gibi, usulü dairesinde mahkeme-
j lere müracaat edebilirler. Zaten bedel takdir 

edildikten ve bu bedel bankaya, Ziraat banka-
I larma, bu olmıyan yerlerde mal sandıklarına ya-
I tırıldıktan sonra istimlâk edilecek yerlere el 
| konulduğu için, mahkemeye müracaatla dâvanın 

neticesine kadar vakit geçmesi ve işin uzaması 
I gibi bir mesele de olmıyacağına göre mahkeme-
I ye müracaata dair olan umumî hükümler o şe

kilde mahfuz tutulmuştur. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) —Reis 
Yargı arkadaşım bize araba mevzuu üzerinde 
izahat verdiler. Zannederim ki, ismini hatırlaya
madığım bir arkadaş geçen gün, köy demek, köy 
muhiti demek, ziraatle meşgul insanlar demek
tir, hepsinin hayvanı, arabası, kağnısı vardır. 
Bunların hepsi birden arabasiyle gelirse ne ola
caktır? Çünkü bir gün araba ile hizmetin üç 

I gün addedilmesi gibi bir sual açmışlardı. Şim-
j di benim anladığrm alâtı ziraiyesiyle de gelip 

çalışanın hizmeti aynı olacaktır. Fakat bunların 
hepsi birden gelirse köyün zirai işleri ne ola-

! çaktır, bir münavebeye mi tabi tutulacaklardır? 
I Hakikaten sual açan bu arkadaşımızın bu su-
i ali varit görülmüştür. Binaenaleyh bu ciheti 

bir az daha tenvir buyururlar ve tekit ederlerse 
çok iyi olacaktır. 

MUVAKKAT En. RElSl SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Maddede bir kere yapılacak işlerin 
ne olduğu tasrih ediliyor. Köy okulu veyahut 
bölge okulu binalarını yapmak, bu binalara 

i su temin etmek, okul yollariyle bahçelerini tesis 
I etmek ve bunların onarılmasıdır. 
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Bir defa yapıla,cak işler bundan ibarettir. Yani 
o maddenin sonundan bir evvelki fıkrasında 
« bu işler eğitmen, öğretmen veya gezici öğret
men ve gezici başöğretmenlerin teknik, köy 
muhtar ve ihtiyar meclisinin idarî nezaretleri 
altında mahalli iklim ve halkın iş mevsimi göz-
önünde bulundurularak yukarıda yazılı mükel
lefiyet defterine göre bir çalışma plânı dahi
linde yapılır », demekle beraber bu işlerin bir 
plân dahilinde ve ne yapılacaksa ona göre zaten 
amelenin tesbiti ve çalışmak için gelen mükel
leflerin bu şekilde çalıştırılacağıdır. 

Buyurdukları gibi sırf kanunda böyle bir ka
yıt vardır diye araba işi olmadığı halde her ara
basını sürüp gelenin bir gün çalışmasını üç gün 
saymayı kabul edemeyiz, Eğer araba ile görüle
cek bir iş olur da çalıştı'rılırsa o vakit bir gün, 
üç gün sayılacaktır. Kezalik numune fidanlığı 
veya numune tarlasının hazırlanmasına ihtiyaç 
varsa o vakit ziraat alâtı ile ve sairesiyle gelen
ler orada çalıştırılacak ve yukarıda olduğu gibi 
bir gün, üç gün sayılacak. Yoksa meselâ su 
yolu yapılacak kağnısını, sabanını alıp gelmiş, 
bu su işinde bunların kullanılmasına lüzum ol-
madğ>: halde, ille ben bu aletlerimle burada ça
lışacağım demesi onun bir gününün üç gün sa
yılmasını icabettim ez. Çalışma vasıtaları da
ima kendilerine bildirilecektir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Yani tâ
yin ve tahdit edilmiştir. 

MUVAKKAT En. Reisi SALÂH YARGI 
(Kacaeli) — Evet kanunda tâyin ve tahdit edil
miştir ve ona göre kendilerinden iş bekliyece-
ğiz. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
25 nci maddede « Bu işlerde çalışma mükellefi
yetine tabi tutulacak köylülerin defteri eğitmen 
ve öğretmen veya gezici öğretmen ve gezici 
başöğretmenlerin de iştirakiyle ihtiyar meclis
leri tarafından tanzim olunur » diyor. Bu def
ter bir defa mı tanzim edilecektir, yoksa her 
sene için ayrı ayrı mı tanzim edilecektir? Bir 
işe başlanır o işin bitmesi üç dört sene devam 
ederse, her sene mi tanzim edilecektir? Buna 
dair sarahat yoktur. Bir defa tanzim edilecek
se bunun mahzuzları vardır. Meselâ bu müddet 
zarfında 50 yaşını geçebilir. Bunun defterden 
çıkarılması lâzımdır, bunu tasrih edilmesi ica-
beder. 

MUVAKKAT En. Reisi SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bir defa « işler tamamlanmcıya 
kadar » denmesinden bunun muvakkat olduğu-
gösterilmektedir. Yapılacak işte okul binası-
dır, su tesisatıdır, bahçedir, yoldur, yani hepsi 
yapılıp tamamlanacak işlerdendir, onarma gibi 
işlerde defterler her sene için yeniden açılacak
tır. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Bunu münasip şekilde ifade etsek, o şekilde 
bir şey yapsak. 

MUVAKKAT En. REÎSt SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — 20 günlük çalışma defterlerinin 
tanzim edileceğini okuduğunuz fıkra gösteri
yor. Ondan başka şekilde bir mâna çıkarmak 
veya tatbıka geçilmek ihtimali olmasa gerektir. 

ABDÜRRAHMAN NÂCÎ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Aşağıda her sene defterlerin yeniden tan
zim edileceğine dair bir kayıt yoktur. 

MUVAKKAT En. REÎSt SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bu işin üç yıl devam edeceğini 
farz buyurun. Birinci yıl defter tanzim edilir
ken 17 yaşındaki köy sekenesi dahil değildir. 
Fakat ikinci sene bir tevellüt daha dahil olaca
ğına göre defter ona göre yeniden tanzim edi
lecektir. Onun için defterin her sene tesbiti ga
yet tabiidir. 

ABDÜRRAHMAN NÂCÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Eğer mahzur görmezseniz, zapta geçme
sinde fayda vardır, her yıl diye bir kayıt ko
yarsak daha sarih olur. 

MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Her yıl diye kayıt koymağa 
Encümenimiz lüzum görmektedir. Mamafih 
arzu ederseniz teklifte bulunursunuz, Heyeti 
Celile kabul ederlerse o şekilde konur. 

ABDÜRRAHMAN NÂCÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Köyde oturmayıpta yalnız orada alâ
kası olalnardan alınacak bu ücretin tutarı köy
deki tarlaları vergisinden fazla olamaz diye 
bir kayıt konsa, onu da rica edeceğim. 

MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Mevzuubahis olan, arazi vergisidir. 

Öyle ilâveler, kesri munzamlar hatırdan ge
çemez. Zaten usulden değildir. Arazi vergisi 
ne şekilde ise ondan fazla olmıyacaktır. 

ABDÜRRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Bu cihetin tasrih edilmesi iyi olur zan-
nmdayım. 

REÎS — Efendim, reye arzetmeden evvel 
müsaade ederseniz usule daha uygun olması 
için muaddel maddeyi bir kere okuyalım. (Hay 
hay sesleri). 

MADDE 25. ~ Köy halkından olan veya en 
az altı aydanberi köyde yerleşmiş bulunanlar
dan 18 yaşmı bitiren ve elli yaşını geçmiyen ka
dın, erkek vatandaşlar köy ve bölge okulları 
binalarının kurulmasına, bu binalara su temin 
edilmesine, okul yollariyle bahçelerinin yapıl
masına ve bunların onarlamasına münhasır işler 
tamamlanıncaya kadar yılda en çok yirmi gün 
çalışmaya mecbur tutulurlar. 

Bu işlerde çalışma mükellefiyetine tabi tu
tulacak köylülerin defteri eğitmen ve öğretmen 
veya gezici öğretmen ve gezici başöğretmen
lerin de iştirakiyle ihtiyar meclisleri tarafından 
tanzim olunur. 

Bu defter tanzim edilirken mükelleflerin 
bedeni kudretleri ve bu işlerde çalışmaya mâni 
halleri gözönünde tutulur. 
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Tanzim edilen defter köyde mahallî âdete 

göre ilân olunur. İlândan on gün sonra bu def
ter köy bütçelerini tasdik edecek makama gön
derilir. Bu makam, on gün içinde defterin bu 
kanun hükümlerine uygun bir surette tanzim 
edilip edilmediğine bakar. Ve alâkalılar tara
fından itiraz vâki olmuş ise bu itirazları tetkik 
ve icabına göre tadil veya tasdik eder. 

Çalışmaya mecbur olanlar yerlerine başka
larını çalıştırabilecekleri gibi çalışacakları gün
ler için mahallî rayice göre amele ücretini ver
mek suretiyle de bu mükellefiyeti ifa edebi
lirler. 

İşin nevine göre hayvanlı arabasiyle veya 
saban ve pulluk gibi ziraat aletleriyle birlikte 
çalışanların bir günlük hizmetleri üç gün sa
yılır. 

Bu işler eğitmen, öğretmen veya gezici öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin teknik, köy 
muhtar ve ihtiyar meclisinin idarî nezaretleri 
altnda mahallî iklim ve halkm iş mevsimi göz-
önünde bulundurularak yukarıda yazılı mü
kellefiyet defterine göre bir çalışma plânı da
hilinde yapılır. Mükelleflerin bu maddeye 
göre iş gördükleri günlerin mahsuplarını gös
teren defterler de bunlar tarafından tutulur. 

Köylerde arazi veya bahçeleri olanlar ve 
bunlardan yarıyacak veya işçi çalıştırmak şek
linde faydalanmakla beraber köy dışmda otu
ranlar bu maddede yazılı yirmi günlük mü
kellefiyeti mahallî rayice göre işçi ücretini köy 
sandığına yatırmak suretiyle ifa ederler Şu ka
dar M, bu ücretin tutarı köydeki arazi veya 
bahçelerinin bir yıllık vergisinden fazla olamaz. 

SİNAN TEKELİOĞLÜ (Seyhan) — Bende
niz köylere mektep yapılması hususunda en 
fazla tahalük gösteren arkadaşlarınızdanım. Dai-
rei intiiıabiyemin bilhassa bir nahiyesinde, 45 
köyden mürekkep olduğu halde, tek bir mek
tep yoktur. Bu mekteplerin biran evvel ya
pılmasını ve biran evvel bu arzettiğim halkm 
mekteplere kavuşmasını görmek, bizim gibi 
memleketi düşünen arkadaşların hepsinin en 
büyük gayesidir. Yalnız Salâh Yargı arkada
şımız bu maddenin Teşkilâtı esasiye kanununa 
aykırı olmadığını söylediler. Bendeniz Teş-
ilâtı esasiye kanununun o maddesini okuyarak 
aykırı olduğunu kendilerine arzedeceğim: 

74 ncü maddenin 3 ncü fıkrası «Fevkalâde 
hallerde kanuna göre tahmil olunacak para ve 
mal ve çalışmrya dair mükellefiyetler müstesna 
olmak üzere hiç bir kimse hiç bir fedakârlık 
yapmağa zorlanamaz». 

Şimdi malûmu âliniz, elimize gelen her ka
nun layihasının, evvelâ Teşkilâtı esasiye ka
nununa aykırı olup olmadığı tetkik edildik
ten sonra encümenlerce buunun müzakeresine 
geçilir. İşte burada görüyoruz ki, ana ka
nunumuz bize kimlere ve ne zaman böyle ka

nun haricinde, yani Teşkilâtı esasiye kanunu 
haricinde iş verebileceğimizi tâyin ve tejsbit 
ediyor. Biz bu kanunu nazarı itibara alarak 
bu maddeyi tetkik edecek olursak, 25 nci mad
dede bilhassa köylüler - kadın ve erkek istisna 
edilmeksizin - yol parasmı vermiş, Maarife 
ait olan mükellefiyetini yapmış ve verdiği; pa
ra vilâyet veya kazalara kadar gitmiştir. Şiimdi 
bunun verdiği bu paralar nazarı dikkate 
alınmıyor, ikinci bir defa deniliyor ki, siz 
mektep yapacaksınız. Malûmu âliniz Büyük 
Meclis alettakrip bundan 15 - 20 sene evvel 
Köy kanunu çıkarmış ve o kanunda halka bir 
takım vazifeler vermiş ve onlarm haricinde 
de bir takım vazifeleri, halkı kendi arasmda 
imece suretiyle, yapmağa mecbur tutmuştur. 
Meselâ memleketimizi imar, ihya etmek bakı
mından bu Köy kanununun değerini, bilhassa 
idare amirliği yapmış arkadaşlar pek iyi bi
lirler. Köyler ile nahiyeler; nahiyeler ile ka
zalar, kazalar ile şehirler arasında, velevki 
bir tesviyei turabiyeden ibaret dahi olsa, işte 
bu Koy kanunu mucibince yapmış olduğumuz 
yollarla köylüler şehirlere, kasabalara gitmek 
fırsatını elde etmişlerdir. Tabii yine hepi
miz biliyoruz ki, köylerin orta yerinde gayet 
güzel, büyük ve modren binalar yapılmıştır. 
Bunlar köy halkının kendi paralariyle vücuda 
gelmiştir. Maarif vekâletinin yapmış olduğu 
mekteplerdir. Bendeniz idare amirliği yaptı
ğım sıralarda görmüştüm, ufak bir nahiyede 
yirmi bin liralık bir mektep yapmıştı. Bunu 
Konya mebusu arkadaşlarım çok iyi bilirler. 
Doğanhisar mektebidir. Bu da muhteşem, mu
azzam bir mektepdir. Tabii demin de arzetti
ğim gibi Teşkilâtı esasiye kanununa aykırı 
olacak bu işlerde köy halkı bir dernek ya
pıyorlar, Köy kanunu esasen bunları mükellef 
tutmuştur, fakat mükellef olmadıkları isleri 
de yapmak için bir dernek yapıyorlar, burada 
bu işleri mecburi bir safhaya sokuyorlar. Orada 
kararlaştmyorlar, imza ediyorlar, kayma
kam ve valiye gönderiyorlar. Kaymakam ve vali 
omları tasdik ettikten sonra bu defa bir kanun 
şeklini alıyor ve işe başlıyorlar. Arkadaşlar, ben
deniz teklif ediyorum ve diyorum ki: Bu bi
zim elimizde devamlı bir kanun olacak olan 
bir kanuna niçin böyle bir kayıt ilâve edelim 
ve hattâ, Teşkilâtı esasiye kanunumuzun hü
kümlerine aykırı bir madde koymryalım. Bi
naenaleyh mademki bizim elimizde böyle bok 
güzel, ihtiyacı karşılayacak bir kanun vardır 
ve o kanunda bir çok köyleri bir araya getire
rek muhtelif köylerin aralarında birleşmeğini 
icabettiren hükümler vardır, bu işi de bunu 
köy halkına değil, köy ihtiyar heyetine bıraka
lım. Onlar toplansınlar, kaymakamlar ve valile
rin riyasetinde bu iş tanzim edilsin. Biz bu köy 
halkına 20 şer gün gibi ağır bir iş veriyoruz. 
Ohalde bu işi heyeti umumiyeye tatbik etsek 
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olmaz mı? Hizmet bizimdir bu hizmeti bizim 
kendi kadınlarımıza da tatbik edelim. Onlar da 
şehirde, köyde olduğu gibi kazmasını küreğini 
alsın vursun. Taş kırsın, Bunu bizim kadınları
mıza da yaptıralım .Netice itibariyle bu umumî 
olur. Mademki umumî yapmıyoruz, brianevvel 
köylerin mektebe kavuşmasını istiyoruz, zaten 
köylülerimiz bunu seve seve yaparlar. 

Hepimiz biliyoruz. Dairei intihabiyemize git
tiğimiz zaman görüyoruz. Şimdiye kadar köyler
de bir çok resmî binalar yaptık. Bu mektepleri 
de yine o kanuna göre yapamaz mıyız? Yapabi
liriz, çok iyi yaparız ve yapacağız. Binaenaleyh 
kendi elimizde maşa varken niçin elimizi yakı
yoruz? Köy halkını neden dağıtalım? Bunları 
yapmak için behemehal halka yük olmryalım. 
Mektepler açmak için her tarafa koşuyoruz. Fa
kat yapılmış bir çok mektepler vardır ki, ho-
casızlıktan kapalıdır. Bugünkü teşkilâtımıza gö
re hoca yok, hususi muhasebelerin varidatları 
yok; onların varidatı olacak ki köylere birer 
muallim gidebilsin. Köylerimizin noksanı daha 
ziyade parasızlık dolayısiyledir. Geçen gün çı
kan Köy enstitüleri kanununa göre bunun mas
rafını köy bütçeleri temin edecektir. Bundan 
evvel Çiftçi mallarının korunması kanunu ile de 
halkın sırtına yeni bir yük koyduk. Hep bera
ber köy bütçelerini tetkik edelim. Nekadar acı 
hakikatlarla karşılaşacağız. Halk bunu yapar
ken sen sağa bastın, sola bastm diye ceza olur-
mu? 

Binaenaleyh çok rica ediyorum, biz bunu 
kaymakamların, valilerin idaresine bırakalım. 
nasıl ki bugüne kadar bizim bütün köy mektep
lerimizi yapan o idare âmirleridir. Yoksa iki se
ne okumakla bu işin başina gelecek gençler, 
muhtarların başına geçerek onları yürütemez
ler. Bunun için idare makanizması duracak, 
işler kalacaktır. Orta yerde valilerin, kayma
kamların, nüfûs müdürleriyle tahrirat kâtip
lerinden maadasına kumanda edecek vaziyet
leri, salâhiyetleri kalmamıştır. Bir çok işler ve 
mesuliyetler verdiğimiz idare âmirlerine bu işle
rin yapılabilmesi için biraz da salâhiyet vere
lim. Bir takrir takdim ediyorum. Eğer 25 nci 
madde buna göre tanzim edilecek olursa hiç 
şüphe yoktur ki vali ve kaymakamların yardım
cısı olan heyeti ihtiyariyenin, bu Yüksek Mec
lisin ve Maarif vekilinin arzu ettiklerini yeri
ne getireceğine katiyetle eminim. Fakat diğer 
şekilde olursa zannetmiyorum ki muvaffakiyet 
temin edilsin. Bu, kitap içinde kalacak ve biz 
bir çok insanları mahbushaneler içine tıkmak 
mecburiyetinde kalacağız. 

ATIF BAYINDIR (İstanbul) — Kıymetli 
hukukşinasımız Salâh Yargı tarafından müda
faa edilen .. (İşitmiyoruz sesleri) Kıymetli hu
kukşinasımız Salâh Yargı arkadaşımız tarafın
dan müdafaa edilen bir tezi reddetmek zarure

tinde olduğumdan dolayı teessür duyuyorum. 
Fakat vazife vazifedir. 

Arkadaşlar, bu teklif doğrudan doğruya teş
kilâtı esasiyeye muhaliftir. Ben teşkilâtı esasi
yenin 72 nci maddesini okuduğum zaman bun
lara yani angaryanın men'ine ne lüzum vardır 
diye kendi kendime düşündüm. Teşkilâ
tı esasiye kanununun 72 nci maddesi di
yor ki, «Türkiye'de işkence, eziyet ve 
angarya memnudur.» Kendi kendime düşündüm. 
acaba bundan maksat ne olabilir? Sonra dedim-
ki, bu, ihtimal ki tarihî bir bakayadır. Meselâ 
insan vücudunda apandist vardır, bunun bir 
vazifesi yoktur fakat fizyolojik bir bakaya ola
rak kalmıştır. Biliyorsunuz ki dünyada işkence, 
angarya kalkalı lâakal iki asır olmuştur. Huku
ku beşer beyannamesinden mülhem olarak Teş
kilâtı esasiye kanununda bunun bir tarihi hâ
dise olarak tekrar edildiğini zannederdim. Fa
kat bugün görüyorum ki bunda lüzum ve zaru
ret varmış. Teşkilâtı esasiyenin bahsettiği an-
garyeden maksat ne dir? Bütün dünyanm hu
kuk lügatlerini bir araya getirerek bakınız, an
garya demek, ferdin bedelsiz, ücretsiz olarak 
Devlete ve Derebeyine ödediği, verdiği bir iş
tir. Görüyoruz ki Devletle Derebeyi bir arada 
geliyor. Binaenaleyh feodalite, Derebeylik kalk
mıştır. Teşkilâtı esasiyenin 102 nci maddesi der 
ki; Teşkilâtı esasiyenin hiç bir maddesi ihmal 
edilemez. Tadil edilemez, hiç bir kanun buna 
aykırı olamaz. Maddenin bu kadar sarahati kar
şısında başka bir kanuna nasıl olur da buna 
aykırı bir hüküm koyabiliriz? Teşkilâtı esasiye 
kanunu bir Geza kanunu değildir. Burada mene-
dilen iş, herhangi bir valinin, herhangi bir me
mulun angarya yaptırmaması için konulmuş 
bir hükiim değildir. Bu, doğrudan doğruya va-
zıı kanunun vicdanına hitap eden bir hüküm
dür. Diyor ki: Ey millet vekilleri, siz bu ka
nuna muhalif angarya ve işkence vazedemez-
siniz, bunu vazeden kanunlar yapamazsınız. Bu 
doğrudan doğruya Heyeti Oelilenize hitap eden 
bir hükümdür. Eğer Ceza kanunlarımız angarya 
memnuiyetine karşı bunu yapana cezai hüküm 
koymamış olsaydı buna aykırı hareket eden bir 
polis müdürü, Teşkilâtı esasiyenin bu men'i ha
sebiyle, tecziye edilemezdi. Vakıa bu maddenin 
arkasından gelen 74 ncü maddeye istinaden fev
kalâde hallerde bir mükellefiyet konabilir. Eğer 
fevkalâde haller varsa konsun. Fakat o da mut
lak değildir. Yani angarya memnudur, angarya
yı ortadan kaldırmanın, yani bu karakteristik 
hareketi ortadan kaldırmanın imkânı ücret ve
rilmek suretiyle olur. Fevkalâde hallerde bu fik
re iştirak edilebilir. Aksi hallerde bu da yapı
lamaz. Bu usulün kabulü doğrudan doğruya 
angarye vazı demektir. Angariye, ücret veril
meden yaptırılan iştir. Maksadı takdir ediyo
rum, çok yüksektir, çok ulvidir. Bu işlerin 
yapılması halinde geçireceğimiz heyecanın bü-
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yüklüğü karşısında yerlere eğiliyorum. Fakat 
.birdestek değildir ki, sellehemüsselâm hareket 
edelim, iş ne kadar büyük olursa olsun, iş ne 
kadar güzel olursa olsun, bizim yine kanuna 
uygun olarak hareket etmemiz şarttır. Güzel 
iştir bunlar. Yapalım, yaptıralım, fakat bir yo
lunu ̂ bulalım. Bir yol bulduktan sonradır ki an
cak o halledilir. Birde Köylere şu veya bu şe
kilde, şu yaştaki insanlara bir mükellefiyet tah
mil «teıek, milletimiz arasında bir sınıf yarat
mak demektir. Şehirlerde tamamen mektep ih
tiyacı* tamamlanmış mıdır? 

Millet arasında bir sınıf yaratmak doğru
mudur? Şehirlerin de mektebe ihtiyaçları ber
taraf olmuş değildir. Köylüye mekteb için şu 
veya bu mükellefiyet vazettiğimiz vaziyette 
neden şehirliyi ayırıyoruz? 

-Teşkilâtı esasiyenin böyle sarahati karşısın
da maksat, tekrar edeyim, ne kadar müsbet olur
sa olssın, kendimizi Teşkilâtı esasiyeye sarahaten 
bağlamış olduğu vaziyette biz buna muhalif 
hareket edemeyiz. Hatırlarsınız bu angarya işin 
de 1789 senesiöin 4 ağustosunda meşhur hatip 
• Miraibo bu angarya refedilirken demiştir ki : 
Millet Meelisi köylülere sevincin ve ümidin zev
kini veriyor. Bendeniz Heyeti umumiyedeı is
tirham ediyorum, on dokuz senedenberi mille
tin gönlünde, köylünün gönlünde yer almış 
olan sevincin heyecanını ve ümidi inşirahını bu 
kanunla kıldırmıyalım. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
—Arkadaşlar, huzurunuza getirdiğimiz kanım 
Teşkilâtı esasiyenin, ana yasamızla mecburi 
kaydiyle ifade ettiği ilk tahsili, ki şimdiye ka
dar tam olarak ifa edememişiz, Teşkilâtı esasi
ye kanununun Hükümete ve millete göstermiş 
olduğu bu vazifeyi yerine getirmek ve hak
kıyla ifa etmek içindir. Şu halde bu kanunun 
şu maddesinin gayesi, esasen Teşkilâtı esasiye-
de mecburidir diye tasrih edilmiş olan ilk tah
sili yapmaktır. Denilecek ki, bu gerçekleştiri
lirken, angarya gibi, işkence gibi vatandaşa iş 
tahmil ediyoruz. Eğer bu böyle ise burada gelip 
konuşan arkadaşlarım, idarî vazifeleri esnasın
da demek ki kendileri bizzat işkence yapmışlar 
ve angarya yaptırmışlardır. Çünkü vali olupta 
vergi alarak veyahut başka bir usul ile mektep 
yaktırmak zaten mevcut bir tarzdır. Biz bu 
madde ile, ötedenberi yapılagelmekte olan 
bir usulü, halkımızın isteyerek yapmakta 
olduğu bir usulü kanunlaştırmak istiyoruz. 
Kaldı ki vatandaşa Teşkilâtı esasiye ile 
tanınmış olan haklar muvacehesinde, her hakkı 
mukabilinde bir vazife kendiliğinden tahaddüs 
ettiği gibi bundan dolayı da bir takım vazife
ler tahaddüs etmiştir. Biz bunu kanunlaştırır-
ken mevcut bir içtimai müesseseyi yazı ile'Yük
sek Heyetinizin, yani millet vekillerinin tasdi-
kma arzediyoruz. Ne icadediyoruz, ne ihtira 
ediysruu, nede yeni bir usul vazediyoruz. 

Kaldı ki, -vatandaşlarımız, taş getirere^, tuğla 
dökerek, damını çakarak okuİ binasmı[ evlât
larımız yetişecektir diye, yapmakta (tehalük 
göstermektedir. Bu, Salim yollarda yürüdüğü
müzün kendilerine işkence yapmadığımın fiili 
bir delilidir. Onun için arkadaşlarımız) bu dâ
vayı daha fazla huzurunuzda teşrih edebilirler. 
ben vakıaları istişhadederek buriu bu 
kadareık size arzetmekle iktifa e4eceğim. 
Vakıaya gelince; Sinan Tekelioğlu arkadaşım 
diyor ki, şimdiye kadar yaptık. Bu şimdiye ka
dar yapılmış olanı ben size söyliyeceğuja: 

18 . X 
ya,pmışız. 

mektep 1939 a kadar üç bin küsur 
Burada bütün vilâyetlerin ajyrı ayrı 

rakamları var. Halbuki, buna 30 bin kŞy muh
taçta*. Her mektep asgari üç bin liraya) mal ol
sa 3X3 9, yani hepsi için 90 milyon lira ister. 
Bu 90 milyon liranın üçte ikisi emektir. Vatan
daşımızı zaten yapmakta olduğu bu emeğe davet 
ediyoruz. Bu ana yasamıza muvafıktır, (istikba
limizin emniyetine muvafıktır, halimiz^ muva
fıktır, mazimize muvafıktır ve bütün) hayatı
mıza muvafıktır. Eğer Cumhuriyetin bjaşmdan 
itibaren 9 000 küsur mektep yapabihnijşsek bu 
mektepleri yapmak için tuttuğumuz usulün, da
ha geniş, daha başka bir ruhla, bir sefferberlik 
mânası ifade eder şekilde kuvvetlendirmesi lâ
zımdır. 

Bu madde işte onu kuvvetlendirecek ruhun 
yazık hale gelmiş şeklidir. Bu itibarla bendeniz 
gerek ana yasamızın esas, ruhu, gerekj vakıa
ların bize telkin ettiği hakikat bakımındjan bun
da aykırı bir şey görmüyorum. Vatandaşları
mıza yeni bir yük tahmil ettiğimiz aslja haya
limden geçmiyor. Biz, küçük bir ih^imamm 
nasıl yapılacağını bilmediği için evlâtlarını kay
beden Türk ana ve babalarına, tarlasında daha 
iyi ziraat yapılmasını bilmediği için bütjün gay
retine rağmen az verim alan Türk çiftçisinin 
daha bilmediği neler varsa onları öğretip ve
rimini artırmak istiyoruz ve elimizde^ geldi
ği kadar onları mesut kılmak istiyoruz. [ Bunda 
işkence, angarya nasıl mevzuubahis oljar? Bu
nu benim aklım almıyor. 

Sonra arkadaşım şehirli, köylü meselesini 
mevzuubahis ettiler. Bu kanun huzurumuza ilk 
defa geldiği vakit bendeniz kısaca bjı kanu
nun esaslarını huzurunuzda izah ettim. | O za-
m m şehir ve kasaba mektep dâvasının °/^ 80 hal
ledilmiş olduğunu söyledim. Ve yeni (hazırla
dığımız bir kanunla şehir ve kasabalar içinde 
bazı mükellefiyetler düşünmekteyiz, j Çünkü 
onu da yüzde yüz halletmeğe mecburuz;. Amma 
arzettiğim rakamlar gibi, o kadar yapmışız. 
Bununla kalamayız. Çünkü dünyanm birbirine 
girdiği bir zamanda ve mücadelelerin en küçük 
bir acımağa meydan vermiyecek şekilde sağı
mızda, solumuzda cereyan ettiği bir snjada her 
saniye yeni bir manzara gördüğümü^ bir za
manda, artık acımağa mahal kalmamıştır. 
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Arkadaşlarımın bundan evvelki celsede tak

rir vererek veya şifahen arzettikleri noktaları 
Muvakkat encümende görüştük. Bu meseleyi 
mevzuubahis eden arkadaşlar da oraya geldi. 
Mütekabil, güzel niyetlerle görüştük. Yargı 
arkadaşımız da bunu izah ettiler. Onun için 
artık bu maddenin fazla uzamasından, bil
miyorum, ne fayda mülâhaza ediyorsunuz? 
Yüksek tasvibinizin tecelli etmesini istirham 
ediyorum. 

ZİYA GEVHER ETtLt (Çanakkale) — Bu 
kanunun herhangi bir maddesinin müzakere 
edildiği zaman bir Teşkilâtı esasiye meselesi
nin ortaya çıkmış olmasını ben kabul etmem. 
Belki maddelerde, ufak tefek, bir takım pürüzler 
vardır ki, şu veya bu kanuna muhalif olabilir. 
Ben bunun üzerinde uzun uzadıya duracak 
değilim. Yalınız benim bildiğim, Teşkilâtı 
esasiyede bahsedilen angarya ve işkence, 
milletleri ihtilâle sevkeden ve bu suretle ta
rihî vesika olarak meydana çıkan ve kanun
lara konulan angarye, bir şahsm, bir dere-
beyinin şahsi menfaatini husule getirmek 
için yapılan cebir demektir. Angaryenin 
mânası budur. (Bravo sesleri). Yoksa umumî 
hizmet, millet hizmetini yapmak için cemaatin 
bu mükellefiyeti üzerine almasını kabul etme
miz angarye değil, bir vazife, bir vecibedir. 
Benim anladığım budur, (iyi anlamışsın ses
leri). Benim anladığım, tarihlerde gördü
ğüm, okuduğum bu şeyler hukuku beşer beyan
namesinin esasını teşkil eden prensip buradan 
gelir. Eğer angarye kanuna geçmişse, ka
nuna girmişse, Teşkilâtı esasiyeye girmişse 
bu şahsi menfaatleri için milletleri kemiren in
sanlara karşı alınmış tedbirlerden ibarettir. 
Yoksa Teşkilâtı esasiyenin tasrih ettiği her 
şey kanun olarak gelir. Siz onu kabul edersiniz. 
Yani bu kanun müzakere edilirken Telşkilâtı 
esasiyenin ortaya atılmasını ben muvafık gör
mem. Yalmız diyebiliriz ki; efendim, şu mad
de ana kanunlarımıza muhalif midir, değil 
midir? Bunu müzakere ve münakaşa edebiliriz 
amma, bunu prensip olarak, Teşkilâtı esasi
yeye muhaliftir demek ve bilhassa kutsiyetin
den asla şüphe etmediğimiz bu kanun vesile
siyle bu tarzda konuşmağı hatıru hayale ge
tirmem. Biz C. H. Partisine merbut mebus
larız. C. H. P. ve bu Büyük Meclis halk pren
siplerine göre kurulmuştur. Bütün kanunları
mız bu prensip üzerindedir. Diyebiliriz ki, ha
yatta halkın dileğine ilk defa olarak bu ka
nunla cevap veriyoruz. Bir münasebetle de 
yine arzetmiştim, Dünyanm en son ve en bü
yük müverrihi olan bir adam derki: Bir mil
let ki köye doğru giderse muhakkak medeni
yete doğru gider, bir millet ki, köyden şehire 
doğru giderse o millet zevale doğru gider. 

Arkadaşlar, bizim en şayanı şükran cephe
miz, işte kanunu ortaya atan bu yüksek pren

sibi daha uzun müddet evvel görerek köye doğ» 
ru gitmek için aradığımız çarelerdir. Köye doğ
ru gitmişindir. Bu kanımla medeniyeti ve te
kâmülü köye götürmekteyiz. Milletimiz terak
kinin en yüksek noktalarına götürecek kanunları
mızdan birisi de budur. 

Bu kanun hakkında, arkadaşlarım cephesin
den değil, fakat benim de bazı maruzatım var
dır. Bu mülâhazalarımı serdetmeden evvel şunu 
söylemek isterim ki: geçen seferki müzakereler* 
mizden mülhem olan encümenimiz hakikaten bu 
maddeyi bize yeni baştan değiştirerek getirmiş
tir. İçimizde mevcut olan endişelerimizi berta
raf edecek bir çok hükümler mevcuttur, ve bun
dan dolayı, sabahleyin toplanıp bize bunu seri 
bir surette getiren arkadaşlarımıza teşekkür et-
mekliğimiz lâzımdır. Yalnız ilişmek istediğim 
bir iki nokta vardır. O da şudur: Evvelâ 50 
yaşı muvafık bulmam. Biz askerî mükellefiyeti 
45 yaş olarak kabul ederken, herhangi bir be
deni çalışma için 50 yaşı kabul etmek prensip
lere aykırı olur. Bilhassa köylerde bu yaş çok 
ileri bir yaştır. Köylüler, siz şehirliler toprak
la çalışırken görürse, efendi, bu toprak insanı 
çabuk ihtiyarlatır der. Hakikaten toprak insanı 
çabuk ihtiyarlatır. Köylünün mesaisi köyde çok 
ağırdır. Esasen köyde her sene mektep yapıla
cak değildir. Bir kere yapılacaktır, harap olur
sa 20 sene sonra da tamir edilecektir. Bundan 
başka mektebin yolu vardır, bahçesi vardır, ho
canın evi, bir çok şeyleri var. Binaenaleyh tak
dim ettiğim takririmde arzettiğim gibi 20 - 45 
yaş, çalışılacak en iyi yaştır, 20 - 45 hakkındaki 
kaydının kabul edilmesi lâzımdır. Bilhassa ka
dınların çalıştırılması doğru değildir. O kadm 
ki köye, memlekete çok şey vermiştir. 50 yaş 
artık istirahat yaşıdır. Bunu erkekler için de 45 
yaştan fazla koymamak lâzımdır. 

İkincisi ; verilecek arazi miktarının behe
mehal zikredilmesi lâzımdır. Deniyor ki, yetişe
cek miktarda arazinin okul binası için verilme
si. Bu miktar ne olmalıdır? Bu, maddeye gir
melidir. 
(Bu madde değil sesleri) Evet, affedersiniz, onu 
diğer maddede söylemek lâzımdır. 

Yol nedir arkadaşlar? Mektep yolu diyoruz. 
Nereden nereye gider? Köyün neresindedir? Öy
le bir mektep vardır ki köyün dört kilometre 
uzağını alınız, oradadır. 4 Km. yol yapılması 
kolay iş değildir. Maksat bu mudur? Yoksa kö
yün içerisinden geçerek mektebe gidecek bir 
yol mudur? Bölge mektepleri olacaktır. Bölge 
mekteplerine gidecek yollar uzun yollardır. Dev
let bile bukadar yolu yaparken bu işi köylünün 
sırtına tahmil etmek doğru değildir. Mikyas ne
reden alınacaktır? Rasgele yol yapacağız dersek 
bunun altından çıkamayız. İnsanların eline açık 
bono veriyoruz. Oraya gidecek nihayet orta 
tahsil görmüş bir öğretmendir. Onun takdirinin 
nereye kadar gideceğini düşünmek lâzımdır. 

•** 
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Binaenaleyh bu yol meselesi de mühim bir nok
tadır. Bu maddede benim söyliyeceğim budur. 
Asıl söyliyeeeklerim 28 nci maddededir. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim, ben
denizden evvel burada söyliyen iki arkadaşım 
köy mekteplerini yapmak için köylülerin çalış
masını Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 74 ncü 
maddesine muhalif bir angarya suretinde ka
bul buyurdular ve tavsif ettiler. Bendeniz de 
arkadaşlarımın istinat buyurdukları aynı mad
deye istinaden bunun angarya olmadığını arzet-
mek istiyorum. 74 üncü maddenin son fıkrası 
diyor ki «Fevkalâde hallerde kanuna göre tah
mil olunacak para ve mal ve çalışmaya dair mü
kellefiyetler müstesna olmak üzere hiç bir kim
se hiç bir fedakârlık yapmağa zorlanamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu lâyihanın esba
bı mucibesini okuduğumuz zaman bu işde haki
katen memleketimizin ve bilhassa köylümüzün 
menfaatinin yerinde olarak düşünüldüğünü gö
rüyoruz. Bilhassa Maarif vekilimiz kanunun he
yeti umumiyesi hakkmda burada söz söylediği 
zaman, memleketimizde okur yazar adedinin şe
hirlerde % 61, köylerde % 19 olduğunu tasrih 
ettiler ve köyün böyle % 81 gibi muazzam bir 
kütlesinin cahil ve bilgisiz kaldığının, Teşkilâtı 
esasiye kanunumuzun ilk tahsil mecburiyetini 
katî surette emretmiş olması muvacehesinde, 
Hükümetin bunu mukaddes bir vazife olarak 
ele aldığını, bu hususta esaslı tedbirler almakta 
olduklarını ve bu meyanda, bu köylerdeki ço
cukları okutmak için köy muallimi yetiştirecek 
köy enstitülerini teşkil ettiğimizi - ki bu kanun 
bundan iki sene evvel çıkmıştır - bu kanunun 
tatbiki neticesinde dokuz bin muallimin bir se
ne sonra vazifeye başlryacağını ve bir kaç sene 
sonra bunun on beş bine baliğ olacağını ifade et
tiler. Bendenizce bu vaziyet karşısında, artık 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 74 ncü madde
sinin üçüncü fıkrasındaki fevkalâde halin mev
cudiyetinin çok tebarüz ettiğine ve sabit oldu
ğuna, zannetmem ki başka bir delil aranabilsin. 
Bahusus muhterem arkadaşım Sinan Tekelioğ-
lu iki şey buyurdular ki, bunları, bilhassa fev
kalâde halin bulunduğuna bir delil olmak üze
re arzetmek istiyorum. Köy halkı mektebini ya
pıyor, muallim istiyor, bulunamıyor dediler. Ma
demki bulunamıyor ve Hükümet de bu köye 
düne kadar muallim göndermek imkânını bula
mıyordu, binaenaleyh bu imkânı bulmak için 
yapılan iş fevkalâde bir hal değil midir? Pek 
tabii olarak fevkalâde bir haldir. 

Bu itibarla köylerin kalkınması ve köy
lerimize bu kanunda geçen maddelerde ya
zılı olan şeylerin, muallim vesairenin, te
mini ve bu suretle köylünün öğretilmesi, ha
kikaten, cidden üzerinde durulacak fevka
lâde bir haldir. Bu hal, fevkalâde bir hal oldu
ğuna nazaran, bu kanun Yüksek Meclisçe kabul 
edildiği takdirde, bu kanuna göre köylüye tah

mil edilecek işler, Teşkilâtı esasiyemizin |74 ncü 
maddesine göre, fevkalâde hallerde (tahmil 
edilmiş bir iş olacağından bu suretle| arka
daşlarımızın tevehhüm buyurdukları ahgarye 
korkusu burada mevzuubahis olmamak j lâzım-
gelir. Binaenaleyh bendeniz Encümenimi mad
desinin kabul edilmesini rica ve teklif ederim. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Muhterjem ar
kadaşlar, Teşkilâtı esasiyemizin bu işkence 
ve angarye tâbirleri üzerinde zannederim1 ki bu 
kadar geniş bir mânada ve telâkkide djurmak 
lâzımgelmez. Zamanımızın ileri memleketleri
nin teşkilâtı esasiye kanunlarında görijlen bu 
gibi kayıdlarm tarihin ne gibi tesiratı^ın ne
ticesi olduğunu muhterem Atıf Beyimi çok 
iyi bilmesi icabeder. Angarye işkence; muz
lim ve korkunç devirlerin silâhıdır ve onlar
dan kalmış mütebaki eserlerdir. Yolfcsa bir 
memlekette en mühim bir tarakM adımının 
atılması için halkın bir kısmına verilecek va
zifeye karşı angariye kelimesini kullanmak ben
ce günahtır. (Doğru sesleri). Bunu arkadaş
larım çok iyi tebarüz ettirdikleri için jbu hu
susta fazla söz söylemek istemem. Yalmjız yine 
Atıf Bey, köylümüzün, Fransa inkılâbı kebirin
den bahsederek ve ismini anlıyamadıgjım bir 
hatipten bahsederek, (Mirabo sesleri) benim 
1789 zannettiğim fakat kendilerinin 1894 de
dikleri tarihti, yani feodalite devrinin hu-
kukan ilgası anında söylediği #bir söjzü ha
tırlattılar. Fransa köylüsünün halini ifade 
eden Mirabo böyle bir söz söylemiş olabilir. 
Fakat feodalite devrinde Fransa köylüsü ne halde 
idi? Yani bugün bizim köylümüzle kabili, kıyas 
bir halde miydi? (Asla sesleri). Pekâls, bilir
siniz ki, İnkılâbı kebirden evvel Fransa'da üç 
sınıf vardı. En başta nobles ismi verilen za
degan gelirdi. İkincisi, klergi denen ruhban sı
nıfı idi. Bir de şehiılerde burjuvazi [vardı. 
Bunlardan maada noblesin emri altında çalışan, 
toparağa bağlı ve toprakla beraber eşya gibi 
alınan ve satılan köylü smıfı vardı. Bugünkü 
köylümüz eşya gibi alınıp şaşılır mi? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ne 
haddine! 

NÂZIM POROY (Tokad) — Binaenaleyh 
köylüden bahsedilirken köylümüzü Fransanın 
1789 yılmdan evvelki köylüsüne benzeterek 
Cumhuriyetin 19 senedenberi kendisine ver
diği mevkii ortadan kaldırmak reva imidir? 
Bendeniz bilhassa bu noktayı tebarüz ettirmek 
için huzurunuza çıktım. (Alkışlar). 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkajflaşlar, 
bir nokta çok dikkatimizi celbediyor; arkadaş
larımızın dikkat etmediği bir nokta. Bilhassa 
kendilerine çok hürmet ettiğimiz ve sevdiğimiz 
Atıf arkadaşımız, Teşkilâtı esasiye kanunumuzu 
hukuku beşer beyannamesinden mülhemdir di

ye tavsif ettiler. Arkadaşlar, katiyen değildir. Biz 
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Teşkilâtı esasiyemizin tanzimi esasında Hukuku 
beşer beyannamesini neşredenlerle hali harpte 
idik. O vakit, doğrudan doğruya kendimizi 
kendimize benzetmek için, bütün ilham kaynak
larımızı fışkırtarak, kendimize göre Teşkilâtı 
esasiyemizi kurmak gayesiyle kaynaşıyorduk; 
alevleniyorduk. Arkadaşlar, Hukuku beşer be
yannamesi ile, Nâzım arkadaşımız gayet güzel 
izah buyurdu, engizisyon mezalimi altında inli-
yen Garplıların neşrettiği o beyanname ile bu 
nasıl mukayese edilir? Bugün ben köyümde 
mektebimi yaptırmak için kanunen vatandaşa 
orada vazife veriyorum. Arkadaşımız vali idi, 
bir Yol kanunumuz vardır, adı «Yol mükellefi
yeti kanunu» dur, o, kendi tâbirleri veçhile 
tamamen işkencedir, onu vali sıfatiyle neden 
tatbik ettiler? Ya o vakit, bu kanunu tatbik 
etmem demeleri lâzımdı, yahut tatbik ettikle
rinden dolayı kendilerinin Adliyeye teslim edil
mesi lâzımdı. Çünkü işkence yaptılar, Yol mü
kellefiyeti kanununu tatbik ettiler. 

Arkadaşlar, Hıfzıssıhha kanununda vatanda
şa verilmiş ne kadar vazife vardır. Bunlarm 
hepsine işkence mi diyeceğiz? Sonra küçük Sular 
kanununda da bir çok vazifeler verilmiştir. De
mek ki şu halde âmme menfaatini temin için 
âmmenin, cemiyetin veya cemaatin toplanıp ken
di lehine yapacağı herhangi bir iş, kanunen 
kendilerine verilmiş olsa dahi, işkence olacak. 
Yani biz bu nazariye ile gidersek bu memle
kette bütün işleri durdurmamız lâzımdır. Ar
kadaşlar, bugün tebarüz eden bir vaziyet var-
dir. Bu kanundan evvel çıkmış olan Köy kanu
nuna göre, mektepleri köylü yapar, hususi ida
reler yardım ederdi. Kasaba ve şehirlerde hususi 
idare bütçesinden mektep binaları yapılıyor. Fa
kat bugün buna da imkân kalmadı arkadaşlar. 
Hükümet merkezinin içinde oturan hepimiz gö
rüyoruz ki ilk mekteplerde çift tedrisat yapılı
yor. Öğleye kadar bir kısım talebe, öğleden son
ra da diğer bir kısım talebe geliyor. Bu, ne de
mektir? Bina kâfi gelmiyor. Bütçeden de bina 
yapmağa imkân yoktur. Saym Maarif vekilimi
zin şimdi burada söyledikleri kanunu da biran 
evvel müsavatı temin için getirmeleri lâzımdır. 
Köyde mektebini köylü yaparken, şimdi bir 
kasabanın kendi ihtiyacı olan mektebi yapmak 
vazifesini kanunla kendilerine vermemiz lâzım-

- dır. Onu temin edecek kanunun da bir an ev
vel getirmelerini kendilerinden rica ediyoum. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi bu kanun bir âm
me hizmeti kanunudur. Katiyen işkence ile Teş
kilâtı esasiyedeki angarya ile alâkası yoktur, 
verilen vazife itibariyle kanunun her halde bü
tün mıntakalarda, köylerde nafi olacağına ka
niim arkadaşlar. Gördüğüm yerlerde bu iş üze
rinde çalışanlar, köylü ile o kadar iyi anlaşmış
lardır İri, köylü bunları yaparken zorluyor, cebre
diyor, ben bunlara çoktanberi hasret kaldım, reh
ber bulamadım, Devlet bana seni gönderdi demek

te, köylü bunları teşvik etmekte, tahrik etmekte
dir arkadaşlar. Arkadaşlar, burada vazife görmek 
için ne bekleriz? bu kanun iyi tatbik edilmezse bu 
kürsü her vakit açıktır. Vekillerimizden, vekil
lerin hepsinden, her istediğimiz zaman sual, is
tizah yapmak her vakit elimizde değil mi? Yap
tığımız kanunu iyi niyetle yapıyoruz, iyi tatbik 
ettireceğiz ki bir an evvel köyü bugünkü vazi
yetten kurtaralım arkadaşlar. Bugün dünya or
dularına bakarsanız bütün, heyeti umumiyesi 
münevver kütleden ibarettir bu ordular. Onun 
için köyü; köylüyü ilk tedrisatla değil, daha 
yüksek teçhiz etmek mecburiyetinde kalacağız. 
Onun için ilk tedrisatı temin zımnında gösterece
ğimiz alâka ve yapacağımız kanunu bir an evvel 
çıkarıp tatbik ettirmek hususunda bana kalırsa 
bizim daha fazla tazyik yapmamız lâzımdır. 

KAHRAMAN ARIKLI (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, geçen defa bir takrir vermiştim. Ka
dınların çalışmaması için. Yani bu işten kadın
ların istisna edilmesi için. Encümen kabul etme
miş, yalnız on yaş aşağı indirmiş. Yani elli 
yaşına indirmiş. Bazı arkadaşlarımız buna te
şekkür ettiler. Halbuki erkeklere elli yaş az
dır. Bu yaş meselesinde daha aşağı indirirsek 
o zaman köylerimizde mektep yapmağa imkân 
yoktur. Bu gün görüyoruz ki, on yaş indirilmiş, 
ki, bu isabetli bir şey değildir. 

ikincisi; uzaktan işittiğim ve anladığıma gö- <r 
re bir şey söylüyorlar, yani kadınların çahş-
mamass ruhi bir sebepten ileri geliyormuş. Bu 
ruhi sebepte, dün encümende bahsetmişlerdi, 
irtica, bilgisizlik ve ileriyi görmemezlik. Bu, bu 
günkü vaziyete uymamaktadır. Bendeniz bu hu-
hususta bir takrir verdim. Bu cihet iyice an
laşılmadı. Maamafih arkadaşlarım bu hususta 
söylediler. Bendeniz bir şey anhyamadım. Ben 
diyorum ki, efendiler, Köylüler fakirdir. Köy
lünün erkeğine 20 gün çalışmak yükünü tahmil 
ediyoruz. Bunu kadmına da 20 gün tahmil 
edersek 40 gün olur. Onun nasıl olsa bir baba
sı, bir oğlu, bir kızı filân vardır. Ona da 20 
gün, olur 60 gün. Bir köylü bu kadar zaman 
mektep için çalışırsa ziraat işleri durur. Nite
kim bu gün ekmek buhranı çekmemizin bir se
bebi de budur. Köylüye karakol yaptırdık, ne 
ehemmiyeti var? Köylü arabasiyle üç beş gün 
orada çalışsın. Sonra Nahiye konakları yaptır
dık, ne ehemmiyeti var? Köylü üç beş gün ça
lışsın. Köy odası yaptırdık, ne ehemmiyeti var? 
Köylü üç beş gün çalışsın. Köy işleri yaptırdık. 
Nihayet öyle oldu ki, köylü hakikaten kendi işi
ne dahi yetişemedi. 

ikincisi, köye gelince, Maarif vekili de bu
yurdular, köylerde mektep yok. Köy ihtiyacının 
ancak % 10 u karşılanabilmiş Şehir ihtiyacının 
ise, % 80 i yapılmış. Şimdi köylülerin ve şehir
lilerin müsavi surette verdikleri bir para ile şe
hirlerin % 80 ihtiyacı temin ediliyor, 
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Köylünün ise % 10 ihtiyacı. Şimdi köylü
nün % 10 ihtiyacı da silâh olarak köylüye 
karşı kullanılıyor. Encümen Mazbata muhar
riri arkadaşımız bunu yapabilmek için köy-, 
lüden alınması lâzımdır diyor. Bence bunun 
yapılması için Muvazenei umumiyeden para 
verilmesi lâzımdır. Yani neden bunlar hep köy
lüye yükleniyor? 

Bir arkadaşımız da dedi ki sanki ben kadın 
çalışamaz demişim. Kadın çalışır. Fakat kadın

ların bazı hususi halleri vardır ki her zaman 
çalışamazlar. Bir misalle arzedeyim. Kendisinin 
ve çocuğunun nafakasını hergün çalışmak sure
tiyle teinin eden bir dul kadını alalım. Maişe
tini temin, edecek, gelir getirecek başka bir 
şeyi da yoktur. Bu kadın 20 gün bu işte çalı-. 
şırsa 20 gün ne yiyecektir? Ekmeğini nereden 
temin edecektir? Kendisi ve çocuğu yirmi gün 
ne ile geçinecek? Şimdi ricam budur ki, kadın
ları bu işten çıkarırsak erkekler çalışırlar, bu 
mektepler yine yapılır. Kendi işidir. îstiyen 
karışım da gönderir. Asker aileleri, fakir ka
dınlar için bu mükellefiyet günah olur, hak

sızlık olur. 
Şehirde oturanlar, fakir de olsa, Hayır ce

miyetlerinden olsun yardım görür, köydeki ka
dın ise Ötekilere karşılık istihsale yardım gibi 
bir iş te gördüğü halde hiç bir yardım görmez. 
Ondan daha fazla ne hizmet beklenir? Bir tak
rir takdim ediyorum. Kadınların istisna edil
mesini rica ederim, 

İkinci bir mesele; Encümen bir şey daha 
söylüyor. Şehirde veya köy haricinde olupta 
köyde oturanlar bedenen çalışmadıkları tak
dirde nakit verir diyor. 

Şimdi nakit veriyor. Yalnız sonunda bir ka-
yit koyuyor: Senelik vereceği para, arazi vergi
sini geçmiyecek diyor. O halde köylülerin hepsi 
gelir derki; arazi vergisini geçmemek şartiyle 
ne ise borcumuzu verelim ve mektebi yapmıya-
lrnı derler. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Başka yer
de de mükellefiyeti var a birader. 

KAHRAMAN ARIKLI (Devamla) — Köy
lünün vereceği arazi vergisine muadil bir para 
ile bu iş yapılmıyacağı gibi, 20 gün çalışanın 
yef ine beş Hr& arazi vergisi vermek de adüâna 
bir şey değildir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Adam orada 
oturmazsa verecek. 

KAHRAMAN ARIKLI (Devamla) — O 
gün orada oturmaz, fakat sonradan gelebilir. 
Y&hut orada oturur sonra şehre gider. Bunu 
tesbit etmeğe imkân var mıdır? 

REİS'— Kifayeti müzakere hakkında bir 
takrir vardır, okutuyorum: (Kâfi kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yeter. Maddenin reye konulma

sını teklif ederiz. 
İzmir 

Benal Anman 
İzmir 

Fakihe Öyrn^n 

e 

ar-

pn-
(bu-

REÎS — Müzakerenin, kifayetini re 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
zakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi geçen günden verilmiş takrirler 
dır. Onların, içerisinde encümenle mutabık 
dığmdan dolayı takririnin reye kan 
isteyen arakadaşlar olabilir. Binaenaleyh, 
lar lütfen takrirleri okunduğu zaman işaret 
vururlarsa iş kolaylaşmış olur. 

Yüksek Reisliğe 
Maddeden kadın kelimesinin çıkarılmasını ta

lep ederim. 
Zonguldak Çorum 

H. Atıf Kuyucak îsmal Kemal Alpsar 
(Ret ret sesleri). 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum)l — 
Usule dair söyüyeceğim. 

Bir memleketin terakkiyatı, imaratı üç şjeye 
mütevakkıftır. Maarif, inzibat yol. Yolu [var 
inzibatı yok. İnzibat olmazsa tarlada çahi-jıla-
maz. Mahsulât almamaz. İnzibat var, jyol 
yok.. O vakit mahsulâtı gönderemez. Ma
arif olmazsa terakkiyat olmaz. Hiİkû-
met maarife ehemmiyet veriyor, şayanı 
şükrandır. Yalynız bendenizin kanaatime göre 
kadın meselesinde biraz düşünmek lâzımjdır. 
Biz de çok çalıştırdık. Hüsnüniyet olursa bikim 
kadınlarımız çalışır. Ben kendim şahit oldjum, 
Kütahyada bulunduğum zaman bir köye gjidi-
yordum, bir kadın arkasına çocuğunu saı|mış 
orak biçiyordu. Tarlada çalışan o, akşamj ye
meğini yapacak olan o, hayvanı sağacak 0lan 
yine o. Binaenaleyh vakit bulupta bunu da] ya
pamaz. Erkekler pekâlâ çalışır. Şimdi şayet 
bu da kabul edilecekse bendenizin bir ri^am 
var, Maarif vekilimiz izahat versinler, muhtelif 
köyler arasında, bölge okullarımız vaıjdır, 
bunlar her köye aşağı yukarı beş altı saaplik 
bir mesafededir. Böyle beş altı saaşlâk 
bir mesafeye kadar o kadın gidemez, gitse de 
köyüne dönemez. Bu suretle bundan bir 
çok mahzurlar tevellüt eder. Mümkünse | ka
dınlar çıkarılsın. Bu gibi mahzurların önünü 
almak için müsaadenizle bir takrir sunacağım, 
Kabulünü rica ederim. 

REİS —- Müsaadenizle takrirlerin hepini 
bir defa okutacağım; ondan sonra teker t^ker 
reyinize arzedeceğim. | 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplerden do

layı 25 nci mddenin birinin fıkrasındaki «elve
rişli» kelimesinden sonra gelen «kadın ve»\ ke
limelerinin kaldınlmasmm reye konuîaısİsBiî 
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arz ve teklif ederim. 

Kars mebusu 
Kahraman Arıklı 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı dör

düncü fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim: 

Yerlerine başkalarını çalıştırmak istiyen-
ler çalışmıya mecbur oldukları beher gün için 
bir kişi çalıştırırlar. Arabasiyle beraber iş gör
meğe ayrılacak olanların bir günlük hizmetleri 
arabanın nevine ve yaptığı işe göre iki günden 
beş güne kadar sayılır. 

Kars mebusu 
Kahraman Arıklı 

Yüksek Reisliğe 
Kürsüde arzettiğim sebepler dolayısryle mad

dede aşağıdaki tadilleri teklif eylerim: 
1. Kendi yerine başkalarını çalıştıranların 

da aynı gün miktarında çalışma ile mükellef 
tutulması; 

2. Arabasiyle kelimesinden sonra «veya sa
ban veya pulluğu ile» ibaresinin konması; 

3. «Bir köyde arazi ve bahçesi olupta o köy
de oturmıyanlardan bu arazi ve bahçelerinden 
arazi vergisinin yüzde beşi nisbetinde masraf 
karşılığı alınır.» 

Cümlesinin konması. 
Tokad mebusu 

Galib Pekel 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim esbaba ve angaryanın Teşkilâtı 
esasiye hükmünce yasak olduğuna binaen bu 
maddenin tayyını veya başka bir şekle ifrağı 
için encümene iadesini teklif ederim. 

Tunceli 
Sami Erkman 

Yüksek Reisliğe 
25 nci maddenin 5 nci fıkrasındaki «amele 

ücretini» kelimelerinin önüne «ihtiyar heyetin
ce tâyin edilecek» kelimelerinin ilâvesini tek
lif ederim. 

İsparta 
Kemal Turan 

Yüksek Reisliğe 
25 nci maddenin 4 ncü fıkrası sonuna «Buna 

itiraz olunmaz» tâbirinin eklenmesini teklif 
ederim. 

İsparta 
Kemal Turan 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba binaen 25 nci maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ey-

rim: 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Madde 2. — Köy ve bölge okulları binaları

nın kurulmasını, bu binalara su getirilmesini, 
okul yollariyle bahçelerinin yapılmasını ve 
bunların onarılmasını vali ve kaymakamlar 
köy ve bölge halkına Köy kanununa tevfikan 
imeçi usuliyle temin ettirmekle mükelleftirler. 

Yüksek Reisliğe 
25 nci maddenin sonuna: «Vermiyenlerden 

Tahsili emval kanununa göre tahsil olunur» fık
rasının ilâvesini teklif ederim. 

Balıkesir 
Y. Sezai Uzay 

Yüksek Reisliğe 
10 . VI. 1942 

Şifahen arzettiğim esbapdan dolayı bedeni 
mükellefiyet usulünün Teşkilâtı esasiyeye uy
gun bir şekle ifrağını, yani çalışmalara günde
lik ücret verilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul mebusu 
Atıf Bayındır 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) — 
Müsaade buyurursanız İsmail Kemal arkadaşı
mıza buradan cevap vereyim. 

Diyor ki, (... Bir defter tanzim edilirken 
mükelleflerin bedeni kudretleri ve bu işlerde 
çalışmıya mâni halleri gözönünde tutulur.) 
Arkadaşımızın endişelerini izale edecek şe
kilde tabii nizamname ve talimatları yapıla-

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Böl
ge için? 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Buraya hepsi için kayıt koymaya imkân yok
tur. 

REİS — Bu izahattan sonra takrirlerinden 
sarfınazar eden var mı 

KAHRAMAN ARIKLI (Kars) — İki takri
rim var, birisini geri alıyorum. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ben 
de takririmi geri alıyorum. 

REİS — Şimdi sırasiyle takrirleri reye ar-
zedeceğim. Takririn bir tanesi bu maddenin 
tayyma dairdir. Evvelâ onu okutuyorum. 

(Tunceli mebusu Sami Erkman'in takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al-
mryanlar... Reddolundu. 

(Zonguldak mebusu Hâzim Atıf Kuyucak'm 
takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al-
mıyanlar... Tereddüt hâsıl oldu. 

Takriri nazarı itibare alanlar lütfen ayağa 
kalksınlar... Almıyanlar lütfen ayağa kalksın
lar... Takrir nazarı itibara alınmıştır. 
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(Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun tak

riri tekrar okundu). 
REİS — Mevcut maddenin yerine yeni bir 

madde teklif ediyorlar. Bu takriri nazarı iti-
bare alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibare alın
mamıştır. 

(Tokad mebusu Galib Pekel'in takriri tek
rar okundu). 

MUVAKKAT En. RElSİ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bu takririn son fıkrasında bir 
misli meselesi var. Bunu kendileri yüzde he
sabiyle söylüyorlar. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Takririmdeki 
birinci ve ikinci fıkralar nazarı itibare alındı. 
Üçüncü fıkra da nazarı itibare alınmıştır. Yal
nız encümen, köyde oturanlardan 20 gün
lük mükellefiyet için arazi vergilerinin bir 
misli alınmasını kabul etmiştir. Yalnız ona bir 
had tâyin ediyor, tabii yirmi liradan fazla ol-
mıyacaktır. Yani arazisi fazla olan adamdan 
yirmi liradan fazla almmıyacaktır. Bittabi ara
zisi az olandan da yirmi lira almmıyacak, ne 
kadar almacak? Onun bir senelik arazi vergisi 
miktarından fazla olmıyacak. Bunu bendeniz 
fazla görüyorum. Malûmu âliniz bu bir kesri 
munzamdır, bunun % 50 geçmemek üzere alın
masını rica ediyorum ve teklif ediyorum. Bunu 
% 50 ye irca edersek daha muvafık olur. 

MUVAKKAT En. REÎSİ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Abdurrahman Naci arkadaşımızın 

^ istizahı üzerine de arzetmiştim, bir misli olması 
keyfiyeti tamamiyle arazi vergisi içindir. Bu iti
barla bundan aşağı bir nisbetin kabulünde 
fayda hâsıl olmaz. Onun için bizim teklifimizin 

, kabulünü rica ediyoruz. 
REÎS — Takiri reyinize arzediyorum. Naza

rı dikkate alanlar... Nazarı dikkate almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Takrir yok orta
da. 

REÎS — Takririn son fıkrasını reye arzet-
tim. Diğer iki fıkrası zaten encümenin mad
desine girmiştir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Müsaade buyu
run, benim teklifim % 50 ye indirilmesidir, baş
ka bir şey değildir. 

REÎS — % 50 yi şifahen söylediniz, biz tak
riri reye koyduk. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — O halde takriri
mi geri alıyorum. 

(îstanbul mebusu Atıf Bayındır'ın takriri 
tekrar okundu) 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar... Almıyan
lar... Nazarı dikkate alınmadı. 

(Eskişehir mebusu Yahya Sezai Uzay'm tak
riri tekrar okundu) 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Efen
dim, bu kanundaki mükellefiyetlerin, Tahsili em
val kanununa göre tahsil olunacağına dair 

bi çok fıkralar vardır. Bu açık kalmıştır. Bir! va
tandaş Koyda oturmuyor, bahçesi var ve ken
disine bir mükellefiyet tahmil edilmiştir. Çok 
defa tecrübe ile sabit olmuştur ki meselâ niuh-
tarlık aidatı da bu şekilde tahsil olunuyor. Bun
lar vermezler, köylü kalkıp oraya gideı^ez. 
Bu, çok vakit ister. Nasıl tahsil edile-
ceğini de bilme?;. Köylü kimden alacak. 
Bu az buçuk parayı alamıyor ekseriya. 

Zaten şehirde oturupta köyde alâkası olana 
bir miktar mükellefiyet, çalışma mükellefiyeti 
vermiyoruz. Para vermek suretiyle yar
dım işi veriyoruz. Bunu tahsil edebiliriz. Bu 
şehirlilerin lehinedir. Bu fıkranın sonunda; bun
lar Tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olu
nur, cümlesi olmazsa bunu köylülerden tahsil 
edemeyiz. 

MUVAKKAT En, REÎSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim kabul edilen bir takrir 
tabiatiyle encümene havale edilecektir. 

Yahya Sezai arkadaşımız bunu daha evvelce 
bize söylemişlerdi, tetkika şayandır. Binenaleyh 
bunun da encümene havale edilecek takrir ve
silesiyle yine encümende bir daha tetkik edilme
si için havale buyurulmasmı rica ediyoruz. 

REÎS — Takriri tetkik etmek üzere encü
men istiyor. 

ZİYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale ) —En
cümen takrir istemez. Takrir burada okunur! re
ye konur. Reddedilir veya nazarı itibara altnır. 
nazarı itibara alındığı takdirde encümene gider 
Şimdiye kadar encümenin takrir istediği vâki 
değildir. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
itibara alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı iti
bara alınmamıştır. 

(îsparta mebusu Kemal Turan'in takriri tek
rar okundu). 

KEMAL TURAN (îsparta) — Her iki tek
lifim de maddedeki bir iphamı kaldırmak için
dir. Encümen arkadaşlariyle de görüştüm. On
lar da muvafık buldular. Bunlardan birincisi 
amele ücretlerinin kimin tarafından tâyin edi
leceği meselesidir. înşaat gibi teknik işlerde,! Öğ
retmen ve başöğretmenler alâkadar olacaklar
dır. Fakat amelelerin ücretleriyle, idare heyeti
nin tâyin edeceği kimseler meşgul olacaktır, j İle
ride bir ihtilâfa mahal kalmamak için bu tajkri-
ri vermiş oluyorum. Amele ücretini rayice £öre 
idare heyeti tâyin edecektir. 

İkinci takririm de, Mükellefler için yapıla
cak cetvel köyde evvelâ bir itirazdan geçtik
ten sonra nahiyeye gidiyor. Nahiye tetkik ve 
tasdik ediyor. İade ediliyor. îkinci itirazdan 
sonra bir defa da itiraz safhası olmadığına! ya
ni kaymakama, valiye müracaata tabi olma4ığı-
nı ifade etmektedir. Gerçi bu, maddeden de an-

i laşılıyorsa da bu takririmle bunu daha vızıh 
j bir şekle sokmuş oluyorum. 
1 REİS — Takriri reyinize arzediyorum. İNa-
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zarı itibara alanlar... Almıyanlar... Takrir naza
rı itihara alınmamıştır. 

(İsparta mebusu Kemal Turan'm ikinci tak
riri tekrar okundu) 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al
mıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi kadın kelimesinin tayyı meselesinde 
encümen filhal burada tashihi yapmayı kabul 
ediyor mu? 

MUVAKKAT En. REİSİ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Salahiyetli değiliz. Kadın kelime
sinin tayyma dair nazarı itibara alman takri
rin yeniden Encümende tezekkür edilmesi lâ-
zımgelir. O itibarla nizamname mucibince En
cümene havalesini rica ediyorum. 

REÎS — O halde encümene veriyoruz. 
MADDE 26. — Yirmi beşinci maddede ya

zılı mükellefler arasından: 
1. Mazeretsiz olarak işe gelmiyenler veya 

işten kaçanlar her gün için ihtiyar meclisi ka-
rariyle iki misli çalıştırılır. 

Çalışma mecburiyetlerini ifa etmiyenlerle 
yirmi beşinci maddenin son fıkrası hükmüne 
göre işçi ücretini ödemiyenler çalışmadıkları 
veya işçi ücretini ödemedikleri her gün için 
bir liradan aşağı olmamak ve yirmi beş lirayı 
aşmamak üzere para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Btı cezaya köyün bağlı olduğu nahiye meclis
leri veya kaza veya vilâyet idare heyetleri 
tarafından karar verilir. Bu kararlara karşı 
tebliğinden itibaren on gün içinde sulh mahke
mesine itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verile
cek kararlar kesin olup temyize tabi değildir. 

Para cezası Tahsili emval kanununa göre 
istifa edilir. Hükmedilen para cezasının tah
sili mümkün olmadığı anlaşılırsa 17 nci madde 
hükmü dairesinde muamele ifa olunur. 

2. Mükelleflerin yirmi beşinci maddeye 
.göre çalıştırılmasında kayıtsızlığı veya işi ak
satacak fena halleri görülen muhtar ve ihtiyar 
meclisi azaları hakkında da yirminci madde
nin 3 ncü fıkrası hükmü tatbik olunur. 

3. Mükellefiyet işlerinin teknik bakımın
dan idaresinde kayıtsızlığı veya işi aksatacak 
fena halleri görülen eğitmen, öğretmen, başöğ
retmen, gezici öğretmen ve gezici başöğretmen
lere ilkin durumları yazı ile bildirilir. tkinci-
snde bu kanunda yazılı disiplin cezası verilir. 
Üçüncü defasında umumî hükümlere göre hak
larında takibat yapılır. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanunda köylülerin ve köyde 
alâkası olanlara iki türlü mükellefiyet teklif 
olunuyor. Köyde oturanlara bilfiil çalışma, köy
de oturmayıpta köyde arazisi ve alâkası olan
lara da arazi ve bahçe vergisinin bir mislini 
geçmiyecek kadar nakten para vermek. Bu 26 
nçı madde bu mükellefiyetleri ifa etmiyenlerin 
nasıl ceza vereceğini gösteriyor. 

Bunda deniliyor ki; « 25 nci maddede yazılı 
mükellefler arasından, mazeretsiz olarak işe gel-
miyenler veya işten kaçanlar her gün için ih
tiyar meclisi karariyle iki misli çalıştırılır ». 
İhtiyar meclisi iki misli çalışmak için karar itti
haz ediyor. Yalnız çalışma mecburiyetini ifa 
etmiyenler için. Bir de köyde oturmayıpta köy
de alâkası olanlar, para ile bu mükellefiyeti ifa 
etmeğe mecburdur. Onlar istenilen parayı ver
mezlerse ne yapılacaktır, burada gösterilmiyor. 
Deminki takririm bunun içindi, bunu vermi-
yenlere ceza vermeğe lüzum yok. Bir nevi ver
gi oluyor. Tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil edilir, denirse mesele kalmaz. Bu takri
rim kabul edilmedi. Fakat burada köylülere, 
yalnız çalışma mükellefiyetinde bulunanlar bu 
mükellefiyeti yerine getirmezlerse muhtarlar 
iki misli çalışacaksın diye bir ceza veriyor. Fa
kat para ile mükellefiyetini eda edeceklere pa
rayı vermedikleri takdirde bir-ceza verilmiyor. 
Fakat maddenin ikinci fıkrasında çalışma mec
buriyetini ifa etmiyenler- zannederim bunun ba
şında « bu » olacak. Bu çalışma mecburiyetini 
ifa etmiyenler - denilecek. 25 nci maddenin son 
fıkrasına göre işçi ücretini ödemiyenler, çalış
madıkları veya işçi ücretini ödemedikleri hergün 
için bir liradan aşağı olmamak ve yirmi beş lirayı 
aşmamak üzere para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Bu cezaya köyün bağlı olduğu nahiye mec
lisleri veya kaza veya vilâyet idare heyetleri 
tarafından karar verilir. Bu kararlara karşı 
tebliğinden itibaren on gün içinde sulh mah
kemelerine itiraz olunabilir. 

Çalışmryanlara muhtarın nasıl ceza vereceği 
gösterilmiştir, iki misli çalışacaksınız diyecek. 
Fakat iki misli çalışmıyanlara ne yapılacaktır? 
İkinci fıkrada bunu söylemek lâzımgelmez mi 
idi? Birinci fıkrada olmıyan para ile mükel
lefiyetlerin nasıl yapılarağı gösteriliyor. 
İkinci fıkrada bedenen çalışmıyanlara iki 
misli çalışma mükellefiyeti verilecek denildiği 
halde aşağıda, bu. suretle iki misli mükellefi
yetini ifa etmiyenlere beher gün için bir lira
dan aşağı olmamak ve mükellefiyet konduktan 
sonra, yirmi beş lirayı aşmamak üzere para 
cezasiyle cezalandırılacakları ifade ediliyor. Şu-
halde muhtarların iki misli çalışmak üzere ve
recekleri iş nerede kalıyor? Asgari bir lira 
hergün için ceza verecek denildiği halde, sonra 
aşağıda yirmi beş liradan fazla bir ceza veri
lemez deniliyor. Bu saydığım hususatla da an
laşılmıştır ki, bu üç fıkra birbirine muarız 
şekildedir. Beher gün için, diye konulan kı
sım da tatbik edilmiyor, muhtarların verdiği 
iki misli ceza da tatbik edilmiyor. Bir liradan 
aşağı olmamak üzere her gün için verilen 
kısmı da tatbik edilmiyor. 25 liradan yukarı 
olmaz deniliyor. Bundan dolayı bu üç fıkrada 
tevazün yoktur. Bendeniz öyle görüyorum. Ve 
öyle anlaşılıyor zannederim. 
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Sonra 25 nci mfaddenin sonuncu fıkrasında, 

kendisi köyde mukim olmadığı halde, köyde 
alâkası bulunanlara arazi vergisinin miktarını 
geçmiyecek kadar bir mükellefiyet tahmil edi
liyor. Birinci fıkrada olmadığı halde ikinci 
fıkrada ona da ceza konuyor, ondan da 25 
lirayı geçmiyecek kadar bir ceza almıyor. 
Ya bunun vergisi âzami yüz lira tutarsa veya 
nısfı 100 lira tutarsa bu 25 lirayı o adam se
ve seve verecektir. Çünkü âzami ceza 25 
liradır. Kezalik mükellef olan iki nüfus aile 
20 serden kırk gün çalışacak. İhtiyar heyeti 
bunu işe çağırdığı zaman, gelmiyorum diyecek, 
o vakitte kendisine; iki misli olmak üzere sek
sen gün çalışacaksın denecek. Onu da yapınca 
seksen günün miktarı kadar kendisine hiç bir 
makamın ceza vermiyeceğini ve nihayet 25 
liraya para cezası verileceğini bildiği için 
çağırılan bu kabîl kimseler bu parayı verip 
işe gelmiyecekler ve seksen gün çalışacağıma, 
25 lira ile işi kurtarırım diyecek. 

Binaenaleyh o maddede de bu suretle aksak
lık olacak, onlar da gelmiyecek. Sonra bir me
sele daha var. Bu hüküm teşekkül edecek na
hiye meclisine gelecek, nahiye meclisi bağlı 
bulunduğu kaza kaymakamına verecek, bu idare 

heyetlerinin kararma itiraz lâzımgeldiği za
man kabul etmezse, diyorki, sulh mahkeme
sine gidecektir. Arkadaşlar bunun için ayrı 
bir kanun vardır. Vilâyet ve kaza idare heyet
lerinin kararı sulh mahkemelerine itiraz edi
lemez. Kaza idare heyetlerinin kararı vilâyet 
idare heyetine, vilâyet idare heyetinin ka
rarı da Şûrayi devlete gider. Bu başka türlü 
olmaz. Binaenaleyh bunda mevcut kanunları
mıza aykırı bir seldi de vardır. Eğer muhterem 
Encümen arkadaşlarımız bunu kabul ederlerse 
maddeyi tekrar Encümende görüşerek daha 
uygun ş?kle getirmeği kabul ederlerse takrir 
vermiyeyim. Yoksa bunların ne şekilde olaca
ğına dair takrir takdim edeyim. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Reis 
Bsy, ekseriyetimiz yoktur. 

REİS — Efendim, rey nisabı kalmamıştır. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara 

geçici taahhüde girişilmesi hakkındaki kanuna 
kabul etmek suretiyle (245) zat rey vermiş ve 
kanun (245) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

*mm 

Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi hakkındaki kanüns 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin'kaya 
Bçrç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağn 
Halid Bayrak 

A masya 
Esad Ura* 

Reye 
Aza adedi 

iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
245 
245 

0 
0 

174 
0 

[Kabul edenler] 

Ankara 
Arif Baytın 
Bclkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşreı Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 

Antalya 
Numan Aksoy 

Nuruilah Esad Sumcr 
Rasih Kaplan 
Tüıkân örs 

Ay dtn 
Dr. Mazlıar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sozener 
Gl. Kâzım ö Kalp 

Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay j 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner ! 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 
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BUlû 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avn ; Yukarnç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Pulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Can t ekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Süleyman Köstekeioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 
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Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tzzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
YÜSUI Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Dr- Muhtar Berker 

1942 C : 1 
Emin Inankur 
Refik Komitan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım. Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
îsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denktr 
Hamdi Kuleli 

Kn şehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 
Memed Seyfelı 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 

İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektas 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 
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Niğde 
Cavid Oral 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Sclmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
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Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarıman 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

.1942 C : 1 
Tekirdağ 

Fayjk öztrak 
Tokad 

Cemal Korali 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Sırrı Day 
şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan (Mazur) 
Haydar Çerçel 
Şevket Raşit Hatipoglu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulu» 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Fal ih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

Nazmi Topcoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Kasım Gül ek 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Tevfik Temelli (Mazur) 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kam çil 

Çankırı 
Avni Doğan (t. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Reis) 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 

Benizli 
Haydar Günver 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Rüştü Bekit (Mazur) 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahin baş 

, Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
iskender Artım (Hasta) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
îstamat özdamar 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 

Güvıüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Feri d Celâl Güven, 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi D eni/m en 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
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Sadittin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hıılki Cura 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmtıd Esad Bozkurd 
Reşad Minıaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Etern İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
IvOSİd ö z s n y 

Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mı 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim üıblan 
Orgeneral Ali Said Ak-
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baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(Hasta) 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Aşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce (Hasta) 

Maraş 
Hasan Reşid Ta'nkut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(t. Â.) 

Muğla 
Cemal Karanıuğla 

1942 0 : 1 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlıı (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmara! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (Mazur) 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü üurukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Teeer 
Ali. Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
(M.) 
Hilmi Uran 

Siird 
Ali Hıza Esen 

Sinoh 
Cevdet Kerim Inceday? 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rg. V.) 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümeri 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Mitat Yenel 

TJrfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Söy*er (M.) 

Yan 
Hakkı Utıgan 
İbrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pek el 

Zonguldak 
İbrahim Etem Bozkurt 
(M.) 
Memed Emin Erişirgil 
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S. Sayısı: 191 
Gelibolu'nun Büyükcami mahallesinden Ruhioğlu Re
cep Bilik'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3 454) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/561 4/2837 

6.17.1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ahmet ve Mustafa'yı öldürmekten suçlu olan şahıslardan Gelibolu'nun Büyükcami mahallesin
den Ruhioğlu 1326 doğumlu Recep Bilik hakkında Çanakkale Ağır ceza mahkemesi tarafından veri
len ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden mütaakıp muamelenin Bü
yük Millet Meclisince yapılması için Adliye vekilliğinden 2 . IV . 1942 tarih ve 121/25 sayılı) tezke
re ile gönderilen evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/454 
Karar No. 56 

4.71.1942 

Yüksek Reisliğe 

Gelibolu'nun Büyükcami mahallesinden Ali-
oğlu Ahmet ile kardeşi Mustafa'yı öldürmekten 
suçlu Ruhioğlu 1326 doğumlu Recep Bilik'in 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkmda Çanakka
le Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tas-
dikma dair Temyiz mahkemesi birinci ceza dai
resinin 11 . IV . 1941 tarih ve 35 esas sayılı ka-
rariyle tasdik edilen ilâmı, mütaakip ka
nuni muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
6 . IV . 1942 tarih ve 4/2837 sayılı tezkeresiyle 
birlikte encümenimize havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyası
nın tetkikmda adı geçen Recep Bilik'in Manda
cı Alioğlu Ahmet ile kardeşi Mustafa'yı parala
rını çalmak maksadiyle evlerine girip öldürdüğü 
mahkemece sabit görülerek hareketine uygun 
Türk Ceza kanununun 450 nci maddesinin 5 ve 
7 nci bentleri mucibince ölüm cezasına çarptırıl

dığı anlaşılmıştır. 
Bu hususta encümenimizde cereyan edejn mü

zakere neticesinde suçlu Recep Bilik'e h|ükme-
dilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı esasi
ye kanununun 26 nci madesine tevfikan karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasjvibine 
arzedilmesi reylerin ittifakiyle karar altına alın
mıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Rs. N. M. M. 
Zonguldak Zonguldak 

Şinasi Devrin Sinasi Devrin 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 

Antalya 
İV. Aksoy 
Erzincan 
A. Fırat 

Manisa 
K. Örer 

Kâtip 
Kon^a 

G. Gülİpkin 
BurŞa 

Atıf Akgüç 
Kayseri 

B. özkoy 
Rize 

Dr. Saim Ali Dfyemre 
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S. Sayısı: |$5 
Ayancık'ın Cible köyünden Satıoglu Ömer Şentürk'ün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez

keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3 460) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/688, 4/3815 

5 .V . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Satıoglu 1324 doğumlu Ömer Şentürk hakkında Sinop ağır; ceza mah
kemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden mü-
taakıp muamelenin Büyük Millet Meclisince ifası için Adliye vekilliğinden 4. V . 1942 tarih ve 
153/37 sayılı tezkere ile gönderilen 137 parça evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticenin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/460 
Karar No. 58 

4 . y / İ . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Ayancık'ın Cible köyünden Memedoğlu Tahi-
r ' i öldürmekten suçlu ayni köyden Satıoglu 1324 
doğumlu Ömer Şentürk'ün ölüm cezasına mah
kûmiyeti hakkında Sinop ağır ceza mahkemesin
ce verilen hükmün tasdikına dair Temyiz mah
kemesi Birinci ceza dairesinden sâdır olan 10 . 
X . 1941 tarih ve 2976 esas 3082 karar sayılı ilâm, 
mütaakıp kanuni muamelenin infazı zımnında 
Başvekâletin 5 . V . 1942 tarih ve 4/3815 sayılı 
tezkeresiyle birlikte Encümenimize havale ve tev
di buyurulması üzerine bu işe taallûk eden dâva 
dosyasının tetkikinde Satıoglu Ömer Şentürk'ün 
Cible köyünden Virandeğirmeni civarında Tahir 
adındaki şahsı karısı Ayşeyi elde etmek maksa-
diyle ve taammüden öldürdüğü mahkemece sabit 
görülerek ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmış
tır, 

Bu hususta Encümenimizde cereyan! eden mü
zakere neticesinde suçlu Satıoglu Ömer jŞentürk 'e 
hükmedilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine ar-
zedilmesi reylerin itifakiyle karar altına alın
mıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Reisi M. M. i Kâtip 

Çorum Zonguldak j Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G\ Gültekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu. \A. Akgüç 
Erzincan Kastamonu Kayseri 
A. Fırat Abidin Binkaya R> özsoy 

Kocaeli Rize 
Salâh Yargı Saim Ali\Dİlemre 

ft-c«!> v 
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S. Sayısı: 19̂  
Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin (A) ve 
altıncı maddesinin (3) ncü fıkralarının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve iktisat, Maliye, Adliye ve Büt

çe encümenleri mazbataları (3/66) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1847 

3 .V . İ9Ş8 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin (A) ve altıncı maddesinin (3) njcü fıkra
larının tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 26 . IV . 1938 tarih ve 22104/17/132^4 sayılı 
tezkere sureti sunulmuştur. 

îşin tefsir yoluyla halline yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil vekili 

Ş. Kaifa 

v* Suret ' : 

Yüksek Başvekâlet makamına 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A fıkrasında, « . . . utnumî ve 
mülhak ve hususi bütçeli daire ve müesseselere ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait 
olup ticari bir gaye takibeden müesseselerin temin ettikleri kazançlar» kazanç verdisi mev
zuuna ithal edilmiş ve 6 ncı maddenin 3 ncü fıkrasiyle de mezkûr müesseseler beyannapıe esası 
üzerinden vergiye tâbi tutulmuşlardır. 

Mezkûr fıkra hükümlerinin sarahati veçhile umumî, mülhak ve hususi bütçeli daire] ve mü
esseselere ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ticari bir gaye takibeden] müesse
selerin, iştigal mevzuları olan hususattan dolyı temin ettikleri kazançlar, kazanç vergisine tâbi 
tutulacağı gibi kanunun 8 nci maddesinde yazılı daire ve müesseselere karşı taahhüdattfc bulun
dukları takdirde istihkaklarının tediyesi sırasında da mütaahhitler gibi vergi tevkif olunacağı 
tabiidir. 

Ancak umumî, mülhak ve hususi bütçeli dairelerden birine ait olup aslen ticari bir gaye ta
kip etmiycn bazı müesseseler vardır ki, hususi kanunlarla verilen salâhiyet ve müteaavil ser
mayeler üzerine gerek resmî dairelere, gerekse harice karşı ticari addedilebilecek bir talkım işler 
yapmakta az veya çok miktarda bir kazanç temin eylemektedirler. Meselâ resmî daire^ ve mü
esseselerin matbu evrakının ve Maarif vekâletinin verdiği tahsisatla Devlet kitaplarımı! tabını 
temin eden ve 27 .1.1937 tarih ve 968 numaralı kanuna ve Maarif vekâletiyle vekâletiıjniz tara
fından müştereken tanzim ve îcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edilmiş talimatnaıieye tev
fikan idare olunan Devlet matbaası, mezkûr talimatnamenin 5 nci maddesi mucibince deiairi res-
miyeye müteallik işleri tercihan ifa etmek üzere hususi siparişleri kabul ve şartlarını ] tâyinde 
serbest bırakılmış ve 6 nci maddesiyle de, matbaaya kâr temin edeceği melhuz olduğu majtbaa mü
dürü, fen memuru ile imalât memurundan ve ayniyat muhasibinden müteşekkil matbaa idare 
komisyonunca kararlaştırılan işleri kendi hesabına ihzar edebilmek salâhiyeti verilmiştir. 
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Keza, asli vazifesi mâdeni para vq zikıynıet altınlar ve madalya basmak, Devlet bütçesine tabi 

olan dairelerin ve talep vukuunda Devlet bütçesiyle ilişikli bulunan veya hususi kanunlarla teş-
ikil edilen ve âmme hizmeti gören daire ve müesseselerin pullarını ve kıymetli evrakını bas
maktan ibaret olan Darphane ve damga matbaası müdürlüğü, 1951 numaralı kanun mucibince 
bütçeye konulan ve darphane mütedavil sermayesi namını alan tahsisat ile harice dahi sınai işler 
yapmakta bulunmuştur. 

Kezalik orduya lüzumlu esliha, cepane ve saireyi imâl ve ihzar maksadı aslisiyle müteşekkil Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü, esas bütçesiyle Millî Müdafaa vekâletinin siparişlerini yapmakla be
raber mezkûr Vekâletin tâyin edeceği esaslar dairesinde diğer Devlet dairelerinden veya hariçten 
sipariş alarak ticari muamelâta girişmek ve bundan mütevellit taaiıhüdat ve ukudatta bulunmak 
üzere 2013 numaralı kanunla verilen salâhiyet ve tahsis olunan 50 bin lira mütedavil sermaye 
ve 2236 numaralı kanunla da temin edilen (500 000) liralık krediyle faaliyette bulunmaktadır. 

Yukarıda arzolunan üç müessesenin yaptıkları işlerin mahiyeti ticari olması ve her birinin müte
davil sermayeleriyle kazanç temin eylemekte bulunması nazarı dikkate alınarak bu kısım faa
liyetlerinden dolayı Kazanç vergisi kanununun umumî hükümleri dairesinde kazanç vergisine 
tabi tutulmaları ve 8 nci maddede sayılan daire ve müesseselere karşı olan taahhütlarine ait be
dellerden de tediye sırasında vergi tevkifi icabedeceği mütalâa edilebilir. 

Diğer taraftan, mezkûr kanunun birinci maddesinin A fıkrasında (Umumî, mülhak ve hususi 
bütçeli daire ve müesseselere ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ticari bir gaye ta-
kibeden müesseselerin) temin ettikleri kazançların bu kanun mucibince vergiye tabi olduğu yazılıdır. 

Kanun bu nevi kazanç erbabını tarif ederken (Ticari bir gaye takibeden umumî, mülhak ve 
hususi bütçeli daire ve müesseselerle menafii umumiyeye hadim cemiyetler) tâbirini kullanmıyarak 
(Umumî, mülhak ve hususi bütçeli daire ve müesseselere ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlere 
ait olup ticari bir gaye takibeden müesseseler) tabiriyle bu nevi kazanç erbabını daire, müessese 
veya cemiyet olarak değil, ancak bunlara tabi olmak suretiyle ayrı bir teşekkül halinde ticari bir f 
gaye takibeden müessese suretinde vasıflandırmış bulunmaktadrr. 

Ticari bir gaye takibeden umumî, mülhak ve hususi bütçeli bir daire veya müessese tâbiri ile 
bu nevi daire ve müesseselere ait olup ticari bir gaye takibeden müessese tâbiri arasında mühim bir 
fark mevcut olduğu aşikârdır. 

Fıkranın birinci mânada telâkki ve tatbiki, esas vazifesi âmme hizmeti görmek olan Devlet daire
lerinin faaliyet mevzuları dahilinde Ticaret kanununun ticari muamelâttan addettiği herhangi bir 
muamelenin bulunması ve bu muameleden Devlet lehine bir kazanç doğmuş olması halinde daireye 
bu nevi muameleler için bir ticarethane gibi kârü zarar hesabı tutmak ve beyanname vermek gibi 
birtakım mükellefiyetler tahmil eder ki kanunun böyle bir neticeyi istihdaf ettiğini kabul etmeğe 
imkân görülememektedir. 

Çünkü o daire veya müessesenin faaliyeti asliyesi ve gayesi ticaret değildir. 
Daire veya müessesenin faaliyetleri arasında ticari addolunabilecek bazı muamelelerin bulun

ması ve bu 'muameleler neticesinde Devlet lehine bir ' kâr husule gelmiş olması o daire veya mü
essesenin ticari bir gaye takibeden bir daire veya müessese addedilmesini istilzam edemez. 

'Böyle bir neticenin tatbikatta doğuracağı müşkülât da ayrıca üzerinde durulmağa değer mahi
yettedir. 

Filhakika kanunun 6 ncı maddesi mucibince 1. nci maddenin A fıkrasında yazdı şirketler gibi da
ire. müessese ve cemiyetlerde ticari addolunan bir kısmı faaliyetleri doîayısiyle kanun mevzuu 
dahilinde kabul edildikleri takdirde beyanname esası üzerinden vergiye tabi bulunacaklar ve be-
ya-nıaınelerin şekliyle bilançoların tanziminden bahseden madde hükümlerine göre bu daire ve 
müesseselerle vekâletimizce tâyin olunacak zamanlarda beyanname vermeğe ve kârü zarar hesapla
rım göstermeğe mecbur olacaklardır. Kîırü zarar hesabının tanziminde ise zarar hesabına geçirile
bilecek masraflar meyamnda alelûmum maaşlar, ücretler, kira ve tazminat gibi masraflarla amor
tismanlar vardır ki esas teşekkülleri ve gayeleri âmme hizmeti olan bu daire ve müesseseler için 
bu masrafların ticari addolunan muamelelere isabet eden kısmım ayırmağa hiç bir zaman imkân 

( S. Say ısı : 197 ) 
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hâsıl olamıyaeaktır. Bu masrafların heyeti umumiyesinı zarar hesabına kaydetmek, masrafların 
istilzam ettiği hizmetlerin ekseriyetinin âmme hizmeti olması dolayısiyle hakikate muhalif bir 
hareket olacağı gibi yekdiğerine tedahül eden muamele ve masraflar dolayısiyle her birine [isabet 
eden miktarı tefrik etmek de imkânsız bulunacaktır. 

Umumî, mülhak ve hususi bütçeli daire ve müesseseler bir kazanç temini gayesi mevzuubahis ol
maksızın âmme hizmeti görmek üzere teşkil edilmiş birer varlık olduğundan vazıı kanun bıijdaire 
ve' müesseseleri ticari addolunabilecek muamelelerinden dolayı vergiye tabi tutmağı düşünmemiş 
ve ancak bu daire ve müesseselerce ticari bir gaye takibeden bir müessese vücude getirilmişi ise o 
müesseseyi temin ettiği kazançtan dolayı vergiye tabi tutmuştur. 

Darphane, Devlet ve Damga matbaaları ile Askerî fabrikalar, aslen ticari bir gaye takip etmek 
maksadiyle teşkil olunmuş müesseselerden madut değildir. Bunlara mütedavil sermaye tahsis* edil
mesi ve ticari mahiyette sayılabilecek işlerle iştigallerine cevaz verilmiş olması kendilerinin Kazanç 
kanununun 1 nci maddesinde zikredilen ticari gaye takibeden müesseselerden addini icabettirmek 
lâzımgeleceği mütalaa edilmektedir. 

Hâdise, tatbikatta tereddüt ve ihtilâflara yol açmakta bulunduğundan, keyfiyetin tefsiren halli 
zaruri görülmüş olduğundan muktezasınm ifasına müsaade buyurulması arzolunur. 

Maliye vekili 
F. Âğrah 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktisat encümeni 
Esas No. 3/66 
Karar No. 6 

29 .IV , 1939 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin (A) ve altıncı maddesinin (3) ncü 
fıkralarının tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden 
yazılıp Başvekâletin 3 . V . 1938 tarih ve 6/1847 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan tez
keresi Meclisin beşinci Devre sonunda Encüme
nimize havale edilerek Varidat umum müdürü 
huzuriyle tetkik ve müzakere olunmuş ise de 
Meclisin, intihabım yenilenmesine karar verme
si üzerine kabul edilmiş olan tefsir fıkrası Dahi
lî nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hü
kümsüz kalmıştır. Bu defa Hükümetin talebiy
le aynı tefsir tekrar encümenimize havale edil
miş ve yeni Encümen eski encümenin noktai na
zarını kabul ederek aşağıdaki eski mazbatayı ay
nen kabul eylemiştir: 

Tefsiri istenen her iki maddedeki fıkra hü
kümleri yekdiğerinin aynı olup biri verginin te
sisi maddesi diğeri beyanname vermekle mükel
lef olan müessesata ait hükümlerdir. Her iki 
madde de bu müessesat (umumî ve mülhak ve 

hususi bütçeli daire ve müesseselere ve menafii 
umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ticari bir 
gaye takip eden müesseseler) şeklinde tarif edil
mekte ve bu gibi müessesatın kazanç vergisine 
tâbi olacakları sarahaten ifade edilmektedir. 
Maliye vekâleti tezkeresinde ise münhasıran tica
ri bir gaye takibi maksadiyle teşekül etmiş olan 
bu gibi müessesatın kazanç vergisine tâbi tutul
masında mucibi tereddüt bir nokta yoksa da esas 
teşekkülü âmme hizmeti görmek olan devlet 
matbaası, Askerî fabrikalar ve Darphane gibi 
âmme müessesatından sayılan teşekküllerde 
hususi kanun ve talimatlar ile kendilerine 
verilen mütedavil sermaye ile ve âmme hizmeti 
haricinde yaptıkları kazanç mevzuuna girebi
lecek hususi işlerden dolayı kazanç vergisine 
tabi tutulup tutulamıyacakları noktası bu mü
essesatın sebebi teşekkülleri ticari mahiyette 
olmadığına göre tereddüdü mucip gorülniüş ve 
işin tefsir yoluyle halli Yüksek Meclisten tjalebe-
dilmiştir. I 
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Keyfiyeti tetkik eden Encümenimiz; tefsiri 
istenen fıkranın sarahatinden umumî, mülhak 
ve hususi bütçeli daire ve müesseselere ve me-
nafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait mües
sesatm yaptıkları işlerden dolayı mutlak ola
rak kazanç vergisine tabi olmıyacaklarmı an
cak ticari bir gaye takibettikleri takdirde ka
zanç vergisiyle mükellef tutulmaları icabedeceği 
mânasını çıkarmaktadır. 

Maliye vekâleti dahi tezkeresinde; kanundan 
bu mânada anlaşılabilirce de tatbikatta bu gibi 
müessesatm ayrıca kâr ve zarar hesabı tutarak 
kazanç mevzuuna girebilecek işlere isabet ede
bilecek masraf hisselerini ayırabilmeleri müşkül 
olduğu ilâvei mütalâa olarak ifade edilmektedir. 

Her ne kadar bu müessesatm bir sene içinde 
yaptıkları umumî işler arasında vergiye matrah 
teşkil edecek kısmını ayırabilmek müşkül ise de 
esas prensip bu müessesatm âmme hizmeti gör
mesi olduğuna göre serbest sahada çalışan ve 
Devlete kazanç vergisi veren müessesat karşı
sında hususi işler yaparak onlardan daha mü
sait şerait içinde rakip vaziyete geçmeleri tek

lif adaletine uymıyan bir teklif olduğundan 
Encümenimiz bu gibi müessesatm âmme hiz
meti haricinde yaptıkları işlerden dolayı kazanç 
vergisiyle mükellef tutulmalarının doğru olacağı 
neticesine varmış ve bu noktai nazara göre ka
nundaki ticari gayeden maksat ne olduğunu 
aşağıda yazdığı tefsir fıkrasiyle tavzih etmeği 
faideli görmüştür. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek "Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs 

Giresun 
î. Sabuncu 

Ankara 
M .Eriş 
Erzincan 

S. Başotaç 
Gümüşane 
Edip Tör 

Kars 
K. Artklı 

Siird 
İV. Bekmen 

M. M. 
Aydın 

N .Topcoğlu 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Eskişehir 

Emin Sazak 
İçel 

Dr. M. Berk er 

Kâtip 
izmir 

Edirne 
Fuad Balkan 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

İzmir 
Benal Arnnan 
Niğde 

Dr. R. Ferid Talay 
Zonguldak 

/ / . Karabacak 

Tefsir fıkrası 

MADDE 1. — A) 2395 sayılı Kazanç kanu
nunun birinci ve altıncı maddelerindeki umumî 
ve mülhak ve hususi bütçeli daire ve mües
seselere ve menafii umumiyeye hadim cemiyet

lere ait olup ticari bir gaye takibeden müesse
seler hükmünde yazılı ticari gayeden maksat 
âmme hizmeti haricinde yapılan işlerdir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/66 
Karar No. 39 

İS.V . 1940 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin A ve 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkra
sının tefsiri hakkında 6/1847 sayılı ve 3 mayıs 
1938 tarihli Başvekâlet tezkeresiyle Yüksek 
Meclise arzedilen ve hükümsüz kalan evrak ara
sında iken tekrar Meclise gönderilen Maliye 
vekilliğinin tefsir talebi bu husustaki İktisat en
cümeni mnzbatasiyle birlikte ve Varidat umum 

müdürü hazır bulunduğu halde müzakere ve 
tetkik edildi: 

2395 sayılı kanunun birinci maddesi vergiye 
tabi kazançlara dairdir ve diğer mükellefler ara
sında kazançları vergiye tabi tutulan şirket ve 
müesseseler maddenin A. fıkrasında sayılmakta
dır. 

6 ncı madde ise kazançlarını gösterir beyan-

( S . Sayısı : 197 ) 
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name vermeğe mecbur şirketler ve müesseseleri 
tâyin etmekte ve 3 numaralı fıkrasında (Umumî, 
mülhak ve hususi bütçeli daire ve müesseselerle 
monafii unınmiyeye hadim cemiyetlere ait olup 
ticari bir gaye takibeden müesseseler) i bu rae-
yanda göstermektedir. Bu ifade her iki fıkrada 
aynı kelimelerle tekrar edilmiş olduğundan mez
kûr müesseselerin kazanç vergisine tabi bulun
duğunda ve beyannameli mükellefler arasında 
olduklarında şüphe ve tereddüde sebep yoksa da 
kanunda (ticari gaye takibeden) denildiğine gö
re esas teşekkülü âmme hizmeti görmek olan 
Devlet matbaası, Askerî fabrikalar ve Darpha
ne gibi teşekküllerin âmme hizmeti haricinde 
yaptıkları hususi işlerden mütevellit kazançların 
vergiye tabi olup olmadığının tefsir yoluyla hal
li isteniyor. 

Encümenimiz bu kabîl müesseselerin teşekkül 
maksatları âmme hizmeti olmakla beraber bahsi 
ereçen kazançların âmme hizmetinden değil hu
susi işlerden tahassül etmiş ticari mahiyette ka
zançlar olduğunu gözönünde tutarak bu teşek
küllere hususi ve ticari işleri için bir imtiyaz ta
nımak kanunun ruhuna ve vergi adaletine uy-
mıyaeağı hususunda iktisat encümeni ile bir fi
kirde olduğunu görmüştür. Filhakika 1395 sa
yılı kamına nazaran vergide matrah kazançtır 
ve birinci maddenin B fıkrası da (ticari ve sınai 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin (A) fıkrasiyle altıncı maddesinin 3 
ncü fıkrasının tefsiri hakkında Maliye vekilli
ğinden yazılıp Başvekâletin 3 . V . 1938 tarih ve 
6/1847 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
tefsir talebinin Dahilî nizamname hükümleri da
hilinde yenilenmesini mütaakıp Maliye ve İkti
sat encümeninin mazbatalariyle birlikte Encü
menimize havale ve tevdi buyurulması üzerine 
tefsiri istenen madde hükümleri Maliye vekâleti 
varida umum müdürünün huzuriyie tetkik ve 

iş yapmaların) temin ettiği kazançları vergiye 
tabi tutarken yalnız ticaret ve sanayi erbabını 
kasdetmemis mükellefin esas meşgale ve maksa-
diyle mukayyet olmaksızın her türlü ticari ve 
sınai kazançları istihdaf etmiştir. 

Bundan başka aynı kanun hangi işler ve te
şebbüslerle şahısların vergiden müstesna olduğu
nu üçüncü maddesinde tasrih etmiştir. Bu istis
nalar arasında da bahsi geçen müesseselere ait 
kazançlar hakkında bir kayıt mevcut değildir. 

Encümenimiz kanun hükümlerinin tefsire ih
tiyaç. göstermiyen bir sarahatte olduğuna ve 
matrahın tâyini hususundaki tatbikata ait güç
lüklerin Maliye vekilliği ile bu teşekküller ara
sında münasip usuller tesbiti suretiyle izale 
edilmesi mümkün ve faydalı olacağına karar 
vermiştir. 

Havalesine göre Adliye encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. En. Reisi M. M. Kâtip 
istanbul Rize Malatya 

.1. Bayındır K. Kamu 
izmir izmir Kırklareli 

TC. Dursun M. R. Mimar oğlu TT. Kuleli 
Kırşehir Kırşehir Malatya 
/. Özkan M. S'eyf'eli M. Nedim Zabrı 

Manisa Toka d 
F. Kur d oğlu Cemal Kovalı 

müzakere olundu 
2395 sayılı kanunun birinci ve altıncı mad

delerinin tefsiri talep olunan fıkraları yekdiğe
rinin tamamiyle ayni olan ibareleri ihtiva etmek
te olup bunlardan birincisi vergiye tâbi kazançla
ra ikincisi beyaname vermekle mükellef olan pir-
ket ve müesseselere mütedairdir. 

Tetkik mevzuu olan bu hüküm « Umumî ve 
mülhak ve hususi bütçeli daire ve müesseselere 
ve monafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup 
ticari bir gaye takip eden müesseseler » şekliıı-

Adlıye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
\ tlliye encümeni 28 . XI , 1940 
E san No. 3/66 
harar No. 6 

Yüksek Reisliğe 
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de ifade edilmiştir. l'ı/umı, mülhak ve hususi 
bütçeli daire ve müesseseler ve me'naf fi" umum'iye-
ye hadim cemiyetler tarafından teşkil edilen mü
esseselerden ticari bir gaye takip edenlerin işti
gal mevzuları olan hususattan dolayı kazanç 
vergisine tafîi bulundukları kanun metninden sa
rahaten'anlaşılmakta ise de esas teşekkülü amme 
hizmeti görmek olan müesseselerin yaptıkları hu
susi işlerden mütevellit kazançlarının vergiye tâ
bi olup olmadıkları hususunda tereddüt edilmek
te olduğu Maliye vekâletinden Başvekâlete ya
zılan tezkere münderecatmdan anlaşılmaktadır. 
İktisât ve Maliye encümenleri ise birinci mad
denin (A) fıkrasında zikredilen müesseselerin 
bir Sene içinde yaptıkları umumî işler arasın
dan Vergiye matrah teşkil edecek kısmının ay
rılmasının müşkülâtını kabul etmekle beraber 
esas prensip bu müessesatm âmmje hizme
ti görmesi olduğuna göre serbest sa -
hada çakışan ve Devlete kazanç vergi
si veren müer,sesat karasında hususi isler 
yaparak onlardan daha müsait şerait içinde 
rakip vaziyete geçmeleri teklif adaletine uymı-
yan bir mülâhaza mahiyetinde görülerek bu gibi 
müessesatm âmme hizmeti haricinde yaptıkları 
işlerden dolayı kazanç verğisile mükellef tutul
malarının doğru olacağı neticesine varmışlardır. 
Filvaki tetkike mevzu olan müessesatm tatbi
katta ayrıca kâr ve zarar hesabı tutarak kazanç; 
vergisine matrah teşkil eden kısmına ait masraf 
hisselerinin tefrikuıda uğrıyabilecekleri müşkü
lât İm müesseselerin vergiye tabi olmamalarını 
hiç bir veçhile istilzam edemez. Bu itibarla Ma
liye vekâletinin bu bakımdan serdeylemiş olduğu 
mütalâalara eneümenimizce de iştirak edileme
mektedir. Ancak İktisat ve Maliye encümenleri
nin âmme hizmeti gören müesseselerin, serbest 
sahada çalışan ve Devlete kazanç vergisi veren 
müessesat karşısında hususi işler yaparak onlar
dan daha müsait şerait içinde rakip vaziyetleri

ne geçmeleri hususunun teklif adaletine uymadı
ğından bahsile kanun metnine vermek istedikleri 
mânayı ibare sarahatinden istihraca encümeni
mi z imkân görememiştir. Çünkü mevzuubahis 
olan mesele teklif adaletine uygun bir hüküm 
tesisi değil mevcut metindeki ibarenin saraha
tine ve kanun vazıınm esas maksadına mutabık 
bir neticeye varmaktır. Tefsiri istenen fıkra tet
kik edildiği takdirde «umumî ve mülhak ve hu
susi bütçeli daire ve müesseselere ve menafii 
umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ticari bir 
gaye takibeden müessese» ibaresiyle kanun va-
zıınııı, vergi mükellefiyetini yapılan muamele
nin nevine göre değil müessesenin teşkilinde ta
kıl-.edilen gayeye nazaran tâyin ve tesbit eyle
miş olduğu vuzuhla görülür. Bu itibarla birinci 
maddenin (A) fıkrasında yazılı müesseselerin 
vergiye tabi tutulabilmeleri için kanunun vasıf
landırmış olduğu şekilde bir ticari gaye takibi 
maksadiyle teşkil edilmiş olmaları zarureti var
dır. Bu sebeplere binaen encümenimiz Maliye ve 
İktisat encümenlerinin'görüş tarzına iştirak ede
memiş ve kanun hükümlerinin tefsire ihtiyaç 
göstermiyen bir sarahatte bulunduğunu ittifakla 
karar altına almıştır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu
yuru! mak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Balıkesir Bingöl Bursa 

O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Erzincan Oazianteb Hatay 
.1. Fırat Ö. A. Aksoy Bekir S. Kunt 

Kastamonu Kayseri Manisa 
Abidin Binkaya R. Özsoy A. Tümer 

Mardin Rize Sinob 
//. Menemecioğlu Saim Ali Dilemre C. At ay 

Tokad Trabzon 
S. Atam; F. A- Barutçu 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. B. M. 
Bütçe encümeni 5 . VI. 1942 

Mazbata No. 73 
Esas No. 3/66 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin (A) fıkrasiyle altıncı maddesinin (3) 
ncü fıkrasının tefsiri hakkındaki 3 . V . 1938 ta
rih ve 6/1847 sayılı Başvekâlet tezkeresi İktisat, 
Maliye ve Adliye encümenleri mazbatalariyle 
birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla Va
ridat umum müdürü hazır olduğu halde tetkik 
v« müzakere olundu. 

2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun tefsiri 
istenen birinci maddesinin (A) fıkrasiyle (6) 
ncı maddesinin (3) ncü fıkrasının ibareleri bi-
ribirinin aynıdır: (Umumî mülhak ve hususi büt
çeli daire ve müesseselere ve menafii umumiye
ye hadim cemiyetlere ait olup ticari bir gaye 
takibeden müesseseler) diye yazılı olan bu iki 
fıkradan birincisi kazanç vergisine tabi tutu
lan kazançları ve ikincisi de kazançlarını beyan
name ile bildirmeğe mecbur olan müesseseleri 
göstermektedir. 

Bu metinden umumî, mülhak ve hususi büt
çeli daire ve müesseseler ile menafii umumiyeye 
hadim cemiyetler tarafından ticari bir maksatla 
teşkil edilen müesseselerin kazanç vergisine ta
bi bulundukları sarahaten anlaşılmakta ise de 
Askerî fabrikalar, Darphane ve Damga matbaası 
gibi âmme hizmeti ifa etmek üzere teşkil edi
len Devlet müesseselerinin hususi kanunlarla 
verilen salâhiyete istinaden yaptıkları bazı 
işlerden dolayı kazanç vergisine tabi olup ol-
mryaeaklarını tâyinde tereddüt hâsıl olduğu 
ve bu sebeple kazanç vergisi kanununun 1 nci 
ve 6 ncı maddelerinin «Ticari bir gaye takibeden 
müesseselerin» ibaresini ihtiva eden fıkralarının 
tefsirine lüzum görüldüğü anlaşılmıştır. 

iktisat encümeni «... Umumî ve mülhak ve 
hususi bütçeli daire ve müesseselere ve menafii 
umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ticari 
bir gaye takibeden müesseselerin» ibaresinden; 
teşkillerinde ticari gaye takibedilmiyen âmme 
müessese ve teşekküllerinin ticari maksatla ya
pacakları işlerden dolayı vergiye tabi ola
cakları mânasını anlamış ve kanuna bu mâ
nayı vermekle aynı ticari işleri yapan hususi 

teşekkülleri korumak prensibine riayet edilmiş 
olacağını mülâhaza etmiş ve bir tefsir fjıkrası 
hazırlamıştır. 

Maliye encümeni de Kazanç vergisinde mü
kellefiyet mevzuunun yapılan iş olduğu ve âm
me müesseselerinin yaptıkları ticari işlerden 
dolayı hususi teşebbüs sahipleri gibi kazanç 
vergisine tabi olmalarının vergide adalet 
prensibine de uygun olacağı mütalâasiyle ikti
sat encümeninin noktai nazarına iştirak et
miş, ancak kanunu tefsire muhtaç olmıyan bir 
vuzuhla görmüştür. 

Adliye encümeni ise: Zikri geçen fıkralar
daki metinlerin sarahatiyle kanun vâzmım 
vergi mevzuunda; yapılan muamelenin nevini 
değil müessesenin teşekkülünde takibedilen ga
yeyi esas tuttuğu ve binaenaleyh bir amme 
hizmetini ifa maksadiyle kurulan müesseselerin 
vakit, vakit yapmakta oldukları ticari muame
lelerden dolayı kazanç vergisine tabi tutulma-
maları hükmünün, ibarenin sarahatinden kolay
lıkla istihraç edilmekte olduğu mütalâasında bu
lunarak kanunu muhtacı tefsir görmemiştir. 

Encümenimizde yapılan müzakerede azadan 
bazı zevat vergi tarhında umumiyet ve şümul 
prensiplerinden ve içtimai adalet esaslarından 
mülhem olan kanun vazıınm ticari muameleler 
dahi yapan âmme müesseselerinin kazanç ver
gisinden istisnasını hedef tutan bir mükjellefi-
yet. sistemine gidemiyeeeği ve binaenaleyh aynı 
ticari muameleleri yapan hususi şahısların hi
mayesi için âmme müesseselerinin dahi yaptık
ları ticari işlerden dolayı kazanç vergisine ta
bi tutulmalarının muvafık ve vazıı kanunun 
maksadına mutabık olacağını ifade etmişlerse de 
ibarei kanuniyenin sarahatiyle kabili telif görül-
miyen bu mütalâalar Encümenimiz ekseriyetince 
kabule mazhar olamamıştır. 

Filvaki birinci maddenin (A) fıkrası, i mev-
zuubahis (Müesseseler ve cemiyetlere ait olup 
ticari bir gaye takibeden müesseseler) kaydiyle 
bu gibi teşekküllerin kazanç vergisine tabi olup 
olmıyaeaklarmı tâyinde yaptıklar: işlerin mahi-
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yetine dağil, kendilerinin tesislerinde takibe-
dilen gayeye itibar edileceğini ve binaenaleyh 
ticari bir gaye takibeden müesseselerin vergiye 
tabi olup böyle bir gaye takip etmiyen müesse
selerin ise tabi olmıyacağmı açık bir şekilde 
göstermektedir. 

Metinlerin bu vuzuh ve sarahati kargısında 
hususi teşebbüsleri korumak, teklif adaletine 
uymak gibi mülâhazalarla maddeye; vâzıhan an
laşılan hükmün hilâfına mâna vermek doğru ol
madığı gibi vergi mevzuunu tesbit eden birinci 
maddede bu mevzu haricinde yani mükellefiyet 
dışında bırakılan kazançların, vergiden müstes
naları gösteren üçüncü maddede yazılmalarına 
esasen lüzum ve ihtiyaç kalmıyacağma göre ti
cari bir gaye takip etmiyen müesseselerin bu 
maddede zikredilmemesinden mükellefiyetlerini 
istidlal etmek de varit olamaz. 

işte bu sebeplere binaen Encümen ekseriyeti 
Adliye encümeninin noktai nazarına iştirak ile 

2395 sayılı kanunun (1) nci maddesinin (A) fık-
rasiyle (6) ncı maddesinin (3) ncü fıkrasındaki 
(Umumî, mülhak ve hususi ) ibaresinin 

tefsire ihtiyaç göstermiyen bir sarahatle hüküm ifa
de etmekte olduğuna karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. 

Çorum 
1. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Rs. V. 
Kastamonu 
T. Goskan 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

GKimüşane 
D. Sakarya 
istanbul 

S. Urca 
Mardin 
R. Erten 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Yozgad Yozgad 

A. Sungur S. îçöz 

İktisat ve Maliye encümenlerinin tefsir 
mevzuunu anlayış tarzları müşterek olmakla 
beraber İktisat encümeni meselenin bir tefsir 
fıkrası ile halledilmesini muvafık görmekte
dir. Ben de İktisat encümeninin kanaatine iş

tirak ediyorum: 
Encümenimizin mazbatasında da izah edil

diği gibi tefsiri istenilen nokta: «Umumî, mül
hak ve hususi bütçeli daire ve müesseselere ve 
menafii uınumiyeye hadim cemiyetlere ait 
olup ticari bir gaye takibeden müesseselerin 
vergiye tabi olduğuna göre bunlardan ticari 
bir gaye takip etmemek maksadiyle kurulan 
müesseselerin vergiden mutlak olarak muaf 
olup olmamaları keyfiyetidir. 

İktisat encümeni ticari bir gaye takip et
memek üzere kurulan müesseselerin bu gaye
yi devamlı olarak muhafaza etmesinin mua
fiyetin esas şartı olduğu kanaatindedir. Ad
liye ve ona iltihak eden Bütçe encümeninin 
ekseriyeti ise, bu müesseselerin ticari bir ga
ye takip etmemek maksadiyle kurulmalarını 
muafiyet için kâfi görmekte ve hususi teşeb
büslerin iştigal sahalarına girerek bazı 
ticari muameleler yapmalarmnı vergi mu
afiyetini ihlâl etmiyeceğiııi ifade etmektedir. 

Vergi mevzuatımızın ana hedefi Devlet mü
esseseleri ile hususi teşebbüsleri aynı işleri 
yapmaları halinde birbirinden ayırmaktadır. 
Binada da kanun vazımm bu hedeften ve umu
mî vergi prensiplerinden ayrılmış olduğunu 
düşünmek doğru olmaz. Ticari bir gaye ta
kip etmemek üzere teessüs etmek o gayeyi 
ihlâl edecek teşebbüslere devamlı surette gi
rişmenin mânasını tazammun eder. Mücerret 
ticari bir gaye takip etmemek maksadiyle te
essüs etmekten, bu gaye bazı teşebbüslerde 
muhafaza edilmeyince muafiyetin ticari olan 
işler için de devamı mânâsım yani muafiye
tin mutlak olduğu neticesini çıkarmağa mü
sait değildir. Bu şekilde düşünüş tarzı, âmme 
hizmetleri görmek üzere kurulan müessesele
rin ticari gaye takibeden teşebbüslerinde hu
susi şahıslardan daha çok himayeye mazhar ol
maları ve onlara rekabet etmek imkânlarını 
hazırlar. Halbuki bu düşünüş tarzı, kanun 
vazırnm şimdiye kadar takip ettiği prensiple
re aykırı olur. 

Bu itibarla kanun vazımm maksadını daha 
iyi ifade eden iktisat encümeninin mazbatası
nın müzakere edilmesi ve kabul buyurulması 
muvafık olur mütalâasmdayım. 

Bolu mebusu 
Celâl Sait Siren 
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S. Sayısı: |98 
Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara geçici 
taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

ve Nafia encümenleri mazbataları (1/811) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . IV . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1590 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi hakkında Nafia ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise ferzi ka-
• arla: Urdan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Şose ve köprüler inşaatı senenin ancak müsait mevsimlerinde yapılabilen ve ekseri hallerde bir 
senede tamamlanması mümkün olmıyan büyük hacimdeki işlerdendir. 

1525 sayılı kanunun 24 ncü maddesinde (bu kanunun hududu dahilindeki işler için müteaddit 
senelere sâri taahhüdat icrasına Nafia vekili mezundur. Ancak taahhüt ve tediye miktar ve müdde
tine ait şerait ayrı bir kanun ile tâyin edilir.) diye yazılı olup 8 . VI . 1930 tarih ve 1688 sayılı 
kanun ile de 1942 senesi sonuna kadar yapılacak şose ve köprü inşaat taahhütlerine ait şartlar 
tâyin edilmişti. Bu defa 1688 sayılı kanunun müddetinin bitmesine az bir zaman kaldığından 1525 
sayılı kanunun 24 ncü maddesine tevfikan şose ve köprüler inşaatı taahhütleri miktar ve müddetine 
ait şartların yeniden tâyin edilmesi lâzımgelmiştir. | 

1688 sayılı kanunun esaslarında bu günkü şartlara göre herhangi bir değişikliğe nahal görülme
miş olduğundan, sözü geçen kanundaki esaslar dairesinde taahhüt müddetini 1952 senesi I sonuna 
kadar uzatmak üzere yeni bir kanun lâyihası hazırlanarak ilişik olarak sunulmuştur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 115 
Esas No. 1/811 

3 .VI . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara 
geçici taahhüde girişilmesi hakkında Nafia ve
killiğince hazırlanan ve Başvekâletin 27.IV.1942 
tarih ve 6/1590 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize tevdi 
buyurulmakla Nafia vekili Ali Fuad Cebesoy 
ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kon
trol umum müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Memleketimizin pek ziyade muhtaç olduğu 
yolların inşasını kabil olduğu kadar kolaylaştır
mak üzere 1525 sayılı kanunun 24 ncü maddesiy
le Nafia vekiline âti senelere sâri taahhüdat icrası 
hususunda salâhiyet verilmesine ve aynı mad
denin ikinci fıkrası ile bu taahhütlerin ve istil
zam edecekleri tediyelerin miktar ve şartlarının. 
ayrı bir kanun ile tâyin edileceği hükmü vaze
dilmiştir. 

tşte bu hükme istinaden mukaddema neşredi
len 1688 numaralı kanun 1942 senesi nihayetine 
kadar yol ve köprü inşası taahhüt ve tediyeleri
ne mütaallik şartları ihtiva etmekte idi. Ha
len bu müddetin sona ermek üzere olduğu na
zarı dikkate alınarak şose ve köprüler inşaatı 
için gelecek senelere geçici taahhütlere girişe
bilmek salâhiyetinin yeni bir kanunla mezkûr 
vekâlete tanınması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu maksadı teinin için hazırlanan kanun lâ
yihasının birinci maddesi Hükümetin teklifi 
veçhile ve kelime tashihi yapılmak suretiyle ka
bul edilmiştir, 

İkinci maddede her sene girişilecek taahhü
dün bir sene evvelki şose ve köprüler tahsisatı
nı geçemiyeceği esası vaz ve tesbit olunduktan 
sonra Heyeti Vekile karariyle bu miktarın ar
tabileceğinin tesbiti, bir hüküm zâfı mahiyetin
de görülmüş ve âzami haddin beş milyon lira ola
rak maddede tâyin edilmesi faydalı ve maksada 
daha uygun bulunmuş olduğundan madde bu 
suretle yazılmıştır. 

Üçüncü madde kelime değişikliği ile yeniden 
kaleme alınmış, dördüncü madde olarak da Hü
kümetin dördüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzohınnıak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

tsparta 
R, thüü 
Kayseri 

Suat H. Ürgüblü 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

Remzi (jiner 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

İstanbul 
S. JJraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
TT. N. Keşmir 

M. M. 1 
Muğla 

II. Kitabet 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 

A, Sungur 

4 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/811 
Karar No. 26 

5 . VI. Ip42 

Yüksek Reisliğe 

Şose ve köprüler inşatı için gelecek yıllara 
geçici taahüde girişilmesi hakkında Nafia vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
9 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılarak Başvekâletin 27 . IV . 1942 tarih 
ve 6/1590 numaralı tezkeresiyle Yüksek Reisliğe 
takdim kılınıp Encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesiyle Bütçe en
cümeni mazbatası ve lâyihanın değiştirilişi Nafia 
vekili huzuriyle okundu ve konuşuldu. 

Al man izahata göre mü.mkere neticesinde En
cümenimiz Bütçe encümeni mazbatası mefa-
dma aynen iştirak etmiş ve Bütçe encümeni ka
nun lâyihası değiştirilişini aynen kabul etmiş
tir. 

Lâyihanın müzakeresi esnasında encümeni
miz kara nakliyatının günden güne kesbettiği 
ehemiyeti tebarüz ettirerek mevcut şoselerimizin 
biran evvel tamiri ve yenilerinin inşası lüzumu
na temas etmiş ve bu hususta daha esaslı ve ge
niş mikyasta faaliyete geçilmesi ve şimdiye kadar 
elde edilen tecrübelere göre bu maksadı temin 

edecek tedbirler alınmasını ve hükümler konma
sı lâzımgeldiği kanatine vararak icabınaj teves
sül edilmesini Hükümetten temenniye şay^ıı gör
müştür. 

1942 senesi inşaat mevsiminden istifade etmek 
ve vakit ziyama meydan bırakmamak için Jleyeti 
umumiyeye müstacelen müzakeresi arzedilmek 
üzere kanun lâyihası ve mazbataları Yüksek Re
isliğe sunuldu. 
Na. En. Reisi Na 

Eskişehir 
İzzet Arukan 

Afyon K. 
A. Çetinkaya 

Çoruh 
A. B. E rem 

îzmir 
S. Epikmen 

Tunceli 
Sami Erkman 

Diyarbakır 
C. Çubukçu 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Aarukan 
Ankara 
A. Baytın 

Eskişehir 
0. îşın 

Malatya 
M. Ş. Özpazarba 

Urfa 
Ş. Uluğ 

K^tip 
Sivas 

A. N. E[ emir ağ 
Ankjara 
E. I) emir el 
İsparta 

H. özdamar 
Manisa 

şı 0. Ercin 
Afyoh K. 
M. Gönenç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara ge
çici taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1. — 1525 sayılı şose ve köprüler 
kanununu» 21 ve 22 nci maddelerinde yas l ı 
tahsisata müsteniden şose ve köprüler inşaatı 
için 1943 - 1952 malî yıllarına geçici taahhüt
lere girişmeğe Nafia vekili mezundur. 

MADDE 2. — Bu taahütlere ait senelik te
diye miktarları yekûnu taahhüde girişilen yıldan 
bir yıl önceki şose ve köprüler tahsilat mikta
rını geçemez. Bu miktar fevkinde taahhüde gi
rilmesi Vekiller Heyeti kararma bağlıdır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

9 . IV . 1942 
Bş. V. Ad- V. M. M. V. 

Dr, R. Saydam II. Mvncmencioğu A. İt. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mî. V. Na. V. tk. V. 
Yücel A. F- Cebesoy Sırrı Day 

8 1. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş İt. Karadeniz 'Muhlis Krkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M- Ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞ IŞT İRİŞ] 

Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara geçici 
taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1525 sayılı Şose ve köprüler 
kanununun 21 ve 22 nci maddelerindeki hü
kümlere göre şose ve köprüler inşaatı için 
1943 - 1952 malı yıllarına geçici taahhütlere gi
rişmeğe Nafia vekili mezundur. 

MADDE 2. — Bu taahhütlere ait senelik te
diye miktarları yekûnu beş milyon lirayı geçe
mez. 

MADDE 3. — Bu kanım neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

•*+ ,^»tm • * 



S. Sayısı: 150 ye ek 
Köy okulları ve enstitülerini teşkilâtlandırma kanunu 
lâyihasının Muvakkat encümence değiştirilen 25,26 

ve 20 nçj maddeleri (1/789) 

MADDE 25. — Köy halkından olan veya en 
az altı aydanberi köyde yerleşmiş bulunanlar
dan 18 yaşını bitiren ve elli yaşını geçmiyen ka
dın, erkek vatandaşlar köy ve bölge okulları 
binalarının kurulmasına, bu binalara su temin 
edilmesine, okul yollariyle bahçelerinin yapıl
masına ve bunların onarılmasına münhasır işler 
tamamlanıncaya kadar yılda en çok yirmi gün 
çalışmaya mecbur tutulurlar. 

Bu işlerde çalışma mükellefiyetine tabi tu
tulacak köylülerin defteri eğitmen ve öğretmen 
veya gezici öğretmen ve gezici başöğretmen
lerin de iştirakiyle ihtiyar meclisleri tarafından 
tanzim olunur. 

Bu defter tanzim edilirken mükelleflerin 
bedeni kudretleri ve bu işlerde çalışmaya mâni 
halleri gözönünde tutulur. 

Tanzim edilen defter köyde mahallî âdete 
göre ilân olunur. İlândan on gün sonra bu defter 
köy bütçelerini tasdik edecek makama gön
derilir. Bu makam, on gün içinde defterin bu 
kanun hükümlerine uygun bir surette tanzim 
edilip edilmediğine bakar. Ve alâkalılar tarafın
dan itiraz vâki olmuş ise bu itirazları tetkik ve 
icabına göre tadil veya tasdik eder. 

Çalışmaya mecbur olanlar yerlerine başka
larını çalıştırabilecekleri gibi çalışacakları gün
ler için mahallî rayice göre amele ücretini ver
mek suretiyle de bu mükellefiyeti ifa edebilir
ler. 

İşin nevine göre hayvanlı arabasiyle veya 
saban ve pulluk gibi ziraat aletleriyle birlikte 
çalışanların bir günlük hizmetleri üç gün sa
ydır. 

Bu işler eğitmen, öğretmen veya gezici öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin teknik, köy 
muhtar ve ihtiyar meclisinin idarî nezaretleri 
altmda mahallî iklim ve halkın iş mevsimi gö
zönünde bulundurularak yukarıda vazıh mü
kellefiyet defterine göre bir çalışma plânı 
dahilinde yapılır. Mükelleflerin bu maddeye 

göre iş gördükleri günlerin mahsuplarını gös
teren defterler de bunlar tarafından tutulur. 

Köylerde arazi veya bahçeleri [olanlar ve 
bunlardan yarıcılık veya işçi çalıştırmak şek
linde faydalanmakla beraber köy dışında otu
ranlar bu maddede yazılı yirmi günlük mü
kellefiyeti mahallî rayice göre işçi Ücretini köy 
sandığına yatırmak suretiyle ifa | ederler. Şu 
kadar W, bu ücretin tutarı köydeki arazi veya 
bahçelerinin bir yıllık vergisinden f jızla olamaz. 

MADDE 26. — Yirmi beşinci maddede 
yazılı mükellefler arasından : 

1. Mazeretsiz olarak işe gelmiyenler veya 
işten kaçanlar her gün için ihtiyar meclisi ka-
rariyle iki misli çalıştırılır. 

Çalışma mecburiyetlerini ifa etmfyenlerle yir
mi beşinci maddenin son fıkrası hükmüne göre 
işçi ücretini • ödemiyenler çalışmadıkları veya 
işçi ücretini ödemedikleri her gün I için bir li
radan aşağı olmamak ve yirmi beş {lirayı aşma
mak üzere para cezasiyle cezalandırılırlar. Bu 
cezaya köyün bağlı olduğu nahiye meclisleri 
veya kaza veya vilâyet idare heyetleri tara
fından karar verilir. Bu kararlara Şkarşı tebli
ğinden itibaren on gün içinde sulh mahkeme
sine itiraz olunabilir. İtiraz üzerice verilecek 
kararlar kesin olup temyize tabi değildir. 

Para cezası Tahsili emval kanununa göre 
istifa edilir. Hükmedilen para cefasının tah
sili mümkün olmadığı anlaşılırsa 17 nci madde 
hükmü dairesinde muamele ifa oluaur. 

2. Mükelleflerin yirmi beşinci Caddeye gö
re çalıştırılmasında kayıtsızlığı veyja işi aksa
tacak fena halleri görülen muhtar ve ihti
yar meclisi azaları hakkında da yirminci mad
denin 3 ncü fıkrası hükmü tatbik olunur. 

3. Mükellefiyet işlerinin teknik bakımın
dan idaresinde kayıtsızlığı veya işi aksatacak 
fena halleri görülen eğitmen, öğretmen, başöğ
retmen, gezici öğretmen ve gezici başöğretmen-



lere ilkin durumları yazı ile bildirilir. İkinci
sinde bu kanunda yazılı disiplin cezası verilir. 
Üçüncü defasmda umumî hükümlere göre hak
larında takibat yapılır. 

MADDE 28. — Köy okulunun bulunduğu 
köy sınırı içindeki ziraat işlerine elverişli arazi
den öğretmenin ve ailesinin geçimine, okul tale
besinin ders tatbikatına yetecek miktardaki ara
zinin okula tahsisi, satın alınması ve istimlâki 
aşağıda yazılı esaslara göre yapılır: 

A) Bu arazinin yeri, miktarı; böyle ilköğre
tim müfettişinin - bulunmadığı takdirde gezici 
başöğretmen veya öğretmenin - başkanlığında 
beş üyeli bir kurul tarafından tesbit ve mazba
tası tanzim olunur. Bu kurul: 1. Bölge ilköğre
tim müfettişi, 2. Köy muhtarı, 3. Köy ihtiyar 
meclisi üyelerinin aralarından seçecekleri bir 
üye, 4. Gezici başöğretmen veya gezici öğret
menin seçeceği bir öğretmen veya eğitmen, 5. 
Gezici başöğretmen veya gezici öğretmenden teş
kil edilir. 

1. Bu kurulca tanzim edilecek mazbatada 
gösterilen yer Devlet malı olduğu takdirde 3803 
sayılı kanunun 12 nci maddesinin son fıkrası 
gözönünde tutularak mazbata valilik yoluyla 
Maliye vekilliğine gönderilir ve Maliye vekilli
ğinin tasvibiyle o yer parasız olarak köy okulu 
adma tahsis olunur. 

2. Mazbatadaki yer hususi eşhasa ait ise mu
tasarrıfı veya zilyeti (A) fıkrasında yazılı kurul 
tarafından takdir edilecek bedeli kabul ettiği 
veya satmaya razı olduğu takdirde bu bedel 
köy sandığınca ödenerek arazi köy okulu adı
na almır. 

3. Mazbatada gösterilen ve eşhasa ait oldu
ğu anlaşılan yer yukarıki fıkraya göre sahibi 
veya zilyeti tarafından rızasiyle köy okulu adı
na devir ve ferağ olunmadığı takdirde o yer is
timlâk yoluyla almır. 

4. Köy okulları için lüzumu olan yerin is
timlâkine vali karar verir. Bu karar üzerine 
(A) fıkrasında yazılı kurul taraf mdan istimlâk 
edilecek yer için takdir edilen krymet mahallî 

2 — 
âdetlere göre ilân yoluyla mal sahiplerine veya 
zilyetlerine bildirilir. İlândan itibaren 15 gün 
içinde, alâkalılar rızalariyle takdir edilen bedeli 
kabul ile devir ve ferağ etmedikleri veya bu be
dele karşı mahkemeye müracaatla itirazda bu
lundukları takdirde istimlâk bedeli Ziraat 
bankasına ve bulunmıyan yerlerde kaza malsan-
dıklarma yatırılır ve istimlâk olunacak yere 
okul adma el konur. 

5. Takdir edilen istimlâk bedelini kabul et-
miyen alâkalılar yukarıki fıkrada yazılı ilândan 
itibaren 15 gün içinde mahkemeye müracaatla 
bu bedel hakkında itirazda bulunabilirler. 

Dördüncü fıkrada yazılı ilânın yapıldığı yer
de bulunmıyan alâkalılar için itiraz müddeti 
ilânm icrasından itibaren üç aydır. 

B) Okul için istimlâkine karar verilen ye
rin bedeli köy bütçesinden ödenir. 

C) İstimlâk edilen veya satın alman yerin 
ürünleri yalnız o yıla mahsus olmak üzere eken 
tarafından toplanır. 

D) Satın alman veya istimlâk edilen yer, 
köy hükmi şahsiveti adma tapuva tescil olunur. 

Köyün bağlılığına göre valilik veya kayma
kamlık tarafından verilecek müzekkere üzerine 
tapu idareleri bu tescil işini yaparlar. 

E) İstimlâk edilen yerin mutasarrıfının ve
ya zilyedinin malûm olmaması veya oturdukla
rı yerin bilinmemesi. A fıkrasının 4 numaralı 
bendi hükmü yerine getirilmiş bulunmak şar-
tiyle o yere el konma işini durdurmaz. 

El konacak yerin tahliye ve teslimi işi, 
köyün bağlılığına göre valilik veya kaymakam
lık tarafından yazılacak müzekkere üzerine, 
icra dairelerince bu maddenin A ftkrasmm 4 
ncü bendinde yazılı ilân yoluyla yapılmış olan 
tebligattan başka umumî bükümler dairesinde 
bir tebliğ yapılmaksızın icra ve infaz olunur. 

F) Köy okulları için satın almacak, tahsis 
veya istimlâk edilecek yerlerin tesbiti işlerinde 
mümkün olduğu takdirde valilik ziarat müte
hassısı veya valilik ziraat müdür ve muallimle-
riyle sıhhat müdürlerinin veya Hükümet tabip
lerinin mütalâası almır. 


