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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 448:449 
2. — Gelen kâğıtlar 449 
3. — Yoklama ' 450 
4. — Başkanlık Divanının Genelku-

nıla sunuşları 450 
1. — Erzurum Mill'etvekili Gıyaset-

tin Karaca, Erzurum - Hınıs yolu üze
rinde bir .gün önce 8 ibüyülk vasata ve 1 
otomobilin soyguncular tarafından durdu
rularak içindekilerin soyulması olayı 
üzerimde önemile durularak ıhemen tedbir 
alınması gerektiğini Ibe'liriten konuşması 450 

5. — Görüşülen işler 450 
1. — Hariçte çalışan işçilere ıkonut 

(kredisi açılıması ve ikrazda bulunulması 
hakkında kanun tasarlısı, İmar ve İskân, 
Maliye ve Plân komisyonları rapoırlıan 
(1/669) (S. Sayısı : 708) 450-451,490:493 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve 'Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin, 1964 yılı (Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıklar* tezkereleri 

Sayfa 
(M. Meclisi 2/720, C. Senatosu 2/129) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 722, C. Senatosu 
S. Sayısı : 464) 451,494:497 

3. — C. Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, Millet Meclisinin 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l 
cari .harcamalar) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması ve ibâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Karana 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (C. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/702, 
C. Senatosu 2/130) (M. Meclisi S. Sayı
sı': 723, C. Senatosu S. Sayısı: 462) 451:452, 

498:501 
4. — C. Senatosu İdare Âmirlerinin, 

1964 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Kkmıits-yonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
teskereleri (M. Meclisi 2/717, C. Senato
su 2/130) (M. Meclisi S. Sayısı : 724, 
C. SemaıtoGu S. Sayısı: 4630 45!2:45(3,502:505 

5. — Bursa Milletvekili İbrahim ök-



Sayfg 
,tem ve 3 arkadaşının, 3612 sayılı 'Cemi
yetler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dalir kanun 
tclklifıi hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şiklikler (hakkında M. Meclisi Geçici Ko
misyonu rapora (M. Meclisi 2/433, C. 
Senatosu 2/100) (M. Meclisi 'S. Sayısı : 
379 a 'birinei ek, O. Senatosu S. Sayı
sı : 327) 453:454 

6. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanu
nunda değişiklik yapılmasına 'Ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici ikinci (maddelerinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
M. Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisli 3/623, C. Senatosu 1/408) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 631 e ıbıirlinci ek, C. Se
natosu S. Sayısı : 465) 454:455 

7 — Harçlar kanunu tasarısı ile Ba
lıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bulak 
ve iki arkadaşının, '5587 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini değiştiren 
6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine 
dair ve Artvin Milletvekili Saffet Eımin-
ağaoğlu'nun 5587 sayılı Harçlar Kanu
nunun 1 nci maddesini değitiren 6765 sa-

Sayfa 
yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri hıalkkında C. Senatosu Başkan
lığı 'tezkeresi ile C. Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi (1) 
numaralı Vergi Keform Geçidi Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/395, 2/305, 
2/321; € . Senatosu 1/376) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 282 ye birinci ek O. Senatosu S. 
Sayısı : 438) 455:462 

8. — özel öğretim kıiirumları kanu
nu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Alpüskendcr'in, hu
susi eğitim ve öğretim ımüesBieseleri ka
nunu teklifi ve Kırşehir Milletvekilli Mem-
duh Erdemıir'in, Ânume menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel dkul öğretim'enl'eriniin 
ısosyal güvenlikleri hakkında kanun tek
lifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahiımoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme 
ımenfaatıine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel dkul öğret
menlerinin ısosyal (güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim. ve Plân 
komisyonlarından Geçilen beşer üyeden 
kurulan Geçiici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 
1 nci ek) 462:489 

6. — Düzeltiler 489 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör, Hazi
ran'in, 17 nci Çarşamba- günü saat 20.15 te Ağ
rı'nın, Molla Süleyman ve Yegentaş köylerin
de vuku bulan depremde 'evleri yıkılan vatan
daşlara yardım yapılması ve kredi açılması 
hakkında gündem dışı demeçte bulundu. 

Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair 4785 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ile aynı kanunun 4 noü ımaddesıinin 
yapı ve tesislerin karşılığının, 1963 ıbütçe yılı 

Bina Vergisin'e matrah olan safi (iratları esas 
alarak düzenliyen hükümlerinin Anayasaya 
aykırı olduklarından iptallerine dair Anayaısa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okunarak 

riye sunuldu. 

iHariçte çalışan işçilere konut kredisi açıl-
maisı ve ikrazda bulunulması hakkındaki ka
nun tasarısı görüşülerek açık oya sunuldu ise 
de yeter çoğunluk sağlanamadığından tasarı
nın tekrar oylaneağı (bilıdirüdi. 

— 448 — 



Damga Vergisi Kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi (1) numaralı Vergi 
Reformu ıGreçicd Komisyonu raporu üzerinde 
gerekli ıgörtüşmeilcr yapılarak tasarı kanun
laştı. 

Bina Kiraları hakkındaki kanun tasarısı
nın maddel'eri üzerindeki görüşmelere devam 
olundu. 

Sözlü sorular 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nın, Eralbaa ve Taşova ilçelerini (birbirine bağla
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zıaıman taanir 
edileceğine dair sözlü soru ön'ergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/882) 

2. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan 'kısanının ne zaman ikmal edilece
ğine dair sözlü soru önergesi, Enerji v*e Taıbiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/883) 

3. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapıHması kararlaştı
rılan iki Çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru 
ön'ergesi, Sanayi Bakanlığına 'gönderilmiştir. 

(6/884) 
4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

petrol kaymaklarının, 'süratli olarak işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileoeğine dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve 'Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/885) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Toprak Tevzi Komisyonları ile Kadastro He
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından 'hak
sızlığa uğrıyanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair sözlü soru ön'ergesi, tmar 
ve İskân ve Devlet Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/886) 

6. — Tunceli Milletvekili Vıaihap Kışoğüu'-
nıın, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde-
rilımiştir, (6/887) 

Tasarı 
1. — Devlet m'eanuıiarı aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel lile tadil ve 'eklerinin İçiş-

2 Temmuz 1964 ıPerşemibe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (.Saat 19.05 /te) Birleşime 
son verildi. 

iBa^kan Kâtip 
Başkaravekili Yozgat 

Mekki Keskin İsmet Kapısız 
Kâtip 

Samsun 
llyas Kılıç 

7. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, '57 valinin yerlerinin değiştirilmesini, 
merkeze alınmasını ve emekliye ıstevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa Ve İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/888) 

Yazılı sorular 
1. — 'İzmir Milletvekili Şıinasi Osma'nm, 

yayınlanan ibâzı beyannamelerle Hristiyanlık 
propagandası yapıldığı hakkımda ıbir ıbilgi 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/512) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Diyarbakır Karayolları 9 ncu Bölgesinden 150 
işçinin işinden çıkarıldığının doğru olup olma
dığına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/518) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, Balıkesir'in İvrindi Kaymakamının, kız 
talebe ve öğretmenleri ile içkili 'alemler yaptı
ğının doğru olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/519) 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, Balıkesir'in İvrindi Ortaokulu Müdü
rünün, bâzı öğretmenlerle, birlikte kız öğren
cilerle içkili alemler tertibettiğinin doğru 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Eğittim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/520) 

5. — İzmir Milletvekili Şıinasi Osma'nın, 
Beden Eğitimi ve spor işlerini tedvine memur 
Devlet Bakanının, ıbölgecilik yaptığının ve ta
raf tuttuğunun ıbilinip bilinmediğine lair yazı
lı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/521) 

A Ğ I T L A R 

leri Bakanlığı kısmımda ıdeğişiifclilk yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/704) (İçişleri ve 
Plân kamiısyonlarma) 

• •• M 

SORULAR 

2. — G E L E N 



B Î E Î N C I O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama için 
işaret buyurmanızı rica ederim,. 

otomatik cihaza Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz var, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

./. — Erzurum Milletvekili Oıyasettin Kara-
ca'nın Erzurum - Hınıs yolu üzerinde bir gün 
önce 8 büyük vasıta ve 1 otomobilin soyguncular 
tarafından durdurularak içindekilerin soyulması 
olayı üzerine önemle durularak hemen tedbir 
alınması gerektiğini belirten konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Karaca gündem dışı söz 
istemektedir, soygun lıâdi'sesi hakkında mı Sayın 
Karaca? 

(flYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaca, yalnız 
kısa olsun lütfen. 

(KİYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu
günkü saibah gazetelerinde okuduğum ve olduk
ça üzücü olduğuna inandığım 'bir hâdiseyi hu
zurlarınızda temhir etmek isterim. 

1 . 7 . 1964 gününde Hınıs - Erzurum yolu 
üzerindeki güzergâhta akşam üzeri, içinde kay
makam, askerlik şubesi .başkanı ve 50 kadar yol
cunun bulunduğu sekiz tane ıbüyük vasıta ile 
bir otomobilin, 15 fcan« silâhlı ve maskeli soyguncu 
taralından durdurulduğunu, vatandaşların in
dirildiğini, üzerlerindeki paraların (saatlerin ve 

askerlik şubesi başkanının da tabancasının alın
mış olduğunu matbuattan Öğrenmiş bulunuyo
ruz. Her ne kadar Hükümeti temsil eden *bir 
kimse burada yoksa da zabıtların tetkiki ile il
gililerin bu mevzu üzerine ceibedileeeği kanaatin
deyim. Bu sebeple mezkûr hâdisede bu olayın 
faallerinin ele geçirilebilmesi için her ne kadar Hı
nıs, Karayazı ve Tekman jandarma ve birlikleri
nin harekete geçirildiği söylenmişse 4e her üç 
kazada da jandarma kumandanları ve rütbeli 
subay olmadığı için ısahipsiz kalan hu jandarma 
birliklerinin, mezkûr faailleri yakalamalarının 
mümkün olduğu kanaatinde değiliz. Bu suçu lişli-
yen faillerin maskeli ve silâhlı olmaları sebe
biyle teşkilâtlanmış bir (grup tarafından yapılmış 
olduğu kanaati de hâkim olmaktadır. G&qen sene 
ve evvelki sene aynı şekilde, aynı yerde pek çok 
kamyonlar, pekçok şahıslar soyuldukları halde 
bugüne kadar henüz suç faailleri ele geçiril
mediği için, Hükümetin bu mevzu üzerinde dik
katini çeker ve daha dikkatli davranmasını, ku-
mandansız ve 'başsız kalan flbu (birliklere kuman
dan tâyin edilmesini ve hâdiseriin ve faillerinin 
yakalanması için gereken işlemin yapılmasını 
istirham eder hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

5. — OÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hariçte çalışan işçilere konut kredisi 
acılnjası v# ikrazda bulunulması hakkında ka-
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nun tasarısı, İmar ve İskân, Maliye ve Plân ko-. 
misyonları raporları (1/669) (S. Sayısı : 708) 



M. Meclisi B : 118 
BAŞKAN — Hariçte çalışan işçilere konut 

kredisi açılması ve ikrazda bulunulması hakkın
daki, kanun tasarısının oylanmasında gerekli 
nisap temin edilem'ediği için bugün tekrarla
nacağı söylenilmişti. Bu kanunu tekrar açık 
oylarınıza sunacağım. Yuvarlaklar sıralar ara
sında gezdirilecekitir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) i§aretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair '€. Senatosu ve Ka/rma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 2/720, C. Senatosu 2/129) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 722, C. Senatosu S. Sayısı : 464) (1) 

BAŞKAN — Teklfin tümü hakkında konuşa
cak arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sönüyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı bölümleri arasında 476 775 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN —• Cetveli okutuyorum. 

(A/l ) 

Millet Meclisi 

14.000 Hizmet giderleri 476 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma (Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 476 775 

BAŞKAN — Kabul edenler Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci rnıadde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

(î) 722 #. sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. ' 

2 . 7 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeh 

var mı?.. Yok... Kabul edenler... Etmiyanler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen arkadaş 
var mı?.. Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza 
sunulmuştur, 2 numaralı yuvarlaklar sıralar 
arasında ıgezddrilecektir. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

3, — C. Senatosu ve Millet Meclisi, İdare 
Âmirlerinin, Mület }Meclisinin 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı '{A/l cari harcamalar) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması ve bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma {Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/702, C. Senatosu 2/130) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 723, C. Senatosu S. Sayısı : 
462) (1) 

BAŞKAN — Tezkere ve rapor matbu olarak 
elinizde bulunuyor. Tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı maddelerine 525 000 lira ödenek veril
miştir. 

[11 SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Millet Meclisi 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 525 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir... 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

(1) 723 S. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 



M. Meclisi B : 118 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılacak maddelerine 
100 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

[2] SAYILI CETVEL 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz .istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü 
üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen var mı? Yok. 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Üç 
numaralı yuvarlaklar sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

4. — C. Senatosu İdare Âmirlerinin, 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/717, C. Sena
tosu 2/1.30) (M. Meclisi S. Sayılı : 724, C. Se
natosu S. Sayısı: 463) (1) 

BAŞKAN — Tezkere ve rapor tabedilerek 
dağıtılmıştır. Tümü üzerinde söz istiyen arka
daşımız var mı? 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istedim, 
duymadınız galiba, Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bahusus, ih
san Bey, sizin sesinizi her zaman duyabilirim. 

(1) 724 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tümü üzerinde Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar-

kadaşlarım, bu aktarma konusu, Meclisimizin 
idari kademelerinde geçen yıl denetçiyle idare 
Âmirleri arasında bir hayli tartışma ve yazışma 
konusu olmuştur. Bu konu hakkında Meclis de
netçilerinin Büyük Meclisi irşat etmesine veya-
hutta bu paranın ödenebilmesi için raporların 
Meclisimizce okunmasına ve vereceğimiz reylerin 
de daha anlaşılmış bir şekilde kullanılmasına 
yardımcı olacağı için böyle üzerinde hiç müzake
re yapılmadan hemen geçirivermemeye bilhassa 
dikkatinizi celbetmek isterim. Konu mühimdir; 
bir sene, üzerinde ya-zışma cereyan etmiştir. İda
re Âmirleri arasında anlaşmazlık olmuştur. De
netçi uzun müddet bu evrakı vize etmemiştir. 
Şimdi bir aktarma teklifiyle karşımıza gelmiştir. 
Meclis Denetçisinin bu konuda Meclisi tenvir etme
den müzakerelere geçilmemesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN —- Komisyon. Sayın Ağanoğlıı. 
BÜÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALI ŞA-

KlR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlar, Yüksek Huzurumuza 
getirilmiş olan kanun tasarısı, mahiyeti itibariy
le şudur : 

Senato Genel Sekreteri bir ağır hastalık geçir
miş ve tedavi altına alınmıştır. 1964 yılı büt
çesi hazırlanırken bu tedavi masrafları henüz 
son rakamına ulaşmamıştı; masraflar yapılmak
taydı. Binaenaleyh, bu masraflar, 1964 yılı büt
çesi çıktıktan sonra karşılıksız borçlar hesabına 
birikmiş olan 2 285 liralık tedavi masraflarıdır. 
Senato Genel Sekreterinin ağır bir hastalık ge
çirmiş olmasından mütevellit yapılan tedavi mas
raflarıdır. 1964 yılı bütçesi hazırlanırken bu 
masraflar kati şeklini alamadığı için o zaman büt
çeye konamamıştır. Karşılıksız masraflar bir 
borçtur. Bunun ödenmesi için Büyük Millet Mec
lisinin bütçesi içinde bir aktarma teklif edilmek
tedir. Miktarı 2 285 liradır. Yüksek Meclise 
arz ederim . 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
TUKHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem, 

arkadaşlarım, aktarması istenilen meblağ, Cum
huriyet Senatosu Genel Sekreterinin, geçirdiği 
bir hastalık münasebetiyle yaptığı masrafların bir 
kısmını ihtiva etmektedir. Geçirdiği bir kalb kri
zi neticesi evinden ayrılamıyacağı, evinden hasta-
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neye nakline imkân bulunmadığı için evinde 
•tedavisi ve lâboratuvar muayenelerinin ve di
ğer •hususların yine evinde yapılımaısı \husu&un-
da Meclis Doktorluğu tarafından karar alın
mıştır. Ancak, vizeye gelen 'bu evrak üzerinde 
tetkikat yapılmış ve ikibin liranın üzerinde 
olan diğer kışımı vize edilmemiştir. Vize edil
meyişinin sebebi şudur : iSenato Genel Sekrete
ri rahatsızlandıktan sonra yaptırdığı tedavi 
Ibitmeden Meclise gelmiş ve vazifesine başlamış 
gibi gösterilmiştir. Yani haddizatında evinde 
hasta olduğu hailde tSenato 'Başkanlığı tarafın
dan, iyileşmiş, vazifeye başlamış gösterilmiş ve 
bir gün sonra da tekrar 'hastalanmış, tekrar 
«evinde aynı şekilde tedavi ediliyor» şeklinde 
bir evrak tanzim edilmiştir. Kanuna ve mev
zuata aykırı olduğu için ikibin 'liranın dışında 
kalan kısım vize edilmemiş ve keyfiyet Sayın 
Meclis 'Başkanı Fıtad Beyefendiye arz edilmiş 
ve kendilerinin muvafakati alınmak suretiyle 
kanuni hakkı olan kısmın dışında olan kısım 
tediye edilmemiştir. Çünkü, (Senato Başkanlığı 
taralımdan «vazifeye fe&şladı» şeklinde gösteril
diği tarihte, kendisinin evinde yattığı ve bu 
yazı verilmek suretiyle iki aydan fazla hasta
lığı devaım: eden memurların ayrıca taızminat 
alamıyacağı, tazminattan istifade edemiyeceği 
•nazarı itibara alınmamış, bir gim vazifeye baş
lamış, ertesi gün de hasta kalmış vaziyete geti
rilmiştir. Bu sebeple bu kısmın 1 500 liralık 
•kısmı vizd edilmemaştir. Şimdi yapılnnakLıa. 
olan aktarma, kanuna ve nizama uygundur. 
Aktarma yaptırılmıyan kısım yani 1 500 liralık 
kısım ödenmemiş ve ödenmiyeceştir. Keyfiyeti 
hürmetlerimle arz; ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataıöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, gerek komisyonun sayın başkanının, 
gerekse Meclis Denetçisi arkadaşımızın açıkla
mış bulunduğuna göre akta.rma teklifi normal 
olarak huzurumuza gelmiştir. Bendenizin söz 
almak suretiyle ızapta geçirttiği hususlar, Mec
lis personeli içinde yapılmış olan faaliyetlerde 
bâzan nizamsız davranışların da bulunduğunu 
ıtesbit içimdir, Simidi sayın denetçiye ve komis
yon başkanına bu (hususları açıklamış olmala
rımdan ve mevzuatı tatbik ederek ödemelerin 
kanun çerçevesi içine girmiş ıbulunmıasını öğren
miş olmamdan, dolayı teşekkürlerimi arz ede
rim. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti

yen arkadaşımız var mı? Ybk. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıMaddeyi okutuyorum. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 19-64 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mında yeniden açılacak 36 350 (Karşılıksız 
borçlar) maddesine 2 285 lira olağanüstü ödo-
nek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak is
tiyen -arkadaşımız var mı? Yok. Kamumun tü
mü açık oylarınızıa sunulmuştur. 

4 No. lu yuvarlaklar sıralar üzerinde gez-
dirilecektir. 

5. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 3 
arkadaşının, 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi hakkında G. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ~ve G. Senatosunca yapvlan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Geçici Koomisyo-
nu raporu (M. Meclisi 2/433, G. Senatosu 2/100) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 379 a birinci ek, C. Se
natosu S. Sayısı : 327) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon 
okutuyorum. 

raporunu 

Geçici Komisyonun tavsiyeleri 
Kanun başlığı : Geçici Komisyon, Cumhuri

yet Senatosunun kanunun başlığında yaptığı de-

(1) 379 a 1 ncİ ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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ğişikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

(Cumhuriyet ıSenatasunun kalbul ettiği 
kanun 'başlığı) 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci 
maddesinin ıkaJldınlıması ve 29 ncu maddesi-

ıı in değiştirilmesi halikında Kanun 

BAŞKAN — Komisyon Cumhuriyet Senato
sunun metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Teklif kanunlaş
mıştır 

6. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda de
ğişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli ve 206 
sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici ikinci maddele
rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapüan değişiklikler hakkında M. Mec
lisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/623, 
C. Senatosu 1/408) (M. Meclisi S. Sayısı : 631 e 
ikinci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 465) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporunu 
okutuyorum, 

(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka
bul etftiği metni okutuyorum. 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve 206 «ayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 4.7.1931 tarihli ve 1837 sayılı 
Kanunun 24.3.1950 tarihli ve 5648 sayılı Kanun
la değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirillmiştir : 

Geçici muaflıklar 
Madde 4. — Yeniden inşa edilen aşağıda ya

zılı binalar Bina Vergisinden (geçici olarak mu
aftır : 

a) İmar ve İskân Bakanlığınca teshit edi
len «halk konutları standartları» na uygun olan 
asgari nitelikteki ıbinalar, bina apartman ise dai
reler, ister sahiplerince mesken olarak kullanılsın 
ister kiraya verilsin, inşalarının ,sona erdiği malî 

(1) 631 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu 
birleşim tutanağı sonundadtr. 
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yılı takilbeden malî yıldan itibaren 10 yıl süre 
ile; 

b) Yukarda «a» fıkrasında ıbah'si geçen 
«halk konutları standartları» na uygun olan ve 
sahiplerince mesken olarak kullanılan orta nite
likteki binalar, bina apartman ise daireler, inşa
larının sona erdiği malî yılı takibeden malî yıl
dan itibaren 5 yıl süre ile; 

Bu binaların, îbina apartman ise dairelerin, 
sahiplerince mesken olarak kullanılması şartı 
ile, satmalınması veya sair suretle iktisabolun-
ması halinde de yukarıki hüküm uygulanır. 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerin; il özel 
idareleri ve/belediyelrin; sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete aidolan 'banka, şirket ve kurum
ların, İktisadi Devlet Kurumları, özel kanunlarla 
kurulan banka ve kurumlar ile hunların sahip
lerinin ayrı ıayrı veya birleşerek kurdukları ve 
sermayesinin yarısından fazlasına katıldıkları 
şirket, kurum ve 'Ortaklıkların; Devlet eli ile 
Devlete hağlı kurumlarca kurulacak konut ofis
leri ve ortaklıkları ile işverenler tarafından ça
lıştırdıkları işçiler için «halk konutları standart
ları» na uygun olarak asgari nitelikte yapacakları 
veya yaptıracakları ve görevle ilgili zorunluklar 
ve 'belli, sosyal amaçlar için kârsız olarak memur 
ve işçilerine tahsis edecekleri lojman (binaları, bina 
apartman ise daireleri, inşalarının sona erdiği 
malî yılı takibeden malî yıldan itibaren 10 yıl 
süre ile; 

(«a» fıkrasında yazılı muafiyet, binanın 
meskenden «b» fıkrasında yazılı muafiyet bina
nın sahihinin ikametinden, «c» fıkrasında yazılı 
muafiyet binanın lojmandan başka maksatlarda 
kullanılmaları halinde, kullanılmaya başlanıldık
ları tarihi takibeden malî yıldan itibaren düşer.) 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri gereğince turizm müesssesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda ya
zılı maksatlara tahsis ettikleri binalar, inşaları
nın sona erdiği veya mevcut binaların bu mak
sada tahsisi halinde, turizm müesssesi belgesinin 
alındığı malî yılı takibeden malî yıldan itibaren 
5 yıl süre ile, 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemektedir. Benimse
meyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla değiştiri
len 1837 sayılı Kanunun 4 ncü, mülıga 5228 sa-
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yılı Kanunun 7 nci, 6188 sayılı Kanunun 13 ncü 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri gereğin
ce Bina, İktisadi Buhran ve Savunma vergileri 
muafiyetinden istifade ettirilmiş olan binaların 
bu muafiyetleri saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kahul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

7. — Harçlar kanunun tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arkadaşı
nın, 5587 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayıh Kanuna bir fık
ra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili Saf
fet Eminağaoğlu'nun 5587 sayılı Harçlar Kanu
nunun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair Millet 
Meclisi (1) numaralı Yergi Reform Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/395, 2/305, 2/321; 
C. Senatosu 1/376) (M. Meclisi S. Sayısı : 282 
ye birinci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 438) (1) 

BAŞKAN — 'Görüşmelere başlıyoruz. 1 nu
maralı Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

(1) S. Sayısı 282 ye 1 nci ek basmayazi tuta
nağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Geçici Komisyonun benimsediği 

maddeleri okutup oylarınıza sunacağım. 

Harçlar Kanunu 

Kanunun şümulü 
MADDE 1. — Bu kanuna göre alınacak harç

lar aşağıda gösterilmiştir : 
1. Yargı harçları, 
2. Noter harçları, 
3. Vergi itiraz harçları, 
4. Tapu ve kadastro 'harçları, 
5. Konsolosluk harçları, 
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışiş

leri Bakanlığı tasdik harçları, 
7. Gemi ve liman harçları, 
8. îmtiyazname, ruhsatname ve diploma 

harçları, 
9. Trafik harçları. 

BAŞKAN — Komisyonumuz ıC. Senatosu 
metnini 'benimsemiştir. Bu benimsenen metni oy
larınıza 'sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 
Yargı harçları 

BÎRlNCt BÖLÜM 
Mükellefiyet 

Mevzu 
MADDE 2. — Yargı işlemlerinden bu kanu

na bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı 
harçlarına tabidir. 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hak
ların hüküm altına alınması halinde de, celse 
harçları lıaricolmak üzere (1) ısayılı tarifeye gö
re hare alınır. 

BAŞKAN — Bu maddeye bağlı cetvelde ya
pılan değişiklikleri okutuyorum. 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği tarifeler) 

[1] Saydı tarife 

Yargı harçları 
A) Mahkeme harçları : 
Hukuk ve ticaret dâvalariyle, idari dâvalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik merci

lerinde 
I - Başvurma harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (30 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli 

mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
II - Celse harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
III - Karar ve ilâm harcı : 
1. Nispî hare 
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan dâvalarda esas hakkında karar veriLmesi 

halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden : 
ilk 3 000 liraya kadar (3 000 dâhil) (Binde 20) 
3 000 den yukarısı için (Binde 30) 
b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan 

hükümler (gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 5) 
c) Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine d'air olan hükümler (taksim edi

len gayrimenkul değeri üzerinden) (Bindo 2) 
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 5) 
e) Yukarıki nisbetler Yargıtaym tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı karar

ları için de aynen uygulanır. Nispî harçlar 15 liradan aşağı olamaz. 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâvalarda 

ve dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında kalan kararlarında (15 T.L.) 
Ib) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay karar

larında (30 T.L.) 
c) Yargıtay ve Danıştayın icranın tehiri kararlarında (55 T.L.) 
B) icra ve îflâs harçları : 
I - tera harçları : 
1. îcraya başvurma harcı (10 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (20 T.L.) 
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden 
a) ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 2) 
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 4) 
c) Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 5) 
d) Resmî ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair 

hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 2) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

e) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve ttesliminde : 
aa) icra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde 
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde 
4. İdare harçları 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukveleleri düzenlenmesi ve hesap tutul

ması için.) 
II - İflâs harçları : 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya 'konkordato isteği ve masaya katılma harcı 
2. Konunun değeri üzerinden hare : 

İflâsta, paylaşılan para üzerinden 
Konkordatoda alacaklara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 
Ticaret sicil harçları : 

Kayıt ve tescil harçları : 
Ticari işletmenin ve unvanın tescil ilânında :> 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde : 

(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde 

Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
Kayıt silinmesinde : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

Şubelerin her biri, (yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı 
harca tabidir. 

II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
Kayıt suretleri sayfasından 
Tasdiknameler 

Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) : 
I - Suret harçları : 
a) İlâmın her sayfasının suretinden 

Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 
Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden 
Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletmane suretlerinden 

Re'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden alınacak 
suretlerden de aynı harçlar alınır. 

a) 
b) 
C) 
I -
1. 
a) 
b) 
e) 
2. 
a) 
b) 
c) 

3. 

b) 
c) 
4. 
a) 
b) 
c) 

1. 
2. 
D) 

b) 
c) 
d) 

(Yüzde 1) 
(Yüzde 2) 
(10 T.L.) 

(20 T.L.) 

(Yüzde 5) 
(Yüzde 2) 

(50 T.L.) 
(150 T.L.) 
(300 T.L.) 

(25 T.L.) 
(50 T.L.) 

(100 T.L.) 

(25 T.L.) 
(50 T.L.) 

(125 T.L.) 

(10 T.L.) 
(20 T.L.) 
50 T.L.) 

(5 T.L.) 
(15 T.L.) 

(3 T.L.) 
(2,5 T.L.) 
(2,5 T.L.) 
(2,5 T.L.) 

— 457 



M. Meclisi B : 118 2 . 7 . 1964 O : 1 
II - Muhafaza harçları : 
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kalbul ve muhafazası için, muhafaza 

olunan değer üzerinden (Binde 5) 
a) Bir yıla kadar 
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için (Binde 2,5) 
I I I - Defter tutma harçları : 
a) Alelûmunı, defter tutma ve tahrir işlerinde 15 liradan az olmamak üzere deftere 

kaydolunan değer üzerinden 
b) Miras işlerinde defter tutulmasında : 
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl olmuş ise bu hakiye üzerinden 
bb) Borç bakiyesi hâsıl olmuş veya mevcut ve alacaklı ile borçlar 'bakiyesi eşit ise 
e) iflâs dairesi tarafından tutulacak defterlerden 
IV - Miras işlerine ait harçlar : 
Terekenin tahrir ve tesbiti, ımirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusu

nu teşkil eden değerler üzerinden 
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için hare alınır.) 
V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar : 
Medeni Kanunun 479 neu maddesine göre sulh hâkimi tarafından tanzim edilen res

mî vasiyet senetleri '(Bindo 0,50) 

,(Binde 2) 

(Binde 2) 
(15 .L.) 

(15 T.L.) 

(Bindo 2) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Meclisi
mizden giden cetvel üzerinde bu şekilde değişik
lik yapmıştır. Bu okuduğumuz değişikliği ko
misyon da benimsemiştir. Cetvel üzerindeki ko
misyonumuzun benimsemesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeyi cetvelle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tashihi karar 
MADDE 9. — Tashihi 'karar talebinin kabu

lü üzerine teniyiz olunan hüküm tasdik edi
lirse, temyiz olunan hükümden alınmış olan hare 
kadar yeniden hare alınır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 11 — Genel olarak yargı harçları

nı dâvayı açan veya harca mevzu olan işlemin 
yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükellef
tir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alı
nacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten 
vasiden alınır. 

Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapı
lacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, 
lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senatosu 
metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Celse harçlarında mükellef 
MADDE 12. — Hukuk ve ticaret mahkeme

lerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep 
ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraf
lardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir iş
lemin yapılmamış olmasından dolayı talik edil
mişse, talike sebebiyet veren taraftan alınır. 

Her iki halde talike vekiller sebebiyet ver-
mişse celse harcı vekillere yüklenir. 

Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı 
mütaakıp iki celse ödenmezse bir misli fazlasiyle 
alınır, ödenmediği takdirde harcın bu miktar 
üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılma
sına karar verilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜÜCÜ BÖLÜM 
Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 15. — Yargı harçları (1) sayılı ta

rifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine 
göre maktu esas üzerinden alınır. 
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BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se- I 

natosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tahliye dâvalarında değer 
MADDE 17. — Gayrimenkulun tahliyesi dâ

valarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir 
yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı 
alınır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi 
MADDE 18. — Bir gayrimenkulun veya bir 

geminin tahliye ve teslimine dair olan icra ta
kiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, 
yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel 
üzerinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosu metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harcın ödenmesi 

ödeme usulü 
MADDE 25. — Yargı harçları ilgili kâğıt ve 

belgelere hare pulu yapıştırılmak suretiyle öde
nir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, C. Senatosu 
metnini benimsemiştir. Bu metni oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ödeme yeri 
MADDE 26. — Yargı harçları harca konu 

olan işlemleri yapan mahkeme veya daire tara
fından alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde 
yerine o hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, C. Senatosu j 
metnini benimsemiştir. Bu metni oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Noksan tesbit edilen değer üzerinden 
harem ödenmesi 

MADDE 30. — Muhakeme sırasında tesbit 
olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen de
ğerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse 
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için muhakemeye devam olunur, takibeden cel
seye kadar noksan değer üzerinden peşin kara r 
ve ilâm harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam 
olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 409 ncıı maddesinde gösterilen süre içinde 
dosyanın muameleye konulması, noksan olan 
harcın ödenmesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senatosu 
metnini, benimsemiştir. Bu metni oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

Harcı ödenmiyen işlemler 
MADDE 32. — Yargı işlemlerinden alınacak 

harçlar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapıl
maz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harç
ları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla 
beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca 
bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara 
alınır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senatosu 
metnini benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Süresinde ödenmiyen harçlar 
MADDE 37. — Bu kanunda ödeme zamanı 

gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, 
ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin 
sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile 
o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi 
dairesince tahsil olunur. 

Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mü
kellefin soyadı ve adı ve en son ikametgâh adresi 
açık olarak gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senaotsunun 
metnini benimsemiştir Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çeşitli işlemlerde değer 
MADDE 43. — Tarifede yazılı nispî harçların 

başında, sulh işlemlerinde sulh olunan bedel, re
hin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukave
ledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre 
belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde 
süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli 
değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerin
de konulan ve ileride konulması taahlmdedilcn 
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sermayenin toplamı kaydı hayatla irat bağlanma
sında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur. 

Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süre
ye, sermayenin artırılmasında yalnız artırılan 
kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut mikta
ra göre hare alınır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini (benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiıtir. 

Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 
MADDE 51. — Noterler, gördükleri işlere 

karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldıkları 
harçların nispî harçlarda yüzde otuzunu, maktu 
harçlarda yüzde beşini, noter ücreti olarak alır
lar. 

Hare pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde 
beştir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İpotekli gayrimenkuller 
MADDE 62. — Rehin ile takyidedilmiş bir 

gayrimenkulun bağışlanmasında, bağışlama ya
pıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı 
gayrimenkulun mukayyet kıymetinden indirilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarmza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayıtlı değer 
MADDE 63. — Bu kanunda sözü edilen «ka

yıtlı değer» deyimi, Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre tesbit edilen vergi değerlerini ifade 
eder. 

BAŞKAN — C. Senatosu metnini Komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tashih harcı 
MADDE 65. — Tapu sicilinde kayıtlı arsa 

ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina 
ve sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf 
değişikliklerinde tashih harcı alınır. 

BAŞKAN — C. Senatosu metnini Komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Kadastro harçlarında ödeme zamanı 

MADDE 68. — Kadastro harçları tahakku
kundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak 
kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu 
süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik adı
na yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanunu hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — C. Senatosu metnini Komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Akdin daire dışında yapılması 
MADDE 70. — Tapu memurlarının istek üze

rine akit yapmak için daire dışında bir yere git
meleri halinde yapılacak akitlerde, hare ölçüsü-

.nün binde biri tazminat olarak emaneten malsan-
dığma yatırılır. Bu miktar 10 liradan az 100 li
radan çok olamaz. Görevin tamamlanmasından 
sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kayde
dilir. Diğer yarısı tazminat olarak ilgili memur
lar arasında maaşları oranında dağıtılır. Akit 
için ilgili yere gidilmekten vazgeçilirse emanet 
olarak alman para geriverilir. Mûtat ulaştırma 
aracının sağlanması, iş sahiplerine aittir. 

îfraz, taksim, yüzölçümü, gibi işler için hari
ce gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah 
Kanunu hükümler gereğnce yollukları verilir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harcırah ödenmesi 

ödeme usulü 
MADDE 77. — Konsolosluk harçları, işle il

gili kâğıt ve belgelerin konsolosluklarda kala
cak nüshalarına, kalmıyan hallerde asıllarına 
pul yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstisna ve muaflıklar 

Marctan müstesna işlemler 
MADDE 85. — Pasaport Kanunu hükümleri

ne uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasa-
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portlar, ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri 
harçtan müstesnadır. 

â) Diplomatik pasaportlar, hususi pasa
portlar ve hizmet pasaportları, 

b) Yabancı memleketlere münhasıran öğre
nim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkar
ken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenim
lerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaport
lar, 

c) Yabancı 'memleketlerde yoksul kalmış 
oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Tür
kiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından 
münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için 
muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en 
fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek 
pasaportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari 
veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bu
lunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Bakanlığı
nın izni ile ilmî incelemelerde bulunmak veya 
yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve 
müsabakalarına katılmak üzere toplu halde ge
zi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara ve
rilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memleketlerde, Türk konsolos
lukları tarafından düzenlenen veya tasdik olu
nan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müs-
tahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten 
olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle 
hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ika
met tezkereleri (karşılıklı olmak şartiyle). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Harçtan muaf olanlar 
MADDE 86. — Aşağıda yazılı kişiler pasa

port ve vize harçlarından muaftırlar. 
a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere 

giden işçiler ve bunların eşleriyle velayet altın
daki çocukları, 

b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı 
olanlar. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun met
nini komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara 

ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir. 
a) Türk okullarında veya fakültelerinde 

okuyan öğrenciler, 
b) Münhasıran gazete muhabirliği yapan

lar, 
c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İk

tisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı res
mî müesseseler tarafından istihdam edilen pro-, 
fesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ye 
çocukları, 

d) Malî durumlarının bozuk olduğuna, ika
met tezkeresi vermeye yetkili makamlarca ka
naat getirilen yoksullar, 

e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağ
lı ecnebi uyrkulular. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkamet tezkerelerinde yarım hare 
MADDE 91. — Onsekiz yaşını bitirmiyen ço

cuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas 
harem yarısı alınır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini benimsemiştir. Benimsemeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 
MADDE 92. — Dışişleri Bakanlığınca alına

cak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bâzı 
devletler uyrukları hakkında artırmaya ve ge
rektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen 
Bakanlık yetkilidir. 

BAŞKAN — C. Senatosu metnini Komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harem ödenmesi 

ödeme usulü 
MADDE 93 — Pasaport, ikamet tezkeresi ve 

tasdik harçları, ilgili kâğıt ve belgelere hare pu
lu yapıştırılması veya basılı damga konulması 
suretiyle alınır. 

BAŞKAN — C. Senatosu metnini Komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylannıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

istisnalar 
Harçtan müstesna tutulan işlemler 

MADDE 98. — Aşağıda yazılı mevzular harç
tan müstesnadır. 

a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi si
cil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili 
düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflâs dairele
ri ve diğer resmî dairelerce istenecek suretler. 

b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğra
yan ticaret gemileri ile ıhcr nevi deniz ürünleri 
avında kullandıkları müddetçe av, havuz, depo 
gibi özel tertibatı bulunan millî balık ve sünger 
gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri, 

e) Turist nakleden ve başkaca ticari işlem
de bulunmıyan turist gemileriyle, ilmî mevzu
larda kullanılan gemilerin yola elverişlilik bel
geleri. 

BAŞKAN — C. Senatosu metnini Komisyo
numuz benimsemiştir. Benimsemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasdik harcında indirim 
MADDE 105. — Değiştirme veya kaybedil

me sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden 
tarifede yazılı miktarın 1/5 i nisbetinde hare 
'alınır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
komisyonumuz 'benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul 'edenler... Kabul 
etmiyenkr... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Kilsim 
Kısımlar saraısmlda nmüş'tei'.tık 'hülkıümılor 

Ti.ii nine i Böl'üım 
(lene*l nıu'aıfhıklar ve iilsltiısnaTar 
Özel kaiiTunılıaııVlaki Ihülkütoıfer 

MADDE T 23. — Özel kanunlarla harçtan 
muaf tutulan kişilere, istisna edilen işlemlerden 
hare alınmaz. 

Ancak İş Kanununa tabi işçilerin iş mahke-
melerindeki dâva ve bu malıkcmclerden almış 
oldukları ilâmların takiplerinde harçtan muafi
yet yevmiyeleri 20 lira veya aylıkları 600 lira
yı geçmiyen işçiler hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 
komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenier,., Kabul edilmiştir. 
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Harçlar kanun tasarısına bağlı 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9 sayılı cetvellerde Cumhuriyet Senatosunda 
yapılan değişiklik, komisyonumuzca benimsenmiş 
bulunmaktadır. Cumhuriyet Senatosunun cetvel
deki değişikliklerini okutuyorum . 

(2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9 sayılı cetveller okundu) (x) 

Muhterem arkadaşlar, Harçlar kanunu tasa
rısına bağlı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı cetveller
de Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikleri 
okuttum. Bu değişiklik komisyonca da benimsen
miştir. Komisyonumuzca benimsenmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Cumhuriyet iSenatosunca yapılan 
bütün değişiklikler Meclisimizce de kabul edil
miş ve tasarı kanunlaşmıştır. 

Sayın Bakanın bir arzuları var mı? Sayın 
Melen, bir diyeceğiniz var mı? 

MALÎYE BAKANI FBRİD MELEN (C. Se
natosu Van Üyesi) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 7 nci maddeye geçiyoruz. 

8. — Özel öğretim kurumlan kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet .Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
tan dernekler tarafından açılan özel pkul öğret-
menlerîmin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerini alsınlar. 11 nci maddede kalmıştık. 11 
nci maddeyi okutuyorum. 

(x) Cetveller için 282 ye birinci ek S. sayılı 
basmayazınm 17-37 nci tek No. lu sayfalarına 
bakınız. 

(1) S. Sayısı 195 e 1 nci ek olan basmayazı 
14 . 5 . 1964 tarihil 103 ncil Birleşim tutanağı 
sonuna eklidir. 
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MADDE 11. — Bir okula afit 'bina veya bina

lar içinde, iki ayrı kurucuya 'ait aynı veya 
farklı derece veya mahiyetlerde özel okul bu
lunamaz. Ancak, aynı bina veya bina kısmı 
içinde gece ve gündüz devreleri zarfında ayrı 
kuruculara ait öğretim kurumları faaliyette 
bulunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Hükümet 
tasarısını değil, komisyonun kabul ettiği metni 
okutmanız lâzım. 

BAŞKAN —• Komisyon, Hükümetin 11 ııei 
maddesini kabul etmiştir. Ondan dolayı Sayın 
Bilgin.. ' 

11 nci madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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geçmesinden sonra verilir. Bu itibarla izin ola
rak değil de, «okulun açılmasına izin alan bir 
müessese bu sayılan hususatı, Talim ve Terbiye 
Heyetinin tasdik edeceği müfredat programın
dan hariç hususatı tamamladıktan sonra tedri
sata da bağlıyacağı tarihi, diğer okullara mu
vazi olarak, tedrisat bakımından muvazi olarak 
bildirir» şeklinde değiştirilmesinin daha muva
fık olacağına kaaniim. Aksi takdirde izin alır, 
tekrar izin ister. Niçin ister? Tedrisata başla
mak için. Bunlardan birisi eksik olursa ne olur? 
Tedrisata, kesin rapor, müfettiş raporu verilme
dikçe başlıyamaz. Bu, «kesin» kelimesi üzerinde 
de durmak lâzımgelir. Resmî okulların bu ta
da dedilen hususlarda çok natamam olduklarını 
müşahede etmekteyim. Resmî okullardan isteıı-
miyen bu şartlar, özel okullardan niçin bu de
rece katî ve kesin ifadelerle talebolunur. Ve 
bunları tamamlamadığı takdirde tedrisata izin 
verilmez. Maarif Vekâleti bu hususta ne kadar 
titiz davranırsa, elbetteki vâzıı kanun olan 
Yüce Meclis bundan sadece memnuniyet duyar. 
'Kakat eşitlik esasına istinadetmiyen, kendi okul
larında meveudolmıyan nitelikleri özel okullar
dan fazlasiyle talep mevkiinde bulunan Vekâ
let bu noktai nazarında bir değişiklik yapmak 
mevkiindedir. Bu itibarla izin alan yani bir özel 
okulu açma izni alan insan, müteşebbis - geçen 
tümü üzerinde ve bâzı maddeler üzerinde de arz 
ve izah ettiğim üzere - dilekçesinden sonra, yani 
müracaat tarihinden itibaren, bu silsileyi taki
ben Talim Terbiye Heyetinden müfredat prog
ramının tasdiki, binanın sıhhi ve inşai durum
ları, zabıta durumları hepsi tekemmül ettikten 
sonra izin alan müessese hazır demektir. Neye 
hazırdır? Lâboratuvarsa, daha evvel tetkik et
sin. Evvelâ izin almak için namütenahi müşkü
lât; arkasından tedrisata, başlamak için bir o 
kadar daha müşkülât. Bu olmaz arkadaşlar. 
Onun için bu izin, ikinci izin, arz ettiğim gibi 
hepsini tamamlıyacak. Sadece «diğer okulların 
derse başlama tarihine tesadüf eden günü aşma
mak, ona muvazi olmak üzere tedrisata başlıya-
cağını alâaklı makama duyurmakla yetinir» şek
linde kabulü ve Sayın Komisyon da iltihak bu
yururlarsa isabetli bir hareket olur. îzin, tekrar 
izin şeklinde özel teşebbüsü biraz daha yokuşa 
sürmekten sarfınazar edilmiş olur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında başka söz is
tiyen?.. Komisyon adına buyurun Sayın Ülkü. 

MADDE 12. — Bir ÖZÖI öğretim kurumunda 
öğretime başlıyabilmek için «öğretime başlama 
izni» alınır. Bu iznin, kurum açma izni belge
sine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilmesi aşağıdaki hususların yerine getirdi me
şine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders, araç ve gereçleriyle 
lâboratuvarlarm ve kitaplığın maksat ve ihti
yaca yeterli görüldüğü kesin teftiş raporuna 
veya yüksek dereceli okullar için 9 ncu madde
de yazılı uzman heyeti raporuna bağlamak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmet
lileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulun
mak ve bu kurumda çalışacakları hususu usu
lüne göre belgelendirmiş olmak; 

3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat 
programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 

öğretime başlama izni almadıkça, kurum 
öğrenci kaydı yapamaz. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Arar, 

buyurunuz. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, bir okul açma izne bağlı oluyor. Ay
rıca bir de tedrisata başlama izni, bendenize 
göre yanlıştır. Maddeler halinde sıralanan ders 
gereç ve araçlarının tamamlanması, müfredat 
programının Talim - Terbiye Heyetince onan
ması ve saire gibi hususlar, esasen okulun 
açılmasına izinin verilmesiyle başlar. Yani izin Ta
lim - Terbiye Heyetinden müfredat programının 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Sayın Arar şüp
hesiz bu okulların, özel okul teşebbüslerinin ko
laylaştırılması, özel okul açacak kimselere ra
hatlık gösterilmesi bakımından mütalâalarını 
arz ettiler; haklıdırlar. Fakat müteşebbisi hima
ye sadedinde olarak bu maddenin tedvin edil
miş olduğuna itimat buyurulmasmı istirham 
edeceğim. Şöyle ki : Şimdi, Sayın Arar buyu
rurlar ki, okul açma izni ile derse başlama izni
nin verilmesini aynı anda verelim ve bu şekilde 
okul açacak olan kimse rahatlıkla teşebbüse 
geçmiş olsun. Halbuki birinci kısımdan, yani 
mektebi barındıracak olan binadan ve müştemi
lâtından emin olmadıkça, onun resmî kanaldan 
muvafık olduğu tescil edilmedikçe ikinci teşeb
büs için yani lâboratuvar, kitap ve öğretmen 
ve saire için bunlara angaje olmak, müteşebbisi 
daha çok külfete ve masrafa sevk edecektir. 
Şayet ilerde kabul edilemiyecekse eksik bulu-
nacaksa, eksik bulunan şeyler daha çok olacak
tır. Böylece müteşebbis daha çok masrafa ve 
külfete katlanmış olacaktır, iki ünite halinde 
meseleyi mütalâa etmeye tasarı yaklaşıktır. Biri 
bina ve müştemilâtı; ikincisi bu binada yapıla
cak olan tedrisat için lüzumlu vasıtalar lâbora
tuvar, kütüphane ve öğretmen gibi. Birinci şık
kı ilgili, yetkili mercilerden geçirmeye muvaf
fak olan müteşebbis artık göğsünü gere gere 
2 nci teşebbüse kolaylıkla girişebilecektir. Esa
sen birimci kademeyi aşan, yani bina ve müş
temilâtı kabul ettiren 'müteşebbis1 o binayı lâ
zım olduğu şekilde dolduracağını bir nevi taa'h-
hüdetmııiş durumdadır. Bu takdirde lâbonatu-
varını, kütüphamesÜtni ve öğretmenimi temin et
miş olacak olıam özel okul açıcısı katiyen Mır en
dişeye mâruz bulunmadan, doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesine mazhiai' 
olacaktır. Düşünce budur, özel okul müteşeb
bislerine kolaylık göstermek elbette şarttır. Fa
kat kanunun esas mahiyeti özel okulları düzen
lemektir. Düzenlemek derken yalnız yatınım 
değil, Ibu yatırımın en müsmir şekilde kulliannl-
ması keyfiyetidir. Tasarıdaki ımaddeler, tefer
ruat ve biraz müşkülât çıkarıyor gıibi görünen 
bu hususlar, yeknazarda verilen hususlar, doğ
rudan doğruya özel okulları daha düzenli, da
ha güçlü ve devamlı yaşıyabilecek bir hale ge
tirmek içindir. Bunun için maddemin aynen 
kabulünde ziaruret görmekteyiz. 
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BAŞKAN — Say m Kılıç, buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhteremi arka

daşlarım, özel teşebbüsün Devlete yardımcı olma
sı suretiyle mektep ihtiyacının karşılanması vo 
çocuklarımızın daha iyi, daha teşkilâtlı bir şekilde 
öğretimini sağlamak (için özel teşebbüse de okul 
açma fırsatını da veren Saym Bakanlık, elbet
te ki bâzı tedbirler almak zorundadır Ancak 
tedbirler alırken bir tedbirler zinciri koymak 
da bönce doğru bir şey değildir. Çünkü bir okul 
acıkmasınla müsaade etmek demek, o okulun 
tedrisat yapabilmesi için lâzım olan her türlü 
ihtiyacım karşılamdığı görülmüş, kabul edilmiş 
tasdik edlilmüş ve sen artık bu okulda tedrisat 
yapabilirsin izni verilmiş demektir. Binlaen-
aleyh, tasarının 3 ncü maddesiiıııde okul aç/maya 
ımüsaıado ettikten sonra tasarınım 12 nci mad
desinde ikinci bir tıkaç, ikinci bir emniyet sn-
paJbı koymak, âdeta okul açacak müsaadeyi 
defalarca kontrol altınla 'almaktam ve başka bir 
deyimle özel okul açma hususunu freni emekten. 
başka bir zihniyet değildir. Tasiarıyı hazırla-
yaınlar veya Bakanlık, üçüncü maddeye bu izni 
verdikten sonra, altına 12 nci maddedeki fistek-
lerliini ayam şekilde sıralıyabilir ve bir 'maddede 
arzularını, yapılmasını istediklerini sıralamak 
suretiyle yapılması lâzungelenÜ, yapabilir, alım
ın ası lâzım gelen tedbiri .alabilirdii. Biz, üçüncü 
miaddedem sonra 12 mci maddenin hangi erbap
la konulmuş olduğumu anlamak hususunda bi
raz sıkıntı çekiyorsak bizi ımazur görsünler. 
Üçüncü ımaddenin nihayetime bir 12 nci madde
de; bir, iki, üç fıkra halinde toplıaınınıış olan' 
hususları koymakta hiçbir mahsur yoktur. BÜz 
bunları neden koyduklarımı 'amlıyamadık. Sa
yım Komisyon sözcüsü arkadaşımız, tecrübeli 
bir öğretmen arkadaşımmz, (bâzı hususları bura
da, sıraladılar. Acaba sıralamış oldukları bu 
istekleri üçüncü maddenin laltına, onikinci mad
dedeki hususları sıralanmak suretiyle aynı arzu
yu, 'aynı isteği ve aynı gayeyi sağlamak müm
kün değil ımü lidi ki ikinci defasında efendim, 
katî belge; hususi bölge, özel belge gibi bir izin 
ya verilir ya verilmez. Katî izin, hususi izin diya 
bir şey yoktur. İzin vardır veya yoktur. Binaen
aleyh, buradaki tâbirlerde de bâzı çellişımeler 
vardır. Benim âcizane kanaatimce üçüncü ımaıd-
de ile omikinci maddeyi birleştirmek, hem ka
nunum tedvini bakımlından, hem aşlertim anlaşıl
ması bakımından, hem de işlerin blir elden gö-
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rülınesi bakımından faydalıdır. Birinci defa 
müfettiş teftişe gidecek, «evet efendini, açarsı
nız ; ibu bina güzel» diyecek. Tavanına, duvar
larına bakacak, bina güzel. Ondan sonra hu
susi teşebbüs «ben okulu açıyorum.» dliye bir 
izin almış olacak. Bunun sevindi içinde bir kaç. 
ay daha çalışacak, ondan sonra bir müfettiş 
heyeti daha gidecek, «efendim, siz buraya kip 
cihazını koymamışsınız, oraya değil, buraya 
konacak, binaenaleyh, açamazsınız.» Ondan son
ra tekrar Bakanlıkla hususu teşebbüs pazarlığa 
başlayacak. Gel git,. Efendim açıldı, acıkmadı 
iş oldu, olmadı dliye milletvekillerine, yine ol
mada Bakanlığa defalarca git, gel. «Müfettiş 
böyle dedi efendim, siz açmaya müsaade etmiş
tiniz ya.» «Efendini, biz binanın açılmasınla mü
saade ettik, binanın kapısını penceresini beğen
dik, iyi idi, tamam idi. Ama içerisindeki sıra
ları beğenmedik...» Bu arkadaşlar tatbikatta 
işleri güçlüğe 'koşar. Binaenaleyh, üçüncü mad
de ile ikindi maddeyi birleştirmekte fayda var
dır. Fakat birleştirmemekte asla fayda yoktur. 
Bu şekilde hareket etmek suretiyle bu madde
lerim birleştirilmesini ve hu hususta bakanlık 
erkânının ve Sayın Balkanının direnmemesini 
ve bunu makûl karşılamasını ve bu maksatla üç 
ve ikindi maddeyi birleştirmek suretiyle bu işin 
daha çabuk çıkmasını sağlamasını bilhassa ri
ca ederiz. İleride bir takım fuzuli yazışmalar 
ve gidip gelmeler (Bakanlıkla hususi teşebbüs 
arasında) olacaktır. Bunu da önlemiş olurlar. 
Bu öngörürlüğü sağlıyacakları ümidiyle şim
diden arkadaşlarıma ve Bakana teşekkür ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın. Soyer de 
söz istemiş bulunuyorlar. Kendilerinden sonra 
mı konuşursunuz, yoksa size söz vereyim mi? 

MİLLÎ EĞMM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TBM (Bursa) — 'Sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; ben, benden evvel konuşan ar
kadaşımın fikirlerine - üzülerek arz ©diyorum -
iştirak edemiyorum. (Sebebi şudur : 

Bir mektep (açacak derneğe veya şalhsa, özei 
veya tüzel kişilere müsaade vermek, dernek 
•açma yetkisi vermek başkadır, dermeğin tedri
sata müsait İhale gelip 'gelmediğini kontrol et
tikten sonra tedrisata başlamaısıııa yetki ver
mek ayrı şeydir. Bir insan, mektep açmaya, 
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veya derneği, mektebi acımaya yetkili kılınır. 
Ama bunun öğretime açılabilmesi için gerekli 
bütün şartları haiz olup olmadığımı hiç şüphe 
yok ki Millî Eğitim Bakanlığı ve yetkilileriniaı 
tetkika talbi tutmaları, memleketimiziii menı-
faati icabıdır ve oraya/ devam edecek gençleri
mizin menfaati icabıdır. Konulan şartlar gayet 
tabiîdir. Binaenaleyh, bence maddenin aynen 
kaibuıl edilmesi, hakikaten özel mekteplerimizin 
de tekemmülünün Millî Eğitim Bakanlığımızın 
tam kontrolü altında tutulabilmesi içjim şarttır. 

Evet, mütaaddit mezuniyetler lâzımdır. Amıa 
bir insan mektep açmaya yetkili kılındıktan 
sonra ve yetkisini kullanmış ve tam mânasiyle 
Millî Eğitim Bakanlığının isteğine uygum bir 
mektep sistemi hazurlamış mı, hazırılamıanıış mı / 
Elbette mesul olan Bıafcamiık bunu tetkika mec
burdur. Binaenaleyh, maddemin aynen kabulü
nü rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TBM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarını, bilhassa llyas Kılıç arkadaşımın ko
nuşması ve Bakanlığın bir konuda ısrar etme
mesi arzusu ü'zerine söz almış bulunuyorum. 
Maalesef kendisini tatmin edemiyeıceğim için, 
önceden özür dilerim. Bu madde hükmü bizim 
düşüncemize igöre en önemli maddelerden biri
dir. Üçüncü madde bu maddenin «eksiğini ta-
mamlıyacak durumda değildir. Şöyle "ki : 3 mcü 
haddeye ıgöre kurum açma izni alınır, bu izin 
Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne göre veri
lir. Demekki kurum açma izni verildiği an
dan itibaren birtakımı usuli hükümler önceden, 
kaibul edilmiş demektir. Hangi santiar içinde 
bu izin tekemmül eder? 12 nıci madde veyahut 
encümenin 11 nci maddesi İbu eksiği tamamlı
yor. Bir özel öğretim kurumumda öğretime baş
lanabilmesi için öğretime başlama izni 'alınır. 
Bunun iıçin de kurum açma izni belgesine sahip 
kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca bu iznin 
verilmesi, aşağıdaki hususlarım yerime getirilme 
sine bağlıdır. Bu hususların yerine getirildiği 
tesbit edilmedikçe derse başlama izni verilemez, 
Bu, son derece önemli bir husustur. Eğitimle 
ilgilidir, eğitimin devamı ile ilgilidir. Bu ba
kımdan önemli bir sadchasıdır. Bunların tekem
mül ettiği, teftişlerle sabit olaibilir. Teftiş ya
pılmadıkça böyle bir işin yerine getirilip geti
rilmediğini önceden kestirmek mümkün değil-
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dir. Aşağı - yukarı bugün tatbik ettiğimıiz usu 
le de tanıamıem uygundur. Ve bumun zaruri ol
duğunu her ıgeıçen 'gün biraz dallıa Bakanlık 
görmektedir. İzni verirseniz,, yerine getirile
ceğini löneedeıiı size söyliyebilir. Ama teftiş 
yapıp da Ibıı hizmetleri bu işlerine yerime getir
diğini ıgörenıez-siniz. 

'Şayet, teftiş olacak, binaenaleyh, 'bütün ek" 
«ilkleri tam amil aidi endişesi hakim olımaızsa, hum-
ların yerine ıgetirilmediği görülmektedir. Ve 
•nitekim çoğu defalar- şikâyetler bunlardan .gel
mektedir. Millî Eğitim Bakanlığı bir taaaftan 
özel okulları açmayı! ıteşıvik eder, kendisinin 
karşılıyamadığı ilhtiyaçlaırı özel sermaye iıle 
ikarşi'lamak ist er ve diğer taraftan »ona müşkü
lât çıkarır, hu pek doğru bir anlayış değiıldir 
hakikaten. 

Tatbikatta, 'bilhassa ımilıleıtvekili a'rkadaşları-
anızın mâruz kaldıkları şikâyetler, eğer millet
vekili 'arkadaşlarımız lütfederler de 'bizimle be
raber olur1! arsa, kendilerine bu şikâyetlerin ço
ğu defa haksız ve yersiz olduğunu ispata hazı
rız. Bu konuda büyük ibir 'anlayış gösteriyo
ruz, yalnız teftiş mekamizmaısıiyle karşı karsıya 
değil, fakat onun eksiklerini taimamlıyam, onla
ra her nevi kolaylığı yapıma 'gayreti içinde bu
lunan 'bir murakabe düzenimiz vardır. Bunlar 
lâalettâyin hir teftiş değildir. Bugüne kadar 
bunun işleyişinden de pek şikâyet ledilmıemiştir. 
Onun için, Ibu madde hakikaten son derece 
'Önemli bir maddedir. Bunun 'Çıkarılması habis 
mevzuu olmamalıdır. Teşekkür ederim. 
- BAŞKAN — Sayın Uluısoy, söz mü iste

diniz ? Buyurunuz Efendim. 

YÛSUF ULUISOY (Sakarya) — Çok muh
terem arkadaşlarını, özel ibir müessesenin aıçı-
laıbilmesi için, 3 aıcü maddeyi aynıeın okuyorum: 
«özel 'öğretimi kurumu açaıbilımek için önee ku
rum aıçmıa izni alınır.» deniyor. 

Arkadaşlarımız buyururlar ki; «Bu iki mua
meleyi uzatmak yerine kısaltmanın faydası var
dır. Vatandaş sürüncemede kalmasın, vaktiyle 
işi olsun ve bitsin.» denilir. Bu bir bakıma hak
lıdır. Belki de devam edegelen kırtasiye muame
lesinin ruhlarda yarattığı bir bezginliğin ifade
sidir. Bu başka bir şey değildir. Arkadaşları
mızın kanaatinin bu olduğuna kaaniim. Ancak, 
burada bir mesele daha var. Biz bir taraftan 
da özel öğretim müessesesini açacak olan zatın 
maddi durumunu da kontrol etmekle mükellefiz. 
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Bilfarz vatandaşlardan biri müracaat ediyor, 
«Ben özel bir okul açacağım.» diyor. Şartlarını 
Maarif Vekâletine soruyor. 

1. Binanın maddi durumu ele almıyor. 
2. öğrencilerin yetişmesini sağlıyacak olan 

ders levazımatı nazara almıyor. 

3. Bu maddi binanın yanında buna can ve 
ruh verecek olan öğretim kadrosu geliyor. Müra
caat eden gelse de şartların hepsini birden bir 
araya getirdiğini kabul ederek müracaat etse, 
kendisine izin verilmeli mi, verilmemeli mi? Ve
rilmelidir gibime geliyor. Ancak, ya vatandaş kal
kar koskoca saray yavrusu gibi bir binayı tutar, 
fakat bu tuttuğu bina mektep olmaya müsait ol
mazsa, bu vatandaşın maddi fedakârlığı ne ola
caktır? Bu bir, ikincisi ise, öbür taraftan böyle 
bir müesseseyi açacak olanlarda birtakım vasıflar 
istedik. O vasıfların neler olduğunu teker te
ker gördük. Tyi hal sahibi olacak, şu olacak bu 
olacak, dedik. Bunun için birtakım kontrollar ve 
hattâ bunun için birtakım icabederse polis mari
fetiyle tahkikata da lüzum hâsıl olacaktır. Bu 
bir bakıma müessesenin ayakta kalmasını sağla
mak, diğer bir bakıma da benim naçiz kanaatime 
göre müesseseyi açmak istiyenin zararını önlemek 
için alman bir vazifesini yerine getirmenin bir 
telâşı da vardır. Bu bakımdan bu maddenin ay
nen kabul edilmesini, bu işte emeği geçen bir 
arkadaşınız olarak arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, benim, mad
denin esasına bir itirazım yok. Yalnız maddenin 
tertibinde, yazılşmda bir müphemiyet var. Bun
ların açık bir şekilde düzeltilmesini istiyen bir 
Önerge hazırladım. Kısaca izahat veriyorum. Şim
di, maddenin birinci fıkrasında (Kuruma ait 
araç ve gereçleri ile lâboratuvarların ve kitaplı
ğın maksat ve ihtiyaca yeterli görüldüğü kesin 
teftiş raporunda) diyor. Demin Ilyas Beyefen
di de iliştiler. Bu «kesin» kelimesi ilerde bâzı 
zorluklara sebep teşkil edebilir. Meselâ; gitti, 
müfettiş gördü. Ondan sonra vekâlet durdurabi
lir. Sebep olarak da bu kesin kelimesini silâh ola
rak kullanabilir. Gitti, rapor verildi; ama ke
sin rapor değildi diyebilir. Yani benim düşün
cem haricinde bir mülâhaza ile komisyon bunu 
koydu ise lütfen izahat versinler. Binaenaleyh, 
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bu kesin kelimesini lüzumsuz görüyorum. Bunun 
çıkartılması. 

ikincisi; burada «Heyet raporuna bağlanmak» 
ikinci fıkrada «olmak» kelimelerini şu şekilde 

değiştirdim, değiştirdiğim şekli okuyorum. Tek
rar vaktinizi almamak için maddeyi okumıyayım. 

«Kuruma ait ders araç ve gereçleri ile lâbora-
tuvarlarm ve kitaplığın maksat ve ihtiyaca ye
terli görüldüğünün teftiş raporuna veya yüksek-
dereceli okullar için 9 ncu maddede yazılı uzman 
heyeti raporuna bağlanması. 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmet
lilerinin sayı ve nitelik yönünden uygun bulun
ması ve bu kurumda çalışacakları hususunun usu
lüne göre belgelendirilmiş olması. 

3. Kurumun yönetmenlikleri ile müfredat 
programlarının Bakanlıkça incelenip onaylanmış 
olması.» şeklinde değiştirge önergesini veriyorum. 
Komisyon da kabul ederse, iştirak ederlerse 
memnun olurum. Yani, kanun maddesi daha açık 
olur ve müphemiyetten kurtulmuş olur. 

BAŞKAN — Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Ef rendim, 

3 ncü madde ile 11 nci madde arasında bir mü
nasebet kurmak çok zor bir şey değil. Bu madde
nin aynen kalmasında da bir mahzur yok. Fa
kat, tasarı, ruhu itibariyle bir maddede vuzuh 
ifade eden cümleleri ihtiva etmemektedir. Mese
lâ; birinci izin Türk Vatandaşı olmak, suî şöh
ret sahibi olmamak, yani her vatandaşta bulu
nan ve bulunması iktiza eden şeylerdir. 
Bir müddet tâyin etmiyor. Yani öylesine 
bir müracaatı öylesine uzattıklarına şahidol-
muşuzdur ki, vekâletin; aylarca, altı ay, bir 
sene geçer, hâlâ muamelenin devamı hali var
dır. Bendeniz birinci mâruzâtımda 11 nci mad
deye alınan hususları esasen tatbikat bakımın
dan üçüncü madde de yaptırmaktadır. Şu ha-
lo göre yaptırmıyacak demektir. O halde «özel 
teşebbüsün müracaatını mütaakıp bir hafta 
zarfında izin verilir» şeklinde vekâleti kendi 
haline süresiz tas'ibatma terk etmiyeceğiz, bu ka
dar basittir madem ki, diğerleri biraz mühim
dir. Tedrisata başlama... ilk izni alma keyfiye
ti olarak üç günlük, bir haftalık Ibir mehil ve
rilmesi kâfi gelir, öyle bir maddeyi kabul eder
lerse; 11 nci maddede bir mahzur mütalâa et
mem. Fakat, onun da bir ders yılını geçirtecek 
mahiyette sarsaklanmasım önliyen bir ımadde-
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nin, bir fıkranın bu maddeye konulması şar-
tiylc, binaenaleyh, arada bir fark yok. Birinci 
izinle, ikinci izin. Birinci izin okulun açılma
sına âmirdir, ikinci izin de, onun adına izin 
değil artık başka bir şey koymak lâzımgelir. 
Eksiklerini tamaınlıyan kimsenin tedrisat yap
masına müsaade olunur. Ayrıca bir izin ala
cak, müfettiş gidecek, biraz evvel de arz ettim, 
resmî okullarda aranmıyan vasıfları niçin özel 
okul sektöründe bu derece sıkı ararlar dedim. 
Sayın komisyon sözcüsü, Sayın Bakan bu nok
tayı hiç duymamış gibi cevaplandırmadan ge
çiştirdiler. Anlamıyorum, özel okul üzerinde ni
çin namütenahiye varan bir titizlik gösterilir? 
Kendisinde ımevcut olmıyan, Devletin gücü
nün yetmediği hususları bir özel teşeblbüsden 
isteme gayreti, özel okulların tekâmülüne mâni 
olacak tedbirler meyanma girer. Böyle bir dü
şüncede olduklarını sarumıyorum. Ama davranış 
bunu göstermektedir. Bir kolaylık maddesi ara
dım, bütün tümü ile birlikte; yok arkadaşlarım. 
Hep yokuş, zorluk, izin, bir daha izin. Ne olu
yor anlamıyorum? Bir okul açılır, nasıl açılır? 
Vekâlet bir yönetmelik yapar; özel okul açmak 
istiyen kişiler şunlara riayet eder, şunları yap
mak mecburiyetindedir. Vatandaş onu alır, okur 
ve gelir Maarif Vekâletine ikinci bir izahat alır. 
Her şeyini tamamlar, müracaatını yapar. Ka
bul ettiği takdirde izin verilir ve tedrisata baş
lanır. Buı böyle olmuyor. Münderecatı itibariyle 
bir bürokrasinin içinde kalan ve devamlı izne 
bağlı olan - daha bundan sonraki maddeler üze
rinde çok tartışacağız - devamlı zorluklar silsi
lesini bir zincir halinde sıralıyan Ibu kanun ta
sarısı üzerinde bilhassa arkadaşlarınım dikka
tini çekmek isterim. Bürokrasiyi kaldırmak lâ
zımdır. Sayın Ruhi Soyer arkadaşım, bir der
neğin açılmasından bahsettiler. Dernek nasıl 
açılır? Müracaat eder ve açılmıştır. Bu kadar 
kolaylık gösteriyor mu vekâlet bize? Hayır. 

11 nci maddeyi 3 ncü maddede tamamlatı
yor, fakat yerini bulmıyan maddeleri burada 
11 nci maddeye tekrar alıyor. Binaenaleyh, bu 
iki madde arasındaki irtibatı sağlayıcı, tevhit 
edici ve kolaylaştırıcı bir hüküm getirilmesini 
sayın komisyondan tekrar istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. Ondan sonra Fet
hi Bey, zatiâliniz. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, ikinci defa huzurunuzu işgal etmek-
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ten mütevellit özür dilerim. Fakat inandığımız 
bir husus olduğu için İsrar ediyoruz. Mazur gö
rüleceğimizi talimin ederiz. Şimdi geçen defaki, 
bir evvelki konuşmamda da izah ve arz ettiğim 
gibi bu iki maddenin ayrı ayrı tedvin edilme
sinde ben şahsan bir fayda mütalâa etmiyo
rum. Etmiyorum çünkü; bir defa «Kesin rapor,» 
deniliyor. Bizim anladığımız mânada kesin rapor 
acaba şu mudur, sayın komisyondan öğrenmek is
tiyorum? Tabiî ben müfettişlik falan yapmadığım 
için sıhhi kurullardan almış olduğum rapor 
üzerinde durarak bir fikir beyan edeceğim. Bir 
hasta rapor almadan evvel sıhhi kurula girer. Sıh
hi kuruldan çıktıktan sonra kendisine küçük bir 
belge verilir. Kati raporu evinde, dairesinde bek
lemek üzere gider. Bu muvakkat bir rapordur. 
Alır, gider. Bununla beraber işlem yapılır, teb
dil hava alır. Şimdi buradaki kesin raporun 
önünde verilen bir rapor daha var demektir ki; 
kesin rapordan bahsediyor, arada bir rapor da
ha var. Müfettişin gidip mektebi gördükten sonra 
okulun idaresine, «Evet, okulu açabilirsiniz ama 
biz kati raporu Bakanlığa gidip verdikten sonra 
size ayrıca bilgi göndereceğiz.» Bu mânada mı 
kabul ediyorlar; yoksa yeni bir kati rapor tâbiri 
mi vardır? Yoksa bu rapor, müfettişin vermiş 
olduğu rapor Bakanlığa geldikten sonra birta
kım mertebelerden, hiyerarşik kanallardan geç
tikten sonra, birtakım tasdikten sonra mı katiyet 
kesbedecektir? Bunları anlıyamıyoruz. Anlıya-
madığımız için umumi mânada kullanılan rapor 
kelimesine istinadederek, burada ki ı«kesin» keli
mesinin fuzuli olduğu kanaatindeyiz evvelâ. On
dan sonra, yine 3 ncü maddedeki gibi, «özel öğre
tim kurumu açabilmek için önce kurum açma izni 
alınır.» Kurumdan maksat, yani bu bina mek
tep olafbi'lir iznli demıelkitlir. [Büz Idiyıoruız 'İdi, 1 nci 
ıderfalda (bunu ıhaılılledeıliım, onidan isıonıra üküiKöi bir 
defa daiha !hem ımıüeiss'eseyti (belkleltimıeyelliim, Iheım 
ide ıkanuinıın İtçİnlde IbirlbirSini tteyildelder maMyeltite 
Mnden faizla mıaddelıerfeı buıltınlmiasını ömlıejyetMlm.» 
Şıiımldâ mulhttetrem arkaıdialşilaırıım; ımalddü Kanar, 
ımaldıd'i durulm, taltlbilkat falan dilye fbalhsetltiı TJlu-
stoy aırdalkadalşum. Bir huısuısi Iteşelblbüls, «olkıul aiça-
fbiiUmek; iıçfrn veya ib&'r Ibkıanan dkıı! ollaırıak açıla
bilmesi için hangi binaların ve ne şekilde bina
ların okul olabileceği hakkında bidayette Millî 
Eğitim bakanlığından bir ön proje alması lâzım 
gelir kanısındayım, öyle anlıyorum. Yoksa okul 
açıyorum diye meydana çıkan bir şahıs Ankara'yı 
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dolaşıp kendisine uygun kiralık bir bina arar 
gibi lâalettayin bir binayı okul yapmak için orta
ya çıkacak değildir. Millî Eğitim Bakanlığının 
hazırlamış olduğu tip projelerden birisini uygun, 
ya bir bina yapacaktır veya bu tip projeye uygun 
bir bina kiralayacaktır ve bidayette zaten elinde 
bir proje, bir plân, bir doküman vardır. Binaen
aleyh, kendisinin verdiği veya açılacağı binayı 
bidayetten bilmiş olan Bakanlık peşinen zaten 
kendisine bu projeyi verirken bu projeye uygun 
olarak bir bina yaptığı, takdirde, bu binanın 
okul olacağını kabul etmiş durumdadır. Hal böy
le olunca 3 ncü maddenin nihayetine 12 nci mad
dedeki bilgileri eklemek sureti ile bir madde de 
bunları tedvin eder ve bir madde içinde toplan
mış bu bilgilere istinaden açılmış olan okulu tef
tiş eden müfettişlerimiz, «bu proje, bu malzeme, 
bu öğretim üyesi ve bu nitelikteki öğretim üyele
riyle bu mektep açılabilir» diye bir raporda bu 
işi bitirirse, inanınız ki, tatbikatta çok kolaylık 
sağlıyacaktır. Rapor üzerine rapor alma prensi
bi... Evvelâ mühendis gidecek demektir, öyle an
laşılıyor birincisinde, mühendislerden müteşekkil 
bir heyet gidecek, bunun için de öğretim üyeleri 
de bulunacak, bu odaların hava bakımından, ışık 
bakımından, daha birtakım teferruatlar bakımın
dan bu bina mektep olur ve bu binanın içindeki 
odalar da dershane olarak kullanılır. Ondan son
ra, binanın içine. Bu sefer, lâboratuvarlar, sıra
lar, her halde böyle oluyor, yerleştirilecektir. On
dan sonra? Bu defa ikinci bir müfettiş gidecek, 
o da sıralara bakacak, lâboratuvara bakacak, öy
le anlaşılıyor efendim. Ondan sonra belgeleri, 
öğretmenlerin personel şeyi var, personel duru
munu tetkik edecekler, personelin nitelikleri tet
kik edilecek. Yani birkaç rapor, birkaç teftiş ve 
birtakım her zaman kendisinden şikâyet ettiği
miz kırtasiyecilik, meselenin içine 'girecektir, bu
nu inkâr edemezsiniz. Bu olacaktır. Onun için 
biz işi sıkı tutalım, işi aradığımız şekilde tertibe-
delim, tanzim edelim. Bir okul olabilmesi için lâ-
zımgelen bütün evsafı bulalım, öğretmenlerinde 
bütün vasıfları arıyalım. Ama işi kırtasiyeciliğe 
dökmiyelim. İşi uzatmıyalım, kısa, öz, fakat ça
buk iş başarabilecek, iş bitirebilecek müesseseleri 
kuralım, teşkilâtı kuralım, ne bu müesseseyi ku
ran rencide olsun, üzülsün, ne de bu müesseseyi 
kontrol eden üst makam fuzuli yorulsun. Fakat 
istediğimiz evsafta, aradığımız vasıfta bir mües
sese meydana gelsin ve bundan istifade edecek 
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olan çocuklarımız da raJİıat rahat istediğimiz şe
kilde tedrisat yapsınlar, istirham ediyoruz tek
rar Komisyondan, Sayın Sözcü arkadaşımız Fet
hi Ülkü Bey ısrar etmesinler, bize yardımcı olsun
lar, biz de kendilerine yardımcıyız. Şimdi ibir 
madde etrafında toplıyalım da dört başı mâmur 
güzel bir madde meydana getirelim. Bu, hem ken
disinin tecrübesinden, hem Komisyon olarak mü
samahalı olmasından beklediğimiz bir harekettir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Açık oylamalara katılmıyan ar
kadaşlarımız var mı? Lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Sayın Ülkü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kılıç ve Sayın Arar la ihtilâfımız hemen hemen 
yok. Hedef aynı, yalnız gidiş yolları değişik. Şim
di, tasarıda ve Komisyonun kabul ettiği, hazır
ladığı metinde, önce bir kurum açma izni var. 
Diğer 11 nci maddede şimdi mütalâa buyurdu
ğunuz maddede de derse başlama izni var. Bu 
ikisinin birleştirilmesini arzu ederler arkadaşla
rımız. Fakat dikkat buyurulursa okul açma izni 
yani üçüncü madde, sadece bir binadan ibaret, 
binanın kontrolundan ibaret değildir. Bunu ta-
kibeden maddeler tetkik buyurulduğu vakit 
kimlerin okul açabilecekleri, okul açma yetene
ğine sahibolup olmadıklarının incelenmesi mev
cuttur. Ondan sonra ancak bu binada tedrisata, 
bu binaların bu kişiler tarafından veya bu mü
teşebbisler tarafından tedrisatın yapılıp yapıla
mayacağı, keyfiyetin incelenmesine sıra gelmek
te. İşte bu münasebetle bu maddeler ayrılmış 
vaziyettedir. Birinci maddede binayı tetkik ede
cek müfettişin, elemanın elbette bir teknik 
adam olması şayanı temennidir. Burada muhte
rem arkadaşlarımızın beyan ettikleri fikirler 
Büyük Mecliste ifadesini bulmuş fikirler ola
rak şüphesiz Hükümete direktifler niteliğini ta
şır. Rasgele inşaattan, teknikten veya mektep 
olup olmama hüviyetinin bulunup bulunmadı
ğından anlamıyan kimselerin müfettiş olarak 
kullanılmaması zaten Maarif Vekâletinin de dü
şünceleri dahilindedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşımız buyururlar ki, 
Hükümet kendi açtığı bir mektepte neden böyle 
incelik aramaz da, asıl desteklemek istediğimiz, 
çoğalmasını istediğimiz, beklediğimiz özel okul
ları fazla inceler, fazla teferruat arar? Bunun 
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sebebi sarihtir. Çünkü, berikinde Devlet doğru
dan doğruya eğitimini üzerine aldığı gençleri ve 
millet adına, Devlet adına parasız olarak okut
makta ve mümkün olan her şeyi yapmaya zaten 
Yüksek Meclisin murakabesine tabi olmak sure
tiyle gayret etmektedir. Diğerinin murakıbı ise 
doğrudan doğruya Hükümettir, Millî Eğitim 
Bakanlığıdır, kanunların tatbikçisi olan kuvvet
tir. Bunların dejenere olmaması, orada yetişen 
gençlerin memlekete arzu edilen elemanlar ola
rak yetişebilmesini temin için çok ciddî çok sıkı, 
üzerinde titizlikle durmak lâzımdır. Bununla be
raber bu mekteplerin, takdir buyurursunuz ki, 
bir de ticari cephesi vardır. Para kazanılan mü
essesede işlerin çabuk şirazeden çıkacağı bir 
bedahettir. Halbuki Devlet müesseselerinde bu 
türlü bir sıfat aramak mümkün değildir. 

Şimdi, kesin rapor meselesine iki arkadaşım 
değindi; Sayın Yılanlıoğlu ve Kılıç. Kesin ra
pordan kasıt gidip gelen yani, binayı ve orada
ki durumu inceliyen arkadaşların, müfettişlerin 
veya teknik elemanın oranın tedrisata başlıya-
bilmesi veya bir okul olabilmesi için kâfi şart
ların olup olmadığının katî bir lisanla ifade et
mesi keyfiyetidir. Acaba sadece rapor bunu ifa
de eder mi? Bunu ifade etnıiyeceği kanaatinde
dir, komisyon. Zira «burayı mektep açacağım, 
mektep olarak kullanmak istiyorum» diyen va
tandaşın binasını tetkik eden teknik eleman 
veya müfettiş, o binada bâzı eksiklikler görebi
lir, Millî Eğitim Bakanlığına bu ilk teftişin so
nunda verdiği raporda, «bu .bina iyi ama bah
çesi küçüktür, burada 500 talebe oynıyamaz, 
barınamaz; bu bina iyi ama şu şu eksikliği var
dır, bu müteşebbise şu şu eksiklikler ikmal edil
diği takdirde müsaade verilmesi uygundur» 
şeklinde bir rapor verilmişse bu da bir rapor
dur ama kesin değildir. Bu takdirde Millî Eği
tim Bakanlığının ilgili dairesi, müteşebbis va
tandaşa müfettiş raporunda belirtilen eksiklik
leri ihtar eder ve «bu binada okul açman ancak 
şu şartları yerine getirmene bağlıdır» diye di
rektif verir. O vatandaş, bu eksiklikleri, teftiş 
raporunda gösterilen noksanlıkları ikmal ettik
ten sonra yeniden Millî Eğitim Bakanlığına 
başvurduğu vakit, o zaman tekrar bu eksiklik
leri yerinde kontrol eden müfettiş, «1 nci rapo
rumuzda noksan gösterdiğimiz hususlar ikmal 
edilmiştir, okul açmaya veya derse başlamaya 
hazır vaziyettedir bu müessese» diye rapor ver-
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eliği anda rapor kesinleşmiştir. Kesin sözünden 
bu noktayı, bu kısmı anlamaktayız. Bu müna
sebetle Sayın Yılanlıoğlu'nun takrirlerindeki, 
zannederim 1 nci maddeyi işgal eden bu kısma, 
iştirak edemiyeceğimizi arz etmek isterim. 

Diğer 11 nci maddenin «bağlamak», «olmak» 
şeklindeki kelimelerin redaksiyon edilerek, 
«bağlanması», «olması» şeklinde yazılmasını ar
zu buyururlar, muhterem arkadaşımız... Bunda 
bizim için bir mahzur yoktur. Şayet fayda mü
lâhaza edilir, Büyük Meclis kabul ederse bun
ları o şekle getirebiliriz. Oünkü, esas mânanın 
aslına tesiri olmıyac aktır. 

Muhterem arkadaşlarım; şüphesiz gerek ko
misyon bu kanunun müzakeresi müddetince; 
gerekse Hükümet, çıkaracağınız kanunun tatbi
katı müddetince kıymetli fikirlerinizden istifa
de etmiş olacaktır. Bu teşebbüslerde, teşvik et
mek istediğimiz özel okullarda işin kırtasiyeci
liğe sürüncemeye düşmemesini, uzamamasmı 
temin babında lütfettiğiniz fikirler, tahmin ede
rim ki, Millî Eğitim Bakanlığına, Hükümete ve
rilmiş en sarih direktiflerdir. Şüphesiz ser
maye yatırılacaktır, emek konacaktır ve o mü
esseseden kültür bekliyen yüzlerce vatan evlâdı 
sürat]e bu işin ikmalini bekliyecektir. Elbette 
kadrolarım buna göre hazırlamaları ve yetkili 
kimseler tarafından bu incelemeleri yaptırma
ları şayanı temennidir. Komisyon olarak da kıy
metli fikirlerinize katılarak Hükümete duyur
mayı arzularız. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; iki nokta için tekrar söz almış bulunu
yorum, özür dilerini. 1 ncisi, gerek Kâzım Arar, 
ve gerekse îlyas Kılıç arkadaşımızın, kabul edil
miş olan 3 ncü maddeyi ve şimdi mevzuubahso-
lan II nci maddeyi birbirine karıştırdıklarını 
gördüm. Arz etmek istiyorum ki, 3 ncü madde
nin de metninde aynen ve kere içinde ifade 
edildiğine dikkat edilirse birisi kurumu açma 
yetkisidir, yani bir mektebi açma yetkisidir. 
Ama bu kurulacak kurumun açılabilmesi evsa
fını iktisabedip etmediğini ifade edecek yetki 
değildir. Siz mektep açabilirsiniz, bu nitelikte
siniz manasınadır... Bu gayet tabiîdir. Böyle bir 
niteliği iktisabetmiyen insan, bir sürü masraf
lar yapıp da bir özel mektebi hazırladıktan son-
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ra «bana müsaade eder misiniz?» diye müracaat 
edemez. Evvelâ müracaat edecek, bu niteliği ik-
tisabedecek, eline vesikasını alacak, ondan son
ra binasını buna göre hazırlıyacaktır. Sonra bi
nayı, binayı da arkadaşımızın söylediği gibi ta
mamen Millî Eğitim Bakanlığının vereceği pro
jeye göre bizzat yaptırmış olsa dahi, bu dahi 
mektebin tedrisata açılmasını mucip vesikayı 
almamasını icabetmez. Neden? Çünkü binayı 
evsafa uygun yapmak başkadır. Ama binayı tam 
mânasiylc bir mektebin şu kadar talebe alacağı, 
ayrı şeydir, bir mektebin tedrisata müsait şekle 
getirilmesi ayrı şeydir. Kesin rapor da lâzımdır. 
Kesin rapor tâbirini kaldıramayız. Sebebi şu : 
Bir müfettiş hazırlanan binaya gider, sahibi der 
ki, «ben binayı tamamen tedrisata hazır kıldım» 
gider müfettiş bakar. Şu kadar talebe okuya
caktır, kütüphanesi tamamdır, şurası tamamdır, 
burası tamamdır. Meselâ helası tamam değildir, 
veya «sıhhi teşkilâtı noksandır.» veya kendisin
ce lâboratuvarları o sınıfın tedrisatına uygun 
dereceye gelmemiştir. Burada verilecek rapor 
kesin olmıyan rapordur, gayrikatî rapordur. 
Vekâlet de der ki ; «mektep tamamdır, iyidir, 
şu, şu, şu tarafları iyidir ama, şu, şu, şu taraf
larının tamamlanması ile açılır» der. Bu, kesin 
olmıyan rapordur. Ama sonunda gider, bakar, 
• anlar ıda ikmal edilmiştir, o zaman efradımı ca
mi - ağyarım mâni tam bir bektep haline gel
dikten sonra, «gördüm, bütün şu, şu, şu vasıf
ları taşıyan mektebin şu kadar talebe ve şu ka
dar sınıfla tedrisata başlamasına artık müsait
tir. Yönetmeliğin bütün şartları yerine getiril
miştir» der, rapor verir. Buna da kesin rapor 
diyoruz. Binaenaleyh, muvakkat raporla kesin 
raporu birbirinden ayırmak lâzımdır. Tıpkı tıpta 
olduğu gibi.... Hekimlikte olduğu gibi.... Bakar 
yaralıdır, «şu kadar zamanda iyi olması muhte
meldir, tedavi altındadır» der. Sonra muayene 
eder, o kadar zaman zarfında iyi olmuştur. Ke
sin raporunu verir. «Şu kadar zaman yattı ve 
şu kadar zamanda iyileşti» diye kesin rapor ve
rir. Kesin raporun mânası da budur. Binaena
leyh, madde hakikaten efradını cami, ağyarını 
mânidir. Değiştirmeden Yüksek Meclisin kabul 
etmesini rica ederim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 
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Başkanlığa I 

11 nci madde üzerindeki görüşmelerin yeter
liğini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
îhsan Ataöv 

Sayın Başkanlığa 
11 nci madde üzerindeki müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay I 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyurun 
Sayın Yılanlıoğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Ben kifayetin aleyhinde konuşmak is
temiyorum. Bakandan bir hususu öğrenmek isti
yorum, ufak bir sualim olacaktı. I 

BAŞKAN — Geçti efendim. 
Yeterlik önergelerini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. 

Madde üzerindeki görüşmeleri bitirdik. De- I 
ğiştirme önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ııcü madde

siyle 12 nci maddenin birleştirilerek bir mad- I 
de etrafında tedvin edilmesini izah ettiğim se
bepler muvacehesinde arz ve teklif ederiz. 

Samsun Çankırı 
llyas Kılıç Kâzım Arar I 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa I 
12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkrasının aşa- I 

ğıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. I 

Kastamonu I 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

1 nci fıkranın 3 ncü satırındaki (görüldü
ğünün) ; 5 nci satırındaki (bağlanması); ve I 
(kesin) kelimesinin çıkarılması, 

2 nci fıkranın; (hizmetlilerinin) ve (nitelik); 
bulunması; (hususunun), (olması), 

3 ncü fıkranın; (programının); (olması) ; I 

BAŞKAN — Bu iki önergeden en aykırısı 
olan 1 nci önergeyi tekrar okutup oylarınıza su- I 
nacağım. 
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(llyas Kılıç ve Kâzım Arar 'm önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(ismail Hakkı Yılanlıoğlu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FETHI 

ÜLKÜ (Tunceli) — Katılmıyoruz. Mânasına te
sir etmediği için, redaksiyondan ibaret bir şey. 
Lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Yani son kelimelerin de çıka
rılmasını mı istiyorsunuz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Komisyon da önergeyi zaten uygun 
görüyor efendim. 

BAŞKAN — Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — ileri sınıfları veya devreleri 
zamanla açmak istiyen kurucunun 9 ve 11 nci 
maddelerde aranan şartları açılacak her sınıf 
veya devre için, öğretim yılı başından en az 
3 ay önce yerine getirmesi gerekir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ali 
Dizman (Yok, sesleri) 

Saym Kâzım Arar. 
KÂZIM AKAR (Çankırı) — Bunu takibeden 

kısımda bir rakam hatası var. 
BAŞKAN — Peki efendim... Madde hakkın

da başka söz istiyen arkadaşımız?.. Yok. Mad
deyi oyunuza sun\ıyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denklik ve şartları - denkliğin kaldırılması 
MADDE 14. — ilk veya orta dereceli özel 

bir öğretim, kurumunun resmî bir öğretim ku
rumuna denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
onanır. 

Hiçbir sınıfın denkliği bulımmıyan bir 
okulun, mevcut sınıf veya sınıflarının denkliği
nin onanabilmesi, çalışmalarının üst üste iki öğ
retim yılı müspet olduğuna, teftiş raporlarına 
dayanılarak, Millî Eğitim Bakanlığınca karar 
verilmesi ile mümkündür. 
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t ik sınıf veya sınıflarının denkliği onanmış 

bir okulun daha sonra açılacak mütaakıp sınıf 
veya sınıflarının denklikleri, çalışmalarının 
müspet olduğu teftiş raporuna bağlanmak su
reti ile açıldıkları öğretim yılı sonunda onana-
bilir. 

î lk ve orta dereceli okullar denklik onanma 
işleminde ayrı bütünler sayılır. 

Okulların denklik teftişlerinde yönetim ve 
eğitim, öğretim faaliyetleri bir arada incelenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanun tasarısının en mühim madde
lerinden birisi üzerindeyiz. Bu hususta tesbit et
tiğim nottan bâzı pasajlar okuyacağım. Denkli
ğin tâyini, bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlı
ğında ilmî hüviyeti haiz bir heyete tevdi olun
muştur. Bu madde ile bu yetki, özel okullar 
mevzuunda müfettişlere devredilmektedir. Millî 
Eğitim Bakanlığı bu madde ile yanlış bir dav
ranış içindedir. Bu konu üzerinde Yüce Mecli
sin dikkatini bir kere daha çekmek isterim. 

Müsaade buyurursanız, 13 ncü maddedeki 
denkliği Hükümet tasarısının gerekçesinden oku
yalım. Aynen «özel okullann resmî okullara 
denkliğinin onanması görev ve yetkisi, Millî Eği
tim Bakanlığına verilmekte ve denkliğin onanma
sında, devamlı başarı gibi asgari şartlar vaz 'edil
mektedir.» Görülüyor ki, burada özel okulların 
resmî okullara denk olması istenmektedir. 

Bu denkliğin kuruluşunda aranması, yani bir 
özel okul açmak istiyen müteşebbise, «Aç, açacağı
nız okul şu şartları haiz olacaktır. Bu vecibele
ri yerine getirdiğiniz takdirde sizin faaliyetini
ze müsaade edeceğiz.» denmesi iktiza ederken ön
ce izni veriyor, tedrisata başlatıyor. Bir yıl son
ra bir müfettiş gönderiyor, müfettişin raporuna 
göre muadeleti tanıyor veya tanımıyor. Müfettiş 
raporu iki yıl üst üste menfi olursa kurumun 
denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kaldırılıyor. 

Bundan sonrası facia arkadaşlarım, iki yıl 
üst üste menfi rapor alan özel okul, kapatılıyor 
demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bir okulun 
resmî okul seviyesinde açılabilmesi için büyük 
sermayeye ihtiyaç vardır. Muadeleti tanınma
mak yüzünden kapatılan okulun müteşebbisi if
lâs edecektir. Hem de bir müfettiş raporu ile. 

2 . 7 . 1964 0 : 1 
Bir suali mukaddere cevabolmak üzere he

men arz edeyim ki: Resmî okul niteliğinde olan 
ve cari masraflarını talebeden alacağı ücret ile 
karşlıyan ve ayrıca vergiye de tabi tutulan bir 
müessesenin durumu bu şartlarla gerçekten kri
tiktir. 

Kuruluşu sağlam esaslara bağlanmıyan, tâ
bir caizse istimi sonradan gelsin denilen özel okul 
kurumlarının akıbetinin ne olacağını meşkûk 
bırakmaya da Millî- Eğitim Bakanlığının hakkı 
olmamalıdır. 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığınca ruhsatlı, 
resmen tedrisata başlatılmış bir müesseseye itima-
den yavrularını hem de dolgun ücretlerle tevdi 
eden velilerin zararları, istikballerini kazanmak 
için devam eden yavruların kaybolan birkaç yıl
lık zamanlarını kim garanti ve telâfi edecektir? 

Muhterem arkadaşlarım; 
O halde yapılacak iş nedir? Tasarı bu hali ile 

bir deneme mahiyetinde telâkki edilmemeli ve 
Millî Eğitim Bakanlığına beğendirme şartına 
bağlı kalmamalı, resmî okullara muadeleti arzu 
edilen özel okullar, hiç olmazsa resmî okulların 
tabi tutuldukları idari, inzibati ve hukukî işlem
lerden eşit olarak faydalandırılmalıdırlar. 

Kanaatimce en salim yol, her hangi bir iha
lenin şartnamesi gibi Millî Eğitim Bakanlığınca, 
özel okul açmak istiyen müteşebbislerde aranacak 
vasıf, binanın evsafı, muadili resmî okullardaki 
müfredat programı, kuruma ait ders, araç. ve ge
reçleriyle lâboratuvarlarm ve kitaplığın maksat 
ve ihtiyaca yeterli görüldüğünü kesin teftiş rapo
runa bağlamaktır. Yani resmî okulların mota-
mo aynı olmak üzere bir müessese kurmak isti-
yenlere izin verilmeli ve denkliğin konusu izin 
verilmeden önce hâl edilmelidir ki, ileride huku
kî ihtilâtlara yol açmasın. 

Muadeletle ilgili bulduğum 17 nci maddenin 
bir fıkrasını bu madde içinde mütalâa etmek zo
rundayım. 

Kurum öğrenime başlama iznini aldığı tarih
ten itibaren bir yıl içinde okulu açmazsa Millî 
Eğitim Bakanlığının kabul edebileceği bir maze
ret bulmaya zorlanmaktadır. Kabule şayan olan 
mazeretler hangileri ise bunlar maddede yer al
malıdır. Aksi takdirde Millî Eğitim Bakanlığı
nın kabul edebileceği bir mazereti bulacak bir 
özel okulun da mevcudiyetini sanmıyorum. 

Daha da mühimi, öğretime başlandıktan son
ra mazeretsiz olarak sürekli şekilde bir yıl kapalı 
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bulunduğu takdirde açma ve eğitime başlama iz
ni kaldırılır. 

Bu paragraf ile kuruma âdeta hiç de mâkul 
ve makbul olmıyan korkunç bir hak tanımakta
dır. Burada da mazereti tanıma hakkı Millî Eği
tim Bakanlığının, hele kurumun muadeleti de he
nüz tanınmamış olursa öğrencilerin durumu fâ-
ciai uzma halini almaktadır. 

Birinci paragrafla okul henüz öğretime baş
lamadığı için Bakanlıkla kurum arasında çıkacak 
ihtilâfın halli taraflara râeidir. 

Fakat ikinci paragrafta sayısı yüzler, bâzan 
da binleri bulan üçüncü şahısların hukukî du
rumları üzerinde nedense durulmamıştır. 

Bu da gösteriyor ki, muadelet konusu üzerin
de ileri sürdüğümüz sebepler bizi ne kadar haklı 
çıkarmaktadır. 

Denkliği öğretime başlama izni ile kabul edi
len bir kurumun öğrencileri mağdur edilmeden 
ve yine Millî Eğitim Bakanlığının delâlet ve yar
dımı ile ders yılı ortasında da diğer okullara nak
ledilmek suretiyle üçüncü şahısların hakları te
minat altına almabilmelidir. 

Çok ihtimalin içinden seçerek aldığım mühim 
bir konu da muadeleti, tesadüflere ve okulun ba
şarılı çalışmalarına terk edilen özel okul kurum
larına devam eden öğrenci velilerinin başka 
memlekete nakilleri halinde muadeletsiz bir okul
dan muadeletti resmî veya özel bir okula nakille
ri de asla mümkün değildir. 

Şu noktayı da açık olarak ifade etmeliyim ki, 
öğrencilerin âkibetlerini karanlık bir vadiye sü-
rükliyen bir özel Okul Kanununu Millî Eğitim 
Bakanlığı bu Meclise getirmemeli idi. Yahut 
da kanunda açık kalan boşlukları doldurarak öğ
renci velilerini endişeden uzak, Maarifin bir şu
besi, her yönden emin müesseseler olarak kurma
lı idi. 

Ayrıca üçüncü şahısların, yanli öğrencilerim 
(mâruz kalacakları maddi ve mânevi zararları 
telâfi edecek bir hukuk: nizamını bu kanunda 
getirmeli idi. 

Sayın Komisyondan rlica ediyorum. Bu mad
deyi geri alsın, bu boşlukları doldurarak Yüce 
Meclise sunsun. 

Denklik, bir okulun tedrisatında takibedİle-
cek metodun,' yani müfredat proğraımınıuı aynı 
olmasıdır. Bittabi araçlar, ve Millî Eğitim Ba
kanlığımın resmî okullarda tatbik ettiği ve ede
ceği bilûmum tatbikatt dâhil, benzerliğidir. 
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Halbuki resmî okullarda müfettişler, öğret

menler hakkında ayrı, ayrı başarılarına göre 
ve bir de okul hakkında gerekirse genel rapor 
vermekle yetinir. Biz buna denetleme diyoruz. 

Şu halde denetleme ile denklik arasımda ta
sarıya göre bir münasebet kurmak da gerçekten 
mümkün olamıyor.. 

Bu mülâhazalarla bir değiştirge önergesi 
takdim ediyorum. Bu önerge denkliğin açma 
ve öğretilme başlama izni verilmeden önce ta
nınmasını. öngörmektedir. 

Kabulü halinde yukarıdan beri sırasiyle arz 
ettiğim ve edemediğim, gerekirse edeceğimi sa
yısız ihtilâtlara yol açacak muhata nalı tatbikat
tan! hem Millî Eğitim Bakanlığına hem de özel 
okul açmış ve açacak olan müteşebbisleri, ay
rıca vatandaşları siyanet etmiş olacağımız şüp
heden varestedir. Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Eminim ki Sayın Bakan ve Sayın Komisyon 
bu noktada en az bizim kadar hassas davramıa-
c aklardır. 

Çünkü tasarıda denkliğin kabul edilmemesi 
yüzünden kapatılma gibi çok vahîm bir sonuç 
tahassul ettiği takdirde, sunu taksiri olmıyan 
masum insanların ve yavrularımızın hukukuna 
dair bir hüküm yoktur. Muadeletsizlikten do-< 
layı iki yılım kaybeden öğrenci, başka bir oku
la nakledilmiyecek ve faraza ortaokuldan iti
baren 'özel okula devama başlamış ise iki yılını 
kaybederek başka bir okulda orta birden baş
lamak gibi aoı bir durum hâsıl olacaktır. Bu
na, ne şahsan çok hürmet ettiğimi Sayın Bakan 
ibrahim öktem, ne Millî Eğitimin her şubesinde 
uzun yıllar emek vermiş Sayın Komisyon söz
cüsü ve üyelerin, ne de Yüce Meclisin bu mev
zua el koymaması içim hiçbir sebep görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, m ma d el et konusun
da da yine hakikaten takılıyoruz. Bir eczane 
açılıyor, Ibir hastane açılıyor, Sağlık Bakanlığı 
eczane ve hastanenin statüsünü hazırlamıştır. 
«Sen hastaneyi açacaksın ıama, aç bakalım te-
sıisleriiini kur. Ben 'bir müfettiş göndereceğim, 
sizin oradaki tatbikatınızı görecek, hastaları 
muayenenizi görecek, ameliyatlarda insan öldü
rüyor musunuz, öldürmüyor musunuz? Bunları 
göreceğim. Odan sonra sana hastane iznini ve
receğim» , demesi nasıl mümkün değilse, Millî 
Eğitim Bakanlığının, muadelet keyfiyetini bir 
müfettişin keyfî ve indî kanaatine teslim etme
si halinde de, özel okul açmak istiyen müte-
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şebbislerin, yavrusunu okula teslim eden veli I 
ile hiçbir şeyden haberi olmıyan, istiklbal için 
okula devam eden masum yavrusunun hakları 
ilo oynuyoruz gibi geliyor bana. 

Tasarının birinci maddesinden, sonuncu mad
desine 'kadar hepsi bu muadeletin içindedir ar
kadaşlar. Kapanıma bunun içinde, verilen birin
ci izin, ikinci izin hiç lâfı güzaf. Biraz evvel 
komisyon ile mutabık kaldım. Bunun için de. 
«İzin veriyorum» Hayır, hiç vermiyor üstadım. 

Mnlhterem arkadaşlarım; izin vermiyor. Bi
rinci izni veriyor alıyor, ikinci izni veriyor, 
alıyor, sonuna kadar izinsiz devam edecek. De-
mokles'in kılıcı gibi özel okul, Millî Eğitim Ba- j 
kanlığının huzurunda, onun emrinde, dilediği- I 
ni yaptıracak, bir emireri gibi kalmasını arzu 
ediyor. Bu ne kadar fazla taassup? Bu, bürokra
sinin şahikasına çıkmış bir murakabe sistemi
dir. Ne hakkı vardır? Ben özel okul açmak iste
diğim zaman Millî Eğitim Bakanlığı bana soru
yor; «Ne açmak istiyorsunuz?» «İlk ve orta.» 
«Peki, resanî okullarda ilk ve ortanın müfre
dat programımız şudur. Bunu kabul ediyor
san sana müsaade ediyorum» diyemiyor, basit-
leştiripte. Hayır. Görüyorsunuz izin dediğimiz 
zaman 11 nci maddede gösterdiğimiz hassasiyet 
yerindedir. İzin yok, sonuna kadar yok. Sonun
da kapatmaya kadar gidecek bir mevzu. Bir 
hak istiyor. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, 
muadelet müfettiş raporuna terk edilemez. Mua
delet, sözlerimin Ibaşında da arz ettiğim gibi 
Talim Terbiye Heyetinin yetkisi dâhilinde olan 
bir konudur. Maarif Vekâleti ilk defa olarak özel 
okullarda Talim Terbiye Heyetinin salâhiyetini 
alarak Ibir müfettişe devrediyor. Maarif mevzua
tında da böyle bir teamül yoktur. Bu ilkidir. 
Bu Hususi Mekâtip Talimatnamesi dediğimiz 
45 sene evvel çıkan talimatname şu maddeden 
daha mütekâmil idi. Biz 45 sene sonrasına dön
müş oluyoruz. O talimatnamede Talim Terbiye 
Heyeti, sizin denkliğinizi, sizin Maarif Vekâ
leti ile aranızda çıkacak ihtilâfı halle memur 
bir hâkem vazifesi ifa ederken, şimdi bir mü
fettiş, bütün özel okulların üzerinde hâkim du
rumuna gelecektir. Müfettiş bir öğretmeni tet
kik eder, öğretmenin dersine girer, onun hak
kında rapor verir, sadece terfiini sağlamış ol
mak için bir okulu tetkik ve okul hakkında ka
patma ve muadelet gibi boyundan büyük işle
ri, Talim Terbiye Heyetinin yetkisini o büyük 
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işi bir müfettişin omuzlarına yükletip özel okul
larla, af buyurun, kedinin fare ile oynadığı 
gibi oynamasına müsaade -etmemeliyiz. Mevzu 
çok mühimdir. Bu muadelet meselesini mutla
ka sayın komisyon, sayın Bakan ele almalı, tek
rar komisyona gitmeli, orada Ibir daha müzake
re edildikten sonra, şimdi kıymetli arkadaşla
rım mütalâalarını beyan edecekler, bunların 
ışığı altında yeniden tedvin edip buraya geti
rilmelidir. Bu hususta bir takrir takdim ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, Kâzım Arar Bey, çok daha sorbest 
bir tarafa doğru gitti. 

Ben sadece üstüste iki yıl, müspet rapor «il
im ak iliionıuısunıa .temas edeceğim : Üsıtüste iki 
yıl müspet rapor almak istediğimiz zaman, ba
sarınım devamlılığını, sadece kontrol etmek, 
kılına göre muadelet vermek için üstüsfce iki yıl 
diyoruz. Sadece başarının devamlığını görmek! 
kaygısının bizi götürdüğü yol, özel okulları 
kötü 'bir duiruıma götürüyor. Bir detfa meselâ 
lise birinci sınıfı aıçıılınış ibir özel okul, gayeti 
iyi bir rapor alacak. Diyecek ki müfettişler; 
«Bu okul, hakikaten çok iyi çalışıyor, öğlenci
leri de <gayeit iyi yetişiyor.» Fakat ikinci senesi 
de açılmadığı! içki, ikinci sene 'bir da'ha ıtetfıtiş 
görmediği için buradan ayrılacak öğrenciler 
bir defa hiçbir yere gidemiyıecıeiklerdir. Babası 
memurdur, başka yere tâyin edilecek, fakat 
çocuk orada kalmak mecburiyetinde olacaktır. 
'Ben bir kazada 1 590 üyesi Ibukınan, halikın 
kurduğu bir özel lisede ımüdürlük yaptım. Ka
zaya ıgelen kaymakam ve diğer bütün meımuiT-
lar tabi atiyi e «çocuklarını buı liseye veriyorlardı. 
Ama baışıarılı !bir lise, müfettişler ide tamıaanen 
başarılı 'bir lise diye rapor verdikleri halde, 
ıbıı memurlar ibaşika yere nakledildikleri tak
dirde, ikinci sene iyi rapor almamışı oldukları 
için; ikinci sene dalha faaliyet göstermemiş ki 
iyi rapor lalsın, iyi rapor almamış oldukları için 
•buı çocuklar burada perişan olarak kalacaklar 
ve 'başı&a mekteplere ıgideımiyeeeklerdir. Son
ra, bir özel okulun en1 sıkıntılı devreleri yeni 
açıldığı devrelerdir. Birinci ve ikinci sene ikti
sadi ve sair zorluklar içerisindedir. Talebele
ri arttıkça iktisadi güçlükler de ve sairesi de 
yenilecektir. 

Şimdi, iki sene nınadeletin tasdik edilımıemîş 
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'olmasını garanti '©dinde, muadeletim tasdikine 1 
imkân bırakmayınca, muadelet tasdik edilinee-. I 
ye kadar bu özel okulun! talebe bulması gayet 
güçleşecektir. Bu Özel okul ücretinin normalim 
•altıma düşmek mecburiyetindedir. Baştan ku- I 
ruluşu sırasında özel okulu perişan ediyoruz. 
iyi bir rapor almışsa, biz kötü rapor almışsa I 
muadeleti tasdik edelim demiyoruz. Ancak iyi I 
l)ir rapor almışsa artık buna, sen ikinci sene- I 
yi de bekle, başarının devamlılığını da kon- I 
trol edeceğim diye bir ihusuısa giıtımek (hiç yerin
de değildir, kanaatindeyim. Nitekim öyle şart
lar koşuyoruz iki, bir ileri sınnîı açabilmek için I 
dahi, (bundan önde geçen maddelerde) bina 
bakımından, öğretmen bakıımından ve ülç >ay ön
ceden lâlboratuvar falan filânın, üç tay önce ta
mamlanmış olmasını şart koşuyoruz. Ondan I 
sonra müfettişler gidiyor kontrol ediyor, tannanı I 
diyor, gayet güzel çalışıyor diyor, çak iyi ye
tiştiriliyor diyor. Fakat ikinci senesini bekli
yoruz;. Sonra teftiş konusunda üç hususu ele 
alıyoruz : öğretim, eğitim, yönetim. Ben bir 
lise biliyorum. ISadece lise müdür kifayetsiz 
olduğu için muadelet alamamıştır, İkinci sene 
lise müdürünün kifayetsizliğinden dolayı, sa
dece müdürün kifayetsizliğinden dolayı muade
let alamıyan bir mektep; üstüste 2 sene... 

(BAŞKAN — Komisyondan arkadaşlarım is
teğini soracağım. Yani dinlenmediği' takdirde 
eevap veremezsiniz. Evet, meşgul etmeyin ko
misyonu arkadaşlar. Buyurun sayın (hatip, de
vam edin. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Birinci sene 
muadelet almış, mektep. İkinci sene sadece lise 
müdürünün kifayetsizliğinden dolayı muadelet 
alamamış, kanunda üst üste dediğimiz için, üçün
cü sene muadelet alsa dahi ne olacaktır? Araya 
fasıla girdiği için, başarısı devamlı olmadığı için 
yine muadeleti olmıyacaktır. Böylece, burada 
okuyan bütün çocukların istikbali hakikaten ka
ranlık bir devreye giriyor. Bu şartlar olduğu 
takdirde ben, özel okulların çok talebe bulabilece
ğine kaani değilim. Osmaniye özel Lisesinde şah
si tecrübelerim var. Bu mektepte, Adana Lise
sine gitmek mecburiyeti olduğu halde, Osmaniye 
Lisesinde okumadığı takdirde, değil büyük bir şe
hirde, başka bir lise bulunurken özel okula git
mesi talebinin, o, zaman hiç mümkün olamaz. Bu
rada bu liseye girmediği takdirde çocuğun Ada
na Lisesine gitmesi lâzımdır. Fakat belki mua- | 
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deleti tasdik edilmez diye endişe içerisinde bek-
liyen 120 talebe var. Muadeleti tasdik edildiği 
gün bütün diğer liselerdeki Osmaniyeli talebe
ler gelmiştir. Bugün 600 e yakın talebesi var
dır. Yani muadeletinin tasdikinden hemen sonra 
mektebin talebe sayısı kat kat yükselmiştir. Şim
di muadeleti böyle zor şartlara bağlarsak ben ona 
kaaniim ki, bir sınıfta ancak 10 talebe ancak bu
lacaktır, özel bir okul. 10 talebe ile bir okulun 
masraflarını yürütebilmek mümkün değildir. Hiç 
olmazsa normal seviyede 35 talebesi olan bir sı
nıf olması lâzımdır. 30 un altına düştüğü takdir
de öğretmen ücretlerini ödiyemiyecek bir durum 
meydana getirilmiş olur. Bilhassa kazalarda der
nekler marifetiyle açılacak, kaza ihtiyacını karşı
lamak için açılacak olan okulların durumu bu 
takdirde çok zor bir safhaya girer. Halbuki özel 
okullar öyle çok kârlı, çok para getiren bir mües
sese olmadığı için bunun müteşebbisleri, Ameri
ka'da gerçi 6 tane resmî okula bir özel okul dü
şüyor. Bizde 137 resmî okula karşı bir özel okul 
düşüyor ama orada çeşitli müesseseler yardımı 
ile kâr için kurulan okullar değil çoğu, çeşitli mü
esseselerin yardımı ile kurulan okullardır. Me
selâ Adana'da muayyen küçük birkaç okul hariç; 
Kozan'da halkın teşebbüsüyle açılmış özel bir lise 
vardır, Osmaniye'de halkın teşebbüsüyle açılmış 
bir özel lise vardır, Ceyhan'da halkın teşebbüsüy
le kurulmuş özel bir lise vardır. Kazalarda, yarın 
bu özel Okullar Kanununun getireceği imkân
lar ile öyle temenni ediyorum ki, daha çok okul
lar açılabilsin. Fakat bu çocuklarımızın istikba
lini yarın 3 senesini tamamen boşa götürecek, üç 
sene okuduktan sonra hiç okumamış gibi muame
le görecek bir duruma sokarsak, bu okulların ku
rulmasına şimdiden hiç imkân vermiyeliın. Bu 
madde bu bakımdan bence çok büyük bir ehem
miyet taşımaktadır. Bunun içinden sadece iki 
sene başarının devamlı olma kaydını kaldıralım. 
Bir senelik elbette bir teftiş olsun, teftişte iyi de
nirse, mükemmel denirse, tasdik edilecektir. Za
ten diğer şartlar da daha önceden şey yapılmış
tır. Bunun bir seneye indirilmesi için bir öner
ge takdim ediyorum, iltifatlarınıza mazhar olursa 
memnun olurum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın IJlusoy, buyurunuz. Ulıı-
soy'dan sonra da size söz vereceğim, Sayın So-
yer. İkiniz birden söz istemiştiniz. (O tabiî hoca 
olduğu için). 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Çok muh-
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terem arkadaşlarım, bence tasarının en mühim 
maddelerinden birisini burası teşkil eder. 

Okul dendiği zaman, sadece maddi yapısı ola
rak ele almak, tecrübelerime ve naçiz kanaati
me göre tamamen yanlış ve hatalı bir hal olur. 
Okul, mânavi yapısiyle bir okul halini iktisabe-
der. Tecrübelerimiz de göstermiştir ki, özel 
okul açan pek çok insanlar elbette bir kazanç mü
lâhazasını da nazara almışlardır. Eğer, bir ka
zanç mülâhazası nazara alınmasa idi, böyle bir 
okulun cumasına, tahmin etmem ki, pek zor olan 
böyle bir oklum açılmasına elbette lüzum ve ihti
yaç hissetmiyccoklerdi. Okul demek bir bakıma 
mânevi cihazlanmadır. Bu okullarda okuyan 
yavrularımız, yarımım Türk neslini teşkil edecek 
insanlar olacaktır. Biz bu yavrularımızı sadece 
hattâ eğitim bakımından değil, öğretim bakımın
dan da bir kül halinde ele alırsak bunların eği
tim ve öğretim ile birlikte bir kemale gelmiş ol
maları halinde ancak kabul edebileceğiz. Bura
da beyanda bulunan arkadaşlarımla hem fikir 
olamadığıma hakikaten müteessirim. Fakat ho
calık yaptığım yılları gayet iyi hatırlarım, yıllar 
yılı çalıştığım müesseselerdeki bir durumu hatır
lıyorum. Bu maddeye hak vermenin mümkün ol
madığı kanısındayım. Ne olacak muadeleti tas
dik edilmezse? Bir okuldan, diğer bir okula ge
len yavrular imtihana tâbi tutulacaklar. Hoca
lığım esnasında, müşahade ettim. Başta muade
leti tasdik edilmeden gelen yavrular, bir alt 
sınıftan imtihana tabi tutulurlar. 2 sınıf aşağıya 
indirdiğimiz günleri ben gayet iyi hatırlıyorum. 
Demekki sadece tedrisata başlama izni almak ve 
saire rıırumu halletmiyor. Bence meselenin dü
ğüm noktası buradadır. Muadelet almak için en 
az bir defa, bendeniz iki defayı fazla görüyorum, 
hiç olmazsa bir defa, bu hususta bir de önerge 
takdim edeceğini, iltifatınıza mazhar olursa bah
tiyar olurum, bir defa teftiş kâfidir. Yoksa 
müesseselerin birçokları, maarif hayatında kötü 
intibalarıni zaman zaman gördüğümüz gibi birer, 
palas haline gelir. Çok istirham ederim., bu mad
denin bu halde kalmasında fayda vardır. An
cak takdim edeceğim şekliyle bir defa teftişin kâfi 
gel eceği kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Açıık oylarımı kuılianımniyam arka

daşlarımız var mı? (Vaır, var sesleri.) Acele 
ediniz lütfen. 

Buyurum Sayım Soyer. 
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RUHİ SOYEll (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, evvelâ bir özel okulun her şeyden evvel 
bir ticarethane -olmaktan ziyade memleket ço
cuklarımın yetiştirilmesi için açılan biir müesse
se olduğunu kabul etmek zorundayız. Böylece 
düşününce bir ticarethanenin bir çok tah
ditlere mâruz kalmasını da peşinen kabul 
etmek zorundayız. Hakikate ti bu muadelet, 
denklik (mevzuu mekteplerde mühimdir. Beti 
hem özıel okulda bir sene okumuş, ondam son
ra camını resımî okula zor atmış aıkadaşkırmız-
dam bir tanesiyim. Özel okullar hakikaten ine 
•kadar öğretimlerinde ciiddî olurlarsa olsunlar, 
ne kadar İlse hocalarını kullansalar 'dahi bir çok 
noktalarında 'mektebin durumu resmî mektep
lerle uygun olmuyor. Ben bizzat hakikaten 
gittğim bir özel okuldan ki, o zamanın ne iyi 
özel okulu idi, İstanbul'da bir sene dayandıktan 
sonra senemin «onunda imtihanları verip 'kaç-
tımı, Vefa Lisesine canımı attım. Şimdi böyle 
bir tecrübe geçirmiş bir arkadaşuıız sıfatiyle 
özel okullar üzerinde Millî Eğitim Bakanlığımı
zın hakikaten esaslı ve 'titizlikle durmasını ye
rinde bulmak doğru olur. Ancak, delildik (mev
zuunda biraz da çocuklarım durumumu düşün
ün elk zorundayız. Bir mektebin açılmasına mü
saade ediyoruz. Diyoruz ki, «senin şıı, şu, şu 
evsafım tamamdır, öğretmenlerim doğrudur, 
kâfi niteliktedir, senin, idaren kâfi niteliktedir, 
binan kâfi niteliktedir, lâbonatuvariarım ve kü
tüphanen kâfi niteliktedir, lamma ben sana denk
lik tanımıyorum.» Böyle olunca, denkliği olnıı-
yan biir özel okula giden bir talebe, o inekte]) 
ikinci senede denkliği alamadı imi, bu (mektep
te, 2 «ene içinde okuduğu (müddeti kaybetmiş 
olur. Kaybetmemek ficin ne yapacak *? Oidip 
bir resmî mektepte imtihan verecek. Takdir 
buyurursunuz ki, hepimiz laf]ebelik safhasını 
geçirdik, özel bir okuldan resmî bir Okula im
tihan vermek üzere giden bir talebe, o mekte
bin hocaları tarafımdan daima alnımın ortası
na koskoca bir istihfamla gelen biir talebe •olur. 
Hoıcalar derler ki, «bu neye gitmiş özel. okulla? 
Bu tembeldir ders çalışmıyor, resmî imektepte 
neye okumamış1?» gibi bir takım istihfamlar 
akilinin ortasına vurulmuş olarak gitmiş olur-. 
Ve hocaların psikolojisini de hepimiz biliriz, 
kemdi okutmadıkları talebeye bimbir dereden 
su getirerek zor not verirler. Binaenaleyh, 
çocuk ailelerinin durumu, çocuklarının kaybet-
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tikleri seneler bir, ve bir de laynı zamanda bir 
sermayenin kaybına yol açmış oluruz. 

Şimdi vehlei ûlâda bana, bir özel okulun 
uiiademiki bütün evsafiyle tedrisat yapmasına 
müsaidolduğuma Millî Eğitim Bakanlığı kaıani 
olmuştur, o halde denkliği de birlikte tanıması' 
iktiza eder gibi gelmekte deli.. Ama hakikaten. 
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının verdiği bir 
misâli doğru buldum. Başka mekteplerde ken
disinin okuyamıyacağmı anlıyıan tenbel bir ta
lebe, denkliik Ikabul edilirse, sınıfını geçer on
dan sonra siz istediğiniz İkada r o denkliği 'kal
dırın. Ama ben de Sayın Yusuf Ulusoy gibi 
ayna düşüncedeyim. îki sene üst üste teftişte 
uygun rapor ialanlara denkliği tanınıaık biraz 
uzunca bir imtihan devresidir, uzunca bir teftiş 
devresidir. Bunun bir teftiş devresine inhisar 
ettirilmesini ve bilhassa bir tek müfettişin ra
poruna, Sayın Müsteşarın dikkatini çekmek is
tiyorum, bir tek müfettişin raporuna münhasır 
bırakılmaması lâzımıdır. Müfettiş, her hangi bir 
temayüle sahibolabiür. Müfettiş, her hangi bir 
insani hissin tesiri' altında olabilir. Veya, müfet
tiş, her hangi bir Üğbiranm tesiri taltmda olabi
lir. Onun için bir müessesenin, millî sermayeyi! 
de haiz o'lan bir müessesenin, talebelerin de 
kaybettikleri zamanların, sarfettükleri zaima.ii 
sermayesini havi olan bir müessesenin denkliği
ni tâyin edecek raporun bir tek müfettiş tara
fından değil, uzmanlar 'heyeti tarafından tef
tişe tabi tutulması ve onların raporuna bağlan
ması yerinde olur. Maddenin bu şekilde tadili
ni muhterem komisyondan da rica ediyorum. 
Heyeti Umumiyenin de bu noktalar üzerinde 
ittifak edeceklerini zannediyorum. Ilürmetile
nimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz de Ruhi Soyer arka
daşımız gibi özel lisede okumuş bir arkadaşını
zım. özel lisede ücretsiz olarak, bedava okudu
ğum için liseyi bitiresiye kadar tahammül et
mek cesaretini kendimde gördüm ve o zaman ilk 
defa tatbik edilen resımî liselerde bitirme imti
hanına girerek 64 kişinin içerisinde, iki, yıl de
vam eden dört imtihan devresinde, birçok ar
kadaşlarımız muhtelif liselere dağılmak sure
tiyle ancak 20 kişi mezun olabildik. Bunu söy
lemekten maksadım, bizim memleketimizdeki 
tatbikatın da özel okullar iyi imtihan verme-
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mislerdir. Özel okulculuk âdeta bir şirket, bir 
ticarethane ve para ile diploma veren bir mües
sese haline gelmiştir, getirilmiştir. Tatbikat da 
maalesef böyledir. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Ça-
rei halâs, Hayriye Palas. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Hakika
ten bizim okuduğumuz devirde, Çarei halâs, Hay
riye Palas sözü dillerde dolaşan bir vecize ha
linde idi. 

Şimdi bu kanun böyle bir kötü tatbikatı si
lecek esaslar getirmektedir. Ancak bizde bir ata
lar sözü vardır? «Sütten ağzı yanan yoğurdu 
üfliyerek yermiş» bizim özel okulculukta sütten 
ağzımız yanmış, şimdi yoğurdu üfliyerek değil, 
yoğurdu, buz dolabının buzhanesine koyuyoruz, 
donduruyoruz, ondan sonra ısıtarak yemeye 
çalışıyoruz. Bir tarafta ifrat, bir tarafta tama
men tefrit içerisindeyiz, bendenizin kanaatime 
göre, benim naçiz kanaatime göre, bu madde şu 
izah ettiğim şekilde biraz fazlalık gibi gelir 
bendenize. Baş taraflarda kabul ettik. Tasarı
nın 3 ncü maddesiyle özel öğretim kurumunu 
açabilmek için önce kurum açma izni alınır. 

Kimler kurum açma izni alacaktır? Bu, so
nunda yönetmelikle belirtilecektir Ondan son
ra 4 ncü maddeye göre, kurum açına izni alan 
kimse, en az ödenmiş sermaye şartını yerine ge
tirecek, bir para bloke edecek, bir yere depazı-
to mahiyetinde para yatıracaktır, göısitereeeık}tir. 
Malî bir riziko altına girecektir. Ondan sonra 
11 ııci maddeye göre, biraz evvel kabul ettiği
miz 11 nci veya değişikliğe göre, 12 nci madde
ye göre öğretime başlama izni alacak, ondan son
ra öğrenci kaydedecek ve okulların açıldığında 
öğrenime başlıyacaktır. öğrenime başlama izni 
almak için bir takım şartlan kabul ettik. Ders 
araçları, gereçleri, okul lâboratuvarları v. s. 
bina, aynen resmî okullardaki binalar gibi, hat
tâ onlardan daha fazla; böyle bir binaya salıib-
olmazsa bu okula öğretime başlama izni vermi-
yeceğiz. 

İkincisi, yönetici, öğretmen vo hizmetliler kad
rosu, özel okul açacak olan bir müessis, öğre
tim üyelerini lalettayin insanlardan gösterebi
lir. Gösterdiği takdirde Bakanlık bunu kabul ct-
miyecektir. Ya; öğretici vasfı olan öğretmen vas
fı olan, öğretmen olabilecek kimseleri gösterecek
tir. Ksacası öğretmenlerden olacaktır bu öğreti
ciler ve idareciler, özel öğretim kurumlarında 
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kendilerini ayrı bir şekilde yetiştirerek öğret
men getirmiyeceklerdir. Başka türlü olursa bu
nu da kabul etmiyecek öğretime başlama izni 
vermiyec ektir. 

3 ncüsü, müfredat programı, dersler. Han
gi dersler okutulacak? Ortaokulun müfredat 
programını verirken ilkokul derslerini göster
meye kalkarsa Bakanlık bunu kabul etmiyecek-
tir. Resmî okullardaki sınıfların programları ne 
ise asgari buradaki program da aynı program 
olacaktır. Böyle olmazsa onu da kabul etmiye
cek. Şu halde bu şartlar yerine getirilmedikçe 
özel okulun (o), su dahi mevzuubahis olmıya-
cak. öğrenci kaydedemiyecek ve dolayısiyie de 
okula başlıyamıyaeaktır. Binaenaleyh, bu şart
lar olduktan sonra oıkul; ders ara/ç ve 'gereçile
ni, öğretim üyeleri ve ika dr oları, idareciler kad
roları ve bir ide programı Millî Eğitim Bakan
lığınca tasdik edildikten sonra öğrenime baş
lama izni alan bir özel okul kurucusunun aıç-
mış olduğu bir okui, benim naçiz kanaatime 
göre Millî Eğitim Bakanlığınca denkliği ka-
ıbul edilmiş bir okul olmalıdır. Nasıl Millî Eği
tim Bakanlığı bu şartları yerine getirdikten 
sonra kendisi .resmî bir okul açıyorsa ve okuıl! 
açtıktan sonra bu okulu başıboş bırakmıyorsa, 
onu asgari, yılda bir defa ikendi müfettişleriyle 
teftişe tabi tutuyorsa özel okul açan ve öğreti
me başlama izni alan bir müesseseyi de aynı 
şekilde kendi müfettişleri ile yılda bir, iki, is
terse üç, beş defa teftiş ettirecek ve Millî Eği
timin gayesine ve okul müfredat ima, programı-
;na uygun hareket edip etmediğini, müfredatın, 
programın tatbik edilip edilmediğini kontrol ve 
murakabe ettirecektir. Bu kontrol ve murakaibe 
neticesinde hakikaten özel okul, gayesi dışın
da, açılışının gayesi dışında bir maksat takibe-
diyorsa veya öğretmemıler, amiyane tabiriyle 
söylüyoruım, dalga geçiyorlarsa, çoeulklarımı
za ders öğretmiyorlarsa, eskisi gibi, palas bir 
hava estirilmekte ise sonunda kabul edeceği
miz maddeye göre bunların tatbikatı bir yönet
melikle 'gösterili ece ğindeın yönetmelikteki § art
ılara göre evveılâ ihtar, ondam sonra kapatma 
cezası verilmek suretiyle ibu özeli oku'lculuğu 
gayriahlâki istikametlere gitmekten kurtarmış. 
olmalıyız. Yoıksa 3 ncü, 4 ncü ve 11 mei mad
delerde tamamen kalburdan, elekten geçir, ele 
eıle, birtakım malî rizikolar, külfetler ve on
dan sonra aiçma izni ver sonra; da: «sen henüz 
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benim okullarıma denk bir okul değilsin» de. 
Bu benim kanıaıaıtime, mantığıma uygun bir fi
kir değildir. 

'Tasarımın sonunda geçici Ibir maddemiz var, 
o da mevcut ö'zel okulların belli bir süre zar
fında bu kanun hükümlerine ıkemıdile,riini uy-
durmıya mecbur etmektedir iki mevcut özel 
okulların da durumlarında bir şüpihe veya is
tifham varsa bu şüpihe ve istiflhamj da .geçici bi
rinci maddede kabul edeceğimiz müddet sar
fında bu kanundaki esaslara kendisini uydur
mak suretiyle bu şüpihe ve istifham ortadan 
kalkacaktır. Binaenaleylh bemdenizkL kanaatine 
/göre bu madde biraz zait ıgibi .gelmektedir baına. 
'Komisyondan, Hükümetten isıtirlham ediyorum. 
Bu maddeyi mümkünse lütfen geri alsınlar. 
Ya tayyetme cihetine gitsinler ve yahut da 
üç, dört ve 11 mei maddelere göre açılmı§, ku
rulmuş olan özel okullar Millî Eğitim Bakaınilığı-
.nın okullarına denkliği kabul edilmiştir, şek
linde bir ikısa ibare ile gelirlerse dana iyi olur. 
Ve özel okuleuluığu teşvik etmiş oluruz kanı
sındayım. Benim bildiğime göre özel okul 
açmaktaki maksat, maarif okullarımda, Devle
rin okullarında fazıla öğrenci olduğundan, ço
cuklarımız da lâyıkiyle kocaları meşgul olama
dığından, özel okullarda öğrenci sayısı az ol
ması bakım,ından, İbu okullarda öğretim daha 
kaliteli olsun,, çocuklarımız daha çok ilgili gör
sünler, daha ıçofc bilgi alsınlar gayesidir, özeı 
okulcuıluğum 'gayesi budur. Ama biz başlangıçta 
bu kadar ağır şartları kabul edersek ibu, özel 
okulculuğu teşvik değil, âdeta menetmek ıgioi 
bir hal meydana 'getiririz kanısındayım... Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, Büyük Meclise niyabeten Millî Eği
tim işlerini yürüten Sayın Bakan ve Bakanlı
ğa bu okulların açılması hususundaki göster
miş oldukları hassasiyetlerinden dolayı elbet
te ki, teşekkür borçluyuz. Yalnız bunu söyler
ken bu okulların açılması için üçüncü ve 12 nci 
maddedeki hususları sağlamış ve izinlerini al
ım ş olan ve bu yolda büyük yatırımlar yapmış 
olan müesseselerin sahiplerini de hesaba kat
mak ımecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, denklik 
meselesinde bir parça sert hareket edildiği ka
naatindeyiz. Bu babda demek isteriz ki; denkli
ğin onaylanmasında hiçolmazsa bir yılda iki ay-. 

— 4 7 3 -



M. Meclisi B : 118 
rı müfettişin verdiği rapora istinadetmek sure- I 
tiyle kabul edilirse bunun birçok faydaları var
dır. Bir defa, bir müfettişin, iki yılda aynı mü
fettişin üst üste vereceği raporların okul ida
resi ile bakanlık arasında bâzı anlaşmazlıkları, 
hissi hareketleri ileri sürmek suretiyle lüzum
suz yazışmalar münakaşalar olabilir. Ama biz 
bir yılda, iki ayrı müfettişten iki rapor aldığı
mız takdirde birçok ihtilâfları peşinen önlemiş 
oluruz. Bu bir. 

İkincisi; zaman bakımından da kazanmış olu- I 
ruz. Birinci senede onaylanmamış olan denkli
ğin, ikinci seneye götürülmek suretiyle ve aynı 
müfettişlere bırakılmak suretiyle bir defa daha 
onaylanmadığını kabul ederseniz, o çocukların 
iki senesi heba olup gitmiştir. Binaenaleyh, kaş 
yaparken göz çıkarmamak için her maddede 
koymuş olduğumuz tıkaçları, emniyet supapları
nı kâfi görerek burada da bir yılda iki ayrı I 
müfettişten alınmış olan raporu kâfi görmek 
suretiyle bu işi burada kesip böyle bir tedbir 
almanın daha pratik, daha rnatabl ve her iki 
tarafın arzusuna da uygun1 olacağı kanısında- I 
yım. Ve bu maksatla da bir takrir vermiş bulu
nuyorum, takririmin nazarı itibara alınacağı 
kanaatindeyim. I 

Çünkü her iki tarafı nazarı itibara almak I 
mecburiyetindeyiz. Benden evvel konuşan arka- I 
daşlarımm evvelce açılmış olan bu hususi I 
mekteplerde okumuş olmaktan mütevellit I 
bâzı ıstıraplarını burada öğrendiım. Ben de oku- I 
duğum za/manlarda parası bol olan arkadaşları
mızın İstanbul'daki bâzı mekteplere giderek I 
kısa yoldan mezun olduklarını biliyorum. Ama 
ben demek istemiyorum ki, Ibu defaki açacağı- I 
mız mektepler de bu istikamette gidecektim 
Bunu tenzih ederim, çünkü o zaman belki ol
muş olabilir. Bu şekilde düşünmek doğru de
ğildir, bunlar hiçbir zamtan bir Hayriye Palas I 
okuyacaktır. Bunların bugünün görüşü içe- I 
Tisinde ve bu 'kanunun koymuş olduğu emniyet I 
süpabları içerisinde ve bakanlıkça da gösteril- I 
aniş olanı bu titizlik muvacehesinde Mçbiirıimizde I 
her hangi bir endişe bırakmıyacak şekilde ça- I 
lışacakları ve gelecek nesillere arzu ettiğimiz I 
şekilde aşılk tutacakları hakkında asla şüphem I 
yoktur. Ümitlıiyim, (inançlıyım ve sevinçliyim. I 
Ancak başında da tekrar ettiğim gibi, tek ta- I 
raflı düşünmeyip, buraya büyük yatırını yapan I 
insanların da yatırımlarını ye emeklerini nazarı I 

2 . 7 . 1964 O : 1 
itibara alarak daima orta yolu bulucu mahi
yette hareket edecek olursak hem bizkn tutu
mumuza, hem işgal ettiğimiz mevkie ve hem de 
taşıdığımız sorumluluğa daha uygun hareket 
etmiş oluruz. Umarım ki, vermiş olduğum takrir 
iltifat görecek ve kabul edilecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmıyan ar
kadaşımız1? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Balım. 
ALİ İHSAN BALM (İsparta) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, özel okulların denk
liğini, muadeletini kayıtlar altına alan bu mad
de, gerçekten ağırdır ve çok fazla kayıtlayı-
eıdır. Bu şartlar zaten bundan evvelki mad
delerde de zikredilen şartlar meyaınvnda zor ta
hakkuk ettirüiir. özel okul açmaya bu şartalr 
altında gerçekten .cesaret edenlerin sayısı çok 
az olacaktır. Hele bir müfettişin vereceği bir ra
por üzerinde bir okulun muadeleti tahayyün 
ederse, onun dudağının arasından çıkacak bir 
evet veya hayıra göre - çünkü vereceğıi rapor 
esas olacaktır - bu okulların istikbali taayyün 
edecektir demektir ki, bu gerçekten çok süb
jektif bar takdir olacaktır. Bendenizden önce 
söz alan birçok arkadaşımın haklı olarak be
lirttikleri gibi, bu muadelet konusunda diğer 
Garp memleketlerinde uygulanan metodların 
uygulanmasında zaruret vardır. Meselâ ben 
Amerika'da öğretim maksadiiyle bir hastanenin 
kullanılıp kullanılamıyacağının nasıl denetlen
diğini bildirim. Bütün hastaneler her sene bir 
heyet tarafından, bir tek müfettiş değil, bir he
yet tarafından gözden geçirilir, ve bu heyete 
de Amerikan Tabip Odalarından 1, Göğüs Has
talıkları Cemiyetinden 1, Cerrahlar Cemiyetin
den 1, ilâhir 4 - 5 tane tabip alınır. Hattâ 
ve hattâ Kanada Devketi içerisinde buna mü
masil teşkiHerden de bir üye alınır. Böyle as
gari 4 üyelik bir heyet hastaneye gider ve bir 
hastanenin öğretim maksadiyle kullanılabilmesi 
için, yani asistan istihdamı »edebilmesi için ne 
gibi objektif şartlar aranıyorsa onları birer 
birer arar, tetkik eder bunun neticesinde bir 
rapor verir. Ve aradığı şatlar o kadar objektif 
şartlardır ki, hiçbir kimse «Yaptığınız bu tef
tiş gayet sübjektif olmuştur, indîdir diyemez. 
Bunun gibi özel okulların maddelerinin teftişi 
ve tetkiki işi de benden önce burada konuşan 
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bir hatip arkadaşımın gayet güzel belirttiği. ı 
gibi Millî Eğitim [Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Heyetine tevdi 'edilmelidir ve onlardan teşkil 
edilecek veya .onlar n bilhassa tensüb'elttiği bir I 
]ıeyet tarafından bu tetkik işi yapılmailıdır, ve 
iki sene müspet rapor alabilmenin denklik 
içinde şartlığı ortadan kaldırılmalıdır arka
daşlar. 'Millî Eğitim Bakanlığı 'İm okulları sık 
sık teftiş etmelidir. Buma hiç diyeceğimiz yok. 

Fakat üst üste iki defa müspet rapor alarak 
bir okulun denkliği ancak kalbul edile
cektir şeklinde bir kaidenin tatbikatta ne gibi 
güçlükler doğuracağını (benden evvel konuşan 
hatip arkadaşlarımız gayet açık şekilde be
lirttiler. 

Ben tekrar bu konulara dokunmıyacağım; 
ancak ben Millî Eğitim Bakanı ve Bakanlık 
erkânına sormak isterdim : Acaba şu özel 
okullarda ' aradığımız 'şartları, resmî .okulları
mızda arasak yüzde kaçında bunları nıüspet 
bulabiliriz? Yani bu müfettişleri veya böyle bir 
heyeti göndersek memleketin bütün sathına 
yaygın olan resmî okulları tetkik etseler % 
de kaçında şartlar uygundur, burada tedrisat 
yapılabilir ve burada denklik şartları vardır 
diyebilirler acaba Akadaşlar, kendimizi aldat-
mıyalım. Bugün Türkiye'mizde bir müdür, bir I 
mühür ile, halkın arasındaki tabiriyle, tedrisat 
yapan ortaokulların sayısı az değildir. Buradan 
yetişen öğrencileri resmî okuldan mezun kil'a- I 
yetli öğrenci olacak şekilde yetişmiş kabul ede- I 
ilim. Eee.. özel okullara gelince şu şartlan I 
arıyalım, bu şartları da arayalım. Şunu da ara- I 
yalım, bunu arayalım. Bu olmaz arkadaşlar. I 
Bana öyle geliyor ki, bilhassa ' bu sonuncu I 
muadelet ışartiyle de, inşiallalh ıbu imadde ol- I 
duğu gibi geçmez, arkadaşların verdiği öner- I 
geler kabul edilerek değiştirilir, komisyon bir I 
ileri görüşlülük yapar, bu maddeyi geri alır ve I 
yapılan ıtenkidler muvacehesinde ona yeni bir I 
şekil verir. Eğer bu (maddede de ıaynen çıkarsa I 
ben diyebilirim ki, özel okul açmak istiyecek I 
ve bunun muadeletini sonuna kadar elinde I 
tutabilecek bir babayiğiti ben çok görmek is- I 
terdim. Bu o zaman iki ışarta vabeste olur. Ya- I 
Millî Eğitim Bakanlığındaki müfettişler bu I 
okullarda hususi olarak vazifeli olacaklar, ek I 
görev v. s. alacaklar, bu okulları tutacaklar, I 
aman kapanmasın bu, diyecekler veyahut ta | 
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geçende burada uzun uzun münakaşa, ettiği
miz gibi bir mecburiyet, bu okulları kapata
maz halde bizi bağlamış olacak. Bunun dışın
da ben böyle özel okul 'açıp bütün bu şartları 
yerine getirecek ve her müfettişin de teftişinde 
üst üste 'müspet raporlar ;alabilecek özel okul
ların Türkiye'de kurulup yaşıyabileceğini zan
netmiyorum. Halbuki Özel okullara biz ehemmi
yet veriyoruz. Biz ehemmiyeıt veriyoruz, çünkü 
Millî Eğitini Bakanlığının öğretim vie 'eğitim 
işlerindeki, yükü hafiflesin. İstiyoruz ki, /biz 
parasını vererek talhsil yapmak imkânı olan 
aileler çocuklarına bu .ofcul'lamdıa tıa.'hsil yaptır
sınlar. 

Şayet bu görüşte ve bu gayede değilsek, 
özel okulların bu kanun içerisinde şayet Millî 
Eğitim Bakanlığından hususi bir himayeye 
mazhar olmaları mümkün değilse; yaşamaları 
da mümkün değildir, bu takdirde Türkiye'de 
özel okul açılamaz demek en kestirme yoldur, 
şahsi kanaatim. Hürmotlerimla. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA FETHİ ÜLKÜ (Tun

celi) — Efendim, Büyük Meclisimizi i§gal eden 
konu; şimdi de denklik konusu oldu. Şüphesiz 
özel -okul resmî okullarnmıza hem öğretim, ibem 
eğitim yönünden denk olmalıdır ki yetişen 
nesiller arasında hak .gözetilmıesin. Hattâ özel 
»okulun özelliğini düşünen Anayasa, Özel okul
lara ait '21 nei !m>add'esmde «Resmî okullarla 
erişilecek seviyeye gelmesi, resımî okulların 
erişmesi lâzımı olan seviyeye 'gelmesi» diyor. 
Müsaadenizle buradaki ifadeyi okuyayıan: 
«... özel okulların bağlı olduğu esaslar, Dev
let okulları ile erişilmek istenen seviyeye uy
gun olarak kanunla düzenlenir...:» 

Muhterem arkadaşlarımız, bilhassa Sayın 
Balım arkadaşımız acaba bizim resmî 'okulla
rımız bu seviyede midir, yahut onlarda, resmî 
'okullarımızda bu nitelikler var mıdır, tonlarda 
arıyor muyuz diye (buyurdular. Aratmamız lâ
zımdır. Ve onları eriştirmek istediğimiz sevi
yeyi Anayasa tâyin e!ttoıliş, Devletin gücüne ve 
kudretine sığdığı riisbette ibu kemale koşula
caktır. Ama özel 'okul kurulurken murakabe
den tamamen kaçmasın, bu erilşilmek istenen 
seviyeye uygun gençler yetişsin diye çok sağ
lam bir temele iistinadettirilmesi ön 'görülmekte. 
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•Şimdi denklik konu'sunda bilhassa iki yıl I 

üst üste denkliğin tanınması keyfiyeti arkadaş-
larıımızı tereddütlere sevk etbnekte. îki yıl üst 
üste denklikten kast okulun açıldığı 'ilk yıla ait
tir. 

Meselâ, Ibir lise dokuzuncu sınıfı açtığı <za-
,mjatn denkliğini isbata mecburdur. Bir de erte
si sene, yani onuncu sınıfı 'teşekkül ettiği za
man ytine denkliğini ispata, öğretimde, eğitimde, 
bilûmum faaliyetlerinde Mülî Eğitim Bakanlığı
nın teftişine mâruz kaldığı zaman, diğer resmî 
okullarla denkliğini ftsbata imeclburdur. 

Ondan sonra gelecek sınıflar birer senede I 
doğrudan doğruya teftişe tabi tutulur tutulmaz 
denkliklerini almış olacaklardır. Bunun sebebi 
şüphesiz ıte'minattır, sağlam kurulmuş olmasıdır. 

Teminat derken üç sınıflı bir okulun ilk iki 
sınıfı o okulun sağlam ananesini teşkil eltımeye I 
hizmet eder. Bir sene uimduğumıuiz şekilde eğin
timde, öğretimde faaliyet .göstermiş 'olan bir 
müessese, ikinci sene eğer gevşetirse zaten uım-
duğuımuz neticeyi vereceği düşünülemez. Bu 
şuna benizer muhterem arkadaşlarım; maddi mi- I 
salle arz edeyim; batta Bayındırlık Bakanlığın
da daJhi doğrudan doğruya bir bina yaptırmaya 
kalksak önce bunun kabulü olur fakat katî kalbu- I 
lü değildir. Ancak, o binanın kemaliyle işletilir I 
Ihıale geldiğini ıgördükten sonra ancak kati kabul 
raporunu ona vermek mümkün. Kaldı ki okul, I 
bir öfcel okul, doğrudan doğruya uzun vadeli 
eğMlmün, öğretimin içinde barınacağı bir mülhit-
tıir, bir 'çevredir. Bunun derhal bir senede ka
rara bağlanması, bundan netice alınması elbet I 
mümkün 'olamaz. 'Sonra bir noktanın anlaşıl
masına lüzum var kanaatindeyim. Yani iki sene I 
denkliği alamıyan, Millî Eğitim Bakanlığın^ 
dan müspet rapor alamıyan okulun kapatıla
cağı zehabı, arkadaşlarda mevcuttur. Hayır. 
Biöyle bir netice olmııyacaktır. Okul devam I 
edebilecektir., Aıma talebesi şüphesiz bir tara
fa nakledilirken muadil sınıflara geçemi'yecek- I 
tir. Bu netice, talebe velilerinin mektebi ay
nı zamanda murakabeye tabi tutması gibi bir I 
neticeyi sağlıyacaktır. Çocuğunun denk okul- I 
larda yetişmesini istiyen veliler heyeti toplu- I 
luğu, şüphesiz mektebe iyi bir istikamet ver- I 
mesi için telkinde 'bulunacaklar, esasen bu arada I 
Millî Eğitim Bakanlığı (boş durmıyacak, okulun I 
ıslahını temine çalışacaktır. | 
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Arkadaşlarımızın yadırgadığı diğer bir nok

ta müfettiş ve teftiş kelimeleridir. 
Muhterem arkadaşlarım, dailma teftiş bir 

müfettişin eline teslim edilir mi, edilmez mi 
şeklinde buyuruyorlar? Hayır efendim, bir 
müfettiş gönderilecek diye bir kayıt ne tasarı
da ve ne de komisyonun metninde yoktur. 
Teftiş vardır. Teftiş ise lüzuma göre birkaç 
müfettiş ile birden olabilir. Millî Eğitim Ba
kanlığının daha yetkili organları tarafından 
murakabeye tabi tutulması keyfiyeti de anla
şılabilir. 

Talim Terbiyenin murakabesine tabi tutul
ması cihetine 'gelince muhterem arkadaşlarım, 
'Talim 'Terbiyenin kendine ötfge Ib'ir hizmeti bir 
fonksiyonu vardır; Millî Eğitim Bakanlığının 
fikir organıdır. Doğrudan doğruya bir mura
kabe 'organı değildir, ama oradan çıkmış, ora
nın fikriyatı olarak ortaya konmuş, memleke
tin, milletin fikrî ihtiyacı olarak belirtmiş olan 
hususların o mekteplerde görülmesi elbet Mil
lî Eğitim Bakanlığının güvendiği, itimat ettiği 
heyetler tarafından, müfettişler tarafından ya
pılacaktır. Bundan evvelki konuşmamda da arz 
ettiğim teftiş heyetinin Millî Eğitim! Bakanlı
ğının murakabe organının daha müessir, daha 
verimli işlemesini istemek, o yolda yeni bir or
ganizasyona gitmeyi temenni etmek ayrı şey. 
Fakat bu iışte Ibulgürik'ü hali ile yahut dünkü 
hali ile devam edeceğine kaani olmak ayrı şey
dir. Şimdi, «iki senede denklik olamıyan okul 
öğrencisi acaba ne olaack?» diye Sayın Arar 
arkadaşımızın kıymetli bir sualleri vardır: Bi
rinci sene denklik alamıyan okuldaki talehenin, 
elbet başının çaresine bakmak için resmî oku
la gitmek 'gibi bir çare aranması düşünülebi
lir, şüphesiz. 

O takdirde zaten bir imtihana tabi olması 
lâzımdır. İkinci sınıfa geçmiş ç/ocuğun esasen 
bir imtihanla ikinci sınıfa ıgeçmiş olması sağ
lanacaktır. Fakat denkliği kahul edilmeden 
yaşıyan, devam eden mektepte 'okumaya niza 
gösteren çocuk aneak o okulun son sınıfına 
geldiği zaman şüphesiz ki kademe kademe imti
han vermek suretiyle diğer resmî okullara ayak 
uydurmaya mecbur kalacaktır. Tıpkı hariç
ten imtihana giren insan gibi bir nevi kurs ma
hiyetinde o mektepde bildikleri ile, öğrendikle
ri ile amel eden gençler ıgâlbi, artık onıu o 
okulda tiuttmaya rıza gösteren velisinin duru-
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uruna bağlı kalmak zorundadır. Fakat bu du
num »hâsıl olmıyaeağı, bunun ancak faraziye
den ibaret olduğunu, zannederim tatbikat gös
terecektir. Çünkü 'bundan evrvel itirafa uğra
yan üçüncü 'maddenin şümulü, stanra ön bi
rinci maddenin hüviyeti, o okula esasen iyi 
öğrenci yetiştirme kabiliyetini, liyakatini ver
miş olacaktır. 

Bizim şimdiye kadar düşündüklerimiz, muh
terem arkadaşlarımızın serd ettikleri fikirlerin 
:bir çoğu, küçük bir ihtimalden ibaret olacak
tır. TÇaldı ki, okul, denklik olmasa dalhi yani 
denklik için bir işlem 'olmasa bile zaten Millî 
Eğitim Bakanlığının sert, ciddî ımurakaibelsin-
de berdevam olacaktır. Yoksa iki sene müd
detle denkliği aldı, okul artık reısımî okul oldu 
ve muadil oldu, dh ondan Sonra semin yelken
len.. Böyle bir şey yok. Ondan sonra ilâni-
haye teftişe, 'murakabeye tabi olarak memle
ketin muhtaçolduğu -gençleri yetiştirmekte 
liyakat göstermeye mecburdur. Bu şu, demek
tir muhterem arkadaşlarım, yine müşalhlhas bir 
misalle izah etmek istersek bir müessese kura
cağız, bir işletime müessesesi kuracağız. Farz 
edelim bir değirmen, binası yaptık, içinin her 
şeyini ikmal ettik. Değirmenci geldi, buğday 
hazır. Elbet bakacağız 'iyi un öğütüyor mu 
diye. Birinci defa bakmamız kâfi değil belki, 
ikinci defa bakacağız, olmadı mı elbet bundan 
•Sonra buğdayıtmı^ı değirmene götürmiyeeeğiz. 
Raııtabl olması esastır şüphesiz. Ama eğiitim
le, öğretimle nıeşigtıl olan müesseselerin ran-
tabilitesi şüphesiz bir anda görülebilecek, ka
kara bağlanabilecek hususlar olması gerek. 
Bu bakımdan bu maddedeki hususlar komis
yonda uzun boylu müzakere edilerek, Hüküme
tin de hazır bulunduğu komisyonda benimsen-
ıın'iş durumdadır. Bizim ih/tiyacımuz okluğu ve 
bâzı arkadaşlarımızın, meselâ Sayın Uyar'im 
belirttiği gibi kötü misalleri geçmiş olduğu 
'için, türlü özel okullara misal olmasın diye 
işi başından sağlam tutmaya kendimizi mec
bur hissediyoruz. 

Bu itibarla bu madde bütün şümulü ile ka
naatimizce (bugünkü ilhitiyaca sallühtir. Ancak 
ilerde tamıamen gelenekleşir, artıüc staibl bir 
hale gelir. Özel okuiculuğumua Anayasanın 
tarif ettiği niteliğe bürünürse ümklederTiim ki 
Millî Eğitin] bakanlığı da kendi teftişini, ken,-
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di ımurakalbeslini bu madde kalsa dalhi ona gö
re ayarlıyacaktır. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır. Hürmet
lerimle. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bir sual. Sa
yın Fethi Ülkü arkadaşım, iki sene nihayetinde 
denkliği alamıyacağı şüpheli olan bir okula, zatı 
âlinizin bir evlâdı olsa, gönül hoşluğu ile kay-. 
dettirir misiniz 

GEÇÎÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ; 
ÜLKÜ (Devamla) — Efendim, bunu benden zi
yade o okulun sahibi, başka kimsenin çocuğunu. 
oraya kaydettirmeyeceğini bileceği için zatenı 
okulunu o hale getirmeye gayret edecektir. Kar
şılıklı murakabe... 

AHMET BİLGİN (Devamla) — İki sene son
rası şüpheli olan okula zatıâliniz gönül hoşluğuı 
ile evlâdınızı kaydettirir misiniz? 

F E T H İ ÜLKÜ (Devamla) — Hiç kimse kay
dettirmez. 

AHMET BİLGİN (Davamla) — K^aydettir-
miyeceğine göre... 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Şimdi, Sayım 
Bilgin'in izahlarına göre, yani özel okul açacak 
şahıs, Millî Eğitim Bakanlığının teftişlerinde,, 
iki sene üst üste yapacağı murakabede peşinen. 
mağlûbolacağmı kabul etmiş okul manasınadır.. 
Böyle özel teşebbüs olmaz. Esasen okulu "açacak: 
olan kimse, Millî Eğitim Bakanlığının istediği 
seviyede bir okul işletmeciliğine gidecek demek
tir. Ama buyuruyorsunuz ki, 2 sene alamıyan,, 
biz almamayı kabul etmiyoruz. Eğer yaşamıya, 
niyeti varsa... Biz müfettişi değil, teftiş heyetini 
kastediyoruz. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ben, «şüp
heli olan» dedim. 

BAŞKAN — Daha soracağınız başka şey var 
mı? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Sordum 
ama, cevabını alamadım. 

BAŞKAN —- Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı? madde üzerinde? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLIT (Kasta
monu) —• Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas

tamonu) — Muhterem arkadaşlarım, özel okul
ların açılmasına hakikaten memleketin ihtiyacı, 
bulunduğunu belirten arkadaşların fikirlerini 
dinledim. Zaten konuşmıyaeaktım, ama maalesef' 
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bir mühürle idare ediliyor», dediler. Haklıdırlar, 
bu da bir memleket gerçeğidir. Biz resmî okul
ları kâfi -görmüyoruz ki, 'biz resmî okulların da 
ıslah edilmesini, öğretim kadrosunun tamamlan
masını bir müdür, bir mühürle tedrisata devam 
etmemesini arzu ediyoruz. Ama zamanla tabiî 
memleketin imkânlarına göre bunlar düzelecek
tir. Binaenaleyh bu madde üzerinde, bunlar da 
zamanla düzelir ama, düzgün okul açması lâzım. 
Kuruluşta Vekâlettin titiz hareket etmesi ve kon
trolünü de sıkı bir şekilde yapması lâzımdır. 
Benim kanaatimce madde yerindedir, uygun
dur. 
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birçok arkadaşlarımız meseleyi tek taraflı olarak 
mütalâa ettiler. Neden tek taraflı mütalâa etti
ler? Evet, hakikaten memleketimizin özel okulla
ra da, resmî 'okullara da ihtiyacı vardır» özel 
okullar Kanununu o şekilde yapalım ki, özel 
okul açmak istiyen özel sektör 'bunu istekle, ko
laylıkla yapsın ve başarabilsin. Ama şimdi evve
lâ bu özel okullar ne maksatla açılır, özel okul
ları açan insan özel okulu ne maksatla açar? Be
nim anladığıma göre tabiî herkes, «memlekete 
hizmet» falan der, «ilmü irfana hizmet ediyo
rum» der, bunu da kabul ediyorum, böyle niyeti 
olanlar da vardır, ama birinci derecede bu okul
dan para kazanacaktır, bir nevi ticaret yapacak
tır. özel okul açacak, fazla talebe alacak, diğer 
resmî okullara nazaran öğretmenlere de fazla pa
ra verecek ki, öğretim kadrosunu kolaylıkla ta-
mamlıyabilsin. Binaenaleyh, birinci derecede özel 
okul açan kimse, ticareti ön plânda tutmak mec
buriyetindedir. Şimdi bu talebelerimiz de, - maa
lesef bu memleket gerçeğidir. - her öğrenci de 
gençtir, kolaylıkla okulu bitirmek ister. Fazla 
sıkıntıya gireyim, zor okula gideyim, orada daha 
fazla bilgi edineyim, diyecek çocuk çok azdır. 
Zaten yaşları itibariyle bunu umumiyetle idrak 
edemezler. Eğer Maarif Vekâleti şu kanunda 
belirttiği şekilde sıkı kontrol a tabi tutmazsa ar
kadaşlarım» bu okulları, ne olur? Demin Uyar 
arkadaşımın da belirttiği gibi, «Çarei halâs, Hay
riye Palas» haline kısa zamanda bu okullar ge
lebilir. Evet özel okulları teşvik edelim, açılsın 
ama bir taraftan da Vekâletin kontrol hakkını 
almıyalım. Arkadaşlar, eğer insanların hüsnüni
yetine, iyi hareket edeceğine emin olmazsak ne 
kadar sıkı kanunlar yaparsak yapalım buna mâ
ni olamayız. Şimdi, müfettiş gitti, teftiş etti, 
menfi rapor verdi. Üst üste, efendim, denkliğini 
kontrol için giden Vekâlet temsilcileri, denkliği
ni kabul etmeyince, Vekâlete verince Vekâlet bilâ 
tahkik o rapora göre bu denkliliği bozabilir mi 
arkadaşlar? O kimsenin itiraz (hakkı yok mudur? 
Vekâlete başvurup da, «Efendim, bu verilen ra
por doğru değildir, ben başka müfettiş, bir heyet 
istiyorum, bir heyet marifetiyle bunu tesbit edin 
derse», Bakanlık ne diyebilir? Bakanlık, «Böyle 
bir heyeti ben göndermem, hayır bu kâfidir, il
lâ bu okul kapansın» diyebilir mi? 

Sonra, Sayın Balım arkadaşım dediler ki, biz 
özel okulların üzerinde bu kadar sıkı duruyoruz, 
ama diğer taraftan resmî okullarda bir müdür, 

BAŞKAN — Remzi Bey, buyurun. 
REMZİ ŞENEL (Denizli) — Sayın arkadaş

larım, kanaatimce mevzuu bâzı arkadaşlar tek 
taraflı olarak ele alıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bir okulun mükemme
liyeti; öğretmen, ders aracı ve okul durumu ile 
belli olmaz. Arkadaşlarımın fikirlerini gayet iyi 
anlıyorum. Maarif Vekâleti ilk açılışta, «Falan, 
falan, falan hocalarınız tamam, orası iyi, okul 
durumu mükemmel o da iyi, ders araçlarınız? 
Onlar daı var, ıMbonattuvarîar imikanıı? Var.» Bu 
okuldan daha ne beklenir? Niçin bunu 2 yıl de
netleyip denkliğini öne sürer? Binaenaleyh, ka
nunun bu maddesi fuzulidir, bu maddenin kal
dırılması gerekir düşüncesindedirler. Halbuki 
mevzu hiç de öyle değil arkadaşlar. Yıllarca 
okullarda hizmet etmiş bir arkadaşınız olarak 
hepimiz bu okullardan yetişmiş insanlar ola
rak siz de bilirsiniz ki, bir okulun peşin pe-
de zaten Ahmet Beyin endişesinden doğmak
tadır. istemektedir ki, açılan özel bir okul, Ah
met Beyin arzu ettiği mükemmeliyette olsun, ha
va, ders aracı, öğretmen ve diğer durumlar iti
şin bir havası vardır. Açılan bir okula acaba 
bu hava geldi mi? Sayın Ahmet Bilgin arkada
şımla aynı düşüncedeyim. Vekâletin endişesi 
bariyle. Bir okulda kuyudat vardır, not cetvel
leri vardır, imtihan işleri vardır, öğretmenlerin 
durumları vardır. Yetiştirilen, yetiştirilmek 
istenen Türk çocuklarına verilen hava vardır. 
Acaba bu ne durumdadır? Elbette Maarif Vekâ
leti bunu kontrol edecek, iki senede kendisinin 
arzu ettiği, kontrollar neticesinde kendisinin ar
zu ettiği bir seviyeye ulaştı ise, bu denkliği ra
hatlıkla verecektir. Aksi halde vermiyecektir. 
«Kendi okulunda olmıyan hususları diğer okul
da ararsa, bu inkişaf etmez» deniyor. Bendeniz 
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de memleketimizde, yurdumuzda özel okulculu-
ğun süratle inkişaf etmesini canı gönülden ar
zu eden iarkadaşlarınızdanım. Çünkü esasen bu 
yükü Maarif Vekâleti tanıyamamaktadır. Ma
arif Vekâleti de gayet samimî olarak bu duy
gunun içindedir. Hepimiz bu duygunun içinde
yiz. Ama, biraz evvel konuşan Yılanlıoğlu ar
kadaşım gibi diyorum ki, açılacak okuldur arka
daşlar, mekteptir, mektep... Bir hususiyeti ol
malıdır. özel okul müessesesi açmak, istiyen Ibir 
sermayedarın düşüncesi, - evet memlekete hiz
met düşüncesi - vardır ama bunun yanında pe
şin, peşin ticari bir müessesedir. Eğer biz bu
nu, memleket kültürünün inkişaf etmesini isti
yen insanlar olarak kontrola tabi tutmıyacak-
sak dejenere olur. Sıkı bir kayıtla bunun iste
diğimiz seviyeye geldiğini tesbit ettikten sonra, 
denkliliğin onanmasının çok faydalı olacağı ka
naatindeyim. Aksi halde bu iş alabildiğine in
kişaf edecek olursa hepimizin ümidettiği fayda
lar yerine, bu defa bizi çok çıkmaza götürecek 
zararlar tevlidedecektir. Bir özel okulun açılı
şında gerekli maddi imkânlar temin edilebilir. 
Ama bunun denkliğini lütfen kanunun madde
sinde tesbit edilen şekildo ki, esaslara bağlamak 
çok faydalı olacaktır. Bu, özel okulculuğun in
kişafına mâni olmıyacaktır. Esasen tasarı, ha
len Türkiye'de mevcut özel okullar cemiyetin
den do geçmiştir, memnuniyetle bu hususu ken
dileri do kabul etmişlerdir, rıza göstermişlerdir 
ve buna intibak edeceklerdir. Yüce Heyetiniz 
maddeyi lütfen olduğu gübi kabul etsin, Bir 
maarifçi olarak benim istirhamım da budur. He
pinizi hürmetlo selâmlarım, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, tekrar vaktinizi almak istemezdim. 
Ancak, son konuşan arkadaşlarım, mevzuu baş
ka bir istikamete götürdüler, kanaatindeyim. 
Mektepler açılırken şartlar yapılıyor. Lâbora-
tuvarlara bakılıyor, öğretmenlere bakılıyor. Fa-
ıkat kontrol edilmesini mi, diyorlar? Biz kont
rol edilmesin demiyoruz. Bütün şartlarını ye
rine getirmiş bir mektep, birinci sınıfı açıldık
tan sonra diyoruz ki, bir defa teftiş görmüş. 
Bütün şartları yerinde, teftiş raporunda; öğ
retim, eğitim, ve idare esasları gayet güzeldir, 
deniyor. Bu raporu aldıktan sonra hâlâ ikin
ci sene de bir rapor alacağım, bir sene daha 
okutacaksın, ondan sonra ancak tasdik edeceğim, 
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diye bir sene daha bekleterek buradaki çocuk
ların buraya bağlı kalmasına, yapışıp kalması
na sebebolmıyalım, diyoruz. Başka hiçbir mekte
be gidemiyecekler. Sonra her hangi bir sebep
ten 2 nci sene alamadığı takdirde, iyidir denme
diği takdirde yahutta idare kadrosu ehil değil 
dendiği takdirde, araya 1 sene girdiği için 3 ncü 
sınıfta tamamen yine iyi rapor da alsa bütün 
çocukların bu emekleri boşa gidecektir. Ve veli
leri bu okulları açanların yakalarına yapışa
caklardır. Bizim çocuğumuzun 3 senesini malh-

t vettiniz diye... 
Sonra bir hususa da kısaca işaret etmek is

tiyorum. Bundan 10 - 20 sene evvelisi, diploma
nın çok daha kıymetli olduğu zaman, sırf dip
loma , vermek için kurulmuş birkaç müesseseyi 
misal göstermek, bugünün şartlan içerisine gir
mek demek değildir. Bugünün şartları değiş
miştir. Artık Özel okullar, resmî okullardan da
ha üstün bir eğitim verebilmek gayesiyle açıl
maktadır. Artık sadece diploma değil, bir şey
ler bilmek icabetmektedir. Ve bir şey öğretmi-
yen mektebe itibar yoktur, özel okullar, resmî 

i okullardan daha fazla bir şey vermedikleri 
takdirde kimse para vererek bu okullarda ta
lebe okutmaya taraftar değildir. Bugün artık 
okullar, fakülteler imtihanlıdır. Veli iste
mektedir ki, benim oğlum özel okula gitsin de 
tek,, mühendis mektelbinin, bilmem falan okulun 
imtihanını kazansın, okula girsin istemektedir. 
Artık sadece diploma almak için bilmem ne 
şeylerle, bilmeden, hiç çalışmadan bir takım dip
loma verici müesseseler olarak özel okullar yok
tur. Türkiyo'nin bu şartlarını mutlaka unutma
mak gerektir. Eskiden bizim yaşımıza göre ken
di devirlerimizde kurulmuş özel okulların den
gi bugün mevcut değildir. Bu bakımdan bir sene 
teftişte eğer iyi deniyorsa, bugüne kadar da nite
kim öyledir, bu kanun gerekçesindo Hükümet, biz 
özel okulları teşvik imkânları getirtmek isti
yoruz diyor. Bu kanunun gerçeklerinin başta 
gelen hususlarından birisi Ibu. Bugüne kadar 
bir teftişle muadelet veren Hükümet, şimdi iki 
sene üst üste, o da iki tsene, araya fasıla da tgirer-

I se olmuyor, 2 sene üst üste iyi teftişle ancak 
muadelet verebileceğini söylüyor. Bununla teş
vik arasında, bu kanunun teşvik olması arasın-

I da hiçbir münasebet yoktur. Bunun bir sene 
I teftişe indirilmesini arz edeceğim, hürmetlerim-
| l e . 
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BAŞKAN — Sayım Anar. 
KÂZIM ARAR (Çarıklın) — Efendim, mev

zu bir başka vadiye intikal ediyor. Sayımı Ba
kan yok, yalınız komisyon sözcüsü. ıkuymetıli 'ar
kadaşımız Fethi Ülkü Beyefendi burada bizim 
istediğimiz cevapları henüz 'lütfetmediler. Aca^ 
.ha Bakanlık adına Sayım Müsteşar konuşmak 
imkânıma sahipse kendileri biraz evvelki yap
tığım konuşmaya cevap verebilir mıi? Geçem-
ki konuşmıasımda Bayım Bıaikan bir okulun iaç> 
Aabiimesi için iki ımilyom liralık bir seranayeyi 
medburl tutacağız buyurdular, yüksek oikul için. 
Bir taraftan sermaye gücümü oraya takati 
içıinde ve dışımda koyan imsama, büyük emdişe-
ler içinde 'okıul açtıırırnıak, devamlı surette ka
patılacağı bir müfettişin iki dudağınım .arasın
dan çııkacak iki kelimeye bağlı olmak, yani, 
temizim 'öderim vekâleti, despot !bir zihniyetin 
yaşıamasıma âmil olan ıbu zihniyeti, Anayasanın 
hükmüm'ü ifa .ediyoruz diye buraya kadar ge
tiren Maarif Vekâletine teşekkür mü etsem, te
essüf mü etsem bilmem. Okulu açmak istiyen 
müteşebbis endişeli.. Veli bir ilân -görüyor, ilân
da «denkliği hakkımda Maarif Vekâletinden 
müsaade istihsal edilmiştir.» denince, vekâletin 
bu nevi (müsaadeler üzerinde başka. (başka. yo-
1 ardan .gittiği keyfiyetinden kabei'daı* olmıyan 
veli, 'çocuğunu götürüyor. Birinci yıl muadelet 
kabul edilmemiştir, çocuğunu ıgötüremiyor öbür 
tarafa. Bir okuldan diğer bir okula nakil 
mümikün değil. Bir memur, .başka bir vilâyete 
nakli halinde, götürecek, çocuğunu bırakmak 
mecburiyetindedir. Veyalhut da yeniden dönüp 
«benim oğlum bima okur, döner döner yine 
okur» tekrar baştanı haşlamak. Bu masıi zih
niyet, ibnnu nasıl .getiriyorlar, ve bumu naısıl 
müdafaa ediyorlar? Sual soruyoruz, diyoruz 
»lıi; «Yüzhinlıcrce, milyonlaırca lira sar'fiyLe okul 
açan insanı evvelâ izni vereceksin, ondam son
ra ikinci izni vereceksin, ondan sonra da üçün
cü izni geri 'alacaksın.» O da izin ıgûya, Onun 
istikbalini, onun endişesini ortadan kaldır, ve
linin endişesini ortadan kaildir, aavalılı ma
sum yavrumun istikbalini yıkan bu Ikara ızihmi-
yeti ortadan kaldır veya kaldırana hana bir şey 
söyle buradan. De k i ; bunları ;bem .düşündüm, 
getirdim, getiriyorum. De, bir şey söyle. Ha
yır, yok. Nasıl muadelet bu? «Hasret olduk 
eski istibdada biz.» Şairin id ediği gibi yarım 
yüz yıl evveline dönüyoruz ve dünkü Mekâtibi 
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Kanunu Hususiye Talimatnamesi şundan çok 
dama mükemmel ve mukaddestir. Yapmayım 
istirham ederim. Ben hocayım, hem öğretme
nim, ben maarifçiyim demek kâfi değildir. 
Ben otuz sene içinde özel okul işletmiş .adamım. 
Bakımız size bir misal arz edeyim, artık mec
bur oldum bunu söylemiye, Bir Arar (soyadıma 
izafeten) Almanca, Framsızcıa, İngilizce Okulu 
açmak istedim, Maarif Vekâleti direndi, «Arar 
Lisan Okulu 'diyemezsin, Arar Lisan Dersame-
si dersin.» Tahammül edemedim, derhal yaz
dım. Dedim idi; «yabancı uyruklu Mr. Berlitz 
tanıdığınız bu hakkı, bu memleketin evlâdı 
olan benden neden esirgersiniz? Okulla, dersa-
ne .arasında neyi kasdedersiniz? O zaımam siz 
de şeyde idiniz hocam, Talim - Terbiye Heyeti 
bunu kabul etti. Okul olarak «idi, fakat bir 
itiraz üzerine, yine bir bina üzerine... Size bir 
misal daha vereyim. Kırk kişiyi istiaba ıkâfi 
olacaktır özel okullarda bir dersame. Kırık 
kişiyi istiabedecek bir odayı gösterirsiniz, «ol
maz, Iburanın havası kırk kişiye kâfi değildir.» 
Nihayet 'getirdik sandalyeleri koyduk yamyama, 
eğer ölçmeye takatiniz müsait isö işte kırkiki 
tane sandalye, şu da 'hoca ile talebe iarasımda 
gezinti yeri ve tamta. Burnundan fitil fitil ge
tirirler. Hukukun birimci sınıfında 470 kişi 
okuyor. Hepsi de ayakta, âdeta miting mey-
damındaki çocuklar gibi, oturmak yok. Hava 
düşünülmez, şu düşünülmez. Böyle bir imti
yazı devletçilik politikası içinde kemdi nef
sinde tanıyan bir idaıre, özel okullar konuşum
da hu düşünce ile hareket edecekse bendeniz 
teklif ediyorum; bu kanunu geri alsın, Ana
yasaya aykırıdır. Anayasanın âmir hükmünü 
yerine getirmek istiyem bir kanun değil, onun 
istediği maniayı tâlil eden, onu daha kötüye 
.götürmek istiyem 'bir zihniyetim içinde çalış
maktadır. Vekâlet bumu geri almalıdır, 'böyle 
kanun olmaz. O kapatma hükümlerime bakın.. 
Facia... Niye müessese kapatılmaz ? Tıpkı bele
diye memurunun, zabıta memurunun yaptığı 
ıgibi. Nedir? Bisiklete binmiş çocuk; tecziye 
edilmesi lâzımıgelem .bineni değil de bisikleti 
tevkif eden adam gibi. Bu sapık zihniyet, bu 
ters istikamette yürüyen kalfalar artık demok
rasiye doğru gelecektir. Böyle özel Okul Kamu
mu olmaz. Muadeleti, çok rica ediyorum, lütfen 
bu maddeyi .geri aılsınla'r. Bir okul açıldığı gün 
her şey tamamıdır. Ondam sonra murakabe. Be-
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ııinı kanaatime •Sayın Mustalfa Uyar .arkadaşını 
tamamen intibak etmiştir. Muadeletini bilmi
yorsak izin vermiyelim, vatandaşı aidatımıya 
hakkımız yoktur. Okulu 'kemdi (inisiyatifi altılı
da, höıtü bir itiyadım yani itiyat hastalığınım ze-
;buıiıu kılmak için okulu mütemıadiyen avucu-
nun .içinde tutmak gayreti içinde bulunan 
gizli bir gayrete müsaade edemeyiz arkadaş
lar. (Bumun için istirham ediyorumı, bunu sa
yım komisyon geri lalsın, 'bu maddede hepimiz 
ıbulunalım orada ve bunu olgun bir hale 'geti
relim. Bence denklik, ilk güm izim veriılirken 
hepsi tamamlanmalıdır. Hastane açar gibi, ec
zane ıaçar 'gibi... Bu niçin Sağlık Bakanlığı bu 
(tes'ihatı ıgöstermez, diğer müesseseler? 

Binaenaleyh, hem bir .takrir verdim. Takri
rin maıhtevası şu : Okul tedrisata haşladığı an-
dan itibaren 'denkliği ikabul edilir. Ben özel 
okulu beğenmezsem çocuğumu elkıden tutar 
dilediğim okula' ıgötürürüm. Bunum muraka
besini vatandaş yapar; hem de Millî Eğitim 
Bakanlığımın murakabesinden çok daha üstün, 
Bugün, yüzlerce ortaokul vardır, yalnız bir mü
dürle kalmıştır. Bunları kim kapaıtacak? Ne
dir bu imtiyaz? Bundaki nitelik nedir? Eğer 
o seviyede bir özel okul istiyorlarsa Anayasa
da onu âmirdir - ki biz o seviyeyi beğenmiyo
ruz - o şekilde bir madde ile özel Okul Kanu
nunum getirilmesine lüzum yotu 55 maddelik. 
Diyecekti iki, «Millî Eğitim Bakanlığının kav 
bul ettiği1 esasları resmî okullara ,muva«i ola
rak, aynı nitelikte müfredat programlı ile, yö
netmeliği ile, öğreıtmenlerdeki evsafı ile, şu-
suyla, busuyla aynen kaibul edem her vatandaş, 
özel okul açabilir. Biz, bir maddelik bir ka
nun 'bekliyorduk. Maddelerin somlarıma kadar 
geleceğiz. Sadece okullardan ve Vekâlet erkâ
nımdan özel okullara öğretmem sevk ediyor. Ve 
Maarif Vekâletimin özel okullardan beklediği 
niteliğim dörtte biri kadar .niteliğe sahibolmı-
yam okullarımız! yüzde kırk, 'elli, altmış, sek
sen mıuvaıffakıyetsizlikle neticeleniyor ve bu
gün, her gün .radyolardan duyduğumuz, her 
mahalle köşesinde rasladığınız dersaneler Maa-* 
rif Vekâletinin beceriksizliği, başarısızlığı, 
muvaffakıyeıtsizliği yüzündendir. Bırakıyor, 
mütemadiyen ikmal, ikmal, ikmal1, 'bütüniemiie; 
ondam sorara hütün veliler çocuklarımı dersa-
nelero gönderecekler ve hoçalarımız da o dersaı-
nelerde hocalık ediyorlar, ücret mukabilimde. 
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Olamaz, bunlar, yeter artık, istirham ediyorum, 
Vekâlete, uymamasını rica ediyorum. Meclise ni-
yaJbeten vazife gören çok kıymetli Fetlhi Ülkü 
Bey arkadaşımdan, Dün Umum Müdür Beye
fendi ile görüştüm» «'Bizi mecbur etmeyiniz, 
Vekâletin bünyesinden şikâyet ettirmeyiniz, 
«Buna bir hal »çaresi bulunuz. Şu, şu, şu nokta
lar üzerinde durunuz.» 'dedim. Maalesef hiç 
oralı değiller, biraz evvel gittim, 'görüştüm, 
yine hâlâ aynı noktainazardalaır. Çok ' muhte
rem hocam da; «Efendim, onları meşgul etme^ 
yiniz diye 'bağırdı bendenize, çekildim. Bu defa 
•başka 'bir arkadaş konuşurken ayna hoca, geldi, 
orada aynı arkadaşları .meşgul etti. Demek iki, 
biz söylediklerimizle yaptıklarımız arasındaki 
farkı amlıyamıyacak kadar ileri 'gidiyoruz. 

Sayın Sözcü, kıymetli kardeşim, çok hürmet 
ettiğim Fethi Ülkü arkadaşım. Dert büyük. 
Eğer hu madde bu haliyle kaibul edilsin hu mem
lekette özel okulların yavaş yavaş kapatılması 
ile neticelenecektir. 30 seneden beri hizmet etti
ğim bir mesele üzerinde konuşuyorum. Bir in
san bir okulda öğretmenlik yapabilir, bir okulda 
müdürlük yapabilir; fakat özel okul münasebet
lerinin vekaletler arasında nasıl çelişmeler halin
de olduğunu, nasıl zorluklarla, nasıl akla, hafıza
ya, hayale gelmiyen, zorluklar çıkarıldığını, ancak 
başına gelen bilir. Bunların iburada sayılması 
mümkün değildir. Hangi arkadaş arzu ederse 
gelsinler, 18 sene Maarif Vekâleti ile bu mevzu
da mücadele ettikten sonra ancak namuslu bir 
müfettiş ismini hürmetle anarım, Tatar Osman 
adındaki bir zat, Maarif Vekâletine karşı fezle
kesi ile 112 sayfa tutan evrakı tahkikiyesi ile be
ni haklı çıkardı. Ondan sonra 18 sene yakamdan 
tutan Maarif Vekâleti yakamı bıraktı. Fakat ben 
de yılmadım. Fakat mücadele ile geçti bütün ha
yatım. Bu düşünceye sahip değil Maarif Vekâ
leti, onun eline vermiyeceğiz. Yetki kanunda ka
lacak. Kanunu güzel tatbik etti ne alâ, etmediği 
takdirde Meclis olarak Maarif Vekâletini bu ka
nunla tâyin ettiğimiz istikamete imâleye çalışa
cağız. Şimdiden bizim elimizden yetki alıyor, 
bir müfettiş iki dudak arasında dilediğini yap
sın diyor. Talini Terbiye Heyetine aittir muade
let. Söylesinler, şimdiye kadar (bu yetki neye ve
rilmiştir? Yoktur. 

Hürmetler ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet, Sayın Kodamanoğlu, 

bir hususu hatırlatmak isterim. Saat 19,00 da 
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Birleşimi kapatacağım. 10 dakika içerisinde ko
nuşmalarınızı sığdırabilir misiniz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU — özetliyebilirim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA

RI NURl KODAMANOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Vekâletimize tevcih edilen 
bâzı sualleri cevaplandırmaya çalışacağım. 

Bunlardan birincisi; Bakanlık kendi müesse
selerinde sağlıyamadığı seviyeyi niçin özel okul
larda aramaktadır, şeklinde tecelli ediyor. Bu 
vazifemiz, Anayasamızın 21 nci maddesiyle bize 
verilmiştir. Aynen okumak isterim, «özel okul
ların bağlı olduğu esaslar, Devlet okullariyle eri
şilmek istenilen seviyeye uygun olarak kanunla 
düzenlenir.» Binaenaleyh, bu tasarıda biz, Dev
let okullariyle ulaşmak istediğimiz seviyeyi esas 
almak zorundayız Hilâfına madde sevk etmek, 
Anayasaya aykırı hareket etmek olur. Bunu ya
pamazdık. 

İkinci nokta, öğretim kadrosu bidayette bu 
ehliyette midir? Bunu tesbit edeceksiniz. Eğitim 
ve öğretim imkânları var mıdır? Bunu tesbit 
edeceksiniz. O halde, bütün bu tesfoitlerin neti
cesi açılacak müessesenin gerçekten bir okul ola
rak işleyebilecek vasıfta olduğunu tâyine yarar
sa otomatikman muadelet vermemek nedendir?. 
Buyuruluyor. Sebebini arz edeyim : 

öğretim kadrosunun vasıflarının resmî kad
rolara eşit olması, tesislerin iyi bir okul için el
verişli olması o okulda önümüzdeki yıllarda ce
reyan edecek eğitim hizmetlerinin aradığımız se
viyeye uygun olması için kâfi bir teminat değil
dir. Birtakım zevat, resmî vazifeleri başında, 
arzu edilen seviyede hizmetleri yaptıkları halde, 
özel okullarda tadadına ilhtiyacolmıyan bâzı se
bep ve saiklerle vazifelerinde peşin bir garanti 
verildiği takdirde ciddiyetle yapmıyabilirler. 
Yapmazlar demek, istemiyorum. Yapmıyabilir
ler. Nitekim mazide resmî okullarımıza mensup 
birtakım öğretmenlerimizin vazife gördükleri bâ
zı okullar birer diploma satan müesseseler halin
de işlemişlerdir. Vazifenin iyi yapılmadığı tes
bit edildiğinde muadelet peşinen verildiği için 
öğrencilere her hangi bir muamele yapmak im
kânı bulunmıyacaktır. Bunun akıbeti; okul açı
lır açılmaz Türkiye'nin her yerinde sınıfta kal
mış, ya da o sınıfı yapamıyacağmı anlamış yüz
lerce çocuğun toplandığı bir eğitim kurumu ha-
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line gelmesidir. Ve birinci sınıflarını kurtaran 
bu öğrenciler ertesi yıl tekrar Devlet okulların
dan istifade etmek üzere bu müesseseyi terk ede
cekler ve böylece özel okulun kurucusu da ümidet-
tiği işletme imkânından mahrum olacaktır. 

REFET AKÖOY (Ordu) — Muadelet aran
masın demiyor. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURÎ KODAMANOĞLU — Muadeletin pe
şin verilmesi halinde hâsıl olacak arızayı arza 
çalıştım. 

REFET AKSOY (Ordu) — Verilmemesi ha
linde. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU — Onu da arz ede
ceğim müsaade buyurursanız. 

Şimdi bir diğer soru, Sayın Bilgin tarafın
dan tevcih Duyurulmuştur. Cevabını arza 
çalışayım : 

Bir veli, muadeleti kabul edilip edilmeyeceği 
belli olmıyan bir okula çocuğunu yazdırır mı? 
Eğer kurucuların şahsiyeti ve müessesenin im-
kânları, bu müessesenin muadelet alamıyacağı-
nı önceden belli edecek kadar fena değilse ço
cuklarını yazdırır ve şu ana kadar uyguladığı
mız rejim böyle olduğu halde, yüzlerce özel okul 
açıılmıştır ve veliler çocuklarını bu okullara pe
şin 'muadelet hakkı olmadığı halde yazda rmiaık-
tadırlar. Ve bu okullarımız bol bol öğrenci bu
labilmektedirler. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Ondan değil, 
ondan. Şimdi vakit kalırsa küsuratını arz ede
ceğim. 

HÜKÜMET ADINA MİLLÎ EĞİTİM BA
KANLIĞI MÜSTEŞARI NURİ KODAMANOĞ
LU (Devamla) — Müsaade ederseniz bir diğer 
hususu cevaplandırmaya çalışayım. Niçin (bir 
sene ile yetiinilmemiştir? Birinci sebebi, yemi 
kurulan bir okulu biraz uzunca süre ciddî bir 
murakabe altında tutarak müessesenin yerleşme
sinde, müesseseye yardımcı olmasıdır. 

İkinci sebebi de şudur: Bugün bir kısım resmî 
okullarımıza giriş imtihanları konulduğu için bâ
zı öğrenciler, resmî müesseselere kaydolma imkâ
nını bulamamaktadırlar. Bundan doğan bir ta
lep fazlalığı, yeni birtakım özel okulların 'açıl
masını teşviik eder bir unsur halindedir. Eğer 
bir yıllık bir muadeletle yetinilirse, birinci yıl 
kayıt ve kabul yapan okullar, bu öğrencilerini 
ikinci sınıfa geçirdikten sonra tekrar kütleler 
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halinde resmî okullara dönüş olacaktır ve böy
lece yeni açılan okul, resmî okullara giriş im
tihanlarından ısarfınlazar etmeyi sağlayıcı bir 
geçiş tedbiri giibi ortada kalacaktır... Hiç şüp
hesiz böyle bir gidiş, hem kurucunun ümidetti-
ği müessesenin selâmetle İşlemesi imkânını sel-
bedecektir, helm de eğitim düzenimizi bozacak
tır. 

Bu tasları kabul edildiği takdirde özel okul
ların yavaş yavaş kapanacağı tahminine iştirak 
edemediğimizi arz etmek işitiyorum. Sebebine 
gelince; bu tasları bugüne kadar uygulanan fiilî 
rejime her hangi bir yeni kayıt eklememekte-
dir. Halen uygulanmakta olan rejim, Anayasa
mızın emri dolayısiyle kanun halinde ted
vin edilmek istenilmiştir. Bu itibarla şimdiye 
kadar özel ofcullarımızan gelişmesine engel ol
madığı bizzat mazideki inkişafla sabit olan bu 
hükümlerin bundan sonra da bu -müesseselere 
zarar vermiiyeceği açıktır. Teşekkür ederim, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir soru var Sayın Kodaman. 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Giriş im-

tihaını olmıyan kaç tane özel oikul vardır? Lüt
fen isimleri ile 'öğrenmek isterdim. 

HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EĞİTİM BA
KANLIĞI MÜSTEŞARI NURİ KODOMANOĞ-
LU (Devamla) — Şu anda sayılarını hatırlıya-
mryacağım. Fakat, genellikle Türk özel okul
larında giriş imtihanı yapmıy ani arın sayısı, gi
riş imtihanı yapanlardan daha fazladır. 

ALÎ İHSAN BALIM (Devamla) — Ben de 
bunun aksini biliyordum, onun için. sönmüştüm. 

HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EĞİTİM BA
KANLIĞI MÜSTEŞARI NURİ KODOMANOĞ-
LU (Devamla) — Maruzatım kayıtlarımıza uy
gundur. 

BAŞKAN — Sorunuz Sayın Arar, fakat kı
sa, olsun lütfen. Buyurun. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Gerek velinin 
ve gerekse öğrencinin kaybolan hukukuna ce
vap verilmemiştir tasarıda, demiştim. Bu hu
susu yine cevaplandırmadılar. Yalnız, bu ço
cukların durumu ne olacak? Hak ve hukukları 
zaruri blir çok sebebpler tahtında reddedilecek
tir. Sonra, bu okullar bir deneme mahiyetin
de midir? Niçin açılıyor? Ve niçin çocukların 
velileri güç durumlara düşürülür? Böyle hiç
bir şekilde kaıtliyet ifade etmiyen ve muhtelif 
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(birtakım kelimelerin bir ianaiya getirilip 'bunla
rın bir kanun metni haline getirilmesinin se
beple ı1i nedir? 

HÜKÜMET ADINA MİLLÎ EĞİTİM BA
KANLIĞI MÜSTEŞARI NURÎ KODAMANOĞ 
LU (Devamla) — Muadeleti kabul edîlmiyen bir 
okulun öğrencisinin bir yıl sürece eğitimden 
edindiği istifadeler tamamiyle dikkate alınmı-
yacak değildir. Bu öğrenci bir başka okula git
tiği takdirde eğitimden edindiği istifadenin sevi
ye ve derecesini o okulda yapılacak bir imtihan
la ispat edecek ve istikbalini teminat altına ala
bilecektir. Ancak, muadeletinin tanınmamış ol
ması, öğrenciye bir imtihan külfeti yüklemekten 
ibarettir, öte yandan bu tip külfetlerin dahi öğ
rencilerimize yüklenmemesi için özel okulların 
'bütün ciddiyetle muadelet esasları içerisinde iş-
liyebilecek tesisler halinde kurulabilmesi için 
âzami dikkat, tasarıda gösterilmiştir. 

Bir sonuncu nokta olarak arz etmek isterim. 
Mazide özel okullarla ilgili birtakım idari dâva
larda, tasarrufu yapanların, eğer varsa, yanlış 
istimallerinin kontrol yolu, idari dâva yolları ve 
Yüksek Meclisin murakabe imkâniyle sağlanabi
lir. Yoksa maksat, bu tip müesseseler hakkında 
birtakım disiplin altına .alıcı tedbirlerle onu 
bertaraf etmek değildir. 

Teşekkür ederim. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Bir soru sor
mak, istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Bu kaideye 

göre muadeletini kaybetmiş olan bir mektepten, 
başka bir mektebe gidenlerin, bu gittikleri yer
lerde imtihanla aynı sınıfa alınacaklarına dair 
kanunda bir madde olmadığına göre, bunu ka
nunla nasıl tesbit edeceksiniz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURÎ KODAMANOĞLU — Bu hizmet ile ilgi
li bir kanun maddesine ihtiyaç yoktur. Genel sa
lâhiyet hükümleri Millî Eğitim Bakanlığını böy
le bir tasarrufa mezun kılmıştır. 

HASAN AKS AY (Adana) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HASAN AKSAY (Adana) — Komisyon 

Sözcüsü demin buyurdular ki, böyle bir muade
let tesbit edilmediği takdirde dışarıda hiç oku
mamış bir kimsenin imtihana girişi gibi girerler. 
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BAŞKAN — Yok öyle bir şey efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

NURİ KODAMANOĞLU — Tekrar arz etme
me müsaade buyurursanız, muadeleti kabul edil
memiş bir okulun muadeleti kabul edilmemiş sı
nıfına ait iktisaplar, imtihana tabi tutulur. Ya
ni kanaat notlariyle geçme esası dikkate alınmaz, 
çocuk, iktisabını ispatla mükelleftir. Ve Sayın 
Sözcünün ifadeleri de mâruzâtımın tam istika
metindedir. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan bir soru da!ha sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balım, demin niye sorıı-
Larınızı birbiri arkasına sormadınız1? 

ALİ İHSAN BALIM (Devamla) — Efendim 
izahat sadedinde olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ALİ İHSAN BALIM (Devamla) — «Muade

leti tanmmıyan bir okuldan ayrılan bir öğrenci 
resmî okullardan birine gireceği zaman, ayrıldığı 
okuldaki iktisabına göre imtihanla yeni okula 
girer» buyurdular. Acaba böyle hiçbir şekilde 
okula uğramamış yani özel bir okula uğramamış, 
sadece «ben bir ilse, ben bir ortaiokul mezuniyet 
imtihanına girmek istiyorum» diyen bir vatan
daşa da tatbik edilemez mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Hiçbir 
okula uğramamış vatandaşlarımız, iktisaplarını 
okul bütünleri halinde ispatla mükelleftirler. Üç 
sınıfta birden ispatla mükelleftirler. özel bir 
okuldan istifade ettiğini iddia edenlerse istifade 
ettikleri sınıfın iktisabını ispatla mükelleftirler. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim açık oylamaların so
nucunu arz ediyorum. 

Hariçte çalışan işçilere konut tedariki kredisi 
açılması ve ikrazda bulunulması hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına 240 arkadaşımız ka
tılmış 232 kabul, 3 ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. 
Böylece tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Cumlhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ida
re Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe kanun tasarısına 
bağlı (A/l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 218 
arkadaşımız katılmış, 208 kabul, 5 ret, 5 çekin
ser oy çıkmıştır. Aranılan nisap temin edileme
diği için gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Cumlhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin Millet Meclisinin 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l ) cari harcamalar işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının oylamasına 187 arkadaşımız katılmış 
175 kabul, 5 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. Aranı
lan nisap temin edilemediği için gelecek birle
şimde tekrarlanacaktır. 

C. Senatosu İdare Âmirlerinin 1964 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin oy
lamasına 172 arkadaşımız katılmış, 161 kabul, 6 
ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. Aranılan nisap te
min edilemediği için gelecek birleşimde tekrarla
nacaktır. 

Vaktin geçmiş olması dolayısiyle 3 Tem
muz 1964 Cuma (günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 

6. DÜZELTÎŞ 

22.6.1964 tarihli 110 ncu Birleşim tutanağı 
sonuna bağlı 626 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltiş yapılacaktır : 
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Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve ikrazda bulunması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Kamın kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 240 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 199 
Açık üyelikler : 11 
[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım GKilek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAK 
Veli Başaran 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın iBolafc 
Gökhan Evliyaoğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha, 
Kâmil înal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai îskenderoğlu 
Vef ik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Oanbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahımet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
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Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
tsmail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOOAELI 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran 
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Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakilı Özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli'kaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğh 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
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MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihiıttin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 

[Reddedenler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

[Çekinserler] 
MARAŞ 

Enver Kaplan 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

YOZGAT 

tsmail Hakkı Akdoğan 
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I Oya katılmvy anlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay (1.) 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan (I.) 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman ©ölükbaşı 
Bülent Ecevi't (B.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t. Ü.) 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Aveı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (1.) 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin O'k (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ab dur rahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necini ökten (i.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan (1.) 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

Ömer Faruk Sanaç 
Kemal iSatır (ıB.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (1.) 
Ali İhsan Göğrüş (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
(t.) 
Saadet Evren 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper (1.) 
Hüsamettin Tiyanşan 

Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lelbit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay (1.) 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Mekki Keskim 
(©aşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 
îamet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şalhin (B.) 
İlhan Te'kinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

M. Meclisi B : 118 
ORDU 

Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Siruuen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

2 . 7 . 1964 0 : 1 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

İbrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TERÎRDAĞ 
Fethi Mıahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocameımi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven (1.) 

Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli fi.) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin G-örerit-aş (1. Ü.) 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 

Aydın 
.frrzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 

Manisa 
Muş 
Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

11 
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M. Meclisi B : 118 2 . 7 . 1964 O : 1 
C. Senatosu ve M. Meclisi tdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel

de değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğru 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
I. Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Ilışan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

Üye sayım : 450 
Oy verenler : 218 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 5 

Çetdnserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 221 

Açık üyelikler : 11 

[Kabul edenler] 
1 ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

riilmi Aydmçer 
Mel âh at Gedik 
Mustafa Şükrü Koç, 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
1 Edip Rüştü Akyürek 
1 Sadrettin Çanga 

İbrahim Öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
| Nuri Alııskalıoğlu | 

1 Muzaffer Dündar 
DENİZLİ 

Remzi Şenel 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Recai Islkenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir GiritlioğİTj 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cetınalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçükcr 
Nureddin özdemir | 

1 HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğün 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arşları 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
1 Ziya Altınoğlu 
1 Suphi Baykam 

Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin D emi ray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Mulıiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sabahattin Orhon 

İZMİR 
Osman Sabri A dal 
Şeref Ba'kşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Muısıtafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
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Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Güm üş p al a 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Talisin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cali it Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

M. Meclisi B : 118 
MALATYA 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

2 . 7 . 1964 O : ] 
NİĞDE 

Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ala Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğhı 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

Rahmi Günay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâimiran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bul an a İp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Rainiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeeibilgin 

ADANA 
Has&n Aksay 
AFYON KARAHİSAR 
ŞevM Güler 

ANKARA 
Ahmet Üstün 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 

İZMİR 

Mehmet Ali Aytaş 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 

I 
[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. K. Küçüktepepmar 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay (1.] 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
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Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan (I.) 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovau 
ibrahim Sıtkı Hatipoğ-
oğlu 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörül< 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kava Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLIS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki BaİJtaeıoğlu 
Turgut Çulha 
Keimal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (I.) 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neemi öktem (I.) 
ihsan Tombug 

DENÎZLI 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
(D 
tsmail Ertan 
tbrahim Koeatürk 
Hüidai O M (B.) 
Â'tıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan (I.) 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müfitügil 
öımer Faruk Sanaç 
Keırnal ıSaJtıır (fi.) 

ERZURUM 
Erıtuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

Celâlettin üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(D 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü (t.) 

GÎRESUN 
Ali Cüce oğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlı 
Abdul Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazdıar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
(t) 
Saadet Evren 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper (I.) 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Salbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

ÎZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay (I.) 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
ismet inönü (Başbakan) 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğhı 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şaıhın (B.) 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

M. Meclisi B : 
ORDU 

Orhan Naim Hazine 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Baş 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

118 2 . 7 . 1964 0 : 1 

dar 

•can) 

Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlıı 

D i l l i 1 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

[Açık 

Aydın 
Erzurum 

Hatay 
İsparta 
istanbul 
tzmir 

»«— 

Cemil Karahan 
SİVAS 

İbrahim Göker 
Sebatı Has.taoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Sclâhattin Güven (I.) 

üyelikler] 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 11 

Nazmi öktem 
Ahmet Şener / 

Zeki Yağmurdereli (t.) 
URFA 

Osman Ağan 
At al ay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Afcbıyılkoğlu 
Ahmet Tmhtakılıç 

VAN 
ihsan BedirhanoğTu 
Muslih Görentag (I.Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat ı 
Suphi Konak 
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M. Meclisi B : 118 2 . 7 . 1964 O : 1 
C. Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Millet Meclisinin 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l cari harcamalar) işaretli cetvelde değişiklik yapılması ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 

Kanuna verilen oyların sonucu 

(Yeler çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katıl mıy ani ar 

Açık üyelikler 

450 
187 
175 

5 
7 

252 
11 

[Kabul edenler] 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Reeai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlıı 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

1 GÜMÜŞANE 
[ Necmeddin Küçüker 

Nureddin özdemir 
HATAY 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

•l>/Uftı A İ f f t T f T 

İSTANBUL 
Zıya Altmoghı 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
T7T il „ i. i. * T7" ' / "i ' * 1 

Falhrettın Kerim Gokay 
Muhiddin Güven 
AH Coşkun Kırca 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
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Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-

manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

Sadi Pehlivanoğlu •' 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 

İZMİR 

Mehmet Ali Aytaş 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
Ahmet Üstün 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Çekinser] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 

[Oya kaUlmıyanlar] 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 

KONYA 

irfan Baran 

Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
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Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimycli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

M. Meclisi B 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi GüldoğaD 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Uzcr (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMtfŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
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Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozıbeyli 
'Bşk. V.) 

Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktcm 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebi t Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turban Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruik Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin A'kyurl 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
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MARDİN 

Vahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 

Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp (l.Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
ibrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 

Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztraJk (B.) 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulus oy 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Trabzon 
Zonguldak 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanb 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslihittin Görentaş 
( t Ü.) 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 

Yekûn 11 

»e-« 
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C. Senatosu İdare Âmirlerinin, 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğln 
Oavit Oral 
Ahmet Savruıı 

AĞRI 
Hıza Pol'at 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahirn Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedük 
Mustafa Şükrü Koç 

kanun teklifine (M. Meclisi Sıra Sayısı : 724) 

(Yel 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 172 
Kabul edenler : 161 

Reddedenler : 6 
ÇeMnserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 267 
Açık üyelikler : 1 1 

(Kabul edenler] 
1 Nedim Mürcn 

ismet Sezgin 
BALIKESİR 

Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİTLİS JJJL X JUXM 
"\ İt " 1 1 f\ 1 
Mııştaik Okumuş 

BOLU W J J w 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürck 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Rahımi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlıı 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Reeai Iskenderoğlu 
Vefik Pkinçcioğlu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Periuçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şeııyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaicılar 
Seyfi Öztiirk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Naînı Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüke r 
Nureddin Özde mir 

HAKKARİ 
Ahmet Z ey d an 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
3 

Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

verilen oyların sonucu 

u- çoğunluk yoktur.) 

| İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Berfcan 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Derniray 
Orhan Eyüboğiu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 

İZMİR 
Osman Sabri A dal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakgık 
Muzaffer Döşemeci 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
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ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlıı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Kesat özarda 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

URFA 
Kadri Eroğan 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

M. Meclisi B : 118 
1 MARAŞ 1 

Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
| Sami üztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Refet A'ksoy 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğiu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner j 

LNA 

ty 
•D ATTtSAT? 
r 

İLNA 

amüftüoğlu 
PT 
AJL 

gör 

AYD 
Reşat özard 

flfYRl 
U v A l 

Muzaffer Dü 

[Çekim 
ERZUI 

Nihat Diler 
ntlnvrtT*! 
vrUİVlUÇ 

Sabahattin S 

Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğîn 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişeıhirlioğlu ; 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepjnar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz ' ^ 
Mehmet özbay (1.) 
Ali Turanlı 

[Oya kat' 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan (1.) 

AMASYA 
İsmail Sarıgöî 
Nevzat Şener (î.) 
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SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

Burhan Apaydın I 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet üstün 
Abdülhak Kemal Yörüli 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuraaı Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğln 
Mehmet Ali Pestil ci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimo&lu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut (I.) 

Imıy anlar] 
ANKARA 
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Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan EvHyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(t) 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş > 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (I.) 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezdin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (I.) 
ihsan Tombnş 

DENİZLİ 
Sınan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 

Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şenimiz Arslan (t.) 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftütgil (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer (B.) 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (I.) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köy m en 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoglıı 
(t) 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

2 . 7 . 1964 0 : 1 
İSPARTA 

Sadettin Bilgiç 
İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
a.) 
Saadet Evren 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (t.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Salbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 
Lefbit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 

Fethi Doğançay (I.) 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 

Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (ıB.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Melhınet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğru 
Enver Kaplan 

- 5 0 4 - , 



MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
$evki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (I.) 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şalhin (B.) 
İhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

M. Meclisi B : 118 
RİZE 

Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 

Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 

Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

2 . 7 . 1964 0 : 1 
SÎVAS 

İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kooamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven (1.) 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner . 
Zeki Yağmurdereli (1.) 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Taihtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (1.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ ONSEKÎZlNCt BÎRLEŞÎM 

2 . 7 . 1964 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKtNOl DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

X I . — Hariçte çalışan işçilere konut kre
disi açılması ve ikrazda bulunulması hakkında 
kanun tasarısı (1/669) (S. Sayısı : 708) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
X I . — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi îdare Âmirlerinin, 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/720, C. Senatosu 2/129) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 722 C. Senatosu S. Sayısı : 464) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1964] 

X 2. — C. Senatosu ve Millet Meclisi îda
re Âmirlerinin, Millet Meclisinin 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l cari harcamalar) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması ve bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (M.Meclisi 2/702, C. Senatosu 
2/130) (M. Meclisi S. Sayısı 723, C. Senatosu 
S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1964] 

X 3. — C. Senatosu îdare Âmirlerinin 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/717, C. Sena
tosu 2/130) (M. Meclisi S. Sayısı : 724, C. Se
natosu S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1964] 

4. — Bursa Mlletvekili İbrahim Öktem ve 
3 arkadaşının, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu-
nın Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tekeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/433, C. Sena
tosu 2/100) (M. Meclisi S. Sayısı : 379 a birinci 
ek, C. Senatosu S. Sayısı : 327) [Dağıtma tari
hi : 30 . 6 .1964] 

5. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda de
ğişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarihli ve 
206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici ikinci mad
delerinin kaldırılmasına, dair kanun tasarısı hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında M. 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/623, C. Senatosu 1/408) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 631 e birinci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
465) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1964] 

6. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arkadaşı
nın, 5587 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun 5587 sayılı Harçlar Ka
nununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile 
C. Senatosunca yapılan değişikliklere dair Millet 
Meclisi (1) numaralı Vergi Reform Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/395, 2/305, 
2/321; C. Senatosu 1/376) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 282 ye birinci ek C. Senatosu S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1964] 

X 7. — özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmmet menfaatine 



hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15.1.1964] 

X 8. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlanndan üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

9. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 1 T O / 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : / ift 
C. Senatosu idare Âmirlerinin, 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/717; 

C. Senatosu 2/130) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 468) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 6 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3866 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 14 . 5 . 1964 gün ve 2/717-3 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun teklifinin Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 25 . 6 . 1964 tarihli 79 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (1İİ2İ1) 
Kaibul : ÎIB 
Bet r 2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M M. 

Karma Bütçe Komisyonu 29 . 6 . 1964 
Esas No. : 2/717; C. S. 2/130 

Karar No. : 410 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Cumihuriyet Senatosunun 25 . 6 . 1964 tarühli 79 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 1964 
yılı Bütçe Kanununa 'bağlı .(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 'hakkındaki kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. §. Ağanoğlu 

•• mu» ıı 



Dönem : 1 " 7 0 0 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : /JL6 
C. Senatosu ve M. Meclisi İdare Âmirlerinin, Millet Meclisinin 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A l cari harcamalar) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması ve bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

2 /702; C. Senatosu 2/129) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 462) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 6 . 1961 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3867 

KARIMA (BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 14 . 5 . 1964 gün ve 2/702-5 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun teklifinin Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 25 . 6 . 1964 tarihli 79 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Boş 

(119) 
116 

'2 
2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M M. 

Karma Bütçe Komisyonu 29- . 6 . 1964 
Esas No. : 2/702; C. S. 2/129 

No. : 411 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumlhuriyet Senatosunun 25 . 6 . 19164 tariOıli 79 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen Î964 
yılı Büt'çe Kanununa 'bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması "hakkındaki kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. Ş. Ağanoğlu 



Dönem : 1 7 0 0 
Toplantı : 8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : f LJL 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi 2/720; C. Senatosu 2/129) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 464) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 6 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3865 

KARMA BÜTOE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 14 . 5 . 1964 gün ve 2/720-4 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağh (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun teklifinin Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 25 . 6 . 1964 tarihli 79 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek- dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 
Açık oy neticesi 
Kabııl 
Ret 

116 
2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

• T. B. M M. 
Karma Bütçe Komisyonu 29 . 6 . 1964 

Esas No. : 2/720; C. S. 2/131 
No. : 409 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumlhuriyet iSenatosunun 25 . 6 . 1964 tarihli 79 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 19'64 
yılı Bütçe Kanununa Tmğlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. S. Ağanoğlu 



Toplantı : 3 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 379 a | nci ek 

Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 3 arkadaşının, 3512 sayılı Ce
miyetler Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi 2/433; C. Senatosu 2/100) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 337) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.1. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2712 

MLIıEFT MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 7 . 9 . 1963 gün ve 4607-23231 sayılı yazınıza karşılıktır : 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 neu maddesinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi Oumhuri yet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 1 . 1964 tarihli 
23 ncü Birleşiminde ismi değiştirilerek ve acık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 29 . 6 . 1964 
Esas No. : 2/433 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletlvekili İbrahim öktem ve üç arkadaşının 31512 sayılı Cemiyetler Kanununun Ana
yasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifinin Mîllet Meclisince kabul olu
nan metni Cumlhuriyelt 'Senatosunun 3 Ocak 1964 tarihli 2(3 ncü Birleşiminde, kanun teklifinin sa
dece -başlığı değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonumuz, kanun teklifinin başlığında Cumhuriyet Senatosunca yapılmış (olan 
değişikliğin benimsenmesini Genel Kurulun tasvibine arz etmeyi uyigun görmüştür, 

Genel Kurulda öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Y. Konya Siirt 
Sözcü /. Kabadayı C. Aydın • 

Erzurum 
A. Şenyurt * i 



— 2 — 
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

KANUN BAŞLIĞI 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 

teklifi 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ KANUN BAŞLIĞI 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci mad
desinin kaldırılması ve 29 ncu maddesinin değiş

tirilmesi hakkında Kanun 

Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

Kanun başlığı : Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun kanunun başlığında yaptığı deği
şikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE % — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 379 a 1 nci ek) 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 282 ye I nci ek 

Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve iki arkadaşının, 5587 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci mad
desini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair ve 
Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun 5587 sayılı Harçlar Ka
nununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştiril
mesine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ile C. Senatosunca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
(1) Numaralı Vergi Reform Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/395, 2/305, 2 /321; C. Senatosu 1/376) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 438) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8.5. 1964 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 3332 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27 .1.1964 gün ve 4324 - 22042 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Harçlar kanunlu tasarısının Millet Meclisince kaJbul olunan ımetni, Cumhuriyet Senatosu Gfc-

nel KuıtulMnlun 7.5.1964 tarihli 70 nci Birleşiminde değiştirilieirek kabul edilmiş, dosya ili
şikte sıuntılimtuışttur. 

Arz ederim. 
Enver Aha 

(Junuhu'i'i-vcit Senatosu Başkam 

NOT : Açık uya arz edilen maddelere ait oy pusluları ilişiktir, 

1 Nulmaralı Vergi Reform Gleçici Komisyontu raporlu 

Millet Meclisi 
l Numaralı Vergi Reform 25 . 6 . 1964 

Geçdci Komisyonu 
Esas No. 1/395 

Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.5 .1964 tarihli ve 70 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen Harçlar kanunu tasarısı Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuz
da tetkik ve müzakere edildi. 



Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 1, 2, 9, İH, 12, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 32, 37, 43, 51, 
62, 63, 65, •68, 70, 77, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 98, 105 ve 123 ncü maddelerinde yaptığı değişikliklerle 
] , 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9 sayılı tarifelerde yaptığı değişiklikleri benimsemiş ve aynen kabul etmiştir. 

öncelik dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Ankara 
M. Ete 

Ankara 
/. Gence 

izmir 
M. Uyar 

Sözcü 
Aydın 

N. Müren 

Çankırı 
R. inceler 

• İmzada bulunamadı 

Konya 
B. özal 

Kâtip 
Burdur 

N. Yavuzkan 

Erzurum 
T. Tölli 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

'imzada bulunamadı 
Van 

Ş. Kö$$reisoğlu 

Adana 
Söz halkikıım nıaihfuiz'dur 

Y. Ahtimm* 

Gaziantep 
M. San 

imzada bulunamadı 

Sivas 
B. Günay 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Harçlar kanunu tasarısı 

Kanunun §ümulü 

MADDE 1. — Bu kanuna Jgöre alınacak 
harçlar aşağıda gösterilmiştir : 

1. Adliye hardan, 
2. Noter harçları, 
3. Vergi itiraz harclan, 
4. Tapu ve Kadastro harclan 
5. Konsolosluk harclan, 
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dış

işleri Bakanlığı tasdik harclan, 
7. Gemi ve liman harclan, 
8. îmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma 

harclan, 
9. Trafik hardan. 

BİRİNCİ KISIM 

Adliye harclan 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 2. — Adliye işlemlerinden bu ka
nuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, 
adliye harçlarına tabidir. , 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hak
ların hüküm altına alınması halinde de, celse 
harclan haricolmak üzere (1) sayılı tarifeye 
göre haro alınır. 

Tashihi karar 

MADDE 9. — Tashihi karar talebinin ka
bulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edi
lirse, temyiz olunan hükümden alınmış olan 
hare kadar yeniden haro alınır. 

Mükellef 

MADDE 11. — Genel olarak Adliye harç
larını dâvayı açan veya harca mevau olan işle
min yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükel
leftir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Harçlar kanunu tasarısı 

Kanunun Şümulü 

MADDE 1. — Bu kanuna göre alınacak 
harçlar aşağıda gösterilmiştir : 

1. Yargı harclan, 
2. Noter harclan, 
3. Vergi itiraz harçları, 
4. Tapu ve Kadastro harclan, 
5. Konsolosluk harclan, 
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dı

şişleri Bakanlığı tasdik harçları, 
7. Gemi ve liman harclan, 
8. Îmtiyazname, ruhsatname ve diploma 

harclan, 
9. Trafik harclan. 

BİRİNCİ KISIM 

Yargı harclan 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 2. — Yargı işlemlerinden bu kanu
na bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı 
harçlarına tabidir. 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hak
ların hüküm altına alınması halinde de, celse 
harclan haricolmak üzere (1) sayılı tarifeye 
göre haro alınır. 

Tashihi karar 

MADDE 9. — Tashihi karar talebinin kabu
lü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, 
temyiz olunan hükümden alınmış olan hare ka
dar yeniden haro alınır. 

Mükellef 

MADDE 11. — Genel olarak yargı harçla
rını dâvayı açan veya harca mevzu olan işlemin 
yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alı-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 



Millet Meclisinin kabul elliği metin 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alı
nacak harçlar, vesayet altındalri şahsa izafe
ten vasiden alınır. 

Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapı
lacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yok
sa lehine işlem yapılan kişilerden aİmır. 

Gelse harçlarında mükellef 

MADDE 12. — Hukuk ve Ticaret mahke
melerinde celse harcı, muhakeme tarafların 
talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise 
taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan 
bir keyfiyetin yapılmamış olmasından dolayı 
talik edilmişse talika sebebiyet veren taraftan 
alınır. , 

Her iki halde talika vekiller sebebiyet ver-
mişse celse harcı vekillere tahmil olunur. 

Vekil veya taraflara tahmil olunan celse 
harcı mütaakıp iki celsede ödenmezse bir misli 
fazlası ile alınır ye harcın bu miktar üzerinden 
tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar 
verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbeıtleri 

IHarc alma ölçüleri 

MADDE 15. — Adliye hardan (1) sayılı 
tarife de yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiye
tine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Tahliye dâvalarında değer 

MADDE 17. — 'Gayrimenkulun tahliye dâva
larında, mukavele olsun veya olmasın bir yıllık 
kira bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı alınır. 

Gayrimenkul veya, gemilerin tahliye ve teslimi 

MADDE 18. — Bir gayrimenkulun veya bir 
geminin tahliye ve teslimine dair olan icra ta
kiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, 
yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel 
üzerinden hesaplanır. Haczedilen gayrimen-
kûllerin idaresi sırasında kiralarından ödenen 

Cu'mlıuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

nacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten 
vasiden alınır. 

Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapı
lacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, 
lehine işlem yapman kişilerden alınır. 

(•else harçlarında mükellef 

MADDE 12. — Hukuk ve ticaret mahkeme
lerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep 
ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise ta
raflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir 
işlemin yapılmamış plmasmdan dolayı talik 
edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alınır. 

Her iki halde talike vekiller sebebiyet ver-
mişse celse harcı vekillere yüklenir. 

Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı 
mütaakıp iki celsede ödenmezse bir misli f azla-
sijyle alınır. Ödenmediği takdirde harcın bu 
miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere 
yazılmasına karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nis'betleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 15. — Yargı harçları (1) sayılı ta
rifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyeti
ne göre maktu esas üzerinden alınır. 

Tahliye dâvalarında değer 

MADDE 17. — Gayrimenkulun tahliyesi dâ
valarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın 
bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilâm 
harcı ailınır. 

Gayrimenkıd veya gemilerin tahliye ve teslimi 

MADDE 18. — Bir gayrimenkulun veya bir 
geminin tahliye ve teslimine dair olan icra ta
kiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, 
yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel 
üzerinden hesaplanır. 
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verg'i ve resimlerle alacaklıya verilen paralar 
bu bedele eklenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harem ödenmesi 

ödeme usulü 

MADDE 25. — Adliye harçları ilgili kâğıt 
ve belgelere hare pulu yapıştırılmak suretiyle 
ödenir. 

Ödeme yeri 

MADDE 26. — Adliye harçları harca konu 
olan işlemleri yapan mahkeme ve daireler ta
rafından alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde 
yerine o hüküm uygulanır. 

Nolman teshil edilen değer üzerinden harcın 
ödenmesi 

MADDE 30. — Muhakeme sırasında tesbit 
olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen de
ğerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse 
için mahkemeye d(;vam olunur, takibeden cslsa-
ye kadar noksan değer üzerinden peşin karar 
ve ilâm harcı tamamlanmadıkça dâvaya devanı 
olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 409 ncu maddesi uyarınca dosyanın muame
leden kaldırılmasına karar verilir. Sözü geçen 
maddede de gösterilen süre içinde dosyanın mu
ameleye konulması, noksan olan harcın öden
mesine bağlıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Harcı ödenmiyen işlemler 

MADDE 32. — Adliye işlemlerinden alına
cak harçlar ödenmedikçe mütaakıp işlemler ya
pılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen 
harçları diğer taraf öderse işleme devam olun
makla beraber bu para mahkeme neticesinde 
ayırca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde 
nazara alınır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 

Harem ödemıniıesli 

ödeme usulü 

MADDE 25. — Yargı harçları ilgili kâğıt 
ve belgelere hare pulu yapıştırılmak suretiyle 
ödenir. 

Ödeme yeri 

MADDE 26. — Yargı harçları harca konu 
olan işlemleri yapan mahkeme veya daire ta
rafından alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde 
yerine o hüküm uygulanır. 

Noksan tesbit edilen değer üzerinden 
harem ödenmesi 

MADDE 30. — Muhakeme sırasında tesbit 
olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen de
ğerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse 
için muhakemeye devam olunur, takibeden cel
seye kadar noksan değer üzerinden peşin ka
rar ve ilâm harcı tamamüıanmadıkça dâvaya 
devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 409 ncu maddesinde gösterilen sü
re içinde dosyanın muameleye konulması, nok
san olan harem ödenmesine bağlıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Harcı ödenmiyen iğlemler 

MADDE 32. — Yargı işlemlerinden alınacak 
harçlar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapıl
maz. Ancak İlgilisi tarafından ödenmiyen harc
ıları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla 
beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca 
bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara 
alınır. 
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Süresinde ödenmiyen harçlar 

MADDE 37. — Bu kanunda ödeme zamanı 
gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, 
ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin 
sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile 
o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar ver
gi dairesinde tahsil olunur* 

Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mü
kellefin soyadı ve adı ve en. son ikametgâh ad
resi açık olarak gösterilir.x 

Çeşitli işlemlerde değer 

MADDE 43. — Tarifede yazılı nispî harçla
rın hesabında, sulh işlemlerinde, sulh olunan be
del, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda 
mukaveledeki süreye göre kira karşılığının top
lamı, süre belli değilse bir yıllık kira, hizmet 
akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, 
süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, sermeye 
şirketlerinde konulan ve ileride konulması ta-
ahhüdedilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla 
irat bağlanmasında bir yıllık irat tutan, harca 
esas olur. 

KiralamanuTüfevir ve bozulmasında geri ka
lan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız ar-
tmlan kısma ve sermaye paylaşılmasında mev
cut miktara göre hare alınır. 

Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 

MADDE 51. — Noterler, gördükleri işlere 
karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldık-
lan harçların nispî harçlarda yüzde otuzunu, 
maktu harçlarda yüzde beşini noter ücreti ola
rak alırlar. 

Hare pullanndan dolayı beyiye aidatı yüzde 
ondur. 

İpotekli gayrimenkuîler 

MADDE 62. — Rehin ile takyidedilmiş bir 
gayrimenkulun bağışlanmasında, bağışlama ya
pıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı 
gayrimenkulun mukayyet kıymetinden indirilir. 

JA. Meclisi ( S. S 
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Süresinde ödenmiyen harçlar 

MADDE 37. — Bu kanunda ödeme zamanı 
gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, 
ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin 
sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı 
ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar 
vergi dairesince tahsil olunur. 

Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, 
mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgâh 
adresi açık olarak gösterilir. 

Çeşitli işlemlerde değer 

MADDE 43. — Tarifede yazılı nispî harcla-
nn hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan 
bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralar
da mukaveledeki süreye göre kira karşılığının 
toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira tuta-
n, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücre
tin toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret 
tutarı, sermaye şirketUerinde konulan ve ileride 
konulması taahhüdedilen sermayenin toplamı, 
kaydı hayatla irat bağlanmasında bir yıllık 
irat tutan, harca esas olur. 

Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan 
süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artın-
lan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut 
miktara göre hare alınır. 

Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 

MADDE 51. — Noterler, gördükleri işlere 
karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre al-
dıklan harçların nispî harçlarda yüzde otuzu
nu, maktu harçlarda yüzde beşini, noter ücreti 
olarak alırlar. 

Hare pullarından dolayı beyiye aidatı ytba-
de beştir. 

İpotekli gayrimenkuîler 

MADDE 62. — Rehin ile takyidedilmiş hit 
gayrimenkulun bağışlanmasında, bağışlama ya
pıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı 
gayrimenkulun mukayyet kıymetinden indinU 
lir. 
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Kayıtlı değer 
MADDE 63. — Bu kânunda sözü edilen «ka

yıtlı değer» deyimi Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre tesbit edilen vergi değerlerini ifade 
eder. 

Tashih harcı 
MADDE 65. — Tapu sicillinde kayıtlı arsa 

ye arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve 
sair tesislerin tecilinde tashih harcı alınır. 

Kadastro harçlarında ödeme zamanı 
MADDE 68. — Kadastro harçları tahakku

kundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak 
kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu 
süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik adı
na yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanununun muafiyet hükümleri 
saklıdır. 

Ahdin daire dışında yapılması 
MADDE 70. — Tapu memurlarının istek üze

rine akit yapmak için daire dışında bir yere 
gitmeleri halinde yapılacak akitlerde, hare öl
çüsünün binde biri tazminat olarak emaneten 
malsandığma yatırılır. Bu miktar 10 liradan 
az 100 liradan çok olamaz. Görevin tamamlan
masından sonra bu miktarın yarısı Hazineye ge
lir kaydedilir. Diğer yarısı ücret olarak ilgili 
memurlar arasında maaşları oranında dağıtılır. 
Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilirse 
emanet olarak alınan para geriverilir. Mûtat 
ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine ait
tir. 

İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice 
gidildiği takdirde ilgili memurlara Harcırah 
Kanunu hükümler gereğince yollukları verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harem Ödienmueisi 

Ödeme usulü 
MADDE 77. — Konsolosluk harçları, işle il

gili kâğıt ve belgelerin konsolosluklarda kala-
M. Meclisi ( S. S 
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Kayıtlı değer 
MADDE 63. — Bu kanunda sözü edilen «ka

yıtlı değer» deyimi, Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre tesbit edilen vergi değerlerini 
ifade eder. 

Tashih hara 
MADDE 65. — Tapu sicilinde kayıtlı arsa 

ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina 
ve sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf 
değişikliklerinde tashih harcı alınır. 

Kadastro harçlarında ödeme zamanı 
MADDE 68. — Kadastro hardan tahakku

kundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak 
kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul 
bu süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik 
adına yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanunu hükümleri saklıdır. 

Ahdin daire dışında yapılması 
MADDE 70. — Tapu memurlarının istek 

üzerine akit yapmak için dairce dışında bir yere 
gitmleleri halinde yapılacak akitlerde, hare öl
çüsünün binde biri tazminat olarak emaneten 
malsandığma yatırılır. Bu miktar 10 liradan-
az 100 liradan çok olamaz. Görevin tamamlan
masından «onraf btu miktarın yarısı Hazineye 
gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak 
ilgili memurlar arasında maaşları oranında da
ğıtılır. Akit için ilgili yere gidilmekten vaz
geçilirse emanet olarak' alınan para geriverilir. 
Mûtat ulaştırma aracının sağlanması, iş sa
hiplerine aittir. 

İfraz, taksim, yüzölçümü, gibi işler için ha
rice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Har
cırah Kanunu hükümler gereğince yollukları 
verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harcırah ödenmesi 

ödeme ımdil 
MADDE 77. — Konsolosluk harçları, işle il

gili kağıt ve belgelerin, konsolosluklarda ka
yısı : 282 yeı 1 nci ek) 
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cak nüshalarına, kalmıyan hallerde asıllarına 
pul yapıştırmak suretiyle ödenir. 

- İKİNCİ BÖLÜM 

Lsıtdlslnıa ve ımuaflıklıar 

I Far edan müstesna,, işlemler 

MADDE 85. — Pasaport Kanunu hükümleri
ne uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasa
portlar, tasdik işlemleri ve ikamet tezkereleri 
harçtan müstesnadır. 

a) Diplomatik pasapotlar, hususi pasaport
lar ve hizmet pasaportları. 

b) Yabancı memleketlere münhasıran öğ
renim için gideceklere gerek Türkiye'den çı
karken ve gerekse yabancı memleketlerde öğ
renimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pa
saportlar, 

c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış-
oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Tür
kiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından 
münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için 
muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren 
en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verile
cek pasaportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, tica
ri veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette 
bulunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Bakan
lığının izni ile ilmî inlelemelerde bulunmak veya 
yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas 
ve müsabakalarına katılmak, üzere toplu halde 
gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara 
verilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memleketlerde, Türk Konsolos
lukları tarafından düzenlenen veya tasdik olu
nan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müs
tahdemleri ile, bu konsoloslukların meslekten 
cilan memurları yanında ikamet etmek suretiyle 
hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek 
ikamet tezkereleri (karşılıklı olmak şartiyle), 

Harçtan muaf olanlar 

MADDE 83. — Aşağıda yazılı kişiler harç
tan muaftırlar. 

a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

lacak nüshalarına, kalmıyan hallerde asılları
na pul yapıştırılmak Suretiyle ödenir. 

IKİNOİ BÖLÜM 

İstisna ve muaflıklar 

.Harçtan müstesna işlemler 

MADDE 85. — Pasaport Kanunu huJkjümle-
rine uygun olarak; yerilecek aşağıda yazılı pa
saportlar, ikamet tezkereleri r e tasdik işlem
leri harçtan müstesnadır. 

a) Diplomatik pasaportlar, hıusuısi pasa
portlar ve Jıizmet pasaportları, 

b) Yabancı ımemleiketlere münhasıran öğ
renim için gideceklere gerdek Türkiye'dlem çıkar
ken ve giereikse yabancı ımemleketlerdıe öğrenim
lerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasa
portlar, 

c) Yabancı mVenıleketlerde yoksul kalmış 
oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Tür
kiye Cumhuriyieti konsolosÜulkları tarafından 
münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için 
muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren 
en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere yerile
cek pasaportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ti
cari veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette 
bulund|uğju saibit olanlarla, Millî Eğitim Bakan
lığının izni ile ilmî incelemelerde bulunmak 
veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor 
temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu 
halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci Ve spor
culara verilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memlelketlerdıe, Türk konsolos
lukları tarafından düzenlemen veya tasdik olu
nan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) TürkiyeId'eki yabancı konsolosluk nıüs-
tahdemleriyle, b!u konsoloslukların meslekten 
olan memurları yanında ikamet ıdtmek suretiyle 
hizmetlerinde 'bulunan yabancılara verilecek! 
ikamet teskereleri (karşılıklı olmaik şartiyle). 

Harçtan muaf olanlar 

MADDE 86. — Aşağıda yazılı kişiler pasa
port ve vize harçlarından miuaftırlar. 

a) Çalışmak üzjer© yabancı memleketlere 

M. Meelisi ( S.. Sayısı : 282 ye 1 nei ek 
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giden işçiler, 
b) Pasaportların refakathanesinde kayıtlı 

olanlar pasaport ve vize harçlarından muaftır
lar. 

MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara 
ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir. 

a) Türk okullarında veya fakültelerinde 
okuyan öğrenciler, 

b) Münhasıran gazete muhabirliği yapan
lar, 

c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı res
mî müesseseler tarafından istihdam edilen pro
fesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve 
çocuktan, 

d) Malî durumlannın bozuk olduğuna, ika
met tezkeresi vermeye yetkili makamlarca ka
naat getirilen yoksullar, 

İkamet tezkerelerinde yarım hare 

MADDE 91. — OnsekLz yaşını bitirmiyen 
çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden asli 
harem yansı alınır. 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 

MADDE 92. — Dışişleri Bakanlığınca alına
cak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bâzı 
devletler uyrukları hakkında artırmaya ve ge
rektiğinde asli miktanna indirmeye adı geçen 
Bakanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harem ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 93. — Pasaport, ikamet tezkeresi 
ve tasdik hardan, ilgili kâğıt ve belgelere hare 
pulu yapıştırılması veya maktu damga konul
ması suretiyle alınır. 

M. Meclisi ( S. 
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giden işçiler ve bunların eşleriyle velayet altın
daki çocukları, 

b) Pasaportlann refakat hanesinde kayıtlı 
olanlar. 

MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara 
ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir. 

a) Türk okullannda veya fakültelerinde 
okuyan öğrenciler, 

b) Münhasıran gazete muhabirliği yapan
lar, 

c) Devlet, il özeli) idareleri, belediyeler, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı res
mî müesseseler tarafından istihdam edilen pro
fesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve 
çocukları, 

d) Malî durumlannın bozuk olduğuna, 
ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca 
kanaat getirilen yoksullar, 

e) Türk aslından olup Türk kültürüne 
bağlı ecnebi uyruklular. 

İkamet tezkerelerinde yarım hare 

MADDE 91. — Onsekiz yaşını bitirmiyen 
çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas 
harcın yansı alınır. 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 

MADDE 92. — Dışişleri Bakanlığınca alı
nacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre 
bâzı devletler uyruklan hakkında artırmaya ve 

' gerektiğinde esas miktanna indirmeye adı ge
çen Bakanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödemirmesi 

ödeme usulü 

MADDE 93. — Pasaport, ikamet tezkeresi 
ve tasdik hardan, ilgili kâğıt ve belgelere hare 
pulu yapıştırılması veya basılı damga konul
ması suretiyle alınır. 

yısı : 282 ye 1 nci e'k ) 
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ÎKÎNCİ BÖLÜM 

İstisnalar 

Harçtan müstesna tutulan işlemler 

MADDE 98. — Aşağıda yazılı mevzular 
harçtan müstesnadır. 

a) ilgililerin kusurları olmaksızın gemi si
cil memurlan tarafından yapılacak hataların 
düzeltmeleri ile mahkemeler, icra ve iflâs dai
releri ve diğer resmî dairelerce istenecek suret
ler, 

b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğ-
nyan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri 
avında kullandıkları müddetçe av, havuz, depo 
gibi özel tertibatı bulunan millî balık ve sün
ger gemilerine verilecek yola elverişli belgeleri, 

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlem
de bulunmıyan turist gemileriyle, ilmî mevzu
larda kullanılan gemilerin yola elverişlilik bel
geleri, 

Tasdik harcında indirim 

MADDE 105. — Değiştirme veya kayıp edil
me sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden 
tarifede yazılı miktarın 1/5 nisbetinde hare alı
nır. 

ONUNCU KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel muaflıklar ve istisnalar 

Özel kanunlardaki hükümler 

MADDE 123. — özel kanunlarla harçtan 
muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemler
den hare alınmaz. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

İKİNCİ BÖLÜM 

Is'ttoı'al'ar 

Harçtan müstesna tutulan işlemler 

MADDE 98. — Aşağıda yazılı mevzular 
harçtan müstesnadır. 

a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi si
cil memurları tarafından yapıllian hatalarla ilgili 
düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflâs daire
leri ve diğer resimî dairelerce istenecek sürdüler, 

b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğ
rayan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürün
leri 'avımda kuMtamdıMıarı müdldettıçe aıv, havuz, 
depo gibi özelli tertibatı bulunan millî balık ve 
sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik 
belgeleri, 

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlem
de bulunmıyan turist gemileriyle, ilmî mevzu
larda kullanılan gemilerin yola elverişlilik bel
geleri. 

Tasdik harcında indirim 

MADDE 105. — Değiştirilme veya fcayfteldM-
me sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden 
tarifede yazılı miktarın 1/5 i nisbetinde hare 
alınır. 

ONUNCU KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BÎRÎNOÎ BÖLÜM 

Genel muaflıklar ve istS&n'aıllaır 

Özel kanunlardaki hükümler 

MADDE 123. — özel kanunlarla harçtan 
muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemler
den hare alınmaz. 

Ancak İş Kanununa tâbi işçilerin iş mahke-
melerindeki dâva ve bu mahkemelerden almış 
oldukları ilâmların takiplerinde harçtan muafi
yet, yevmiyeleri 20 lira veya aylıkları 600 lira
yı geçmeyen işçiler hakkında uyguüanır. 

M. Meclisd ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTtÖÎ TARİFELER 

[1] SAYILI TARİFE 

Adliye harçları 
A) Mahkeme harçları : 
Hukuk ve ticaret dâvalariyle, ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde 
/ - Dâva ve Ba§vunaa Harcı : 
'Dilekçe ve tutanakla dâva açma, başvurma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde (30 T.L.) 
3. Yargıtayda (40 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya gö

revli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 

II - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde (5 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde (10 T.L.) 

III - Karar ve İlâm Harcı : 
1. Nispî hare : 
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan dâvalarda esas hakkında karar verilmesi 

halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden : 
İlk 50 000 liraya kadar (50 000 dâhil) (Binde 30) 
50 000 den yukarısı için (Binde 25) 
b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında saıti'ş sıınettiylc şfülyıran kalleşine dair olan 

hükümler ((Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 5) 
c) ("Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen 

gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 2) 
Yukarda nisbetler Yargılayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları 

için. de aynen uygulanır. Nispî harçlar 15 liradan aşağı olamaz. 
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 5) 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâvalarda, 

dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında kalan kararlarında (15 T.L.) 
b) 1 nci fıkra dışında Yargıtay kararlarında (30 T.L.) 
e) Yargıtayın icranın tehiri kararlarında (15 T.L.) 
B) tera ve iflâs harçları : 
/ - İcra hardan : 
1. İcraya başvurma harcı (Kayıt harcı) (10 T.I;.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icramn yerine getirilmesi harcı (20 T.L.) 
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden : 
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 2) 
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 4) 
e) Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle talisi! olunan paralardan (Yüzde 5) 
d) Resmî ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair 

hizmet gelirlerinin haczi sureti ile tahsil olunan paralardan ^ (Yüzde 2) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ TARİFELER 

[1] SAYILI TARİFE 

Yargı harçları 

A) Mahkeme hardan : 
Hukuk ve ticaret dâvalariyle, idari dâvalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik merci

lerinde 
/ - Başvurma harcı: 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya davaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (30 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi selbebiyle yetkili veya görevli 

mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 

II - Celse harcı: 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (20 T.L.) 
III - Karar ve ilâm harcı: 
1. Nispî hare 
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan dâvalarda esas hakkında karar verilmesi 

halinde hüküm altına alman anlaşmazlık konusu değer üzerinden : . ' > 
İlk 3 000 liraya kadar (3 000 dâhil) (Binde 20) 
3 000 den yukarısı için (Binde 30) 
b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuuh izalesine dair olan 

hükümler (gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 5) 
c) Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edi

len gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 2) 
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 5) 
e) Yukarıki nisıbetler Yargıtaym tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı karar

ları için- de aynen uygulanır. Nispî harçlar 15 liradan aşağı olamaz. 
2. Maktu hare : 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâvalarda 

ve dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında kalan kararlarında (15 T.L.) 
b) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay karar

larında (30 T.L.) 
c) Yargıtay ve Danıştayın icranın tehiri kararlarında (15 T.L.) 
B) icra ve İflâs harçları: "* ? 
I - İcra hardan : 
1. İcraya başvurma harcı "''-•'>"" (10 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (20 T.L.) 
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden 
a) ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 2) 
• b ) r Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 4) 
c) Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 5) 
d) Resmî ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair 

hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 2) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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e) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde : 
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde 
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde 
4. idare harçları 

* (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve 
ması için) 

II - îflâs harçları: 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 
2. Konunun değeri üzerinden hare : 
a) İflâsta, paylaşılan para üzerinden 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 
C) Ticaret sicili harçları : 
I - Kayıt ve tescil harçları: 
1. Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
2. Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
4. Kayıt silinmesine : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
(Şubelerin her biri, yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil, ayrıca aynı har

ca tabidir.) 
77 - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları: 
1. Kayıt suretleri sayfasından 
2. Tasdiknameler 
D) Diğer adliye hardan (Müşterek kısım) ; 
/ - Suret harçları: 
a) İlâmın her sayfasının suretlerinden 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden 
Ee'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden alınacak 

suretlerden de aynı harçlar alınır. 
II - Depozito harçları: 
Adliye veznelerine tevdi olunan para ve kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, mu

hafaza olunan değer üzerinden... 
a) Bir yıla kadar 

(Yüzde 1) 
(Yüzde 2) 
(10 T.L.) 

(20 T.L.) 

(Yüzde 5) 
(Yüzde 2) 

(50 T.L.) 
(150 T.L.) 
(300 T.L.) 

(25 T.L.) 
(50 T.L.) 

(100 T.L.) 

(25 T.L.) 
(50 T.L.) 
(50 T.L.) 

(10 T.L.) 
(50 T.L.) 

(5 T.L.) 
(15 T.L.) 

( 3 T.L.) 
(2,5 T.L.) 
(2,5 T.L.) 
(2,5 T.L.) 

b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için 
(Binde 5 ) 
(Binde 2,5) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 yo, 1 nci ek) 
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e) Gayrimenkulleriıı ve gemilerin tahliye ve tesliminde : 
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu (takdirde 
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde 
4. îdare harçları 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutul

ması için.) 
77 - tflâs harçları: 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 
2. Konunun değeri üzerinden hare : 

iflâsta, paylaşılan para üzerinden 
Konkordatoda alacaklara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 
Ticaret sicili harçları: 

Kayıt ve tescil harçları: 
Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilânında : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilânında : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 

(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde 

Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
Kayıt silinmesinde : 
Gerçek kişilere ait işletmelerde 
Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde 
Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

•Şubelerin her biri, (yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı 
harca ıtalbidir. 

II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları: 
Kayıt suretleri sayfasından 
Tasdiknameler 

Diğer yargı hardan (Müşterek kısım) : 

a) 
b) 
0) 
/ -
1. 
a) 
•b) 
c) 
2. 
a) 
b) 
c) 
3. 

b) 
c) 
4. 
a) 
b) 
c) 

(Yüzde 1) 
(Yüzde 2) 
(10 T.L.) 

1. 
2. 
D) 
I - Suret harçları: 

(20 T.L.) 

(Yüzde 5) 
(Yüzde 2) 

(50 T.L.) 
(150 T.L.) 
(300 T.L.) 

(25 T.L.) 
(50 T.L.) 

(100 T.L.) 

(25 T.L.) 
(50 T.L.) 

(125 T.L.) 

(10 T.L.) 
(20 T.L.) 
(50 T.L.) 

(5 T.L.) 
(15 T.L.) 

a) İlâmın her sayfasının suretinden (3 T.L.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (2,5 T.L.) 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (2,5 T.L.) 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden (2,5 T.L.) 
Re'sen -verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden alınacak 

suretlerden de aynı harçlar alınır. 
II - Muhafaza harçları: 
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza 

olunan değer üzerinden (Binde 5) 
a) Bir yıla kadar (Binde 2,5) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye» 1 ııei ek) 
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III - Defter tutma hardan : 
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 15 liradan az olmamak üzere deftere 

kaydolunan değer üzerinden (Binde 2 ) 
b) Miras işlerinde defter tutulmasında : 
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 2 ) 
bb) Borç bakiyesi hâsıl olmuş veya mevcut alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (15 T.L.) 
c) iflâs Dairesi tarafından tutulacak defterlerden (15 T.L.) 
IV - Miras islerine ait harçlar : 
Terekenin tahrir ve tesbiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusu

nu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 2) 
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için hare alınır.) 
V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar : 
Medeni Kanunun 479 ucu maddesine göre, sulh hâkimi tarafından tanzim edilen res

mî vasiyet senetleri (Binde 0,50) 

[2] SAYILI TARİFE 

Noter harçları 

/ - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispî harçlar : 
1. Muayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan be

her imza için - (Binde 0,50) 
Değer üzerinden alman harem miktarı 5 liradan az 25 000 liradan çok olamaz. 
2. Emanet harçları 
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli senetlerden (Binde 1) 
Hare miktarı 5 liradan az olamaz, hare yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan 

her yıl için ilâve olarak yarı hare alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı. (Binde 2) 
Hare yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilâve olarak yarı hare 

alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkul lerin ve menkullerin değerleri belli de
ğilse değerler takdir yolu ile tesbit ettirilir. 

4. Konşimento yazılması harcı : 
Konşimentoların yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan (10 Kr) 
/ / - Maktu harçlar ; 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı "kanun ve tarifede ayrıca 

gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden (5 T.L.) 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüs

ha için (5 T.L.^ 
- 3. Vekâletnameler : , - , - . . 

Genel ve özel vekâletnamelerde beher imza için (7,5 T.L.) 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhler (Beher def ter için) (2,50 T.L.) 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi : 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) (2,50 T.L.) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için (1 T.L.) 
.5. Suretler ve tercümeler : 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 aıci ek ) 
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b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için 
III - Defter tutma hardan : 
a) Alerûirnu'm, defter ttuıtma ve talhrir i lerinde 15 liradan az olmamak üzere defte

re kaydolunan değer üzerinden (Binde 2) 
h) Miras Asilerinde defter tutulmasında : 
aa) Mevcut ve alacak (bakiyesi hâsıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 2) 
bb) Borç bakiyesi hâsıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (15 T.L.) 
c) İflâs dairesi tarafından tutulacak defterlerden (.15 T.L.) 
IV - Miras işlerine ait harçlar : 
Terekenin .talhrir ve tesıbiti, mirasın talkisimi, tasfiyesi ve idaresinde, (bunların konu

sunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 2) 
(ıMiiras idaresinde (her sene ve kejsirler Mn hare alınır.) 
V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar : 
Medeni Kanunun 479 ncu maddesine 'göre sulh hâlkimi tarafından Itianzim edilen res

mî vasiyet senetleri (Binde 0,50) 

(2) SAYILI TARİFE 

Noter harolan 

7 - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispî harçlar : 
1. 'Muayyen bir mehlâğı ihtiva eden her nevi senet, «mukavelename ve kağıtlardan 

befher ilmza için ((Binde 0,50) 
Değer üzerinden alınan harcın miktarı 5 liradan ıaız 25 000 liradan ço>k olamaz. 
12. Emanet harçları : 
SaManmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1) 
Hare miktarı 5 liradan az olamaz, hare yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla 

olan her yıl için ilâve olarak yarı hare alınır." Yıl 'kesirleri tam itibar olunur. 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı (ıBinde 2) 
Hare yıllık olarak hesaplanır, hir yıldan fazla olan ıher yıl için ilâlve lölarak yarı 

hare alınır. Yıl (kesirleri itam ütibar olunur. Gayrimen'kullerin ve 'menkullerin değerleri 
be l i değilse değerler takdir yldliu ile tesbit ettirilir. 

4. Konşimento yazılması harcı : 
Konışimentloliarm yazıllmasında eşyanın her gay-risâf i tonundan (.10 iKrş.) 
II - Maktu harçlar : 
1. Belli (meblâğı lihtüva ettimiyeıı ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede ayrıca 

ğösterlmemiış olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların ıbe!herinden (5 T.L.) 
2-.. Her nevi telblliğ, ilh'baT, iftıtar ve protesltolıardan muhataba tebliğ edilecek beher 

nüsha iıçdn • * • - . (5 T.L.) 
3. Vekâleitnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için (4 T.L.) 
h) Genel vekâletnamelerde heher imza için (6 T.L.) 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (beher defter için) (5 T.L.) 
!b) Açılış Itasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi : 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) (5 T.L.) 
100 sayfadan yukarı (beher 50 sayfa ve küsuratı için (5 T.L.'* 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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a) ilgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kâğıt ve 
kayıt suretlerinin beher sayfasından (2 T.L.) 

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri be
her sayfasından (2 T.L.) 

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmıyan emanetlerle vasi
yetnameler her yü için (yıl kesirleri tam sayılır.) (10 T.L.) 

7. Tesbit ve tutanak harçları : 
Mukavelename senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin 

ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tesbiti (10 T.L.) 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantılarında hazır 

bulunarak düzenlenecek tutanaklarda (50 T.L.) 
9. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyan

namelerden her imza için (1. T.L.) 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen mukavelelerin 

feshinden beher imza için (1 T.L.) 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukave

leleri, ölünceye kadar bakma akdi, tesis, aile vakıfları, evlât edinme, karı - koca malla
rının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve 
bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıt
ların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan (10 T.L.) 

[3] SAYILI TARİFE 

Vergi itiraz h a r d a n 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dolayı mükel
lefler tarafından itiraz komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Danıştayda : 

7 - Başvurma Harcı : 
1. Vergi itiraz komisyonlarına başvurmada (2,5 T.L.) 
2. Vergi temyiz komisyonlarına başvurmada (10 T.L.) 
3. Danıştaya başvurmada (15 T.L.) 
II - Nispî harçlar : 
1. itiraz komisyonu kararlarında : 
Tarhiyata karşı mükellefin itirazı üzerine itiraz komisyonunca verilecek kesin ka

rarlarla, temyiz edilmiyerek kesinleşmiş olanlarından karar altına alman vergi, resim, hare 
ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık konusu değer üzerinden, 

10 liradan az olmamak üzere (Binde 2) 
2. Temyiz komisyonu kararlarında : 
itiraz komisyonu kararlarının temyizen incelenmesi neticesinde temyiz komisyonunca 

verilip kesinleşmiş kararlarla temyiz komisyonu genel kurulunca verilecek kararlardan ka
rar altına alman vergi, resim, hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık değeri üzerin
den, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 ned efe) 
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5. ıSuretler ve tercümeler : 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek (hor türlü ımulkavele, senet, yaszılı kâğıt ve 

kayıt suretlerinin belıer sayfasından (2 T.L.) 
Ib) Tercüime suretleri ve yaibamcı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri 

beher sayfasından (2 T.L.) 
6. ISaklanmalk üzere noterlere tevdi lölunam ve değeri (belli ollmıyan emanetlerle va

siyetnameler her yıl için (yıl kesirleri tam sayılır) (10 T.L.) 
7« Tesbilt ve tutanak harçları : 
Mukavelename, şenelt veya yazılı kalıtların veya ıbir şeyin veya bir yerin Sıal ve şelk-

linin, il(giQü şalhııslarm 'hüviyet ve ifadelerinin tes'bîtii (10 T.L.) 
8. Piyanıgo, seçim ve ^toplantılarda Ihazır bulunmakitan alınacak (harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi ımüesseselerîn kur'a seçim ve toplantılarında halzır 

bulunarak düzenlenecek ituıtanaiklarda (100 T.L.) 
9. Düzeltme harcı : 
Evvellri işin mahiyet ve değeri değişmemek şarkîyle yapılacak düzelltimelere ait be

yannamelerden her imza için (2,50 T.L.) 
10. İMukaıvele feshi haren : • 
Değeri belli "bir btorç veya İbilr taalhlhüdün ifkrarını ıtazammun etmiyen mukavelelerin 

fesMınıden «beher im^a için (12,50 T.L.) 
11. Umumi ibra, umumi ımalkbulz, talhkiknname, ölüme bağlı tasarruf isenet ve «mu

kavelelerin, ölünceye kadar Ibaklma alkdi, tesis, aile vakıfları, evlât edinme, karı-koea 
mallarının idaresi, 'babalığı tanılma senetleri, .miras taiksim ımukaveleleri, ifraz mukavele
leri ve Ibunlardan rücu ve bunların feshi ve faunlaırın teferruatına dair senet, muka
vele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından relsen düzenlenecek tutanak
lardan (25 T.L.) 

[3] SAYILI TARÎFE 

Vergi itiraz harçları 

Verlgi, resim, hare ve ıbunlara 'bağlı cezalarla ilgili anüaşmazlıklardan dolayı mükel
lefler tarafından itüraz komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Danışjtayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi ttJiraz komisyonlarına başvurmada ('5 T.L.) 
<2. Vergi Temyiz komisyonlarına başvurmada (10 T.L.) 
3. Danıjştaya başjvurlm'ada (20 T.L.) 
II - Nispî harçlar : 
1. îtiraz Komisyonu karaırlarında : 
Tadhiyata karşı mükellefin itiraz üzerine İtiraz Komisyonunca verilecek kesin ka

rarlarla, temyiz edilımüyerek IkesMeşmiş olanlarından karar altına alınan vergi, resim, 
hare ve ceza miktarlariiyle ilgili anlasmaahîk konusu değer üzerinden, 

10 liradan az almamak üzere ((Binde 2) 
2. Temyiz KomSısiyonu kararlarında 
türaz'Eomisyonu kararlarının temyizen incelenmesi neticesinde Temyiz Komisyia-

nunca verilip kesinleşmiş kararlarla Temyiz (Komisyonu Oenel Kurulunca verilecek ka
rarlardan karar altına alman vergi, resim, hare ve ceza mikitarlariıyle ilgili anlaşmazlık 
değeri üzerinden, 

M. Mecliai ( S. Sayısı : 282 ye 1 inci ek ) 
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15 liradan az olmamak üzere (Binde 3) 
3. Danıştay kararlarından : 
Karar altma alınan vergi, resim, hare ve ceza miktarlariylc. ilgili anlaşmazlık konusu 

değer üzerinden, 
20 liradan az olmamak üzere (Binde 4) 
(Bu miktardan evvelce ödenen nispî hare mahsubedilir.) 
III - Maktu Hare : 
Anlaşmazlık konusu değer bulunmıyan tarlıiyatta yukardaki pozisyonlarda gösterilen, 
1. itiraz komisyonu kararlarında (10 T.L.) 
2. Temyiz komisyonu kararlarında (15 T.L.) 
3. Danıştay kararlarında (20 T.L.) 
4. Temyiz komisyonu ve Danıştaym tehiri icra kararlarında (15 T.L.) 

[4] SAYILI TARİFE 

Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar 

/ - Tapu işlemleri : 
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunacak değer üze

rinden (Binde 5) 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin 

tescilinde takdir edilecek değer üzerinden (Binde 5) 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların, kanuni ve mahsup miras

çılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ik
ramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 2) 

4. Gayrimenkullerin bağışlanmasında kayıtlı değer üzerinden (Binde 20) 
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarruf i 

muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 30) 
6. ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 1) 
7. ipotek tesisinde : 
a) ipotekle sağlanan borç miktarı üzerinden, (Binde 2) 
b) ipoteğe dâhil gayrimenkul lerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya 

teminat ilâvesinde borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üze

rinden (Binde .1) 
8. Muvakkat tesciller : 
Medeni Kanunun 921 nci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerin

den (Binde .1) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa hakla

rının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile şerhinden 
kayıtlı değer üzerinden • (Binde 3) 

10. Âdi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddeti
ne göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet 
belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 3) 

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 2) 
12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesis va'di sözleşmelerinin tapu siciline 

şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarında 
kayıtlı değerden (Binde 3) 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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15 liradan az olmamak üzere (Binde 3) 
3. Danıştay kararlarında : 
Karar altına alman vergi, resim, hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık konusu 

değer üzerinden, 
20 liradan az olmamak üzere (Binde 4) 
(Bu miktardan evvelce ödenen nispî hare mahsubedilir.) 
III - Maldu hare : 
Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tarhiyatta yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen, 
1. ttiraz Komisyonu kararlarında (10 T.L.) 
2. Temyiz Komisyonu kararlarında (15 T.L.) 
3. Danıştay kararlarında (20 T.L.) 
4. Temyiz Komisyonu ve Danıştaym tehiri icra kararlarında (25 T.L.) 

[4] SAYILI TARİFE 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar 

7 - Tapu işlemleri : 
I. Kayıt harcı kalmış olan gayrimenıkullerin tescilinden takdir olunan değer üze

rinden ' (Binde 5) 
8. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma surotiylo iktisabedilen yerlerin 

tescilinde takdir edilecek değer üzerinden (Binde 5) 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynı hakların, kanuni ve mensup miras

çılara intikalinde, bağışlamadan rüeularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ik
ramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 2) 

4. Gayrimenkullerin bağışlanmasında kayıtlı değer üzerinden (Binde 20) 
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi 

muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 30) 
6. îfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 1) 
7. ipotek tesisinde : 
a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
b) İpoteğe dâhil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya 

teminat ilâvesinde borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üze

rinden (Binde 1) 
8. Muvakkat tesciller : 
Medeni Kanunun 921 nci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üze

rinden (Binde 1) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa hak

larının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile serilinden 
kayıtlı değer üzerinden (Binide 3) 

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddeti
ne göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müd
det belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 3) 

II . Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 2) 
12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu sicili

ne şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanla
rından kayıtlı değerden (Binde 3) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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13. Her nevi kayıt tashihinde, kayıtlı değer üzerinden (Binde 1 
14. Tapu harcı ve Emlâk Alım Vergisi mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerh

lerin terkininden (10 Lira 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tes

cilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1 
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya 

için (10 Lira 
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her biri

siyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (2,5 Lira 
77 - Kadastro İşlemleri: 
Kadastro neticesinde tescil edilen bâzı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden : 
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname verenlere ait gayri

menkullerin kadastrolanmasında (Binde 3 
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname vermiyenlere ait 

gayrimenkullerin kadastrolanmasında (Binde 5 
c) Aslen senetsiz gayrimenkulerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname ve

renlerden (Binde 4 
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname veril-

miyenlerden (Binde 5 
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek hare miktarı her parsel için 10 liradan aşağı 

olamaz.) 
e) Tapulama Kanununa göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kaydiyle 

malik olan kimse veya mirasçıları namına yapılan tescillerde beher dönüm ve küsurun
dan (3 Lira 

Bunun haricinde kalan tescillerde beher dönüm ve küsurundan (6 Lira 

NOT : Tapu ve kadastro işlemlerinde nispî harçların en az miktarı 10 liradır. 

[6] SAYILI TARİFE 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik hardan 

I - Pasaport harçları: 
1. Umuma mahsus münferit pasaportlar : 
3 ay için olanlar (55 T.L.) 
6 ay için olanlar (105 T.L.) 
1 yıl için olanlar (165 T.L.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (310 T.L.) 
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harem yarısı alınır.) 
NOT : 1) Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması ha

linde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harem yarısı, 
2) Konsolosluklarea verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır. 

2) 5682 isayılı Paısıaıporlt Kamınoınoın 23 neü maddesinin son fıkrası gereğince veri
len ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber, olan pasaportlarla aynı kanunun 18 nci 
maddesinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (25 T.L.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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13. Her netvi kayıt tashihinde, kayıitlı değer üzerinden ı (Binde 1) 
14. Tapu harcı ve Emlâk Alım Vergisi mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve 

sarihlerin terkininden (10 Lira) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı 'gayrimenkullerin ortaklar adına 

tescilinde kayıtlı değer ıiizerind:eaı (Binde 1) 
16. G-ayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kop

ya için (10 Lira) 
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her 

birisiyle çıkarılacak belge öneklerinin beher sayfasından (2,5 Lira) 
77 - Kadastro işlemleri : 
Kadastro neticesinde tescil edilen (bâzı gayri menkullerde kayıtlı değer üzerinden : 
a)l Tapuda murisi veya ıkendisi adına kayıtlı olup da 'beyanname verenlere ait 

gayrimenkullerin kadastrolanmasında (Binde 3) 
'b)| Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname vermiyenlere 

ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında (Binde 5) 
c); Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında 'beyanname 

verenlerden (Binde 4) 
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname 

verilimiyenlerden (Binde G) 
(Yutardaki fıkralar gereğince ödenecek hare miktarı her parsel için 10 liradan aşa

ğı olamaz.) 
Tapu ve kadastro işlemlerinde nispî harçların en az miktarı 10 liradır. 

[6] SAYILI TARİFE 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

7 - Pasaport hardan : 
1. Umuma mahsus münferit pasaportlar : 
3 ay için olanlar (55 T.L.) 
© ay için •olanlar (105 T.L.) 
1 yıl için olanlar (165 T.L.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (310 'T.L.) 
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harcın yarısı alınır.) 
Umuma malhsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması halinde pasa

portta ıkayıtlı Iher şalhıs için hu harem yansı, 
İKonsoDosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı almır. 
2. '5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncıü maddesinin son fıkrası gereğince veri

len ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 18 nci 
maddesinde yazılı olan yabancılara malhsus damgalı pasaportlar (25 T.L.) 

M. Meclisi (S . Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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/ / - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (15 T.L.) 
b) Mütaaddit giriş (45 T.L.) 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit (5 T.L.) 
b) Çift transit (10 T.L.) 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 No. da 

gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasa

portlara ait dönüş vizeleri (15 T.L.) 
/ / / - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları: 
1. ikamet tezkeresi : 
«i) G aylık olanlar (25 T.L.) 
b) 1 yıllık olanlar (50 T.L.) 
c) 2 yıllık olanlar ' (75 T.L.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (25 T.L.) 

[7] SAYILI TARİFE 

Gemi ve liman harçları 
/ - Gemi sicil işlemleri : 
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 
(25 liradan az, 750 liradan çok olamaz.) 
2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoliyle 

yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 10) 
(Belge mevcudolması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden dü

şük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden hare alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabı* 
zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.) 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli 
üzerinden (Binde 2,5) 

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı 
tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 2,5) 

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç 
miktarı üzerinden (Binde 0,5) 

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli 
toplamı üzerinden (Binde 0,5) 

7. Hare mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan hare miktarını 
aşamaz.) (10 T.L.) 

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 
(1.0 liradan az, 100 liradan çok olamaz.) 
9. îstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil 

kavıt suretlerinden v (5 T.L.) 

M. Mecliai ( & Sayısı : 282 ye .1. nci ok ) 
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II - Vize harçları : 
1. Giriş vizeleri : 
a) (Tek giriş (15 T.L.) 
b) » t a a d d i t giriş (45 T.L.) 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit (5 T.L.) 
b) Çift transit (10 T.L.) 
(1. ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 No. 

da gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzenine verilecek münferit pasa

portlara ait dönüş vizeleri (15 T.L.) 
III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakalığı tasdik harçları : 
1. İkamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar (ı25 T.L.) 
1)) 1 yıllık olanlar , (50 T.L.) 
c) 2 yıllık olanlar (75 T.L.) 
2. .'Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ('25 T.L.) 

[7] SAYILI TAKÎFE 

GDelmi ve liman hatclan 
/ - Gemi sicil işlemleri : 
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 

(25 liradan az, 750 liradan çok olamaz.) 
ı2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yo

luyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel 
üzerinden (Binde 10) 

('Belge mevcudolması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden 
düşük otaması haillerinde emsal fbedıali ürerinden, hare alınır. Aile tesisleri, trampa, ik-
tisalbi zatman aışamı tesciller1! de (bu esasa tialbidir.) 

3. 'Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal be
deli üzerinden (©inde 2,5) 

4. Gemi sicilinde kayıtlı .gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı 
tesisinde, bedeli üzerinden • (©inde 2,5) 

5. ıGemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç 
miktarı üzerinden (©inde 0,5) 

6. Kira mukavelelerinin gemi sicilen şerhinde m'utoveledteşarlt'koşulan karla bedeli 
toplamı üzerinden (©inde 0,5) 

7. ETarc mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan hare miktarını 
aşamaz.) - (10 T.L.) 

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 
(10 liradan az, 100 liradan çok olamaz.) 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil 
kayıt suretlerinden ('5 T.L.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 nci ek ) 
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II - Liman işleri : 
1. Denize elverişlilik belgesi : 
En az 25 lira maktu harca ilâve olunarak aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 
i lk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (50 Krş.) 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (25 Krş.) 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (15 Krş.) 
3 000 tonilâtodan yukarı için beher rüsum tonilâtosundan (10 Krş.) 
(Hare tutarı 1 000 liradan çok olamaz.) 
2. ölçme belgesi : 
En az 50 lira maktu harca ilâve olarak aşağıdaki tarifeye göre hare almır : 
îlk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (100 Krş.) 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum tanilâtosundan (75 Krş.) 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (50 Krş.) 
3 000 tonilâtosundan yukarısı için beher rüsum tonilâtodan (20 Krş.) 
(Hare tutarı 2 000 liradan çok olamaz.) 
3. Yola elverişlilik belgesi : 
Aşağıdaki tarifeye göre hare almır : 
51 — 150 rüsum tonilâtoluk gemilerden (10 T.L.) 
151 — 500 rüsum tanilâtiluk gemilerden (20 T.L.) 
501 — 3 000 rüsum tonilâtoluk gemilerden (40 T.L.) 
3 000 rüsum tonilâtodon yukarı gemilerden (50 T.L.) 
Not) : 50 rüsum tonilâtoya kadar olan gemiler hardan muaftır. 
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilâto

dan (0,50 T.L.) 
(50 liradan az, 1 500 liradan çok olamaz.) 
5. Gemi jurnallarmın liman idarelerinde tasdiki (5 T.L.) 
6. Yeterlik belgesi harçları : 
a) Uzak yol kaptanlığı ve Başmakinistliği için (30 T.L.) 
b) Yakın yol kaptanlığı ve Başmakinistleri ile Marmara ve îzmir kılavuzluğu için (25 T. L.) 
e) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makina zabitliği ile liman kılavuzluğu için (20 T.L.) 
d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, deniz buhar veya motor maki

nistliği, dalgıçlık ve amatör denizcilik için (15 T.L.) 
7. Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden (5 T.L.) 

[8] SAYILI TARİFE 

îmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma harçları 
/ - îmalât ruhsatları : 
1. Müstahzar ruhsatnameleri : 
Tıbbi ve inpençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca veri

lecek ruhsatnameler : 
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler (300 T.L.) 
b) Memleket içinde imal olunanlar (100 T.L.) 
e) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı : 
— Hariçten ithal edilenler (100 T.L.) 
— Memleket içinde imal olunanlardan (50 T.L.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ye 1 ııci ek ) 
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/ / - IAman işlemleri: 
1. Denize elverişlilik 'belgesi : 
en az 26 lira <maktu harca ilâve olunarak aşağıdaki tarifeye göre ıharc alınır : 
ilk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (50 Krş.) 
Stonra gelen 350 tonilâto i*çin beher rüsum tonilâtosundan (25 Krş.) 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (1(5 Krş.) 
3 000 tonilâtodan yukarı için beher rüsum tonilâtosundan (10 Krş.) 
(Harç tutan 1 000 liradan ejok olamaz.) 
2. ölçme belgesi : 
En az 50 lira maMu hanca ilâjve olarak aşağıdaki tarifeye göre Iharc alınır : 
Il'k 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (100 Krş.) 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan '('75 Krş.) 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (50 Krş.) 
3 000 tonilâtosundan yukarısı için beher rüsum tonilâtodan (20 Krş.) 
(Hare tutarı 2 000 liradan çok olamaz.) 
3. Yola elverişlilik belgesi : 
Aşağıdaki tarifeye göre 'hare alınır : 

51 — 150 rüsum tonilâtoluk gemilerden (10 T.L.) 
151 — 500 rüsum tonilâtoluk gemilerden (20 T.L.) 
501 — 3 000 rüsum tonilâtoluk gemilerden (40 T.L.) 

3 000 rüsum tonilâtodan yukarı gemilerden (50 T.L.) 
50 rüsum tonilâtoya kadar olan gemiler harçtan muaftır. 

4. Ulaştırma (Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilâ
todan (0,50 T.L.) 

(!50 liradan az, 1 500 liradan çok olamaz.) 
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki (5 T.L.) 
6. Yeterlik belgesi harçları : 
a) Uzak yol kaptanlığı ve başmakrinistliği için (30 T.L.) 
b) Yakın yol kaptanlığı ve başmakinistleri ile Marmara ve izmir 'kılavuzluğu 

için (25 T.L.) 
c) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makina zabitliği ile liman kılavuzluğu 

için (20 T.L.) 
d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, demiz buhar veya motor maki

nistliği, dalgıçlık ve amatör denizcilik için (15 T.L.) 
7. Türk denizci (kütüğü kayıt suretlerinden (5 T.L.) 

[8] SAYILI TARİFE 

îmtiyaaname, ruhsatname ve diploma harçları 
/ - İmalât ruhsatlan : 
1. Müstahzar ruhsatnameleri : 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca 

verilecek ruhsatnameler : 
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler (500 T.L.) 
b) Memleket içinde imal olunanlar ('200 T.L.) 
c) Ruhsatname verilmeden Önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı: 
— Hariçten ithal edilenler (200 T.L.) 
— Memleket içinde imal oluaıanlardan " (100 T.L.) 
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2. İhtira beratları : 
a) ihtira beratlarının tescilinden (150 T.L.) 
b) İhtira beratlarının uzatılmasından her yıl için (10 T.L.) 
e) Munzam ihtiralarm tescilinden (75 T.L.) 
d) İhtira bcratlariyle munzam ihtiralarm devir, intikal ve intifa haklarının tesci

linden ve menşe memleket vesikalarından (25 T.L.) 
3. Markalar : 
a) Markaların tescilinden (Bir marka için) (100 T.L.) 
b) Markaların sürelerinin uzatılmasından . (50 T.L.) 
c) Markaların veya intifa haklarının devir ve intikallerindeki tescillerinden ve 

men.se memleket vesikalarından (25 T.L.) 
d) Markaların devletlerarası tescilinden (Devletlerarası büroya ödeneesek harç

lardan ayrı olarak) (50 T.L.) 

II - ihracatçı ruhsatnameleri: 
301.8 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı ruhsatnameleri (300 T.L.) 

Yukarıdaki miktara ilâveten : 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddesi için (30 T.L.) 

•b) Bu ruhsatnamelerde yazıdı her bir ihraç maddeleri grupu için (75 T.L.) 
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere yeniden ilâve olunacak her bir 

ihraç maddesi veya grupu için, (a) ve (b) fıkralarında yazılı hare alınır. 
Bu ruhsatnameler her yıl Ocak ayı içinde Ticaret Bakanlığınca vize verilir. Vize mua

melesinde ruhsatnamenin tabi olduğu hare alınır. Ocak ayından sonra vize edildiğine 
dair Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz bulunmıyan ruhsatnameler muteber sayılmaz 

Yıl içinde yeniden alman ruhsatnameler verildiği yıl için ayrıca vizeye tabi tutulmaz. 
III - Maden arama ruhsatnameleri, isletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları : 
.1. Maden arama ruhsatnameleri (50 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi (2 500 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikallerinde 

asli harem yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin 

tescilinden (50 T.L.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden (75 T.L.) 
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tes

cilinden (75 T.L.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sa

hiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten 
kullanma hakkı tanınmasının tescilinden (150 T.L.) 

c) Diğer hususların tescilinden (50 T.L.) 
2. Ruhsatlar : 
a) Müsaade vesikaları (500 T.L.) 
b) Arama ruhsatnameleri (600 T.L.) 
e) İşletme ruhsatnameleri (2 000 T.L.) 
d) Belgeler (600. T.L.) 
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı hare 

alınır. 
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2. İhtira beratları : 
a) ihtira beratlarının tescilinden (150 T.L.) 
b) ihtira beratlarının uzatılmasından her yıl için (25 T.L.) 
e) Munzam ihtiraların tescilinden (75 T.L.) 
d) İhtira beratlariyle munzam ihtiraların devir, intikal ve intifa haklarının tescilin

den ve menşe memleket vesikalarından (50 T.L.) 
3. Markalar : 
a) Markaların tescilinden (Bir marka için) (100 T.L.) 
b) Markaların sürelerinin uzatılmasından (50 T.L.) 
c) Markaların veya intifa haklarının devir ve intikallerindcki tescillerinden ve menşe 

memleket vesikalarından (50 T.L.) 
d) Marlkalarm devletlerarası tescilinden (Devletlerarası büroya ödenecek harçlardan 

ayrı olarak) (50 T.L.) 
77 - İhracatçı ruhsatnameleri: 
3018 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı rusatnameleri (500 T.L.) 
Yukarıdaki miktara ilâveten : 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddesi için (50 T.L.) 
b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri grupu için (100 T.L.) 
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere yeniden ilâve olunacak her bîr 

ihraç maddesi veya grupu için, (a) ve (b) fıkralarında yazılı hare alınır. 
Bu ruhsatnameler her yıl Ocak ayı içinde Tica-'et Bakanlığınca vize edilir. Vize mua

melesinde ruılısatnamenin tabi olduğu hare alınır. Ocak ayından sonra vize edildiğine dair 
Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz bulunmıyan ruhsatnameler muteber sayılmaz. Yıl 
içinde yeniden alman ruhsatnameler verildiği yıl için ayrıca vizeye tabi tutulmaz. 

7/7 - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları : 
1. Maden arama ruhsatnameleri (150 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi (2 500 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikallerinde asli 

harcın yarısı alınır. 
IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerimin 

tescilinden ' (250 T.L.) 
fb) Amma ve işlleltlmie rulhlsaitmaımeleırf, kullanma halkkı ve Ibelıgelerin tösicilinlden («300 T.L.) 
c) Arama ve işletme ralhsatnamel'eniinlde ve ibelgelıerde yaıpnlıaoı ıdeğdışîklilbleıûn tesci

linden (160 T.L.) 
'd) Arama ve işletme ruflusaJtmaımeleri ile belgelerin dervirlerlMn veya bunların sa

hiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hlüklmi şalhlsa maııvakikaten 
Ikulianma halkkı tıanunmaJsının tesıeilinden ($50 T.L.) 

e) Diğer hususi a nn tacilimden (100 T.L.) 
2. Rulhlsaltt'ar : 
ıa) Mifeaalde veısi/karan '• (500 T.L.) 
Ib) Arama ralhfsatnameleri •- (600 T.L.) 
c) Işldtme ruihsaltnaımeılleT^ (5 000 T.L.) 
id) Belgeler (.600 T.L.) 
Anama ve dişletme rulhJsıa'tnlaım'eleri ile (belgelerin temdit veya dleıvrinden yarı ibare alı

nıp. 
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(50 T.L.) 
(25 T.L.) 
(10 T.L.) 
(5 T.L.) 

(2,50 T.L.) 

(5 T.L.) 
(10 T.L.) 
(20 T.L.) 

3. Tarifelerin tasdiki (50 T.L.) 
V - 8att§ ruhsatnameleri: 
1. Tekel konusuna giren maddeler, satmak istiyenlere verilecek satış ve ruhsat tezke

releri 
(Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda 
2 nci sınıf dükkânlarda 
3 ncü sınıf dükkânlarda 
4 ncü sınıf dükkânlarda 
Geziciler 
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin toplu bulunduğu 

mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezkere verebilir.) 
2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal etmek istiyenlere verilecek izin ve-

sikaları (her yıl için) (100 T.L.) 
Dış memleketlere ihracetmek için imalât yapanlardan bu harcın yarısı alınır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (her yıl için, son nüfus 

sayımına göre) : 
Nüfusu 10 000 den aşağı yerlerde 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde 
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruh

sat harçları : 
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi 

maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleriaçmak için Sağlık Bakanlığınca verile
cek ruhsatnameler (son nüfus sayımına göre) 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan mahallerde 
VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları. 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (son nüfus sayımına göre) 
Nüfusu 5 000 kadar olan mahaller için 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan mahaller için 
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatameleri : 
a) Programlarının Türk Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar Eğitim Müesseseleri 

programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mi
mar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler (150 T.L.) 

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu 
kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olan
lara usulüne, göre verilecek olan ruhsatnameler (75 T.L.) 

(100 
(200 
(400 
(600 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(25 T.L.) 
(50 T.L.) 

(150 T.L.) 
(200 T.L.) 
(350 T.L.) 
(500 T.L.) 
(750 T.L.) 
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3. Tarifelerin taadkı (100T.L.) 
V - Satış ruhsatnameleri : 
1.. Tekel kıonusuna igiren maddeleri satmak, idtiyenlere verilecek »atış ve ruhsat 

teskereleri 
(Her ysl için) 
1 nd sınaif dükkânlarda ' (150 T.L.) 
2 nei sınıf dükkânlarda (!100 T.L.) 
3 n<cü sınıf dükkânlarda ('50 T.L.) 
4 ncü sınıf düfcikânftardıa (25 T.L.) 
Geziler (10 T.L.) 
(Tekel İdaresi, lüzum gMüığü köklerde ve şehir Iharicinde işçilerin Itoplu /bulundu

ğu malhallerde ve panayırlarda satış yapacaklara Iharesız rulhsat »ve tezkere verebilir.) 
(2. Tekel konusuna giren maddeleri, imali ve itlhal eltmek isltiyenlere verilecek izin 

vesikaları (-her yıl içlin) (200 T.L.) 
Dış memleketlere ihraç ettirmek için imalâJt yapanlardan bu harcın yarısı alhnıır. 
3. Pul fve kıymetli kâğıltflar Ibayiılerine verilecek: rulhsatnameler ((her yıl için, fâon 

nüfus sayımına göre) : 
Nüfusu 10 000 den aşağı yerlerde (10 T.L.) 
Nüfusu 10 000 - 50 000 den yulkan olan yerlerde (05 T.L.) 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde ('50 T.L.) 
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan tli'carertıhanelerden alınacak ruh

sat (harçları : 
Ecza ticareHhanefleriyle sanat <ve ziraat işlerin de kullanılan zehirli ve müessir kim

yevi maddelerin toptan satışına mahsus ticaretJhaneleri açmak liçin Sağlık Bakanlığınca 
verilecek rulhsatnameler (Ison nüfus »ayrımına ıgöre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan malhallerde (200 T.L.) 
Nüfusu 30 OOO île 50 000 arasında olan mahallende (400 T.L.) 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde ('600 T.L.) 
Nüfusu 100 000 ve dalba yutearı olan mahallerde (1 OOO T.L.) 
VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar: 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları. 
Yeniden eczane acımak üzere verilen ruhsatnameler (son nüfus sayımıma ıgiöre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için (50 T.L.) 
Nüfusu 5 OOO ile 10 000 arasında "olan mahaller için (100 T.L.) 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için (300 T.L.) 
Nüfusu -20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için (400 T.L.) 
Nüfusu 40 OOO ile 75 000 arasında olan mahaller İçin (700 T.L.) 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında 'olan mahaller için ' (1 000 T.L.) 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı lolan ımahaller için (:1 500 T.L.) 
2. IMim-arlık ve mühendislik rulhsaltnameleri : 
a) Programlarının Türk Yüksek Miühendis ve Yüksek Mimar Eğitim Müesseseleri 

proıgraimlaıtoa muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek müıhendlis veya yüksek 
mimar eğitim müessesesinden 'diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatne-
meler (150 T.L.) 

b) Programlarının Türik Teknik Okulu mühendis kısmı programl'arma muadil 'ol
duğu kabul dlunan bir ecn«fbi -mühendis ıveya mimar eğitim müessesesinden diploma al
mış olanlara usulüne göre verilecek olan rulhsatnameler (1100 T.L.) 
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3. Mütehassıs tabiplik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları (150 T..L. 
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas 

vesikaları (150 T L . 
c) Yabancı memleketlerin Tıp Fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cum

huriyeti hudutları dâhilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150 T J J . 
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları (100 T.L. 
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas 

vesikaları (100 T.L. 
c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları * (100 T.L. 
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150 T.L. 
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'

de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (50 T.L. 
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler : 
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruh

satnameler (25 T.L. 
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağ

lık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatname
ler (25 T.L. 

c) Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler (25 T.L. 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hııhusi kanununa güre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri (100 T.L. 
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri : 
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri : 
20 yataklıya kadar olanlar (110 T.L. 
20 - 50 yataklıya kadar olanlar (220 T.L. 
5 0 - 1 0 0 yataklıya kadar olanlar (325 T.L. 
100 yatak veya daha yukarı olanlar (450 T.L. 
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak has

tanelerden bu harçların dörtte biri alınır.) 
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri 

açmak için verilecek ruhsatnameler (150 T.L. 
10. Lâboratuvarlara ait ruhsatnameler : 
Şeriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mah

sus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler (100 T.L. 
11. Avukatlık ruhsatnameleri : 
Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri (150 T.L. 
12. ödünç para verme izin vesikaları : 
a) Ödünç, para verme işleri ile meşgul olacak özel ve tüzel kişilere verilecek izin ve

sikaları (Her'yıl için) (100 T.L. 
b) ödünç para -verme işlerine tavassut edenlere verilecek izin vesikaları (Her yıl 

için.) (50 T.L 
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3. Mütehassıs tabiplik vesikaları : 
a) Türkîye'de ihltıisaıs yapmış olan Tünk hekimlerine verilecek ollan ihtisas vesika

ları 150 T.L.) 
Ib) Yajbancı memleketle ıil e ilhltiisas yapmuş olan Tıüırik hekimlerine verilecek ilhtıisais 

vesikaları (.1150 T.L.) 
c) Yabancı memlelkeltler'in Tıp Fakülitels'iniden .mezun Tlürk Ihelkiımlerkıe Türkiye 

Cumhuriyeti hudutları dâhilinde tabalbet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesi
kaları (150 T.L.) 

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları (150 T.L.) 
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihti

sas vesikaları (150 T.L.) 
c) Yabancı % memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150 T.L.) 
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150 T.L.) 
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'

de icrayı sanat etmek üzere verıilecek mezuniyet vesikaları (50 T.L.) 
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler : 
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruh

satnameler (25 T.L.) 
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, 

sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatna
meler (25 T.L.) 

c) Küçük sıhhat memurları mektebinden me^ım olanlara verilecek şahadetnameler (25 T.L.) 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri (150 T.L.) 
9. Hususi hastaneler açıma ruhsatnameleri : 
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri : 
20 yataklıya kadar olanlar (250 T.L.) 
20 - 50 yataklıya kadar olanlar (500 T.L.) 
50 - 100 yataklıya kadar olanlar (750 T.L.) 
100 yatak veya daha yukarı olanlar (1 000 T.L.) 
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak 

hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.) 
ıb) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseseleri 

açmak için verilecek ruhsatnameler (250 T.L.) 
10. Lâboratuvarlara ait ruhsatnameler : 
Serini ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma 

mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler (100 T.L.) 
11. Avukatlık ruhsatnameleri : 
Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnaımeleri . (150 T.L.) 
12. ödünç para verme izin vesikaları : 
a) ödünç para verme işleri ile meşgul olacak özel ve tüzel kişilere verilecek izin 

vesikaları (Her yıl için) * (100 T.L.) 
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c) Rehin üzerine ödünç verme isiyle iştigal edeceklere Medeni Kanunun 876 ncı mad
desi gereğince verilecek izin vesikaları (Her yıl için) (150 T.L.) 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri : 
Eski eser ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri : 
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (30 T.L.) 
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) (15 T.L.) 
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) (30 T.L.) 
14. Gümrük komüsyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncularına ve

rilecek ruhsatnameler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 T.L.) 
İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (250 T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstahsalları için (1 T.L.) 
b) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) : 
1. Avcı cemiyetlerine dâhil olanlardan (10 T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (15 T.L.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hususi eş

hasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) (20 T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsatnameleri (1 000 T.L.) 
!)) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta, şirketlerine verilecek zeyil ruhsatname

leri (600 T.L.) 
VII - Okul diplomaları : 
1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan veya bu derecedeki sanat veya mes

lek okul ve enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar (3 T.L.) 
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve ens

titülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (5 T.L.) 
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek 

okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (10 T.L.) 
(Her üç numaradaki parasız yatılılar hariç) 

[9] SAYILI TARİFE 

Trafik Harçları 
/ - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve tescil iş

lemlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (5 Lira) 
2. Motorlu taşıtlardan : 
a) Motosikletlerden (10 Lira) 
b) Diğerlerinden (20 Lira) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli, traktör, 

çekici araçlar ve benzerleri) 
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b) ödünç para verme işlerine tavassut edenlere verilecek izin vesikaları (Her yıl 
için) V (50 T.L.) 

c) Rehin üzerine ödünç verme işiyle iştigal edoceklere Medenî Kanunun 876 ncı 
maddesi gereğince verilecek izûn vesikaları (Her yıl için) (150 T.L.) 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri : 
Eski eser ve define arama ve rondaj ruhsatnamelerinden : 
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (30 T.L.) 
Ib) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) (15 T.L.) 
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) (30 T.L.) 
14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncularına ve

rilecek ruhsatnameler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (500 T.L.) 
İkindi sınıf gümrüklerde çalışanlar için (250 T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstahsılları için (1. T.L.) 
a) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler haı/ie, her yıl için) : 
1. Avcı cemiyetine dâhil olanlardan (10 T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (15 T.L.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî maskaralar tarafından hususi eş

hasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) (50 T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsatnameleri (2 000 T.L.) 
>b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruhsatna

meleri (1 000 T.L.) 
VII - Okul diplomaları : 
1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullarda veya bu dorecedeki sanat veya mes

lek okul ve enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar (3 T.L.) 
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve ens

titülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (5 T.L.) 
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve mes

lek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (10 T.L.) 
(Hor üç numaradaki parasız yatılılar hariç) 

[9] SAYILI TARİFE 

Trafik harçları 
/ - Kayıt ve tescil harçları: 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve tescil 

işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alımı'. 
1. Motorsuz taşıtlardan (5 T.L.) 
2. Motorlu taşıtlardan : 
a) Motosikletlerden (10 T.L.) 
b) Diğerlerinden (20 T.L.) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli traktör, 

çekici araçlar ve benzerleri) 
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/ / - Ehliyetname harçları: 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir defaya 

mahsus olmak üzere hare alınır. 
Amatör ehliyetnamelerden 
Profesyonel ehliyetnamelerden 
Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 
Traktör ehliyetnamelerinden 
Uluslararası ehliyetnamelerden 

/ / / - İmtihan hardan : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yapılacak imtihanlarda, 

her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır 
Sürücü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 

5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde: 
a) Sü rücülerden 
b) Şoförlerden 
IV - Ehliyet vizesi harçlar: 
1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
Fennî muayene hardan : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hüküm1 eri dairesinde araçların belli sürelerde 

yapılacak fennî muayenelerinde hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan 
2. Motorlu taşıtlardan 
VI - Ruhsat hardan : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 

(50 
(15 
(25 
(10 
(20 

(10 
(10 
(15 
(50 

(5 
(10 

(5 
(10 
(10 

(5 

Lira) 
Lira) 
Lira) 
Lira) 
Lira) 

Lira) 
Lira) 
Lira) 
Lira) 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

1. 
o, 
3. 
4. 
5. 
a) 
b) 
Q) 

d) 
6. 

17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan 
31 nci maddesine göre verilecek: 
Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
Tecrübe ruhsatnamelerinden 

66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
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(10 
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II - Ehliyetname hardan : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir defaya 

mahsus almak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden (50 T.L.) 
2. Profesyonel ehliyatnamelerden (15 T.L.) 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden ('25 T.L.) 
4. 'Traktör ehliyetnamelerinden (10 T.L.) 
5. Uluslararası ehliyetnamelerden ('20 T.L.) 
III - İmtihan harçları : 
Karaytolları Trafik Kanunu «ve Tüzüğü hükikilleri dairesinde yapılacak imtihanlarda, 

Iher imtihana girenlerden Ibir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Sürücü ehliyetnamesi almak Miyenlerden 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
3. Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak isteyenlerden 
4. Diğer şoför Ehliyetnamesi almaik istiyenl erden 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
a) Sürücülerden 
ıh) Şoförlerden 
IV - Ehliyetname vizesi harçları : 
1. Sürüdü dhliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnaimelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetna'melerinin 'vizelerinde 
V - Fennî muayene harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde araçların belli süre

lerde yapılacak fennî 'muayenelerinde hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan (5 T.L.) 
2. Motorlu taşıtlardan (10 T.L.) 
VI - Ruhsat harçları : 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine ıgöre 'verilecek ruhsatlar .lan . (50 T.L.) 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine ıgöre verilecek ruhsatlardan (200 T.L.) 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan (50 T.L.) 
4. il9/5 ve 19/7 ruoi 'maddelerine göre verilecek ruhsatlardan (50 T.L.) 
5. 31 nci maddesine göre •verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden (5 T.L.) 
Ib) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden (10 T.L.) 
c)i Diğer motorlu taşıt ıgeçici ruhsatnamelerinden (20 T.L.) 
dV Tecrüibe ruhsatnamelerinden (100 T.L.) 
6. 66 neı maddesine göre 'verilecek ruhsatlardan (50 T.L.) 

(10 T.L.) 
(10 T.L.) 
(115 T.L.) 
(50 T.L.) 

('5 T.L.) 
(10 T.L.) 

(5 T.L.) 
(10 T.L.) 
(10 T.L.) 
('5 T.L.) 
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Harçlar Kanunu 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunun metni a^nen benimsenmiştir. 
MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 11. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 12. •— Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 15. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 17. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 18. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 25. — Cumhuriyet Senatosunun ıne^ni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 26. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 27. —- Kesinleşmiştir. 
MADDE 28. — Kesinlemiştir. 
MADDE 29. — Kesinlemiştlir. 
MADDE 30. — Cumhuriyet Senatosunun ma'ni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 32. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 33. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 34. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 35. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 36. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 37. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 38. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 39. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 40. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 41. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 42. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 43. — Cumhuriyet Senatosunun me'ni aynen benimsenmiştir. 
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MADDE 44. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 45. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 46. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 47. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 48. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 49. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 50. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 51. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 52. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 53. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 54. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 55. — Kesinleşşmiştür. 
MADDE 56. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 57. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 58. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 59. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 60. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 61. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 62. — Cumhuriyet Senatosunun me' ni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 63. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 64. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 65. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 66. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 67. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 68. — Cumhuriyet Senatosunun meni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 69. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 70. — Cumhuriyet Senatosunun me'ni aynen benimsenmiştir, 
MADDE 71. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 72. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 73. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 74. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 75. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 76. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 77. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 78. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 79. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 80. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 81. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 82. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 83. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 84. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 85. — Cumhuriyet Senatosunun me'ni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 86. — Cumhuriyet Senatosunun me'ni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 87. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 88. — Cumhuriyet Senatosunun meni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 89. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 90. — Kesinleşmiştir. 
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MADDE 91. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 92. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 93. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 94. — Kesinleşmiştir. 

. MADDE 95. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 96. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 97. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 98. — Cumhuriyet Senatosunun anc'-ni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 99. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 100. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 101. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 102. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 103. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 104. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 105. — Cumhuriyet Senatosunun m?*ni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 106. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 107. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 108. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 109. — Kesinleşmişti. 
MADDE 110. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 111. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 112. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 113. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 114. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 115. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 116. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 117. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 118. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 119. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 120. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 121. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 122. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 123. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
MADDE 124. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 125. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 126. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 127. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 128. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 129. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 130. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 131. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 132. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 133. — Kesineşmiştir. 
MADDE 134. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 135. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 136. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 137. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 138. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 139, — Kesinleşmiştir. 
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GEÇÎCt MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCt MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCt MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
GEÇÎCt MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 140. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 141. — Kesinleşmiştir. 
1 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
2 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
3 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
4 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni .aynen benimsenmiştir. 
5 Numaralı tarife — Kesinleşmiştir. 
6 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
7 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
8 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
9 Numaralı tarife — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen benimsenmiştir. 
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