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na'nm, Yöl Vergisinin hakiki ihtidaca ce
vap verecek sekime yeni esaslara göre ıslah 
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tılacağîöa dâir olan sözlü soru önergesi
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rının Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığı
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5585 sayılı Katftma ek kanun teklifinin 
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cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Bütçe ve Sağlık ve Sosyal 
Yare1 [im komisyonlarından kurulan Karma 
Komjsyon raporu (1/209) * 385:386 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

-V. Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'in, Ye
dek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hak
kındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan kanun teklifi gündeme 
alındı ve yapılan teklif üzerine Maliye ve Büt
çe komisyonlarına verildi. 

Gündemde mevcut kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkında
ki önergeler, bu Birleşime münhasır olmak üze
re kabul olundu. 

Atatürk Aleyhine îşlenen Suçlar hakkındaki 
Kanun, kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kal
dırılması hakkındaki kanun tasarısı dolayısiy-
le bu verginin 1952 yılından itibaren tamamen 
kaldırılmasına dair • verilmiş bulunan önergele
rin reddi hakkındaki Bütçe Komisyonu rapo
ru kabul edildikten sonra kanun tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

27. VH. 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

M. Zeren î. Kirazoğlu 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
N. Tlabar 

Sorular 

A — Yazılı sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, Zonguldak - İstanbul Devlet yo

lunun 1951 de inşasına başlanmak üzere ilk 
plâna alınması hakkındaki yazılı soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/425) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂÖITLAR 

Tasanlar 
1. — Belediye kanunu tasarısı (1/237) (İç

işleri, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 
2. — Türkiye ile İtalya arasındaki Kültür 

Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasa
rısı (1/238) (Dışişleri ve Millî Eğitim komis
yonlarına) 

Teklif 
3. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 

8 arkadaşının, Pasaport Kanununa 5654 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle eklenen madde
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(27286) (Dışişleri ve İçişleri komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — Gölcük İlce merkezinin Değirmendere'-

den Gölcük Kasabasına kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/220) (Gündeme) 

5. — Hariçten satmalman buharlı ve mo
torlu gemilerle memlekette yapılan mümasil
leri için getirilecek eşyanın Gümrük Besinin
den istisnası hakkındaki Kanunun yürürlük 

süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/164) (Gündeme) 

6. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
Aksal'in, Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2124 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/20). (Gün
deme) 

7. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır in, Dilekçe Komisyonunun 6.1.1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2696 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/34) (Gün
deme) 

8. — «Teşkilâtlanma ve Genel Müzakere 
Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına >mütaallik 
98 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
si» nin onanması hakkında kanun tasarısı ve 
Çalışma Komisyonu raporu (1/183) (Gündeme) 

9. —<• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoro
loji İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazi
feleri hakkındaki - 3127 sayılı Kanunun 15 nci 
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B : 105 27. 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı-
sı ve fişleri Komisyonu raporu (1/228) (Gün
deme) 

'10. — «Ücretli iş Bulma Büroları hakkında
ki 96 numaralı Sözleşme (1949 tadili)* nin 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Çalışma 
Komisyonu raporu (1/201) (Gündeme) 

Û* — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 
köy ok^lu, oğretnıen evi, köy sağbk memur
ları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili 
maddelerinin değiştirilmesi ve 5.012 ve 5082 sa
yılı kanunların kaldırılması hakkındaki 5210 

7.1İ51 O : 1 
sa Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sinle ve 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile Burdur Milletve
kili Mehmet Özbey'in, 5210 sayılı Kanunun 1 
nci ı maddesinin (B) fıkrası ile 5, 6 ve 7; nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Bü|çe komisyonları raporları (1/175, 2/231) 
(Gi|ndeme) 

12. — Tabancı Sermayeyi Teşvik kanunu ta
vsarım ve Geçici Komisyon raporu (1/194), (Gün
demle). I 

BÎEÎNCÎ 0^|üİRtJ¥ 
Açılma saati : 15,08 

S 
BAŞKAN — Başkanyekü'lj Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Nazlı Tlâbar (istanbul), 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) * 

4, — BAŞKANLIK DÎVANÎNİ!? 

AŞKAN — Birleşim açılmıştır 

İzmir Milletvekili Mehmet Aldemir ve 13 ar
kadaşın n 

1. — Tütün ekicileri ve, ortaklıkları ve bir
likleri hakkındaki kanun tasarısının Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (1/232) 
(4/179) 

MEHMET ALDEMİR (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım, gelen evrak arasında bir 
Tütün Ekicileri Ortaklığ kanun tasarısı 'vardır. 
318yıllüdân beri zaman zaman çeşitli ist raplarla 
başbaşa himayesiz kalan Türk tütüncüler'nin 
istikbâlini tâyin edecek olan bu tasarıyı sami
mi olarak arzediyorum ki; Başbakanın ve alâka
lı bakanların teşekkürle şahidi olduğumuz bü
tün arzularına ve bizim de Marttan beri 
sabırla devam eden tak/p ve gayretimize rağmen 
iktidarımız n içinden biran evvel sıyrılmasını 
çok özlediğimiz mevcut eski formaliteler yüzün
den ancak iki gün evvel Mecliste görebilmek 

tk%k SUNUŞLARI 
münşdin olablmiştir.. Faaliyetine rağmen Ta
rım Komisyonundan henüz çıkmamış olan bu ta-
sarmjjn geçici bir komisyonda ivedilikle müza
keresi için Samsun, İzmit, Balıkesir, Manisa, 
ve î |m'r milletvekillerinden bâzı arkadaşları
mızın] imzalar nı taşıyan bir önergeyi Riyaset 
Makafcma, takdim etmiş bulunuyoruz. Mecl'si 
âlinin Gjeşicive Karma.komisyonlar hakkındaki 
isabetjl! temayülünü bilmekle beraber;, bizi,siz
ler^ em bu yolda bir istirhamda,bujunmaya sev-
kedenjj âmil şudur : Geçen yıl toplanan tütüncü
ler Kongresinin aldığı karara göre tütün piya-
sas.m-jı her yıl 15 Ekimde açılması gerekmekte
dir. Ifalbuki bugüiı alâkalı komisyonlarda mü
zakereci yapılan tütün istihsalinin tanzimi hak
kındaki kanun tasarısının gerekçesinde Hükü
met 1951 y lı piyasasında Devlet eliyle müdaha
le alırjıı yapılmıyacağmı sarahaten beyan ettiği 
gibi njjevcut tütün istokumuz bu yıl hiç yetişti
rilmesi dahi iki y İlık ihracata kifayet edecek 
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B : 105 27. 
miktarda olduğunu bu beyana ilâve eylemekte-, 
dir. Gerek bu ortaklık tasarısı kanuniyet kesbe-
aıteden evvel Meclisi Âlinin faaliyetini tatil ka-
raiîiyle karşılaştığımız takdirde 1951 y h kam
panyasında Türkr tütüncüterini alıcılar n insaf 
ve merhametleriyle karşı karşıya bırakmaktan 
başka elimizde bir mesnedimiz kalmamaktadır. 
Bu itibârla gün geçtikçe tütüncülerimizi ciddî 
ve haklı endişelere sevkederi bu mahzurları katî 
surette önlemek için ortaklığın piyasadan evvel 
tesis ve faaliyete geçebilmesini temin maksadly-
le sunduğumuz önergemizin kabulünü, kanunu 
tahammül-ve heyecanla bekliyen tütüncülerimi
zin duygularına fereüman olduğumuza ve bun
da memleketimizin menfaati bulunduğuna ina
narak: rica ediyoruz. Karar yüfesek -ve isabetli 
takdirinize kalmıştır. 

BAŞKAN — Tütün Ortaklığı hakkındaki ka
nun tasarısının geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair bir önerge var, okutuyorum. 

2. —t, Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'mn, 
T ot Vergisinin hakiki ihtiyaca cevap verecek şe^ 

.1051 0 : 1 
kildie yeni esaslara göre ıslah ve tadilinin düşü
nülüp düşünülmediğine ve bu verginin, kaldınl-
maşı İmlinde Bütçece hâsıl olaeak açığın ne su
retle kapatılaeağma* dair alan sözlü soru öner
gesinin geri verilmesine dair önergesi (6/420), 
(4/174) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Yol vergisi mevzuu hakkında mütekaddem 

19 . VII . 1951 tarih ve 6/420 sayılı sözlü soru 
önergenin geri verilmesini arzeylerim. Saygıla
rımla. 

Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena 

BAŞKAN -T- Geri verilmiştir-

3. —. Burdur. Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Orçrıanlar içinçLeki işletme binalarının Sağlık ve 
Sosyal Tardım Bakanlığına Devri hakkındaki 
kanun teklif inin, g^H- vçmlmçsine d^ir önergesi 

,(4/m) 
Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Başkanlığınıza sunmuş olduğum Or
manlar içindeki işletme binalarının Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına devri hakkındaki 
kanun teklifimin geri yerilmesini. saygılarımla 
rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — îzmir Milletvekili Cihad Baban ve dört 
arkadaşının, Türk vatandaşlığından iskat edi
lenlere vai&ndöşlık haklarımın iadesi haMkmdaki 

1 kanun t&Ufvttiııi* gem .vetnlmmntı dair >&ımg$M 
(4fl76)' 

Yüksek, Başkanlığa 
Türk 4 vMw<Ja$kği£&an iska& edilenlere , va

tandaşlık îhafclarınjn iadem. hakfeın&aki kanun 
tefeii£imİ¥İn geri tv<arjto»sini say^arjmızla_.rifia 
rödfiariz» 

imim MiHe$t\r$ali hatta*-, MilletveMli 
Oilşa4 Baban - OşmamrKapaaıi 

îsttnfefck MİJÜerferefeili tzmip Milletvekili 
Salai%cı»iTA4»ftO' Vaş£ivMen.teş ; 

Btu^Mpetv?ekÜi 
H^ate^iama» 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
1951 yılı tütün alımı mevsiminin yaklaşması 

sebebiyle Tarım Komisyonunda müzakeresi ya
pılmakta olan 1/234 numaralı Tütün Ekicileri 
Ortaklıkları ve Birlikleri hakkındaki kanun ta
sarısının geçici bii* komisyonda ivedilikle müza-
k^esm\ teklif ve rica „ eçleri& 

îzmir JtoeaeM 
Ciha4 Baban Mümtaz Kavaleıoğlu 

izmir tzmir İzmir 
Mehmet Aldemir Abidin TekÖn Muhiddin Jîrener 

îzmir Tokad 
Behzat Bilgin Sıtkı Atanç 

Balıkesir Manisa 
A. Kocabıyıkoğiu Semi Ergin 

Aydın Samsun 
E. Menderes Muhiddin özkefeli 

Rize îzmir 
Kema.1 Balta A. Başman 

BAŞKAN — Tarım, Ticaret, Gümrük ve Büt
çe komisyonlarından üçer arkadaş almak sure
tiyle geçici bir komisyon teşkili teklif o^nacak-
tuy Bu komisyonun bu suretle teşkilini kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici bir komisyon teş
kili kabul edilmiş ve Tütün Ortaklığı tasarısı bu 
komisyona verilmiştir. 
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B : 105 27. 
5. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah

ri Ağaoğlu'nun, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler 
eklenmesine dair olan 5585 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(3/237), (4/177) 

Yüksek Başkanlığa 
25. VII . 1951 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve 
(bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
olan 5585 sayılı Kanuna ek 2/237 sayılı Kanun 
teklifimi geri alıyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına yüksek müsa
adelerinizi saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Albdürrahman Fahri Ağaoğlu 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası Kurul-
masın<a ve iskân işlerinin icra tarzına dair olan 
kanun teklifinin Geçici Komisyonda görüşül
mesi hakkında Tarım Komisyonu raporu (5/36) 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

Esas No. 2/264 
Karar No. 25 

Ankara, 24 . VII . 1951 
Kamutaya 

24 . VII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Ahmet Hmdi Başar ve 
üç arkadaşının îskân Bankası kurulması ve iskân 
işlerinin icra tarzına dair kanun teklifi komis
yonumuzun ve 19 . VII . 1951 tarihinde yaptığı 
toplantısında ilk olarak konuşma konusu yapıl
mış ve teklifin gerekçesi- okunduktan ve teklif 
sahibinin izahatı dinlendikten sonra Manisa Mil
letvekili ve Komisyon Başkanı Sudi Mıhçıoğlu'-
nun bu mevzu ile komisyonun alâkasının iskân 
işlerinin Tarım Bakanlığının mülhak vezaifi cüm
lesinden bulunmasından ileri gitmediğini Tica
ret ve Maliye komisyonlarının bu işle teknik yön
den daha yakın ilgisi bulunduğundan, bu iti
barla bu işin Tarım, Ticaret, Maliye komisyonla
rından 3 er üyenin katılmasiyle teşekkül edecek 
bir Geçici Komisyonda müzakeresinin daha uy-
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gur| bulunacağı şeklindeki mütalâaları ve isteği 
uyğfun görülmüş; 

'Teklifin Meclis çalışmalariyle alâkalı Bütçe 
Komisyoniyle bakanlıklara mütenazır komisyon
lardan 3 er üye seçilmek suretiyle burulacak 
Geçici bir komisyona havalesi ittifakla kabul edi
lerek gereği yerine getirilmek üzere teklif konu
şulmadan Sayın Başkanlığa sunulmuştur. 
Tarım Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Manisa Balıkesir Afyon K. 
S. Mıhçıoğlu A. Kocabıyıkoğlu S. Torfilli 

Bolu Bursa Bursa 
M. Dayıoğlu S. Herkmen S. Karacabey 

Çankırı Denizli 
K, Atakurt R. Tavaslıoğlu 

.Elâzığ Erzurum Gazianteb 
S. Ergene S. Erduman E. Cenani 
Giresun Hatay îçel 

A. N. Duyduk T. Sökmen S. îriankur 
İzmir Kastamonu Kırklareli 

M.. Aldemir M. Âli Mühto F. Filiz 
Kocaeli Konya Niğde 

S. Kalemcioğlu A. Çilingir F. Köşkeroğlu 
Ordu Seyhan Tekirdağ 

A. Topaloğlu T. Coşkun Ş. Mocan 
(İmzada bulunamadı) 

BAŞKAN — Raporu tasvibinize arzediyo-
runu Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor kabul 
edilmiş ve bu suretle bir geçici komisyon teşkil 
olunmuştur. (Bütçe Komisyonu hariç sesleri) 

Efendim kanun tasarılarının sorulardan ev
vel ; görüşülmesine dair üç önerge vardır oku-
yorHız. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının sorulardan ev

vel i görüşülmesinin oya arzedilmesini teklif ede
rim. 

Siird 
Mehmet Daim Süalp 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunların sorulardan önce konuşulmasını 

arz ve. teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Bu toplantıya mahsus olmak üzere kanun 

taşanlarının sözlü sorulardan evvel müzakeresi-
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m arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
r " Reşit Turgut 
BAŞKAN — Söz Sinan Tekelioğlu'nundur. 
SİNAN'TEKELÎOĞLU -(Seyian) .— Arka

daşlar, uzun zamandan beri hemen her birleşim
den evvel böyle bir takrir verilmekte ve müte
madiyen sorular geriye bırakılmaktadır. Eli
mizde bir. İçtüzük vardır. Bu İçtüzüğe göre ha
reket etmek zaruretinde olduğumuzu unutma
mak lâzımdır. Filhakika rey ve karar sizindir; 

fiÂlJÎL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) -*Efen
dim, sayın Sinan Tekelioğlu bendenizin temas 
etmek istediğim hususa temas ettiler. 

Malûmu âlileri soru müessesesi, Büyük Mil
let Meclisinin Hükümeti murakabe vasıtasıdır. 
Sorulan mütemadiyen tehir edersek yığılır, ka
lır ve. belki de aktüalitesini kaybeder. Bende
niz rica ediyorum, bilhassa muhalefet noktasın
dan önemlidir, evvelâ soruları bitirelim, ondan 
sonra kanunlara geçelim. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar; yapılmış olan teklifler İçtüzü
ğe mugayir teklifler değildir. 

Sonra, takdir buyurursunuz ki, bu kere se
nelik mesaimizi soru meselesi için değil hayati 
ehemmiyeti haiz kanunlar için uzatır. Bu iti-
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barla kanunların daha evvel müzakere edilmesi, 
mahiyetleri itibariyle elzemdir. Saniyen soru
lar, soru sahibi ile Bakanı ilgilendiren mese
leler olup şümullü ve memleket çapında bir ma
hiyet ve ehemmiyet taşımamaktadırlar. Bu iti
barla çoru1 arın kanunlardan sonra müzakeresi 
İçtüzüğe aykırı değildir, bunların geri bırakıl
ması hakkındaki tekliflerin tasvip edilmesini 
Yüksek Meclisten istirham ederim. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiler, bu
yurun. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem-arkadaşlar, Yüksek Mec
lisiniz tatil yapmamak kararını niçin vermiştir? 
Millet bizden kanunların bir an evvel çıkmasını, 
hayatın tanzimine medar olacak hükümlerin 
bir an evvel konmasını istiyor. Bendeniz en çok 
soru veren bir arkadaşınızım; buna rağmen 
soruların tehirini rica ediyorum. Arkadaşlarımız 
içinde istical edenler varsa benim yaptığım gibi 
yazılı soru verirler., Mesele bundan ibarettir. 
(Alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN— Kanun tasarısı ve tekliflerinin 
sorulardan önce görüşülmesine mütedair öner
geleri reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önce kanun teklif ve tasarılarının görüşül
mesine başlanacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Hayvanlar Vergisi Kanunumun 4226 sa
yılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Sıtkı Yırualı'nm, Hayvanlar Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi ve Er
zurum Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh 
Milletvekili Mecit Bumin'in, Hayvanlar Vergisi 
Kanununun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri ve Maliye, Tarım ve Büfçe ko-. 
misyonları, raporları (1/117, 2/103, 2/143) 

BAŞKAN —. Efendim, geçen Birleşimde bu 
tasarı ve tekliflerin konuşulmasına başlanmış
tı. Şimdi söz alan arkadaşlarımız: Nihat lyriboz, 
Ali Fahri İşeri, Cezmi Türk, Cahit Zamangil, 
Mecit Bumin ve Zihni UrâPdır. Daha başka 
söz istiyen arkadaş varsa lütfen işaret versin, 
tesbit edelim. 

(Söz istiyenler tesbit edildi) 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Emin Kalafat Usul hakkında 

söz istiyor, kendisine söz veriyorum. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; yüksek malûmunuzdur ki, bu 
mevzu üzerinde umumi münakaşalar bundan 
evvelki celsede de devam etmiş ve münakaşa
ların sonunda yüksek reyinize arzedilen bütçe 
komisyonunun bu husustaki görüşünü ihtiva 
eden rapor tasvibinize iktiran etmişti. Heyeti 
umum'iyesi üzerindeki bu münakaşalardan son
ra rapor da tasvibinize iktiran ettiğine göre, 
bugün heyeti ümumiyesi üzerinde değil, mad
delere geçerek maddeleri üzerinde konuşulması 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bunu da tasvibi
nize arzederim. 

BAŞKAN — Efendim usul bakımından ar-
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zedeyim : Filhakika Bütçe Komisyonunun ra
poru reye konuldu ve kabul edildi, fakat asıl 
tasarının tümü üzerinde konuşmalar henüz de
vam etmektedir. Bu bakımdan söz almış olan 
arkadaşlar vardır. Riyaset makamı bu arka
daşlara kendiliğinden sözlerindi geriye alın 
diyecek mevkide değildir. Kifayeti müzakere 
önergesi verilir, reye konulur, tasvibinize ikti
ran ederse buna göre hareket edilir. 

NÎHAT ÎYRÎBOZ (Çanakkale) — Sayın ar
kadaşlar bu kanun teklifi dolayısiyle, evvelâ 
birçok defalar gerek komisyonlarda, gerek bu
rada hayvanlar hakkında-serdedilen yanlış bir 
noktai nazarı burada tashih edeyim. Bâzı arka
daşlar şu karardadırlar, diyorlar ki, makine 
girmekle çeki ve yük hayvanlarının mahvına 
doğru gidiliyor. 

Teknik ziraatte böyle birşey yoktur. Teknik 
ziraatte makina girince hayvanlar çiftçilikte 
esas rolünü alır. Bunun aksi kapma çiftçilik 
veya kaptı kaçtı çiftçiliktir. 

Esas mevzua geliyorum; Kanunun son tadil 
edilen şekli ile inekler de bu büyük baş hay
vanlar meyanmda muafiyete girince çiftçi hay
vanları, iki büyük grupa ayrılmış bulunuyor. 
Eski tâbiri ile bakariye ve feresiye vergiden 
muaf, yine eski tâbiri ile, ganemiye vergiye 
tâbi!. 

Müsaade ederseniz, bunun Jatbikatta ki 
şeklini bir görelim : Bir (x) köyü farzediniz. 
Bu köyün içinde 50 koyun sahibi bir aile var. 
Yine bu köyün hemen yamacında bir çiftlik 
var, bunun 300 sığırı var, atları da var. Yâni 
feresiyyesi, ineği, öküzü var. 

Birincisi, zavallı koyun sahibi vergi veMriek-
le mükelleftir; 300 adedlik bakariye ve fere* 
siyesi olan muaftır. 

Şimdi bunu vilâyetlere, m?ntak&lafca teşmil 
buyurun, bir «z büyütünüz. Göreceksiniz ki, 
bu vergide bir eşitsizlik, bit? adaletsizlik vardır. 
Bu, muhakkak surette, hoşnutsuzluk uyandıra
caktır. 

Bâzı arkadarlar şu Mdiadadirl&r : Biz bü
yük başs hay v&nl&rı vergiden tauaf kılmakla şu 
memfeket çiftçisİBİai ekseriyetini memnun kıla-
cağm, zira bu memlekette şu kadar milyon 
aiteftto bir 'merkebi^ bir çift öküzü ve iki üej 
ko^tou vardır, diyorlar. Hayır arkadaşlar bu 
da bir nazariyedir; böyle değildir. Verginin 
muafiyetinden veyahut yükMûmesindöri eviMe 
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ancak 1-2 baş hayvanı olan insanlar ne mem
nun Jolur, ne -de ıstırap çeker. Memnuniyet ye 
ıstırap hayvanı çok olanlara mahsustur. "Bir 
çift Öküzü olan insanın hayvanı yüzünden bü
yük -masrafı yoktur. Bir çift öküzü *o aile bâzı 
mıntakalarda saman dahi vermeden tarla ke
narlarında, hendeklerde dahi otlatır besler. 
Fakat hayvan adedi çağalmea meraya ve çayı
ra ihtiyaç vardır. Hayvan sahibi onları yemle
meye, onlara bakmak için bir çoban tutmaya 
mecburdur. Masrafı artar, nihayet bir horan
tası vapiır. îki baş hayvanın muafiyetinden, 
yüklenmesinden teessür veya memnuniyet mev
zubahis olmaz. Bu ancak hayvanı çok olanlara 
mahsus bir keyifiyettir. 

Arkadaşlar, bu verginin kalkmasında müt
tefikiz zannederim. Çünkü bütün fikirler hep 
bunun üzerinde toplanmaktadır; kaldıracağız. 
Bu kaldırma keyfiyeti, ya toptan olur veyahut da 
taksitle olıtr. Toptan yapmaya imkânı maddi 
olmadığında Hükümet de, komisyonlar da, 
bütün arkadaşlar da müttefiktirler. Şü halde 
taksit keyfiyetine gitmek mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh bu gibi hayvan çeşidine göre ver
gi kaldırma yolundan katiyen çekinmek icabe- , 
der. Çünkü hoşnutsuzluk tevlit eder. Bu ver
giyi, malî imkânsızlıklar karşısında, itfaî tak
sitlerle kaldırarak en doğru ve en esaslı bir 
yol olur. Bu itibarla en âdilâne olan şekil doğ
rudan doğruya üç seneye taksim etmek sure-
t iyle, üç sene zarfında itfa yoluna gitmekten 
ibarettir. Bu hususta bir önerge vardır, tas
vip buynılursa büyük bir hoşnutluk tevlit ede
ceği kanaatkıdeyim. 

BAŞKAN — Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, benim şahsi kanaatim ve bir
çok vatandaşlarla temaslarımda hayvan vergi
lerinin tamamen ipkasını talep etmektedirler. 
Hattâ büyük sürü sahipleri, kâhyalar, çoban
lar; bu yergi mallarımızın zekâtıdır biz bunu 
seVe seve veriyoruz ve vereceğiz, diyorlar. 

Arkadaşlar, Devlete 30 milyon gibi mühim 
bir gelir temin edeh, bilhassa tediyesiyle mü
kellef olan hiçbir vatandaş tarafından şikâyeti 
musip olmıyan bu vergiyi kaldırmak yatilış bir 
harekettir. Niçin kaldırmak istiyoruz iptidâi 
vergijl diye mi? Yoksa hayvâö sahipleriniiı şikâ
yeti fizerne mi? Sebepsiz ve şikayetsiz bir ver
giyi kaldırmak istiyoruz. Fakat senelerce ihmal 
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edilmiş fakir bir millet, per'şan bir memleket 
teslim aldık. B*n bir ihtiyaç karşısındayız Hü
kümet bu ağır yükü çekmektedir. Asıl ağırlığı 
Bakanlar hissetmektedir, memurlara hiç iste
meden Gel'r Vergisini tatbik ettik. Fakat Mil
lete, Devletçe çok pahalıya mal oldu. (200) mil
yon lira bütçeye yüklendi. Diğer taraftan ser- . 
best meslek erbabına da Gelir Verg'sini tatbik 
etmekle umduğumuzu bulamadık. Hükümeti 
müşkül duruma sokmıyalım. Hükümetin mu
vaffakiyeti, Meclisin muvaffakiyeti ve parti
mizin muvaffakiyeti demektir. Binaenaleyh 
Evvelâ bunun karşılığını temin edelim. Ondan 
sonra bu verg'yi kaldıralım. Onu da yeni ver
gilerle milletin sırtına yükletmekle değil tasar
ruf etmekle, fuzûli teşekkülleri, lüzumsuz şey
leri kaldırmak, hattâ memurlardan da tasarruf 
etmek suretiyle yapılmalıdır. Adamak kolay 
fakat ödemek zordur. 

Arkadaşlar; evvelce bir koyunun dirisi se
kiz l :ra idi, şimdi yalnız derisi sekiz liradır. 
Sütü altı kuruşa kilosu satılırken bugün 60 
kuruştur. Kuzusu 4 - 5 liraya satılırken bugün 
25 - 30 liraya satılıyor. Yapağı kilosu 60 kuruş 
iken bugün 3,5 -? 4 l'radır. Bu •arzettiğim kiı 
vırcık yapağısızdır. Anadolu şüphesiz bir az 
daha düşüktür fakat nispet aynıdır. Yani bir 
koyunun bugün bedeli kadar geliri vardır. Bir 
oğlak derisi 60 kuruş iken bugün aynı deri 6 
liradır. Keçi keza aynıdır. Bugünkü şartlara 
göre bu vergi hakikaten bir hayvanın zekâtı 
demektir. 

Bir inek evvelce 25 - 30 liraya satılırken 
bugün yalnız derisi bu kıymeti tutmaktadır. 
Bir ineğin b:r günlük sütü, hattâ yarısı bu 
vergiyi öder. Birçok şahıslarda yüzlerce inek 
vardır. Büyük, küçük ayırmıyalım, hepshıi mü
savi tutalım. Buna hiç dokunmıyalım, olduğu 
gibi bırakalım. 

Arkadaşlar, her hangi bir vergi, mükelle
fin ödeme kabiliyetine £Öre takdir edilir. Hay
van vergileri de bugün ödeme kabiliyetinin 
kat kat fevkmdadır. 

Tek başına, yalnız vücudiyle çalışan, amele
lik ve hamallık eden, seyyar satıcılık yapan 

. bir vatandaştan 48 - 50 lira gibi maktu vergi 
, alıyoruz da neden 50 - 60 koyunu olan bir a-

damdan -hi^ almıyalım? Bu adalet mi? 
Hulâsa bu verginin karşılığı bulunmadıkça 
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kaldırılmamasını rica ederim. Takdir sizlerin
dir. (Güzel sesleri). . 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş

lar, Hayvanlar Vergisi münasebetiyle geçen 
celsede malî prensiplerimize taallûk eden hu» 
suslardan bahis açmıştım. Şunu demek istedim 
ki ; biz senelerin ıstıraplarından toplanma dâ
valarla ve malî reform istiyerek buraya gel
dik. Bu malî reform henüz yapılamamıştır. 
Bu malî reformu yapacak olan esaslar, pren
sipler tesbit olunmamıştır. Mevcut vergilet 
içinde eskilerini kaldırıp bir yenisini getire
ceğim diye eski iktidarın ortaya attığı yeni 
Gelir Vergisinin âdil bir esasa bağlanması da 
lâzımdır. Bu sözlerimin esası şu idi : Malî re
form istemek, bu meyanda mevcut vergilerin 
adaletsizliğinden bahsetmek, binnetice pek ip
tidai olan bâzı vergilerin o meyanda Hayvan
lar Vergisinin kaldırılmasını temenni etmekti. 
Bu sözlerime fazlaca sinirlendiğini gördüğüm 
genç ve sayın Maliye Bakanımız beni politika
cılıkla itham etmek suretiyle mukabelede bu
lundular. Bu damın altında politikacı olmıyan 
bir,kimse tanımadığım için, bunu bir itham 
olarak kabul etmiyorum. 

Ancak, bilmukabele kendilerine şunu arzet-
mek isterim ki ; eğer ben bihakkin bir politika 
yapmak isteseydim, susardım. Sağ cenahtaki 
sevgili arkadaşlarım gibi susar ve beklerdim ki, 
siz bunu kaldırmayın ve neticede gazetelerde, 
mitinglerde yapıldığı gibi: Bakın görün, pek 
iptidai olan Hayvanlar Vergisini bile kaldır
madılar diye, muhalifler gibi dile gelirdim. 
Bunu yapmadım. Bilâkis, dünkü sevgili arka
daşlarımı, aklımın erdiği kadar icraatta, doğ
ru yollara, halka sempati yapacak yollara yö
neltmeye çalıştım. Onun için sayın Maliye Ba
kanının, istikbali düşünerek, politika yaptı
ğım Hakkındaki sözlerini hüzünle karşılarım. 

Sevgili Çelikbaş arkrdaşım, hürmet etti
ğim, sevdiğim, memlekette sayılarının artma
sını istediğim, iktidarın ilerdeki icraat ma
kamlarında görmek istediğim arkadaşım da 
bilmukabele beyanda bulundular. Bu beyanları 
üstünde fazla durmıyacağım. 

Ya'nız beni incitecek -bir cümle harcadılar, 
dediler ki: Hayvanlar Vergisi mevzuubahis olur
ken mükelleflerin vaziyetini tasvir etmek ipti
dai birşeydir dediler. 
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Yâlnız çok genç, çok dinç ve bilgin olarak 

iktidara istikbal vadeden arkâdaşımızdaa §u-
nu rica edeceğim: bizi mânevi baskı altına alma
sın] af, senelerce ıstıraplar içinde kavrulmuş seç
menlerin temsilcileri olan bizler bundan sonra 
da gelecek vergilerde seçmenlerin ahvalini tas
vir etmeyi; onların temsilcileri olarak içinde bu
lunduğumuz bu Mecliste tekrar edeceğiz ve Mec
lisi âlinin nazarlarında canlandırmaya çalışa
cağız. Bu hal onca iptidai dahi olsa böyle yap
makta devam edeceğiz. 

Bu arada şunu da arzetmiştim, malî reforma 
esas olacak görüşleri Bütçe Komisyonu ile Hükü
met arasında tamamen tebellür etmemiş, krista-
lize olmamış demiştim. «Idee fixe» in başka bir 
mefhum, «cristalisation d-es idees» nin ise başka 
olduğunu sayın bilginimiz benden çok daha iyi 
bilmektedir. Buna rağmen birkaç iltifatta daha 
bulundular. Kürsüyü terkederken bana; sualleri
ni beklerim dediler. Cevap vermedim. Elhazer 
dedim. % 

Üstat bir profesör olan, gençliği ile beraber 
ilmi büyük olan eski bir Dekan olan arkadaşıma 
sual tevcihi ile onu, imtihan etmek vaziyetine 
düşemem; bunu yapamam. 

Hayvanlar Vergisinin malî cephesi yanında 
memleketimizde içtimai bir cephesi vardır. Bunu 
tebarüz ettirmek istedim. Geçen oturumda yap

tığım konuşmayı telhis etmek istiyorum. Bizim köy
lümüzü bugün, dün ve evvelki gün zaptiye ile tah
sildar olarak Devlet adına tazip eden iki eleman 
vardır. Bunlar köye en çok iki iş için giderler: 
Yol vergisi ve Hayvan Vergisi... 

Sayın Maliye Bakanı Hükümetin kararı ola
rak Yol Vergisinin kaldırılacağını haber verdi
ler. Bunu bir haberi beşaret olarak telâkki ede
rim. Başka memleketlerde olduğu gibi, bizde de 
eski iktidar akar yakıta zam yaptı, vergi koy
du. Bu aslında Yol Vergisi yerinedir. Fakat di
ğer taraftan da Yol Vergisini almakta devam 
etti, o da esasen adaletsiz alınan bir vergi vazi-
yetindedir. Binaenaleyh Yol Vergisinin kaldırıl-
masiyle tahsildarın köylü üzerindeki büyük bir 
tazyiki kaldırılmış olacaktır. Çünkü -bu verginin 
bedenî mükellefiyeti vardır, işi, parası bulun
madığı zaman taksitini ödemesi için tazyik, 
evinde hastası varken davet ve saire gibi binbir 
baskı varyantı vardır. Şimdi bunların tafsilâtı 
üzerinde durarak hakkımda sarfedilen iptidai-

7,î|361 Ö : İ 
l lil| teşhisini tekrar ettirmek istemem. (Gülüş

meler) 
\ Yalnız bu varyantlar içinde, tahsildar ve 

jafıdarmanın Yol ve Hayvan Vergisi için köylü-
yi | âzami baskı altında tatması bir âdet haline 
gq|miştir. Bunlardan Yol Vergisini kaldırmakla 
bu| tazyikin büyük bir kısmı bertaraf edilmiş 
olacaktır, Hayvanlar Vergisini de kaldırırsak 
işt*İe o vakit iptidai şekilde Türk köylüsüne bas
kı (yapmakta olan ve Devleti kendisine zamanın
da! zebani gibi gösteren bir zihniyeti ortadan 
kaldırmış olacağız. 

Demiyorum ki bunları kaldırmakla varlıklı 
o Unları vergisiz bırakalım, hayır arkadaşlar. 
Mflî reform yapılan her memlekette olduğu gibi 
bizde de Gelir Vergisi ile bunu ikame ederseniz 
en medeni şekilde mukabili olan gelirleri tahsil 
edersiniz. ' 

Bu arada kısaca bir noktaya temas etmek is
tiyorum. Ali Fahri İşeri arkadaşımız bir nokta
da yanılıyorlar. Mandıracıların zekât veriyoruz 
diy4 verdiklerinden bahsettiler. Bunlar bu ver-
tfi kalkarsa yerine âdil ve tesirli bir verginin, 
Gelir Vergisini ti geleceğinden korkuyorlar. Ze
kâtla atlatabileceklerine emin olanlar ve vergi 
muafiyetinden istifade eden büyük ziraatçiler 
bu vergi kalsın diyorlar. Çünkü bu vergi tarihe 
gederse yerine daha âdil olan Gelir Vergisi ge-
lecjbk boşluğu dolduracaktır. Onun için mandı
racıların fikrine değil, az gelirli daha az varlık
lı Şüyük bir yığın olan köylünün bilhassa çok 
dar| geçimli olan dağ köylümüzün ıstıraplarını, 
sefaletini azaltmaya, gidermeye bakalım. Bu 
iptjjdai vergi yerine yeni, esaslı ve malî reforma 
uygun adaletli vergiler koymak suretiyle bun
lar İkaldırılmalıdır arkadaşlar!... 

İŞBAŞKAN — Cahid Zamangİl. 

bAHlD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; koMişma, tabiidir ki, mevzu 
icalj>ettirdiği zaman yapılır. Fakat görüyorum 
ki, jbizim gibi muhalif milletvekilleri için ko-
nuşlrıak hususunda meğer bâzı sebepler de mev-
cutfnuş. Çünkü ne acayip bir talihtir ki, bir 
mu|ıalif milletvekili konuşurken ekseriya ve-
yahjut zaman zaman iyi intibalar toplamaya mu
vaffak olamadığı gibi, beri yandan, konuşma
dığı zamanlarda da bir pusu hazırlamakta ol
dukları zannmı ileri süren Cezmi Türk arkada
şımız gibi yarı muhaliflerin (Gülüşmeler) ta-
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rizlerîne uğrar ve hu sebeple de konuşmak lü
zumunu duyar. 

Esasa giriyorum: 
Arkadaşlarım," şimdiye kadarki konuşmala

rımız gayet sarih olarak belirmiş mihverler-et
rafında cereyan etti. Büyük Millet Meclisi bü
yük bir ekseriyetle Hayvan Vergisinin kaldı
rılmasını arzu ediyordu. Bu arzusunu bir ka
rar şeklinde Bütçe Komisyonuna bildirmişti. 
Fakat gerek Hükümet, gerek Bütçe Komisyo
nu, Devlet Maliyesinin buna imkânı bulunma
dığını ifade ettiler ve kendileri de kaldırmak 
hususunda Meclisle mutabık olmalarına rağ
men, bu imkânsızlıklar dolayışiyle Meclisin 
kademeli kaldırma yolunu tercih etmesini tek
lif ettiler. Bu yoldaki beyanları dinledim. Sa
yın sözcünün beyanatını ve zor bir mevzu ol
masına rağmen kendisini dikkatle dinlettirmiş 
olan Bütçe Komisyonu Başkanını bendeniz de 
dikkatle dinledim ve Devletin, şu sıralarda 30 
milyon liradan feragat etmek imkânına malik 
olmadığına pek çok arkadaşlar gibi bendeniz de 
kani olduğum için, reyimi geçen defaki ekseri
yetinizin yaptığı gibi kullandım. Maliye Ba
kanının tavsifi veçhile, kademeli ilga lehinde 
kullandım. Fakat o celsenin sonuna doğru ko
nuşmamızın mesnetlerinde bir sarsıntı olduğu
nu zannediyorum. Bütün görüşlerimiz malî ta
katsizliğimiz noktasına dayanıyordu. Fakat 
konuşmalar sonuna, doğru sayın Maliye Bakanı 
buyurdular ki ; Hükümet Yol Vergisini ilga et
mek kararını almış ve yakında da bunu Mecli
se teklif etmek üzere bulunmuştur. Demek 
oluyor ki, başka bir verginin ilgası için Hü
kümet 30 milyon liralık kadar bir fedakârlık 
imkânını ihzar etmiş bulunuyor. O halde, hiç 
imkânımız yok, diye efkârımızı muayyen bir 
mecraya doğru sevketmişken, böyle bir imkâ
nın başka bir vergi için dahi olsa mahfuz bu
lunduğunu bilmiş olsaydık belki münakaşaları
mız derinleşince başka mecralar bulabilirdik. 
Şimdi geç dahi olsa bunu öğrenmiş bulunuyo
ruz ve ben konuşmalarımızın mihverinde bir 
değişiklik olduğunu gördüğüm 3,3in bu mihver 
etrafında yeni bir müzakere cereyanının şaya
nı arzu olduğunu görmekteyim. Şüphesiz ki, 
bu gibi durumlarda, yani yeni bir vaziyet hâ
sıl olunca mûtad odur ki, Bütçe Komisyonu 
yeni bir pozisyon alsan ve durumunu Meclise izah 
etsin. Bu cilfet sayın sözcü arkadaşımın gö-
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zünden kaçmış olacak. Bu hükmü bana ver
diren âmil, pek'de mûtad olmadığı veçhile söz
cünün kifayeti müzakere teklifini az evvel yap
mış olmasıdır. Binaenaleyh Bütçe Komisyonu
na şu sualleri- tevcih ediyorum : Bu suallerden 
maksadım şudur; konuşmanın mecrası değiş
miştir, yeni unsurlar müdahale etmiştir, bu 
unsurlara göre, mevzuu yeniden gözden geçire
lim ve kanaatlerimizi yeniden tesis edelim. 

Suallerim şunlardır: 
Birincisi; Bütçe Komisyonu, Hayvanlar Ver

gisinin tamamen kaldırılması için Devlet Büt-
* çesinin 30 milyonluk bir fedakârlık imkânına 
malik olmadığını beyan ederken Hükümetin 
Yol Vergisini kaldırmak için 30 milyonluk bir 
imkân ihzar etmiş olduğuna muttali değil mi 

. . id i? 
İkincisi; Hükümetçe 30 milyon liralık bir 

imkân ihzar edilmiş olduğuna göre, bu imkân
la Hayvanlar Vergisini veyahut Yol Vergisini 
kaldırmak hususundaki tercihi nedir? 

BAŞKAN — Söz komisyon sözcüsünündür. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, saym ar
kadaşımızın suali iki noktada temerküz etmek-

, tedir: Hayvanlar Vergisinin kaldırılmasına da
ir olan teklifin Bütçe Komisyonunda müzake
resi sırasında Yol Vergisinin kaldırılması hak
kındaki Hükümetin kararma Bütçe Komisyonu
nun muttali olup olmadığı. Muttali olduğu tak
dirde Hayvanlar Vergisiyle Yol Vergisinin kal
dırılması hususunda tercihin hangi tarafa mü
temayil bulunduğu. Yalnız, bundan evvel bu iki 
suale tekaddüm eden bir beyanı daha oldu, ken
dilerinin bugünkü durum içerisinde Hayvanlar 
Vergisinin kaldırılmaması lâzımgeldiği nokta
sındaki görüşümüze kendilerinin de iştirak et
tikleridir. Hiç şüphesiz bunu memnunlukla kar
şılarız. Yalnız biz, Hayvanlar Vergisinin kaldı
rılması hakkındaki tasarı komisyonumuza, gel
diği zaman Hükümetin Yol Vergisini kaldıra
cağı kararından haberdar değiliz, önümüze gel
miş olan teklif Hayvanlar Vergisinin kaldırıl
masına dair olan tekliftir. Bu mevzuu müzake
re ederken mücerret olarak kendimizi bu mev
zu ile mukayyet saymamızın icabettiği kanaatin
deyim. Bugün huzurunuza gelmiş olan teklif 
Hayvanlar Vergisinin kaldırılmasına dair olan 
tekliftir, Ve bugünkü şartlar içerisinde bu ver-
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•ginin kaldırılmaması lüzumuna kani olmuş bu
lunuyoruz. Yol Vergisinin kaldın acağmı ifade 
eden sayın Maliye Bakanının teklifi henüz ne 
Mecliso ve ne de Meclisten komisyonumuza in
tikal etmiş değildir. Maliye Bakanının Hüküme
tin bu husustaki tasavvurlarından bizi haber
dar etmesi takdir buyurursunuz ki bizleri takyit 
etmez. Hükümet böyle bir şey düşünebilir. Bu
nu memnun ukla, teşekkürle karşılarız. Bu mev
zuda elimize geldiği zaman o günün şartlarına 
göre bunun da kabil olup olmalığı hakkındaki 
noktai nazarımızı ayrıca belirtiriz. Bu itibarla 
Hükümet adına konuşan Maliye Bakanının bu 
husustaki beyanını esas ittihaz ederek, böyle 
bir imkânı Hayvanlar Vergisinde neden mütalâa 
etmed'niz gibi bir sualin sorulmasının yersiz ve 
zait o duğu kanaatindeyim. Zannediyorum ki 
sualin ikisine de cevap vermiş bulunuyorum. 
Ayrıca tevcih edecekleri bir sualleri varsa ce
vap vermeye çalışayım. 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanının. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — ilk evvelâ bir nokta üzerinde 
durarak geçen günkü konuşmamda arzettiğim 
vaziyeti tekrarlamak zorundayım. 

Burada konuşan arkadaşlar mızdan ikisi bu 
verginin kaldırılmaması noktası üstünde durdu
lar, 

Arkadaşlarım, geçen gün de azettim, hepini
zin yüksek malûmlarıdır ki müzakere konusu 
olan şey bu verginin kaldırılıp kaldırılmaması 
değildir. Zira bu verginin kaldırılmasına ka
rar verilmiştir ve ilga için ilk adım da atıl
mıştır. Hükümetçe bu sene % 20 nispetinde 
yapılan ilga teklifi bahis mevzuudur. Yoksa 
bu verginin kaldırılmaması bahis mevzuu de
ğildir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — îlga toptan 
olur Bu öyle değil. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Tam muhalif arkadaşımız Cahid 
Zamangil kendilerine has olan ince zekâları 
ile iki sual sordular. Bu sualleri sormakta hu
susi maksatları vardır. Yüksek Heyetinizi - iki 
mevzu arasında bir tercih noktası aramak gi
bi tereddütlü bir noktada bırakmak istemek
tedirler. Bunu bilhassa tebarüz ettirdikten 
sonra kendilerine cevap arzedeyim: 

Hükümetiniz Yol Vergisini kald rmaya ka
rar yermişt'r. Bu hucustaki kanun tasarısı Teş-
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rifıisahi ayında Yüksek Meclise takdim edil
miş olacaktır. Gene Hükümetiniz Hayvanlar 
Vergisini kaldırmaya karar vermişti. Bu ka-
rapnn ilk tatbikatı olarak bu verginin % 20 
si i in bu sene indirilmesi teklif edilmiştir. 
Oi'ıın için acaba Hükümet böyle bir malî imkân 
bulduğuna nazaran Yol Vergisini mi tercih eder. 
Hayvanlar Vergisini mi tercihe şayan gö
rür gibi bir sual vâr^t değildir. Çünkü her iki 
verginin klad rılmasma karar verilmiştir. Biri
sinin kaldırılması iç"n ilk adım atılmıştır. Diğe
rine ait olan kanun tasarısı da Teşrinisani ayın
da Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Cahid Zamangil arkadaşımız, .Hükümetin 
bulduğu imkân sadece 30 milyon liradan iba
ret ise bu imkânı her birisi otuzar milyon lira 
olau iki vergiden hengisi için kullanalım, di
yorlar. «Bir hesapta veya elde ayrıca tutu
lan ve iki vergiden birisi için kullanılması dü
şünülen 30 milyon liralık imkân» diye bir 
şey yoktur. Hükümetiniz, Hayvanlar Vergisi
ni kısım kısım kaldırmaya karar vermiştir. 
Her yıl kaldırılacak miktar o yılın bütçe im
kânlarına göre nazarı itibara alınacaktır. Ha
len tatbik edilmekte olan Yol Vergisine gelin
ce, kanun tasarısı Yüksek Meclise getirilirken, 
bu ilganın bırakacağı boşluk ayrıca düşünüle
cek ve icabeden tedbir ve teklifler de beraber 
getirilecektir. Kaldırılmasına karar verilen ve 
ilk: adımı atılan Hayvanlar Vergisinin 1952 yılı 
Bütçesinde bu senenin % 20 sine ilâve olarak 
% 20 veya % 30 yeni bir indirme yapılacaktır. 

• Fakat bunu, toptan, ilga seklinde kanuna 
bir madde koymak suretiyle zorlamanın müşkül 
olacağını düşünmüş bulunuyoruz. Takdir elbet
te yüksek heyetindir. 

BAŞKAN — Ş'mdiye kadar altı arkadaş 
konuştu, sekiz arkadaş da söz almış bulunuyor. 
Verilmiş kifayeti müzakere önergeleri var.... , 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Maliye Komis
yonu adına söz istiyorum. (Tercih olmaz sesleri, 
önergeler okunsun sesleri) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim, 
bu mevzuda Maliye Komisyonunun rüçhan hak
kı nereden .geliyor?. Biz Bütçe Komisyonunun 
raporunu okuduk, müzakere onun üzerinde ce
reyan ed'yor. Binaenaleyh Maliye Komisyonu
nu ilgilendirecek bir şey görmüyorum, öner
geler vardır okuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 

Bu mevzu üzerinde cereyan eden müzakere
lerde mesele tamamiyle tavazzuh etmiş ve Büt
çe Komisyonu raporu Yüksek Meclisin tasvibine 
iktiran etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla devam 
eden müzakerelerin kâfi görülerek tasar nın 
maddelerinin müzakeresine geçilmesini teklif 
ederim. 

Afyon Milletvekili 
Dr. Avni Tan 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele lüzumu kadar aydınlanmıştır, müza

kerenin kifayetini ve maddenin oya vaz'ını tek
lif ederim. 

Budur 
Mehmet Özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Tasar üzerinde gen'ş ve etraflı konuşmalar 

yapılmış, durum aydınlanmıştır. Bu itibarla 
müzakerenin kifayetini ve maddelere geçilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Yüksek Başkanlığa 
Hayvanlar Vergisine ait kanun tasarısının 

tümü üzerinde yapılan konuşmalarla tenevvür 
etmiş bulunuyoruz. Müzakerenin kifayetine ve 
marldelere geçilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Yozgad Bilecik Odu 
Niyazi Ünal îsmail Aşkın Refet Aksoy 

BAŞKAN — Efendim; önegeler aleyhine Zih
ni Ural söz almıştır, buyurun. 

CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Bende
niz de lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde söz almak yok. 
ZÎHNÎ URAL (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar, ben öyle zannediyorum ki, yüksek heyet-
tinizi murakaba edecek ikinci bir heyeti bu millat 
muvafık görüp de karşınıza getirmiş olsa idi 
bize de bâzı işlerimizden dolayı zühul ediyorsu
nuz, diye itham edeceklerdi. Biz bu Hayvanlar 
Vergisi üzerinde geçen celsede ve bu celsede ne
yin münakaşasını ediyoruz 

BAŞKAN — önerge üzerinde konuşun çok 
istirham ediyorum; esasa geliniz. 

ZÎHNÎ URAL (Devamla) — Önergelere ge
liyorum; biz hataya doğru çok süratle adım at-
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mış bulunuyoruz. 21 . V . 1951 tarihli celsede 
verilen kararı okursak mahcup bir vaziyete düş
müş olacağız. Mesele açıktır, prensip kararı 
verilmiştir. Alkışlar arasında 1952 yılında ver
ginin tamamen kaldırılması kabul edilmiştir. 
(Geçti sesleri) önergeler verilmiştir. 

Bu önergeler hakkında doğrudan doğruya for
malitesi bakımından, 1952 yılında bu kanunun 
tatbiki için Bütçe Komisyonunun icabeden ka
rarı vermek üzere gönderi1 mesi alkışlar arasında 
kabul edilmiş ve Bütçe Komisyonuna bu suretle 
tevdi edilmişti. Şimdi bu kifayeti müzakere tak
riri ile Bütçe Komisyonu namına Sayın Kalafat 
arkadaşımızın bilmiyerek bu Meclisi hataya doğ
ru sürüklemesine mi iştirak edeceğiz, (öyle şey 
yok sesleri). 

Ben istiyorum ki, kifayeti müzakere takriri 
kabul edilmesin, esasen söyliyecek benimle bera
ber bir kaç arkadaş kaldı, ben bu vaziyeti arka
daş1 ar arasında izah edeyim, zannediyorum ki 
hak vereceksiniz, çünkü hataya doğru gidiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Efendim, Mahmut Güçbilmez'in 
1952 den itibaren Hayvan vergisinin kaldırıl
masına ait olan önergesi heyeti umumiyede dik
kate alınmak suretiyle Bütçe Komisyonuna veril
miştir. (Bravo sesleri). Binaena^yh komisyona 
bu şekilde gitmiştir, komisyon bu hususta ser
besttir, orada dikkate alınmamıştır. Binaenaleyh 
usule aykırı bir hareket yoktur. 

Yeter1 ik önergelerini tasvibinize arzediyo-
rum. Yeterliği kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik kabul edilmiş, maddelere geçilmiştir. 

Efendim, aynı tasarının ivedilikle görüşül
mesi teklif edilmektedir. İvedilice görüşülmesi
ni oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı

rılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 20 . I . 1936 tarihli ve 2897 
sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 4750 sa
yı1 ı Kanunla değiştirilmiş olan birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuryeti sınırları içinde bulunan 
koyun, Merinos koyunu, kıl keçi, tiftik keçi ve 

I domuzlardan bu kanun gereğince vergi alınır, 
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Vergi ödevliliği her yıl Hayvan, yazıma süre

sinin irmesiyle o bütçe yılı için; başlar. Yokla-. 
mm süresi'; bittikten: sonra yabancı memleketler
den Türkiye 'ye sokulan hayvanlardan or yıl için 
vergi alinmaz; 

Başkanlığa 
Hayvanlar Vergisi Kanununun tadil tasarısı 

hakkında şimdiye kadar yapılan görüşmelerde 
tevil edilen son şekil; hayvancılıkla uğraşan ve 
Hayvan sahibi olan mükellefler arasında eşitsiz
lik ve bu sebeplede hoşnutsuzluk yaratacak ma
hiyettedir. 

Hayvan çeşitleri arasında fark gözeterek 
yalnız bir kısmının vergi muafında ısrar edil
dikçe bu hoşnutsuzluktan kurtulmak imkânsız
dır. 

Bu primitif verginin kaldırılmasında birlik 
olduğumuza ve fakat def atan kaldırılmasına da 
bugün imkân bulunmadığına göre, memlekette 
daha şümullü bir memnuniyet yaratacak ve her
kesi, faydalandıracak olan taksitle itfa yoluna 
gidilerek bu sene dâhil, üç yıl içinde verginin 
t&mamen kaldirılması çok daha uygun olur. 

Çanakkale Milletvekili 
Nihat Iğriboz 

BAŞKAN — Nihat. îğriboz arkadaşımızın bu 
önergesi İçtüzüğün 220 nci maddesine göre bir 
temenni mahiyetindedir. Bu itibarla tasvibinize 
arzetmiyorum. Diğer önergeyi okutuyoruz. 

T, B. M. M. Başkanlığına 
2897 No. lu Hayvanlar Vergisi Kanununun 

aşağıdaki tadil maddesi suretiyle ilgasını arz 
ye: teklif ederim. 

Madde : 20 . T . 1936 tarihli 2897 sayılı Ka
nun ve ekleriyle mer'i olan Hayvanlar Vergisi 
tahakkuk nispetleri % 50 si 1 . TH . 1952 den 
itibaren bakiyesi 7-. I I I . 1953 ten itibaren ten
zil suretiyle ilga edilmiştir. 

Sivas Milletvekili 
Halil îmre 

BAŞKAN — Halil îmre arkadaşımızın iki 
noktaya matuf olan tekliflerinin birinci kısmı, 
1952'senesinde bu verginin % 50 sinin kaldırıl
ması yolundadır. Bütçe Komisyonu raporu ka
bul edildikten sonra, teklif mevzuubahis ola
maz. 1953 yılı için olan kısım ise ayrı bir tesis
tir, ayrı bir kanun mevzuudur. Bu itibarla bu
nu da1 tasvibinize arzetmiyorum. 

7. 
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(Birinci madde tekrar okundu) 

ŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
İZ#ET AKÇAL (Rize) — Sayın arkadaşlar, 

bu maddede, gerek hükümetin tesbit ettiği ver
gi miktarını gösteren rakamlar ve gerekse hay
vanla^ cinsi bakımından memleketin tümünün 

itibara alınmadığını görmekteyiz. 
Listeyi şöylece nazarlarınıza arzetmekte 

fayda mülâhaza ediyorum: 
Merinos koyunundan halen 40 kuruş vergi 

alınmaktadır. Tasarıda Hükümet miktarını 32 
kuruş olarak göstermiş, Maliye Encümeni Hü
kümetin bu teklifini aynen kabul etmiştir. Büt
çe Koıkıisyonu Hükümetin teklifini yerinde gör
müyor ve miktarı 40 kuruş olarak bırakıyor. 
Evvelcje 40 kuruş almıyordu, şimdi de 40 kuruş 
alınacaktır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Mutabık kaldık 
Maliye Vekili ile. 

ÎZ^ET AKÇAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Maliye Vekili ile temas ettim. Maliye 
Vekili Maliye Encümeninin raporu üzerinde ta-
mamiyfe mutabık olduğunu dün bana söyledi. 
Bütçe Komisyonu sözcüsü de bunu beyan etti
ler. ' !| 

EMJIN KALAFAT (Çanakkale) — Neyi? 
İZİET AKÇAL (Devamla) — Arzetfciğim 

hususujj. 
Tiffik keçisinde 45 kuruş vergi alınmaktadır. 

Hükümet 36 kuruş olsun, tedricen de bunu kal
dıralım, diyor. Maliye Komisyonu da 35 kuru
şa indirmiştir: Bütçe Komisyonu şimdiye kadar 
bundan 40 kuruş almıyordu, yine 40 kuruş alın
sın, di^or. Koyun ve kıl keçinin bugünkü ver
gisi 80] kuruştur. Hükümet bunu 64 kuruşa in
diriyor j Maliye Komisyonu, hayvanların bu se-

•ııeki sağlık durumlarını da nazarı itibara ala
rak ve bütçede de fazla bir yük olmıyacağını 
düşünerek, bunu 60 kuruşa indirmiştir. Bütçe 
Komisyonu bıvhayvanlardan evvelce olduğu gi
bi yine 80 kuruş alınsın, diyor. 

Sığınlardan, halen 45 kuruş alınmaktadır. 
Bütçe Komisyonu yine 45 kuruş alınsın, demiş
tir. (Kalktı kalktı sesleri) 

ÎZZ^T AKÇAL (Devamla) — Rica ederim, 
müdahale etmeyin, siz de söyleyin, kalkıp kalk
madı ğır̂ p. öğrensin arkadaşlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
(Kalktı sesleri) 
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İZZET AKÇAL (Devamla) — Müsaade bu

yurun kalktığım gelir burada söylersiniz, inek
ten 45 kuruş, mandadan 125 kuruş almıyordu, 
Bütçe Komisyonu dişi manda bunu sabit tut
muştur. Halbuki bu hayvanlar daha ziyade zen
gin mmtakalardadır. Deveden bu vergi tanıa-
miyle kaldırılıyor. Garpta varidat temin eden 
bir hayvan da domuzdur. 150 kuruş da bu hay
vandan almıyor. At, iğdiş, kısrak ve aygırdan 
Bütçe Komisyonu tamamen vergiyi kaldırmış
tı?. 

Şimdi görülüyor ki, Bütçe Komisyonu mem
leketin zengin mıntakalarındaki hayvanları is
tisna etmiştir. Madem ki dört sene zarfında bu 
vergi kalkacak, bunu Büyük Meclis karar altı
na almıştır, bundan bütün bölgelerin, bütün 
hayvan sahiplerinin istifade ettirilmesi elbette-
ki çok yerinde olur. Meselâ benim mmtakamda 
öküz yoktur. Bunun vazifesini insan yapar. Ya
ni insan emeği ile bu iş karşılanmaktadır. O 
mmtakada öküzün muaf tutulmasından, vatan
daşlar asla istifade edemiyecek. Binaenaleyh 
ben rica ediyorum, bilhassa nazarı dikkatinizi 
çekiyorum, yalnız bir mmtakanm istifade etti
rilmesi yoluna gidilmemesi için, hangi hayvan
lardan vergi almıyorsa hepsinden % 20 tenzilât 
yapılmak suretiyle, hayvan sahibi olan bütün 
bölge ve şahısları istifade ettirelim. (Alkışlar) 
Maliye Komisyonunun raporu bu maksadı is
tihdaf ederek kaleme alınmıştır. Eğer Maliye 
Komisyonunun raporu müzakereye esas ittihaz 
edi irso hiçbir mmtaka diğer bir mmtakaya te
fevvuk ederek istifade temin edemiyecektir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

•M. EEMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Devle
tin mesuliyetini omuzunda taşıyan bu Büyük 
Meclis, cihetteki Devletin görmeyi taahhüt et
tiği âmme hizmetleri karşılığı olarak bir vergi
nin tahsili zaruretini de idrak leder. Bu idrak 
neticesidir ki, Hükümetin yapmış olduğu tasa
rıyı ve diğer arkadaşların hazırlamış oldukları 
teklifleri, Maliye Encümeninde müzakere eder
ken bendeniz, bu sene Gelir Vergisinin ne neti
ce vereceği meçhul iken böyle bir malî külfeti 
Hükümete tahmil etmenin yersiz olduğunu ileri 
sürmüş ve bu tekliflerin hiç olmazsa bu sene için 
geri almasını rica etmiştim. Arkadaşlarım bu
radadır. Fakat teklif sahipleri haklı olarak, esa
sen Hükümetin getirmiş olduğu kanun tasarısın
da % 20 bir tenzilâtı şimdiden tekabbül ettiğini 
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beyan ve izah edince, Maliye Komisyöntmdaki 
arkadaşlarla beraber bizler, bize düşen vazife
nin bizi memleket şümul bir kanun çıkartmak 
mecburiyeti ile karşı karşıya bırakmakta olduğu
nu düşündük ve Hükümetin getirmiş olduğu 
bu % 20 çerçevesi içersinde kalmak kayıt ve şar-
tiyle, bütün hayvanlara şâmil bir tasarı hazırla
mış olduk. Halbuki dünkü ve daha evvelki mü
zakerelerde Bütçe Komisyonu Sözcüsünün mut
lak olarak müdafaasını yaptığı tasarı ise, mem
lekette bâzı hayvanları istisna ediyor, vergiyi 
topyekûn koyun, keçi, kıl keçi nihayet tiftik ke
çiye inhisar ettiriyor. 

Muhterem arkadaşlar, sizler de bilirsiniz ki, 
bu memlekette 5, 10, 20, 30, 40, 50 manda ve 
inek sahibi insanın yanında iki tane kıl keçisi, 
iki tane koyunu olan köylü de vardır. Biz, İs
tanbul'da sütün kilosunu 50 kuruşa satan man
dıra sahibini bu vergiden muaf tutarken yarın 
bu iki koyun sahibine ver 160 feuruş dersek bu 
adam bize ne cevap verir? Bizim bütün endi
şemiz bu idi. Biz bu hisle hareket etmeye çalış
mış olmamıza rağmen, maalesef bizi vergiden 
kaçma şeklinde dahi tavsif etmeye yeltenenler 
oldu. Bu itibarla bilhassa riea ediyorum, eğer 
bir tenzilât bahis mevzuu ise, (ki bunu Hükümet 
dahi tekabbül etmiştir, bunu seyyanen bütün 
hayvanlara teşmil edilmesi lâzımdır. Eğer ma
lî mevzuat buna imkân vermiyorsa bunu topye
kûn bu sene de, gelecek sene de reddetmek lâ
zımdır. Yoksa bu hayvandan alınsın, beriki 
hayvandan alınmasın diye bir kanun çıkarsa 
biz millet muvacehesinde, vazifesini yapmamış 
birer -milletvekili olarak suçlu bulunmuş oluruz. 

Bilhassa bu hususun nazarı itibara alınma
sını, Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu 
tasarının kabulünü istirham 'ediyorum. (Alkış
lar) . 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar; Maliye Komisyonu adına konuşan İzzet' 
Bey kendilerinin raporuna esas tenkil eden yüz
de 20 tenzilât hususunda Maliye Bakanının ken
dileriyle mutabık bulunduğunu ve bunu da ken-

[ dilerine ifade ettiğini söylediler: 
Sayın arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun ra

poruna esas teşkil eden ve büyükbaş kayranları 
tamamen yergi muafiyeti içine alan ve Bütçe mu-
hammenatmı da buna; göre yaparak haklanmış 
bulunan ve yüksek huzurunuza sunulmuş .olup: 
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tasvibinize iktiran etmiş olan esasında ve bu 
prensiplere göre Bütçe Komisyonu tarafından 
hazırlanıp huzurunuza Bütçe Komisyonu rapo
runda Maliye Bakanı bizimle mutabıktır. Tak
dir edersiniz ki, tasarı bizden evvel Maliye Ko
misyonundan geçmiştir. Fakat en son şeklini, 
yani kabulünüze iktiran eden şeklini bizim ko
misyonda almıştır. Hükümeti temsil eden Ma
liye Bakanı ile bizim aramızda bir ayrılık mev
cut değildir. Sizlerde tahassül edebilecek olan 
tereddüdü izale etmek düşüncesiyle, bu nokta
nın açıklanması için sayın Maliye Bakanını 
benden sonra kürsüye davet ediyorum. 

Sayın Eemzi Bucak arkadaşım, bu vergi
lerin bugünkü indirme şekli ile, birtakım mm-
takaların üstün bir fayda sağlıyacaklarmı ifa
de ettiler, (öyle sesleri) 

Çok muhterem arkadaşlar, liste ismini ağzı
ma almaya çekiniyorum. 63 vilâyet üzerine tan
zim edilmiş olup her vilâyette, vergi harici 
bırakılan hayvanlar ile vergi dâhili kalan hay
van cinsi ve miktarlarını ve hayvanlar için öde
necek vergi miktarlarını gösteren listeler elimr 

dedir, işte bunları size ibraz ediyorum, ta
hammül buyurursanız bunları sizlere birer bi
rer okuyayım. Göreceksiniz ki, ifade edilen'şe
kilde bir endişe varit ve vâki değildir. Oku
nup okunmamasını sizlerin takdirinize bırakıyo
rum (istemez sesleri) Her vilâyetin, bizim ra
porumuza esas teşkil eden listede, hayvanların 
tamamen vergi harici bırakılmasından istifade 
ettikleri miktar ile, hayvanların adedi vardır. 

Binaenaleyh bizi bu şekilde karar almaya 
sevkeden âmil birkaç koyunu ve keçisi olan bu 
vergi mükellefinin aynı zamanda, istihsal ve 
çeki vasıtası olarak kabul ettiğimiz, eşek, 
öküz ve at gibi büyük baş hayvanlardan da 
birine veya birkaçına sahip olduğu keyfiyet ve 
kanaatidir. Koyundan sekiz- kuruş kazanacak 
olan mükellefin attan vereceği 120 kuruştan 
muaf tutulması her halde daha tatminkâr ol
mak icabeder. Bütün vatandaşları birer birer, 
birbirleriyle mukayese' edecek olursak, haki
katen birisinin beş on kuruş fazla, beş on 
kuruş eksik istifade ettiğini görmemiz çle müm-. 
kündür. 

Koyuman, keçinin, merinosun tamamiyle ver
gi haricinde değil de, yüzde yirmi tenzilâta 
tâbi tutulmasında sürü sahipleri için bir prim 
mahiyetinde telâkki ettiğimizi huzurunuzda 
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iştik. Bunu o gün kabul etmiştiniz. Za-

salâhiyetli insan tarafından ifade edil-
blılunan ve kalkması mukadder olan bu 

ömrü en fazla iki üç seneden-ibarettir. 
ifemenni olunur ki ahval ve şerait bunun 
evvel kalkmasını mümkün kılsın. Cere-
en şu uzun, konuşmaların Hükümete tel-

ilham ve zaruret de budur. Buna 
olduktan ve yeni bütçeye de 4 - 5 ay kal-

sonra benim, isabetine kani olduğum 
bu tasarının geldiği şekilde kabulünü 
Bütçesinde de bütün bu arzularınızı 

itibara alarak istek ve direktiflerinizin 
a âzami şekilde çalışacağımıza, - komis-
kalırsak - emin olmanızı rica ederim. 

Mıihterem arkadaşlarım, başka söyliyecek 
yoktur. (Bravo sesleri). 

ŞJKAN — Bir sual. 
NfRETTlN ERTÜRK (Sivas) — Domuzdan 

vergi ne kadardır? 
KALAFAT (Devamla) — 3.238 lira 

ştur. Büyükbaş mı, küçükbaş mı diye 
Domuz, domuz olduğu için onu ha-
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MİLİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
ehir) — Hayvanlar Vergisinden yapıla-

iıldirimi Hükümet nispet üzerinden ve 
olarak teklif etmişti. Bu teklif Maliye 

Komisjy onunda bu şekilde müzakere ve..;kabul 
Bfftçe Komisyonu, bilhassa hayvanla-

semere ve verimini nazarı itibar^ almak 
le yüzde esasını terkederek bunu Hayvan, 

i|zer:nden kabul etti ve bildiğiniz şekilde 
baş hayvanları bu sene tamamen vergi

ni naf tutma yolunu tercih etti. Tasarı Büt-
Ko nisyonundan Yüksek Meclise geldiği za-

rjuafiyete bâzı hayvanların da ilâvesi için 
tekrar Bütçe Komisyonuna havale edil-
Fakat bugün başka bir müşkülât belir-
Arkadaşlar bunun da sebebi şudur : Bu. 
tasarısı Tarım Komisyonunda ve diğer 

komisyonlarda bir hayli zaman kalmış olduğu: 
verginin tahakkuk ve tahsil zamanları ge

lmiştir. Küçük baş hayvanların Sayım 
şn in ilk taksitleri Haziranın, ikinci tak-

de Temmuzun ilk haftasmdadır. Halen; 
baş hayvandan 12 milyon lira Sayım 
tahsil olunmuştur. Bu 12 milyon lira 

| rona yakın mükelleften tahsil olunmuş-
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tur. Eğer yüzde eşasmı kabul edecek olursak 
faraza Merinos koyunu için Sayım Vergisini 
40 kuruş değil de $2 kuruş olarak kabul edecek 
olursak, milyonlarca mükellefe yüzde yirmiyi 
yani sekiz kuruşu iade için birtakım ameliye
lere girişmek icap i edecekti. Kendilerini kasa
baya davet etmek; sekizer kuruşları tahakkuk 
ettirmek ve kendilerine bunu reddetmek büyük 
müşkülâtı mucip olacaktır. Onun için yüksek 
heyetinizden ricam şu mmtakada büyük baş 
hayvan emsinin djaha az olduğu veya falan 
mmtakada küçük baş hayvan cinsinin daha çok 
olduğu noktasından hareket olunması değil, 
yüzde esasına döndüğümüz takdirde, bu cüzi 
paraları mükelleflere iade etmenin bu mükel
lefler için çok büyük külfetleri mucip olacağını 
düşünerek karar verilmesidir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teklifimi geri alı
yorum. 

HASAN REMZÎ KULU (Tunceli) — Arka
daşlar, bendeniz, bir noktaya işaret etmek için 
huzurunuza çıktım. Bir vatandaşın 4, 5 veya 
8 keçisi vardır, kendisi değirmende öğüttüğü 
bued^vını darısmi sırtında taşımaktadır. Onun 
keçisinden vergi alacağız, beri taraftan büyük 
baş hayvanı olanları muaf tutacağız. Bendeniz 
bunu belirtmek i<jin huzurunuza çıktım. Diğer
lerini arkadaşlarım izah buyurdular. Huzuru
nuzdan ayrılıyorum. 

•BA.jM$Aft r- '^abri Erduman. 
SABEttEİDUMAN (Erzurum) — Muhte-

von arkadaşlar, teklif etmiş olduğumuz hay
vanlar vergisinin tamamen ilgası hakkındaki 
kanun teklifimiz şayanı şükran ve memnuniyet 
bir neticeye bağlanmış bulunuyor. Hükümeti
mizin üzerinde durduğu hükümet kararını da 
işiftik. Yol Vergisinde, büyük bir yük telâkki 
edilen Hayvan Vergisi gibi, halkımızın üstün
den kalkacak büyük bir ağırlıktır. Bugünkü 
hayvan sahiplerijıin sırtından '% 20 nispetin
deki bir kısmın kalkması büyük bir haberi 
başerettir. Bizini asıl üzerinden durduğumuz 
mesele ta baştanı sona kadar süregelen halkın 
huzursuzluğudur.) Mademki Yüksek Meclis bu 
kanunu bu şekilce kabul etmiştir. Biliyorsunuz 
ki bu paraların (tahsili, toplanması, kontrolü 
va sairesi, çok def^ar tekrar edildiği veçhile, 
yedi milyon lira jkadar bir masrafı istilzam edi
yor. Bugün haytanlarm sayısı vergiden muaf 
tutulduğuna, ve^gi yalnız koyun ve geçiden 
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alındığına göre bu kadar geniş kadrolu memur 
kullanılırsa bunun yine bütçeye bir yük tahmil 
edeceği pek tabiîdir. Onun için istirhamım, 
1952 yılından itibaren bu malı kontrol ederi 
tahsildar ve jandarmaların artık köylünün ka* 
pısma gitmemesi ve köylünün vermiş olduğu 
beyannamenin itimada şayan görülmesi yolun
da olacaktır. 

| BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Daim Süalp. 

| MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Vaz
geçtim. 

I BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
I FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lüzum kal

madı. 
İZZET AKÇA (Rize) — Vaz geçtim, öner

gemi geri aldım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bir 

önerge var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Domuz büyük baş bir hayvan olduğundan 

ve umumiyetle büyük baş hayvanlar da vergi
den muaf olduğuna göre bunun da vergiden 
muafiyetini arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili * 
Nurettin Ertürk 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi dikkate 
almayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi demin dinlediğiniz şekilde tasvi-
! binize arzed'yorum: Kabul edenler... Etmiyen

ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — 2897 sayılı Hayvanlar Ver
gisi Kanununun 4040 sayılı Kanunla değiştiri
len ikinci maddesinin «C» ve «E» fıkraları aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

I C) Hükümetçe tâyin olunacak şartlar dai-
j resinde memleket iç ve dışından tedarik edilip 
I damızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olu

nan te^.e ve koçlar, 
• E) Devlete ait hayvanlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen tasvibinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
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Kanununun 7 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

İkinci maddenin «E» fıkrasında yazılı hay
vanların da kayıt müddeti içinde kayıt defter
lerine yazdırilması mecburidir. 

Bu nevi hayvanlar kaydettirüdiği sırada 
resmî damızlık vesikaları gösterilerek deftere 
işaret ettirilir ve kayıt ilmühaberlerine bu cihet 
dercolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 2897 sayılı Hayvanlar Ver
gisi, Kanununun 4226 sayılı Kanunla değişti
rilen 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

, Vergi hayvan basma aşağıda hizalarında ya
zılı miktarlarda alınır : 

Nev'i Kr. 

Merinos koyunu 40 
Tiftik keçi 45 
Koyun ve kıl keçi 80 
Domuz 100 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı Maddeyi aynen oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 4040 sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle değiştirilen 23 ncü maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

16 ve 20 nci maddelerde yazılı haller müs
tesna olmak üzere bu kaıyun mucibince alına
cak vergiler aşağıda yazılı müddetlerde ve iki 
eşit taksitte tahsil olunur: 

Birinci taksit müddeti Haziran ve ikinci 
taksit müddeti Temmuz aylarının ilk haftası
dır. 

Süresinde ödenmiyen vergi ve vergi ceza
ları hakkında Tahsili Emval Kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

7.19&1 0 : 1 
|lADDE 6. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 

Karjununun 4750 sayılı Kanunla değişen 30 
ncu]maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İkinci maddenin «C» fıkrasında yazılı hay
vanlar »için tahakkuk ettirilen vergiler Hazi
ran Ijayı girdikten sonra usulüne göre silinir. 

l|AŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var Ijâıı ? Maddeyi aynen oyunuza arzediyorum. 
Kabtıl edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

îJLADDE 7. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergi
si Kanununun 2 nci maddesinin (D) fıkrasiyle 
33 ıfcü maddesi ve aynı kanunun 4040 sayılı 
Kan|ınla değiştirilen 2 nei maddesinin (B) fık
rası (kaldırılmıştır. 

EJAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var fnı? Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul Idenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilıiiıiştir. 

1 
C^EÇİCÎ MADDE — 1951 Bütçe yılında kay

dettirilen veya yoklamada tesbit olunan at, ka
tır, |şek, deve, sığır ve mandalar için tahak
kuk ittirilen vergilerin kayıtları silinir. Tahsil 
ediln^iş olanlar geri verilir. 

BJAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var ıfıı? Maddeyi aynen oyunuza arzediyorum. 
Kabıfl edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mişti!*. 

flİADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hindi yürürlüğe* girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var ıfu? Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul ejdenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmjiştir. 

MJADDE 9. — Bu kanunu Maliye, Adalet 
ve İçişleri bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var ıjjji? Maddeyi aynen oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
mişti!. 

Tasarının tümü açık oya arzedilmiştir. 
BAŞKAN — Tensip buyurursanız ikinci gö

rüşülmesi yapılacak tasarılardan başlıyalım. 
;•'• ' h . ' • ' 

<8.-|j— Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunla
rın bâzı maddeleAnin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
ları- raporları (1/202) 
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BAŞKAN — (Jreçen Birleşimde verilen bir 
değiştirge sebebiyle tasarının 4 ncü maddesi ko
misyona gönderilrjıişti. Bu madde komisyondan 
gelmiştir. Şimdi komisyon raporunu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Yükseköğretim; öğrenci Yurtları ve Aşevleri 

hakkındaki 5375 ve 5661 sayılı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
tasarısının Kamutayda görüşülmesi sırasında 
kanunun yürürlüğüne dair olan 4 n<cü maddesi
nin değiştirilmesi ve kanunun 1951 - 1952 ders 
yılı başında yürürlüğe girmesi hakkında verilen 
önergeler komisyonumuzca yeniden incelendi. 

Bakanlık temsilcisinin verdiği izahata göre 
Yüksek Denizcilik Okulunun tekrar yatılı hale 
getirilmesine dair olan bu kanun tasarısının yü
rürlük tarihinin 1951 - 1952 ders yılı başına ta
liki halinde aşağıâa yazılı mahzurların tevellüt 
edeceği anlaşılmıştır. 

1. Tedris senejsi başında devir ve teslim mu
amelesinin yapılmasının idareyi bir müddet iş
gal edeceği ve buj suretle tedrisatın da sekteye 
uğrıyacağı; 

2. Talebeye vbrilen mahiye yüzer lira burs 
ödeneğinin bakıyejsi, okulun yatılı hale ifrağın
da iaşe ve -melbuskt karşılığı olarak Millî Eği
tim Bakanlığınca Ulaştırma Bakanlığına devre
dilecek tahsisatı teşkil etmektedir. Bu ödenek
ten yapılacak tediyeler bakiyeyi azaltacak, do-
layısiyle malî yılın hitamından evvel tahsisatın 
tükenmesi gibi bir durumla karşılanacaktır. 
Bu takdirde talebjenin bütçenin son aylarında 
iaşesini temin mümkün olamıyacağı, 

3. Okul diğer mekteplere nazaran bir hu
susiyet arzetmekte olduğundan ve bu yıl tatbi
kat gemisinin servise girmesi kararlaştırılmış 
bulunduğundan geçen yıl noksan ka'an tatbi
kat için yaz aylarıjnda ihzaratta bulunmak zaru
reti olduğu, | 

4. Tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde de
vir ve teslim muamelesine derhal girişilmekle 
beraber teklifler Eylül ayı bidayetinde yapı"a-
bilecektir. Talebe burs bedelinden resmî elbise 
yaptırmadığına göre elbiselerin bakiye tahsisat
tan Bakanlıkça yaptırılması icabedecektir. Ta
til aylarında tedrisat olmadığına göre de burs 
verilmesini icabettilren bir sebep mevcut olmadığı, 

: Sebepleriyle tyanunun yürürlük tarihinin 
1 Eylül 1-951 olara)k tesbiti Komisyonumuzca da 
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daha uygun görülmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan . F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
Antalya Balıkesir Bolu 

A. Sarıoğlu E. Budakoğlu M. G-üçbilmez 
Çanakkale Eskişehir İstanbul 

K. Akmanlar A. Potuoğlu A. H. Başar 
İstanbul İstanbul İzmir 

P. Sayımer C. Türkgeldi B. Bilgin 
Kastamonu Kırklareli Konya 

H. Türe Ş. Bakay M. Â. Ülgen 
Mardin Ordu Seyhan 

Dr. K. Türkoğlu B. Aksoy S. Bari 
Sivas Tokad Trabzon 

H. İmre S- Atanç C. R. Eyüboğlu 
Trabzon Van 

S. F. Kalayeıoğlu F. Melen 

BAŞKAN — Okunan raporu kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir; 

MADDE 4. — Bu Kanun 1 Eylül 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ko
misyonun tâdil\ veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. ,— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine tir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Erzurum milletvekilleri Enver Ka
ran ve Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir Vergisi Ka
nununa bir madde ve 24 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kamın teklifleri ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/206, 
2/188, 189) 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz ki, geçen 
Birleşimde konuşulurken bir geçici madde ilâve
sine dair önerge verilmişti. Bu önergenin dik
kate alınması hakkındaki yüksek heyetinizin ka.-
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rarı üzerine komisyona verildi. Rapor komis
yondan gelmiştir. Şimdi o rapor okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı ile 
Erzurum milletvekilleri Enver Karan ve Fehmi 
Çobanoğlu'nun aynı mevzua dair kanun teklifi
nin Kamutayda müzakeresi sırasında; bu kanu
nun şümulüne girenlerin 1 Mart 1951 tarihinden 

'itibaren aldıkları aylıklar hakkında da birinci 
maddenin uygulanmasını ve bu suretle geçmiş 
aylara ait husule gelecek maaş farklarının da 
verilmesini istihdaf eden bir geçici maddenin 
tasarıya ilâvesi hakkında verilen önerge komis
yonumuzca incelendi. 

Gerek Hükümet tasarısında ve gerek Ma1 iye 
Komisyonunun değiştirişinde 1 Mart 1951 tari
hinden evvel bağlanmış olan emekli, adi malûl
lük, vazife malûllüğü (harb malûllüğü ve son 
hizmet zammı dâhil) dul ve yetim ayaklarının 
75 lirasının vergi dışı bırakılması esası kabul 
edilmiş olduğu halde komisyonumuz aynı du
rumda bulunan veya bulunacak olan hak sahip
lerini de göz önünde bulundurarak bahşedilmek 
istenilen haktan istifade için ay1 iğin bağlanması 
zamanının muayyen bir tarihle takyit edilmesini 
doğru bulmıyarak bu haktan istifadeyi 1 Mart 
1951 tarihinden sonra dahi aynı durumu iktisap 
edeceklere teşmili daha uygun bulmuştur. 

Yüksek Meclisin kabulüne sunulan kanun tek
lifi ile. istihdaf edilen maksat evvelce bahşediMp 
bilâhara istirdat edilen bir hakkın iadesinden zi-
vade günün geçim şartlârındaki ağırlığını nazarı 
itibara alarak bu kanunla alâkalı vatandaşlara bir 
az olsun bir ferahlık vermek üzere yeniden bir hak 
tesisi mahiyetinde olduğu cihetle hem gelecek 
zamanlar için fena bir emsal teşkil etmesi ve 
hem de Hazineye birkaç yüz bin liralık bir kül-
fet yüklemesi bakımından doğru olmıyacağı 
kanaatiyle bütün istek ve dileklerine rağmen 
eski görüş ve kanaatinde sebat etmek zarure
tini duymuş olarak bu baptaki önergenin red
dine ekseriyetle karar vermiş. bulunmaktadır. 

«. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
istanbul 

E. Adakan 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

. 19Ş1 0 : 
Kâtip 
(Bursa 

H| Şaman 
Antalya 

A. i Sarıoğlu 
Çanakkale 

K. jAkmanlar 
İstanbul 

F. | Sayımer 
Kastamonu 

İL Türe 
M ardin 

Dr. fc Türkoğlu 
1 Sivas 

Muhalifim 
H. îmre 

Trabzon 
S 

1 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
C. Türk geldi 
Kırklareli 

Ş. Bakay 
Ordu 

R. Aksoy 
Tokad 

S. Atanç 

i. F. Kalaycıoğlu 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

İstanbul 
A. H. Başar 

îzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Seyhan 
S. Barı 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 

Van 
F. Melen 

BAŞKAN — Dinlediğiniz komisyon rapo
runda geçici bir madde ilâvesine lüzum görül
mediği: ifade olunmaktadır. Bu itibarla rapo
ru tasvibinize arzediyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanunu mer'yete 
girinceye kadar dul ve yetimler maaşlar nm 75 
liraya kadar olan kısımları her türlü vergiden 
muaf tutulmuştu. Gelir Vergisi meriyete girin
ce bunlara tanınan bu hak kaldırıldı, bunlar da 
asgajft geç'm seviyesi haddi kaydına tâbi tutu
lara^ ayl klarınm yalnız 45 lirası vergiden mu
af tutuldu. Neticede bunların Yüksek Meclise 
müracaatları nazarı itibara alınmış ve bu yolda 
Hükjjimet bir tasarı hazırlryarak Yüksek Mec
lise feunmuştu. Kabul edilen tasar da kanunun 
yürüklüğe girdiği tarihten itibaren bunların 
müktjesep hakları olan 75 liranın muaf tutulma
sı derpiş edilmiş ve bu yolda bir karar alınmış
tı. F^kat biz bunlara hakların n iadesi talebin
de bolunduk ve bunların uğradıkları haksızlı
ğın tijamir edleceği düşüncesiyle yapt ğımız ve 
kabuj edilen teklifimizde, 1 Mart 1951 tarihin
den İtibaren kesilen, haksız olarak kesilen pa-
ralarfn kendilerine tamamen iadesini istedik 
ve bıjı yolda takdim ettiğimiz önerge Yüksek 
Meclşinizce de kabul edilerek iş Bütçe Komis
yonumla havale edildi. 
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Bu mevzu üzeninde evvelâ düşünüldü ve de

nildi ki, bunlar hakikaten bir haksızlığa uğramış
lar mıdır, yoksa uğramamışler mıdır? Münakaşa 
sonunda haksızlığa (uğradıkları komisyonca kabul 
edildi ve haksızlığa) uğradıklan tarihten itibaren 
kendilerinden fazla) kesilen vergilerin tekrar kendi
lerine iadesi düşüncesiyle ve bu iade keyfiyetinin 
hakkın teslimi bakımından daha muhik olduğu 
kanaatine varıldı. Maliye Komisyonu bu yolda 
geçici bir madde derpiş etmişti. Şimdi ikinci ra
porda İleri sürülen mahzur ve sebep Hazineye bir
kaç yüz bin lira külfet yüklenmesi meselesidir. 

Bunlar, esasen az para ile geçinen dar gelir
li ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza r. Bu iti
barla evvelki kanunların kendilerine müktesep 
bir hak olarak tanıdığı miktardan dun bir para ve
rilmesini ve dolayı siyle Hazine nef'i için birkaç 
kuruş fazla vergi 1̂ nmasmı adalet kaideleri ile 
uygun bulmuyorurfı. Bu bakımdan, bu haksızlı
ğın ortadan kaldırılmasını tasvip eden yüksek he
yet "nizce haks zlığjm mebde tarihinden itibaren 
giderilmesinin temijniyle bizim geçici maddemizin 
kabulünü istirham jediyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir.. \ 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Ben şim

di söz istemiyorum! 
BAŞKAN — Bejhzat Bilgin, buyurun. 
BEHZAT-BÎLGJtN (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, Bütçe Komisyonunda bu kanunun mü
zakeresi sırasında pendeniz ve üç arkadaşım bir 
noktaya muhalif kaldık. Bu nokta şu*dur: 

Malûmu âlileridir ki 1 Mart İ951 tarihinde 
emekli dul ve yetim maaşları tevzi edilirken el
lerine geçen maaşları 75 liradan dûn olan va
tandaşların aldıkları maaşların azaldığı müşa
hede edilmiştir. Bu hâdise bütün memlekette 
teessür uyandırmış ve bu haksızlığın tamiri için 
ve vaziyeti hali sabıka irca için bu kanun tek
lifi yapılmış bulunuyor. 

Bu kanun teklifiyle ellerine geçen istihka
kın 75 liradan dun olanların eski aldıkları mik
tarda maaş almalaıınm tahtı temine alınması ve 
bu hâdisenin bu şeiülde halli ve bu kanunu yal
nız yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mütalâa 
etme yerine 1 Marttan bu yana vatandaşların 
aldıkları noksan miktarı iade etmemekte bir 
hale ve adalet tasavvur edilebilir mi? Bütçe En
cümeninde ekseriyette olan arkadaşlarımız şu
nu müdafaa ettiler,) dediler ki: 

.1961 O : 1 
Burada vatandaşların bir hak iddiasına salâ

hiyetleri yoktur. Biz bir yeni kanunla yeni bir 
statü ihdas ettik. Bunu makabline teşmil edecek 
olursak prensiplerimizi ihlâl etmiş oluruz. BUL 
hâdiseler, prensipler bizim tarafımızdan ihlâl 
edilmiş değildir, evvelki iktidar tarafından ih
lâl edilmiştir. Prensiplerin ihlâli şu şekilde ol
muştur : 

C. H. Partisi zamanında Gelir Vergisi Kanu
nu çıktıktan sonra bu dul, yetim ve emekli va
tandaşlar için hususi bir kanun, bir hüküm ted
vin edilmiştir:. Bunların 75 liraya, kadar olan 
istihkakları Kazanç, Buhran ve Muvazene ver
gilerinden istisna edilir. Ancak bu hüküm Gelir 
Vergisinin meriyete gireceği tarihe kadardır. 

Pek tabiidir ki, Gelir Vergisindeki hüküm, 
malûm olduğuna göre, bu kabîl vatandaşlar için 
ancak 10 - 12 ay sürecek bir fazla istihkak re
jimi tesis etmek ve ondan sonra tekrar istihkak
ları tenzil etmek neticesine varır. Vâzıı kanunun 
böyle bir düşünce ile hareket etmiş olmasını te
emmül etmek doğru olmaz. Teemmül edildiği 
takdirde bunu hak ve adalet saymak hiç doğru 
olmaz. Binaenaleyh madem .ki 1 Mart 1951 den 
evvel bir seneyi mütecaviz bir zamanda bu va
tandaşlar 75 liraya kadar olan istihkaklarından 
vergi vermemişlerdir, yani vergiden muaf ol
muşlardır, ve madem ki bu kanunun meriyete 
gireceği zamandan itibaren yine derpiş edilen 
esaslar dairesinde vergi muafiyetinden istifade 
edeceklerdir, neden ara yerde kalan 3 - 5 aylık 
bir zaman için bu vergi muafiyetinden fayda
lanmasınlar? Niçin 1 Mart 1951 den bu kanu
nun meriyetine kadar geçecek olan zaman zar
fında aldıkları noksanların kendilerine iadesi 
mümkün olmasın? Bu sebepledir ki bu fasılanın 
kapatılmasının yegâne çaresi iki vergi rejimi 
arasındaki, yani 1 Mart 1951 den evvel alman 
vergi miktarı ile bu kanunun meriyeti tarihi 
arasında-bir boşluk bırakmamaktır. O da emri 
vâkii ipka etmemekle mümkün olur. 

Bu noktai nazardan biz, komisyonca kabul 
edilmemiş olan geçici maddenin yani vergiler
deki 3 - 5 liralık noksan tediyelerin kendilerine 
iadesi esasının kabul edilmesini Yüksek Meclis
ten saygı ile rica ve adalet prensiplerine aynı 
zamanda vergi mevzuundaki daimilik ve umu
milik prensibine riayet edilmesini, iki vergi re
jimi arasında 3 - 5 aya münhasır bir boşluk bı
rakılmamasını istirham ediyoruz. 
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BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 

BÜTÇE KOMİSYONU BŞ. V. FETHİ ÇE
LİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar; 
Gelir Vergisinin tatbikiyle beraber emekli dul 
ve yetimlerden bir kısminin eskisine nispetle 
ellerine daha az para geçmesi dc^ayısiyle yapı
lan teklif komisyonda müzakere edilirken üç 
noktai nazar tebellür etmişti: 

Birinci noktai nazara göre: Vergi kanunları 
alâkalıların müktesep haklarını ihlâl eder diye 
bir düşünceye sahip olmamız doğru değildir. 
Filhakika devlet vergi kanunları vaz'ederken 
alâkalıların süpjektif hukukuna müdahale et
mek telâkkisinden uzak bir görüşle hareket eder, 
yani kısaca, vergi mevzuatı karşısında alâkalı
ların haklarının ihlâl edilmesi keyfiyeti asla 
varit olmamaktadır. 

İkinci bir noktai nazar: Nihayet bu durumda 
olan vatandaşlar daha çok çalışma çağından 
uzaklaşmış veya çalışma çağma girmemiş olan 
kimselerdir. Binnetice bunlarda asgari geçim 
mevzuunda daha müsamahalı davranmak, bun
ların ihtiyaçları bakımından faydalıdır, içtimai 
adalet telâkkisine uygundur. Çalışan bir kimse
de asgari maişet haddini 45 lira olarak tutmak 
mümkün iken artık çalışmıyanların da bir başka 
gelir elde etmek imkânını külliyen ortadan kalk
tığı için asgari maişet haddini yükseltmek iç
timai adalet telâkkilerine uygun düşebilir. Şu 
haMe teklif yerindedir. 

Birinci noktai nazara sahip olan arkadaşlar, 
teklifin reddi mütalâasında bulunurlarken, ikin
ci noktai nazara iltihak eden arkadaşlar da 
teklifin lehinde rey vermişlerdir. 

Fakat huzurunuza sunulan tadilli teklif bu
nun mutavassıt bir formülünü ifade etmekte
dir. Evvelâ gelen teklifte Gelir Vergisinin tat
bikiyle birlikte istifade etmiyenler de bir kat 
daha istifade eder duruma girdiklerinden ko
misyon bunu muvafık görmemiş ve bu suretle 
Gelir Vergisinin tatbik ediMiği tarihte ve o 
tarihi takip eden devrelerde aynı durumda ola
cak bütün ikililerin istifade etmesine imkân 
verecek bir hüküm koymuştur. Bu suretle bu
güne kadar cari o1 an bir usule son vererek 
muayyen ve arızi hâdiseler karşısında tedbir 
o 'makve hüküm koymak yerine, istikbale de 
muzaf olan yani gelecekte aynı durumda olan
ları da ihata eden bir yol ihtiyar olunmuştur 
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ve böylece encümende çalışmalarımız için bir 
prensip tebellür etmiştir. 

Sakat birinci noktai nazarda olan arkadaşla
rın görüşleriyle beraber mademki vergi kanunla
rını^ alâkalıların sübjektif haklarını ihlâl eder 
telâkkisi doğru değildir, yanlıştır ve bu bir atı
fet meselesidir, şu halde ilerisi için bir emsal teş
kil ötmemesini temizi bakımından bunu makabli
ne teşmil etmemek faydalıdır. Filhakika arkadaş
lar, bizim önümüze geçmişte tatbik edilen emsal
ler ileri sürmek suretiyle birçok teklifler getiril
mekledir. Fakat mümasil hâdiselerde bu hareket 
tarzının 2 - 3 sene sonra bir başka şekilde ortaya 
çıkması ister istemez âmme vicdanında, Meclisin 

' içtimai' adalet işinde bir prensibi olmadığı zeha
bını! uyandıracaktır. Bütün bunlara meydan ver

memek için, teklif yerinde görülmüş ve zaman bakı
mından da ancak kanuniyet kazandığı tarihten 

ı itibaren tatbik edilmesine ait hüküm sevkedilmiş-
tir. 

Burada, Behzat Bilgin arkadaşımızın noktai 
nazarına tamamen aykırı olarak, ilerde komisyon
da ve Mecliste emsal teşkil ederek gelinmesin di
ye kabul edilmiş bir prensip meselesi vardır. Bu 
itibarla tadil şeklinin temayüllerinize daha uy
gun! olduğu kanaati ile tasvibinize mazhar olaca
ğını ümit ediyorum. Mahaza takdir yüksek heye
tinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN KA

LAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Fethi* Çelikbaş arkadaşımız vaziyeti ber-
tafsÜ izah ettiler. Bendeniz de kısaca birkaç 
söz ilâve edeceğim. 

Malûmu âlileridir k i ; muayyen bâzı hususat 
ve şerait haricinde, çıkmış olan bir kanunu ma^ 
kabine teşmil etmemek hukukun ana prensip-
lerirlden biridir. Bu, böyle olmakla beraber 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 81 nci 
maddesindeki sarahat ile de ömrü, ancak Gelir 
Vergisi Kanununun ücretlere taallûk eden mad
desinin tatbik edileceği 1 Mart 1951 tarihine 
kadar olduğu ifade edilen ve ömrü ancak bu ta
rihle takyit edilmiş olan bu istisnaiyetin Gelir 
Verdisi Kanununun bu maddesinin tatbika gir
mesiyle ortadan kalkmış olmasını müktesep bir 
hakkın ihlâli mahiyetinde telâkki etmek hata 
olun Çalışmakta bulunan Devlet memurlarına 
nazşran kabul edilmiş olan bu istisnai hükmü
nün bugün için kabulü dahi dul ve emekliler ile 
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onların yetimleri için favorlu bir vaziyettir. 45 
liradan başlamaktadır. Emekli, dul ve yetimle
rin bu isisnaiyet haddinin 75 liradan başlaması 
kendileri için, bugünkü hayat şartlarının ağır
lığı içinde kabul edilmiş farklı bir istisnaiyet 
olduğunu kabul etmemiz yerinde olur. Vaziyet 
bu merkezde olmakla beraber bugüne kadar 
çıkmış olan birçok kanunların vergi istisnaiye-
tini ve tarh ve tahakkuk ettirildiği halde bâzı 
vergilerin tahsil edilmemesini âmir bulunan 
hükümleri katiyen makabline teşmil edilme
miştir. Numaralarını ve ihtiva ettikleri hüküm
leri itibariyle bunları birer birer huzurunuza 
arzediyorum. 
j 4942 numaralı Kanunun geçici ikinci madde

si. Köy muhta, imam, kâtip, bekçi ve korucula-
riyle çiftçi mallarını koruma işlerinde çalıştı
rılan bekçi ve korucular adına gerek şahsan, 
gerekse ita âmiri veya sayman sıfatiyle tahakkuk 
ettirilmiş olup da kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tahsil edilmemiş olan Kazanç, ik
tisadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileriyle zamları silinir ve tarihten 
evvelki zamlar için bunlar adına vergi salınmaz. 
Tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

Misal 2 : 
5376 sayılı Kanunun geçici birinci mad-

resi : Mesleki çiftçilik olanlara çiftçilerin 
kendilerine ait istihsal vasıtalariyle başka çift
çilerin istihsal işlerinde ücretle çalışmalarından 
dolayı tarh ve tahakkuk ettirilip de tahsil edil
memiş olan kazanç vergilerinin kayıtları silinir. 

Misal 3 : 
4920 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi: 

Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet 
Orman işletmeleri, adına 1945 yılı sonuna ka
dar tarh ve tahakkuk ettirilmiş olup henüz tah
sil edilmemiş bulunan Kazanç, Buhran vergile
riyle ruhsat tezkeresi harçları, zamları ve ceza
ları silinmiş olduğu gibi 1945 yılı sonuna ka
dar olan devreye ait alarak yeniden bu vergi 
ve harçlar tahakkuk ettirilmez. 

Aynı kanunun geçici ikinci maddesi: (Köy 
muhtar, imam. kâtip, bekçi ve korucuları ile 
çiftçi mallarını koruma işlerinde çalıştırılan 
bekçi ve korucular adına gerek şahsan gerek
se ita âmiri veya sayman sıfatiyle tahakkuk et
tirilmiş olup da kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar tahsil edilmemiş olan Kazanç, İktisadi 
buhran, Muvazene ve Hava kuvvetlerine Yar

dım vergileri ile zamlar silinir ve bu tarihten 
evvelki zamanlar için bunlar adına vergi salın
maz. Tahsil edilmiş olanlar geri verilmez) de
mektedir. 

5367 numaralı Kanun : 
Geçici madde — Mesleki çiftçilik olanlara, 

çiftçilerin kendilerine ait istihsal vasıta1 arı ile 
başka çiftçilerin istihsal işlerinde ücretle çalış
malarından dolayı harç ve tahakkuk ettirilip de 
tahsil edilmemiş olan Kazanç vergilerinin kayit-
ları silinir. 

4920 numaralı Kanun: 
Geçici madde 1. — Orman Genel Müdürlü

ğü ve buna bağlı Devlet Orman işletmeleri adına 
1945 yılı sonuna kadar tarh ve tahakkuk ettiril
miş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan Ka
zanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harç
ları, zamları ve cezaları silinmiş olduğu gibi 
1945 yılı sonuna kadar olan devreye ait olarak 
yeniden bu vergi ve harçlar tahakkuk ettirilmez. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun birinci mad
desi gereğince Orman İdaresiyle işletmelerinin 
muaf bulundukları vergiler ile zam ye cezaların
dan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olan
lar silinmiştir. Adı geçen vergiler bu zamana 
ilişkin olarak yeniden tahakkuk ettirilmez. 

5050 numaralı Kanun : 
Madde 1. — 26 . IV . 1944 tarih ve 4553 sa

yılı Kanun gereğince salınan toprak mahsulleri 
vergisinden henüz tahsil edilmemiş bulunan 
artıklar her türlü cezalariyle birlikte silinmiştir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, 81 nci madde 
ile 1 Mart 1951 tarihine kadar verilmiş olan 
bir hakkın Gelir Vergisi Kanununun ücretlere 
taarûk eden maddesinin meriyete girmesiyle 
ortadan kalkmış olmasını da müktesep bir hak
kın ihlâli mahiyetinde telâkki etmemek icabe-
der. Vakaa bu olduğu gibi bugünkü geçim şartla
rının ağırlığı karşısında evvelce muvakkaten 
verilmiş olan 75 liralık istisnaiyet haddinin, ar
tık bir zamana mukayyet olmaksızın devamını 
istihdaf ve temin eden yeni tasarı ve kanunu da 
yeni bir tesis olarak kabul etmek icabeder. 

Malûmualileridir ki arkadaşımız tarafından 
yapılan teklif 1 Mart 1951 tarihine kadar teka
üde sevkedilmiş olanların dul ve yetimlerine ta
allûk etmekte idi. Bu tarihten sonra emekliye 
sevkedilecekler için istisnaiyet haddi 45 lira idi. 
Biz aynı durumda olan iki vatandaş arasında 
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bir fark yaratmayı doğru bulmadık. Bu itibarla 
komisyonunuz bu 75 lirayı daha teşmil ederek 
1 Mart 1951 den sonra tekaüde sevkedilecekler 
için de kabul etmiştir. Bu itibarla huzurunuza 
sevkedilmiş olan kanun arkadaşlarımızın bâzı
ları tarafından iddia edildiği gibi evvelce veril
miş olan ve müktesep bir hak teşkil ettiği be
yan olunan bir hakkın ihlâli mahiyetinde değil
dir. 

Tasarının sevkedildiği şekilde kabulünü rica 
ederim. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, arkadaşlarım iddia ediyorlar, 
diyorlar ki, burada bir hakkın iadesi mevzuuba-
his değildir. Halbuki bir hakkın iadesidir sözü 
burada tamamen yerinde bir tâbir ve yerinde 
bir sözdür. (Değil sesleri) Müsaade buyurun 
efendim, tetkik edilirse ortaya hakikat çıkar. 
Emekli Kanunu bunlara bu hakkı tanımış 75 li
raya kadar vergi muafiyetini kabul etmiştir. 
Gelir Vergisi çıkınca bu muafiyet haddini kal
dırdı. Fakat üç ay sonra şu anda bu hak tek
rar kendilerine tanındı. Demekki arada üç ay
lık bir açık var. Üç ay evvel istifade ediyor
lardı, ondan sonra kaldırıldı. Şu halde acaba 
adaletsizlik bu aradaki üç aylık müddette de
ğil midir? 

Sonra bugün kabul ettiğimiz kanunla bun
lara bu hak gene tanınıyor. Filhakika onların 
raporunda derpiş edilen bu husus şayanı tak
dirdir. Yalnız 1951 den evvel emekliye ayrıl
mış kimseler için değil, 1951 den sonra emekli 
olacaklara da muafiyet tanınması hak ve nasa-
fet kaidesine uygundur. Bizim istediğimiz şu
dur, biz diyoruz ki, mademki hayat pahalılığı
na asgari geçim indirimi için 75 lirayı kabul 
ediyorsunuz. Ve yine mademki evvelki kanun 
da bu hakkı tanımış, kabul etmişti, aradaki 
üç aylık müddet zarfında haksız olarak, ken
dilerinden kesilen vergiler de iade edilsin. 

Hazineye mal olan 2 -3 yüz bin liralık Ha
zine zararını göze almak, hak sahiplerinin za
rarını telâfi bakımından, adaletin tevzi ve te-
cellisi bakımından daha yerinde olur. Bu iti
barla teklifimiz 1 Mart İ951 den itibaren bu 
hakkın tanımasını derpiş etmektedir. Nazarı 
dikkatinizi celbederim, Bütçe Komisyonunca 
tertibedilen bu rapor da ekseriyet kararı ile 
çıkmıştır, fakat bizim noktai nazarımızı da ter
viç eden mütalâalar da olmuştur. 

Nihayet bu yalnız bendenizin şahsi noktai 
nazarı ve kanaati değildir. Maliye Komisyo
nunca bu inceden inceye tetkik edilmiş ve bir 
karajra varılmıştır. Binaenaleyh bu aynı za-
manjda bir komisyon kanaat ve düşüncesidir. 
Tasvibinizi rica ederim. 

BAŞKAN — Daha bâzı arkadaşlar da söz 
almıştır. Emin Bey komisyon nâmına hemen 
konuşmak istiyorsanız buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Sayın arkadaşla
rım, Daim arkadaşımızın konuşmalarının mes
nedi bunun bir hakkı müktesep teşkil ettiği 
noktasındadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 81 nci maddesi; 175 liralık istisnaiyet 
hadâinin, Gelir Vergisi Kanununun ücretlere 
taallûk eden maddesinin tatbik mevkiine gire
ceği; 1 Mart 1951 tarihine kadar olduğunu ifa
de etmekle keyfiyeti bir zamanla tahdit ve tak
yit etmiştir. Bu sarahat karşısında bunun mük
tesep bir hak olduğunu iddia etmek, müsaade
nizin, izahı güç bir şeydir. (Kaldırılır demiyor 
sesleri) Kaldırılır demiyor, kaldırmadık, ancak 
14 ay için, muvakkat bir devre için tanınmış 
olan istisnaiyet halini, bugünkü hayat şartla
rının ağırlığı karşısında zamanla tekyit etmi-
yer|k, şimdiden sonra müktesep bir hak olarak 
alâkalı vatandaşlara temin etmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla, kanunun bu sarahati karşısında, 
ortaida müktesep bir hak bulunduğunu iddia 
ve yerilecek hükümleri buna istinat ettirmek 
güçtür. Takdir ve karar yüksek heyetinize 
nittir. 

BAŞKAN — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar; meselenin safahatini arkadaş
lar anlattılar. Hakikaten bu mesele Bütçe Ko
misyonunda bir hayli münakaşayı mucip oldu. 
Bkiı arkadaşlar prensip itibariyle bu kanunun 
reddi noktasında fikirlerini serdettiler. Nihayet 
Grelir Vergisi Kanununun tatbikatından ücretliler!, 
maaşlılar, herkes istifade ederlerken bundan mah-
ruıiı olan, aynı zamanda daha evvel ellerine geçen 
parjadan daha az bir para geçen zümre yalnız ve 
yalhız yetim ve dullardır. Bu ciheti nazarı itibara 
alah, bunların istifadesinin de âtifet bakımm-
daıi lüzumuna kaani olan arkadaşlar, ekseriyet
le bu yolda bir geçici madde konulmasını kabule 
karlar verdiler. Bendeniz de bunun müktesep hak 
olduğu iddiasında değilim ve böyle de olamaz. 
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Ön kamıriııiı tatbâlsından; herkes istifade eder
ken bundan dul ver yetimlerin mahrum bırakıl
ması ve yalnız, bunlar üzerinde prensip dâvası 
ilerj sürülmesi kendileri iein bi / şanssızlıktır. 
Şimdi-mesele tebellür etmiştir. Bu zümrenin de 
Gelir Vergisîndea istifadeleri tahtı tejnine alın
mış yaüji asgari, geçim haddi 75 lira olarak kabul 
edilmiştif. MueiM münakaşa ©lan mesele, bu 
hakkın sene başından itibaren mi, kanunun me
riyet tarihinden.itibaren mî muteber olması key
fiyetidir; Binaenaleyh bir prensip meselesini ele 
almaya lüzum ve zaruret vardır. Bu dul ve ye
timleri sevindirmek maksadiyle bunlarını mağdu
riyetini nazara alarak bunlara bir atıfet yap
makta bulunuyor ve bu kanuna çıkarşyoruz. Bu
nun sene başından itibaren kabulünde ne mah
zur vardır? Bunu daha evvele alırsak içtimai bir 
hizmet yapmış oluruz. Binaenaleyh bu işin sene 
başından itibaren meriyete girmesinin kabulünü 
bilhassa 'rica ediyorum. 

BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, komisyon adına konuşan komisyon 
sözcüsü ve Başkânvekili arkadaşlarımızın noktai 
nazarlarına, kenddkrini dinledikten sonra da iş
tirak imkânını maalesef bulamıyorum., • ... 

Diyorlar, M, biz bunu 1 Mart 1951 tarihînden 
itibaren tatbik edecek olursak ilerde bu Meclise 
kötü bir emsal vermiş oluruz, zaten şimdiye ka
dar bütün maziye raci kanunlar öyle emsallerden 
çıkmıştır,.! Bu mütalâada isabet olmadığını tak
dir-buyuracağınıza eminim. Çünkü gerçi Meclis
ten bâzı maziye raoi lüzumsuz kanunlar, bâzı ver
gi tedbirlerinin birbirini zinciıiiyerek maziye 
rücu etmesi gibi haller çıkmış olabilir. Bunların 
hepsi bir zaruretin icabıdır. Vergi kanunu tan
zim edilirken haksızlık olmuş olmasaydı ve ka
nunda bütün ihtimaller evvelden derpiş edilmiş 
olsaydı verginin sonradan tadiline ihtiyaç hâsıl 
olmazdı. 

Maalesef kanunlarda ihtimaller derpiş edil
mediği içindir ki ;"•'haksızlıklar ortaya çıkmakta 
ver bu-tadillere zaruret hâsıl olmaktadır. Nitekim 
bu dul; yetini ve'emekli maaşlarında bunu bilfiil 
gördük, i Hart 1951 tarihinde ağlaşan ve sızla-
şari. vatandaşlar- karşısında hepimiz müteessir 
olduk, fakat bu bii: haktır demedik. Derhal dedik 
ki; bunu Büyük Millet Meclisi tashih edecektir. 
Bu, o gün tashih edilebilirdi. Ama dedik ki; ikin
ci maaşın tediyesine daha vakit vardır, Meclisin 
elinde de diğer bâzı mühim işler bulunmaktadır, 
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isticale lüzum yoktur. Binaenaleyh Meclisin ve
ya encümenin gecikmiş olması bu vatandaşların 
mağdur, bir mevkide kalmaları için bir sebebi kâ
fi olabilir mi? Şayet Bütçe Komisyonunun elin
de daha işleri bulunsa ve bu kanuna Kasımda 
sıra gelseydi, bu vatandaşların mağduriyetleri o 
zamana kadar devam edecek miydi? Bunu hangi 
prensibe göre müdafaa ediyorlar? Diyorlar ki, 
kanunda umumiyet ve daimiyet lâzımdır. Kanun 
bu şekilde kabul edilirse umumiyet ve daimiyet 
kalır mı? 

1 Mart 1951 den önce bir vergi rejimi vardı, 
Bu vergi rejimi Gelir Vergisi Kanunundan son
ra tesis edilmiştir. Bu rejimin Gelir Vergisi Ka
nunu ile ortadan kalkacağı malûm olduğu halde 
bu rejimin devamını temin edecek maddenin 
Gelir Vergisine ilâve edilmemesi bir taktik eseri 
değilse, muhakkak bir zühuldür. Bunun taktik 
eseri olup olmadığını bilemem. Muvakkat bir 
zaman için emekli, dul ve yetim vatandaşların 
aldatılmış ve avutulmuş ve ondan sonra da tek
rar maaşlarının azaltılması görüşünde ittifak 
edilmiş olduğunu iddia edecek değilim. Ben 
yalnız vâzn kanun olarak şunu teemmül etme
ğe mecburum: Bu kanun, bahusus Gelir Vergi
sinden sonra çıkmış olduğuna göre, bıı vatan
daşların da Gelir Vergisindeki asgeri indirim
lerinin daha yüksek seviyeye çıkarılmamış ol
ması sırf bir zühul eseridir. Gelir Vergisi Ka
nunu ile bu vergi rejiminin devamını temin 
eden, yani bu esaslara tâbi olacaklarına dair 
maddenin bu kanuna ilâve edilmemiş olması
dır; Vaziyet budur. Binaenaleyh bugün, vâzn 
kanuna taktik isnat edemiyeceğimize göre, onun 
bir zühulünü ortadan kaldırmak mecburiyetin
deyiz. 1 Mart 1951 tarihinden evvel 14 ay de
vam eden bir rejim var. Keza bugünden sonr.ı 
14 yıl, 24 yû\ devam edecek olan bir vegi rejimi 
var. Şimdi hangi mantıkla diyebiliriz ki, bu iki 
vergi rejimi arasuıda 1 Mart 1951 tarihinden 
1 Ağustos 1951 tarihine kadar devam eden müd
det ekstra bir rejimdir, bu^ müddet için vatan
daşlara hiçbir hak yoktur, kendilerine yapıl-
rış olan noksan tediye telâfi edilmez. Bunu bu 
»suretle mütalâa etmek ne kanunların umumi
yeti ve daimiyeti prensibine, ne hak ve mua
delet prensiplerine, ne de bizim çalışmalarımız
da vatandaşlara karşı mükellef bulunduğumuz 
sürat prensibine uymaz. Çünkü bu vaziyet, bu 
kanunun geç çıkmasından meydana geliyorsa 
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vatadaşlar o zaman diyebilirler ki; mademki 
bir Martı mütaakıp bir kanunun yapılması dü
şünülüyordu, bu kanunu neden hemen tezekkür 
etmediniz? Sizin formaliteleriniz yüzünden bi
zim için neden üç beş aylık bir hak ziyama se
bebiyet verilsin? Böyle bir vazıyet mevzuubahis 
değidir. Biz bu kanunu sekiz ay sonra dahi 
müzakere edecek olsak, bir zühul ve nisyanı 
tashih edeceğimiz için yine "• makabline şâmil 
olacaktır. Fethi Çeilikbaş arkadaşım şu pren
sibe dayanarak asgari geçim haddi için bu va
tandaşların başka bir kategoriye alındığını söy
lediler. Elbet dört çocuklu bir ailenin asgari 
geçim haddi ile bekâr vatandaş için asgari ge
çim haddi bir midir? Sorarım Fethi Çelikbaş ar
kadaşıma? Her vatandaş için içtimai durumuna 
göre bir asgari geçim haddi tâyin edilmiştir. 
Emekli, dul vatandaşlar için de içtimai durum
ları nazarı itibara alınmıştır. Bunların ne maaş
larının yükselmesi mevzuubahistir, ne de kendi
lerine bir kazanç kapısının açılması mevzuuba
histir. Kazançla ilgileri kesilmiş, vatandaşlar
dır. Eğer yetim iseler kazanç imkânı için önle
rinde uzun seneler bulunan vatandaşlardır. 
Bunlar bir yetim hakkı, bir de artamıyacak sa
bit bir hak olduğu için asgari geçim haddinin 
başka olması doğrudur. Bunu insafla, muadelet
le karşılamak lâzımdır. însaf ve muadelet bakı
mından bu tasarıda tesis edilen muafiyetin 1 
Mart 1951 tarihine ircaını bendeniz teklif edi
yorum. 

SÎNAN TEKBLÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz, bir emekli öl
düğü zaman onun maaşı geriye bırakmış olduğu 
vârislerine bir fazla ilâvesi suretiyle taksim edi
lir. Meselâ bir insaıiın üç vârisi varsa, öldükten 
sonra maaşı dörde taksim edilir ve b'jrisi Dev
lete kalır, üçü de yetimlere, dullara taksim edi
lir. 

Arkadaşlar, bugün dul ve yetimlerin mâruz 
kaldıkları vaziyeti içimizde bilmiyen hiçbir ar
kadaş yoktur, Bunların en çok maaş alanları 
için 75 lira vaktiyle vergiden muaf tutulmuştu. 
Bunlar arasında maaşı 75 liradan daha çok 
olanları da vardır. 

Arkadaşlar, gerek Gelir Vergisi gerek Emek
li Kanunu yapılırken bu Meclisin ne gibi bir ha
leti ruhiye içinde bulunduğunu biz kendimiz ya-
kînen bildiğimiz için, Gelir Vergisi • Kanunu 
mevzuubaJbJS olurken Emekli Kanuutuadan da baih-
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setoiiştik, Fakat 75 liranın nazarı itibara alın
ması unutulmuştur. Ne zaman ki memurlar hak
kınca Gelir Vergisi tatbik edildi, o zaman 75 
lira maaş alanların ellerine 75 lira da, geçmedi. 
Bunların mâruz kaldıktan bu kötü vaziyet Bü
yük Millet Meclisine ve icabeden yerlere ve ga
zete sütunlarına feryatla geçti ve duyuldu. Hü
kümet hatayı anladı, netice itibariyle de bu ka
nunu yaparak Meclise şevketti. Sevfcetmiş oldu
ğu kanun gene dul ve yetimlerin 75 lirasının 
muaf tutulması esasını sağlamış olduğu halde 
Büllçe Komisyonu bunu başjka şekle ifrağ etti. 
Hiç? şüphe yok ki, Bütçe Komisyonu bu işte 
haklı îdi. Ama tasarruf' zihniyetinin bu gibi za
vallı perişan insanlar hakkında tatbik edilmeme
li lâzımgelirdi. Çünkü bu 75 liranın onlar için 
bir : hakkı müktesep olduğunu Hüktüımet kabul 
etmjiştir ve onun üzerine de bu kanunu getirt-
miş|ir. Demek ki, Hükümet yapılmış olan ha
tanın tashihine teşebbüs, etmiştir. Şimdi bu za
vallı insanlar hangi makama müracaat edecekler 
acaba? Tabiî yine Hükümete. Hükümet bunla
ra haklarını vereceğini tebliğ ettikten ve onlar da 
bunu bütçelerine koyup masraflarını bu gelirle
re göre tanzim ettikten sonra bu kanun kabul 
edilmezse bunların ellerine geçen bu noksan pa
ra ile halleri ne olur ve tekrar haklarını kimden 
isterler? Soruyorum!.. 

Eica ediyorum Emin Kalafat'tan bu işi bı
raksın. Bu zavallıların haklarını verelim. Emek
liye ayrılmış bu zavallı insanlar sizden hakları
nın verilmesini beklemektedirler. Arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonunun kararını reddetmekle onla-

j ra karşı olan alâka ve ilgimizi gösterelim. Rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü... 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

K A İ J A F A T J Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar, evvelâ sık sık huzurunuza çıktığım için 
affını rica ederim. 

Bayın Sinan Tekeliöğlu'nun bendenize vâ-
| ki olan ricasını, yapmış olduğum vazifenin 
j mahiyeti bakımından, 'zait addederim. îfade-
I sine çalıştığım mütalâa ve kanaatler, sözcüsü 
| bulunduğum > komisyonumuzun ve dolayısiyle 
| sizlerin kanaat ve mütalâalarınızda. Sözlerim-
| deki bu mahiyeti bilhassa belirtmek isterim ve 

bunu bir zaruret addederim. 
• Çok nıuhterem arkadaşlarım, bu mevzu ile 
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alâkadar olan Vatandaşlarımızın müşkül du
rumları hakkında söylenen heyecanlı sözleri 
benimsememek v^ bunu? takdirden geri kaldı
ğımızı İfade etmek haksızlık olur. Muhakkak
tır ki, bu mevzudaki hassasiyetimiz, en he
yecanlı konuşan arkadaşlarımız kadardır, da
ha az değildir. , .-* 

Sayın Behzat Bey ve kendilerini takip eden 
Generalin ifadelerine mesnet teşkil eden ve 
kendilerinin çok kuvvetli buldukları taraf, 
Gelir Vergisi tedvin edildiği zaman ortada bir 
zühul olduğu ve bunun düşünülmediği keyfi
yetidir. , 

Çok muhterem arkadaşlar, her zaman de
diğim gibi yine esas prensip addettiğim bir 
noktaya sadık kalarak rakam ve tarih söyliye-
ceğim. 

Arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanununun nu
marası 5421 dir, tarihi de 3 . VI. 1949 dur. 

Emekli, dul ve yetimlerinin 75 liralık istis-
naiyet haddinin 1 Mart 1951 tarihinde sona ere
ceğini âmir bulunan Emekli Sandığı Kanunu
nun numarası ise 5434 tür. Yani bu kanun 
Gelir Vergisinden sonra çıkmış olan bir ka
nundur. Bu itibarla Gelir Vergisinde unutul
duğu, zühul edilmiş ol<t4&u ifade edilemez. Ge
lir Vergisinde unutulmuş olsa idi ondan son
ra çıkmış olan Emekli Sandığı Kanunu bunu 
bu şekilde bir zamanla takyit etmezdi. Bina
enaleyh bugün öne sürülmekte olan iddiaların 
daha Emekli Sandığı . Kanununun kabulü sı
rasında hazırlanmış olduğu ve 81 nci madde
deki sarahatle bu gibi talep ve iddiaların ön
lenmek istenildiği gayet aşikârdır. Bu itibar
la ortada bir zühul veya politika olması ihtima
li vardır, diyerek dikkatlerinizi başka taraflara 
çevirmeye çalışmak doğru olmaz. Bu itibarla 
bu sınıfa olan alâka ve Merhametimizin en az 
bu mevzuun lehinde konuşan arkadaşlarımız ka
dar olduğunu söyliyerefc* sırf bir prensibe ve 
mevcut kanunlara sadık kalmaya çalıştığımızı 
ve vereceğiniz karar ile şimdiden sonraki me
saimizde his, merhamet; ve atıfete mi yoksa 
prensip ve kanunlara mı bağlı kalmaklığımız 
icabettiği hususunda bizlere bir direktif vere
ceğinizi işaret ve ifade etmekle beraber tasa
rımızın aynen kabulünü rica ederim. Takdir 
sizindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında daha dört ar
kadaş söz almış bulunuyorlar. (Reye sesleri). Ki-
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| fayeti müzakere önergesi de verilmiştir, ten

sip ederseniz bu arkadaşlara da söz verelim. 
(Reye sesleri). Şunu da açıklıyayım; Necip 
Bilgej Nedim GÖknil, Behzat Bilgin arkadaşla
rımız söz almışlardır. Kifayeti müzakere öner
geleri de vardır. (Kifayeti müzakere önergesi 
okunsun sesleri). 

Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Şimdi ayrıca maddelerin tadili hakkında 
önergeler vardır, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu raporunun reddiyle Mali

ye Komisyonu raporunda zikredildiği veçhile 
mağdur vatandaşların 1 Mart 1951 tarihinden 
itibaren haklarının tanınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Komisyonunca hazırlanan geçici mad

denin kabulünün oya arzedilmesini teklif ede
rim. 

Siird 
Mehmet Daim Süalp 

BAŞKAN — Bu önergelerin dikkate alın
masını kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri). 
önergeler dikkate alınacak olursa komisyona 
verilecektir. 

Teklif şudur : 1 Mart 1951 den itibaren tat
bikini istemektedir.. (Olmaz sesleri) Elimizdeki 
müzakeresini yaptığımız şeyde bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 75 liralık asgari 
geçim indiriminin tatbiki teklif ediliyor. De
minden beri münakaşa bunun üzerinde cereyan 
ediyor. Binaenaleyh bu önergeyi tasvibinize arze-
diyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. (Alkışlar) 
Olmadı. Müsaade buyurun.. İhtilâf çıkacak. 
önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksın

lar.. Lütfen oturunuz. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. (Alkışlar) 

I 
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Komisyona veriyoruz. Bütçe Komisyonu ra

poru reddedilmiştir. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE'KÎLÎ 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Komisyona 
gitmesine lüzum yok. 

BAŞKAN — O halde geçici maddeyi okutu
yorum. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun şümulüne 
girenlerin 1 . I I I . 1951 tarihinden itibaren aldık
ları aylıklar hakkında da birinci madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim, bu geçici maddeyi Ma
liye Encümeninin tanzim etmiş olduğu tasarıdan 
alıyoruz. 

Bu maddeyi tasvibinize arzediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(Değişti sesleri) (Olmaz sesleri) 
BAŞKAN — Efendim arzedeyim, geçici mad

de ile bu maddeyi bir mütalâa etmiyelim. Geçi
ci madde ayrı bir kaide koyuyor. Gayet tabiî ka
nunda yeni kabul ediliyor, yürürlüğü de yayını 
tarihinden itibarendir. 

Madde hakkında söz istiyen yok. kabul eden
ler... Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı snirütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni 
Yok. Tasvibinize arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazhar Şener tasarının tümü hakkında söz 
istiyor. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, deminden beri bu kanunun hükmü
nün 1 Mart 1951 tarihinden yürürlüğe girmesi 
hususunda 2 tez çarpıştı. Bendeniz bu kanunun 
tamamen aleyhinde olduğum içindir ki, o za
man müzakerelere iştirak etmedim ve son ola
rak söz almayı tercih ettim. 

Arkadaşlar, Emin Kalafat arkadaşımızın da 
dediği gibi, benim bu tasarıya muhalefetim ha
kikaten bir talihsizlik olmuştur. Çünki tasarı
nın mevzuu birtakım emekli, dul ve yetimler gi
bi hakikaten merhamet ve atıfete daima lâyık 
görülen kimseleri ihtiva etmekte bulunmakta- j 
dır. Bu bakımdan bendeniz buna muhalefet et-. 
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mefde hakikaten böyle bir talihsizliğe uğramak
tayım: Fakat teselli bulduğum tek nokta, mese
lenin bir prensip meselesi olduğudur. Bu ka-
nu iu bu şekilde kabul etmiş olmakla meycut 
bir :| sistemin zedelendiği içindir ki, ben buna 
muhalefet ettim. Müsaade ederseniz niçin pren
sip | meselesidir anlatayım: 

JBAŞKAN — Oylarını kullanmıyanjar varssı 
lütfen oylarını kullansınlar. 

jMAZHAR ŞENER (Devamla) — 5421 sayılı 
Kamunun 32 nci maddesi bu vergiye tâbi olan 
mükellefler için medeni hal ve aile durumlarına 
göre bir asgari geçim indirimi tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Bu asgari geçim indirimi, ister, 
hizjjaet erbabı, ister tüccar, ister serbest meslek 
erbibı olsun, gelir membaı hangi neviden olur
sa <j>lsun bilûmum Gelir Vergisi mükelleflerine 
seyyanen tatbik edilir. 

Şfimdi bu tasarı ile Gelir Vergisine tâbi mü
kellefler arasından bir grup alınarak bunlar 
için1; ayrı bir geçim indirimi tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

arkadaşlar, eğer bu tadille hizmet gelirinin 
diğer gelirlere nispetle rüçhaniyeti haiz oldu
ğu ve ayrı bir muamele görmesi lâzımgeldiği, 
yan i Gelir Vergisinde diskriminasyon sistemine 
yer jverdiğimiz şeklinde bir hükmü ifade etsey
di, gendeniz, bunu kabul ve müdafaa ederdim. 
Fakftt görülüyor ki, bu böyle değildir, sadece 
hizniet gelirlerinden muayyen- kimselerin geliri 
için hususi bir muafiyet, umumi hükümler dı
şında ayrı bir geçini indirimi tatbik edilmekte
dir. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Bir işçi 
tasavvur edin ki, ayda 40 ^ 50 - 60 lira yahut 
1,5 - 2) lira yevmiye alıyor, fabrikada sabahtan 
akşama kadar çalışıyor bu vatandaş, Gelir Ver
gisi karşısında 45 liralık muafiyetten istifade 
.edecek ve 45 liranın üstündeki istihkakından 
vergıi verecektir, öbür taraftan, eğer bu teklif 
kanuniyet kesbederse, hiç çalışmıyan, ağacın 
gölgesinde yatıp nargile içen bir emekli, ran-
tiyeri 75 liraya kadar muafiyetten istifade ede
cek, 152 liraya kadar olan maaşından da 75 li
ralık bir tenzilâta tâbi tutulacaktır. Mesele 
adalet hislerimizi rencide etmesi bakımından da 
kabı}le lâyık değildir kanaatindeyim. 

Şpmdi arkadaşlar, tasarının tek mesnedi, 
Eemtekli Sandığı Kanununun geçici 81 nfei mad
desinin hükmüdür. Sayın arkadaşlarımız izah 
ediyorlar ve 1 Mart 1951 tarihinde Gelir Vergi-
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sinin yürürlüğe -girdiğinde bütün memurlar 
bundan istifade ettiği halde birkısım emekli, 
dut ve yetimler bundan istifade etmedi, hattâ 
buna nazaran ellerine daha az para geçiyor 
diyorlar. Mukayese yapmak için sadece 1 Mart 
1951 tarihini değil, Gelir Vergisinin yürürlüğe 
girmeden evvelki tarihi, nazarı itibara almak 
lâzımdır. 

Şimdi Gelir Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten evvelki mevcut vaziyet şudur: 
Bütün hizmet erbabı ister emekli, ister memur, 
isterse yetim ve dul olsun aynı hükmilere tâbi 
idi ve dört nevi vergi vermekteydi. 1949 sene
sinde Emekli Kanunu hazırlanırken bir geçici 
81 nci madde sevkedilmiştir. Müsaadenizle bu 
maddeyi okuyacağım. 

(Geçici madde 81. — Gelir vergisi kanunu
nun ücretlere ait hükümlerinin uygulanmasına 
başlandığı tarihe kadar emekli, âdi malûllük, 
yazife malûllüğü, son hizmet zammı veya dul ve 
yetim aylıklarında; Kazanç, iktisadi Buhran ve 
Muvazene vergileri....) dedikten sonra B fık
rasında (Zamlarla birlikte 75 liraya kadar (Dâ
hil) olan emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü 
ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ive 
bunlardan bu miktarı aşanların 75 lirası) nın 
da bütün bu vergilerden muaf olduğunu söyle
mektedir. 

Görülüyor ki, madde vaz'ettiği muafiyeti, Ge
lir Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tari
he kadar diye, takyit etmiş bulunmaktadır. Şu 
halde vaziyet ne oluyor? Bu kanunla, Emekli 
Sandığı Kanunu ile dul ve yetimlerin Gelir Ver
gisi Kanunundan istifadeleri nevama takaddüm 
etmiş olmaktadır. Emekli Sandığı Kanunu 1949 
da yürürlüğe girmiştir. Halbuki Gelir Vergisi 
Kanununun hizmetlilere ait hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şu bakımdan 
emekliler aleyhine her hangi bir vaziyet bahis 
mevzuu değildir, arkadaşlar. Çünkü emekli, dul 
ve yetimler, Gelir vergisinden edecekleri istifa
deyi zaten Emekli Sandığı Kanununun yürür
lüğe girmesiyle etmişlerdir. Bu bakımdan; 1 Mart 
1*951 tarihinde, dul ve yetimler haricinde kalan 
hizmet erbabı Gelir Vergisinden faydalanmış
lardır. Şu halde sorarım size, bu kanun tasarısı
nı teklif eden Hükümetin gerekçesinde yegâne, 
mesnet teşkil eden mağduriyet, haksızlık varını 
dır? Bir haksızlık olmuştur, bütün memiHİarm 
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ellerine daha fazla para geçerken dul, yetim 
ve emeklilerin /ellerine daha az para ^geçtiği 
iddiası yârit değjlçlir. 

BEDRİ £JEDÎM GÖKNÎL (İstanbul) — 
Realite budur. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Realite de
ğildir. Müsaadenizle arzedeyim: 1949 tarihinde 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe .girme
sinden ,e¥yel. dul ve yetimlerin .eline geçen para., 
Gelir Vergisi ^yürürlüğe girdiği -tarihten aansa, 
geçen paradan daha azdır. "Kani Gelir Vergisi 
Kanununun ,temin i ettiği istifadeyi bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden bir ; buçuk sene evwel 
Emekli Sandığı Kanunu temim .etmiş bulunmak
tadır. Bu ibalpmdan mukayeseyi Gelir Vergisi 
Kanununun yürürlüğe,girdiği tarihle, değil Emek
li Sandığının yürürlüğe .girdiği tarihten itibaren 
yapmak .lâzımda*. 

Bir de acaba, böyle bir prensibe-aykım olmakla. 
beraber, bütçe vaziyetimiz buna imkân vermekte 
midir 1 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel görüştüğü
müz ve üzerinde uzun münakaşalar cereyan eden 
ve bütün,köylüleri alâkadar eden Hayvanlar Ver
gisi mevzuun^ bu imkânsızlık neticesinde bu ver
giyi 1952 yılından itibaren kaldıramadığım^ 
hepinizce malûmdur. Şu halde böyle bir imkân
sızlık t mevcut iken yo asıl memleketin unsuru 
aslisini teşkil eden köylü sınıf ınm menfaatlerini 
herşeye takdim etmemiz icabederken bir takım 
mânasjz ve mucip sebeplerden mahrum iddialarla 
bu açık bütçeye yeniden 1,5 milyon gibi yeni bir 
yük yükliyen bir teklif, bendenizce şayanı kabul 
oiıuamalıdiî. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da arzedeyim ki, 
bu mevzuda; dul, yetim ve emeklilere diğer me
murlar haricinde ve onların fevkmda geçim in
dirimi tesbit eden hiçbir memleket yoktur. 
Bendeniz alâkadar dairesinde tetfcik ettim. Ba
kınız arkadaşlar, îngitere, Fransa, Amerika, Ka
nalda, Avustralya ve Belçika kanunları gözden 
geçirilmiş, êmekli dul ve yetim maaşlarında 
vergiden muafiyete dair bir hükme tesadüf edi
lememiştir. 

YUSUF ZİYA TUNTAŞ (Tekirdağ) — Bi
zim memleketin şartları onlarınki gibi mi?... 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Şu halde 
arkadaşlar, bendeniz bu kanunun reddine taraf
tarım. -Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
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BÂŞ&A# — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNlL (istanbul) — E-

fendian, Yüksek Meclis bu meseleyi kökünden 
halletmiştir ve hakkın in kakı Yüksek Meclisin 
tasvibine iktiran etmiş ve üzerinde münakaşaya 
imkân kalmamıştır. 

BAŞKAN — Lebinde konuşacaksınız. 
BEDRİ NEDİM GÖKNlL (Devamla) — 

Evet lehindeyim. Yalnız bendenizin şahsi kana
atime göre bugün verilen bu karar birçok zaval
lıların sarih haklarından mahrum kalacakları ci
hetinin bizim Devlet makamları tarafından da
ha evvelden bilinmesi ve bir şikâyete mâruz ka
lınmadan önleyici tedbirler alınması icabederken 
fiilen bu zavallıların ellerine az para geçmesine 
yol açan Gelir Yergisi Kanununun tatbikına in
tizar edilmesidir. Bu yüzden dul ve yetimlerin 
maddeten mutazarrır oldukları keyfiyeti bir 
realitedir. Bu Meclis bu kararı almakla nihayet 
bu hakkı teslim etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu karar o kadar ye
rindedir ki, emekli, dul ve yetimlerin aldıkları 
para bir gelir mevzuu dahi değildir, ve olmama
sı lâzımgelir. Çünkü bunlara verilen para bir 
nevi tazminattır. Gelir hizmet mukabilidir. Bu 
bir ücret değildir, gelir değildir. Ne şudur, ne 
budur. Bu itibarla şimdiye kadar bu mevzuun 
aleyhinde bulunan ve bâzı prensip meselelerine 
bağlanarak ileri sürülen mütalâaların yerinde 
olmadığı kanaatindeyim. Yüksek Meclisin kara
rında isabet edeceğinden şüphe etmiyorum. Bü
yük bir zavallı kitlenin minnet ve şükranlarını 
kazanacak olan bu kararın bir an evvel kanuni-
yet kesfoettoesini rica ederim. 

^ BAŞKAN — Tasarının tümü açık oya arze-
dilmiştir. 

Efendim, bundan evvel açık oya arzedilen 
tasarı için oylarını kullanmıyanlar lütfen oyla
rını kullansınlar... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — Bâzı suç ve Cezaların Affı hakkındaki 
5677 saytk Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun* 
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ma be Adalet komisyonları raporları [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmeğidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

1 Tedip ve tenkil hareketleri sırasında yabancı 
memleketlere iltica ve 5677 sayılı Af Kanunun
dan istifade ile memlekete dönen yoklama kaça
ğı, bakaya, saklı efradın askerlik muameleleri

nin tehirine dair kanun 

ItfADDE 1. — Çeşitli sebeplerle tedip ve ten
kil harekâtına mâruz kalmış olmalarından dola
yı Sabancı Devlet ülkelerine, iltica etmiş olan
lardan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 83, 84 
85, İ86, 89 ve 96 ncı maddelerine göre muamele
ye tâbi bulunanların işbu muamelelerinin ifası, 
567f sayılı Af Kanununun 6 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı müddet zarfında yurda dö
nüp resmî mercilere teslim olmaları partiyle, 1 
Nisan 1953 tarihine kadar tehir olunur. 

Bu gibilerden sevkedilmiş olanlar isterlerse, 
hizmetlerini sonra tamamlamak üzere, aynı ta
rihe kadar terhis edilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.., Etmi-
yetjder... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul 'edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

i MADDE 3. -— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddyi oyu
numa arzediyorum. Kabul edenler... Ttmiyenler... 
M^dde kabul edilmiştir. 

i Tasarının tümünü tasvibinize arzediyorum. 
Kibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ta-, 
sayı kanuniyet halini almıştır. 

I Efendim oturuma 15 dakika ara veriyorum, 
Kapanma saati : 17,50 

; [1] Birinci görüşülmesi 102 nci Birleşim tu-
taşağındadır. 
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Açılına saati: 18,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Sedat Baran (Çorum). 
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BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Gelir Vergisi Kanununun 24. maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair olan kanun tasarısı açık 
oya arzedilmişti. Oylarını kullanmıyanlar lütfen 
kullansınlar. 

5. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salahattin Benli'nin, gay-
rimenkule tecavüzün define dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) [1] 

BAŞKAN - r Etendim bu teklifin öncelikle 
görüşülmesine dair komisyon raporunda kayıt 
vardır. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Söz is
tiyorum. Usul hakkında.5 

BAŞKAN •*- İçtüzüğe göre bu hususta söz 
veremem efendim. 

Tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyenlor? 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Usul 

hakkında söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, gündeme baktığımız zaman gö
rüyoruz ki, 14,sözlü soru bir o kadar da tasarı 
ve kanun teklifleri vardır. Bazan bunlar dağıtı
lır, bazan da arkadaşlarımızın eline geçmez. Bu
nu düşünen kanun vâzıı, İçtüzükte bir 102 nci 
madde derpiş .etmiştir. Yüksek Başkanlıktan, 
Meclisin hukukunu siyanet bakımından 102 nci 
maddenin tatbikim rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Mehmet Daim Süalp arkadaşı
mızın teklifi 102 nci maddenin tatbikidir. 102 
nci maddede deniliyor ki: 

«Bir kanunun görüşülmesine başlanınca 

[1] 249 sayûı basmayanı tutanağm sonundadtr 

başkan gerekçe raporlariyle maddeler tümünün 
okunması gerekli olup olmadığını Kamutaydan 
sorar. 

Gerekli görüldükte bunlar ayniyle okunur.» 
Binaenaleyh bu raporların daha evvelden he

yeti muhteremeye tevzi edilmiş bulunması Baş
kanlık Divanınca nazarı dikkate alınarak bun
ları okumuyoruz. 

Şimdi tasvibinize arzediyorum. Bu raporla
rın baştan nihayete kadar birer birer okunma
sını kabul edyiorsanız o suretle hareket ederiz. 

Raporların okunmasını kabul edenler.. Et-
miyenler.. Raporların okunması kabul edilme
miştir. 

KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem arT 
kadaşlar, huzurunuza getirdiğimiz, ğayrimen-
kule vâki tecavüzün defi hakkındaki kanun 
teklifi, bir memleket ıstırabinın imkân nispe
tinde giderilmesi için hazırlanmıştır. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile memle
ketimizde bilhassa arazi hudutlarının münazaa 
ve ihtilâflara sebebiyet vermiyecek şekilde 
henüz tesbit edilememiş olması yüzünden köylü 
vatandaşlar arasında hemen her gün arazilere 
tecavüz hâdiseleri vuku bulmakta ve bu hâdi
seler birçok vatandaşlarımızın hayatına dahi 
inal olacak kanlı neticelere yol açarak mahallî 
asayiş ve huturu da bozmaktadır. 

Her ne kadar 1933 yılında çıkarılan 2311 
numaralı Kanun bu kabil hâdiselerde idare 
âmirlerine bir şahsın zilyedliği altındaki gay-
rimenkule vuku bulacak tecavÜ2İ«ri menetme 
salâhiyetini vermekte ise de, müeyyidesinin 
cok zayıf olması, kanunun kendinden beklenen 
faydaları sağlıyacak hükümleri înfiya etmemesi 
yüzünden bu kanun artık tatpik kaabiliyetini 
kaybetmiş bulunmaktadır. 2311 sayılı Kanunun 
tatbikattaki aksaklıklarını göz önünde tutmak 
suretiyle hazırladığımız teklif İçişleri ve Ada
let komisyonundaki kıymetli arkadaşlarımızın 
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Yüksek Başkanlığa 
ArzeyJ ediğim sebeplerden dolayı 2311 sayılı 

Kanunun değişmesine dair olan kanun tasarısı 
görİişnıesinin Pazartesi gündemine bırakılması
nın yüksek Kamutayca kabulünü arz ve teklif 
ederini. Saygılarımla. 

Yozgad 
Y. Karslıoğlu 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Yusuf Karslıoğ
lu arkadaşımızın yerden göğe* kadar hakları 
vardır * Anadolu ?y a bu hususta baştan aşağı ıs
tırap çektirmekte ve traktör seli adetâ bir sihir-
lif keramet. gibi • târla hudutları silip süpürmek-
tedfe Bu da adeta millîbir ıstırap halini almış 
vaziyettedir. Elde mevcut teklifler ve gerekçe
ler muhteliftir. Adalet Komisyonunun başka, 
î-çişîflriııfes başka ve milletvekilleri arkadaşları-
«nzırr 4eküf etftiMeri' başkadır'. "•Bunları mu
kayese" edip bir karara varmak lâzımdır. Şunu 

lar.. 
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yüksek alâka ve derin vukufları sayesinde hu
zurunuza gelen şeklini almıştır. 

Yüksek Meclisin isabetli görüş, ve rötüşle-
riyle memleket ihtiyacına daha uygun bir şekil 
alacağından emin olarak hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Yusuf Karslıoğlu, 
YUSUF KARSOĞLU (Yozgad) — Aziz ar

kadaşlarım, gerçi gündemde bu teklifin ayın, 
25 inde dağıtıldığı yazılıdır ama, bu kanunun 
raporunu biz dün aldık. Henüz tetkika vakit 
bulamadık. Halbuki bu kanun son derecede mü
himdir. Eski kanunu ve bu yeni teklifi mukar 
yese ederek iyice tetkik ettikten ve hazırlan
dıktan sonra müzakere etmemizde fayda var
dır, Çünkü yeni kararlarla takviye ediliyor ve 
bu kararları nahiye müdürleri verecek. Çok 
rica ederim, bunu Pazartesiye bırakalım, iyice 
hazırlanalım, ondan sonra konuşalım. 

Pjendeniz bunun için bir takrir takdim edi
yorum* Kabulünü rica ederim. (Doğru sesleri 
kabul sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının dağıtma 
tarihi 25 dir. Yusuf Karslıoğlu arkadaşımız 
dün de alabilir, bugün de alabilir. Tümü üze* 
Dinde SÖK istiyen olmazsa maddelere geçilmesi
n i oyunuza1 arzedeceğim. 

GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Takrir üzerin
de konuşacağım. 

BAŞKAN ^ Takriri okutalım da efendim. 

O : 2 
zedeyim ki; arkadaşlarımızın teklif tasarısı 
Inkü ihtiyacı karşılıyacak durumda değil-
Onun için mevcut kötü durumu idameye 

açmamak ve ıstırabı dindirmek için bu tak-
nazarı itibara alınmasını ben de istirham 

fm. 
EİAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan» 

Almayanlar., önerge dikkate alınmıştır. 
Tj asarının görüşülmesi önümüzdeki birleşime 

bırakılmıştır. 

— İstanbul Milletvekili îhsari Altınel ve 
Milletvekili Celâl Yardvmct'mn, îş Kanu-

nuni/n bâzı maddelerinin değiştirilmesi Hakkında
ki 5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Çalınma Komisyonu raporu (2/75) [1] 

.BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyjen ver mı? 

SEPET AKSOY (Ordu) —• Arkadaşlar, İş 
Kanjununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 5918 sayılı Kanunun ikinci madde-
sinii (A), fıkrasının değiştirilmesine dair arka
daşımız tarafından yapılan teklif, Çalışma Ko
misyonu tarafından bir muhalife karşı tensip 
edilmiş ise de bu tasarının muhtevası Bütçe Ko
misyonunu da alâkadar ettiği halde yalnız Çalış
ma 
Bu, 

omisyonunun raporiyle iktifa edilmiştir. 
[teklif kanun olarak kabul edildiği takdirde, 

Çabşma Bakanlığı yeni bâzı teşkilât yapmak 
mecburiyetinde kalacaktır. Teşkilâta gittiği tak
dirde de bunun malî portesinin düşünülmek lâ
zım telir. Bu itibarla bu tasarının heyeti umu
miye de müzakeresinden evvel Bütçe Komisyo
nuna verilip bir defa da orada, tetkik edilmesi
ni istiyorum, 

Ş AŞK AN — Oylarını kullanmayanlar varsa 
lütfen kullansınlar: 

^ALIŞMA KOMİSYONU ADINA ABDÜR-
RAJflMAN BOYACIGÎLLER (Zonguldak) — 
Muîterem arkadaşlar, her ne kadar bu kanunun 
meriyet tarhi 1 Haziran 19 53' olarak gösterilmiş 
ise pe arkadaşımızın vbu kanunun/ bir kere de 
Bütjce Komisyonunda tetkik edilmesi temennisi
ne- jkomisyon adına ben de-iştirak-ediyorum. 

BAŞKAN — Keşşaf Mehmet Korkut (Reye, 
rey| sesleri) ' • •- * 

dır. 
1] 240 sayılı baâmayazt tutanım soyıunda-

_ 3?6 
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BAŞKAN — Tasarının Bütçe Komisyonuna 

verilmesi teklif edilmektedir. Buna dair önergeyi 
arzediyorum. 

27 . VII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

îş Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 5518 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi muhtevası itibariyle bütçeyi ilgilendir
diğinden tasarının görüşülmeden önce bir kere de 
Bütçe Komisyonunda tetkik ve bir karara bağlan
masını zaruri gördüğümden, Bütçe Komisyonuna 
havalesinin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 

Ordu Milletvekili 
Raf et Aksoy 

BAŞKAN — önergeyi tasvibinize arzediyo
rum. Tasarının Bütçe Komisyonuna verilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler.. Tasarının Bütçe Ko
misyonuna verilmesi kabul edilmiştir. 

7. — Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin 
Millî Eğitim Bakanlığına devri hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Tardım, Millî Eği
tim ve Bütçe komisyonları raporları (1/186) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is-
tiyen var mı?. 

HÜSNÜ TÜBKAND (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, 1923 senesinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından tesis edilen Sağır, 
Dilsiz ve Körler Kurumu bir eğitim müessesesidir. 
Bunun tababeti alâkadar eden kısımları mevcut 
ise de daha ziyade terbiye ve tahsil tarafını il
tizam eden bir kültür müessesesi halindedir. Bi
naenaleyh senelerden beri Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının emrinde kalmış olduğu halde 
netice itibariyle daima eğitimle alâkadar olan şa
hıslar tarafından idare edilmiştir. Onun için bu 
müessesenin Millî Eğitim Bakanlığına devrinde 
hiçbir mahzur yoktur. Millî Eğitim, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları raporları 
da bu müessesenin Millî Eğitim Bakanlığına 
devrinde bir mahzur olmadığını göstermektedir. 
Onun için ben bu komisyon raporlarının kabu
lünü rica ederek buradan ayrılmak istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddele-

[1] 241 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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re geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eği
tim Bakanlığına revrine dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca idare edilmekte bulunan Sağır, Dil
siz ve Körler Müessesesi ile bu müessesenin bü
tün demirbaş eşya, levazım ve tesisleri hukuk 
ve vecibeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakanlı
ğına devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları hakkndaki 3017 
sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin de
ğiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin (Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi) 
başlığı altında yazılı, ilişik (1) sayılı cetvelde 
derece, unvan, ve aylıkları gösterilen kadro
lar kaldırılarak Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının (Sağir, Dil
siz ve Körler Müessesesi) başlığı altındaki (1) 
aded 70 lira aylıklı müdür (Mütehassıs) kad
rosu kaldırılarak bu cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmına aynı başlık altnda eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle birlikte tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde cetve
liyle birlikte kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli Cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısminin (Sağir, Dil
siz ve Körler Müessesesi) başliği altındaki, ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldı-
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nlarak aynı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kisnüna eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Sağır, Dilsiz ve Kör
ler Müessesesinin aylık, ücret ve sair istihkakla-
riyle diğer giderleri karşılığı olarak 1951 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli. cetvelin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 
muhtelif tertiplerine konulmuş olan ödenekler
den bu kanunun yürürlüğü tarihine kdaar har-
canmyan miktarlarını aynı cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle birlikte tasvibinize arzediyo
rum Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde cetve
liyle birlikte kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sağır, Dilsiz ve Körler Mü
essesesinde çalıştırılmakta bulunan memur ve 
hizmetlilerin yeniden tâyinlerirîe lüzum olmayıp 
almakta oldukları aylık veya ücretlerle istihdam
larına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe jçır^r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşül ıvjsi bitmiştir. 
Efendim, oylarım kullanmıyanlar lütfen oy

larını kullansınlar. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

8. —• Tütün ve müskirattan alınacak Mü- | 
dafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunun 
(B) ve (C) fıkralarının değiştirilmesine ve bu 
kanunu değiştiren bâzı hükümlerin yürürlükten 
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kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Bütçe komisyonları raporları 
(i/ııi) [ i] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı ? 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 
Efendim, tütün ve müskirattan alınacak Mü
dafaa Vergisi hakkında olup şimdi konuşul
makta olan tasarıda dikkatimden kaçmıyan 
mühimce bir nokta var ki, onu tebarüz ettir
meden geçemiyeceğim. 

Bu tasarı Bakanlar Kurulundan Büyük Mil
let Meclisine 1950 senesinin 7* nci ayında sevk-
edilmiş bulunmaktadır. Bilâhara Gümrük ve 
Tekel Komisyonu 1951 senesinin 4 ncü ayın
da müzakere etmiş ve ondan sonra Bütçe Ko
misyonu da 1951 senesinin 7 nci ayında bu mev
zuu müzakere etmiştir. Tabiî komisyonlar ara
sındaki bu uzunca müddeti mazur görmek müm
künse de Hükümetten 1950 senesinin 7 nci ayın
da gelmiş olan ve esaslı hususları ihtiva eden 
bu tasarının niçin böyle gecikmiş olduğunu sa
yın Bakan arkadaşımızdan öğrenmek istiyorum. 

Ondan sonra, dikkat buyurulursa, Hükü
met tasarısının başlığında «Müdafaa Vergisi» 
denildiği halde, birinci maddenin metninde ise 
«Millî Savunma vergileri» kaydı bulunmaktadır. 
Bunlar filhakika aynı kapıya çıkıyorlarsa da 
bir kanunun içinde ayrı ayrı kelimeler kulla
nılması biraz acaip oluyor. Bu noktanın dü
zeltilmesini teklif ediyorum. 

Bu husuta ufacık bir yazı yazdım, onu Ma
kamı Riyasete takdim edeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI RIFKI SA-

LÎM BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arka
daşlar, Şükrü Kerimzade arkadaşımız iki nok
tanın izahını istediler: 

Bir defa, bu kanun tasarısının komisyonlar
da lüzumundan fazla kalmış olması bakanlığı
mızla ilgili değildir. 

Bütçe Komisyonu bakanlıktan bâzı bilgiler 
istemiş, bakanlık da bu bilgileri İstanbul'daki 
genel müdürlükten alınca komisyona gönder
miştir. Bu gecikme 15 gün devam etmiştir. Bun-

[1] 243 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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dan sonraki' gecikmelerle bakanlığın hiçbir alâ
kası yoktur. 

İkincisi de filhakika Hükümetin tasarısında 
(Millî Savunma vergileri) kelimeleri geçmiştir, 
fakat bu kelimeler Bütçe Komisyonunda (mü
dafaa vergileri) şeklinde tashih edilmiştir. Bu 
itibarla Kerimzade arkadaşımızın tashih etmek 
istedikleri şey esasen Bütçe Komisyonunca tas
hih edilmiş bulunmaktadır. 

Sonra kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
bir iki cümle söylemek isterim. 2460 sayılı Millî 
Müdafaa Vergisini ihdas eden kenun, ispirtolu 
içkilerden alınacak olan Müdafaa Vergisini, şi
şelerin hacmi esasına göre tesbit etmiştir. Me
selâ rakıdan alınacak vergi için, 25 santilitreden 
şu kadar, 50 santilitreden şu kadar, 100 santi
litreden şu kadar vergi alınır diyor. Bu itibar
la halen meriyette bulunan bu kanuna göre, 
muayyen hacımdaki şişelere nazaran vergi al
mak mecburiyeti vardır ve bu kanunda tadat 
edilen hacımdaki şişeler dışında daha büyük ve
ya daha küçük şişelere içki koyup satmak müm
kün değildir. Onun için bu kanun tasarısını 
bu ihtiyacı karşılamak üzere sevketmiş bulunu
yoruz. Yani kanunda tadat edilmiş olan hacım
daki şişeler dışında büyük veya küçük hacım
daki şişelere piyasa ihtiyacına göre içki koya
bilmek için kanun tasarısını getirmiş bulunuyo
ruz. Yoksa Müdafaa Vergisine her hangi bir 
zam, fiyatlarda tereffu mevzuubahis değildir ? 
Sadece hacım üzerinden alman vergi, litre üze
rinden alınacaktır. 

BAŞKAN — Efendim filvaki Hükümetin ta
sarısında, başlıkla 1 nci maddenin metninde ay
rı ayrı kelimeler kullanılmıştır. Fakat yüksek 
Bütçe Komisyonu bunun ikisini de (Müdafaa 
Vergileri) yapmıştır. Bu itibarla Kerimzade ar
kadaşımızın vermiş oldukları önergeyi bende
niz okutmuyorum. 

Başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçil
mesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Ver
gisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hüküm

lerin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2460 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin" (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki şe-
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kilde değiştirilmiştir: 

B) Beher litre başına: 
Kuruş 

50 derecelik rakılardan 
45 » » 
43 » » 
Votkadan 
Kanyaktan 
Vermut ve kınakınadan 
Likörlerden 
Biradan 
Cinden 
Viskiden 
Şampanyadan 
Şaraplardan 

110 
92 
69 
94 

143 
60 

110 
20 

150 
200 
187 
15 

Bu içkilerin Müdafaa Vergileri, konulmuş 
bulundukları kabların hacmına göre tahakkuk 
ettirilir. Beher kab için kuruştan az tahakkuk 
eden kesirler kuruşa iblâğ edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 

ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 
Söz istiyorum. (Madde kabul edilmiştir, ses
leri) 

BAŞKAN — Kabul edildiğini tebliğ etme
dim. 

ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, az çok ehemmiyetli bir 
hususa temas edeceğim. Reis bey istirhamımı 
işitmediğinden, mazur görün. Birinci madde
deki, şarabın beher litresinden alınacak 15 ku
ruşun kaldırılması için bir takrir hazırladım. 
Riyaset makamına tevdi edeceğim. Şimdiye ka
dar Hükümetinizin noktai nazarı memlekette 
kuvvetle istihsali arttırmaktır ve teşvik etmek
tir. Bu maksatla Karadeniz bölgesinde yetişen 
ve bu mıntaka için ehemmiyetli olan fındık 
mahsulünün korunması için hükümet bu sene 
30 milyon gibi yardımcı bir tahsisat ayırmıştır. 
Bu, şayanı şükrandır, hakikaten bu bölge için 
çok faydalı bir tedbir alınmış bulunmaktadır. 
Bunun yanıbaşıhda hububat müstahsıllarmın 
büyük şikâyeti olmamakla beraber, geçen se-
neki alım, mubayaa bareminden büyük şikâ
yet olmamakla beraber, yanı geğeû seneki ba
rem onları tatmin etmiş olmakla beraber, ge
çen seneye munzam olarak kırk para daha 
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ilâve etmiş bulunmaktadır. Bunun neticesini 
şimdiden tahmin edemiyorum, fakat aşağı yu
karı bir hesapla 3 - 5 milyon lirayı bulabilir. 
Halbuki şarap imalâtı; Ege bölgemizle memle
ketin diğer muhtelif bölgelerinde, üzüm istih
sali, üzüm ziraatini teşvik edecek bir âmildir. 
Senelerden beri mütemadiyen memlekette şa
rap imalât ve istihsalâtı tenezzül etmiştir. Ev
velce memleketimizde hakikaten iftihara değer 
geniş mikyasta şarap istihsali yapılırken ve 
şaraplarımız bütün dünyada mümtaz mevkii 
elde etmişken, yavaş yavaş bu mevkiimizi kay
betmiş bulunmaktayız. Bugün şarap, aşağı yu
karı, 50 - 60 kuruş arasında satılıyor. Bundan 
5 kuruş istihlâk Vergisi alınır, 15 kuruş da 
Millî Savunma Vergisi alınınca 20 kuruşı olu
yor. Bu da bu maddenin % 70 e yakın bir nis
pette vergiye tâbi tutulması demektir. Himaye 
ve teşviki icabeden bu imalâtın ve onun da 
istinat ettiği istihsalâtm üzerine böyle ağır yük 
yüklemek, bunun istihsalatmı baltalamak de
mek olur. Filhakika ihracat esasında bu vergi 
iade ediliyor ise de memlekette yarın obürgün 
bu müskirat inhisarı, inhisar idaresinin hususi 
âmillere terk edecektir, binaenaleyh, bu şube
nin kalkınması için memleketimizde şarap ima
latçılarının mutlak surette bir feraha, rahat
lığa kavuşması lâzımdır. Geniş varlıkla, geniş
çe sermâye ile, iyi bir kazançla çalışmıyan bu 
şube hiçbir, zaman ihracat yoluna da gidemez. 
Hepinizin malûmudur ki, memleketimizde hu
susiyet arzeden mahsullerimizden birisi de 
üzümdür. Üzümü memlekette kıymetlendiren 
âmillerden birisi ihracat ise, diğeri de şarap
çılıktır. Binaenaleyh hemen hemen gayet mah
dut rakipleri olan bu istihsal şubemizi yavaş 
yavaş inkıraza bırakmamak lâzımgelir. Bunu 
yapabilmek için mutlaka şarap imalâtını mem
lekette himaye etmek lâzımdır. Bugün tahmin 
ettiğimize göre 10 -12 milyon litre şarap istih
sal edilmektedir. Bu 15 kuruş verginin bütçeye 
yaptığı tesir 1,5 milyon liradan fazla değildir. 
Halbuki benim kanaatimce bu 15 kuruş kaldı
rılırsa ve şarap sarfiyatı, istihlâki çoğaltırsa, 
devletin bütçeden kaybı bu 1,5 milyon liradan 
fazla olmıyacaktır. Mutlaka istihsal artacak, 
bunun yanıbaşmda da Devlet varidatı bu ka
dar zarar görmiyecektir. Çünkü istihsal Ver
gisi olarak 5 kuruş alınmasına devam edile
cektir. Bu beş kuruşun alınması sayesinde de 
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Teke| idaresinin şarap imalâtını kontrol etmesi 
gayesi de devam edecektir. Bu, sektedar, halel-

I dar olmıyacaktır. 
I E&asen muhterem arkadaşlarım, şarap imal 

edileâ Avrupa memleketlerinde, şarap, su gibi 
sofralarda içilir, yani içki olarak sarhoş edici 
bir mjadde olarak kullanılmaz. 

B|zde, hem şarap imalâtını teşvik etmek, 
hem <le üzüm istihsalâtını artırmak ve bu istihsa
le b i | yardımcı unsur olmak işi düşünülmüş ve 
1934 de şaraptan ancak bir kuruş Millî Müdafaa 
Vergjjsi alınması drepiş edilmiştir. Bundan son
ra bu] vergi, 1940 da 3 kuruş, 1941 de 5 kuruşa, 
1942 ide de 15 kuruşa iblâğ edilmiştir. 1942 de 
15 kuruşa iblâğ edildiği zaman, tahmin ediyo
rum ki, harbin verdiği zaruretlerin de bunda 
tesiri olmuştur. Çok şükür bugün harb yoktur. 
Memlekette istihsali artırmak için Hükümetin 
büyük gayretler sarfetmekte olduğunu görmek
teyiz. Bu gayretler yanında, üzüm müstahsili 
ve onlun yanında şarap âmillerimize ferahlık ve
rici şU ufak yardımı yapmaktan Hükümetimizin 
çekinipniyeceğine kaani bulunmaktayım. Bunun 
yanı faşında sıhhi (bakımdan da bu milletin ıtem-
silcilejri olarak elbette hepimiz hunu arzu etmeli
yiz. İtakı sarf olunacağına bu memlekette şarap 
istihlak edilsin, şarap taammüm etsin. Bu su
retle sıhhi bakımdan da memlekete hizmet edil
miş olacaktır. 

Belki Hükümet diyecektir ki; bu 1,5 milyon
luk fejdakârlığa benim tahammülüm yoktur. Fa
kat d^min de anlattığım misallere göre bu taham
mülü ] göstermelidir. Zaten sarfiyat artınca bu 
bir bıiıçuk milyon telâfi edilecektir. Yüksek al
kollü (rakıların Millî Müdafaa Vergisinin tezyit 
edilmesi suretiyle bunun elbette telâfi edilmesi 
mümkiindür. Bugün ihtiyat tedbir olarak hem 
15 kupuşun kaldırılması, hem de yüksek alkollü 
rakıyaj litrede '20 kuruş Millî Müdafaa Vergisinin 
tezyit; edilmesi suretiyle ıbunu telâfi edebiliriz. 
Bu hususta bir de önerge veriyorum. Tasvibini
zi rica! ederim. 

E İ I N KALAFAT — Söz isterim. 
B4ŞKAN — Daha birçok arkadaş söz aldı. 

Bunlara ayrı ayrı cevap vermemek için, komis
yona anlardan sonra söz vermek istiyorum, ma
mafih (komisyon olarak her vakit konuşabilirsiniz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, Sayın Ke-
rimzacle 'nin mütalâasına verilecek cevapları 
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belki Önler düşüncesiyle kısa mâruzâtta bulu
nacağım. 

Sayın arkadaşım buna benzer bir teklifi 
epeyce zaman evvel bir daha yapmıştı. Fakat 
bütçeye iras edeceği külfet karşısında geri al
mak lûtfunu göstermişlerdi. Bugün bu vesile 
ile tekliflerini tekrar ettiler. Yalnız, huzurunu
za sunulmuş olan tasarı: Alkollü içkilerden 
hacım esasına göre alınmakta olan Müdafaa 
Vergisinin bundan sonra litre esasına göre alın
ması maksadını istihdaf etmektedir. Kendileri
nin teklifi tamamen mevzuumuzun haricindedir. 
Mesnetlerini teşkil eden şarap ihracına revaç 

vermek düşüncesine gelince bu 15 kuruşun kaldı
rılması teklifi de mavakaa pek mutabık de
ğildir. Çünkü zaten şarap ihraç edilirken ihra
catçının ödemiş olduğu bütün vergiler kendileri
ne iade edildiği gibi müstahsıla ayrıca da prim 
verilmektedir. Bu itibarla teklifinin nazarı iti
bara alınmayıp tasarı üzerinde durulmasını bil
hassa rica ederim. 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu. 
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, muhterem arkadaşımız eğer birden 
bire hiç alâkalı olmayan bir mevzuu karşımıza 
çıkarmayıp da bu kanun komisyonlarda görü
şülürken gelseydi bu dileğinin yerine getirilmi-
yeceğini kendisine bildirirdik. Emin Kalafat ar
kadaşımızın izah ettiği gibi evvelce Milli Müdafaa 
Vergisinin şaraplardan kaldırılması için bir tek
lifte .bulunmuştu, teşekkül eden Geçici Ko
misyonda bendeniz de vardım. Bu işi uzun boy
lu tezekkür ettik. Kendisiyle karşılıklı konuş
tuk. O zaman hususi imalâtçılar Müdafaa Ver
gisi almıyor, Tekelden vergi alınmıyor bu sebep
le âmiller Devletle rekabet edemiyor diye iddia 
ederek hususi şarap âmillerinden de Millî Mü
dafaa Vergisi alınmamasını istemişti. Halbuki 
hususi âmillerden Millî Müdafaa Vergisi alın
dığı gibi Tekel şaraplarından da alınıyor. Bina
enaleyh Hükümetle, bu büyük kuvvetle, bir hu
susi âmilin rekabet etmesi diye bir mesele yok
tur ve bu husus kendisine anlatılmıştır. Bunu 
düzeltelim. Bu vaziyeti gördükten sonra, ihraç 
noktasından işi ele aldılar. İhraç mevzuunda da 
yine P^min Kalafat arkadaşımızın söylediği gibi 
iddiaları varit değildir. Çünkü ihraç edilen, şa
raplardan Millî Müdafaa Vergisi alınmaz. Alın-
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mışsa iade olunur. Ve hattâ ihracatçıya ayrıca 
prim de verilir. 

Nihayet yapılacak bu tenzilâtın, müstahsıla 
intikal etmiyeceği de yapılan müzakerelerde 
açıkça tezahür etmiştir. Bu tenzilât farkı âmil
lerde kalaeaktır. Esasen sıhhi bakımdan da bu 
talep uygun görülmemişti. Nihayet şimdi mü
zakere mevzuu olan kanunun esası şaraptan 
Millî Müdafaa Vergisi alınması veya artırılması 
veya eksilmesi değildir, evvelce şişe başına alı
nan vergi müşkülâtı mucip oluyordu. Çünkü 
muhtelif boy şişelerden aynı vergi alınmaktay
dı. Bunu litreye tahvil suretiyle âdilâne bir şe
kil verilmiş ve bir kolaylığa gidilmiştir. 

Hâdise bundan ibarettir. Binaenaleyh öner
genin reddiyle tasarının aynen kabulünü istir
ham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Refet Aksoy (Vazgeçtim) Yu
suf Aysal (Vazgeçtim) Burhanettin Onat (Vaz
geçtim). 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tütün ve Müskirattan alınacak Savunma 

Vegisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hü
kümlerin yürürlükten . kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının 1 nci maddesinin B. fıkrasında 
rakılar için teklif ve tâyin edilen Millî Savunma 
Vergisinin; 50 derecelik rakılarda 110 kuruş 
yerine 130 kuruşa, 45 derecelik rakılarda 92 ku
ruş yerine 110 kuruşa, 43 derecelik rakılarda 69 
kuruş yerine 90 kuruşa iblâğını saygı ile teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Şükrü Kerimzade 

27 . VII . 1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Tütün ve Müskirattan alınacak Savunma 
Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması ve bu kanunu tadil eden bâzı 
hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının 1 nci maddesinin B. fıkrasın
da şarap için teklif ve tâyin edilen beher litre 
başına on beş kuruş Millî Savunma Vergisi
nin tamamen kaldırılmasını saygı ile teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Şükrü Kerimzade 

BAŞKAN — Efendim, birinci önerge rakı-
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lardan alınacak verginin artırılmasına müteda
irdir. Bu önergenin dikkate alınmasını tasvibi
nize arzediyorum. Kabul -edenler... Etmiyenler... 
Dikkate alınmamıştır. 

İkinci önerge, şaraptan alman verginin kaldı-
•rılmasma dairdir. Bunun da dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Bu da kabul edil
memiştir. 

Şimdi maddeyi tesvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 3828 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin B, C, D, E fıkraları ile 4040 sayılı 
Kanunun 27 nci ve 4226 sayılı Kanunun 7 nci 
maddelerinin 2 numaralı içkiler bentleri kaldı
rılmışta. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştin. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkındaki kanun tasarısı oya arzedil-
miş, (288) arkadaş oya iştirak etmiştir. (277) 
kabul, (11) oy rettir. Muamele tamamdır bu su
retle tasarının kanunluğu (288) oyla kabul edil
miştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Mes
lek okul ve kursları hakkındaki 3 . VI . 1946 ta
rihli ve 4915 sayılı Kanuna ek Kanunun tasarı
sına (271) oy verilmiştir. Muamele tamadır, ta
sarının kanunluğu (271) oyla kabul edilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına 
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(247) oy verilmiştir. (236) kabul, (11) rettir. 
Mujamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (236) 
oylja kabul edilmiştir. 

9. — Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtı
na] dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri 
serbestleştirmek amaciyle mezkûr Teşkilâta dâhil 
mepdeketler arasında imzalanan (Avrupa Te
diye Birliği Anlaşması) na katılmamız hakkın-
da\ kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Koalis
yonları raporları (1/172) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı": 

1 TİCARET KOMİSYONU ADINA ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşmasına katılmamız hakkındaki kanun tasa
rısının gecen birleşimde müzakeresi esnasında, 
kaiııın tasarısına ekli protokolda bâzı tercüme 
hataları bulunduğu, bâzı sayın arkadaşlarımız 
tarafından izah edilmişti. 

.; Hükümet, protokolü yeniden tercüme ettir
miş ve tercüme tabedilerek sayın üyelere tevzi 
edilmiştir. Ancak bu tabıda bâzı tertip hataları 
vardır. Bir yanlışlığa meydan vermemek için 
bu! tertip hatalarını okuyacağım. 

i 4 ncü sayfanın 7 nci satırında (10) olarak 
yakılmıştır, (9) olacaktır, 6 nci sayfanın 15 nci 
sanırında (aşağıdaki) yazılmıştır, (yukarıdaki) 
olacaktır. 7 nci sayfanın 27 nci satırında (tara
feyn) yazılmıştır (taraflar) alacaktır. 9 ncu say
falın 6 neı satırında (fazlası) yazılmıştır, (faz
lalığı) olacaktır. 9 ncu sayfanın 20 nci satırında 
(Yukarıdaki) tâbiri (aşağıdaki) olacaktır. 12 nci 
sayfanın 11 nci satırındaki «Amerika Birleşik 
Devletleri» tâbirinin sonuna «hükümeti» ilâve 
olunacaktır. 12 nci sayfanın 31 nci satırında 
(ıievcutları) tâbiri (varlıkları) olacaktır. 17 nci 
sayfanın 18 nci satırında (kendi) tâbiri yerine 
(bb sonuncunun) olacaktır. 18 nci sayfanın 24 
ncü satırındaki (tutarlarına) yerine tutarla-
riyle) olacaktır, 20 nci sayfanın 13 ncü satırın
daki (protokolün) kelimesi (anlaşmanın) ola-
cektır. 

: BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
: Maddelere geçilmesni kabul edenler.. Etmi

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 228 sayılı oasmayazıya ek tutanağın so-
nundadır. 
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Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil mem
leketler arasındaki mübadeleleri serbestleştir
mek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memleket
ler arasında imzalanan (bir Avrupa Tediye Bir
liği kurulması hakkında Anlaşma) ile bir Av
rupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki An
laşmanın muvakkat tatbikına dair olan Proto

kolün onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Avrupa İktisadi îş Birliği Teş
kilâtına dâhil memleketler arasındaki mübade
leleri serbestleştirmek amaciyle 19 Eylül 1950 
tarihinde mezkûr teşkilâta dâhil memleketler 
arasında imzalanan (Bir Avrupa Tediye Birliği 
kurulması hakkında Anlaşma) ile bir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikına dair olan Protokol 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Bir önerge var. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — îzah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECÎP BÎLGE (Devamla) — Efendim, ben

deniz bu kanun tasarısının başlığı ve maddenin 
metni üzerinde bâzı değişiklikler yapmak üzere 
bir tadil teklifi vermiş bulunuyorum. Bunu 
şöyle izah etmek isterim: 

Bir kere kanunun başlığı çok uzundur. Ve 
lüzumsuz kelimeler vardır. Meselâ; «Avrupa 
İktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil memleketler 
arasındaki» dendikten sonra «mübadeleleri ser
bestleştirmek amaciyle» ifadesi kullanılmakta
dır. Bu cümleyi başlıkta zikretmeye lüzum yok
tur. Başlığın gayet kısa olması icabeder. 

Diğer taraftan, «dâhil memleketler arasın
da» dendikten sonra, yine biraz evvel bahsetmiş 
olduğum «mübadeleleri serbestleştirmek ama
ciyle» tâbiri kullanıldıktan sonra «mezkûr teşki
lâta dâhil memleketler arasında imzalanan (bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkında An
laşma) diye devam ediliyor ki benim kanaati
me göre bu da lüzumsuzdur. Çünkü nihayet bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkında bir 
Anlaşma vardır, bir de protokol vardır ve bu
nun onanması hakkında bir teklif yapılmakta
dır, bu da (muvakkat tatbikına dair olan proto
kol) dür. Binaenaleyh yalnız protokol isminin 
zikredilmesi kâfidir. 

Bendenizin teklifim şudur: «Avrupa İktisa
di îş Birliği teşkilâtına dâhil memleketler ara
sında bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak-
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kında anlaşma, ile bu anlaşmanın muvakkat tat
bikına dair olan protokolün onanması hakkında 
kanun...» Halbuki burada protokole ait kısım 
uzunca zikredilmiştir. [ (Bir Avrupa Tediye Bir
liği kurulması hakkındaki Anlaşma) ile bir Av
rupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki An
laşmanın muvakkat tatbikına dair olan proto
kolün onanması hakkında Kanun ] denmiştir. 
Başkanlık Divanı bu hususta şunu düşünmüş 
olabilir. Beynelmilel muahedelerin tasdiki 
mevzuubahis olduğu takdirde bunların aynen 
geçmesi doğrudur, diye düşünülebilir, öyle
dir ama, burada bir anlaşma ile bir protokol 
vardır. Her ikisi birden bir kanunla tasdik 
edilme durumunda olduğuna göre, ikisinin de 
isimlerini zikretmeye lüzum yoktur. Ayrıca bir 
kanun mevzuu olsa idi, zikredilebilirdi. Biri 
tek kanunla tasdiki mevzuubahistir, binaena
leyh zikretmeye lüzum yoktur. 

Başlığı böyle izah etmiş bulunuyorum. 
Birinci maddeye gelince : 
Birinci madede, Protokolün isminin uzunca 

boylu izah edilmesine lüzum olmadığına kaniim. 
« Muvakkat tatbikına dair olan Protokol onan
mıştır». dersek daha uygun olur. 

Bendenizin buraya ilâve etmekte olduğum kı
sım şudur: Bu anlaşmanın 19 Eylül 1950 tari
hinde imza edilmiş olduğu kanunun metninde 
mevcuttur. Fakat bunun nerede yapılmış ol
duğunu anlatmak bakımından da ben buraya 
« Paris'te » kelimesini ilâve etmiş bulunuyo
rum. Kanaatimce bu suretle ifade daha kısa 
ve anlaşmanın da nerede yapıldığını göstermek 
bakımından daha doğru olur. 

Bu itibarla tadil teklifimin kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtına dâhil 

memleketler arasında yapılan Tediye Birliği An
laşmasının onanması hakkındaki kanun tasarısı
nın başlığı ile birinci maddesinin aşağıdaki seki
de oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Niğde Mardin 
Necip Bilge Kemal Türkoğlu 

«Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasında bir Avrupa Tediye Birliği 
kurulması hakkında anlaşma ile bu anlaşmanın 



muvakkat taübikma dair olan protokolün onan
ması hakkında kanun tasarısı.» 

Madde 1. Avrupa îktüadi tş Birliği Teşki
lâtına dâhil memleketler arasında, mübadeleleri 
serbestleştirmek amacı ile, 19 Eylül 1950 tari
hinde Paris'te imzalanan (bir Avrupa Tediye 
Birliği kurulması hakkında Anlaşma) ile bu an
laşmanın muvakkat tatfbikma dair olan protokol 
onanmıştır.» 

BAŞKAN — Efendim bu önerge hakkında 
•söz istiyen var mı? 

Komisyon Sözcüsü1?.., 
TİCARET KOMİSYONU ADINA ENVER 

GÜRELÎ (Balıkesir) — ilk nazarda geçen cel
sede de arzetmiştim, arkadaşım gibi ben de bu 
ismi çok uzun bulmuş ve kısa şekilde kaleme al
mıştım. Fakat Kanunlar Müdürlüğü bu muhte
vanın aynen muhafazası lüzumunu ileri sürdü. 
ismin kısaltılması hakkında komisyonun itirazı 
yoktur. Ancak (bir Avrupa Tediye Birliği ku
rulması hakkındaki Anlaşma) tâbiri, anlaşmanın 
bizatihi ismi olmuş oluyor. Bunda «Paris'te im
zalanan» diye bir tasarruf yapmamız doğru ol-
mıyacaktır. Bunun kabul edilmemesini rica ede
ceğim, (içtüzükten bahset sesleri). 

(Sonra (bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki Anlaşma) tâbiri, metnin kendi tâbi
ridir. Buna bizim ilâve yapmamıza içtüzük mâ
nidir. Binaenaleyh bendeniz «Paris'te» kelime
sinin ilâvesini uygun bulmuyorum. 

NEClP BİLGE (Niğde) — Huzurunuza ikin
ci defa çıkmış olduğumdan dolayı affmızı rica 
ederim. 

Bendeniz tadil teklifimde (bir Avrupa Tedi
ye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma) tâbiri 
üzerinde bir değişiklik yapmış değilim. Tâbir 
aynen mevcuttur. Yalnız (19 Eylül 1950 tari
hinde imzalanan) tâbirinin arasına «Paris'te» 
kelimesinin konmasını teklif ediyorum, bu zaten 
anlaşmanın başlığında da mevcut, değildir. Bi
naenaleyh içtüzük hükümlerine aykırı bir anlaş
ma metni başlığında veya metninde bir değişik
lik yapmış değilim. 

tBu itibarla içtüzük hükümlerine aykırı bir 
husus olmadığı kanaatindeyim. 

Yine teklif etmiş olduğum tadil önergemde 
(bir Avrupa Tediye Birliği kurulması) sözü, ka
nun tasarısında olduğu gibi, kere içerisinde 
gösterilmiştir, kanunun kendi ismi benim tekli
fimde de nazarı dikkate alınmıştır. 
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Bu itibarla içtüzük Mkümlerine 

cihk olmadığı kanaatindeyim. 
aykırı bir 

Takdir Yüksek 
Heretindir. 

İİBEDRÎ NEDlM GÖKNÎL (istanbul) — 
Ef|ndim, muhterem arkadaşımızın verdiği ta
dil! daha ziyade redaksiyon mahiyetinde bir ta-
diljdir, mahiyet, mâna ve mefhumu değiştiren 
birj tâdil değildir. Buna tâdil demek doğru de
ğildir, tashih demek daha doğrudur. Halbuki 
tashih olunca, zannediyorum ki buna bizim hak
kımız yoktur ve yapmamamız lâzımdır. Milletler
arası bir tediye andlaşması mevzuubahis oldu
ğuma göre, bu tediye andlaşması bir ahdi mev
zudur, bu ahdi mevzuun da, zannediyorum yek
nesak, üniform olması icabeder. Burada Dışiş-
leıfL Bakanlığının Yüksek Kamutaya sevkettiği 
mejjtin, her memleketin kendi kamutayına sev-
keftiği metne mütenazır ve aynı mahiyette olur. 
Bijî, şu kelime fazladır, şu eksiktir, falan yerde 
im[îa edilmiştir diye tadile kalkışırsak, ahengi, 
ünj [formu ihlâl etmiş ve belki de hataya düşmüş 
olıj.ruz. Yüksek Kamutayın dikkatini celbede-
riıjı, muhterem arkadaşımın tashih teklifinin 
ye!"inde olmadığını arzetmek isterim. 

| BAŞKAN — Necip Bilge 
| NEClP BlLGE (Niğde) — Müsaade ederse-

nûj; anlaşmanın fransızcasmı ve ingilizcesini as
lımdan okuyayım. Burada 19 Eylül 1950 de im
zalanmış olduğu söyleniyor. Bu Paris'te imza
landığına göre, onu zikretmekte bir mahzur 
yojktur. Binaenaleyh anlaşmanın fransızca aslı
nı okuyorum: (Accorde sur l'^tablissement d'une 
uni'on Europeenne de payements). Bunun nerede 
imzalandığına dair bir hüküm yoktur onun 
kcjnmasmı istiyorum, ismi biz kabul ediyoruz. 
Bendeniz isim tashih denilsin, tadil denilsin, de
ğil liklik yapılsın demiyorum. Hükümet, kendi 
npktai nazarını göstererek ifade etmiştir. Bize 
ait olan, Türkiye'ye ait olan kısmında, beynel
milel bir mahiyeti haiz olan anlaşmanın her 
hsjjngi bir yerinde değişiklik yoktur. 

!| ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Arkadaşı
mın bu izahatından, (Bir Avrupa tediye birliği 
kurulması hakkındaki Anlaşma) ismini muha
faza ettiğini öğrendim. Bunda her hangi bir ilâ
ve] veya çıkarma olmadığına göre, arkadaşımı-
zım teklifinin kabulünde mahzur görmüyoruz. 

j Paris kelimesine gelince; esasen yüksek tas-
dijnnıza iktiran eden anlaşmanın sonunda bu 
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anlaşmanın Paris'te akdedildiği hakkında sara- î 
hat vardır. Takdir yükseli? heyetindir. 

BAŞKAN — Okunan5; önergeyi tasvibinize 
arzed^örüm: Nazarı dikkate alanlar.. Almı-
yanlar.. Tasvip edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

10. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununda ve bu kanuna 
ek 4862, 5087 ve 5194 sayılf kanunlara bağlı 
kadro cetvelleriyle 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bütçe ve Sağlık ve Sos
yal Tardım komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (1/209) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununda ve bu ka
nuna ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvelleri ile 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki derece, aded ve aylıkları yazılı kad
rolar, 4862 sayılı 'Kanuna bağlı (1) sayılı cet
veldeki kadrolara eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arzediyö-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde cetvel
leriyle birlikte Isabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı cet-

[1] 244 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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velde yazılı kadrolar 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde cetvel
leriyle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı «L» işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmındaki kadrolardan, bu ka
nuna bağlı (4) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde cetvel
leriyle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetveldeki kadrolar, 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1), 5087 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 5194 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (3) sayılı cetvellerden 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelleriyle birlikte tasvibinize arzedi-
yorum: Maddeyi kabul edenler. Etmiyenler.. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları hakkındaki 3017 
sayılı Kanunun 44 ncü maddesinin B ve C fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

B) Bakanlık Hukuk Müşaviri, Danışma ve 
İnceleme Kurulu üyeleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım müdürleri, Savaş başkanları, müfettişler, 
Umum Müdür ve Müdür yardımcıları, komisyo
nun seçimi ve Bakanın tasdiki üzerine kararname 
ile, 

C) Bakanlık kadrosuna dâhil ve Bakanlığa 
bağlı olan müesseseler müdür ve yardımcıları ile 
mütehassısları, başhekimler ve Bakanlık şubele
rinin mütehassısları Bakanlık Komisyonunun ka
rarı ve Bakanın tasdiki, ile diğer tabipler, ecza
cılar, kimyagerler, diş tabipleri, sağlık memur
ları, ebeler, hemşireler ve tâyinleri Bakanlığa 
ait diğer bütün memurlarla hizmetliler zatişleri, 
ve Muamele Genel Müdürü ile ilgili Genel Mü
dürün teklifi ve Bakanın tasdiki ile tâyin edilir
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arze liyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Aynı kanunun 66 neı madde- I 

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 66. — Bakanlık Komisyonu, seçimi 
44 ncü madde ile kendisine mebdu olanların; seç
me, yükselme, değiştirme ve Bakanlık emrine 
alınmalarına ve Bakanlıkça verilen diğer işlere 
bakmak ve bunları karar altına almakla mükellef
tir. 

Bakanlık Komisyonu çoklukla karar veiir. 
Oylar müsavi olursa Bakanın bulunduğu tara
fın oyu çoklukla kazanır. 

Bakanlık Komisyonu kararları Bakanın tas
diki ile kesinleşir. Tasdik edilmiyen kararlar 
hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 30 Eylül 1951 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci gürüşmesi bitmiştir. 
HAMDI OEHON (Trabzon) — Efendim, 

ekseriyet yok, saydım 126 zat var. 
BAŞKAN — Efendim, encümenlerde bir 

taraftan faaliyettedir, arkadaşlar girip çıkı
yorlar, şimdi oyları arzettim 280 arkadaş1 mev
cuttur. (Ekseriyet var, devam sesleri) 

11. — Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent 
Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, İlce adının 
Senirkent, Bucak adının da Uluborlu olarak 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/229) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü- hakkında söz 
istiyen par mı? 

Arkadaşların isimlerini yazdım, sırasiyle 
söz vereceğim. 

[1] 245 sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dtr. 
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MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Efendim, 

usul hakkında arzedeceğim müsaade buyurun. 
BAŞKAN -i- Buyurun. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Sayın ar

kadaşlar, Huzuru Âlinize gelmiş olan kanun 
tasarısı, îller İdaresi Kanununa göre bir ilce 
merkezinin nakline taallûk etmektedir. Bu 
nakil ise Devlet bütçesiıine bir mükellefiyet 
tahmil etmekte olduğundan Bütçe Komisyonu
nu alâkadar etmektedir. Bu itibarla tasarının 
Bütçe Komisyonuna verilmesini arz ve teklif 
ederim. 
(Doğru sesleri, alkışlar) 

SAİT BÎLGlÇ (İsparta) — Arkadaşlar, hu
zurunuza gelen tasarı bütçeye bir yük tahmil 
etmemektedir. Mevcut bir nahiyenin kaza ha
line ve yine mevcut bir kazanın nahiye haline 
getirilmesidir. Binaenaleyh, tahsisat, aynı tah
sisattır. 

KOMİSYON ADINA FTRÎD ECER (Niğ
de) — Muhterem arkadaşlar, Uluborlu kaza 
merkezinin Senirkent'e, Senirkent'ten bucağın 
Uluborlu'ya nakli, bütçe ile ilgisi olan bir keyfi
yet değildir. Çünkü ne yeniden bir kaza teşkil 
ediliyor ,ne de yeniden bir nahiye kuruluyor. 
Doğrudan doğruya bugün cari olan bütçe dâhi
linde yapılacak bir muameleden başka bir şey 
değildir. Bu itibarla Bütçe Komisyonuna gön
derilmesine lüzum olmadığı kanaatindedir, ko
misyonumuz. (Doğru sesleri, reye reye sesleri). 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Usul hakkın
da mz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar Hükümetten gelen bu tasarının muza-" 
keresi 87 nci maddeye göre Bakanın huzuriyle-
yapılması şarttır. Bakan burada bulunmadığına 
göre bunun gelecek celseye bırakılması zarurî
dir. (Burada burada sesleri). 

BAŞKAN — Murad Âli Bey siz komisyon na
mına mı yoksa şahsınız namına mı konuştunuz? 

MURAD ÂLİ ÜLGEN — Şahsım namına ko
nuştum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon işidir binaenaleyh 
reye arzetmiyorum, komisyonun istemesi lâzım
dır. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — tç tüzük
te hüküm vardır. 

BAŞKAN — Yazılı birşey verirsiniz efendim. 
Ahmed Veziroğlu buyurun. 
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ÂHMED VEZÎROĞLÜ (Afyon Karahisar) 

Sayın arkadaşlarım, yüksek huzurunuza sunulan 
tasarı ile İsparta İline bağlı Uluborlu ilce merke
zinin Senirkent Bucağına v̂e Senirkent Bucak 
merkezinin de Uluburlu'ya nakledilmesi suretiy
le bir değişiklik yapılması derpiş edilmiş olduğu 
için bu husustaki naçizane kanaatimi Yüksek 
Meclise kısaca arzedeceğim: 

Hükümet tasarısında belirtildiği üzere, Se
nirkent Bucağının bugünkü durumuna göre, ha
kikaten bu yerde bir ilce teşkil edilmesi ile Hü
kümeti halkın ayağına götürmekte isabet vardır. 
Bu sebeple eğer tasarı yalnız Senirkent Bucağın
da bir ilce teşkiline dair olsa idi [arzettiğim lü
zum ve zaruretler dolay isiyle] bendeniz de vic
dan huzuru ile reyimi istimal edecek ve belki de 
söz almak lüzumunu his etmeyeceğim ve fakat 
biraz evvel arzettiğim gibi 190 seneyi mütecaviz 
bir zaman evvel.... 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma
nisa) —193 sene. 

AHMBD VEZlROĞLU (Devamla) — Evet, 
193 sene evvel Uluburlu 'da kurulmuş olan kaza 
teşkilâtının Senirkent'e, ve Senirkent'teki bu
cak merkezinin de Uluburlu'ya naklinin Hükü
met tasarısındaki mucip sebepleriyle İçişleri Ko
misyonumuzca da kabul edilerek yüksek huzuru
nuza gelmesiyle, bir taraftan Senirkent halkının, 
(biraz evvel arzettiğim), Hükümeti ayağma gö
türmekle, diğer taraftan ilce merkezini bu ka
saba halkının elinden geri almakla Uluburlu 
halkı üzerinde yaratacağı -psikolojik tesirler se
bebiyle bu iki kasaba arasında kırgınlık,. gergin
lik husule gelmesi muhtemeldir. Ve bundan do
layıdır ki, Uluburlu 'daki vatandaşların huzur-

'suzluk içerisinde yaşıyacaklarmı nazara alarak, 
teşkilâtta bir mübadeleye gidilmiş olmasını maal
esef bendeniz kabul edemiyeceğim. 

Şimdi bfu tasarı İçişleri Komisyonununa iade 
edilir ve yalnız Senirkent'in ilce haline geti
rilmesi kabul edilirse bu değişikliğe vicdan hu-
zuriyle reyimi kullanacağım. Bu husustaki tak
ririmi Başkanlığa sunacağım. (Sayın Başkan 
gürültüden işitilmiyor), müdahale edin. 

Sonra İçişleri Komisyonunun mucip sebep
leri •arasında dikkatimi çeken bir nokta da Hü
kümet teklifinden farklı olarak Senirkent 'tie 
halenL-meveut adlî ve idari teşkilâtın da aynen 
Uluborlu'ya nalçli hususunda mucip sebepler 
arasında bir temenni kararı da mevcuttur. Bu 

7.1031 Ö : İ 
husus Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonların! 
da ilgilendirmesi bakımından bu komisyonların 
da mütalâa ve kararlarının inzimam etmiş olma
sı iktiza eder kanaatindeyim. Ve bu sebeplerle 
de arzettiğim bu tasarının mezkûr komisyonlara 
şevki için bir teklifte bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlar yüksek nazarlarınıza arzet-
mek istediğim diğer bir husus da, bu tasarı ha
zırlanmazdan evvel içişleri Bakanlığı Tetkik 
Kurulunun ittifakla ittihaz eylediği bir karardır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Veziroğlu 
yoruluyorsun. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Karar 
elbette Yüksek Meclisindir. Bendeniz kendi nok
tainazarımı arzedeceğim (Arzet-sesleri) 

Bu tasarı hazırlanmazdan Önce Senirkent 
Belediye Meclisinin almış olduğu bir temenni 
kararından ve kaymakamlık mütalâası da'alın
dıktan sonra, formalite tekemmül ederek İ s 
parta İl Genel Meclisince alman diğer bir temen
ni karariyle İçişleri Bakanlığına. (Biraz evvelte-' 
mas ettiğim konu üzerinde) teklif yapılmıştır. 
İçişleri Bakanlığı İller Gtenel Müdürlüğü %u 
hususta İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulunun 
kararını almak üzere mezkûr kurula dosyayı 
sevketmiş ve bu kurulun ittifakla ittihaz ettiği 
karar şundan ibarettir - bendeniz yalnız karara 
temas ediyorum - : 

Mütalâa ve karar: Yukardaki fıkralarda sa
yılan hallerin çoğu Senirkent kasabasının ilce 
merkezi olmaya daha lâyık olduğunu göster
mektedir. Eğer durum yeni teşkil edilecek bir 
ilce için bu iki kasabanın birinin merkez ölraak 
seçilmesi meselesi olsaydı Seriirkenfr'in; terkin edil* 
mesi uygun olurdu. Halbuki isteneaa, şey 1&4) yıl
dan beri merkez olan Uluborlu'dan ilce merke
zinin kaldırılıp, buranın bucak; merkezi haline 
getirilmesi işidir. ıBu takdirde esasen iktisadi* 
sebeplerle bir kısma* dağılmış olan Uluborlu 'mm 

. iktisadi durumunun daha kötü bir hal alacağa 
na ve bunun ora halkına bir darbe ^teşkil; edece
ği kanaatine varılmıştır. Bundan^ başka1 -böyle 
bir değişiklikle hâsıl olacak örnekten memleke
timizin birçok yerlerinde ilce merkezlerinin? de
ğiştirilmesi iddialarının meydana gelmesi ve 
böylece yeni yeni huzursuzluklar hâsıl olması-
da ihtimal dâhilinde görülmüştür. İşte bu se
beplerle ilce merkezinin Uluborlu'ya kaldırıl
masına ve Senirkent'te de kendisine bağlı rkoy* 
leri ihtiva etmek... (Zahmet etme kâfi sesleri), 
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Arkadaşlar, hulasaten arzedeyim; içişleri 

tetkik kurulunun ittifakla vermiş olduğu kara
ra göre, tasarıda yazılı olduğu şekilde mübade
lenin yapılmasına lü&um göstermemektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Takdir yüksek 
heyetindir. 

. 1951 0 : 2 
$AŞKAN — Bu tasarının tümü hakkında 

dahi 10-12 arkadaş söz almıştır, vakit de geç
miş iolduğuna göre 30 . VII . 1951 Pazartesi sa
at İJ5 te toplanılmak üzere Birleşim kapanmış
tır, i 

Kapanma saati : 19,35 

mmtm 

6. — SOKULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORU 

,1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in hangi memleketlerde ticaret ata
şelerimiz bulunduğuna, bunların tahsil durum
ları ile göstermi§ oldukları faaliyetin dı§ ticare
timize yaptığı tesirlere ve ticaret ataşelerimizin 
bulunmaması ve yahut faaliyet gösterilmemesi 
yüzünden hariçte rağbet görmiyen çeşitli malla
rımıza dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin yazûı cevabı (6/326) 

4 . VI . 1951 
özeti: Yazılı soru: Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına. Ticaret ata
şelerimiz Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

1. Ticaret ataşelerimiz halen hangi memle
ketlerde mevcuttur? 

2. Bunların tahsil durumları, dereceleri, 
hangi fakülteden çıkmış oldukları, bu hizmetten 
önce nerelerde hizmet gördükleri; 

3. Ataşelerimizin bugüne kadar göstermiş 
oldukları faaliyetin Türk dış ticaretine tesir de
recesi ile ataşelerimizin hangilerinin faal hizmet
ler gördükleri, bu hizmeti ifada muvaffakiyet 
göstermiyenler varsa, bunlar haklarında ne gibi 
muamele yapıldığı; 

4. Bilhassa Yakın ve Uzak - Doğu'da seya
hat yapan Türk tüccarları ile ilim adamlarımı
zın vermiş oldukları izahata göre, Türk malları
na geniş ölçüde alâka beslendiği, tuz, soğan, sa
rımsak, bira, çeşitli içki, Türk tütün ve sigara
ları ile yerli yapı, makine alât ve edevatının 
ısrarla talep edilmekte olmasına rağmen, Mısır, 

Suriye, Endonezya, Pakistan ve Hindistan'da 
Amejrikan ve İngiliz sigaralarının çok pahalıya 
satıllnasma rağmen Türk tütün ve sigarasının. 
satıljnadığı, Türk birasının her yerde arandığı, 
bu ferlerde ya ticaret ataşelerinin bulunmaması 
veyaij bulunup da hiç faaliyet göstermediklerin
den | şikâyet edilmektedir. Bu durumu ıslâh et-
mekJüzere ne düşünülmektedir? 

Üfu hususların yazılı olarak Ekonomi ve Tica
ret bakanlığınca cevaplandırılmasını saygı ile 
rica! ederim* 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C 
Ekojıomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hjısusi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Genel : 37030 

Özel : 1/381 
26 . V n . 1.951 

8.VI.1951 gün ve 6/326 
1979-4184 sayılı yazıya 
C. 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Ztonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cigiller'in, Ticaret müşavir ve ataşelerimiz 
hakkındaki yazılı soru önergesinde istediği 
malumat ilişikte sunulmuştur. 

îtgili Milletvekiline duyurulmasına müsaa
delerinizi saygılarımla rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 
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N o t 

1 ve 2. Zonguldak Milletvekilinin soru-
sundaki 1 ve 2 sayılı konuların cevapları ilişik 
tabloda gösterilmiştir. 

3. Ataşeliklerimizin faaliyeti birçok saha
ları kaplar. îhraç maddelerimize yeni müşteri
ler bulmak, bu maddelerin bulundukları mem
leketlerdeki sürümünü arttırmak, memleketimi
zin muhtaç olduğu bellibaşlı maddelerde sıkın
tı baş gösterdiği zaman bunları temin etmek, 
mallarını bulundukları memleketler piyasasına 
sürmek istiyen veya bu memleketlerden mal 
ithal etmek arzusunda olan tüccarımıza temas
lar temin etmek, aynı suretle memleketimizden 
mal mubayaa etmek istiyen veya bize mal sat
mak arzusunda olan ecnebi tüccarı ithalât ve 
ihracatçılarımızla temasa geçmek ve bunlara 
piyasamız ve ihraç mallarımız hakkında malû
mat vermek, resmî devairimizin ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bulundukları memle
ketlerde yapacakları mubayaalarında kendile
rine yardım etmek, bu memleketlerde topla
nan beynelmilel konferanslara ve sergilere 
iştirak etmek, bulundukları memleketlere gön
derilen resmî heyetlerin faaliyetlerine katıl
mak veya onlara yardım etmek, bu faaliyetle
rinin en başlıcalarım teşkil eder. 

Ticaret müşavir ve ataşelerimizin yukar
da sayılan işlerinde kayda değer muvaffaki
yetler temin etmiş olduklarında şüphe yoktur. 
Ancak bu faaliyetin dış ticaretimize tesir dere
cesini ayrıca ölçmeye yarıyacak bir kıstas da 
mevcut değildir. Umumiyetle dış ticaretimizde 
harbden sonra görülen geniş inkişafta ataşe
lerimiz mesaisinin büyük bir payı olduğunu 
söyliyebiliriz. Dosyalarımızda birçok malları
mızın J ataşeliklerimizin faaliyeti neticesinde 
sürümünün arttığını gösteren malûmat ve bir
çok misaller vardır. Ancak bunların dış ticaret 

rakamlarımızda nispetini gösterecek şeklinde 
ifadesi bittabi mümkün olamaz. Kaldı ki ata
şelerimizin faaliyetinin dış ticaretimizdeki ye
rini yalnız bunlarla da kalmadığı, yukardaki 
izahattan anlaşılabilir. 

Kendilerine düşen hizmetleri ifada iç teşki
lâtta olduğu gibi, bütün ataşeliklerimizin başarı 
derecesi bittabi aynı değildir. 

Bu gibi haller, memurlarımızın şahsi durum
larından ileri geldiği takdirde o memurların 
geri çekilmesi ve yerlerine başkalarının ikame
si cihetine' gidilmesi tabiîdir. Dış teşkilâtımızın 
her yerde arzu edilen faaliyeti gösterememesi, 
şahsi kifayetsizliklerden ziyade kadro darlığı 
yüzünden ileri gelmektedir. Ticari münasebette 
bulunduğumuz memleketlerle her gün akdedil-
mekte olan anlaşmalar neticesinde mübadele 
hacmimizin artışı ve beynelmilel iş birliği ça
lışmalarına iltihakımız nispetinde ataşelik kad
rolarının takviyesi bir zaruret halini almış ol
makla beraber, bütçe darlığı bunun gerçekleşti
rilmesine henüz imkân vermemiş bulunmakta^ 
dır. 

4. Yakın ve Uzak Doğu memleketlerinden 
halen yalnız Hindistan'da bir ataşeliğimiz mev
cuttur. Diğer memleketlerden hiçbirisinde, yu
karda işaret edilen kadro vaziyeti bakımından, 
ataşelik ihdas edilememiştir. Bu sahalarda mal
larımıza talepler mevcut olduğu ve buralara sa
tışlarımızın artırılabileceği şüphesiz bulunmak
la beraber bunun, evvel emirde, doğrudan doğ
ruya müteşebbis tüccarımızın faaliyetine bağlı 
bulunduğu kanaatindeyiz. Ataşelik tesisi tak
dirinde inkişafın daha süratli olacağı tabiîdir. 

Soru sahibinin dış teşkilâtın verimini artır
mak maksadına matuf sorusunu memnuniyetle 
karşılar ve kendilerinin, bütçe durumu imkân 
verdiği takdirde almayı düşündüğümüz takviye 
tedbirlerinde bizi, destekliyeceklerini umarız. 
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Hangi fakülteden mezun 

Memleketi Adı ve soyadı Unvanı olduğu Derecesi 

Atina 
(Yunanistan) 
Berne 
(isviçre) 

Brüksel 
(Belçika) 
Frankfurt 
(Almanya) 

Paris 
(Fransa) 

Roma 
(İtalya) 

Londra 
(İngiltere) 

Stokholm 
(İsveç) 

New-York 
(A.B.D.) 
"Washington 
(A.B.D.) 

Ottawa 
(Kanada) 
New-Delhi 

Nida Türkmen 

Süleyman Çeşmebaşı 

Mehmet Ander 
Cemal Ziya Ardal 

Mahmut Şeyda 

Nejdet Köktürk 

Orhan Utkan 

Kenan Kâhyaoğlu 
Targan Çarıklı 
Muammer öktem 

Behzat Tanır 
Halûk Balkır 

Selçuk İnan 
Kâmuran Yetiş 

Ferit Baraz 
Naci Atakent 

Hüseyin Kunter 

Nail Artuner 
Fahir Savran 
Emin Boysan 

Sami özelsel 

Ataşe yardımcısı 

Müşavir 

Müş. Yardımcısı 
Müşavir 

Müşavir 

Yardımcı 

Müşavir 

Ataşe 
Ataşe 
Ataşe 

Yardımcı 
Müş. Yardımcısı 

Ataşe yardımcısı 
Ataşe 

Ataşe yardımcısı 
Ataşe yardımcısı 

Müşavir 

Ataşe 
Ataşe yardımcısı 
Ataşe yardımcısı 

Ataşe 

İst. Hukuk Fakültesi 

Yüksek Ek. ve Tic. Okulu 

İst. Hukuk Fakültesi . 
ıHülkiye mektebi ve Paris Siyasi 
İlimler Okulundan 
Ofeerlin Yüksek Ticaret Okulun
dan 
ferlin Üniversitesi İktisat Fa-
lültesi (Dr.) 
Ankara H. Fakültesi 

Ankara H. Fakültesi 
|*aris H. Fakültesi 
Jlülkiye mektebi 

Ankara H. Fakültesi 
Ankara H. Fakültesi 

i 
Siyasal Bilgiler Okulu 
İlülkiye Mektebi, Ankara H. Fa
kültesi, Cenevre Üni. İktisat Fak. 
İst. Üniversitesi İktisat Fak. 
Siyasal Bilgiler Okulu 

İzmir Koleji ve Mülkiye Mek
tebi 
İondra İktisat Fakültesi 
Ankara H. Fakültesi 
f)il ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
İst. H. Fakültesi 
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Bu hizmetten önce nerelerde hizmet gördüğü 

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 
Fransızca 

Almanca 

Almanca 

Fransızca 

îngilizce 
Fransızca 
Fransızca 

İtalyanca , 
îngilizce 

îngilizce 
Fransızca 

Fransızca 
Fransızca) 
îngilizce ) 
îngilizce 

îngilizce 
îngilizce 
îngilizee 

îngilizce 

Dış Ticaret Dairesi Raportörlüğü • 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü Müşavirliği ve Dış Ticaret Dairesi Müşaviri 

Dış Ticaret Dairesi Raportörü 
îç Ticaret Umum Müdürü 

Dış Ticaret Dairesi Reisi, Bakanlık Müşaviri 

Dış Ticaret Dairesi Raportörü 

Dış Ticaret Dairesi Raportörü ve Müşaviri 

Dış Ticaret Dairesi Müşaviri 
Dış Ticaret Dairesi Müşaviri 
Dış Ticaret Dairesi Müşaviri 

Dış Ticaret Dairesi Raportörü 
Dış Ticaret Dairesi Raportörü 

Dış Ticaret Dairesi Raportörü 
Paris Ticaret Ataşesi Kâtibi, Cenevre Ticaret Ataşesi, Dış Ticaret Dairesi Müşaviri 

Dış Ticaret Dairesi Raportörü 
Dış Ticaret Dairesi Raportörü 

îstanbul Defterdar Muavini, Dış Ticaret Dairesi Müşaviri, Ottawa Ticaret Ataşesi 

Dış Ticaret Dairesi Raportörü, Hususi Kalem Müdürü 
Dış Ticaret Dairesi Raportörü # 

Sanayi îşleri Genel Müdürlüğü Sanayi Kontrolörü, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürü 
Dış Ticaret Dairesi Müşaviri 

DÜZELTÎŞLER * 
99 ncu Birleşim Tutanak dergisine bağlı 230 S. Sayılı basmayazıdaki Bütçe Komisyonu rapo

runun altındaki imzalardan Giresun M. Şener ile Sivas H. îmre'nin isimlerinin üstüne «Muhali
fim» kelimesi yazılacaktır. 

Keza aynı Birleşim Tutanak dergisine bağlı 231 S. Sayılı basmayazıdaki Bütçe Komisyonu ra
porunun altındaki isimlerden Balıkesir E. Budakoğlu, Kastamonu H. Türe, Seyhan S. Barı ve 
Sivas H. îmre'nin imzalarının üstüne «Muhalifim» kelimesi yazılacaktır. 

105 nci Birleşim Tutanak dergisine bağlı 244 sayılı basmayazımn 4 ncü sayfasındaki Çoruh Mil
letvekili A. R. Sağlar'm muhalefet şerhi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir: 

2 000 yatağa çıkarılacak Tf B, Hastane kadrolariyle Sağlık merkezi dışındaki kadro değişiklik
lerine muhalifim. 
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Hayvanlar Vergisi Kanonunun bârı maddelerinin değişi irilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 

hakkındaki kanuna verilen 

AFYON KARAHtSAR 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Ahmet Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Bren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket İnce 
SeyfiKurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

« ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Btem Menderes 
A. Baki Ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Enver Gürelî 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

oyların sonucu 
( m u n ^ a b û l edilmiştir.) 

Üye say sı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinser|er 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

[Kabul 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Tal|t Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk »aman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

487 
288 
277 

11 
0 

179 
20 

edenler] 
ÇORUM 

Sedı.t Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevli Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Sa4 özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Ey^p Şahin 
Ref | t Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâıfail Tayşı 

EDİRNE 
Altmalmaz 
et Enginün 

al Göprüiü 
eddin Nasuhioğlu 

Halan Osma 
ELÂZIĞ 

Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

met Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Najtıid Pekcan 
ERZURUM 

Saıd Başak 
Rııkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Eıjırullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mt.stafa Zeren 
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ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytmoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 



İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsasa Altmel 
İTüâd Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Fahrettin Sayimer 
Nazlı Tlabar 

^ Ahmet Topçu 
Andre Vahram Bayar 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
T arık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekon 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeçe 

KARS 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rıfat Taşkın 
Hayri Tosunnfclu 

KAYSERI 
îsmail Berkok 
îbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üsttin 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal. Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murat Âli Ülgen 
Ümran Narif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi .Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhöğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet KaTt.al 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman % 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi MıhçıoğTu 
Muhlis Tümay 

7.1951 0 : 2 
MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal .Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 

Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nazım. Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntas 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal*Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu < 
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ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 

3 : 105 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 

27.7.19tl O : 2 
Ali Bıza înee&lemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

Rifat Şiyişpğlu 
Avni Yurdabayrak 

AFYON KARAHÎSAR 
Gazi Yiğitbaşı 

Mecit Bumin 

[Reddedenler] 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 

[Oya kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah .Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Otoban 
Ali ihsan Şâbis 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil ; (I.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumou 
Ali Fahri işeri 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen (I.) 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç * 
Şemsettin Günaltay 
Sabit SağıroğİH 

Ziya Soylu (I.) 
ERZURUM 

Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy (î.) 

GAZlANTEB 
Ali Ocak 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç (I.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir (I.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zar bun (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
(t) ! 

Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan 4-ksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Haindi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur-
başkanı) 
Nihad Beşad Belger 
Mithat Benker 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

IZMlR 
Halide edib Adıvar 
Osman Kapanı 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır' 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Hüsamettin Tuşaç (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Koçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın. (Başkan 
V.) 
Emin Develioglu (I.) 
Kâmil Gündeş (I. Ü.) 
Ali Rıza KıhçfcaJe 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (t.) 

- , « * -



KI»$EHÎtf 
Osman Bölükbaşı (t.) 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı G e t e (Bakan) 
îhsan Şerif Üzğeri(Î.Ü.) 

MÜÎM'İA 
Esat Doğan (I!) ; 
Hüseyin'Doğan (î.) 
tsmet ln%nü g 

Abdütkadir'Ö^bây 
MANİSA 

Samet Ağaoğffi (Efâkan) 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğhı (Bakan) 

Aydm 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis1 1 
Bursa 1 

B : 105 27-.-7.1061 0 : * 
Mtofför Kürbâhöğlü 
( « ' 
Hb&ıdullah Suphi Tanrı-
över 
Kâzım Taşkent (t-) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz -
Salâhattin Hüdayioğlu 
d-) . 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğ&k 
aziz Uras 

MtfSlıA 
Nadir Nadi 

NÎÖDE 
Asım Doğahay 
Halil Nuri "Yurdakul 

oRtttf 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Zfya Ortaç 
Atıf Topâlöğlu 

RİSfc 
Zeki Rfza Sporel 

J3AMSUN 
Tevfik îleri (Bakan) 
Firuz Kesim (î.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
GeziniTürk 

SÎNOB 
Nuri Sertoğltı 
S erter/ »Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Munit Tûmerkan 

SİVAS 
İlhan Dizdar 
Rifai öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TöfcÂto 
Sıtkı Atafiç 
Fevzi 0ûbÜk'(î-) 
Ahmet Gürkân 

[A§%kMilletvekillikleri)' 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehk* 1 
Gümüşan'e 1 

İstanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
NaciAltuğ(t) 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

ÜRPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 

' VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp (t.) 

YOZGÂtf 
Avni Doğan ,(!.')• 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 
Hasan Üçöz (1.) 

ZONGüfcfcAK'" 
Yûnus Muammer Ala-
kant 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak \ 

_ 
20 

ı^e« 

• 



B : 105 27.7.1^1 0 : 2 
Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek okul vt kursları hakkındaki 3 . VI . 1946 tarihli 

ve 4915 sayılı Kanuna ek Kanuna verilen oyların sonucu 
|| (Kanun kabul e d - ; 4 i O 

Üye say|sı 
Oy verenler 

Kabul eden|er 
Reddedenler 
Çekinserjer 

Oya katılmıyanfar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
271 
271 

0 
0 

: 196 
20 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekduğ 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem -

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Enver Gürelî 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
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Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 
j ÇORUM 

Ahpfıet Başıbüyük 
Şevli Gürses 

il 

Bahja Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Sai]| Özer 

j DENİZLİ 
Fikfet Başaran 
Muatafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyi|p Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusjıf Kâmil Aktuğ 
Mustafa Ekinci 
Kâıjıil Tayşı 

( EDİRNE 
ArijJE Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cenjıal Göprülü 
Hasan Osma 

ELAZIO 
Abdullah Demirtaş 
Su|hi Ergene 
Ömjer Faruk Sanaç. 
Me|ımet Şevki Yazman 

1 ERZİNCAN 
Naİid Pekcan 

\ ERZURUM 
Said Başak 
Rıfjcı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sairi Erduman 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytdnoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kıfoğlu 
Süleyman Kuraııel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HATAY 
Hasan Reşit Tankııt 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut • 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Fuad Hulusi Demirelli 



Bedri Nedim Göknil 
$uad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarik Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş • 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berfaok 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 

B : 105 27 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahm^ın Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavunca 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket înee 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

, M^RAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

7.1951 O : 2 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkatdir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu ' 
Süleyman Fehmi Ka
lay cıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhan 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıh 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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(Oya haMmıyaıüdr] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
StileynıiaM i Kornan 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfillî 

AĞRI 
Kasnri Küfrevi 
Halil Öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddan Âdil (î.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramız Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Toku$ 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

BİTLİS 
Salâhaddin inan (I.) 

BOİLU 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç; * 
Agâh E rozan 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla* 
Süreyya Endik 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakürt 
Celâl Boynuk' 
Celâl Otmala 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Urâl* 

çözüm 
Sedat Bar-M 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENIZLI 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlü 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen (I.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (î.) 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç (t.) 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Bdybiira 
Halis Tokdemir (I.) 
Kemal Yörükoğlu (t.) 
Halit Zarbun (t.) 

(HAKKARİ 
^olirrtjj Seven (I.) 

] HAİAY 
Abdullah Çilli 
Abdüirahman Melelk 
(t.) j 
Celâl i Sait Siren 
Tayfut»' Sökmen 

İ İÇEL 
Hüseyim Fırat 
Aziz koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin1 Tola 

İSTANBUL 
Salampn Adato 
Ahmet) Hamdi Başar 
Celâl JSayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Eeşad Belger 
Mithat Benker 
Farukj Nafiz Çamlıbel 
Salih j?uad Keçeci 
Müker|'em Sarol 
Mithatf Sözer 
Füruzin Tekil 
Nazlı flabar 
Celâl fürkgeMi 
Hüsnüj Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Mehmet Aldemir 
Osman, Kapani 
Halil OzyÖrük (Bakan) 
Cemal ÎTunca 
Ekrem:| Hayri Üstündağ 
(Bakaı) 

j KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı 4talay 
Mehmet; Bahadır (I.) 
Abbas Çetin-
Veyis J£oçulu (I)) 
Hüsamettin Tugaç (I.) 

Hüseyin Cahit Yalçın 
(I.) 

KASTAMONU 
Sait Kantârel 
Fahri Keçeçiöğlıı 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Emin Develioğlu (£) 
Kâmil Gündeş (I. Ü.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (I.) 
. KIRŞEHİR 

Osm an Bölükbaşı (î.) 
KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalmoğhv 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Ahmet ihsan Gürsoy: 
ihsan Şerıif özgen (I. 
ÜO 

MALATYA 
Hüseyiff Doğâir (I.) 
ismet inönü 
Abdülkadir öz bay 

MANİSA 
Fartikr ilker' 
Fevzi Lûtf i Karaosman
öğlü (Bakan) 

Muzaffer Karaosmanöğlü 
a.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Teşkent (1) 

— • « H 



,MARAŞ 
Abdullah Ay temiz ,, 
SalShattin Hüdayipğ-
l u : ( t ) ' ' r " ' " l 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Asım Doğanay ' • 

.Halil Nuri Yurdakul 

Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf t Zjya Ortaç 
Atıf ONoüaloğlu 

S :̂ 105 27.7 

Zeki Rıza Sporel 
SAMSUN 

Tevfik ileri (Bakan) 
Finiz Kesim (I.) 
Hasan Fehmi Ustaoğiıi 

#EYHAN 
Zeki Akçalı 
RemziOğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Nuri Sertoglu 
Server Somuncuoğkı 
Ali Şükrü .Şavlı 
Muhit Tümerkan 

ilhan dizdar 
Rifat 0$eıı 

.̂ 051 o O : 2 
TEKİRDAĞ 

gflgeyin Bingül 
Şevket Moçan 

TOKAD 
Sıtkı Âtanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
,Naci Altığ (I.) 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
'Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid :Zamanğil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (î.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nîzamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 
Hasan ÜçSz 

ZONGULDAK 
Yunus ıMaammer" Ala-
kant 
SuatîBarşol 

[Açık MiUetvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Şursa 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşane 
istanbul 

izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sinob 
Sivas 
Zongöldak 

1 
1 
1 

;20 
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Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanuna verilen oy

ların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenjler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinsefler 
Oya katılmıyatdar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
247 
236 

11 
0 

220 
20 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu . 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket tnce 
SeyfiKutbek' 
Talât Vasf i öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKEStR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışmar. 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

edepler] 
(DİYARBAKIR 

Yı|suf Kâmil Aktuğ 
Mı|stafa Ekinci 
Kâfnıil Tayşı 

EDİRNE 
Aıjif Altmalmaz 
Mıfhmet Enginün 
Rfkneddin Nasuhioğlu 
Hjstsan Osma 

ELAZIĞ 
Apdullah Demirtaş 
Mfehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Njahid Pekcan 
Sbbit Sağıroğlu 

ERZURUM 
R^fkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
^uhtar Başkurt 
Ifasan Polatkan 
4bidin Potuoğlu 
If emal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
$amih înal 
(fralip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
(pevdet San* • 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMUŞANE 
İT'asfi Mahir Kocatürk 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Ustündağ 

— 400 — 



KARS 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer ÂH Mühto 
Rifat Tagkm 
Hayrı Tosunoglu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğîu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Salih TCalemcio&lu 
Yeredop Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkan d 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 

BALIKEStR 
Esat Budakoglu 

BURDUR 
Fethi Çelîkbaş 
Mehmet Erkazancı 

B : 105 27. 7 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gtirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koyak 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Erprin 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoglıı 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
ogl u 
Nafiz Korez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz * 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Nuri özsan 

BURSA 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 

7.1951 O : 2 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 

- Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 

Sinan Tekelioglu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Ömer Mart 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
GİRESUN 

Mazhar Şener 

Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştım ar 
Mahmut Gologlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 

URPA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 

nasan üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
A bd ürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdaroğ-
lu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

NİĞDE 
Necip Bilge 

SAMSUN 
Ferid Tüzel 

[Reddedenler] 
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[Oya katilmıy anlar] 

AFYON KABAHISAR 
Abdullah Güler 
Âli İhsan Sâbis 
Salih Torfillî 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (î.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topeu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadrı Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Ram iz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkır 

BİTLİS 
Salâhattin İnan (1.) 

BOLU 
Mithat Dayı oğlu 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeı-
Aprâh E rozan 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcü<?il 
Fikret Karabudak 
Refet Tavasho&lu 

DİYARBAKIR 
Ferit Al pisken der 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen (1.) 

EDİRNE 
Cemal GöpriiHi 

ELAZIĞ 
Suphi Ersrene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali YÖney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrulhıh Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memis Ynr\pı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy (1.) 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 

Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ham di Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnenş (t.) 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir (1.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek (1.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman (t.) 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
T?eşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
tlısan Altın el. 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
'Hüsnü Yaman 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır (1.) 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (1.) 
Hüsamettin Tugaç (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMOU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (1.) 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürcrüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
İsmet İnönü 
Abdülkadir özbay 
Şefik Tusrav 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(t) 
Sudi Mıhcıoğlu 



Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (î.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 

(t) 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyad Mandal ine i 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 

B : 105 27.' 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
tzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Firuz Kesim (t.) 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

1.1951 0 : 2 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İlhan Dizdar 
Rıfat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk (î.) 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürto 
Halûk öke ren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ (1.) 
i^aik Ahmed Barutçu 
Cemal. Reşit Eyüboğlıı 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak
çı oğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
İstanbul 2 

îzmir 1 

Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
Muğla 1 

Cahid Zlamangil 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğhı 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp (î.) 

YOZGAD 
Avni Doğan (1.) 
Faik Erbaş 
Fuat Nizam oğlu 
ITâşim Tathoğlu (î.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
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S. Sayısı 228 e ek 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil memleketler arasında
ki mübadeleleri serbestleştirmek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil 
memleketler arasında imzalanan (Avrupa Tediye Birliği Anlaşma
sı) na katılmamız hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 

raporu (1/72) 

Ticaret Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ticaret Komisyonu SÖ. VII. 1951 

Esas No. 1/72 
Karar No. 39, 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutayın 16. VII . 1951 tarihli toplantısın
da, Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleş
tirmek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memle
ketler arasında imzalanan (Avrupa Tediye Bir
liği Anlaşması) na katılmamız hakkındaki kanun 
tasarısının Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porlarının müzakeresi sırasında, tasarıya bağlı 
anlaşmada tercüme hataları olduğu tesbit edil
miş ve Yüce Kamutayın karariyle tasarı ve ek
leri komisyona iade edilmişti. 

Yeniden tercüme ettirilen anlaşma Komisyo
numuzun 20 . VII . 1951 tarihindeki toplantısın
da incelenmiş ve kabul olunarak Yüksek Meclise 
sunulması ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Saygı ile arzolunur. 
Ticâret Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Erzurum Balıkesir Ankara 
8. Başak E. Güreli 8. Benli 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

8. Karman G. Tiğitbaşt II. Bulgurlu 
İzmir Kütahya 

T. Gürerk A. Kavuncu 
Maraş Sivas 

R. öksüz II. Yüksel 
İmzada bulunamadı. 

Trabzon Amasya 
C. Zamangü H. Koray 



BİR AVRUPA TEDİYE BlRLİÖI KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, 
Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, îrlânda Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, İtalya 
Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, NOFVBÇ Kırallığı, Hollanda Kırallığı, Portekiz Cumhu
riyeti, Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı, isveç, isviçre Konfederasyonu ve Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetleri ile Serbest Triyeste Ülkesi ingiliz - Amerikan Bölgesi Kumandanı; 

Görünen ve görünmiyen mübadelelerin kendi aralarında ve kendilerine bağlı para sahalarında, 
çok taraflı olarak yapılabilmesi maksadiyle,, aralarında çok taraflı bir tediye sistemi kurmayı 
arzu ederek; 

Böyle bir tediye sisteminin Âkıd Taraflar arasında, fark gözetmeyici bir esas dairesinde, müba-
delerin ve görünmiyen muamelelerin serbestleştirilmesini mümkün olduğu kadar geniş bir ölçüde 
kolaylaştıracağını; istisnai mahiyette olan îıaricî yardımdan kendilerini azade kılmak için Âkıd 
Taraflarca sarf edilen gayretleri kolaylaştıracağını; Âkıd Tarafları, iç malî istikrarlarının temini 
lüzumunun müsaadesi nispetinde, mübadele ve çalıştırma konularında yüksek ve müstakar bir sevi
yeye ulaşmaya veya böyle bir seviyeyi idame ettirmeye teşvik edeceğini; hususiyle, kendilerine kıs
men altın ve döviz ihtiyatları rolünü oynıyabilecek kaynaklar temin ederek ve, vaziyetleri düzel
diğinde, imkânlar yaratarak altın ve döviz ihtiyatlarını takviyeye teşvik etmek suretiyle, şimdiki 
durumlarından Avrupa Kalkınma Programı tatbikatının sona ermesinden sonra hâsıl olacak duru
ma geçişte faydalı olacağını, nazarı itibara alarak: 

Böyle bir tediye sisteminin tam olarak çok taraflı mübadele usulüne dönüşü teshil ederken, ar
zu edilen bâzı ticari ihtisaslaşma şekillerinin idamesine imkân vereceğini ve ayni zamanda, para 
îarın tahvilinde umumi serbestliğe avdeti kolaylaştıracağını nazarı itibara alarak; 

Böyle bir tediye sisteminin, hem Avrupa Kalkınma Programı tatbikatı hitam bulduktan sonra da 
yürürlükte kalabilecek hem de çok taraflı başka bir Avrupa tediye sistemi kurulması mümkün 
oluncaya kadar işliyebilecek bir şekilde tesisi lâzımgeldiğini nazarı itibara alarak; 

Bu arada, Âkıd Tarafların iç ve dış malî muvazenelerinin idamesinin böyle bir tediye sistemi
nin iyi bir şekilde işlemesinin zaruri bir şartı olduğunu da nazarı itibara alarak; 

Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Konseyinin (aşağıda «Konsey» denmiştir) işbu Anlaşma, 
metnini kabul ile Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» denmiştir) üyelerince 
imzalanmasını tavsiye eden ve işbu Anlaşmada derpiş olunan vazifelerin, Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesini mütaakıp, Teşkilâtça deruhde edilmesini karar altına alan 18 Ağustos 1950 tarihli kararı
nı nazarı itibara alarak; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Kısım : I 

Umumi hükümler 

Madde — 1. 

Avrupa Tediye Birliği 

Âkıd Taraflar aralarında, Teşkilât çevresi dâhilinde işliyecek, bir Avrupa Tediye Birliği (aşağıda 
«Birlik» denmiştir) kurarlar . 

Madde — 2. 

' Birliğin gayesi 

Birliğin gayesi, çok taraflı bir tediye sistemi vasıtasiyle, Âkıd Tarafların para sahaları arasında 
yetkili mercilerce kendi döviz nakli politikalarına uygun olarak yapılmasına müsaade edilen bil-
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umum muamelelerin tesviyesini kolaylaştırmak ve bu suretle ticaret politikası ile mübadelelerin ve 
görünmiyen muamelelerin serbestleştirilmesine müteallik Teşkilât kararlarının icrasını, ve işbu An
laşmanın dibacesinde derpiş olunan hedeflere erişilmesini ve şartların yerine getirilmesini kolaylaş
tırmaktır, 

i \ Madde — 3 . 

Ameliyeler 

Birliğin gayesini gerçekleştirmeye matuf ameliyeler (aşağıda «ameliyeler» denmiştir) muayyen za
manlarda yapılır. Ameliyeler her Âkıd Tarafın iki taraflı fazlalık veya açıklarının mahsubunu ve 
diğer Âkıd Tarafların heyeti umumiyesine karşı husule gelen safi fazlalık veya açık bakiyesinin 
işbu Anlaşma hükümleri dairesinde Birlik ile arasında tesviyesini tazammun eder. 

Madde — 4. 

îki taraflı fazlalık ve açıklar 

a) İki taraflı fazlalık ve açıklar, her bir Âkıd Tarafın, ameliyelerin taallûk ettiği her 
devre zarfında (aşağıda «hesap devresi» denmiştir) diğer Âkıd tarafların her biri muvacehesin
deki fazlalık ve açıklarıdır. 

b) Bir Âkıd Tarafın Merkez Bankası, diğer bir Âkıd Tarafın Merkez Bankası namına yu
karda 2 nci maddede dejrpiş olunan muameleleri gösteren hesaplar tuttuğu takdirde, bu Âkıd 
Tarafın fazlalık ve açıkları mezkûr hesapların, her hesap devresi başındaki bakiyesi ile sonun
daki bakiyesi arasındaki farka göre hesaplanır. 

c) iki Âkıd Tarafın Merkez bankaları arasında 2 nci maddede derpiş olunan muameleleri 
gösteren hesaplar tutulmadığı takdirde, mezkûr Âkıd Taraflar, Teşkilâtça aksine bir karar alın
madıkça, iki taraflı fazlalık veya açıklarının hesaplanmasını mümkün kılacak tedbirleri ittihaz 
etmelidirler. 

d) îşbu Anlaşmanın A Eki hükümleri gereğince mevcut borçlarla konsolide borçların itfa 
veya ödenmesine tahsis olunan meblâğlar, iki taraflı fazlalık ve açıkların hesaplanmasında 
kale alınır. 

e) îşbu Anlaşmanın A Ekinin 12 nci maddesinde derpiş olunanlar hariç, sermaye hare
ketlerine tekabül eden meblâğlar, ilgili iki Âkıd Tarafın talebi üzerine, iki taraflı fazlalık ve 
açıkların hesaplanmasında kale alınmaz. Bu meblâğlar bir Âkıd Tarafın para sahasında kul
lanıldığı takdirde, Teşkilâtça aksine bir karar alınmadıkça, hesap harici tutulamaz. Bu meblâğlar. 
Âkıd Tarafların para sahaları dışında kullanılmaları neticesinde hesap dışı tutulmuşsa, mezkûr 
meblâğların itfasına ve faizlerinin tediyesine tahsis olunan meblâğlar, mezkûr meblâğlar hesap 
dışı bırakılırken ilgili Âkıd Taraflarca talebedildiği takdirde, mütaakıp ameliyelerde kale alın
maz. 

f) Her Âkıd Taraf, Merkez bankalarından başka bankalarda diğer Âkıd Taraflar paraların
dan anormal bakiyeler muhafaza edilmemesine ve bunların iki taraflı fazlalık ve açıkların hesap
lanmasında kale almmıyacak şekilde yatırılmamasma dikkat etmeyi taahhüt eder. 

g) Bir Âkıd Taraf Merkez Bankası, işbu Anlaşma anlamında, Merkez Bankası veya mez
kûr Âkıd Tarafça tâyin olunacak diğer her hangi bir malî makamdır. 

Madde — 5. 

Safi fazlalık ve açıklar 

Bir Âkıd Tarafın safi fazlalık veya açığı, bir hesap devresi zarfındaki iki taraflı fazlalıkları
nın mecmuu ile iki taraflı açıklarının mecmuu arasındaki farka müsavidir, 
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Madde -— 6. 

Hesap fazlalık; ve açıkları 

Bir Âkıd Tarafın hesap fazlalık veya açığı, bu Âkıd Tarafın bir hesap devresi zarfındaki, 
aşağıdaki meblâğlar nazarı itibara alınarak ayarlanmış olan, safi fazlalık veya alığıdır : 

1. Nazarı itibara alman hesap devresinde, aşağıdaki 10 ncu madde hükümlerine uygun olarak 
söz konusu Âkıd Tarafa tahs's edilmiş olan başlangıç bakiyesinin kullanımı ş veya yeniden tesis edil
miş miktarlarına tekabül eden meblâğlar; ve 

2. SÖz konusu Âkıd Tarafça muhafaza olunan veya bu Âkıd Tarafa karşı muhafaza edilen mev
cut kaynakların, nazar itibara alman hesap devresinde, aşağıdaki 10 ncu madde hükümlerine uygun 
olarak kullanılmış miktarlarına tekabül eden meblâğlar; ayarlama yapılırken, kullanılan miktarlar, 
mezkûr kaynakları muhafaza eden Âkıd Tarafın ki taraflı fazlalığın , kefndisine karşı muhafaza olu
nan Âkıd Tarafın da iki taraflı açığını teşkil ediyormuş gibi mütalâa olunacaktır. 

M«üe -~ Ti 
Müterakim hesap fazlal h ve açıkları # 

Bir Âkıd Tarafın Birlik muvacehesindeki müterakim hesap fazlalık veya açığı, bu Âkıd Tarafın 
hesap fazlal klan yekûnu ile hesap açıkları yekûnu arasındaki farka müsavidir. 

Madde — &l 

Ameliyeler arasında öd«me vasıtaları 

a) Ker Âkıd Taraf, yukarda 2 nci maddede derpiş olunan muamelelerin, ameliyeler arasmdaıd 
müddet zarf nda tediye edilebilmesi için, kendi pafasîylib bir ik'nci Âkıd Tarafça talep edilecek meb
lâğları, gerektiği nispette, alınla veya üçüncü bir memleket dövizi ile ödenmesini istemeksizin, bu 
Âkıd Tarafın emrine amade tutmakla mükelleftir. 

b) Bir Âkıd Tarafın müterakim hesap fazlalığı, aşağıdaki 11 nci maddenin (a) fıkrası anla
mındaki kotasından aşağı olduğa takdirde, bu Âkıd Taraf, işbu madde hükümlerine istinaden 
diğer Âkıd Taraf1 ar emrine, yekûnu kotalı ile müterakim hesap fazlalığı arasındaki farkı teca
vüz edecek miktarda kendi parasiyle meblâğlar tahsis etmeye icbar edi emez. 

Kısım : II 

Fazlalık ve açıkların tesviyesi 

Madde —- 9 

Mevcut kaynaklar 

a) îşbu Anlaşmanın A Ekinin î nci fıkrası anlamındaki mevcut borçlara tekabül eden ve 
bir Âkıd Tarafm elinde bulunan mevcut kaynaklar, kendisi tarafından talep edildiği takdirde, 
mezkûr Âkıd Tarafın bir hesap devresindeki safi açığının tesviyesinde kullanılır; ancak, mezkûr 
Âkıd Taraf bir evvelki hesap devresine taallûk eden ameliyeler hitamında bir müterakim hesap 
fazlalığına malik bulunursa, mevcut kaynaklar yalnız safi açığının, bu fazlalık tenzil edildikten 
sonra kalan kısmı için ku lamla bilir. Bununla beraber kendisine bir borçlu başlangıç bakiyesi tah
sis edilmiş olan bir Âkıd Taraf, bu kaynakları ancak, aşağıdaki 20 nci maddede derpiş olunan 
tdare Komitesine danıştıktan ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin muvafakatini aldıktan 
sonra, açığı aşağıda 10 ncu maddenin (e) fıkrası dairesinde tesviye edilemediği nispette, kullana
bilin. 

b) Meveut borçlar işbu Anlaşmanın A Ekinde derpiş o'unan şartlar altında bir itfa veya iade 

(S. Sayışı ; 228 e ek) 



— 5 — 
mevzuu teşkil ettiği takdirde, bu borçlara tekabül eden kaynak1 ar, ancak borçlu Âkıd Tarafın mu
vafakati ile işbu maddenlu (a) fıkrası dairesinde kullanılabilir. 

• • • • • 

Madde — 10. • 

Başlangıç bakıysteri 
a) 1 Temmuz 1950 ile 30 Haziran 1951 arihleri arasındaki devre için aşağıdaki I nci ve î t 

nci tabîo'arda yer alan Âkd Taraflara Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından mezkûr 
I nci ve II nci tablolarda isimlerinin hizasında gösterilen miktarlarda alacaklı veya borçlu baş
langıç bakiyeleri tahsis edilmiştir. 

Tablo : I. 

Alacaklı başlangıç bakiyeleri 

1950 - 1951 
Âkıd Taraf Miktar (1 milyon hesap vahidi itibariyle) 

Avusturya 
Yunanistan 
İzlanda 
Norveç 
Hollanda 

Norveç 
Türkiye 

a) Hibe yoliyle 

b) îkraz yoliyle 

80 
115 

4 
50 
30 

10 
25 

Tablo : ÎI 

Âkıd Taraf 

Borçlu başlangıç bakiyeleri 

1950 - 1951 
Miktar (1 milyon hesap vahidi: itibariyle) 

Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği 

İsveç 

Birleşik Kırallık 

Avrupa Kalkınma Pragramı gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ta
rafından Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliğine tahsis edilen yardımın yansı. 
Avrupa Kalkınma Programı gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ta
rafından isveç'e tahsis edilen yardım. 

150 

b) 1 Temmuz 1951 ile 30 Haziran 1952 tarihleri arasındaki devre için Avrupa Kalkınma Prog
ramı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından Teşkilâta danışılarak, borç
lu veya alacaklı başlangıç bakiyeleri tahsis edilebilir. Tahsisler, vukuu halinde, 30 Haziran 1951 
tarihinden evvel ITeşkilâta tebliğ edilecektir. • 

c) İşbu maddenin (a) fıkrası gereğince tahsis olunan alacaklı ve borçlu baş'angıç bakiyeleri, 
1 Temmus 1951 e! tekaddüm eden hesap devrelerine mütaallik ameliyelerde, namlarına tahsis edilen 
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Akıd Tarafın, sırası ile, safi açıklan ve safi fazla1 ıklarını! tesviye için kullanıİT; bununla beraber, 
bir borçlu başlangıç bakiyesi bir Akıd Tarafın safi fazlalığım karşılamakta, ancak \m fazlalığa 
muadil şarta muallâk yardım meblâğları peşinen ve katî jşekilde kendisine tahsis edildiği nesbette 
kullanılır. 

d) Bir alacaklı başlangıç bakiyesi bir Âkıd Tarafa kısmen hibe kısmen de ikraz yoliyle tah
sis edildiği takdirde, hibe yoliyle tahsis edilen alacaklı! başlangıç bakiyesi ikraz yoliyle tahsis 
edilenden evvel kullanılır. 

e) Ttendisine bir alacaklı başlangıç bakiyesi tahsis edilen bir Âkıd Tarafın, 1 Tem. 1951 deu 
önceki hesap devrelerinde husule gelen safi fazlalıkları ile kendisine bir borçlu başlangıç baın-
yesi tahsis edilen bir Âkıd Tarafın aynı devrelerde husule gelen safi açıkları, bu başlangıç bakiye
lerinin, nazarı itibara alnan devre zarfında kullanılmış <|>lan miktarlar nispetinde, yeniden tesisi 
suretiyle tesviye edilir 

f) Bir Âkıd Tarafın bir hesap devresindeki safi fazlalık veya safi açığı, ancak mezkûr Âkıd 
Tarafın bir evvelki hesap devresine taallûk eden ameliyeler hitamındaki, sırasiyle, müterakim 
hesap açığı veya fazlalığını tecavüz ettiği nis bette ve safi açık için de aşağıdaki 9 ncu madde 
hükümleri dairesinde tesviye edilmediği nisbette,işbu maddenin (c), (d) ve (e) fıkraları gereğince 
tesviye edilir. 

g) 1. Hibe olarak tahsis edilen alacaklı başlangıç bakiyelerinden veya borçlu başlang?»*. 
bakiyelerinden 1 Temmuz 1951 tarihinden evvelki devrelere taallûk eden ameliyelerde kullanılma-
mış olanlara tekabül eden miktarlar, işbu fıkranın 2 nçi ve 3 ncü tâli fıkraları hükümleri mahfuz 
kalmak kaydiyle, kendilerine başlangıç bakiyeleri tahsis edilmiş olan Âkıd Tarafların 1 Temmuz 
1951 tarihinde başlıyan hesap devresi zarfındaki, sırasiyle, safi fazlalık veya safi açıkları gibi 
telâkki olunur. 

2. Yukardaki tâli fıkra, ancak muadil şarta muallâik yardım meblâğları, söz konusu Akıd Ta
rafa peşinen ve katî şekilde tahsis edildiği nispette, borçlu başlangıç bakiyelerine tekabül eden meb
lâğlara uygulanır. 

3, Birleşik Krallığa tahsis olunan borçlu başlangıç bakiyesinin, işbu fıkranın 1 nci tâli fıkra
sında derpiş edilen ameliyelerde kullanılmıyan kısmına tekabül eden meblâğlar iptal edilir. 

h) İkraz yoliyle tahsis edilen alacaklı başlangıç bakiyeleri : 
1. Kullanılmıya başlanıldığı günden itibaren ve safi açıkların tesviyesinde kullanıldıkları müd

det zarfında, aşağıdaki 11 nci ve 13 ncü maddeler gereğince Birlik tarafından Âkıd Taraflara veri
len ikrazatm faizi nispetinde, Birlik lehine faiz getirir.! 

2. Safi açıkların tesviyesinde kullanılmadığı nispette; Birliğin tasfiyesine kadar, kendisine 
tahsis edilen Âkıd Tarafın emrinde bulunur ve Birliği^ tasfiyesinde iptal edilir. 

3. Safi açıkların tesviyesinde kullanıldıkları nispette, işbu Anlaşmanın B Ekinin 21 nci ve 22 
nci fıkralarına uygun olarak, Birlik tarafından verilen ikrazat gibi, Birliğin tasfiyesi sırasında 
iade olunur. 

Madde — 11 

İkrazat ve altın tediyatı 

a) Her Âkıd Tarafın hesap fazlalığı veya açığı, müterakim hesap fazlalığı veya açığı aşağıdaki 
III ncü tabloda kendisine tahsis edilen kotayı tecavüz etmediği nispette, işbu maddenin (b) fıkra
sında derpiş olunan şartlar altında, ikrazat ve altın tediyatı suretiyle tesviye edilir. 

« 
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Tablo: İli 

Kotalar 

\ 

Akıd Taraf 

Almanya 
Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İzlanda 
italya, 
Norveç 
Hollanda 
Portekiz 
Birleşik Krallık 
İsveç 
İsviçre 
türkiye 

Kota 
(1 milyon he
sap vahidi iti

bariyle) 

320 
70 

360 
195 
520 
45 
15 

205 
200 
330 
70 

1 060 
260 
250 
50 

3 950 

Her Akıd Tara
fın, kotaların 
mecmuuna nis-
beten % olarak 

ifade edilen 
kotası 

8,1 
1,8 
9,1 
4,9 

13,2 
1,1 
0,4 
5,2 
5,0 
8,3 
1,8 

26,9 
6,6 
6,3 
1,3 

100,0 

Not: (1) Kendilerine kotaları miktarından daha yüksek alacaklı başlangıç bakiyeleri tahsis 
ediımiş olan Akıd Taraflar, yukardaki 10 ncu maddenin (g) fıkrasında derpiş edilen tarihten 
önceki bir hesap devresi zarfında husule gelen hesap açıklarını, işbu madde hükümleri dairesin
de. tesviye edemezler. * 

Mezkûr Akıd Tarafın kotaları, işbu Anlaşmanın 13 ncü maddesi ve B Ekinin 4 ncü ve 17 nci 
fıkraları bakımından, bu tarihe kadar sıfıra müsavi addolunur. 

(2) Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğinin hesap fazlalığı ancak müterakim hesap fazlalığı, 
1 Temmuz 1950 ile 30, Haziran 1951 tarihleri arasındaki devre için, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından Avrupa Kalkınma Program! gereğince kendisine 1 Temmuz 1950 ile 30 Hazi
ran 1951 tarihleri arasındaki devre için tahsis edilen başlangıç bakiyesi tutarı ve, 1 Temmuz 1951 
ile 30 Hazirau 1952 tarihleri arasındaki devre için de, 1 Temmuz 1951 ile 30 Haziran 1952 tarihleri 
arasındaki devre için kendisine tahsis edilebilecek bilûmum başlangıç bakiyesi tutarı tenzil edildik
ten sonra kotasında kalan miktarı aşmadığı takdirde, işbu .madde gereğince tesviye edilir; Belçika -
tiüksemburg Ekonomik Birliğinin müterakim hesap fazlalığı yukardaki şekilde tenzil edilmiş olan 
kotasının miktarını tecavüz ettiği takdirde, 13 ncü maddenin (b) fıkrası hükümleri mezkûr Birlik 
hakkımda kabili tatbiktir. 

b) Bir hesap devresine mütaallik hesap fazlalık ve açıklarının tesviyesi için verilecek ikrazat 
ile tediye edilecek altın miktarları, icabında, daha önce verilmiş ikrazat ve tediye edilmiş altın mik
tarları da göz önünde tutularak, verilen ikrazatın' safi tutarı ile tediye olunan altının safi tutarı, 
nazarı itibara alınan hesap devresine mütaallik muameleler hitamında, bahis mevzuu Akıd Tarafın 
müterakim hesap fazlalıkları veya açıklarının tesviyesine taallûk eden aşağıdaki IV üncü tabloya 
uygun olarak tesbit edilen meblâğlara müsavi olacak şekilde hesaplanır. 
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Tablo ;IV 

İkrazat Ye altın tec ratı 

Müterakim hesap açığının 
t e s v i y e s i j 

Müterakim hesap fazlalığının 
t e s v i y e s i 

> , 
Kotaya nispeten % de olarak 
ifade edilen müterakim hesap 

fazlalığı veya açığı miktarı 

ı—! *- J —\t -*• •> 
Birlik ikrazatiy- Birliğe|| altın te- Birliğe ikrazat- Birlikçe altın te
le teşviya edilen diyatı fi e tesvi- la tesviye edi- diyatiyle tesviye 

nispet ye edilen nispet len nispet edilen nispet 

Birinci bölüm 
İkinci bölüm 
Üçüncü bölüm 
Dördüncü bölüm 
Beşinci bölüm 

% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 

% 100 
% 80 
% 60 
% 40 
% 20 

%l 
%!i 
%i m 

0 
20 
40 
60 
80 

% 100 
% 50 
% 50 
% 50 
% 50 

% 
% 
% 
% 

0 
50 
50 
50 
50 

c) Bu maddenin (b) fıkrasına göre hesaplanan ikrafzat, vaziyete göre, ya bahis mevzuu Âkıd 
Tarafça Birliğe veya Birlikçe bahis mevzu» Âkıd Tarafa! yapılır ve aynı fıkraya uygun olarak he
saplanan altın miktarları da, vaziyete göre» ya Birlikçe bahis mevzuu Âkıd Tarafa veya bahis mev
zuu Âkıd Tarafça Birliğe tediye olunur, 

d) Her Âkıd Taraf bir hesap devresi zarfındaki açığpı tesviye maksadiyle, bu açığı bir evvelki 
hesap devresine taallûk eden ameliyeler hitammdaki müterakim hesap fazlalığına tecavüz ettiği nis
pette ; işbu maddenin (b) fıkrasında derpiş olunandan I fazla bir nispette altın tediye edebilir. Te
diye edilen altın tutarları, mezkûr (b) fıkrasına uyguı̂  olarak hesaplanan meblâğları tecavüz 
ettiği nispette, aynı fıkra gereğince yapılan hesaplar 
olunur, "" -,•*••* 

Madâe — 1% 

bakımından, ikrazat mahiyetinde telâkki 

İki Tarafh Kredi Antaşm*laı?ı 
a) İki Âkıd Taraf, biri tarafından diğerine veya 4er ikisi tarafından birbirlerine muayyen 

bir meblâğı tecavüz etmiyen bir kredi açılmasını tazantjm'ujj eden bir anlaşmaya Teşkilâta tebliğ 
ettikleri takdirde, kredi,'mezkûr anlaşma hükümlerine juyga» olarak kullanılmaya haşlanmadan 
hemen önceki hesap devresi zarfında husule geten M paraftı aç^ğı tesyiyê iigiUı, lebi&e kredi açıl
mış olan Âkıd Tarafça krediyi asmış olan Âkıd Tarafa karşı kollanılır, 

b) Bu madde gereğince kullanılan kredi meblâğları tutan aşağıdaki miktarları tecavüz 
edemez : j 

1% ivediyi ağan Âkıd Tarafın, lehine kredi açtığı [Âkıd Tarafa kasş* ola» iki taptfhm&terç-
kpım fazlalığını,, yani birincinin ikinciye karş* o t a iki taraflı fazlalıkları mecokuundft» bfrîtacMn 
ikinciye kâ şii olan iki taraflı açıkları mecmuamın tenzilinden, sonca kalan miktarı* 

2. Birinci Âkıd Tarafın müterakim hesap iazlaljğuMiv yukandabi 11 rm ımâû& gflcejjinee 
ikrazat yoluil& kaMU tesviye olan kısmış 

c) İşbu madde gereğince iki Âkıd Taraf arasındaki münasebetlerde kuJlamlan; kredi mftblâ^-
ları, yukarıdaki 11 nci maddeni» (fe) fıkrasına göre Birlikçe verilmiş veya alınmış ikrazat ma
hiyetinde telâkki olunacak v* 11 nci madde gereğince yapılacak ikrazat tutarı, haki* meysuu iki 
Âkıd Taraf bakımından, her birinin diğerine vereceği veya diğerinden alacağı kredilerin safi 

v tutarım yukardaki 11 nci madde hükümieriae uygun olarak tâyin edilecek mablağa, müsavi kı
lacak şekilde ayarlanacaktır. 
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Madde — İ l 

Kotaların Aşılması 

a) Bir Akıd Tarafın müterakim hesap açığı kotasının miktarın tecavüz ettiği nispette, mez
kûr Âkıd Tarafın hesap açıkları Teşkilâtça başka bir karar ittihaz edilmedikçe, tamamen altın te^ 
diyatı ile tesviye edilir; işbu Anlaşmanın (b) ekinin 7 nci fıkrası hükümleri mahfuzdur. 

b) Bir Âkıd Tarafın müterakim hesap fazlası kotası tutarını tecavüz ettiği nispette, mezkûr 
Âkıd Tarafın hesap fazlalıkları teşkilât kararları dairesinde tesviye edilir; işbu Anlaşmanın (B) 
Ekinin 7 nci fıkrası hükümleri mahfuzdur, 

Madde — 14. 

Altın tediyatı 

a) Yukardaki 11 nci veya 13 ncü maddeler gereğince bir Âkıd Tarafa altın tediye etmekle mü
kellef olan Birlik, aşağıdaki şekilde bir tediye tarzı ihliyar ederek bu mükellefiyetten kurtulabilir : 

1. Birleşik Devletler Doları ile tediyat; 
2. İlgili Âkıd Taraf için şayanı kabul olmak şartiyle, Âkıd Taraf olmıyan bir memleket para-

siyle tediyat; veya 
3. Bizzat ilgili Âkıd Taraf parasiyle tediyat. 
b) Yukardaki 11 nci veya 13 ncü maddeler gereğince Birl'ğe Mtm tediye etmekle mükellef olan 

bir Âkıd Taraf aşağıdaki şekilde bir tediye tarz. ihtiyar ederek bu mükellefiyetten kurtulabilir: 
1. Birleşik Devletler Doları ile tediyat; veya 
2. Yukardaki 20 nci maddede derpiş oiunan İdare Komitesince muvafakat edilmek şartiyle, işbu 

maddenin (a) fıkrası hükümleri dairesinde yapılacak tediyatta kullanılabildiği nispette, diğer bir 
para İle tediyat. 

Madde — 15. 

Hususi yard.m 

Bir Âkıd Taraf, yukarıdaki 11 nci veya 13 ncü maddeler gereğince hesap aç ğımn tesviyesi 
için yapmakla mükellef olduğu altın tediyatmı yapamıyacak durumda olursa, Teşkilât, kendisi 
tarafından talep edildiği takdirde, bu Âkıd Taraf emrine işbu Anlaşmadan doğan vecibelerini ifa 
edebilmesi için, icabında bâzı şartlar altında, lüz;ımlu miktarda dolar tahsis edilmesini Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine tavsiye edebilir. îşbu madde hükümlerine uygun olarak bir Âkıd 
Tarafça yapılan talep 11 nci ve 13 ncü maddelerden doğan vecibelerinin ifasını durdurmaz. 

Madde — 16. 

» İki taraflı fazlalık ve açıkların tesviyesi 

a) Bir Âkıd Tarafın bir hesap devresindeki safi fazlalık veya açığı işbu kısım hükümleri daire
sinde tesviye edildiği takdirde, diğer Âkıd Tarafların aynı devredeki bu Âkıd Tarafa karşı olan iki ta
raflı fazlalık veya açıkları da, işbu maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, dolayısiy-
le tesviye edilmiş olur. 

b) Bir Âkıd Tarafın bir hesap devresindeki safi fazlalığı, işbu kısım dairesinde tamamen tes
viye edilmediği takdirde, diğer Âkıd Tarafların aynı devre zarfında birinci Âkıd Tarafa karşı 
olan iki taraflı açıkları, bu iki taraflı açıkların tediye edilmemiş kısmının umutni tutarı birinci 
Âkıd Tarafın tediye edilmemiş olan safi fazlalığı tutarına müsavi olacak şekilde, kısmen ve aynı 
nispette tesviye olunur. 
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Madde - İ7. 

Ameljyele.r, her 
ra olunur. 

Kıymet tarihi 

devresi için, Teşkilât kararla;rma uygun olarak tesbit edilecek tarihte ie 

Kısım : III 

: İdari ve malı yejim 

Madde — %8. 

îdari uzuvlar 

Birliğin çalışması, bir İdare Komitesi ile, Teşkilâtla Banka arasında vâki bir anlaşma gereğin
ce teşkilâtın ajanı gibi hareket eden Milletlerarası Tediyeler Bankası (aşağıda «Ajan» denmiştir) 
tarafından Konseyin nezareti altında sağlanır. 

Madde — 1J9. 

Konsey ]• 

a) Aşağıdaki 20 nci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Konsey işbu Anlaşmanın uy
gulanmadı için lüzumlu kararları almaya salâhiyetücfir. Bu kararlar bütün Akıd Taraflar için 
mecburidir. 34 ncü maddenin (e) fıkrası ye 36 ncı nfaddenin (c) fıkrası hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, işbu Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkmdaı. yürürlükten kalkarsa, bu mecburiyet mez-

işbu maddenin (c) fıkrasında derpiş edi-
zamanda Âkıd Taraf bulunmuş olan bütün 

kûr Âkıd Taraf hakkında sona erer. Bununla beraber 
len kararlar Âkıd Taraf bulunan veya muayyen bir 
Teşkilât Üyeleri için mecburidir. 

b) îşbu maddenin (c) ve (d) fıkralariyle 35 nci fıadde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
Konseyin işbu Anlaşma gereğince alacağı kararlar, 
müstenkif kalan Âkıd Taraflar hariç, diğer bütün 
alınır. Bununla beraber : 

1. 33 ncü maddeye uygun olarak işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf 
şden bir kararın' ittihazında ilgili Âkıd Tarafın mutabakatı zaruri 
bir kararın alınmasını takip eden devre içinde Âkıd 
gi bir kararda da bu Âkıd Tarafın mutabakatm'a lüzu|n yoktur. 

2. Kendisi hakkında işbu Anlaşmanın uygulanması sona eren bir memleket, buna rağmen 
işbu Anlaşmanın B Ekinin 6 ncı fıkrası gereğince kendisiyle ilgili olarak alman kararlara işti
rak eder. 

c) Birliğin tasfiyesine mütedair Konsey kararlari, hazır bulünmıyan veya istinkâf eden üye
ler hariç, işbu Anlaşmanın Âkıd Tarafı bulunan vejya muayyen bir zamanda bulunmuş olan 
bütün Teşkilât Üyelerinin karşılıklı mutabakatiyle ittihaz olunur. 

d) Aşağıdaki 36 ncı maddenin (b) fıkrası gereğ|nce ittihaz edilen bütün Konsey kararları, 

kararın ittihazında hazır bulünmıyan veya 
Âkıd Tarafların karşılıklı mutabakatı ile 

hakkında talikini istihdaf 
olmadığı gibi hakkında böyle 

Taraflarca ittihaz edilecek diğer her han-

hazır bulünmıyan 
ile alınır. 

veya istinkâf edenler hariç, bütün {[Teşkilât Üyelerinin karşılıklı mutabakatı 

Madde — 2(f. 

îdare Komitepi 

a) îdare Komitesi âzami yedi azadan teşekkül eçler. Azalar Âkıd Tarafların teklif ettikleri 
kimseler arasından Konseyce tâyin edilir. Aşağıdaki 34 fıcü ve 35 nci maddeler gereğince işbu Anlaş-
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ma bir Akıd Taraf hakkında hitama erdiği takdirde, bu Akıd Tarafın teklifi üzerine İdare Ko
mitesine tâyin edilmiş bulunan bir üyenin İdare Komitesi üyeliği sıfatı da sona erer. Aşağıdaki 
33 ncü madde gereğince işbu Anlaşmanın bir Akıd Taraf hakkında talik edilmiş olması halinde, bu 
Akıd Tarafın teklifi üzerine tâyin edilmiş olan üye, Teşkilât aksine bir karar ittihaz etmiş olma
dıkça, taliki takip eden devre zarfında İdare Komitesi toplantılarına katılamaz. Konsey 
aksine karar vermiş olmadıkça, İdare Komitesi üyelerinin vazife müddetleri bir yıldır ve tekrar 
tâyinleri caizdir. 

b) İdare Komitesinin her üyesi Konseyin tasvibi ile bir yardımcı tâyin eder. Yardımcılar 
ancak Konseyin tasvibi ile değiştirilebilirler. Yardımcılar idare komitesi toplantılarında bulu
nabilir. ve üyelerin mânileri zuhur ettiği takdirde bunların vazifelerini ifa ederler. 

e) Konsey İdare Komitesi üyeleri arasından her sene bir başkan ve iki başkan vekili tâyin 
eder. 

d) Amerikan Hükümeti tarafından tâyin edilen bir temsilci İdare -Komitesi toplantılarında 
bulunabilecek ve reylere iştirak etmemek suretiyle müzakerelere katılabilecektir. Temsilci, idare 
komitesine katılmak üzere kendisine bir yardımcı tâyin edebilecek ve temsilcinin manii zuhur ettiği 
takdirde yardımcısı ona ait vazifeleri görebilecektir. 

e) Teşkilâtın avrupalılararası ödemeler Komitesi Başkanı da keza İdare Komitesi toplan
tılarında bulunabilecek ve reylere iştirak etmemek şartiyle müzakerelere katılabilecektir. İda
re Komitesi diğer kimseleri de toplantılarında bulunmaya davet edebilir. 

f) İdare Komitesi, işbu Anlaşmanın uygulanmasına nezaret etmek ve bu maksatla ameliye
lerin icrası ve aşağıdaki 23 ncü maddede derpiş edilen fonun idaresi ile ilgili kararları almakla 
görevlidir. Konseyce kendisine tevdi edilecek diğer bilûmum görevleri de ifa eder. Bu görevler 
Konsey kararlarına uygun olarak icra edilir. İdare Komitesi, kendisine mevdu vazifelerin yürütül
mesi hakkında muayyen zamanlarda Konseye rapor yerir. 

g) Konsey aksine bir karar vermiş olmadıkça, İdare Komitesi kararları üyelerin ekseriyeti 
ile yani asgari dört üyenin reyi ile alınır. İşbu Anlaşmaya ve daha önce Konseyce alman ka
rarlara aykırı olmadıkça, İdare Komitesi kararları Konsey tarafından değiştirilemez. 

h) İşbu maddenin (g) fıkrası gereğince Konsey tarafından aksine bir karar alınmış bulun
madıkça, İdare Komitesi kararları bütün Akıd Taraflar için mecburidir. 34 ncü maddenin (e) 
fıkrası ile 36 ncı maddenin (c) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, işbu Anlaşmanın uy
gulanması kendisi hakkında sona eren bir Akıd Taraf için bu kararlar mecburi olmaktan çıkar. 

i) İdare Komitesi dahilî nizamnamesini bizzat tesbit eder. 

Madde — 21. ^ 

Ajan 

a) Ajan, ameliyelerin icrasını ve aşağıdaki 23 ncü m a d d ^ e sözü edilen fonun idaresini Kon
seyin ve İdare Komitesinin kararlarına uygun olarak sağlamakla vazifelidir. 

b) Ajan muayyen zamanlarda teşkilâta rapor verir. 
r 

Madde — 22. 

Ajana bildirilecek malûmat 

a) Rer Akıd Taraf Ajana : 
1. Ameliyelerin icrası için lüzumlu bilûmum malûmatı ve bu arada bilhassa kendi parâsiyle 

hesap vahidi arasındaki pariteyi, eari muamelelerde kullanılan fiilî rayiçlere müsteniden diğer Akıd 
Tarafların her biriyle ayrı ayrı anlaşmak suretiyle tesbit ettiği ve ameliyelerde tatbika hazır olduğu 
tek kambiyo rayicini gösteren aylık bir hesap cetveli vermeye; ve 

2. Yukardaki 12 nci maddede ve işbu Anlaşmanın A Ekinde derpiş edilen iki taraflı anlaş
malara mütaallik olup işbu anlaşmanın icrası için lüzumlu bulunan malûmatı; ve 
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3. Yukardaki 9 ncu maddeye göre kullanılmaya şa îh mevcut kaynakların yekununu, 

bildirmeye mecburdur. 
b) Bir Âkıd Tarai: işbu Anlaşma gereğince Aja^a malûmat verirken bu malûmatın gizli 

kalmasını arzu ettiğini bildirirse, Ajan bahis konusu malûmatı bu işarı nazarı itibara alarak kul
lanacaktır. 

Madde — 23. 

Fon 

a) işbu Anlaşma gayelerinin tahakkukunu temcin maksadiyle teşkilât emrinde bir fon te
sis edilmiştir. 

b) Fon aşağıdaki kaynaklarla beslenir : c1:" >* 
1. Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan asgari 350 milyon Amerikan dolarlık bir 

meblâğ, işbu Anlaşma gereğince yapılması gereken ameliyelerin Birlik tarafından icrasını Bağlı
yabilmek için bu dolarlar, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından, Ajanca lüzum gös
terilecek nispette ve otomatik olarak, Birlik emrine İahsis edilir. 

2. Âkıd Taraflarca ödenen aİtın veya dövizler; j 
3. Âkıd Taraflara verilen ikrazattan doğan alacaklar; ve 
4. Fonu teşkil eden varlıkların gelir ve hasılatı. 
c) Fon aşağıdaki masrafları karşılamak için kullajfıılır 
1. Âk d Taraflar lehine yapılan para ve altın tediyeleri; 
2. Âkıd Taraflarca verilen ikrazattan doğan taahî|.ütler; ve 
3. işbu Anlaşma gereğince yapılan altın ve döviz tediye ve transferlerinden ve fonu teşkil eden 

varlıkların yatırım ndan mütehassil masraflar ile müıjıasil diğer masraflar 
d) Teşkilât yukardaki 11 nci ve 13 ncü maddeleri gereğince verilen ikrazatm faiz haddini tes-

bit eder. Faizler altı ayda bir ödenir ve bu maksatla, ilgili Âkıd Tarafın safi fazlalık veya açığı, tediye
si gereken faiz miktarı da göz önünde tutularak hesaplanır. 

Madde — 24. 

imtiyaz ve mual 

işbu maddenin (b) ve (c) fıkralarına halel gelmeksj. 
işbirliği Konvansiyonuna ek 1 numaralı Munzam Protokolün 
lige ve, gelirleri de d.âhil olmak üzere, fon varlıklarına 

b) Nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun ğeli 
işbu Anlaşma ile yapılmasına müsaade edilen ameliye 
minden muaft r. 

c) işbu maddenin a fıkrasında sözü edilen Protolj 
dâhil altın ile bu altın üzerinde yapılan bütün muamel|lere 

lyetler 

zin, 16 Nisan 1948 tarihli Avrupa iktisadi 
II nci ve III ncü kısmı hükümleri, Bir-

Uygulanır. 
fleri de dâhil olmak üzere, fon mevcutları ile 
te muameleler, her türlü vergi ve gümrük res-

blün 5 nci maddesi hükümleri fon varlıklarına 
uygulanır. 

Madde — $5, 

Hesaplar 

a) -Bîr1 iğin hesap1 arı Ajan tarafından tutulur. i g a n n e r yd bir bilanço ile bir kâr ve zarar 
hesabı tanzim ederek idare Komitesine verir. 

b) Hesaplar ve bilanço Konsey tarafından tâyin eldilen müstakil hesap murakıpları tarafından 
tetkik edUir vç bunlar Konseye rapor verirler. 

c) Bilanço ile kâı ve zarar hesabı, tasdik edilmek üzere, idare Komitesi tarafından Konseye 
sunulur 

(S, Sayısı ; 228 e ek) 
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Madde — 26. 

Hesap vahidi 
a) Birliğin hesabatı 0,88 867 088 gram safi altın olarak tesbit edilen hesap vahidi ile tutulur; 

ameliyelere mütaallik hesaplar bu vahit üzerinden yapılır ve yukardaki 11 nci ve 13 ncü maddeler 
gereğince verilen ikrazat da bu hesap vahidi ile ifade edilir. 

b) Bir Âkıd Tarafın kendi parasiyle hesap vahidi arasındaki parite ilgili Akıd Tarafça teftbitf 
edilir. 

c) 1 Temmuz 1950 tarihinde tesbit edilen hesap vahidi ile bir Âkıd Tarafın kendi parası ara
sındaki parite, mezkûr tarihten sonra, Teşkilâtça derpiş edilen tadille aynı istikamette ve aynı 
veya daha büyük nispette değişmiş olduğu takdirde, bu Âkıd Taraf, Teşkilâtın, aşağıdaki 30 ncu 
maddenin (a) fıkrası gereğince para vahidinin tadiline matuf bir kararma muhalefet edemez. 

Madde — 27. 

Paritenin tadili 

Bir Âkıd Taraf parasının 26 nci maddenin (b) fıkrası anlamındaki paritesi bir hesap devresi 
içinde tadil edildiği takdirde, bu Âkıd Tarafın diğer Âk:d Taraflar muvacehesindeki iki taraflı 
fazlalık veya açıklan, paritenin tadilinden önceki ve sonraki devreler için, bu devrelerin her bi
rinde mer'i o^n parite nazarı itibara alınmak suretiyle ayrı ayrı hesaplanır. 11 nci maddenin (b) 
fıkrasının uygulanması bakımından, yukardaki 12 nci madde gereğince kullanılan kredilerin yekûnu, 
kredi hangi hesap devresi için kullanılmışsa o hesap devresinde uygulanan parite esası üzerin
den, para vahidi olarak, hesaplanır. 

Kısım : XV 

Nihai hükümler 

Madde — 28. 

Ekler 

İlişik A ve B ekleri işbu Anlaşmanın ayrılmaz cüzleridir. j 

Madde — 29. 

inceleme 

Teşkilât işbu Anlaşmanın uygulanmasını devamlı olarak takip eder. Her yıl 30 Haziranda tem 
bir inceleme yapılır. 

Madde — 30. 

Tadiller 

a) Yukardaki 11 nci madde ve 26 nci maddenin (a) fıkrası Teşkilât karariyle tadil edilebilir. 
'" b) (a) ve (b) fkra'arı hariç 10 ncu madde, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile muta
bık kalınarak teşkilât tarafından alınacak kararla değiştirilebilir. « 

Madde — 31. 

Tasdik ve yürürlüğe girme 

a) İşbu Anlaşma Mümziler taraf nidan tasdik edilecektir; Mümziler bu maksatla vakit geçir-

>(S. Sayısı ; 228 e ek) 
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meksizin Anlaşmayı Anayasaya göre salahiyetli mercilefine sunacaklardır. 

b) Tasdik belgeleri Teşkilât Genel Sekreterine tevtdi edilecek ve genel sekreter, her defa, tevdi 
keyfiyetinden bütün Mümzileri haberdar edecektir. 

c) t$bu Anlaşma tasdik belgelerinin bütün Mümziler tarafından tevdii akabinde yürürlüğe gi-
t«cektİE. " * 

d) Anayasa gereğince salahiyetli kılınmış merciler bir Mümziye işbu Anlaşmayı tasdik için ge
rekli salâhiyeti vermezlerse, Mümzi keyfiyetten teşkilâtı haberdar edecek ve teşkilât, Anlaşmanın yü
rürlüğe konabilmesi için icabediyorsa, gereken tedbirleri kararlaştıracaktır. 

Madde — 3?. 
İltihak 

$) işbu Anlaşmayı imzalainamış olan her Teşkilât Üyesi Anlaşmaya iltihak etmek istediğini 
Teşkilâta bildirebilir. 

b) Bu arzuyu terviç ettiği takdirde, Teşkilât iltihak şartlarını ve iltihakın hangi târihten iti
baren muteber olacağını tesbit eder. 

e) İşbu maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleri mjahfuz kalmak kaydiyle, iltihak ilgili üye tara
fından Teşkilât Genel Sekreterine bir iltihak belgesi tjpvdii suretiyle vaki olur. Genel Sekreter tev
di keyfiyetinden diğer Âkıd Tarafları haberdar eder.; 

Madde — 3$. 
Talik \ 

a) Bir Âkıd Tarafın talebi üzerine, Teşkilât bizzat tâyin edeceği şartlar. altında ve muayyen 
bir müddet için işbu Anlaşmanın mezkûr Âkıd Taraf hakkında uygulanmasının talikma karar ve
rebilir. 

b) Aşağıdaki hallerde Teşkilât bizzat tâyin edeceği şartlar altında ve muayyen . bir müddet 
için işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf hakkında uygulanmasının talikma karar verebilir; bu yolda 
bir karar ittihaz edebilmesi için aşağıda derpiş edileln hallerin, idare Komitesince veya Teşkilâtça 
önceden teşkil veya tâyin edilmiş bulunan bir teşekktp tarafından incelenmiş olması şarttır: 

1. Bu Âkıd Taraf işbu Anlaşmadan doğan bir vecibeyi veya yukardaki 2 nci maddede derpiş 
öjftınan bir Teşkilât kararını yerine getirmez ise; veya 

2. Teşkilâtın mukaddem bir kararında tâyin, edilen diğer her hangi bir sebeple. 

Madde — 3#. 

Çekilme 

a) Teşkilât tarafından (aksine bir karar verilmiş olmadıkça, yukardaki 11 nçi ve 13 neü 
maddeler gereğince ödenmesi lâzımgelen altını tediye etmiyen bir Âkıd Taraf hakkında, aderniifa-
mn vukubulduğu hesap devresinin sonundan itibaren! işbu Anlaşma hükümden sakıt olur. Taah
hüdün yferine getirilmediği sabit olmasiyle, diğer 4kıd Taraflar taahhüdünü yerine getirmiyen ' 
Âkıd Tarafa karşı 8 nci maddenin kendilerine tahmil ettiği vecibelerden beri olurlar. 

b) Teşkilâtça başka bir tarih tesbit edilmiş olmadıkça, Teşkilâttan çekilen Âkıd Taraflar 
hafcjkmda işbu Anlaşma, çekilmenin fiilen tahakkuk ettiği hesap devresinin sonundan itibaren 
hükümden sakıt olur. , 

c) Toşkilât, mücbir sebepler veya istisnai haller karşısında, işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf 
hakkında uygulanmasına nihayet verilmesini kararlaştırabilir. 

d) Her Âkıd Taraf, aşağıdaki hallerde, Teşkilâta yapacağı bir ihbarla, işbu Anlaşmanın 
uygulanmasına kendi bakımından nihayet verebi lir: 

1. ilgili Âkıd Tarafın müterakim hesap fazlalıklarının veya açıklarının bu Âkıd Tarafın 
kotası yekûnuna ulaşması halinde; bu halde Anlaşma;, mezkûr müterakim hesap fazlalıklarının 
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veya açıklarının kota yekûnuna ulaştığı hesap devresinin sonunda, veya ihbar daha sonra yapıt* 
mışsa, ihbarın vâki olduğu devrenin hitamında yürürlükten çıkmış olacaktır. 

2. Yukardaki 11 nci ve 13 ncü maddeler gereğince bir Âkıd Tarafa ödenmesi lâzımgelen altı
nın tamamiyle tediye edilmemesi halinde; bu halde Anlaşma bu Âkıd Tarafça yapılan ihbarın 
vuku bulduğu hesap devresinin hitamında yürürlükten çıkacak ve ilıgili Âkıd Taraf, ihbarı müte
akip diğer Âkıd Taraflara karşı 8 n«i maddenin kendisine tahmil ettiği vecibelerden beri olacaktır. 

3. Teşkilât tarafından derpiş edilebilecek diğer hallerde; Teşkilâtça tâyin edilecek şartlar al
tında,. 

e) İşbu madde hükümlerinin uygulanması halinde : 
1. işbu Ahlaşmnm bir hesap devresi sonunda ilgili Âkıd Taraf hakkında hitamadermesine rağmött 

bu hesap devresine mütaallik ameliyelerin icrasına devam edilecektir. 
2. Bahis konusu Âkıd Taraf m hak ve vecibeleri işbu Anlaşmanın B Ekinin 1 nci kısmı hükümleri 

dairesinde tesbit olunacak ve Anlaşma mezkûr kıs;mda derpiş edilen tedbirlerin tamamlanmasııift 
kadar yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 35. 

11 nci maddenin temdidi 

a) 11 nci maddenin 1 Temmuz 1952 tarihinden sonra hangi şartlar altında yürürlükte kalabite» 
ceğini tâyin etmek üzere Teşkilât, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile de istişare ederek, en 
geç 31 Mart 1952 tarihinde işbu Anlaşmanın uygulanma şeklini umumi bir incelemeye tâbi tutacaktır, 

b) işbu maddenin (a) fıkrasında derpiş olunan Teşkilât kararına iştirak.etmiyen bir Âkıd Ta
raf hakkında işbu Anlaşma 30 Haziran 1952 tarihinde hitama erecek ve bu takdirde bu Âkıd Taraf 
hakkında 34 ncü maddenin (e) fıkrası uygulanacaktır. 

c) Aşağıdaki 36 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, diğer Âkıd Ta
raflar, tesbit edecekleri şartlar dairesinde, 11 ırci maddeyi kendi aralarında ipka edeceklerdir. 

Madde — 36. 

Hitam bulma 

a) işbu Anlaşma Teşkilât karariyle her *an yürürlükten kaldırılabilir. 
b) Teşkilâtça aksine karar verilmedikçe, 30 Haziran 1952 tarihinden itibaren Âkıd Taraf

ların kotalar tutarı yukardaki 11 nci madde ile bidayeten tesbit olunan kotalar mecmuunun 
yüzde 50 sinin dununa düşmekle işbu Anlaşma hitam bulur. 

c) işbu Anlaşman:n hitamı sırasmda : 
1. Anlaşmanın bir hesap devresi sonunda hitama ermesine rağmen bu hesap devresine mütaallık 

ameliyelerin icrasına devam olunacak; ve 
2. Birlik, işbu Anlaşmanın B Ekinin II nci kısmındaki hükümler dairesinde tasfiye edilecek Vft 

mezkûr kıs;mda derpiş edilen tedbirlerin tamamlanmasına kadar işbu Anlaşma yürürlükte kalacaktır* 
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' Ek-Aj 

Mevcut bof^ar 

1. a) işbu Anlaşma bakımından mevcut borçlar : j 
1. 7 Eylül 1949 tarihli 1949 - 1950 için Avrupa ıjıemleketleri arasındaki Takas ve Tediye An. 

laşmasmın 5 nci maddesinin (a) fıkrasında derpiş oludan hesapların, işbu Anlaşma gereğince yapıl
mış, 1950 Haziran ayına mütaallik ameliyeleri de nazarı itibara alabilmek için ayarlanmış olan 30 
Haziran 1950 tarihindeki bakiyelerini; ve 

2. Borçlu için önceden tediye mükellefiyeti mevcut olmıyan konsolide borç meblâğları haricin
de iki Âkıd Taraf arasında mevcut olan diğer bilûmum borçlardan bu Âkıd Tarafların Ajan'a bil
direcekleri borçları ihtiva eder. 

b) işbu Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkında 1 Temmuz 1950 tarihinde uygulanmaya başlanma
dığı takdirde, Konsey işbu fıkranın a 1 ve 2 tâli fıkralarında zikredilen tarihi, bu Âkıd Taraf ba
kımından, tadil edebilir. • • ! 

2. işbu Ekin 1 nci fıkrası anlamındaki mevcut borçların itfası veya iadesi maksadiyle iki Âkıd 
Taraf arasında bir anlaşma akdolunduğu takdirde, itfa veya iade için tahsis olunan meblâğlar bahis 
mevzuu iki Âkıd Tarafın iki taraflı fazlalık veya açıklarının hesaplanmasında kaale alınır, iki Âkıd 
Taraf aralarındaki mevcut borçların bir itfa mevzuu! teşkil etmiyeceğini kararlaştırabilirler. 

3. Teşkilât mevcut borçların itfası veya iadesi flfıaksadiyle aktedilen bir anlaşmanın Birliğin 
iyi bir şekilde işlemesini ihlâl edecek mahiyette oluğuna karar verirse, bahis mevzuu iki Âkıd 
Taraf aralarındaki Anlaşmayı Teşkilâtın kararı daifesinde tadil etmeye mecburdur. 

4. Mevcut borçların itfası veya itfa şartları mevzuunda iki Âkıd Taraf arasında bir anlaşma
ya varılmazsa, itfa şartları, bahis mevzuu iki Âkıd| Taraftan birinin talebi üzerine, Teşkilât kara-
riyle tesbit edilebilir. 

5. Teşkilât böyle bir karar ittihaz edecek duruiilda değil ise, mevcut borçlar aşağıdaki şartlar 
altında itfa olunur : 

1. ödeme iki sene zarfında ve bahis mevzuu iki jÂkıd Tarafça aksi kararlaştırılmadıkça, müte-
gavi aylık tediyelerle ifa olunur; ve i 

2. Senede % 1 faiz ödenir; ancak, 30 Haziran! 1950 tarihinde mezkûr Âkıd Taraflar arasında 
yürürlükte bulunan tediye anlaşmalarında aynı müfldet için daha yüksek bir faiz haddi tesbit olun
muş ise, bu faiz haddi tatbik olunur. Mezkûr anlaşmalar daha uzun bir süre için daha yüksek bir 
faiz haddi derpiş ederse, faiz haddi, bu had göz örfünde bulundurularak, Teşkilât kararı ile tes
bit edilebilecektir. 

6. işbu Ekin 4 ncü veya 5 nci fıkraları hükümlerine uygun olarak tesbit edilen itfa şartları bahis 
mevzuu iki Âkıd Taraf arasında bir anlaşmaya varılarak bilâhara tâdil edilebilir; işbu Ekin 3 ncü 
fıkrası hükümleri mahfuzdur. 

Ek-fc 
Bolüm :jf / 

Çekilme halinde Âkıd Tarafların hak ve vecibeleri 

1. Yukardaki 34 ncü veya 35 nci maddeler gereğince işbu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf hak 
kmda sona ermesi halinde, bu Âkıd Tarafın hak ve vecibeleri aşağıdaki hükümler dairesinde tesbit 
olunur, 

2, *) işbu Anlaşmanın 10 ncu maddesinin (g)j fıkrası ile işbu fıkranın (b) ve (c) tâli fıkra-
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lari-hükümleı£«3»a^^ v* 
ya borçlu başlangıç bakiyesinin işbu Anlaşmanın kendili hakkında sona erdiği tar^^en* &?£$]&; h%r 
sap devrelerine mütaallik ameliyelerde kullanılmamış bulunan kısmına tekabül eden meblâğlar 
mezkûr Âkıd Tarafın, işbu Anlaşmanın kend i s^ f ı a^^^ sonunda nihayete erdiği hesap devresine 
ait, sırasiyle, hesap fazlalık veya açıklan gity tej£kki olunur. 

b) Bundan önceki tâli fıkra, borçlu başlangıç bakiyelerine tekabül eden meblâğlara ancak, ba
his konusu Âkıd Tarafa m»a4&4fart$^mııu&âli^aadıre 
edildiği nispette tatbik edilir. 

c) . Bahk mevzua Â W W » ^ ^ J r t o ^ i f ^ a l İ ! i k ife)!/ktndi|[inft<ftt]|& 
bakıyesiîiin işbu-fıteaTiıa^K^ tâö; fjkr*sM^« vderpdş olunan .ameiiyeta^E^I Jc^ftnılmamJlr buiusajL-
kısmına tekabül eden .me-felâtia» iptöL*diHr. 

3. Teşkilâtça aksine karar<ahnmffcdıkça,-işbu Anlöşı»a»ın*4.1 'neivet*i3'nc%'tnıu4del^'ger«§to' 
ce bahis mevzuu Âkıd Tarafça, Birliğe veriien veya Birlikten alman ikrazat ile işbu Anlaşmanın 
12 nci maddesi gereğince, mezkftj» Âk^â-Taraf-şfe kullanılan ^eya^açıia» k*e4i meb>feğlarV4pt»l edi
lerek işbtt Ekin 4 meü-IArast-hnküinle^ifte^uygun ^olaıak*>he8i^M4eal^il&4artiflY< ikr*sa41a-ikamer; 
olunur. 

4. a) Bahîs -mevzuu Âkıd *Taraf,«; vaziyete^ göre^ diğer Â8td ^"araÖirı^ h*r biritte veya her 
birinden, birlikten aldığiv veya Birliğe" verd^i* safi ikrazat tutarının kenıJr%öta^le*dîğer^flu^-
mum Âkid Taraflar; kotalarının mecmuu arasındaki nispete müsavi %isnwna muada bfe ütraz ve
rir veya alır. 

b) Bahis mevzuu Âkid Tarafa Bîrîiğe sâfr* ikrazat mebHft vermiş -ola» ÂkM ^âTa$ftrm> her 
birinden,/her birinin verdiğMkfazatıiı, kendi kc^asiyl^ diğer bH?toR,um*Âfĉ  TaTaflttrın-köt«krımec
muu arasındaki nispete müsfcvi kısmına muadif bir ikfraz aht^ ve jbM^^n-«âfö*ikrazat - meblâğ** 
almış olfcn Âkıd Tarafların her birine, her birinin aldığı ikrazatm, kendi kotasiyle diğer bilüanum4 

Â k ı d . f ^ ^ a r m kotaları mecmuu arasındaki nispete müsavi>kîsmına'nraadiî'%ir4kraz verir> 
e) l^btı fıkranın^, (a) tâli fıjşfaşj gereğince verilen .veya almanjkrazat,, işbu. fıkranın (b>; 

tâli, fıkrası; gereğince, ..vaziyete göre, alıpan /veya verilen, ikrazaja mahcup ediM?. 
5. a) îşbu Anlaşo^annı 12;nci maddesi gereğince kullŞtuIân fcreçj^ mebiâğittrı, işjbu Efein 4 -

ncü fıkrası balpmınd4n, krediyi veren Â£ıd Tarafça Birliğe* ver^raiç i^zajt gibi,, krediyi ala*n 
Âkıd, Tarafça ,da, £irli£ten .alınmış ilçra^at gıbj; telâkki, oludur. f 

b) 1. Çekilen Âkıd Taraf, Birlikten safi ikrazat meblâğr almısjşa, işbu Eki& 4 jıcÜ,fıkrasın
da d e ^ i ş ^ İ J e ^ >e^j>l |£ ,bata^to , t^Miğe ; verjlgn ikrazat.. tutarlara, Sîrlikçe vşrUen* ikj&T 
zat tutacına, jnüsjtyi ola.ça^jgeT|öi}e*.m^tenasibe,nk ayarlanır^, 

2, Çekilen Âkıd Taraf, Birliğe safi ikrazat meblâğı vermişSe, işbu Ekin 4 ̂ cü s fıkrasında, 
derpiş, f9lttMQîJıe^j>lar^ ikr^at tutarları Birliğe ̂ erilsn ik!»?ftt,,tutajr 
larm,a.: mjjşaFİ Amüh ş e j a î ^ m & t & n j ^ 

6. îş^u JEkâfe ;4 nç# jfı^ras^, hufcijmlegindşn,,taka&düş^eden, iki.tarafjU ikraza^. a^n JfeçUTa^ 
raf Jlşryei&n JUq&jargfc aTfl&w^^kş^ikîi^rJı^Eilmatt$a^ ikraza.t&fve!ren ÂJk^Tarai*par4|ix-
le ifade edilir ve iade olunur. Bu ikrazatııj şartları iki Âkıd Taraf arasında anlaşma yolu ilet 
veyşv böyjeifbir anlaşmam olm^dığat^taNinüe^ Te^üM kapasite/ tesj4tjedilirv Teşk^^Mî:£ar*f 
ittihaz ed^ek 4 dftrpmda^egtts^ iH?jwa^ise^iiî|A % 2 . 3 ^ n i s j ı e $ n 4 ^ a ^ zafE&Ri.. 
da ye, ilci. ÂkjdnTara&aa a^s^kf^ayria^r^adJşç^, aylık möş&vi tediy$eri£ iade oli3y|itq-..: , . 

7. a) îşbu Ekin 4 ncü.r f ı ^ a ^ ^ e / e j i n ç ^ ^ 
ÂkıdfTarafa, Hr ikraz, vere^.dlğ^ Â^>4şTar:aflaran;h<EftJ)irif vazî eıte^gö*©, Bir^ğ*sidiği ikı^. 
za mns.awi birrila^^^ve^i^ ve^3wJ^t^<F^4J©: ikraza-Jnfts^yi.bir4kra?iaU^ 

ib), Bu ikrazaV B i r l i k ^ l ı i ^ e ^ y ^ k . ^ ^ AMft8ŞWW XXM\ m&k 
desinin (b) fıkrasında derpiş olunan (hesapta kaale alınmaz; bununla beraifgE^^ 

1.;, MüterftWm?4ıepa£;fazla&gt vej^/taç^ğr kotasındanŞşd» AWS?^U ni|j^^^«îr.?AJ^^1Pf»fttm# 
vaziffe^^^,^fsap^af|feft^.|v«gF|^çi^ın t e s ^ y ^ w 4 ^ 4 l a » ^ ^ l r ; f%fe 



2. İşbu Ekv bakımından 
tinde telâkki olunur. 

— 18 ~U 
"mezkûr 11 nci madde g<freğince verilen veya alınan ikrazat, mahiye-

Bölüm : Iİ 

Birliğin tasfiyesi 

;8;;îşbu ; Anlaşma,' 36 neı .madde gereğince 1ıita|n bulduğu takdirde, Birlik aşağıdaki hü
kümler dairesinde tasfiye edilir. 

;9.'v'..â);.-: İşbu Anlaşmanın 10'ncu maddesinin (g)-ftkrasiyle işbu fıkranın (b) ve (c) tâli fıkraları 
bükümleri mahfuz kalmak kaydiy'e,-işbu.Anlaşma gereğince kullanılmamış alacaklı ve borçlu 
başlangıç bakiyelerine tekabül eden meblâğlar ait oldukları Âkıd Tarafların, işbu. Anlaşmanın 
sonuncla hitam bulacağı.. hesap, devresindeki, sırasiyle^ hesap fazlalık ve açıkları mahiyetinde telâk
ki olunur. . • 

b) Bundan önceki tâli,fıkra, borçlu başlangıç bakiyelerine tekabül eden meblâğlar hakkın
da, ancak, muadil şarta muallâk yardım meblâğları, jf)ahis mevzuu Âkıd Tarafa peşinen ve kati şe
kilde tahsis edildiği nispette tatbik edilir. 

fi) Birleşik,Krallığa tahsis edilen borçlu ba.şlangjç meblâğlarının, işbu Anlaşma gereğince 
kullanılmamış :olan kısmına" tekabül eden meblâğla/ iptal edilir. 

10. îşbu Anlaşmanın 12 nci maddesi dairesindo kullanılan kredi meblâğları,. işbu Anlaşmanın 
hitamı sırasında, işbu Anlaşmanın 11 nci maddesi gereğince, vaziyete göre, verilmiş veya alınmış 
ikrazat mahiyetinde telâkki olunur ve iki taraflı krediler iptal edilir. 

11. - Teşkilât, bir Âkıd Tarafın hangi şartlar ve hadler altında, diğer Âkıd Tarafların para
larından müteşekkil mâkul miktarlardaki mütedavil fonları tasfiyeden hariç tutmaya mezun kılına
bileceğini tesbit edebilir.. ''-:.---• 

12. Fonların kabili'tahvil,varlıkları, işbu Anlaşmanın 11 nci ve 13 ncü maddeleri gereğince 
Birliğe ikrazat: vermiş olan Âkıd Taraflara, yerd'kleri ikrazatın safi tutarlarına mütenasip Öde
meler yapılmasında kullanılır. Bununla beraber, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tasfiyeye 
itiraz ettiği, takdirde, bu kabili tahvil; varlıklar tutarı, işbu" Anlaşmanın 23 ncü maddesinin (b 1) 
fıkrasında derpiş olunan meblâğı aşmadığı nispette, ijjbu fıkra gereğince kullanılamaz. 

13. Fonun işbu Ekin 12 nei fıkrası anlamındaki • kabili tahvil varlıkları, işbu Anlaşmanın hi
tamı anında fona dâhil bulunan altın, Birleşik Devlîetler dolarları ve Âkit Taraflar haricindeki 
memleketlerin kabili tahvil paralarıdır. 

14. Âkıd Taraflarca yapılmış ve işbu Ekin 12 nfri maddesi gereğince iade edilmemiş bulunan 
ikrazat bakiyesi, işbu Ekin, vaziyete göre, 15 nci vê ya 16 ilâ 18 nci fıkraları hükümleri daire- < 
sinde tesviye olunur. 

15. Teşkilât, işbu Ekin 14 ncü fıkrasında derpiş] olunan tesviyenin Birlik tarafından yapıla
cağına karar verirse, işbu Ekin 11 nci ve 13 ncü mafdeleri gereğince Birlikten ikrazat almış olan 
Âkit' Taraflar Birliğe mezkûr tesviyeyi ifâ edebilmesi için icabeden meblâğı,, almış oldukları 
ikrazatın safi tutarları nispetinde ve Teşkilâtça 'rteöbfit edilmiş şartlar* altında,' iade ile mükellef
tirler. " ' ' • " ' ' ' " . ' ' :'~ :" 

16. Teşkilâtça böyle bir karaT alınmadığı takdird|, Birliğe verilen ikazatm işbu Ekin 14 ncü 
fıkrasında derpiş olunan iade edilmemiş bulunan bakfye&i ile Birlikçe verilen ikrazatın işbu Ekin 
15 nci fıkrası gereğince baçka bir suretle iadesi lâzşngeleıl''kısmi iptal edilerek aşağıdaki 17 nci 
fıkra hükümleri dairesinde hesaplanacak, iki taraflı ifrazatla ikame olunur. 

17. a:) Her Âkid Taraf Birliğe bir safi ikraz fneblâğı vermiş olan Âkıd Tarafların her bi
rinden bu sonuncusunun verdiği ikrazatın iade edilrjıemiş bulunan bakiyesinin birinci Âkid Ta
rafın kotasiyle diğer, bilûmum Âkıd Taraflârm kotaları mecmuu arasındaki nispete müsavi kıs
mına tekabül eden bir ikraz alır. 

b)'"' Birlikten, bir safi ikraz meblâğı almış olan her Âkıd Taraf, Âkıd Tarafların her birinden 
işbu Ekin 16 ncı fıkrası gereğirice Birlik tarafından birinci Âkıd Tarafa' verilmiş olan ikrazatın 

(S. lSay#ı : 22a e ek) 
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iadesi lâzımge^n kısmının ikinci Âkıd Taraf kotasiyle diğer bilûmum Âkıd Taraflar kotalarının 
mecmuu arasındaki nispete müsavi kısmına tekabül eden bir kredi meblâğı alır. 

18. İşbu Ekin 16 neı ve 17 nci fıkraları gerekince tanınan iki taraflı ikrazat, alan ve veren 
Âkıd Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, veren Âkıd Tarafın parasiyle ifade edilir ve 
iade olunur. îkrazat şartları iki Âkıd taraf arasında anlaşılarak veya, anlaşılamadığı takdirde, Teş-
kilât karariyle tesbit edilir. Teşkilât böyle bir kararı ittihaz edecek durumda değilse, ikrazat senelik 
% 2. 3/4 nispetinde faiz getirir; üç sene zarfında ve, iki Âkıd Tarafça aksi kararlaştırılmadıkça, 
aylık müsavi tediyelerle iade olunur. 

19. İşbu ekin 12 nci ilâ 18 nci fıkraları hükümleri dairesinde kullanılmıyan fon varlıkları, aşa
ğıdaki V inci tabdoda tesbit edilen nispetler dairesinde işbu Anlaşma Mümzileri arasında taksim 
edilir; aşağıdaki 23 ncü fıkra hükümleri mahfuzdur. Bununla beraber, bir Âkıd Taraf işbu Anlaş
manın 11 inci veya 13 ncü maddelerinden veya. işbu Ekin 4 ncü, 15 nci veya 16 ila 18 nci fık
ralarından tahaddüs eden vecibelerden birini yerine getirmezse, Teşkilâtça aksine bir karar alınma
dıkça, taksime iştirak edemez. 

Tablo İV 

Almanya 
Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
trlânda 
İzlanda 
İtalya 
Norveç 
Hollanda 
Portekiz 
Birleşik Kırallık 
İsveç 
İsviçre 
Triyeste 
Türkiye 

18.902 
4.252 
4.883 
2.224 

17.189 
5.088 
1.146 
0.179 
9.936 
2.295 
6.592 
0.804 

23.489 
1.172 
— 
0.342 
1.507 

20. İşbu Anlaşmanın 11 nci ve 12 nci maddeleri gereğince Âkıd Taraflara tanınan ikrazat, 
iijbu Ekin 14 ilâ 18 nci fıkraları hükümleri dairesinde iade edilmedikleri nispette; işbu Ekin 
19 ncu fıkrası gereğince kendilerine tahsis olman alacaklarla mahsup edilir. 

21. İşbu Ekin mezkûr 19 ncu fıkrası gereğince tahsis olunan alacakların tesviyesi, 20 nci fık
ra dairesinde tesviye edilmedikleri nispette, Birlikten aldıkları ikrazat tamamen tesviye edilme
miş olan Âkıd Taraflarca ifa olunur. Bu maksatla, mezkûr Âkıd Tarafların her biri 19 ncu fıkra 
gereğince Birlikten bir alacağı olan Âkıd Tarafların her birinden, bunalacağın birinci Âkıd Tara
fın aldığı ikrazatın tesviye edilmemiş kısmı ile tesviye edilmemiş ikrazat yekûnu arasındaki nis
pete müsavi kısmına tekabül eden bir ikraz alır. 

22. İlgili Âkıd Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, işbu Ekin 21 nci fıkrası hükümlerinden 
tahaddüs eden ikrazat, aşağıdaki şekilde tesviye edilir : 

1. İkrazat, ikrazatı yapan Âkıd Tarafın paradiyle ifade olunur; 
2. İkrazat, işbu Anlaşmanın hitamından itibaren, 15 sene için konsolide edilir; 
3. İkrazat, bu müddet zarfında senelik % 3 nispetinde faiz getirir; 
4. İkrazat, işbu Anlaşmanın hitamım takip eden üçüncü seneden itibaren itfa olunur. 
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23*i Igfcpv EMnı: 19 iîâ,f;23,•*&$$»*i'*®&d$#lçri ı<hükümlerinin uygulanması,. Teşkilâtla danışarak 
fonun bakiye varlıkların^ t a ^ ^ j n ı n veya j bir, kış^n^^ÂJşıâJftÇ.alJ.ajın, her birjne veya heyeti 
unmıniy esine., :taMJSv;edJ£meşjni karar al|ma ̂ alaMleç^>PJa& Arprifea Birleşik Psvletleri Hüküineti-
nin/muvafakatinetvâb«stftc3ir. Buf^nı|a-jl?e^|tber^|)ir Âk^Jlara î Jşlp... Anlaşmanın 11 nci ve 13 ncii 
maddleleri. gercsğinse.„yer4le»rikra,zatı, ancak bu ikra^.jsjîiıdi, ülkej»ıdş, veya kendisine, bağlı para 
sahasında i kuiJanıto^mz^A»î>kçn(^8«^^t4 $ to£İ»i ifl kd«!ç}§> İst^l JBUçiik M nci f ı'kras;nda derpiş 
olujaandan^'dalmv^ıs&Mrrm^ddftt^affınıdai iadeye, meojmdktfmabüir, 

24. îşlbu Ekin 19 ilâ 22 nci veya 23 ncü fıkraları! hükümleri jdairşsiııde, taksim edilen fon 
varliklar^ iVvrupa(rpara]«ima4aWl:.fcaJ4Üy^İTO idamâdlöLAkld.JTaçaflarm kendi aralarındaki 
veyö >diğer :fie«k^rle**ı»teKB^]»jp^^ .şmaj ve zirai istihsalin.arttı
rılmasını teşvik,ver -iç m^ılî,istikram,idawesjniites!^l .maki^atlariyle kullanılmalıdır, . 

Bu hususlaon tasdik.#ımi]#ijâ&, .aşağıda,fya^iüyn^a^ye igşre^ği^geMlde, yetküi Murahhaslar, işbu 
Protokolün ızirini, imza-çtmişlerdiri, 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere,! fransızca ve ingilizce olarak, tek bir nüs
ha halinde, 19 Eylül 1950 de Paris'te tanzim edilmiştir. J3u nüsha Avrupa iktisadi iş Birliği Teş
kilâtı Genel Sekreterine tevdi olunacak ve Geı^l. SeJ^ral^r musaddak birer suretini Protokolün bü
tün Mümzilerine gönderecektir. 

BÎR AVRUPA TEDİYE BjRLlĞÎ KURULMASI HAKKINDAKİ 
TATBlKINA MÜTEDAİR 

ANLAŞMANIN 
PROTOKOL 

Tediye Birliği burulması hakkjnçjaki Anlaşmanın (aşa-

almacak 
Konseyince, 29 Haziran 1950 

ûl 1949 tarihinde »münakit ödeme ve Ta-

mahfuz kalmak kaydiyle, 

Bugün imzalanmış olan sbirnAvrupa 
gıda «Anlaşma» denmiştir) ;Mü#ızileri; 

Avrupa Tediye Birliğ'njnr-ihdasma int'zâren, Avrupalfılararası tediyeler mevzuunda 
tedbirlere mütedair olarak^A^irupa iktisadi iş Birliği ^Teşkilâtı 
tarih'nde ittihaz olunan ka.Bftr.if nazarı itibara alarak; 

1949 - 1950 için, Avrupaifn^mleketleri arasında 7 Ey 
kas Anlaşmasının tatbikatı ile bugün imzalanan Anlaşılanın tatbikatı .arasında bir inkıtaa mey
dan verilmemesini arzu ededeki; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır 
1. işbu Protokola dâhil Taraflar, aşağıdaki 3 ncü fikra hükümleri 

Anlaşma rhü&ümteııinvAnAasjpa^ ifade etmiş gibi, muvakkaten 
tatbik edeceklerdir.; 

2. işbu Protokol, ,#§$ğ}cla&U3 jacjtjâtag. Jıükü.-.niöçj mifcfuz kalmak kaydiyle, bugünden itibaren 
yürürlüğe <; girecek-ve Anlaşma ..yürürlüğe girinceye. ka< |ar,. yürürlükte kalacaktır; 
34, 35 ve 36 nci-maddeleri hükümlerle aynı şartlar.^tın^a JŞJDU Protokola,.tatbik.edilir. 

3.: Işip Protonla, .da^.fe.Taı»^ JPr<itiîkolü imz^ladı|ı.sıxada, Anlaşmanın,kendisi bacımından 
aneak Ana$asw hükümJer,r..dair£smde4„ tasii^-ed^me^ 
ederse, 

1. işbu Protokol bu Taraf hakkında, tasdik vesikacı Anla^mainın J l nci maddesi hükümleri 
dairesinde, tevdi- ettiğiJarjlhte^yürürlüğer girecek ; ye 

2. Anlaşma hükümleri bu takdirde, bu Taraf hakkmdjL Aklaşma J. Temmuz 1950 den itibaren; 
veya, bu taraf tasdik vesikasını teydi.edej'kejı ^.vrjıpa ikisini Işl.Birljği Teşkilâtına (aşağıda «Teşki
lât» denmiştir) bunp£;,:m4j^üa^ tebliğ^edeisp, vesikanın tevdi edildiği hesap devresi 
başından itibaren hüküm ifa(|ç, etmiş.;gibi,muvakkate^jtatjjik edilecektir. 

4. Anla#^^ yü^ü ı iü^ .g^^ nci mailesinin hükümleri dairesinde, An 

( Ş.^Sapşi^ 228 e ejs )f 
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İaşmaya iltihak eden her Teşkilât Üyesi, Teşkilâtın tesbit edeceği usuller dairesinde Ve tarihte, işbu 
Protokola iltihak edebilir. 

5. a) îşbu Protokola dâhil her Taraf, Anlaşmayı tasdik edecek durumda olmaz ve keyfiyetten 
de, Anlaşmanın 31 nci maddesinin (d) f krası hükümleri dairesinde, Teşkilâtı haberdar etmiş olursa, 
Teşkilât Genel Sekreterine- (Aşağıda «Genel Sekreter» denmiş.ir) bir çekilme ihbarnamesi tevdi 
eder?k Protokolden çekilebilir. 

b) İhbarnameyi tevdi eden Taraf, tevdi tarihini takibeden ilk hesap devresi sonunda veya bu ih
barnamede tesb'.t edilebilecek daha sonraki bir tarihte, işbu Protokola Taraf olmaktan çıkar. 

c) Genel Sekreter, işbu fıkra mucibince tevdi edilecek her ihbarnameden, Protokola dâhil bütün 
Tarafları ve Anlaşmanın 18 nci maddesinde bahis konusu Ajanı, derhal haberdar edecektir. 

6. îşbu Protokola dâhil Tarafların kotaları mecmuu, Anlaşmanın 11 nci maddesinde iptidaen tes
bit edilmiş olan kotalar yekûnunun % 50 sinden aşağı düşerse, Teşkilâtça aksine bir karar alınma
dıkça, işbu Protokol hükümden sakıt olur. 

7. Yukardaki 5 nci ve 6 nci maddeler hükümlerinin tatbiki halinde, 
1. îşbu Protokol bir hesap devresi sonunda, i$bu Protokola dâhil bahis mevzuu Taraf veya bilû

mum Taraflar hakkında hükümden sakıt olmasına rağmen, biten bu hesap devresine taallûk eden 
ameliyeler icra edilir; ve 

2. Bahis mevzuu Tarafın veya bilûmum Tarafların hak ve vecibeleri, vaziyete göre, Anlaşmanın 
B ekinin I nci veya II nci bölümü hükümleri dairesindo tesbit olunur. 

Bu hususları tasdik zımnında, aşağıda vaziülimza ve gerektiği şekilde yetkili Murahhaslar, iş
bu Protokolün ziriııi imza etmişlerdir. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, fransızca ve ingilizce olarak tek bir nüsha 
halinde, 19 Eylül 1950 de Paris'te tanzim edilmiştir. Bu nüsha Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Genel Sekreterine tevdi olunacak ve Genel SekreteT musaddak birer suretini Protokolün bütün 
Mümzilerine gönderecektir. 
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S. Sayısı:240 
İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve Ağrı Milletvekili Celâl Yar-
dımcı'mn, İş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının değiş

tirilmesine dair kanun teklifi ve«Çalışma Komisyonu raporu 
(2 /75) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrası (10) işçiyi nazara alarak bir hüküm vaz'eyle-
miştir. 

Halbuki îş Kanununun gayesi sadece işçiyi korumak olduğuna'göre bunun 10 u veya (1) i mü
savidir. 

Mevcut hüküm ondan aşağı işçinin bulunduğu teşekküllerden bu nevi işçilerin kanunun vaz'etti
ği haktan istifadesine imkân bırakmamış ve şu hal vâzıı kanunun ruh ve maksadına ve sosyal yardım 
esaslarına aykırı düşmüştür. 

Bu itibarla adı geçen (A) fıkrasının şu şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 
İstanbul Milletvekili Ağrı Milletvekili 

îhsan Altınel \ Celâl Yardımcı 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çahtma Komisyonu 

Saat No. S/74 
Karar No. 16 

20 . 77/ . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve Ağrı 
Milletvekili Celâl Yardımcı'nın 5518 sayılı Kanu
nun ikinci maddesinin A fıkrasının tâdili hak
kındaki kanun teklifi komisyonumuzun muhtelif 
birleşimlerinde konuşulmuş en son 16 . VII . 1951 
gün Birleşiminde ilgili bakanlık temsilcisi ve teklif 
sahiplerinden İstanbul Milletvekili İhsan Altın-
el'in de hazır bulundukları halde müzakeresi ya
pıldı. 

İş Kanunu asgari günde 10 işçi çalıştıran 
yerlere tatbik edilmektedir. 

Gerek iş veren ve gerekse işçinin karşılıklı 
münasebetlerini tanzim eden İş Kanununun işçi 
adedi ne olursa olsun her iş yerine tatbikinin 
birçok halamlardan zaruri olduğunu günlük mü
şahedelerimiz göstermektedir. 

Filhakika Türkiye'de tesbit edilebilen 360 bin 
iş yeri mevcut olduğu halde İş Kanunu bugün 
için ancak 9800 iş yerine tatbik edilebilmektedir. 
Şu durum İş Kanununun işçiye temin ettiği bir* 
çok haklardan mahrum işçi adedinin ne kadar 
muazzam olduğunu gösterir. Bu itibarla bu hal 
ciddiyetle işaret edilmesi lâzımgelen bir keyfi
yettir. 

Diğer taraftan 10 işçiden daha az işçi çalış
tıran yerlere İş Kanununun tatbik edilmesi kar
şısında birçok sanayi müesseseleri fabrikalarını 
ve imalâthanelerini kombine halden daha küçük 
iş yerleri haline ifrağ etmektedirler. Muamele 
Vergisi külfetlerinden kurtulma düşüncesi de bu 
işte ayrıca müessir olmaktadır. 

Bu suretle her gün ve hiç de küçümsenemiye-
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eek miktarda işçi îş Kanununun şümulü harici
ne çıkarılmakta ve birçok haklannlan mahrum 
edilmektedî*. 

Bu itibarla günde asgari bir işçi çalıştıran iş 
yerlerine de tatbikiyle hem bütün işçilerimizin 
her türlü haklan korunmuş olacağı ve hem de 
fabrika ve imalâthanelerin parçalanmalarının 
önüne geçileceği kanaatiyle değiştirgeleriyle «ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Ko. Başkanı B 

Manisa 
MuBfenfim 

Dr. N. Köreg 
Burdur 

M. Brkazancı 
Muhalefet şerhinde imzası var 

İstanbul 
/. Altvnel 

Kastamonu 
T. Keçecioğhı 

a, 
tstanbtü 
Yürittm 

u Rapor Sözcüsü 
Zonguldak 

A, Boyactgiller 

Giresun 
D. Köymen 

tmzada bulunama( 
istanbul 

A. Topçu 
Seyhan 

7. Z. Eker 

Muhalefet şerhi. 
5518 sayılı Kanunla değiştirilen 3008 

nıimaralı Kanunun 2 nci maddesinin (G) 
fıİ crası iş yerinin mahiyeti itibariyle gere-
ki yorsa Bakanlar Kurulu kararı ile îş Kanu
ni nun 10 işçiden daha az işçi çalıştıran iş 
ye rlerinde de uygulanabileceğini âmirdir. Ça-
.İıj ma Bakanlığının bugünkü kadro ve bütçesi 
g(z önünde tutulur ve bilhassa Anadolu'daki 
bir tek iş-çi çalıştıran iş yerlerinin mahiyet 
v< bünyeleri nazarı dikkate alınırsa,., iş ka
nununun bir tek işçi çalıştıran iş yerlerine 
ta tbikı bugün için imkânsız görülür. Bakan
lık temsilcisinin iş yerlerinin tadadı ve liste
lerin hazırlanmakta olduğuna dair ve mahi
yetleri itibariyle 10 işçiden daha az işçi ça-
lııttıran iş yerlerinde de Bakanlar Kurulu 
kurariyîe îş Kanunu tatbik etme yolundaki 
sa rih beyanları karşısında böyle bir kanun 
tedvinine bugün için lüzum olmadığı kanaa
tiyle muhalifiz. 
Çşlışma Komisyonu Başkam 

Manisa Burdur 
Dr, Nafiz Kör&s M. Erkazancu 

( S. Sayısı : |*40 ) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İHSAN ALTIN-
EL VE AĞRI MİLLETVEKİLİ CELAL YAR

DIMCI 'NIN TEKLİFİ 

5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fık
rasının tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5518 sayılı Kanunun (A) fık
rası şu şekilde tadil edilmiştir: 

Bu kanun, mahiyeti itibariyle yolunda işli-
yebilmesi için günde bir işçi dahi çalıştırmayı 
gerektiren iş yerlerine ve buralarda çalışan işçi 
ile iş verenlerine uygulanır. Bu iş yerinin İş Ka
nununun şümulüne alındığı keyfiyeti iş verene 
tebliğ edilir. Bu tebliğ iş veren tarafından iş ye
rinde ilân olunur. İş verenler veya işçileri teb
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz ede
bilirler. Vukubulacak itirazlar kanunun uygu
lanmasını durduramaz. İtiraz Bakanlıkça ince-
lenerk kesin karara bağlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihindin 
yürürlüğe girer. 

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

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRİŞt 

tş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesinin A fıkrasının değiştirilmesi ve 
C fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1§ Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin A fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Bu kanun en az bir işçi çalıştıran iş 
yerlerine uygulanır. Bir iş yerinin İş Kanunu
nun şümulüne alındığı • keyfiyeti iş verene teb
liğ edilir. Bu tebliğ iş veren tarafından iş ye
rinde ilân olunur. İş verenler veya işçileri teb
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz ede
bilirler. Vukubulacak itirazlar kanunun uygu
lanmasını durdurmaz. İtiraz bakanlıkça incele
nerek kesin karara bağlanır. 

MADDE 2. — İş Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin C fık
rası kaldırılmıştır. 

'MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1953 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanuft hükümletini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(S. Sayısı : 240) 





S. SayiSı: 241 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına 
devri hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî 

Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (1 /186) 

T. C. %••• 

Başbakanlık 9 . V . 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Teikik Müdürlüğü . ' 
Sayı: 71-1964,6/1559 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına devrine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20.IV4951 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

* Başbakan 
A. Menderes 

• • ^ • • • ' * * * . » - > ? - G E R E K Ç E ' > •'•' 
» • . . . . . . . . . . . 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 1923 senesinde tesis edilen (Sağır, Dilsiz ve 
Körler Kurumu) bir sıhhi teşkilât olmaktan ziyade terbiyevi bir müessese bünyesi taşımakta ve 
esas itibariyle sağır, dilsiz ve körlere mahsus bir okuldan başka mahiyet arzetmemektedir. 

Sağır, dilsiz ve körlerin tahsil ve terbiyesi esasına istinaden teessüs etmiş olan bu müessese
nin tababet bakımından ilgisi inkâr edilmemekle beraber bu sahada esas faaliyetin terbiyecilere 
ait olduğu tahakkuk etmiş, ye bu itibarla adı geçen müessesenin Millî Eğitim Bakanlığına devri 
halinde daha verimli randıman alınacağı düşünülmüştür. * 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Ti B. M. M. 
Sağ. ve Sos. Y. Komisyonu v 20 . VI. 1951 

Esas No. 1/186 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümet tarafından hazırlanıp Yüksek 
Meclis Başkanlığı tarafından tetkiki için Ko
misyonumuza havale buyurulan sağır, dilsiz 
ve körler müessesesinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmesine dair kanun tasarısının incelen
mesi sonunda; 

Hükümetin gerekçesinde ifade edildiği gibi 
sağır, dilsiz ve körlerin eğitimini esas tutan 
bu müessesenin bir sağlık teşkilâtı olmaktan 
ziyade bir eğitim müessesesi bulunduğu göz 
önüne alınarak bir veya birkaç hissî organlar
dan mahrum olanların eğitiminde tababetin 
roİü olacağı aşikâr olmakla beraber müessese-



nin Millî Eğitim Bakanlığına devredildiği tak
dirde ,;gayesine daha uygun bir faaliyet sahası 
bulabileceği teemmül edilmiş ve kanunun mad
delerine , gefilerek Hükümet teklifindeki şekil
leriyle aynen ve ittifakla kabul edilerek Millî 
Eğitim Komisyonuna havalesi rieasiyle Yüksek 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanı namına 

Kâtip 
Konya. 

. . . ' . . . " 8. 8. Burçak 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Kocaeli Konya 
Dj% H. Türkand 8. 8. Burçak 
Afyon K. Ankaua Antalya 
Dr. A, Tan T. V. öz F. Balaman 
^nkara Çankırı 'Çankırı 
B, Onat K. Çığman Dr. C. Otman 

Çoruh 
A. B. Sağlar 

ÇJaz'anteb 
S. İnal 

'İmzada bulunamadı 
İstanbul 

A. V. Bay ar 
Kars 

E. Oktay 
imzada bulunamadı 

Kocaeli 
Z. Atığ 

îmzada bulunamadı 
N'ğde 

H. Ülkü 

Çorum 
S. özer 

îmzada bulunamadı 

A. Koksal 

izmir 
N. încekara 

Kayseri 
Ali Rıza Kilıçkale 

JMardin 
A. Vras 

Seyhan 
C. Türk 

Ordu 
Z. M. Sezer 

imzada bulunamadı 
Sinob Sivas 

A."§. Şavlı N. Ağacıkpğlu 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/186 
KürarMo.29 

Yüksek ©aşka^ğa 

27. VI. 1951 

Komisyonumuza havale edilen (Sağır, Dil
siz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Ba
kanlığına devrine dai,r kanun tasarısı) ürerinde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mümasil
lerinin de huzuriyle gerekli müzakereler yapıl
mıştır. 

Hükümet gerekçesiyle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu raporunda, da b,ş]irtild|ği 
veçhile (Sağır, Dilsiz ve Körler Kurumu) esas 
bünyesi itibariyle bir eğitim ve öğretim mües
sesesi .old^ıhışdan Millî Eğitim Bakanlığına 
devrine komisyonumuzca da ittifakla karar ve
rilmiş ve kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonun^ teyt-

di, buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

MJllî Eğitim 
K. Başkanı 
i Edirne 
Ç. Köprülü 

Burdur 
'M. özbey 

* Denizli 
F. Başaran 

Burapor 
Sözcüsü 
Rize 

A. Morgu 

A 

F. 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
A. N. Asya 

Kâtip 
Balıkesir 
Y. Pelvan 

Bursa 
. C. Yöntem 
Erzurum 
Çobanoğlu 

(S. Sayısı : 241) 



Bütçe Komisyonu raporu 

t. m M. M. 
Biktçe Komisyonu 
Esas No. î/186 
Karar No. 131 

m .MI .m$ı 

Yüksek Başkanlığa 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî 
Eğitim Bakanlığına devri hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başbakanlığın. 9 . şV . 1951 tarihli ve 
6/1559 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasa
rısı, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim 
komisyonları raporlariyle birlikte komisyonu
muza havale edilmiş olmakla her iki bakanlık 
temsilcileri hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından 1923 senesinde 
tesis edilen (Sağır, Dilsiz ve Körler Kurumu) 
bir sıhhi teşkilât olmaktan ziyade terbiyevi bir 
müessese bünyesi taşımakta ve esas itibariyle 
sağır, dilsiz ve körlere mahsus bir okuldan 
başka mahiyet arzetmemekte olduğu ve sağır, 
dilsiz ve körlerin tahsil ve terbiyesi esasına 
istinaden teessüs etmiş olan bu müessesenin 
tababet bakımından ilgisi inkâr edilmemekle 
beraber bu sahada esas faaliyetin terbiyecilere 
ait bulunduğu tahakkuk etmiş ve bu itibarla 
adı geçen müessesenin Millî Eğitim Bakanlığı
na devri halinde daha verimli olacağı düşünül
müş olduğu bildirilmektedir. 

Bağlık ve Sosyal Yardım ve Mîllî Eğitim 
komisyonlarınca aynen kabul edilen Hükümet 
tasarısı, Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin 
bir sıhhi teşkilât olmaktan ziyade terbiyevi bir 

müessese bünyesini taşımakta bulunması ve bu 
müessesenin Millî Eğitim Bakanlığına devri ha
linde €e bütçeye bir külfet tahmil etmemesi ba
kımından komisyonumuzca da uygun görüle
rek maddelerin .müzakeresine geçilmiş ve /geçici 
üçüncü maddedeki «A işaretli cetvelin-'» ibare
si «A/ l işaretli cetvelin»-şekEad^.düzeltilerek 
diğer BaasUieler ve ?bağlı cetvelleri B^&\wn*^fi 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kamutşayın onayana apeslfJmek tig$re Y&fesgk 
Başkanlığa < sutmlur. 

Başkan 
;îstai#)ül 
E: A3akm 

Bursa 
H. Şaman 

Ba-ıkesir 
E. Rttdtihoğlu 

istanbul 
Ai S, Vkas&r 
lEastâiaonu 
H. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Ofi&L 

R. Afesçy 
Sivag 

A 

Balkan'V. 
3urdur 

E: ğmiebçg 

Aİyön'K. 
,y¥e&iröğlu 

fÇaaakkfele 
ÜT. Akmmlar 

İstanbul 
C, mtekffMi 

"Kfırklareli 
Ş. Bdkay 
Mardin 

R. Erten 
Bize 

O: KüpmkğğİM 
Tekad 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoght, 

Giresun 
M. Şmer 

îztnir 
B. Bilgin 
Konya 

R. Birand 
Mardin 

Dr. K. Türköğlu 
Seyhan 

Trafon 
& At$nç S, F. Mtâaycfoğht 

(>&Sxym~Mi) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî 
Eğitim Bakanlığına devrine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca idare edilmekte bulunan Sağır, Dil
siz ve.Körler Müessesesi ile bu müessesenin bü
tün demirbaş eşya, levazım ve tesisleri hukuk 
ve vecibeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakanlı
ğına devredilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları hakkındaki 31İ7 
sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin 
değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin (Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi) 
başlığı altında yazılı ilişik (1) sayılı cetvelde 
derece, unvan, ve aylıkları gösterilen kadro
lar kaldırılarak Millî Eğitim Bakanlığı Ku
ruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görev
leri hakkındaki 228T sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının (Sağır ve 
Dilsiz ve Körler Müessesesi) başlığı altındaki 
(1) aded 70 lira aylıklı (Müdür : mütehassıs) 
kadrosu kaldırılarak bu cetvelitı Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına aynı başlık altında eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli Cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının (Sağır, Dil
siz ve Körler Müessesesi) başlığı altındaki ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldı
rılarak aynı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağır, Dilsiz ve Kör
ler Müessesesesinin aylık, ücret ve sair istih-
kaklariyle diğer giderleri karşılığı olarak 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin Sağlık ve Sosyal Yardım "Bakanlığı kısmı
nın muhtelif tertiplerine konulmuş olan öde
neklerden bu kanunun yürürlüğü tarihine ka
dar harcanmıyan miktarlarını aynı cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmında mevcut veya 

BtjTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Sağır 
tini 

ayneri. 
MJADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 

kabul edilmiştir. 

MjADDE 2. — Hükümetin ikinci 
ayneı| kabul edilmiştir. 

rmcı 

ikinci 

ler Mti 
riyle 
Bütçe 
Sağlılf: 

( S. Sayısı Î 241 

Dilsiz ve Körler Müessesesinin Milli Eği-
Bakanlığına devrine dair kanun tasarısı 

maddesi 

GŞÇtCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi-
jnaddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

geçici 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağır, Dilsiz ve Kör-
iessesesinin aylık, ücret ve sair istihkakla-
idiğer giderleri karşılığı olarak 1951 yılı 

Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 

muhtelif tertiplerine konulmuş olan ödenek-
bu kanunun yürürlüğü tarihine kadar 

harcanmıyan miktarlarını aynı cetvelin Millî 
Eğitini Bakanlığı kısmında mevcut veya yeni-
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Hü. 

yeniden açılacak tertiplere aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sağır, Dilsiz ve Körler Mü
essesesinde çalıştırılmakta bulunan memur ve 
hizmetlilerin yeniden tâyinlerine lüzum olma
yıp almakta oldukları aylık veya ücretlerle is
tihdamlarına devam olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köym&n 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakam 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
m Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasusioğlu 
İçişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 
H. Potatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Osdik 

B. & 

den açılacak tertiplere aktarmaya Maliye Ba
kam yetkilidir. 

'GEÇİCİ MADDE 4. — Hükümetin geçici 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen.kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

^ İ a y M : ^ l ) 



Hükümet teklifine bağlı cetveller 

D. 

9 
7 

10 
11 
13 

'm 
13 
13 
13 
14 
13 

0B3*VElj m 

(Cfcögcieivitti sesiŞi. 

MMür muavini 
öğretmen 

(pıütehassıs) 

Yardımcı öğraiten 
Yönetim mömazruı 
Ayniyat, mutemedi 
Mutemet ve Satınalma M. 
Depo ve amJbar ırıeoıuru 
Kâtip 

OETVUI. 

Gtöre'viüi çjeşidi i 

Hastaibalkıeı 
A§çi 
Çamaşırcı 
Hademe 

» 
(Baihçwaii 

33. 

Terzi 
Berber 

Sajvı, A^lıik 

1 
1 
1 
3 
1 
a. 2 
ı„ 
1 
1 
İt 

ı: 

40 
60 
35 
30 
20 
m 15 
20 
20 
20 
15 
20 

âapı., Ücret 

2~ 
2 
2 
6 
& 
1 
ı: 5 
h 
1 

90 
150 
100 
90 
75 
150 
225 
150 
128 
10& 

-6ftS*^#M 



S. Sayısı: 243 
Tütün ase Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 
sayılı Kanunun (B) ve (C) fıkralarının değiştirilmesine ve bu 
kanunu değiştiren bâzı hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyonları rapor

ları ( l / I I l ) 

* T. 0. 
Başbakanla tâ . Zil . W50 

Muamelât Genel MüM^^üğü 
Tetkik Mii<lürlü£ü 

Say* : 71-mQ.,6-4S94 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tütün ve Müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kananda değişiklik 
yapılması ve bu -kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 26 . XI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırman kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1. 2460, 3828, 4040 ve 4226 sayılı kanunlarla 100, 50, 35, 25, 15 ve 5 santilitrelik şişeler Eserin 
den Müdafaa Vergisi alınması esası kabul edilmiş ise de, şaraplarda litre, biralarda hem litre ve 
hem şişe ve diğer içkilerde ise yalnız §jşe hacmma göre tahakkuk ettirilmekte olan bu vergi mat
rahının yeknesak ve sade bir hale getirilmesi ve bilhassa kanunda tesbit edilen hacımdaki şişe
lerden başka haeımdaki mamulleri yeniden piyasaya çıkarılması icap eden hallerde imkânsızlıkla 
kasşîteşjlması "Çekel faaliyetlerinin inkişafında ciddî bir engel teşkil etmekte olduğundan, tatbikat-

t t a kolaylık .sağlamak ve bununla beraber sözü geçen kanunlarla istihdaf olunan gelir miktanna 
müessir oimıyaeak, aynı zamanda yeni bir vergi artırmasına da mahal bırakmıy&eak şekilde bu deği
şikliğe lüzum, görülmüştür. 

2. Her nevi ispirtolu içkilerden alınacak Müdafaa Vergisi, tasarının birinei maddesiyle tâyin 
edilmiş olduğundan 2480sayılı ;Ranunun birinci maddesiyle tâyin olunan bu vergilere zam icrasına 
dair 38^8,, 4040 >ve:4&26 sayılı kanunîann ilgili maddeleri tasarının ikinci maddesiyle yürürlükten 
kaldırılmaktadır, * 



Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 7 . IV . 1951 

Esas No. 1/111 
Karar No. 8 ' ; 

Yüksek Başkanlığa 

Tütün ve Müskirattan alınacak Müdafaa 
Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması ve bu kanunu tadil eden bâzı 
hükümlerin kaldırılması hakkında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulu karariyle Yüksek Başkanlığınıza sunu
lan kanun tasarısı komisyonumuzun 3 . IV . 1951 
günlü toplantısında Gümrük ve Tekel ve Maliye 
Bakanlığı mümessillerinin huzuriyle görüşülerek 
tasarının üçüncü maddesindeki yorum tarihi 
olan 1 . I I I . 1951 tarihinin 1 . VII . 1951 ola
rak değiştirilmesi suretiyle diğer maddelerinin 
de aynen kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve-

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/111 
Karar No. 130 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa 
Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunun (B) 
ve (C) fıkralarının değiştirilmesine ve bu ka
nunu değiştiren bâzı hükümlerin yürürlükten 
kaldırılması hakkında Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
15 . XII . 1950 tarihli ve 6/4394 sayılı tezkeresi 
ile sunulan kanun tasarısı Gümrük ve Tekel 
Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde; 2460, 3828, 4040 ve 
4226 sayılı kanunlarla 100, 50, 35, 25, 15 ve 5 

rilmiek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Günırük ve Tekel K. Baş. N. 

Sözcü Sözcü 
Trabzon Trabzon 

M. Goloğlu M. Goloğlu 
Kâtip 

Samsun Denizli Hatay 
l. İşın M. Gülcügil A. Çilli 
Kastamonu Konya Samsun 

A. Keskin A. F. Ağaoğlu H. Üzer 
îmzâda bulunamadı 

Sjjird Tokad Trabzon 
B. Erden M. özdemir T. Koral 

îmzada bulunamadı 
Yozgad 
E. Üçöz 

santilitrelik şişelerin üzerinde müdafaa vergisi 
alınjması esası kabul edilmiş ise de, şaraplarda 
litre, biralarda hem litre ve hem şişe ve diğer 
içkilerde ise yalnız şişe hacmma göre tahakkuk 
ettirilmekte olan bir vergi matrahının yekna-
s a k v e sade bir hale getirilmesi ve bilhassa ka
nunda tesbit edilen hacımdaki şişelerden başka 
hacjmdaki mamullerin yeniden piyasaya çıka-
i'ilması icabeden hallerde imkânsızlıkla kar
şılaşılması tekel faaliyetlerinin inkişafına ciddî 
bir engel teşki etmekte oduğundan, tatbikatta 
kolaylık sağlamak ve bununla beraber sözü ge
çen i kanunlarla istihdaf olunan gelir miktarına 
müessir olmıyacak, ayni zamanda yeni bir vergi 
artırılmasına da mahal bırakmıyacak şekilde 

Bütçe Komisyonu raporu 

20 .VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 2*3 ) 



bu değişikliğe lüzum görülmüş olduğu bildiril
mektedir. 

Bu tasarı ile aynı zamanda her nevi ispirto
lu içkilerden alınacak Müdafaa Vergisi, tasa
rının birinci maddesiyle tâyin edilmiş olduğun
dan 2460 sayılı Kanunun birinci maddesiyle tâ-
yi olunan bu vergilere zam icrasına dair 3828, 
4040 ve 4226 sayılı kanunların ilgili maddeleri 
tasarının ikinci maddesi ile yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Komisyonumuz; Hükümet gerekçesinde ser-
dolunan sebepleri yerinde görmüş ve bu husus
ta) bakanlıklar temsilcilerinin de verdikleri iza
hatı dinledikten sonra maddelerin miizakeresine 
geçmiş birinci maddeyi ibare değişikliğiyle ve 
ikinci mddeyi. Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul. etmiştir. Kanunun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girmesini teminen 3 ncü maddeyi bu 
yolda tanzim ederek ve dördüncü maddeyi de 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul etmiştir, 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yü-
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur , Çanakkale 
E. Adakcm F. Çelikbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlv, 
Balıkesir Çanakkale Giresun 

E. Budakoğlu K. Akmantar • M. Şener 
istanbul İstanbul İzmir 

A. H. Başar C. Türkgeldi B. Bilgin 
Kastamonu Kırklareli Konya 
H. Türe Ş. Bakay R. Birand 
Konya Mardin Mardin 

M. Â. Ülgen R< Erten Dr. K. Türkoğlu 
Ordu Rize Seyhan 

R. Aksoy O. Kavrakoğhı 8. Barı 
Sivas Tokâd Trabzon 

H. îmre S. Atanç 8, F, Kalayctoğlv, 

(S^Sayaaı; 24a) 
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BÎMfîMETlM .ISKLtFt 

TüİÛn ve Müskirattan alınacak Müdafaa Vergi
si hakkındaki 2460 sarılı Kanunda değ%ş$klik ya
pılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin 

kaldknlması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2^60 sayılı Kanunum birinci 
maddesinin (B) v£ (C) fıkraları aşağıdaki §e-
küde değiştirilmiştir. 

B) Beher litre başına Kuruş 

50 derecelik rakılardan 
45 > » 
43 » > 
Votkadan 
Kanyaktan 
Vermut ve Kınakınadan 
Likörlerden 
Biradan 
Cinden 
Vükiden 
Şampanyadan-. 
Şaraplardan 

1 10 
92 
69 
94 

1 43 
60 

1 10 
20 

1 50 
2 00 
1 87 

15 
Bu itkilerin Millî Savunma Vergileri konul

muş bulundukları kabların hacmma göre 
kıik ettirilir. Beher kab ı 
kuk eden kesirler kuruşa 

için kuruştan az 
iblâğ edilir. 

tahak-
tahak-

MADDE 2. — 3828 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin B, C, D, E fıkraları ile 4040 sayılı 
Kanunun 27 nci ve 4226 sayılı Kanunun 7 nci 
maddelerinin 2 numaralı içkiler bentleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1. I I I . 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

, MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmtyıoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasühioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 

aİtiŞMÜK V I TEKI& 'KQMmYOMUNUN D£-
ĞtŞTÎRÎŞÎ 

Tütîn ve Müskirattan alınacak Müdafaa Yergisi 
haJcşmdak 2460 sayılı Kanunda deği§iklik ya
pılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin 

!| kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

31APDE • 1. •— öükw*etin 1 »ci .-maddesi &y-
nenı kafesi edîlmâftir. 

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

İ MADDE 3. — Bu kanun 1. VII . 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

I MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay-
nefı kabul edilmiştir. 

(g . Sayaı: ^43) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Ver
gisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve hu kanunu tadil eden bâzı hüküm

lerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2460 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

B) Beher litre başına: 
y 

50 derecelik rakılardan 
45 > > 
43 > > ^ 
Votkadan 
Kanyaktan 
Vermut ve kınakınadan 
Likörlerden 
Biradan 
Cinden 
Viskiden 
Şampanyadan 
Şaraplardan 
Bu içkilerin Müdafaa Vergileri, 

Kuruş 

110 
92 
69 
94 

143 
60 

110 
20 

150 
200 
187 
15 

konulmuş 
bulundukları kablann hacmına göre tahakkuk 
ettirilir. Beher kab için kuruştan az tahakkuk 
eden kesirler kuruşa iblâğ edilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. --Hükümetin 4ncümaddesi ay
niye kabul edilmiştir. 

(& S a y m : 2 4 3 ) 



Mü. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ÎUH 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibe§e 

G. ve Tekel Bakanı 
İV. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurİbek 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. lyriboz 

Çalışma Bakanı 
ve Bayındırlık B. V, 

B. Polatkan 
işletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

ka 

{m âapuf: &&) 



S. Sayısı:244 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanu
nunda ve bu kanuna ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı 
kadro ve cetvelleri ile 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Bütçe 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonlarından kurulan Karma 

Komisyon raporu (1 /209) 

T. C. 
başbakanlık 25 . VI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2052, 6J2141 .> 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları hakkında ve bu kanuna ek 4862, 
5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvelleri ile 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 15 . VI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe 
ve ilişiklerlyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1. Hayat şartları üzerinde büyük rolü olan gıda kimyasının tetkik ve murakabesini temin mak-
sadiyle Sağlık İşleri Hijiyen Şubesinden bir mütehassıs kadrosu kaldırılarak bu şubeye aynı dere
cede bir kimyager kadrosu konulmuştur. 

2. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi ile 
Veteriner İşleri ve îmmüloji Şubesi müdürlükleri kadroda mevcut olmadığından bu şubelerdeki mu
avinlerle bir mütehassıs muavinin tasarruf edilerek yerine şubelerin idare ve mesuliyetini deruhde 
edecek birer müdür ikamesi maksadiyle yüzer lira aylıklı iki mütehassıs şube, müdürlüğü teklif olun
muştur. 

3. Sıtma teşkilâtının yeni bölge taksimatına göre tesvii ve ayarlanması gayesiyle bir 80 lira
lık Genel Müdür Muavini (Tabib) 5194 sayılı Kanunla alman 2 -90- liralık yüksek su mühendisi, 
2 -70- liralık mühendis, 2 -50- liralık fen memuru ve iller kuruluşundan 5 -90- liralık sıtma savaş 
bölge başkanı 8 -70- liralık, 8 -60- liralık lâboraratuar şefi kadroları ile Adana Sıtma Enstitüsüne 
bağlı Sıtma hastanesinin, 50 lira aylıklı bir tabibi, 20 lira aylıklı bir hemşiresi kadrolarından 1 -60-, 
3 -50-, 2 -40- liralık tabibi i1 e 6 -25- liralık kâtip ve ayniyat mutemedi kadroları kaldırılmış ve bun-
Ijarm yerine bir aded 80, 7 aded 70 ve 4 aded 60 lira aylıklı sıtma savaş başkanlık kadrosu 2 aded 
70 ve 2 aded 60 lira aylıklı başkan yardımcısı ve 70 lira aylıklı bir parazitoloğ kadrosu ikame edil
miştir. 

60 lira avlıklı bir Antimoloğ ile 7 seneden beri sıtma savaş hizmetlerinde çahşarak başarı gös
teren ve 4871 sayılı Kanun gereğince açılan kurslarda muvaffak olmakla ehliyet ve liyakatlerini 
İ3pat etmiş olan sıtma sağlık koruyucularının mezkûr kanun uyarınca aylığa geçirilmelerini ve savaş 



bölgelir^la tevsii bayisiyle personel ihtiyacını temin için 20 liralık 20 sıtma savaş nîemura kad
rosunun «L» cetvelinden çıkarılıp fiilî kadroya alınması jıaruri görülmüştür. 

4. €rarp memle^tlerinde. olduğu gibi memleketimizde de koruyucu hekimlik yönünden önemli 
konu teşkil eden halen faal durumda 29 sağlıkmerkezj ne ilâveten İ95Î yllmdâ 14, sâğlik merke
zinin daha faaliyete geçirilmesini teminen 36 tabib, 20| ebe, 12 sağlık mamuru ve 6 kâtip ve ayni
yat mutemedi kadrosunun mw<!®â& ilâvesi ve bunlardan! başka 18 ziyaretçi hemşfee, 5 ebe ve 20 sağ
lık memurunun «L». cetvelinden çıkarılarak fiilî kadroya katılması zaruri okunmuştur. 

5. Verem âfetinin bugünkü durumu bu hastalığa I musap olan vatandaşların himâyesi ve 
tedavisi bakımından 1051 yılında yeniden açılüsası zaruri görülen 2000 verem yatağının icabet-
tirdiği aylıklı personelin 12 müstâkil verem hastanesi, 8 mülhak paviyon tesis edileceği nazara 
alınarak bütçeye konulan 5 aylık ödeneğe göre 1 sayılı cetvelde yazılı muhtelif derecelerde mü
tehassıs muavini, asistan, eczacı, hemşire ve idari memurların yeniden ihdas edilen kadroları
nın fiilî kadroya eklenmesi cihetine gidilmiştir. 

Müstakillen açılacak 12 verem hastanesi ile açılmışj ve açılacak 19 sağlık merkezinin baştabip 
munzam vazife tazminatı için 31 kadronun 4862 sayılı | Kanuna bağlı 2 sayılı cetvele ilâvesi tek
lif edilmiştir. | 

6. Üç sayılı cetvelde yazılı kadroların gerek tasarruf sağlamak gerekse ihdas edilen kadro
ların kısmen karşılığını teşkil etmek maksadiyle 4862, 5087 ve 5194 sayılı kadro cetvellerinden 
çıkarılması uygun göçülmüyor. 

7. Memurların tâyin usullerini gösteren 3017 sayjlı Teşkilât Kanununun 44 ncü maddesi 
bilûmum memurların seçme yetkisini• Bakanlık Memurin Komisyonuna tefviz etmiştir. 

Bu sebeple komisyonu teşkil eden genel mü dürler,|-asli vazifelerini yapamıyacak hale gel
mekte ve tâyin muamelelerinde de gecikmeler vükubıi lmakta olduğundan bakanlık hizmetle
rini haleldar eden bu hali önlemek için maddenin C fıkrasındaki memurlardan tabip ve emsali 
ile tâli mamurların intihabı salâhiyeti bu komisyondanj alınarak kanunen vazifeli olan Zatişleri 
ve Muamelât Genel Müdürlüğüne verilmek maksadiyle] bu maddenin tadili teklif olunmuştur. 

8. Bakanlık Memurin Komisyonunun vazifelerini tıdad eden 66 ncı maddede maaşlı ve üc
retli bilûmum memur ve hizmetlilerin intihap, tâyin, 1 erfi, tahvil ve mezuniyetlerine bakmak 
ve bunları karar altına almak yetkisinin bu konisyomjı ait olduğu göster'İm:ştir. 

44 ncü maddenin tadili sebepleri meyamnda da- arz^dilmiş olduğu veçhile tâli memurlarla 
hizmetlilerin tâyin işlerinin bu komisyonda rûîyet edilmesi ve-en küçük memurların mezunyet-
lerine tftalİÛk eden muamelelerle komisyonun iştigal ıeylemesi; işleri geciktirme, alâkadarları 
şikâyet ve intizara sevketmekte ve umum müdürlerin d(ivâmlaşleîtilde bu işlerle işgali dolayısiylo 
bakanlığın esaslı hizmetleri sekteye uğramakta olduğundan tâli mfemmrlarla hizmetlilerin inti
hap ve mezuniyet muameleleri bu komisyoasdan- aiıfta*ak;fea!&!etnien yetkili ve vazifeli olan Zatişleri 
ve Muamelât Genel Müdtirlüfü ile alâkalı Umum *MndüŞüğe bıa&kilmakta ve bu sebeple madde
cin MM leklif öİünmftMödır. 

(S. Sayısı : 24 | ) 
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Büfcge y» Ba^ık ve Sosyal Yardım Komisyonlarından kurulan Kanna Komisyon raporu 

T.Ç. j , 
Bütçe ve Sağlık Sosyal Yardım ^ 

Komisyonlarından kurulan 
Karma. Komisyon 
Esas No. X/2dİ 
KçLryr No.1 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kânununda ve bu kanuna ek 
4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağl kadro 
cetvelleri ile 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli eetvelde değişiklik yapılmasına da
ir adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başbakanlığın 25 . VI . 1951 tarihli ve 
6/2141 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasa
rısı, Kamutayın 25 . Yi . 1951 tarihli 94 ncü 
Birleşiminde kabul olunan Büaçe ve Sağbk ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından müteşekkil 
Karma Komisyonda Maliye ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıkları temsilcileri hazır ol
duğu halde ineelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde belirtildiği üzere 
Bakanlık ihtiyaçları göz önündfe tutularak bâzı 
hizmetlere ait kadroların kaldırılarak yerlerine 
yeni hizmetlere göre kadro konulmasını, 

Verem âfetinin bu günkü durumu, bu has
talığa musap o1 an vatandaşların himaye ve te
davisi bakmından 1951 yılında yeniden açıl
ması zaruri görülen 2 000 verem yatağının icap 
ettirdiği aylıklı personelin, 12 müstakil verem 
hastanesi ile 8 mülhak pavipon tesis edileceği 
nazara alınarak, bütçeye konulmuş bulunan beş 
aylık ödeneğe göre bir sayılı cetvelle yeniden 
kadroya eklenmesini, 

Açılacak 12 verem hastanesi ile açılmış ve 
açılacak 19 sağlık merkezinin baştabip munzam 
vazife tazminatma ait, tasar ya ilişik (2) sa
yılı eetve1 de gösterilen 31 kadronun, 4862 sa
yılı Kanuna bağlı 2 sayiı cetvele, ilâvesini, 

Yeniden ihdas edilen kadrolarn kısmen 
karşılığını teşkil etmek ve bu suretle bir tasar
ruf sağlamak maksadiyle 4862, 5087 ve 5194 
sayılı kanun1 ara.ilişik kadro cetvellerinden bu 
tasarıya bağlı 3 sayılı cetveldeki kadroların çı
karılmasını, 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 

#r. vtı. im. 

Yüksek Başkanlığa 
cetvelin Sağ'ık ve Sosyal Yaddım Bakanlığı kı&? 
mmdaki kadrolradan tasarıya ilişik (4) sayılı 
cetvede yazılı kadrolar n, gerekçede izah .olu
nan lüzuma binaen, çıkarılmasını, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun, 
Bakanlık memurlarının sureti tâyinlerine dair 
olan 44 ncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları 
ile 66 ncı maddesinin tadilim, 

Temin maksadiyle tasarı sevkedilmiş bulun
maktadır. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile aynen ve 6 ncı maddesi 
ibare değişikliği ile, 7 nci maddesi aynen ve 8 
nci maddesi de Bakanlık adlarında takip olu
nan sıra nazara alınarak yapılan değişiklikle 
kabul edilmiştir v 

Tasarının birinci maddesinde yazılı (1) sa
yılı cetvelde; Refik Saydam Merkez Hıfzıssrhha 
Müessesesinde feragatle uzun seneler hizmet 
görmüş ve görmekte bulunan mütehassıslara bu
lundukları kadrolarda terfi imkânının sağlan
masını temin için ka4ro maaşlarının yükseltil
mesi komisyonumuz ekseriyetince kabul edilmiş 
olduğundan buna ait tashihat yapılmıştır. îki 
sayılı cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen 
ve'3 sayılı cetvel yeniden tanzim edilmek sure
tiyle ve 4 sayılı cetvel Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

1951 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin tetki
ki esnasında veremli mahkûmlar için yatak te
sis edilmek üzere 250 bin liralık ödenek yeril
mesi hakkındaki önerge Kamutayca incelenmek 
üzere Bütçe Komisyonuna havale olunmuştu. 
önergenin adı geçen komisyonda görüşülmesi 
sırasında Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığı 
Bütçesine 2 000 verem yatağının tesisi için esftr 
sen ödenek konulmuş olduğundan bu yataklar
dan veremli mahkûmlar için de yatak tefrik 
olunabileceği ilgili Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
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Yardım Bakanlarınca vâki temasları üzerine ka
bul olunmuş ve komisyon kararı da bu suretle 
Kamutaya arzedilmişti. 

Karma Komisyon; bu kanun tasarısı müna
sebetiyle evve.ce bu husus hakkında Kamutay
ca izhar olunan umumi arzuyu ve kararı Hükü
metin dikkat nazarında bulundurmak üzere ra
pora dercetmeyi yerinde ve uygun görmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Burdur Çanakkale 

F. Çelikbaş [*] E. Kalafat [*] 
[*] Aşağıda yazılı olduğu veçhile bâzı nokta
lara muhalifim. 

Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoglu 
Ankara Antalya Antalya 

T. Vasfı öz A. Sartoğlu B. Onat 
Bolu Çankırı 

M. Güçbilmez K. Çığman 
îmzada bulunmadı 

Çoruh Elâzığ 
2 000 yatağa çıkarılacak ö. F. Sanaç 
hastane kadrolariyle sağlık 
merkezleri kadro değişiklik

lerine muhalifim 
A. E. Sağlar 

Eskişehir Gümüşane İstanbul 
A. Potuoğlu K. Yörükoğlu A.Vahram Boyar 

istanbul İzmir Kars 
C. Türkgeldi N. încekara E. Oktay 

Kırklareli Mardin Ordu 
Ş. Bakay K. Türkoğlu R. Aksoy 

Seyhan Sivas Tokad 
C. Türk N. Ağactkoğlu S. Atanç 

Kanun tasarısının mevcut kadrolarda de-
ğişklik yapan hükümlerine muhalifiz. Filhaki
ka yeni b!r hizmet ihdas eden kanun lâyihala
rında ancak o hizmete mütaallik kadroların yer 
alması ve mevcut kadrolar yeni ihdas edilen 
hizmetle alâkalı olmadığı takdirde de kadrolar
da bir değişiklik yapılması yoluna gidilmemesi 
muvafık olur kanaaündeyiz. Bu husus bilhas
sa teşriî organ.n memur kadrolarını murakabe ^ 

edebilmesi bakımından bir kolaylık teşkil eder 
ve binnetice faydalıdır. Aksi takdirde, kadro
lar ye dereceler devamlı olarak art rılıp geniş-
İetilebilir. Kanun tasarılarına merbut kadro ve 
maag derecelerine ait cetveller de, Meclisçe tet
kik edilmediği veya edilemediğine göre, bu usul 
memur kadrolarının zamanla şişmesi ve derece
lerin yükseltilmesi neticesini tevlit eder. Bu 
ise bütçe bakım ndan mahzurludur. Zira, bir 
bakanlığın teşkilât kadroları kanunlarla o ba
kanlığa tahmil edilen vazifeleri görmek ve ba-
kanlığ n kendi bünyesi içindeki hizmetlerin bir 
biriyle olan nispet, iş hacmi ve karşılıklı husu
siyetlerini de karşılamak üzere muvazeneli ve 
ahenfkli bir şekilde tesbüt olunur. 

Bilâhara ihdas olunacak yeni hizmetler 
için ı ayni prensipler dâhilinde yeni kadrolar 
tesisi ve gayet tabiîdir. Bunun haricinde, bir 
bakanlığın bünyesi içindeki hizmetleri zaman 
zaman ve parça parça ele alarak bu hizmet
lere; tekabül eden kadrolarda değişiklik yap
mak; yoluna gidilmedi bidayette tesis olunan 
ahenk ve muvazenenin bozulması tehlikesini 
meydana koyar. Zira bu gibi münferit teklif
ler, hizmetin kül halinde ve karşılıklı muva
zene] halinde tetkik ma müsait değildir. 

Bu itibarla teklif olunan tasarıda yeni 
ihdas olunan verem yatakları için lüzumlu 
kadroların kabulü uygun ise de bunun hari
cinde kalan ve hizmette bir değişiklik yapma
dan i sadece kadroların yeni bir tertibe tâbi 
tutulmasına mâtüf bulunan kısmı kabule şa
yan ideğildir. Bu mevzuun, Sağlık Bakanlığı . 
kadrolarının kül halinde ele alınarak tetkik 
ve müzakeresi lâzımgelir. Buna muhalif ha
reket ise kadrolar işgal eden personelin şahsi . 
evsaf ve meziyetleri nazara alınarak kadro 
teshili, bizi aynı hizmeti gören muhtelif me
murlar için ayrı ayrı maaşlı kadrolar yapıl
ması yolana götürür. 

Diğer taraftan, tasarıda ve Karma Ko
misyon tadilinde derpiş olunduğu veçhile 
kadrosunda bir ve iki derece terfi etmiş on
dan sonra kadrosuzluk sebebiyle terfii yapı
lamamış memurların kadrolarının daha yük
sek maaşlı kadrolarla değiştirilmesi bir pren
sip olarak kabul edilecek olursa esasen büt
çeyi hareketsiz hale getirdiğinden mütemadi-
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yen şikâyet ettiğimiz personel masraflarına 
Devlet Bütçesi tahammül edemez. Bizim büt
çe imkânımız, personel masraflarını bu yola 
değil bilâkis aksi istikamette tedbirler alma
ya zorlamaktadır. 

Bu itibarla tasarının verem hastaneleri
ne ait kadrolar dışında kalan kısmının kabul 

edilmemesi lâzımgeleceği- fikrindeyiz. 
Burdur Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

F. Çelikbdş * E. Kalafat 
GiresHıri Milletvekili Konya Milletvekili 

M.Şener M. Â.Ülgen 
Sivas Milletvekili 

'• "• -:- :- H. Îmr4 

«•» 

# HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanliğı 
Kuruluş ve Memurları Kanununda. ve bu ka
nuna ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvelleri ile 1951 yılı fiütçe Kanu
nuna bağU (L) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki derece, aded ve aylıkları yazılı kad
rolar, 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
veldeki kadrolara eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiş
tir. '•• 

MADDE 3. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı «Li» işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmındaki kadrolardan, bu 
kanuna ̂ bağlı*<4) sayılı cetveldeki kadrolar çı
karılmıştır. " • ' 

MADDE 4. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetveldeki kadrolar, 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1), 5087 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 5194 sa
yılı Kanuna bağlı ve (1) ve (3) sayılı cetvel
lerden çıkarılmıştır. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları hakkındaki 3017 
sayılı Kanunun 44 ncü maddesinin B ve C fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Bakanlık Hukuk Müşaviri, Danışma 
ve İnceleme Kurulu üyeleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım müdürleri, Savaş başkanları, müfet
tişler, Umum Müdür ve Müdür yardımcıları, 
komisyonun seçimi ve Bakanın tasdiki üzerine 
kararname ile, 

C) Bakanlık kadrosuna dâhil ve Bakan-

KARMA KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRÎŞt 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ye Memurları Kanununda ve bu kanu
na ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvelleri üe 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen1 kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

beşinci maddesi 

(S-SayM^r-M) 
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lığa bağli olan müesseseler müdür ve y«&Lım-
cıları ile mütehassısları, başhekimler ye Ba
kanlık şubelerinin. mütehaisıaları. Bakanlık ko
misyonumun kararı ve Bakanın tasdiki ile di
ğer tabipler, ec&a&ılar, kimyagerler, diş tabip
leri, sağlık memurları, ebeler, hemşireler ve 
tâyinleri Bakanlığa ait diğer bütün memurlar
la hizmetliler zatisleri ve muamelât genel mjk 
dürü ile ilgili genel müdürün teklifi ve Baka
nın tasdiki ile tâyin edilirler. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 66 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 66. — Bakanlık komisyonu, seçimi 44 
neü madde ile kendisine mevdu olanların; seç
me, yükselme, değiştirme ve Bakanlık emrine 
alınmalarına ve Bakanlık makamından verilen 
diğer işlere bakmak ve bunları karar altına al
makla mükelleftir. 

Bakanlık komisyonu çoğunlukla kanar verir.-, 
Oylar müsavi olursa başkanın bulunduğu tara
fın oyu çoğunluk kazanır. 

Bakanlık komisyonu kararları Bakanın tas
diki ile kesinleşir. Tasdik edilmiyen kararlar 
hükümsüzdür. 

MADDE 7. — Bu kanun 30 Eylül 1951 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanniM Sâğ^k -ve Sosyal 
Yardım ve Maliye bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. K&pfiBü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
B. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Başbakan Yardımcısı 
• S . Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Kasuhiöğlu 
İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. FoMJmn 

B^ndarkk Bakaat 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
JV. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

Karma K. 

]Vj[ADDE 6. — Aynı kanunun 66 ncı madde
deki j aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

]\fadde 66. — Bakanlık Komisyonu, seçimi 
44 neü madde ile kendisine mevdu olanların; seç
me, ^ükleme', değiştirme ve Bakanlık emrine alın
malarına ve Bakanlıkça verilen diğer işlere bak
mak ve bunları karar altına almakla mükelleftir. 

fljtakanlık Komisyonu çoğunlukla karar verir. 
Öy^r müsavi pîaırsa Bakanın butaduğu tara
fın sojyu yoğunlukla kazanır. 

Efakanlık Komisyonu kadarlara Bakamın tas
dikli ile kesinleşir. Tasdik edilmiyen kararlar 
hüki$msüzdür. 

'.'3 

JVJADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

^ADDE 8. -— Bu kanunu Maliye ve Sağdık 
ve. SfagraL Yardım bakanları yürütür. 
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D. 

6 

Görevin çeşidi 

MERKEZ KüâfoLÜŞU 

Sayı 

Sağlık İsleri Genel MüdUrlüğü 

Hijiyem şubesi 
Kimyager 1 

Aylık 

70 

22e/t/c Saydam Merkez Htfzıssıhha Müessesesi 

3 

3 

5 
6 
7 
6 

7 

6 

rf 
7 
8 
9 

12 

Bakteriyoloji, tahlil ve kontrol şubesi 
Şube müdürü (Mütehassıs) 1 

Veteriner İşleri ve Immoloji Şubesi 
Şube Müdürü (Mütehassıs) 

İller kuruluşu 

Sıtma Savaş, Bölge Başkanı 
» » » » 

» , » » Başka»-"yar
dımcısı 
Sıtma Savaş Bölge Başkan, yar
dımcısı . 

Jtâ&fttp 'Sıtma' Ehstlt&sü 

Parazitoloğ 

• 8c$M irtbrteWtH 

Tabip 
> 
» 

E**-

1 

1 
7 
4 

2 

2 

1 

e 
0 m 

12 
20 

100 

100 

80 
70 
60 

70 

60 

70 

60 
^50 

40 
25 

D. 

13 

Görevin çeşidi 

Slığîık memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Sayı 

12 
6 

Aylık 

25 
20 

Hastaneler Sağlik ve Sosyal Yardım kurumları 

• 4 

5 
6 
7 
8 
9 

-11 

9 
10 

11 
12 
13 
14 

7 
8 
9 

41 
0Î2 
M 
14 

Birinci sınıf mütehassıs 
» » • » 

İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Mütehassıs muavini 
Asistan 

Eczacılar 

Üçüncü «mrf -«ezam 
I')ördüncü » » 

Hemşireler 

Birinci sınıf hemşire 
İkinci » » 
Üçüncü > » 

•hfavi memtutİar 

Yönetim memuru 

Yönetiîh memuru 
Ayniyat"tmttıe¥aedi 
Depo ve ambar üKüuuırü 
Kâtip 

" • > 

» 

1 
5 
8 

11 
11 
20 
10 

4 
10 

12 
15 
57 
22 

2 
4 
6 

12 
.12 
-A: 
10 
10 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

40 
35 

30 
25 
20 
15 

40 
35 
30 
25 

î*20 
*25 
m 
15 
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[2] SAYILI CETVEL 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Tardım kurumları 
ek görev tazminatı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Verem Savaş kurutlar* 
Baştabip 

Sağlık merkezleri ek götev tazminatı 
Baştabip 19 

2 300 
6 100 
4 75 

60 

[3] SAYILI CteTVEL 

T>. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

4 Üye 

MERKEZ KURULUŞU 

Danışma ve İnceleme Kurulu 

Sağlık İşleri Genel Md. 

90 

70 
Hijiyen Şubesi 

6 Mütehassıs tabib 

Sıtma Savaş G. Müdürlüğü 

5 Genel Müdür Muavini «Tabip» 
4 Yüksek su mühendisi 
6 Mühendis 
8 Fen memuru 

Sosyal Yardım İsleri Genel Müdürlüğü Sıhhi ve 
Tıbbî 

1 
2 
2 
2 

80 
90 
70 
50 

Malzeme şubesi 
8 Mütahass.s tabip veya eczacı 

öğretim şubesi 
6 Mütahassıs (Tabip) 

13 Kâtip 

50 

70 
20 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Hefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Bakteriyoloji, tahlil ve kontrol şubesi 
Müdür muavini (Mütehassıs) 1 90 

Veteriner işleri ve immoloji şubesi 
Mütehassıs bakteriyolog «Vete
riner» 1 80 

Biyoloji İmâlat ve Tetkikât Şubesi 
Mütehass-S muavini 1 50 

14 

İLLER KURULUŞU 

Sağlık memurları 
Diplomasız sağlık memuru 15 ; 15 

Sıtma Savaşı Bölge başkanlMarı 

Sıtma Savaş Bölge Başkanı 5 
Lâboratuvar şefi 8 

» » 8 

Adana SJma Hastanesi Enstitüye bağlı 

$ Tabip 
13 Hemşire 

90 
70 
60 

50 
20 

(S . Sayısı :|244) 
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t>. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Seyyar sıtma hastikıneleri 

7 Tabip 
8 ' . » 
9 » 

1 
'3 
2 

60 
50 
40 

D. Görevin çe§idi Sayı Aylık 

12 Kâtip ve mutemet 

Köy sağlık memurları öğretmenleri 

5 öğretmen 
6 » 

4 
13 

25 

80 
70 

• [4] 8AYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 
12 
12 

Sağlık Merkezleri 

Ziyaretçi hemşire 
Ebe 
Sapık memuru 

18 
5 

20 

25 
25 
25 

Adana Sıtma Enstitüsü 

7 Aatimoloğ 1 60 

Sıtma Sava§ Bölge başkanlıkları 

13 Sıtma savaş memuru 20 20 

( 8; Sayısı t 244 ) 



b. 

- İÖ -
Karma\ Komisyon değt§Uri§iiıe bağlı cetvelîet 

Görevin çeşidi 

[1] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık D. 

MERKEZ KURULUŞU 

Sağlık îşleri Genel Müdürlüğü 

Hijiyen şubesi 

6 Kimyager 1 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

Müessesesi Bafcteriyiloji Tahlil 
ve kontrol şubesi 

3 Müdür (Mütehassıs) 1 

Serum ve Aşı şubesi 

4 Mütehassis 1 

Kimya Tahlil şubesi 

4 Mütehassıs 1 

Biyoloji imalât ve Tetkikat şubesi 

4 Mütehassıs 1 

İLLER KURULUŞU 

5 Sıtma savaş ıbölge balkanı 
6 ;» » » » 
7 » » » » 
6 » » » başkan yar

dımcısı 

Adana Sıtma Enstitüsü 

6 Parazîtoloğ 

70 

100 

90 

90 

90 

1 
7 
4 

2 
2 

80 
70 
60 

70 
60 

70 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 
8 
9 

12 
12 
ıa 
Ha, 

4 
5-, 
6 

' 7 • ' 

8 
9 

11 

9 
10 

Sağlık merkezleri 
Tabip 

> 
Ebe 
Sağlık memuru 
Kâtip«ve ayniyat mutemedi 

5 
17 
12 
20 
12 
6 

60 
50 
40 
25 
25 
20 

taneler Sağlık ve Sosyal Yadım kurumlan 

Birinci sınıf mütahassıs 
> » > 

ikinci » » 
Üçüncü » > 
Dördüncü» » 
Mütahassıs muavini 
Asistan 

Eczacılar 

Üçüncü sınıf eczacı 
Dördüncü » » 

Hemşireler 

11 I Başhemşire 
12 | Birinci sınıf hemşire 
13 |tkinci » » 

üçüncü » > 14 

7 
8 
9 

12 
11 
12 
13 
14 

îdari memurlar 

ıfönetim müdürü 
» » 
» Memuru 

ayniyat mutemedi 
pepo ve ambar memuru 
ffâtip 

.» 

( a Sayısı : 2 # ) 

1 
5 
8 

11 
11 
20 
10 

4 
10 

12 
15 
57 
22 

2 
4 
6 

12 
12 
4 

10 
10 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

40 
35 

30 
25 
20 
15 

40 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
15 



D. Görevin çeşidi 

— İ l — 
[S] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık D. 

MERKEZ KURULUŞU 

Danışma ve inceleme kurulu 

4 Üye 1 

Sağlık iğleri genel müdürlüğü 

Hijiyen şubesi 

6 Mütehassıs tabip 1 

Sıtma savası genel müdürlüğü 

5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 
4 Yüksek su mühendisi 2 
6 Mühendis 2 
8 Fen memuru 2 

Sosyal yardım işleri genel müdürlüğü 

Sıhhi ve tıbbi malzeme şubesi 

8 Mütehasıs tabip veya eczacı 1 

70 

80 
90 
70 
50 

50 

öğretim şubesi 

6 Mütehassıs tabip 
13 Kâtip 

< 

1 
1 

70 
20 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

4 Müdür muavini (Mütehassıs) 1 90 

Serum ve aşı şubesi 

5 Mütehassıs 80 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Kimya tahlil şubesi 

5 Mütehassıs 1 

Biyoloji imalât v« tetkikat şubitf 

5 Mütehassıs 1 
8 » muavini 1 

80 

80 
90 

ÎLLER KURULUŞU ^ 

Sağlık memurları 

14 Diplomasız sağlık memuru 15 15 

Sıtma savaş bölge başkanlıkları 

4 
6 
7 

8 
13 

7 
8 
9 

12 

5 
6 

Sıtma savaş bölge başkanı 
Lâboratuvar şefi 

Adana Sıtma Hastanesi 
(Enstitüye bağlı) 

Tabip 
Hemşire 

Seyyar sıtma hastaneleri 

Tabip 

> 
Kâtip ve mutemet 

5 
8 
8 

:S>- ' 

1 
1 

1 
3 
2 
6 

Köy sağlık memurları öğretmenleri 

öğretmen 4 
13 

90 
70 
60 

sjja%.-:,..,.. i 

50 
20 

~ı 

60 
,50 
40 
25 

80 
70 

( S, Sayan : 244) 





S. Sayısı: 245 
Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bu
cağı merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının 
Senirkent, Bucak adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/229) 

1». C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2041, 6/2440 
^ _ ^ ^ . ^ . A V ^ F , _ ¥ ^ B _ k M ü i ^ M e c U g . Y ü k g e k Başkanlığına 

Ulukorlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkçzinjtt de. Ülub,Qrr 
lu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının Senirkent., Bucak adının da Uluborlu olarak değiştiril
mesine dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . VII . 1951 tarikimde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
Üç tarafı 1600-2800 rakımlı çetin arızalı dağlarla bir tarafı da Hoyran gö'ü ile çevrili papa 

çayı vadisine serpilmiş 1 bucak 2 kasaba 11 köyden ibaret ve.7757 kilometre kare genişliğindeki sahada 
kayden (2J5454), 1950 nüfus sayınıma göre ise 20264 nüfuslu Uluborlu ilçesinin, 1950 nüfus sayı
mına .$$}&•(74^5) i bucak merkezi olan Senirkent kasabasında ve (6305) i de bucağa bağlı (6) 
köyde olmak üzere Senirkent bucağı yönünde (4276) si ilce merkezi Uluborlu kasabasında ve 
(2258) i de (5) köyde olmak üzere Uluborlu yönünde oturmaktadırlar. 

İlce; İsparta - Afyon şosesinin 35 nci kilometresinden ayrılarak Keçiborlu - Uluborlu - Senir
kent ve Yalmç'a giden yol ile İsparta lliaıe ve Keçiborlu istasyonuna bağlıdır. 

Senirkent - Uluborlu kasabaları birbirlerine 11 kilometrelik bir şose ile bağlı olup ilçenin köy? 
leri Uluborlu'ya 5-32, Senirkent'e 4-21 kilometre mesafededirler. 

Uluborlu kasabası; Kapudağmdan bir yarla ayrılan dik ve sarp bir sırt üzerinde olup halkın 
yazın bağ evlerine çıkmaları ve nüfusunun azlığı dolayısdyle tatbik edilmeye başlanmış olan imar 
plânı işi ağır yürümekte, meyvacılık ve halı dokumacılığı ile uğraşan Jıalk ekonomik yönden bir 
varlık göatecemeatteJete ve kayıtlı nüfusunun yarısına yakın bir kısmı hayatını memleket dışında 
kazanmak zorunda kalmaktadır. 

Senirkent kasabası ^Uluborlu'ya nispetle bağlı köylerine 1-11 Km. daha merkezî durumdadır. 
1950 sayımına ;göre Uluborlu'nun (£534) nüfusuna karşılık Senirkent yönünde (13740) gibi bir 
misli nüfus kesafeti vardır. Çiftçilik, meyvacılık, şarapçılık, halı ve bez dokumaeılığıyle işti
gal eden halk; gün geçtikçe istihsallerini artırmakta ve iş sahalarını genişletmektedirler. Bu 
suretle Hükümetle olan münasebetleri daima artmaktadır. Bu faktörlerin mevcudiyeti; aynı adı 
taşıyan dağın eteğinde, tatlı meyilli bir taraş üzerine kurulmuş olan kasabanın esasen kabiliyetli 
olan gelişme ve genişlemesini hızlandırmaktadır. 



— 2 — 
Bu sebeplere istinaden îl yetkili kurulları ya 

hut da Uluborlu ilce merkezinin Senirkent'e kaldırılar 
meşini ve Uluborlu'nundu ayni adla anılmak üzere 
etmişlerdir. 

Bakanlığımızca yapılan incelemede: Senirkent kasabası 
rumda bulunması, gittikçe artan Ekonomik gelişme kaf 
hizmetin daha çabuk ve kolayca yapılabilmesi gibi se 
kent kasabasına ve Senirkent bucağı merkezinin de Ultıborlu 
Senirkent, bucak adının Uluborlu olarak değiştirilmesi 
yazılı köylerin îlcenin merkez ve (2) numaralı cetveldje 
gına bağlanmaları yerinde görülmüş ve işlemi de îl I 
dan ilişik kanun tasarısı düzenlenmiştir. 

Senirkent'te ayrıca bir İlce kurulmasını veya-
Ilce adının Senirkent olarak değiştiril-

buc^k haline getirilmesini uygun mütalâa 

nın Uluborlu'ya nazaran merkezî du-
ıt eylemesi ve gelişmeye elverişliliği ve 

ceplerle Uluborlu İlçesi merkezinin Senir-
kasabasma kaldırılarak İlce adının 

ve ilişik (1) numaralı cetvelde adlan 
adları yazılı köylerin de Uluborlu buca-

daresi Kanununa uygun bulunmuş olduğun-

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
t çişleri Komisyonu 

Esas No. î/229 
Karar No.50 

23 . VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasa
basına ve Senirkent Bucağı merkezinin de Ulu
borlu Kasabasına kaldırılması, ilce adının Se
nirkent, bucak adının da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair Yüksek Başkanlıktan Ko
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
ile gerekçesi, Hükümet temsilcilerinin de hu-
züriyle incelendi. * 

-6terek Hükümet gerekçesindeki izahlar ge
rekse komisyonumuzda dinlenen İsparta mil
letvekillerinin vermiş oldukları tamamlayıcı 
bilgiler üzerine Senirkent Kasabasının ilce coğ
rafi durumuna göre daha merkezî, Uluborlu 
Kasabasının ise bunun aksine olarak ilçenin 
batı yönünde ve kenarda bulunuşları, ayni za
manda Senirkent Kasabası iktisadi ve içtimai 
ba&ımlârdan mütemadiyen inkişaf kaydetmek
te olmasına mukabil Uluborlu Kasabasının da 
küçülmekte ve gerilemekte oluşları, ilçeye bağlı 
köyler halkının Hükümetle olan münasebet ve 
muamelelerinde kolaylık, yakınlık, merkezîlik 
temini bakımından ilce merkezinin Senirkent 
Kasabasına naklinde faydalar husule getire
cektir. 

Komisyonumuz bu mülâhazalara dayanarak 

Hük|imet tasarısının aynen kabulüne, ancak 
Senij'kent Bucağının Uluborlu'ya naklinde Se
nirkent'te halen mevcut adlî ve idari teşkilâtın 
da ajynen Uluborlu'ya naklini ve bu tasarının 
ipedilikle görüşülmesini temenni ederek Ka-
mut4yın tasvibine arzedilmek üzere işbu ra
porun Yüksek Başkanlığa sunulmasına oybir
liğiyle karar verildi. 
İçişifri Komisyonu Başkanı Başkan V. 

! Kırklareli Bursa 
i F. Üstün N. Yûmaz 

Bu If. Sözcüsü 
Niğde Balıkesir 
V. Ecer 8.'Başkan 
i Çoruh Çorum Elâzığ 
\Z. TJral B. Koldaş A. Demirtaş 
I İsparta İsparta Kütahya 

KA Demiraley T. Tola Y. Aysal 
Manisa Mardin 
F. îlker G. öztürk 

İmzada bulunamadı 
Ordu Ordu Tokad 

F. povtepe B, Şarlan N. T. Topcöğhı 
ı Urf a Van 

B». K. TivMiroğlu t. Akın 

( S. Sayısı : 24 | ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uluborlu İlçesi merkebinin Senirkent Kasabası
na ve Senirkent Bucağı merkezinin de Uluborlu 
Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının Senirkent, 
Bucak adının da Uluborlu olarak değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

BİRİNCİ MADDE — Uluborlu İlçesinin 
merkezi Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bu
cağının merkezi de Uluborlu kasabasına kaldı
rılmış, İlçenin adı Senirkent, Bucağının adı da 
Uluborlu olarak değiştirilmiştir. İlişik (1) nu
maralı cetvelde adları yazılı köyler ilçenin mer
kez bucağına ve (2) numaralı cetvelde adları 
yazılı köyler de Uluborlu Bucağına bağlanmış
tır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe gÜrer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Adalet BakaiSa '% 
R. Nasuhioglu 
İçişleri Bakana 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. H. tfstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

galışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

[1] NUMARALI CETVEL 

Senirkent İlçesinin merkez bucağıma bağlanacak 
köyler 

Adı 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[2] NUMARALI CETVEL 

Uluborlu Bucağına bağlanan köyler 

Adı ' EsM bağlı olduğu yer 

Uluğbey 
Büyükkabaca 
Yassıviran 
Güreme 
Garip 
Gençali 
Başköy 

Eski bağlı olduğu 3'er 

Uluborlu Senirkent bucağı 
» » > 
» » » 
^ » » ' 
» » > 
» » » 
» Merkez » 

lleyidağı 
İnhisar 
Küçükkabaca 
Dereköy 

Uluborlu merkez bucağı 
» » » 
» » » 
» » » 

( S. Sayısı : 245 ) 
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S. Sayısı: 249 
Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara Milletvekili Salâhat-
tin Benli'nin, gayrimenkule tecavüzün define dair kanun teklifi ve 

İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları (2 /191) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gayrimenkule vâki tecavüzün def i hakkında hazırladığımız kanun tasarısı ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. Gereğine müsaadelerini saygı ile arzeyleriz. 27 . I I I . 1951 

Amasya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Kemal Eren Salâhattin Benli 

GEREKÇE 

Memleketimizde gayrimıınkullerin ve bilhassa arazilerin hudutları münazaa ve ihtilâflara sebe
biyet vermiyecek surette tesbit edilememiş olduğundan bu yüzden öteden beri gayrimenkullere teca
vüz ve müdahale hâdiseleri vukubulmakta ve bu hal mahallî asayiş ve emniyeti de bozacak bir ma
hiyet arzetmekte olduğundan gerek bu kabîl tecavüzleri derhal defetmek ve gerekse bozulan emni
yet ve asayişi iade etmek maksadiyle idare âmirlerine zabıtai mania vazifelerini de ilgilendirmesi 
bakımından, 1933 yılında çıkarılan 2311- sayılı Gayrimenkule Vâki Tecavüzün Men'i hakkındaki 
Kanunla mülkiyet haklarına halel getirmemek ve mahkemeden alınacak katî karara kadar muteber 
olmak üzere, bir şahsın yedinde bulundurduğu gayrimenkulüne vukubulacak tecavüzleri menetme 
yetkisi verilmiştir. 

Ancak on, sekiz seneden beri tatbik edilmekte olan bu kanunda : 
A) Zilyediliğin hukuki mahiyetinin tesbit ve tasrih edilmemiş olması; 
B) îdare amirlerince verilen men kararlarının gayrimenkul üzerinde ihdas edilmiş olan bina, 

ekme ve dikmelere şâmil olup olmadığının açıklanmamış bulunması; 
C) işin tahkikma memur edilen memur ve bilhassa jandarmanın ekseriya bilgi itibariyle kifa

yetsizlikleri yüzünden tahkikatı noksan ve yanlış yaptıkları ve bu tahkikata dayanarak verilen ka
rarların da isabetsiz olması; 

Ç) Bu kabîl müracaatlar üzerine tahkikata gönderilen memurlara harcırah verilip verilmiye-
ceği hususunda kanunda sarahat bulunmaması yüzünden müşkülâta mâruz kalınması;. 

D) Tecavüzü menedilen şahsın aynı yere tekrar müdahalede bulunması üzerine mahkemece 
verilen ve esbabı müşeddide bulunmıyan ahvalde cüzi bir para cezasına inh'sar eden müeyyi
denin çok hafif bulunmasının suçlu üzerinde bir tesir yaratmaması hasebiyle meni kararlarının 
amelî b*r kıymeti kalmaması bakımından kanundan beklenilen faydanın temini mümkün olama
makta ve gayrimenkulu tecavüze uğrıyan vatandaşlarla mütecavizler arasında kanlı hâdiselerin 
sık sık tekerrür ettiği görülmektedir. 

2311 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen noksanlarını telâfi maksadiyle tadili 
mümkün ise de esasen dört maddeden ibaret bulunan bu kanunu tadilden ziyade izah olunan 
hususları muhtevi yeni bir kanun vücuda getirmenin daha muvafık olacağı düşüncesiyle işbu 
tasarıyı hazırlamış bulunmaktayız. 

Bu bakımdan; zilyedliğ'n bir hakka dayanması, verilen meni kararlarının mütecaviz 
tarafından gayrimenkulde vücuda getirilmiş olan bina ve ekim dikim gibi şeylere teşmil edilbıo-
mek suret'yle bundan mütevellit ihtilâfların mahkemeye bırakılarak meni kararûıın yalnız gayri
menkulun eski sahibine teslim edilmesine inh'sa1 ettirilmesi, tahkikatın bizzat vali veya kayma- ' 



kamlar tarafından yapılmaması halinde ihtilâfın hukuki mesnetlerini az çok ıncel'yebilecek biı-
g'ye sahip olması bakımından tahkik memurla tından . birisinin tapu memur veya kâtibi olma
sı, verilecek kararda isabeti temin için bucak müdürl< T mien bu yetk nin alınarak vali ve kay 
makamlar tarafından karar alınması; tahkikata gönderi 
görö yolluklarının verilmesi, tecavüzü" defedilen şahsın 
halinde hap's ve para cezalarına b'rden çarptı-ilması 
nm bir misli artırılması, mahkemelere intikal edecek 
ihtiva etmek üzere hazırladığımız işbu tasarının 2311 sayılı Kanuna nazaran daha vazıh ve etrafİl, 
aynı zamanda içtimai bünyemize daha uygun düşeceği kanaatindeyiz. 27 . 3 . 1951 

Amasya MİIletvekJi Aı .kara Milletvekili 
KemalEmn SiilahattinBmli, 

ccek memurlara harcirah kararnamesine 
aynı yere tekrar müdahalede bulunmadı 
ve toplu ve silâhlı tecâvüzlerde bu ceza-
bu dâvaların acele görülmesi hususlarını 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/191 
Karar No. 34 

Yüksek Başkanltğa 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara 
Milletvekili Saiâhattin, Benli tarafından. bjjazirla-
nan gayrimenkrale tecavüzün define dair kpnun 
teklifi Komisyonumuzca İçişleri ve Adalet Ba
kanlıkları mümessillerinin iştirakiyle müzakere 
edildi. 

Halen meri ve ancak birçok eksiklikleri dola-
yisiyle tatbik kabiliyetini kaybetmiş olan 2311 sa
yılı gayrimenkule vâki tecavüzün defi hakkın
daki Kanunun yerine kaim olmak üzere hazırlan
ın § olan iş mı kanun teklifiyle ddftre âmirlerine; 
mülkiyet haklarına dokunmamak ve mahkemeden 
bir karar alıncaya kadar yürürlükte bulunmak 
üzere, biri şahsın veya t&zel kişilerin < zilyedUğin-
de bulunun gayrimenkule vukubulacak tecavüzü, 
zilyedinin tecavüze ıttiU tarihinden itibaren bir 
ay içinde müracaat etmek şartiyle, menetme yet
kisi verimekte olup; îller idaresi Kanunu ile ken
diler'ne tasarrufa mütaallik emniyetin muhafa-
izasiM ve-zabitai mania vazifeleri verilmiş olan ida
re âmirlerinin bu sahadaki vazife ve salâhiyetle
rini kolaylaştırmak ve bilhassa gayrimenkulle-
re vukubulan tecavüzler dolayısiyle s k sık teker
rür eden huzur ve asayişi bozucu hâdiseleri önle
mek bakımından bu kanunun büyük faydası do-
k&jaaeagı mütalâasiyle, teklil prensip itibariyle 
kabule şayan görülmüştür; 

Maddelerin müzakeresinde aşağıda izah olu-

22. V. 1951 

* 

n-an\ sebepler dolayısiyle bâzı değ'şiklikler yapıl
mıştır. 

Teklifin birinci maddesinde zilyedliğin bir 
hakl̂  a istinat etmesi kabul edilmiş ise de bir 
hakkın tetkikim aramak gibi mevzuatımız ba
kımlıdan mahkemelere ait hukuki bir mevzu 
ile i«.are âmirlerinin ilgilenmesi doğru görülme-
diğirden maddeden bu ibare çıkarılmış yalnız 
zilyedliğin araştırı ması daha uygun görülmüş
tü?. Bundan başka kanunen idare âmiri sıfat ve 
salâhiyetini haiz bulunan Bucak Müdürlerine 
bu, hususta meni kararı verme yetkisinin tanın
mam asının bilhassa, tatbikatta arzedeceği mah
zurlar. düşünülerek bunlara da bu salâhiyetin 
verilmesi kabul edilmiş ve bu maddeye, teklifin 
7 ne i maddesine konulmuş oan; zilyedine tes
lim (dilen bir gayrimenkule başka bir şahıs ta
raflıdan vukubulacak tecavüzlerin de aynı ka
rara 
küm 

dayanılarak menedilmesi hakkındaki hü-
kanun tekniği bakımından birinci maddeye' 

bir iıkra olarak ilâve edilmiştir. 
Tecavüzo uğrıyan gayrimenkul üzerinde mü-

tecafiz tarafından vücuda getirilmiş olan her 
tadilât ve ilâvelerden doğma ihtilâfların 

mahİemeco izale edilmesini âmir bulunan ikin
ci maddedeki hüküm zilyedin bu yüzden gayri-
menfcı'o tesahup edememesi neticesini doğura
cağı düşüncesiyle, zilyedin on beş gün müddet-

(S. Sayısı : 24f)) 



lo bu kabîl tadilât ve ilâvelerin yediemini olma
sı ve bu müddet geçtikten sonra tarafların za-
raı* ziyan iddialarının umumi hükümlere tâbi 
tutulması daha uygun görülmüş ve madde bu 
esasa göre değiştirilmiştir. 

Tecavüz edenin gayrimenkul üzerinde ter-
ciho şayan bir hakkı olduğunu iddia etmesi ha
linde mahkemeye müracaat eylemesi lüzumunu 
belirten üçüncü maddede daha vuzuh verilmek 
maksadiyle değişiklik yapılmıştır. Zilyedin teca
vüz ve müdahalenin vukuunu öğren'r öğrenmez 
bir ay içinde müracaatta bulunmasını âmir bulu
nan 4 ncü maddeye ıttıla ile tecavüz tarihleri 
arasında uzun bir müddetin geçmesi halinde or
taya çıkacak mahzurları önlemek maksadiyle bu 
müddetin tecavüzün vukuundan itibaren bir se
neyi geçmemesi hakkında maddeye bir hüküm 
konulmuştur. 

Beşinci madde ile vali ve kaymakamın bizzat 
veya birisi tapu memur veya kâtibi tarafından 
tahkikat yapt rılması kabul edilm'ş ise de bucak 
müdürlerine de karar verme yetkisi verildiğinden 
ve bucaklarda tapu memur ve kâtibi olmadığın
dan bu kayıt kaldırılmış ancak halen tatbik edil
mekte olan 2311 sayılı Kanun dolayısiyle tahki
katın ekseriya jandarma erlerine yaptırılmak su
ret yle yanlış ve noksan neticelere varıldığ ndan 
bu mahzuru önlemek için tahkikatın vali ve kay
makamlar tarafından bizzat yapılmaması halle
rinde vazifelendirecekleri memurlarla ibaresi 
konularak jandarma erlerinin memur olmamaları 
bakımından bunlara tahkikatın yaptırılmamağı 
sağlanmış ve bucak müdürlerin'n ise tahkikatı 
bizzat yapmaları şart koşulmuştur. 

Tahkikat memurlarına harcırah kararnamesi 
gereğince yolluk verilmesi hakkındaki 6 ncı mad
de aynen kabul edilmiş ancak bucak merkezlerin
de mal sandığı bulunmaması hasebiyle bu parala
rın bucak belediye veya köy sand klarına yatırıl
ması hakkında maddeye b'r fıkra eklenmiştir. 

Tecavüzü men edilen kimsenin mahkemeden 
bir karâr almaksızın aynı yere tekrar tecavüz
dü bu ünması halinde sulh mahkemesince veri
lecek cezaya ait yedinci maddenin birinci fık
rasındaki menedilen gayrimehkule aynı köy ve
ya kasaba halkından her hangi birisinin teca
vüzdü bulunması halinde, de aynı cezaya çarp
tırılması hakkındaki hükmün, cezada mükerrer
lik prensibine aykırı bulunması bakımından bu 
kısım maddeden çıkarılmıştır. 

Toplu ve silâhlı tecavüzlerde bu cezanın bir 
misli artın acağma dair bulunan aynı madde
nin ikinci fıkrası ise Ceza Kanununda toplu 
•haldo tecavüzler hakkındaki hükümlere müte
nazır olmak üzere topluluğun on kişiden fâzla 
olması şeklinde tadil edilmiştir. 

Mahkemelere intikal edecek bu kabîl teca
vüzlerin cezalandırılması hakkındaki dâvaların 
acelo rüyet olunmasını âmir bulunan sekizinci 
maddedeki acele kelimesine, tekrar tecavüzde 
bulunmak suretiyle huzur ve asayişi bozanların 
bir an evvel cezalandırılmalarını sağlamak mak
sadiyle, tercihan kelimesi ilâve olunmuş ve tek
lifin diğer maddeleri aynen ve ekseriyetle ka
bul edilmişti?. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçiş'eri Ko. Baş. Başkan V. Sözcü 

Kırklareli Bursa Zonguldak 
F. Üstün N. Yılmaz A.Yurdabayrak 
Kâtip 
Amasya Çoruh 
K. Eren Bâzı maddelerin şekline muhalifim 

Z.Urâl 
Diyarbakır Kütahya Manisa 
N. önen Y. Aysal F. İlker 

îmzada bulunmadı 
Niğde Ordu 
F. E cer Muhalefet şerhi aşağıdadır 

H. Şarlan 
Sivas Tokad 

II. öçten N. T. Topcoğîu 
îmzada bulunmadı 

Trazobn 
H. Orhon 

Muhalefet şerhi aşağıdadır 

Muhalefet şerhi 
Tasarının ikinci maddesinin sevk ve ted

vininden maksat: 
Tecavüz edilen gayrimenkul üzerinde 

mütecavizin derhal ve süratle ihdas ettiği 
ekim ve dikim ve bina gibi ilâve ve ziyade 
ve emeklerin sebep ve ianesiyle tecavüzünün 
devam ve istikrarına imkân bırakmıyarak 
gayrimenkulun, bu hallerin vukuunda da zil
yedine tesliminin sağlanmasından ibarettir. 

Ancak bu ilâve ve ziyade ve emeklerin 
iza'e veya istirdadından veyahut bun1 ardan 
mütevellit bir zararın tazmininden müteyei? 
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A 

lit tarafların çeşitli dâva haklalınn, umumi 
hükümlere tevfikan mahkeme-erce halli za
ruri olduğuna göre, maddeye; mahkemeye mü
racaat için on beş gün ük bir sürenin ilâvesine 
lüzum ve fayda görmüyoruz. Çünkü: 

Bu on beş gün içinde bu ziyade ve ilâve
lerin, bir yed:emin gibi muhafaza edilmesi 
ihtiyat kaydiy'e zryeddin kısa bir zamanda 
mahkemeye mülacaata mecbur tutulması, te
cavüz edenin haklarının korunmasına matuf 
bir teminat olarak zannedilmekte ise de bu 
ilâve ve ziyadeleri zilyedin on beş gün içinde 
veya dışmda istimval etmesi hal1 erinde mü
tecavizin umumi hükümlere tevfikan hak

larını dâva yoliyle istemeye mâni olmadığı 
gibi bunların izalesi veya her hangi bir zarar 
ve ;ziyan için zilyedin de on beş gün kaydiy'e 
mukayyet olmıyarak dâva hakkında kabili 
münakaşa o'amıyacağma ve kanunlara ko
nulan süreler, ya ıskatı hak veya iktisabı hak 
müddeti olab:leceğine ve hu on beş günlük 
müddeti bu iki sebepten birini as1 a ifade ede-
miyeceğine göre lüzumsuz yere zihinleri teş
viş; edecek olan bu faydasız ve hukukan gay-
rimuteber kayd n maddede yer almas:na mu
halifiz. 

: Ordu Trabzon 
IJamdi Şarlan Hamdı Orhon 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/191 
Karar No. 56 

24 . VII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara 
Milletvekili Salâhat.in Benli'nin (gayrimenku-
le tecavüzün define dair) bulunan kanun teklifi 
komisyonumuza havale edilmekle Adalet ve içiş
leri bakanlıkları tems'leileri ile teklif sahipleri 
hazır oldukları halde incelendi : 

Kanun teklifi; yurdumuzda gayrimenkullerin 
ve bu cümleden olarak arazi sınırların n ihtilâ i 
ve münazaaları mâni esaslarla tesbit ve gayri
menkullerin bu suretle tescil edilmediğ nden 
bu yüzden vukubulan hâdiselerin mahallî asayi
şi geniş mikyasta ihlâl ettiğinden, emniyeti bozan 
vakaların hudusunu önlemek, mülkiyet hakları
na tesir etmemek ve ancak mahkemelerden istih
sal olunup kaziyyei muhkeme teşkil edecek hük
me kadar muteber olmak üzere hakiki ve hükmi 
şah slarm yedlerinde bulundurdukları gayri-
menkullere vâki tecavüzün def i ile eski halin ia
de ye idamesi hususunda rnuktazi kararları itti
haz etmek yetk"sinin idari makamlara, tahdidi 
mahiyette tanınmasına mütedair bulunmaktadır. 

Yine teklif muhtevasından; mevzua temas 
eden ve meriyette bulunan 2311 sayılı Kanunun 
1933 y İmdan beri ta bikatmdan alman neticelere 
göre ihtiyaç ve maksadı temin edemediği, bilhas

sa cezai müeyyidelerin*n çok hafif olması, hedef 
tutulan faideyi sağlayamayıp hattâ ihlâl ettiği
nin de sabit bulunmasından bu mahzurların 
izalesi zımnında temas edilen esaslara ilâveten 
sair fer'i hükümlerin de vazı ve teklif edilmiş bu
lunduğu anlaş lmıştır. 

Kpomisyonumuz; feanun teklifinin, 'aşağıda 
(başlıca gösterilen kanun hükümlerinden ve bu 
kanun teklifi ile kaldırılması düşünülen 2311 sa
yılı Kanunun nakıs mesnetlerinden mülhem ola
rak kabule şayan olduğuna karar vermiştir. 

A) Kanunu Medeni; 
W) 1515 ve 5519 sayılı tapu kayıtlarından 

hukuki kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiye
sine dair kanun; 

OI 2613 sayılı Tapu ve Kadastro Kanunu; 
Dp 2644 sayılı Tapu Kanunu; 
E) 5602 sayılı Tapulama Kanunu, (il ve 

tiilceleiiün belediye sınırları dışında kala/n tapusuz 
gayrijnenkullerin tescili hakkında); 

F ) Teffiz mevzuatı ve sair mülkiyet hakla
rına ıfıütaallik hususi kanunlar. 

1. Kanunu Medeni hükümleri; mutlak mül
kiyet : esaslarını kabul etmiş ve aynı zamanda 
mülkiyetin de tarifini yaparak, bu meyanda bir 
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gayrimenkulu iktisap için tapu siciline kaydı da, 
bir şart olarak hükümleri arasında sevketmiştir. 

yincak; ihraz, işgal, miras, istimlâk, mah
keme ilâmı ve cebri icra yolu ile tescilden mu
kaddem dahi bir kimsenin malik olacağını ve mü
masil ahvalde tescil fajebinde bulunacağını da 
'emtötmekte bulunmuştur. 
; 2. Fakat; gerek Kanunu Medeni ve gerekse 

teffiz kanunlariyle sair mülkiyet hakkı bahşeden 
hükümlere temas ve bunlara intibak etmiyen ah
valin vücudu yani bâzı kimselerin, malik sayı-
lamıyacakları bir gayrimenkule, birçok sebep 
ve âmillerin şevkiyle vâziülyed bulundukları da 
inkâr edilemiyen bir hakikattir, ki hâdisenin ta
vazzuhu bakımından bu vaziyetin dahi tarifi ve 
vasıflandınlmasınm gerektiği mütalâa kılınmış
tır. 

Medeni Kanunumuz, yukarda, işaret edilen 
hususu bir istihal olarak (Zilyed.ik) diye beyan 
etmiştir. 

Zilyedlik, umumi mânada menkul ve gayri
menkul sayılan bir mal üzerinde (Frl î tanarruf) 
olarak ifade edilir ve bu tasarruf, zilyed o1 an 
kimseye o malın, maliki sıfatını izafe ve bir ka
rine teşkil etmez ise de z"yedliği her ne suret
le olursa olsun bir tecavüze mâruz kaM ğı 1ak-
dirde ve bu hakkı, mahza Medeni Kanunun ge
niş mikyasta sıyaneti altında bulunması hase
biyle bunun sadece izalesini, ref 'ini istemesi zil
yed için kabul edUen bir esastır. Şüphe yok
tur ki, bu sadette adlî kazaya aksetmesi varit 
o1 an ihtilâf mevzuunun te tk iknda ; (Mülkiyet 
hakkı) veya (Zilyedlik hakkı) mevzuları araş
tırılmadan yalnız (Zilyedlik sıfatı) na bakılır 
ve bunun ispatı halinde, münazaalı şey zilyed 
lehine hüküm altına alırvr, fakat bu karar, yu
karda işaret edilen (Mülkiyet hakkı) ile (Zil
yedlik hakkı) m ihlâl ve onlara asla müecsir 
olamaz. 

Kanunu Medeni bervaçhi bâlâ telhis edilen 
esasları ihtiva ve cemettiğine nazaran, zi'yed-
lik s f atının tercihi suret'yle haklarının muhtel 
olduğunu iddia edenlerin bu h a r a r ı n ı umumi 
kaidelere uyarak hususi hüküm sahasında ihkak 
etmeleri daima kabildir. . 

3. Ancak; yurdumuzda gayrimenkullerin 
tescil muamelesi henüz mazbut ve müstekar bir 
vaziyete isal edilememiştir. Mevcut müdevvena-
tm teyitlerine rağmen teşkilâtın kifayetsizliği 
unsur noksan1 ığı ve d ;ğer müessirler, müspet bir 

neticeyi husule getirememiş, bilâkis alman her 
kanuni tedbir, ihtyacı ihata edemediği cihetle 
matlup fayda tecelli edememiştir. 

Gerekçenin bâlâsında istinat eylediğimiz 
kanunların vazettikleri müeyyideler, bu husu
sun başlıca delilleri olarak telâkki ve mütalâa 
edünrçtir. Binaenaleyh; 

4. Tapu sicilinin her türlü ihtilâfı halle ve 
ihticaca medar olacak esas ve şekillerle tesisi
nin, bu ıslahatın maksut mertebeye ulaştırıl
masının bir zaman meselesi olduğunu ve uzun 
yılların seyir ve devrine bağh bulunduğunu ka
bul ve zikretmek hâdiseyi tavzih ve tevsik ba
kımından zaruridir. 

5. Tesbit olunan vaziyetin yurtta bir hu
zursuzluk husule getirdiği, asayişi ağır teza-
hürleriyle bozduğu ve hattâ can kaybına se
bep olduğu da bir vakıadır, inzibatı muhil 
vakıaların daha ziyade koy mıntakalarında 
âdeta tekasüf etmesi, emniyeti insilâp ettiren 
bu buhranın âcil ve cezri tedbirlerle durdurul
ması kanaati hâkim olduğundan, Kanunu Me
deninin zilyetlik hükümlerine mütaallik kaide
lere inzimamen, mümasil ihtilâf ve manzarala
rın halli yetkisinin tahdidi esaslarla idare ciha
zına dahi tevdii uygun görülmüş ve aynı za
manda Kanunu Medeni ahkâmının tamamiyle 
mahfuz bulunduğunun da idari makamlarca 
yapılan tahkik muamelelerine ait evrakın ve bu 
bapta verilecek kararların adlî kaza nezdinde 
bir delil olamıyacağmın bilhassa zikri ve sade
ce mevcut vaziyetin bulunduğu halde muhafa
zası, şahısların hotbehot hareketine ve binneti-
ce inzibat ve asayişin bozulmaması için mâni 
tedbirlerin alınmasında fayda mülâhaza edil
miş bulunduğunun bu hususların bilhassa zikri 
derpiş olunmuştur. 

Mevcut kanuni müeyyidelerden îller Kanu
nu, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi 
dokunulmazlığının, tasarrufa mütaallik emni
yetin sağlanması ve önleyici tedbir ve kararla
rın alınması hususlarında idari makamları 
mesul ve vazifeli kilmiş olduğundan, tasarıda 
tesbit edilen esasların bu bakımdan tatbikatı 
kolaylaştıracağı düşünülerek maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Birinci madde : Kanunun idari Uzuvlar ta
rafından, hini tatbikmda yanlış mânaya ve tef
sire, tâbi tutulmaması ve hükümlerinin tevsii 
cihetine gidilmemesi hususlan gözetilerek bu 
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maddeye (aşağıdaki hükümler clairesinde) kay
dı ilâve edilmiştir. 

ikinci fıkra ile sevkolunan hüküm de, yedi 
nezedilen kimseden gayri; tecavüzün başka
ları tarafından temadi ve teselsül ettirilmesi 
gibi suiistimallere, muvazaalı hareketlere mâ
ni olmak için düşünülmüş ve kabul olunmuştur. 

İkinci madde : Teklif sahiplerinin hazırla
dıkları metin ile İçişleri Komisyonu tarafından 
değiştirilen esaslar hakkında uzun tartışmalar 
cereyan etmiş ve bu kanunla istihdaf kılınan 
gayenin mevcut vaziyeti olduğu gibi muhafa
zadan, leh ve aleyhe müttehaz muamele ve 
kararın hukuki bir netice tevlit etmemesi hu
susundan ibaret bulunmuş olduğundan; teca
vüz edilen gayrimenkulde mütemmim cüz ma
hiyetinde veya başkaca ziyade vücuda getiril
diği ve bunlara mütecavizin hakkı taallûk ey
lediği takdirde idari tahkikatın cereyanı ve bu 
baptaki kararın ısdarı sırasında veya muahha-
ran da umumi hükümler ianesiyle hakkın ih-
kakı daima mümkün görülmüş ve tebellür eden 
kanaat ve anlayış dairesinde maddede icabeden 
tadilât yapılmıştır. 

Üçüncü madde : Kanun mevzuu, mülkiyet 
ve zilyetlik haklariyle meşgul bulunmamış ol
duğundan tecavüz edenin dermeyan edeceği id
diaların veya hakkını müspet olarak dayandığı 
vesaikin tetkiki keyfiyeti idari makamların 
salâhiyeti haricinde bırakılmış olduğu cihetle, 
serdi muhtemel itirazlar karşısında kendisine 
mahkemeye baş vurması lüzumunun tembih 
edileceği bu maddede âmir hüküm olarak ka
bul edilmiştir. <-

Dördüncü madde : Birinci r^adde hükmü ile 
bir tenpzur arzetmektrdir. Birinci maddede ne-
çen (yed) tâbirinin Kanunu Medenî hükümle
riyle bu kanun bakımından irt 'bat ve a1 akası 
yoktur. Ancak zahirî hali vo tecavüzün bu iti
barla men'i için kpnrnun tedvini düşüncesi hâ

kim olduğundan, hâdise mahiyetinin tasvir ve tav-
sif'ne göre tecavüz vukuunda müracaat hakkı
nın mutlak bırakılmasında fayda mülâhaza edil
memiş ve bu hakkın tahdidi mas^hata uygun 
ve mahzurları önleyici görülmüştür. 

Beş'nci madde : Bu maddenin, tahkikatı 
vali, kaymakam ile bunlardan vazifelendire
cekleri memur veya memurlar tarafından ya
pılacağına dair olan fıkrası ile (memur) dan 
Memurin Kanunu mucibince memur sıfatını 

(S . . Say] 

ha% olanlar kaydedilmiş ve bucak Müdürlerin'n 
tahkikatı bizzat yapmaları mecburiyeti, bucak-
1 ardaki idari teşkilât msvzuu ve tahkikata sa
lim) bir cereyan verilmesi hususlarına matuf ola
rak mütalâa edilmiştir. 

Yine bu maddede mevcut (tahk'kat kısa za
manda ikmal ve karara bağlanır) fıkrasının 
tatbikatta ihmal, suiistimali muc'p olacağı ve
ya i lüzumsuz muameleler tevlit edebileceği 
neticesine varıldığından ve esasen muhaddis 
variyetin süratle izalesi matlup bulunduğundan 
tahkikatın müddetle takyidi noktai nazarı ga
lip! gelm'ştir. Ancak, hâdisenin arzettiği husu
siyete binaen maddede zikderilen 15 gün için
de!) tahkikatın ikmali mümkün olamadığı tak
dimde murakabeyi temin sadedinde, gecikmenin 
sebepleriyle üst makamlara iblâğının muvafık 
olacağı mütalâa kılınmış ve madde buna göre 
yakılmıştır. 

jAltncı madde : Tahkik memurlarının har-
cırjahları hakkındaki kayıt, memurun vazife-
s'4 n barından ayrılması hasebiyle mevzuata ay
la fi görülmemiştir. Yalnız aleyhine karar ve
rilenlerin, karşı tarafın ihtiyar ettiği masraf
ları ödemed kleri takdirde Tahsili Emval Ka- 5 
nujnunun tatbiki lâzımveleceği hakkındaki 
fıljra; Tahsili Emval Kanununun münhasıran 
Dejvlet alacaklarına has bir kanun olması ve hâ
disenin menşei bakımından şahsi hakka dayan
ması hasebiyle, fıkradaki bu hüküm kaldırıla
rak, idari mercilerden ıstar olunacak kararlar
da^ masrafa mütaallik fıkrasının icra dairelerin
ce (ilamsız takip yolu ile tahsili için maddede ica-
bep.en tadilât yapılmıştır. 

j Yedinci madde : İçtimai bünyede sarsıntı
lar yapan teeavüd hareketleri önlemek, teaddi-
yej mâni olmak ve suç ikaına sed çekmek için, 
id^ri mercilerden verilecek karara mutavaat et-
mfyerek ve ait olduğu mahkemeden usulüne tev
fikan hüküm istihsal ile lehine muhkem kaziye 
tevekkül etmeden yedi kaldırılan kimsenin, o 
ga|yrimenkule tekrar tecavüz ettiği takdirde, âm-
m | inzibatını alâkadar eden kararın ihlâl edilme
sinden dolayı tecziyesi bir esas olarak kabul edil
diği cihetle, cezalar; umumi kaidelere nazaran 
tertip edilmiş ve tesbit olunan hapis cezalarının 
m^bde ve mümtahaları da hâdiselerin vehameti-
nej göre takdire bırakılmış ve bir faide temin et-
mjyeceği münakaşalar sonunda tebeyyün eden 
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para cezâsi müeyyidesi de maddeden çıkarılmış
tır. Bu maddenin son fıkrasını teşkil eden (bu 
dâvalar acele olarak rüyet olunur) hükmiyle de; 
sair dâvalara tercihen ve süratle intacı hedef tu
tulmuş ve bu suretle sekizinci maddenin kaldı
rılması lüzumu hâsıl olmuş bu madde ile teklif 
olunan hüküm tadilen yedinei madde hükmüne 
ithal edilmiştir. 

Sekizinci madde: Kanunun tâtbikmda te
vessül olunacak muameleleri tevsik ve tesbit zım
nında bir nizamname yapılması ve bunun hazır
lanması için bir müddetin tâyini esas itibariyle 
uygun görülmüştür. 

Teklifin diğer maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

îşbu kanun teklifinin Kamutayda yeğlik ve 
ivedilikle görüşülmesi Komisyonca oy birliğiyle 
karar altına alınmıştır. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlij 
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AMASYA MİLLETVEKİLİ KEMAL EREN VE 
ANKARA MİLLETVEKİLİ SALÂHATTİN 

J3ENLİ'NİN TEKLİFİ 

Gayrimenkule tecavüzün define dair Kanun 

MADDE 1. — özel ve tüzel kişilerin bir hak
ka istinaden yedinde bulundurdukları gayri-
menkullerine başkası tarafından tecavüz ve mü
dahale olunarak ihdasiyet edildikte, ilde vali 
ilçede kaymakam tarafından bu tecavüz defi ve 
gayrimenkul zilyedine teslim olunur. 

MADDE 2. — Tecavüze uğrıyan gayrimen-
ku. üzerinde ihdas edilen tadilât, hafriyat, ekim, 
ağaç dikme ve bina vücuda getirilmesi gibi hal
lerin izalesi mahkemeye aittir. 

MADDE 3. — Tecavüz eden, gayrimenkul 
üzerinde tercihe şayan bir hakkı olduğunu id
dia etse bile mahkemeye müracaat etmesi lüzu
mu yazı ile tebliğ olunur. Bu hal tarafların 
mahkemeyo müracaatla rcfiyct veya mü.kiyct 
dâvaları açmalarına mâni olmaz. 

MADDE 4. — Zilyed tecavüz ve müdahalenin 
vukuunu öğrenir öğrenmez en geç bir ay içinde 
müracaata mecburdur. 

MADDE 5. — Müracaat vukuunda vali, kay
makam bizzat veya birisi tapu memur veya kâ
tibi olmak üzere tevkil edeceği iki kişilik bir 
heyete tahkikat yaptırırlar. Tahkikat kısa za
manda ikmal ve bir karara bağlanır. Verilen 
karar katidir. 

MADDE 6. — Tahkik memurlarının harcı
rahları, bilâhara haksız çıkacak taraftan alın-

İÇJŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Gayrimenkule tecavüzün define dair kanun 

|IADDE 1. —özel ve tüzel kişiler jn yedle-
rineje bulundurdukları gayrimenkullere başkası 
tarajfmdan tecavüz ve müdahale olunarak ihda-
siyejt edildikte ilde vali, ilçede kaymakam, bu
cakla bucak müdürü tarafından bu tecavüz defi 
ve gayrimenkul zilyedine teslim olunur. 

îjjilyedliği idari kararla sabit olan kimsenin 
bıı gayrim en külüne her kim tarafından olursa 
olsujn başka bir tecavüz vâki olursa yeni bir ida
ri tjıhkikata mahal olmadan tecavüz meüedilir. 

MADDE 2. — Zilyedliği kabul edilen kimse, 
mütecavizin bu gayrimenkul de vücude getirdi
ği İler türlü ilâve ve değişikliklerin on beş gün 
mücdetle yediemini sıfatında olup bunlara el 
süremez. 

3u müddetten sonra tarafların hak ve zarar 
idd|aları umumi hükümlere tâbidir. 

MADDE 3. — Tecavüz edenin gayrimenkul 
üzeninde tercihe şayan her hangi bir hakkiyle 
mülkiyet iddiasının halli yetkili mahkemelere 
aittir. 

MADDE 4. — Zilyedin tecavüz ve müdaha
lenin vukuunu öğrendiği tarihten itibaren 30 
güıj. içinde müracaatta bulunması lâzımdır. An
cak bu müddet tecavüzün vukuundan itibaren 
biri seneyi geçemez. 

MADDE 5. — Müracaat vukuunda vali, 
kaymakam bizzat veya vazifelendirecekleri me
mur veya memurlarla tahkikat yaptırırlar. Bu-
cali: müdürleri tahkikatı bizzat yapmakla mü
kelleftir. Tahkikat kısa zamanda ikmal ve ka
rarca bağlanır. Verilen karar kesindir. 

;MADDE G. — Tahkik memurlarının harcı
rahları bilâhara haksız çıkacak taraftan alm-
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Gayrimenkule tecavüzün define dair Kanun 

MADDE 1. — özel ve tüzel kişilerin yedle-
rinde bulundurdukları gayrimenkullere başkası 
tarafından tecavüz ve müdahalede olunarak ih-
dasiyet edildikte ilde vali, ilçede kaymakam, 
bucakta bucak müdürü tarafından aşağıda ya
zılı hükümler dairesinde bu tecavüz defi ve 
gayrimenkul zilyedine teslim olunur. 

Zilyedliği idari kararla sakit olan kimsenin 
bu gayrimenkulüne her kim tarafından olursa 
olsun başka bir tecavüz vâki olursa yeni bir 
tahkikata mahal olmadan tecavüz menedilir. 

MADDE 2. — Tecavüzü menedilen kimse 
bu gayrimenkulde vücuda getirdiği her türlü 
ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak 
umumi hükümler dairesinde mahkemeye müra
caat edebilir. 

MADDE 3. — Tecavüz eden, gayrimenkul 
üzerinde tercihe şayan bir hakkı olduğundu id
dia etse bile mahkemeye müracaat eylemesi lü
zumu tenbih olunur. 

Bu hal; tarafların mahkemeye müracaatla 
refiyet veya mülkiyet dâvaları açmalarına mâ
ni olmaz. 

MADDE 4. — Tecavüzden evvel malı 
yedinde bulunduran kimsenin tecavüz 
ve müdahalenin vukuunu öğrendiği ta
rihten itibaren otuz gün içinde mü
racâatta bulunması lâzımdır. Bu müddet te
cavüzün vukuundan itibaren bir seneyi geçemaz. 

MADDE 5. — Müracaat vukuunda vali, 
kaymakam veya vazifelendirecekleri memur ve
ya memurlar tarafından tahkikat yapılır. Bu
cak müdürleri tahkikatı bizzat yaparlar. 

Tahkikat on beş gün içinde ikmal edilerek 
karara bağlanır. Bu müddet içinde karar veri
lemediği takdirde keyfiyet sebepleri ile üst 
makama bildirilir. 

Verilen kararlar kesindir. 

MADDE 6 — Tahkik memurlarının harcı
rahları müracaatçılar tarafından Maliye Vez-
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mak üzere müracaatçılar tarafından Maliye 
veznesine yatırılır. Harcırah hesaplanmasında 
Harcırah Kararnamesi hükümleri esastır. Ver-
miyenler hakkında Tahsili Emval Kanununa 
göre muamele yapılır. 

MADDE 7. — Tecavüzü defedilen kimse ve
ya gayrimenkulun bulunduğu köy veya kasa
ba halkından her hangi birisi, mahkeme ka-
rariyle kendisine teslim edilmeksizin o gayri
menkule tecavüz ederse birinci maddeye göre 
tecavüzü defedilmekle beraber sulh mahkeme
lerince bir aydan altı aya kadar hapis ve yirmi 
beş liradan iki yüz liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm, edilir. 

Toplu ve silâhlı tecavüzlerde bu ceza bir 
misli artırılır. 

MADDE 8. — Mahkemelere intikal eden bu 
kabîl tecavüz dâvaları acele rüyet olunur ve 
gayrimenkulun taraflardan birisine teslimine 
karar verilinceye kadar alman idari kararlar 
yürütülür. 

MADDE 9. — Bu kanunun tatbiki şekilleri 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 10. — Gayrimenkule tecavüzün 
define dair olan 2311 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu İçişleri ve Ada
let bakanları yürütür. 

îçiş. K. 

mak üzere müracaatçılar tarafından Maliye 
veznesine yatırılır. Harcırah hesaplanmasında 
harcırah kararnamesi hükümleri esastır. Vermi-
yenhr hakkında Tahsili Emval Kanununa gö
re muamele yapılır. 

]\j!alsandığı olmıyan yerlerde bu para bucak, 
meriez belediye veya köy sandığma yatırılır. 

1ÎİADDE 7. — Tecavüzü def edilen kimse 
mahkeme karariyle kendine teslim edilmeksi
zin cj gayrimenkule tecavüz ederse birinci mad
deye göre tecavüzü def edilmekle beraber sulh 
mahkemelerince bir aydan altı aya kadar ha
pis t e 25 liradan iki yüz liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilir. 

Eğer bu tecavüz içlerinden velev birisi si
lâhlı! olan birkaç kişi yahut silâhlı olmasa bile 
on kjişiden fazla şahıslar tarafından ika olunur
sa bil ceza bir misli artırılır. 

IfADDE 8. — Mahkemelere intikal eden bu 
kabı. tecavüz dâvaları acele ve tercihan rüyet 
olunjır. Ve gayrimenkulun taraflardan birisine 
teslime karar verilinceye kadar alman idari 
karaflar yürütülür. 

MADDE 9. — Teklif sahiplerinin dokuzun
cu mfaddesi aynen kabul edilmiştir. 

lifADDE 10. — Teklif sahiplerinin onuncu 
madjlesi aynen kabul edilmiştir. 

IjCADDE 11. — Teklif sahiplerinin on birin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Teklif sahiplerinin on ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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nesine yatırılır. Harcırah hesaplanmasında, 
harcırah kararnamesi hükümleri esastır. 

Malsandığı olmıyan yerlerde bu para Bucak 
Belediyesine veya Köy sandığına yatırılır. 

Müracaatçı parayı yatırmadığı takdirde 
tahkikata geçilemez. • Tahkikat sonunda teca
vüzün men'ine karar verilirse, tahakkuk etti
rilen paranın mütecavizden tahsiline da karar 
verilir. 

Bu paranın tahsiline mütedair olan karar 
fıkrası icra dairelerince infaz olunur. 

MADDE 7 — Tecavüzü defi edilen kimse 
mahkeme kararı ile kendine teslim edilmeksi
zin o gayrimenkule tecavüz ederse birinci mad
deye göre tecavüzü defi edilmekle beraber 
Sulh mahkemelerince iki aydan altı aya kadar 
hapis cezasına mahkûm edilir. 

Eğer bu tecavüz içlerinden velev birisi si
lâhlı olan birkaç kişi yahut silâhlı olmasa bile 

• on kişiden fazla şahıslar tarafından ika olu
nursa altı aydan iki seneye kadar hapis cezası 
verilir. 

Bu dâvalar acele olarak rüyct olunur. 

MADDE 8 — Bu Kanunun tatbik şekli altı 
ay içinde çkarılacak bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 9 — Gayrimenkule tecavüzün def
ine dair olan (2311) sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 10 — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11 — Bu Kanunu Adalet ve İçiş
leri Bakanları yürütür. 

ıı mmm ıı 

( S. Sayısı : 249 ) 




