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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Gazi Anteb mebusu Nuri Conkerin oldUgu teblig
edilerek kiymetli hatirasmi tazizen bir dgkika susuldu.
Birinci k&nun 1935 : mayis 1936 aylarma aid Divani muhasebat encumeni raporu kabul edildi.
Memleketten cjkacak veya memlekete girecek tiretme vasitalarma,
Turkiye • Yunanistan ikannet, ticaret ve seyrisefain

muahedenamesine bagh (B) listesinin tashihine dair
kanun layihalan tktisad encumenine havale edildi ve
cuma gUnu toplanilmak uzere inikad bitirildi.
Baskan Yekili
Refet Canitez

Katib
Konya
A. Muzaffer Gbker

Katib
Coruh
Ali Zirh

2 — HAVALE EDlLEN EVRAK
L&yihalar
1 — 1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa
bagh bir kisxm daire bUtcelerinde degi§iklik yapilmasma dair kanun layihasi (1/676) (Btitge enciimenine)
2 — Jandarma efradi hakkmdaki 1861 numarah
kanunun bain maddelerini degiftiren kanun layihasi
(1/677) (Mill! Miidafaa, Dahiliye ve Butce enciimenlerine)
3 — Ziraat vekfileti va?ife ve teskilati hakkinda
kanun layihasi (1/678) (Ziraat ve Biit?e enciimenlerine)
Teklif
4 — Giresun mebusu Hakki Tank Usun, matbuat
kanununda degisjklik yapilmasma dair kanun teklifi
(2/42) (AdHye ve Dahiliye enciimenlerinden miirekkeb
Muhtelit eneumene)
Tezkere
5 — GUmriik tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370
nci maddelerine giren ipliklere mevzu gUmriik resmi
2294 sayili kanunun verdigi salahiyete istinaden indirildiginden keyfiyetin tasdiki hakkinda Basrekfiiet
tezkeresi (3/318) (tktisad, Gumruk ve inhisarlar, Maliye ve But<je encumenlerine)
Mazbatalar
6 — Hazarda yarsubaydan yUzbagiya ve seferde
bUtUn subaylarla, askerf memurlara elbise, kaput ve
cjzme verilmesine dair olan kanunun jandarma ve

BIE1NOI

gumruk muhafaza kitalarmda da tatbiki hakkinda kanun layihasi ve Dahiliye, Milli Miidafaa, Gumruk ve
inhisarlar ve Butge encumenleri mazbatalari (1/519)
(Ruznameye)
7 — Konya ovasi sulama idaresinin 1932 yili son
hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna
dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresile Konya ovasi sulama ve isjetme idaresinin 1932 yili son hesabi
hakkinda kanun layihasi ve Divani muhasebat encUmeni mazbatasi (3/262, 1/667) (Ruznameye)
8 — Madeni ufaklik para hakkmdaki 2257 sayili
kanunun bazi maddelerinin degigtirilmesine dair olan
2461 numarah kanunun 1 nci maddesinin degi§tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve Maliye ve BUt^e encumenleri mazbatalari (1/658) (Ruznameye)
9 — MUlga Istanbul darUlfUnunu 1932 yili son hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna
dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresile mUlga Istanbul darUlfUnunu 1932 yili son hesabi hakkmda kanun layihasi ve Divani muhasebat encumeni mazbatasi
(3/188, 1/629) (Ruznameye)
10 — TUrkiye ile Romanya arasmda munakid
( Dobrucanin Turk ahalisinin muhaceretini tanzim
eden mukavelename ) nin tasdiki hakkinda kanun layihasi ve Hariciye encUmeni mazbatasi (1/633) (Ruznameye)

CELSE

Acilma saati : 15
BALKAN — Refet Canitez
KATtBLER : Sureyya Tevfik Genca ( Tokad ), Ali Zirh ( goruh )

BALKAN — Celse agilmi§tir.
Giresua mebusu Hakki Tank Usun, matbuat kanununun tadili hakmda bir teklifi vardrr. Ewelce asil kanun Adliye, Dahili/e enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimende

tetkik edilmi§ti. Bunun da ayni suretle tetkikmi rica ediyor. Tasvibinize arzediyorum.
Bu suretle enciimenin te§kilini kabul buyuranlar... Etmeyenler... Enciimenin te§kili kabul
edilmistir.
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3 — MtfZAKERE EDlLEN MADDELER
1 — Vaiz ve dersiamlar hakkmda kanun layihasi ve Butge enciimeni mazbatasi (1/579) [1]
BA§KAN — Kanunun ikinci miizakeresidir.
Vaiz ve dersiamlar hakkmda kanun
MADDE i — Diyanet igleri reisligi kadrosunda bulunan vaiz ve dersiam siniflarmda
miinhal vukuunda, kadim usul ve teamiil veghile teselsiil ve terfileri yapildiktan sonra bu
siniflarda agik kalan kadroya yalniz vaiz tayin
edilir.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul
edilmi§tir.
MADDE 2 — 8 - V -1933 tarih ve 2171 sayili kanun ahkami miilgadir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BASK AN — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinii icraya
Ba§vekil ve Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
2 — Adliye ve Giimriik ve inhisarlar vekdletleri binalari insaati igin 1 000 000 liraya kadar taahhiid icrasina izin verilmesi hakkmda
kanun layihasi ve Butge enciimeni mazbatasi
(1/664) [2]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
mutalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Adliye vekaleti ile Gumruk ve inhisar vekaleti
binalarmm insasi hakkmda kanun
MADDE 1 — Adliye vekaleti ile Giimriik ve
inhisarlar vekaleti binalarmm insasi igin her yd
odenmesi lazrmgelen miktari o yil biitgesine konacak tahsisattan verilmek iizere 1937, 1938 ve
1939 yillarma gegici taahhiid icrasina Nafia vekili mezundur.
BALKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
[1] Birinci miizakeresi 21 nci inikad zaptindadtr.
[2] 51 sayil\ basmayazi zaptm sonundadir.

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinii icraya
Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmistir .
3 — Gumruk muhafaza memurlarile subaylarxnxn oturmatan igin ev yaptinlmasi ve bunlann resmi binalann miisaid olanlarinda kira ile
oturmalan hakkmda kanun layihasi ve Gumruk
ve inhisarlar, Maliye ve Butge encumcnleri mazbatalan (1/618) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
mutalea var mi?
MlLLl MUDAFAA En. RElSl Gl. KAZIM
SEVUKTEKlN (Diyarbekir) — Bu kanun layihasi miinasebetile yuksek huzurunuzda bazi
maruzatta bulunarak bu hususta bazi ihtiyaci
'arzetmegi bir vazif e telakki ederim. Giimruk testalatmm bir kiami sehir ve kasaba ve koylerden uzak yerlerde bulunmasi hasebile subaylarla gumruk memurlarmm ailelerile ikamet etmeleri igin Gumruk ve inhisarlar vekaletince
binalar yaptmlmasmi sukranla ve milli bir haz
ile karsilarrm.
Gumruk islerinin ekserisi hududlar iizerindeM kulelerden ayrilan kapi karakollari civarmda yapilmasi hasebile Trakya hududunda oldugu gibi Gumruk ve inhisarlar vekaletince zarif binalar viicude getirilecegini anlryorum.
Subaylarm ikametlerinden bahsolunduguna gore de gumruk idaresinin cenub hududumuzda
ve Izmirden itibaren Ege sahilinde ve Karadenizin bir kismmda askeri muhafaza teskilati
bulunmasi hasebile bu binalarm en ziyade cenub hududumuzda yapilmasi niyetinde bulundugunu da zannediyorum.
intihab daireme gidib gelirken bir gok dafa
gordiigum cenub hududu askeri muhafaza teskilatmdan evvel hududun emniyet ve muhafazasi vazifesile mesul olan hudud boluklerinin
ve bunlarm subaylarmm oturduklari mahalde
bir kag gumruk binasi miistesna olarak simdiki
teskilatm subaylari, memurlan ikamet etmektedir.
Hal boyle iken mukabil cihette giizel binalar ve yeni medeni ihtiyaci tatmin eden koylerile viicude getirilmistir.
Eger keyfiyet dusiindiigiim gibi ise burada
ba^lanilacak umran isini takdir etmemek miimkun degildir. Hopadan itibaren sark hududu-
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muzda bulunan ve ekseriya kism 15 - 25 derece
arasmda sifirm altmda kalan bu havalide Giircistan ve Ermenistan Sovyetleri Ittihadi Hukumetlerile Iran Devletine karsi olan kulelerle
Karademizden Tuncaya ve buradan Edirneye ve
Merici takiben inoza kadar olan kulelerimizde
dahi hep cenub hududunda oldugu gibi subaylarm ikametine mahsus mahaller olmadigi ve
hatta kulelerin dahi mukabil taraf kuleleri gibi muntazam bulunmadigmi tessurle arzederim.
Ciheti askeriyenin bin bir binaya ihtiyaci soyle
dursun bbyle hudud uzerinde koylerden uzak
mahallerde vazife yapanlara ikametgah yapilmasi mevzubahs olunca bu gibi insaata muktazi
tahsisatin hep birlikte verilmesinin gok muvafik olacagi kanaatinde bulunmaktaymi.
Bendeniz bir hudud kulesi nobetgisinin igi
battaniyelerle kapali nbbetgi kulesi olmasmi
degil hiidudun emniyet ve muhafazasi vazifesile
muvazzaf bir posta efradmm ve ona memur
ve mesul subaylarm ailelerile oldukga iyi bir
halde ikametlerinin bu kanun layihasi miinasebele yapihnasmi temenni ediyoruni.
Ihtiyaci nisbeten az olana verilen tahsisatla
konaklar yapilmasi, ihtiyaci gok olmasi hasebile
aldigi tahsisatla bir kule yaptirilamamasi hususu duguniilunce, bu temeniyatm ciheti askeriyece mevkii file gikamiyacagi imkaninm mevcud
olamayacagini tahmin ediyorum. 0 halde askeri
muhafaza te§kilatinin bu hududlar uzerinde de
hemen yaptirilmasmi diliyorum.
l§te arzetmege galigtigim bu en liizumlu ihtiyaglann giimriik askeri te§kilati olmayan
hududlarda da yapilmasi igin yakin zamanda
ciheti askeriyece de ne bileyim, §u kadar liralik
fevkalade tahsisat verilmesi hakkinda bir kanun
layihasmin muzakere edildigini gormegi gok arzu etmekte oldugumu arzeder tasdiatima nihayet veririm.
BASK AN — Maddelere gegilmesini kabul
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere gegilmi§tir.
Giimriik teskilati igin yaptinlacak evler hakkinda kanun
MADDE 1 — Sehir ve kasabalara uzak olup
ta ailelerile birlikte oturmalarma elveri§li kira
evleri bulunmayan yerlerde vazife goren giimriik ve muhafaza memurlarile subaylannm ve
ailelerinin oturmalan igin ev yaptirilabilir.
Bu evlerin nerelerde yaptinlacagi her sene
biitgesine bu husus igin konulacak tahsisat ile
birlikte tayin ve tesbit olunur.
Bu yerlerde Hiikumete aid veya Hukumetge
kira ile tutulmus, dairelerde de resmi i§lere halel
vermemek §artile, bu memurlarla subaylarm ve
ailelerinin oturmalarma musaade olunur.
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.

C :. 1

MADDE 2 — Yukanki madde hiikmiinden
hangi memur ve subaylarm istifade ettirilecegi
Giimriik ve inhisarlar vekaletince tayin olunur.
Bunlardan almmasi lazim gelen kira bedelleri ile tefriki miimkun olmayan yerlerde elektrik, su ve bunlara benzer sarfiyat kar§iligi
olarak almacak para miktari, Giimriik ve inhisarlar vekaletile Maliye Vekaletince tayin
olunur.
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden yiiriir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini Maliye ve Giimriik ve inhisarlar vekilleri yerine
getirir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
Layihanin birinci miizakeresi bitmi§tir.
4 •— Seker istihldk ve giimriik resimleri
liakkindaki 2785 sayili ve 13 -VI -1935 tarihli
kanunun 6 net maddesinin tefsirine dair lia§vekdlet tezkeresile §eker istihlak ve giimriik resimleri hakkindaki 2785 say ill kanunun bazi maddelerinin degistirilmcsinc ve bu kanuna bazi
hiikiimler ilavesine dair kanun layihasi ve Giimriik ve inhisarlar, Ikhsad, Maliye ve BiitQe ene'iimenleri mazbatalari (3/306, 1/662) [1]
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
miitalea var mi?
HtJSNtJ KITABCI ( Mugla ) — Muhterem
arkada§lar. 10 senelik bir tarihe malik §eker sanayiimizin bir elde ve bilhassa bankacilik elinde tevhidinden sonra daha seri bir terakkiye
mazhar olmasmi bihakkin beklerdik. 3 bankanm
miimessilleri idare masraflarmda iltizam edecekleri tasarrufla bir taraftan, diger taraftan da
az gok tecriibe gegirmi§, i§letmede yapacaklan
islahat ile seker maliyetini du§iirerek binnetice
himaye yardimini asgari hadde ihdireceklerini
iimidini beslemi§tik ve bu iimidimizi de 2785 numarali kanunun esbabi mucibesi takviye ediyordu. Fakat bu kanun yani miizakeresine basladigimiz kanun bu timid ve kanaatimizi bo§a gikarmi§tir. Gergi kanunun zahir ibaresinden §ekerin kilosundan 4 kuru§ 10 para yerine 5 kuru§
almacagi gibi bir netice almak ve boyle sanmak kabildir. Fakat i§ incelendigi takdirde gdriiltir ki 2785 numarali kanunda kabul edilen
esaslara gore almmasi lazimgelen vergi kilo ba§ma bir kuru§ be§ santim tenzil edilmistir. Qtin-
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ki o kanundaki esbabi mucibeye gore 65 bin tonluk istihsalde §ekerin maliyet fiati 18 kuru§ 95
santim ve vergisi de 6 kuru§ bes santim olmak
lazimdir. Halbuki burada 65 bin ton §ekerde
almacak resim be§ kuru§ olarak gbsterilmi§tir.
§u hesaba gore §ekerin §imdiki istihsal ve istihlak miktarma gore senevi 700 000 liradan fazla
bir para Hazineden gikiyor, demektir. Yani Hazineye girmesi lazimgelen bu para Hazineye girmeyecek, demektir. Buna ilaveten 2 nci maddede 15 bin tondan fazla stoklarm Hiikumetce
tensib edilecek miktarinm kiilfeti Hiikumete birakildigi igin, eger bu fazla 15 bin tondan ibaret
olsa, yani 30 bin ton stok kalacak denirse daha
180 000 lira Hiikumetten gikacak demektir. Su
halde asagi yukan bu suretle Hazineden istenilen fedakarlik bir milyona yakindir. Bu kadar
yiiksek bir meblagi Hazineden esirgemek igin
her halde 50k liizumlu ve miicbir sebebler bulunmali. Onun igin, gerek layihadaki esbabi mucibeyi ve gerek enciimenlerin mazbatalarmi iyice
okudum, aradim, acaba boyle bir §ey bulacak
miyim, diye. Maalesef boyle bir sey bulamadigrmi itiraf ederim.
Seker sanayii ki yalniz bina ve tesisatina
22 milyondan fazla bir para baglanmistir.
Bu sanayiin yasatilmasi bir emri zaruridir.
Bilhassa bizim igin bir milli izzetinefis meselesidir. Qaresizlik kar§ismda kalirsak elbettG
istenilen fedakarligi yine yapacagiz amma bu
i§i deruhde eden arkada§larimiz lazimgelen
tasarrufata azami ehemiyet vererek bize bu
fedakarligi yaptirmamali idiler. Hie olmazsa
kom§u Devletlerde sekerin maledildigi fiate
bizde de maletmek imkanmi elde etmeli idiler.
Heyeti celilenizin malumudur ki 2785 numarali kanunun esbabi mucibesinde Hiikumet 50k
ciddl tedbirler ve incelemelere dayandigi beyan ettigi ifadesinde sekerin istihsal miktarinm bulacagi hadde gore maliyet fiatlerini ve
ona gore de verilmesi lazimgelen istihlak resmini gostermi§ti.
Ewelce de arsefctigim gibi bu tabloya gore
sekerin maliyet fiati 65 000 tonda 18 kuru§
95 santime inecekti. Daha a§agi ve yukan miktar igin dahi bu tabloda tasrihat vardi. §>imdi
bize diyor ki, bu fiatlere bir kurus bes santim
zammedilmesi lazimdir. Maliyet fiatleri iizerine istinad eden hesablarda yanli§lik mi olmu§fcur? Ewelce 0 malumati verdikleri zannedilen merci yani seker sanayii ile ugra§anlar
bu defa hatayi kendilerine maletmemek i§in
diyorlar ki; sekerin maliyetine tesir eden anasir iki kisimdir. Birincisi isletme anasirim teskil eder ki bunun icin ewelce ne soylemi§sek
filiyata tetabuk etti. l§letme anasiri haricinde kalan bazi masraflarda fazlalik olacag-mi
ewelce tahmin etmemigtik. Bu fazlalik ta kilo ba§ma bir kuru§ be§ santim ilave edilmesini icab ettiriyor. §imdi bu fazlaliklar neden
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miitevellid imi§? Birincisi kredi fazlaliklan
masrafi olmu§tur. Arkada§lardan soruyorum:
Bu, §eker sanayii ancak §irkei; haline inkilab
etiikten sonra nu krediye ihtiyac gostermi§tir?
Iktisad vekaletinin getirmi§ oldugu mii§avirin
vermis oldugu raporda seker icin faiz olarak
kilo basina uc, dord kurus verdigimizi tesbit
etmi§tir. Su halde bu kredi yeni almmi§ degildir. Ben dyle zannediyorum ki kredi masrafi eskisine nazaran fazla degil, azdir. Yani
§irketin lehindedir, aleyhinde degildir. Qiinkii seker i§lerini birle§tirdigimiz vakit 37 bin
ton elde stok §eker vardi. Ondan sonraki
istihsal ise daima istihlakin fazlahgi ile kapatilmi§ ve 37 bin tondan bir kismi da istihlak
edilmi§tir. §u halde krediye olan ihtiyac daha
az olmasi icab eder.
Faiz meselesine gelince : Acaba faiz §imdi
daha fazla midir? Ben zannederim bu da fazla degildir. Qunkii boyle uc kuwetli bankaya istinad eden §eker §irketi Merkez bankamizdan kolaylikla ve daha az faizle para alabilir. Nasil ki, Muhterem Celal Bayar 2785 numarali kanunun miizakereleri siralarmda bu
suretle daha ucuz para almak imkani oldugunu soylemi§ti. Buna nazaran kredi meselesindeki fazlahgi kabul etmek bence mii§kiildur.
Ikinci sebeb olarak diyorlar ki, nakliye masrafinda fazlalik var. Halbuki giin gegtikge
yollanmiz, demiryollanmiz cogakyior. Nakliye masrafmm bu noktai nazardan inmesi icab
eder. Hiikumet butiin demiryollarmda asgari
tarifeyi tatbik etmektedir ve hele bniimiizdeki
sene igin bu nakliye masrafi daha azalacaktir.
Qiinkii §ark Demiryollari Nafianin eline gegmistir. Binaenaleyh, bu da sirketin aleyhine degil,
lehinedir.
tJguncu bir sebeb; pancarm maruz kaldigi
hastalik sebebile az randiman vermis olmasidir.
Bu bu sene igin varid olabilir. Fakat vekalet evvelce bunu hesab ederken en musaid seneyi mi
nazari dikkate almistir. Elbette hayrr. Qiinkii
gegmis 10 senelik bir tecriibe hesaba amil olmustur. Binaenaleyh, bu sene pancarm randimani az oldu diye vergileri indirecegiz 0
bir sene pancarm randimani gogaldi diye
vergiyi gogaltacak miyiz? Nerede kaldi
ki, gegen sene Iktisad vekaletinin komiirler iizerinde yaptigi fiat tesbiti dolayisile
isletme masraflarmda bir miktar tenezziil dahi
vaki olmustur. Binaenaleyh, boyle fazlaliklar
karsilayabilecek tasarruflar temini de kabildir.
Sonra muhterem arkadaslar, bilhassa boyle
(Hiikumet teskilatma dayanan islerde biz parayi cok esirgemeliyiz, titiz olmahyiz. Devletgilige
karsi itirazda bulunanlarm en kuwetli mahzur
olarak one surdiikleri sey indelhace Devlet Hazinesine dayanarak zarann karsilanmaga galisildigi igin agiklarm goriilmemesidir. Gergi burada Hazineye dogrudan miiracaat yoktur. Fa-
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kat Hiikumetin almasi lazmigelen parayi almamasi da yine ondan para almak mahiyetindedir. Binaenaleyh, biz gok liizum hissettigimiz
zaman parayi vermeliyiz. Yoksa surada zarar
etti, kafi kazang temin edemedi diyerek paralarimizi israf edecek olursak bunlara rasyonel
galismayi ve her memleketin erismis oldugu sanayideki terakkiyi elde etmemize imkan kalmaz. Onun igin bu sebebleri kendilerinin gok
tafsil ve tavzih etmeleri lazimgelirdi. Krediyi
ineden fazla almaya mecbur oknuslar ve nigin
fazla faiz vermislerdir? Eger balnkalara fazla
faiz vermislerse bu anoak bankalarm delaletile para aldiklan taJkdirde variddir. Yoksa
kendi senedlerini Mrekez bankasma biraktiklari
takdirde bankadan gok ucuz fazla para alacaklari siiphesizdir. Hulasa vazih sebebler dermeyan
edilmedikge kendilerine para vermekte imsak
etineli ve kendilerini daha iyi gah^niaya mecbur
etmeliyiz. Buna mecbur etmezsek Devletlestirdigimiz sanayiin ileri gitmesine imkam vermemis
oluruz.
Sdnra bu bir kurus be§ santimin indirilmesine mahal olmadigina dair bir delil de §eker
vergisine dbrt kurus, zam yapfknasmi amir olan
2427 numiarali kanunun esbabi mucibesindeki
ifadelerdir. 0 zaman Hiikumet 5 kurus zam etmege dahi imkan vardir. Fakat biz bunu yapmadlk, 4 kurusla iktifa etttik diyordu. iste daha
0 vakit almmasma imkan goriilen bu bir kurus
2785 numarali kanun ile seker resmi ve ayni zamanda seker fiati indirildigi vakit seker fabrikasi tarafmdan yapilan fedakarligi teskil etmisti. 0 zaman satis fiatilnda yapilan on iki kurus
indirmenin 8 kurusu Hiikumetin 2 kurus 30
parasi da giftgilerin yaptigi fedakarlrkti. Yalniz
1 kurus 10 para da seker fabrikalarmm yaptigi
fedakarlik idi. iste shndi bu vergiden bir kurus
bes santim indirirsek evvelce yapilan fedakarliktan ancak 20 santim kalmis olacaktir ki
bu da big bir sey degildir. Binaenaleyh 2785
numarali kanundaki hesab yanlis olamaz zira
bundan evvelki kalnuna ircai nazar etsek gene
bu hesablarda isabet oldu^unu anlariz. Onun igin
bu isi tekrar enciimenlerimize tevdi edelim.
Ciddi bir tetkike tabi tutsunlar ve ihtiyacmiizm
gok oldugu bir zamanda boyle bir milyon lirayi
esirgesinler. (Bravo sesleri, alkislar).
EEMZi QtNER (Sivas) — Saym arkadaslarim; kanun layihasma gore §eker fabrikalarimizin istihsali 65 bin tondan asagi diisecek
olursa her yiiz ton igin gene bu layiha ile teklif
edilen be§ kurus vergiden 0,0195 tenzili icabediyor. Binaenaleyh buna hig bir diyecegim yoktur. Aksi takdirde ilerde fabrikalarmiizm sirketi miisjkil bir vaziyete dii§er. Fakat ayni zamanda gene bu layiha ile teklif edildigine gore
fabrikalar 65 bin tondan fazla istihsal edecek
olursa her yiiz ton igin bes, kurus bir santim
nisbetinde verginin tezyidini bendeniz §eker
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sanayiimizin ve pancar ziraatimizm, hulasa
memleket ekonomisinin inkisafi igin eyi bir sey
gormuyorum. Bilakis bunu inkisafa mani telakki ediyorum. Qiinki bu zam dahi, fabrikalarimizm istihsal nisbetinde artacak kardan almacaktir. Bendenizce esasen Hazineye aid istihlak vergisi istihsal arttikga yekun itibarile fazla olacagindan ayrica bir zamma ihtiyag yoktur. Evet Hazinenin ihtiyacrm takdir ediyorum. Fakat memleketin ekonomisine zarar vermemek sartile. Benim fikrimce bu eyi bir §ey degildir. Yapilacak yalniz iki sey vardir. Evvela bu
fabrikalarimiz sirketinin mali vaziyetlerini kuvvetlendirmek, kendilerine her sene kafi miktarda
ihtiyat akgasi vermek lazimdir. Halbuki encumen
miizakeresinden, salahiyettar zevattan anladigima gore fabrikalanmizin ancak 120 000 lira
kadar bir ihtiyat akgasi vardir. Bu; bunlari
tatmin edecek bir sey degildir. Binaenaleyh seker istihsali 65 bin tondan fazlaya giktigi zaman ilk evvel fabrikalarimizm bu ihtiyacini diisiinmek lazimdir. Istihsalde hasil olacak fazlalik nisbetinde seker fiatinm ucuzlamasi lazimdir. Bu suretle, yani istihsal arttikga s,eker fazla ucuzlayacak, ucuzladikga da istihlak artacak
ve bbylece s,ekerciligimiz, pancarciligimiz bu
yiizden kabil oldugu dereceye kadar azami bir
istifade temin edebilecektir. Bendenizin fikrim
budur. Bu zamdan fazla toplanirsa, bu fazlalik ilk ewel fabrikalarm ihtiyacini tatminde
kullanilsm. Sonra, seker fiatmin ucuzlatilmasmda kullanilsm. Muhterem Finans ve Ekonomi
Bakanlarmdan sormak istedigim ilk sualim budur.
Ikincisi; Hiikumetge seker istihsalinin tahdidi tasavvuru var midir? Bunu anlamak istiyorum. Qiinkii bu layihada Hiikumetin teklifinde, seker istihsali 65 000 ton olarak ayarlamlir,
sozii vardir. Bunu anlayamadim, yani mumkiin
olur da mesela fabrikalarimiz 80 bin ton istihsal edecek vaziyete gelirse, yine 65 bin tondan yukari gikmayacak mi? Sonra, 65 bin tondan fazla ihtiyag olursa iist tarafi harigten mi,
getirilecek? Bu boyle ise, memleketin yiiksek
ekonomisi menfaatine en dogru ve hayirli bir
sey olur mu?
BttTQE E. BA§KANI MUSTAFA §EREF
OZKAN (Burdur) — Arkada^lar, Kitabci arkadasimizm burada izah ettigi vaziyetlerin hepsini enciimende derpis ettik ve o noktalar iizerinde kendilerinden esasli izahat istedik. Filvaki layiha ilk bakimda, gegen sene konulmus
olan sekerin istihlak resminin tenzili vaziyetinde goriinmektedir. Hakikatte de kilo basma
gegen seneki nisbete nazaran bir kurus, zannederim. % 5 santim bir tenzil vardir. Bunun
igin gegen sene bu istihlak resmi konurken Hiikumet tarafmdan esasli esbabi mucibeye miistenid hesab verilmi^ ve hesaba gore bu resim
tesbit edilmisti. Ne gibi yeni amiller gikti ki,
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ne gibi yeni esasli sebebler zuhur etti ki, bu suretle sekerin beher kilosunda bir kurus % 5
santim tenzil olunuyor diye sorduk. Gegen sene vermis olduklari esbabi mucibede, sekerin
esas maliyet fiatma aid olan hesablarda hi? bir
hata olmadigmi sbylediler ve onu bize tekrar
ettiler. Yalniz nakliye masrafi ile kredi faizi
baliginin gegen seneki hesaba uymadigmi soylediler.
Gegen sene besab yapilirken i§letme kredisi
olarak 18 800 000, 19 000 000 milyon olacaktir.
On iki milyonu kredi olarak kullanacagini tahmin etmisti. Tabii daima bu tahmine istinad edecektir. Qiinku satilacak §eker, elde bulunacak
§eker, vaki olacak devrin neticesine tabidir.
Eger elde bulunacak §ekerin miktari artar, devredilecek §ekerin miktari artarsa, §iiphesiz kredi o nisbette artmis,tir. Umumi normal vaziyete
gore 12 milyon kredi yerine 18 800 000 liralik
bir krediye ihtiyag hissedilmi§tir. 12 milyon liralik kredi 6,5 faizle su yekunu bulurken,
18 800 000 liralik kredi bize daha yiiksek bir faiz
yekununa mal olmus, ve o nisbette bafrikalarin masrafmi arttirmistir. Bu suretle kredi faizinin artmasi fabrikalann kazanglarmm eksilmesi olarak gosterildi. Bu da blangoda yazilmis,
olan miktara tevafuk ediyor. Bu noktalardan enciimeniniz hesablari vakiaya uygun bularak hakikatte gecen seneki hesapta isabet etmedigini
gormiis ve o suretle fabrikalann me§ru olarak
kazanmalari lazim gelen miktarda tenezziil oldugunu tesbit etmistir.
Diger taraftan nakliye farkina gegtiler: Bu
nakliye hakikaten Kitabci arkada§imizm soyledigi gibi, bize de vehlei ulada tuhaf geldi Qiinkii Nafia vekaletinin, Devlet demiryollarmm
gayretile diger tktisad vekaletine bagli nakliye
islerinde alinan son tedbirlerle nakliye tarifeleri
giinden giine inmekte oldugu halde nasil oluyor
da §eker nakliyesi masrafi artmis, oluyor? Bunu
bilhassa kendilerinden sorduk. Dediler ki, Hiikumet Istanbulda §ekerin sati§ fiatmi fabrika
fiati olarak tesbit etmi§tir. Istanbuldan §ekerin
hangi mintakaya ne kadara gittigini tesbit edemiyoruz. Bu itibarla mesela Karadeniz sahilinde
bir yere Turhaldan §eker giderken Istanbuldan
gitmis, oluyor. Bu da Istanbul satisjarma nakliye
masrafi dusundiigiimuz §ekilde normal surette
intibak etmiyor. Istanbul sati§larmda Istanbulun tabii havzasi kabul etmidigimiz bir gok yerlere §eker gittigi igin nakliye masrafi artmi§>
oluyor. Bu bakimdan, tarifelerin yiikselmesi ve
saire itibarile degil, sekerin memleketin, muhtelif mmtakalarma nakli zaruretini evvelce diis,iiniildugu tarzda gikmamasmdan miitevellittir.
t§in, icablara gore, gegen sene derpi§ edemedigimiz s,ekilde gikmasi nakliyede tasawur ettigimiz hareketten daha fazla hareketi icab e+tiriyor. Bu hareketlerin neticesi olarak na";liye
parasi fazla olarak tediye edildi. Bu suretle
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bu da bizzarur masrafi artirdi. Masrafi arttirmi§ oldugu igindir ki hakikatte ecegn seneki hesablara tevafuk etmedi. Yine hesablara gore fabrikalann geginebilmesini temin etmek, onlara
yiizde 5 - 6 miktarmda bir faiz temin edebilmek
icin kendilerine §ekerin sati§ fiatmdan bu bir
kurus resmi indirmek zarureti karsisinda kaldik. Tabii kilo ba§ma inen bu bir kuru§ resim
satis fiatma zammedilmi§ oldugu igin bu zamdan
hasil olacak karla ancak fabrikalann geginebilmesini temin edebildigini soylediler.
Bu izahat enciimene kafi geldi, onun iizerine
layihayi Heyeti muhteremeye arzetti. Biitge encumeninin layihayi yeniden geriye alip hesablanni yapmasina liizum ve ihtiyag yoktur. Encumen bu iki bakimdan verilen izahati dinlemi§ ve
varid gormu§tur. Bu itibarla resimden bir kuru§
yiizde be§ santim tenzili muvafik gormii§tur.
Onun igin kanunun oldugu gibi kabuliinii ve §irketin geginebilmesi, fabrikalar idaresinin devam
edeblmesi igin lazim goriilmustur. O suretle kabuliinii rica ederim.
HtJSNtJ KiTAPQI (Mugla) — Muhterem
§eref arkadasimizm izahatlari, Heyeti celilenizi
bilmiyorum, fakat bendenizi tatmin etmedi.
Fazla krediye ihtiyag hasil olmusj dediler. Bendeniz de bu ihtiyag neden ileri gelmistir diye
sormustum. 38 000 ton bir stok vardi. Bir buguk sene zarfmdaki istihlakin istihsalden fazla
olmasi miinasebetile onu sarfetmisler. Stok
azalmca kredi miktari o nisbette azalacaktir.
Kredinin 12 milyondan 18 milyona gskmasmm
sebebini ve onun hikmetini kendileri bilmiyorlar mi?
Sonra nakliye fazlaliklan varmis. O zamana
kadar nakliye meselesi iyi gidiyormus. istihlak
pazarlari sekerlerini lazim gelen yerlerden temin ediyorlarmis. Sonra Turhaldan, Usaktan,
istanbuldan almislar. Halbuki Izmir tiiccarlari
bile elan sekeri Istanbuldan gekiyorlar. tzmire seker ta Usaktan geldigi igin Usak zammindan kurtulmak ve ucuza maletmek maksadile biitiin rizikolari ve avarya masraflarmi
goze alarak Istanbuldan gekiyorlar. Qiinkii sekeri Istanbuldan alirlarsa guvalmda 20 - 25 kurus kazanmak imkanmi buluyorlar. Bu gok
acidir. Bu iyi diisiinulmemistir. Usak sekerini
almamak igin Istanbuldan getirtmek suretile
tiiccar bir gok tehlikelere tabi tutuluyor. Srrf
daha kolaylikla isi temin etmek imkani varken, Usak sekeri alsm, almasm, bir sirket igin
bunlar Kolaylikla yapilabilir. Yalniz Izmir degil Izmir mulhakati tamamen boyle yapryorlar. Arasira, isitiyoruz, motorla Istanbuldan seker getirirlerken motor batryor. Bir gok milli
servet boylece heba oluyor. §eker sirk^ti bu
fikrinde israr etmekle, Izmire ucuz seker vermemekle bir gok para ve vakit ziyama sebeb
olup durmaktadrr. Ne nakliye ve ne de keredi
isleri na memul seyler degildir. Yani bunlar
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nagehzuhur seyler bulunmamaktadrr. Hepsi evvelce hesab edilebilecek ve hesab edirmis bulunmaktadn\ §eker fiatmm tenzili sirasmda yapilmis olan fedakarliklar buna gore goze alinmistrr. Eger bu fedakarlik yalniz cift^iye yiikletilecekse dogru degildir. Herhalde bu sirket
simdiden cansiparane bir surette galismalidrr
ki, sekerin kilosunu komsularrmizda oldugu gibi, 10 - 11 kurusa temin etmek imkani hasil
olsun. Fakat ben kilosunu 19 - 20 kurusa
satmakla bir fedakarlik yapiyorum, daha bir
kurus ilave edeyim demesin. Hulasa ifadeleri
bendenizi tatmin etmedi. Eger Heyeti umumiyenizi de tatmin etmedi ise bu isin enciimende
bir defa daha muzakeresi lazim gelecektir. Bu
hususta bir takrir veriyorum. Kabuliinu rica
ederim.
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dilerini miitehassislarla temasa koyayim. Basindan sonuna kadar bunlarm verdigi biitiin
raporlan takdim edeyim. Bu raporlarm hepsi
giilpempe degildir. Iclerinde pek aci tetkikler vardir. Zaif olan noktalan ve kuvvetli olan
noktalan ayri ayri gostermi§lerdir. Ondan sonra kanaatlerini buraya gelib Heyeti muhteremeye daha acik bir surette ifade etsinler. Biz,
hie, kimseden, hi§ bir seyi gizlemek niyetinde
degiliz. Milletin ne kadar fakir oldugunu ve
satilan her hangi bir maddeyi ne kadar ucuzlatirsak onun milli menfaate o derece yardim
edecegini ve ettigini bilenlerdeniz. Fakat bunun karsismda olan bir mesele vardir. 0 da,
kurulmus olan §eker sanayiinin teknik esaslarina gore idaresine, icab eden imkani vermek
keyfiyetidir. Biz, millet nazarmda seker sanayiinin aciz icinde bulundugunu gbrdiigumuz
icin burada bir ^ok tenkitlerinize maruz kalacagimizi da bilerek, sisln adaletinize, vicdanmiza miiracaat etmek ve meseleyi serin kanlilikla ve bitarafane olarak tetkik etmenizi ve
ettirmenizi hassaten ben de rica ediyorum.

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) —
Arkadaslar, seker meselesi mevzubahs oldugu
zaman aklima bir sey geliyor. Acaba bu §eker
meselesinde talihsis olan ben miyim, yoksa
§eker sanayii midir? Kendime aid olan kismi
boyle hulasa edebilirim:
Bazi arkadaslarimm cok §iddetli arzulanSimdi asil meseleye gegiyorum : §eker sana ragmen seker sanayiinin menafiini milli
nayii, maliim oldugu iizere, hususi sermayemenfaatimizle telif ederken huzurunuzda acik
nin de isfciraki ile miiteaddid yerlerde tesekkiil
bir kalble ve samimiyetle miidafaatta bulunuetmistir. Bunun bir elde toplanilmasi, hesablayorum, bulunmaga mecbur oluyorum.
r m m kontrol edilmesi, satislarrnm ucuzlatilmasi
Ikincisi : Jjeker sanayiinin esas kurulusun- I meselesi hakkmda biliyorsunuz geqen sene buda acaba bir hata mevcud mudur? §eker sa- | radan bir kanun geqti ve o kanunda bir barem
nayii idare edilirken teknik itibarilc aciz mi
yapildi. Sadece pancar ziirrai feclakarliga davet
gozukiiyor? Yahud da, bazi arkadaylanmizm
edilmedi; Hiikumetle bu ise sermaye koyan miidedigi gibi, saker sanayiinde israf mi mavesseseler arasmda nevama bir akid oldu ve bu
cuttur? Bu da ayrica tstkik edilmek noktaMeclisi aliden gecmek suretile kesbi katiyet etsindan cok liizumiu bir sey olmakla beraber,
ti. Qok sevdigim muhterem Kitabci arkadasim
bunun boyle olmadigini yakinen bildigim halo akid iizerine israr ile durmaktadrr. Diyecede, benim iis3rinide bir istirab yaratiyor. §egim, Iktisad vekili sifatile o zaman buradan geker sanayiinin normal bir tarzda isleyib islocip her iki tarafm menfaatini telif eden miitemedigini ve idaresinin her hangi bir Avrupa
kabil sartlari, her iki tarafa verelim. Qunku fabmemleketinde, idaresinde oldugu gibi medeni,
rikalar bu giin kendilerine o zaman vadedilen
muntazam yiiruyiip yiiriimedigini Meclisi Alikarsilikli
sart
ve menfaatin
dunundadrr.
nin arzu ettigi derecede isbat etmege haziriz.
Su halde o zaman vadettigimiz seraite gore
Meclisi Ali bunu ne §ekilde arzu ediyorsa ken% 9 temettd verecegiz, a vans olarak ta kullandisine bu emniyeti vermek icin Hiikumet, bu
diklari para igin % 9 faiz hesab edecegiz. Bungun millile§mi§ olan §eker sirketini emirlerine
l a n verdigimiz takdirde mesele kendiliginden
amade bulundurmaktadir. Nicin bu kanunla
halledilmis olur. Fakat fabrikalar onun dununhuzurunuza gelmis bulunuyoruz? Ben, burada
de Hiikumetin vadettigi menfaati elde edemesbz soyleyen arkadaslarm kanaatlerine hurmetdiklerinden bize sikayet te etmiyorlar. Vazikanm. Kendilerinin sadece milli menfaat igin
yet ne oluyor? Fabrikalar ciddi ve hakiki bir
soz soylediklerinde hie §iiphe ve tereddiidiim
tehlike karsisindadrr. Fabrikalarrmiz diger meyoktur. Fakat tetkiklerinin noksan olduguna
deni memleketlerdeki emsaline nazaran amortiskaniim. Meseleyi bir cepheden miitalea edimandan mahrumdurlar. Ciinkii biz amortisyorlar. tki cepheden tetkik ettikten sonra ve
manm asgarisinin
asgarisini
ele almisizdir.
mutehassislann bu mesele hakkmda bidayeKendilerine % 9 temettu verecegimizi vadettten simdiye kadar hazrrladiklari raporlan osasmisiz. Buna ragmen hig bir zaman bu miktari
li surette okuduktan sonra vasil olacaklan i:ayani % 9 u bulmamistir. Onun dunundadrr.
naat ile burada konugmuyorlar. Baua iztirab
Bu kanun kabul edildigi takdirde verecegimiz
veren nokta budur. Arkada§lanmm samimiyetazminatla dahi yine % 9 a yaklasamayacaktrr.
ti §uphe gotiirmez oldugu icin kendik. laden
Demek oluyor ki, fabrikalarrmiz diger memlebir ricada bulunacagim: Tegrif etsinler, kenketlerde isleyen emsali gibi islememektedir.
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Arkadaslar, seker sanayii 22 milyon liralik
muazzam bir sermayeye istinad etmektedir.
§eker sanayii memleketimizde diger sanayie nazaran birinci ve ilk defa kurulmustur. Nihayet
seker sanayii biiyiik bir ziirra kiitlesini alakadar ettigi icin memleketin makdir. Bunda teknik zayrfligi bulunacak olursa, her hangi bir
stirpiriz karsisinda ayagi kaydigi takdirde, ben
huzurunuzda bu gun bunu miidafaa etmezsem
o zaman sizin karsmiza nasrl gikarim.
Ben bunun zapta gegmesinde bu tehlikeyi
gbrmekteyim ve bunun zabta gegmesinden kendi menfaatmi, yani atideki mesuliyet namma
menfaat gbrmekteyim. Ne istiyorlar? Nakliye
masrafmda, nakliye seraitinde gegen seneye
nazara fark vardn*. Nakliye ne demektir.
§imenduferlerin, vapurlarm tarifeleri degismemistir. Boyle kabul edelim. Su halde nigin
bizden para istiyorlar? Biz fabrikalan tstanbulda fabrika fiyati iizerinden mal satmaga mecbur ettik. tstanbulda satislar gogaldi, nakli
yat fazla oldu. Bunun farki bundan ileri gelmektedir. tkincisi gegen defaki baremde, fiyat
takdirine aid olan baremde 12 milyon lira
kredi hesab edilmis, bu sene 18 veya 20 milyona §rkarilmis. Bunun cevabi gayet sarih ve
basittir. Is bbyle icabetmis ve isin icabi, da budur. Gecen sene neden yanlis hesab edilmis?
Pakat yanlis hesab edilebilir. Qiinkii fabrikalar ayri ayri ellerde idi ve her kes kendi hususiyetine gore finanse etmekte idi. 0 zamana
aid olan hesab yanlis ta yapilabilir. Netice
itibarile ne oluyor? Bizim burada gegen sene
fabrikalara bir barem veren mukavelede ve
yahud sartnaniede, bir isim veremiyorum bir
isim bulamadigrm igin affinizi rica ederim, kendilerine bulunacak avanstan dolayi % 9 faiz
vadedilmisti. Halbuki faiz % 6,5 a indirilmistir.
KitapQi arkadasima sunu da arzedeyim ki o
vakit ki beyanatimda faizin indirilecegini soylemismidir, ben hatirlamryorum fakat kendileri dogru soyliyorlar. Bende kabul ediyorum
faiz ucuzlamistir. % 9 dan % 6,5 indirilmistir.
Pakat bu Merkez bankasmin lutfii ile olmustur. Her hangi bir muessesenin buldugu kredinin % 9 dan % 6,5 faize inmis olmasmm ne
demek oldugunu is sahibi kimselerin insafma
miiracaat ederek kendilerine sorarnn. Bunun
pahaliligi neresindedir? Faiz meselesini de birbirine karistmnamak sartile iMye ayrrmak lazrandir. Bu arzettigim 12, 18 milyon lira faiz
fabrikalarm jestiyonuna aid faizdir. Fabrikanm bu kadar krediye, avansa ihtiyaci vardir.
Satis vukua
gelinceye kadar bu
kadar
para
ihtiyaci
olduktan
sonra
bankalardan bilhassa Merkez Bankasmdan istikraz etmek suretile
isini yiiriitiiyor.
Maliye vekaletinin vadettigi faize gelince: Bu
busbutiin baska bar seydir. Maliye vekaleti sirkete demistir ki; 65 000 tondan fazla istihsalat
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yapmayacaksmiz. Bundan fazlasi harigten getirilecektir. Bunun sebebi tamamen malidir. Gizlemeye ltizum yoiktur. Maliye vekaleti bu isi harigten seker getirmek ve giimriik resmi almak
sartile bir muvazene ayrrryor. Memleketin her
hangi bir zasmanda seker stokuna ihtiyaci olabilir. Bu, stok30 000 ton olaraktesbit edilmis
zannediyorum. §irket, buna mecbur degildir, siz
harigtela seker getiriyorsunuz gumruiku tahsil
ediyorsunuz. Binaenaleyh bunu yapamam-diyor,
Maliye vekaleti bu stoklarm yapilmasi muifoibilinde faizi kabul ediyor.
3 ncusii, hastabk meselesidir. Uzerinde ehemmiyetle durulacak ve endive edilecek esefli bir
mevzudur. Bazi memleketlerde bu hastalik o
memleketteki seker sanayiini kbkiinden silip
supiirmiistur. Tedavi ile, miicadele ile oniine
ge§ilmesi miiskul miithis bir afettir. Bu sene
hastalik Trakyada gbruldu. Hastalik havalar
yagis gittigi zaman bas gosteriyor. Bunun pancarlar uzerindeki tesiri nedir? Bu hastalik pancarm sikletini degil ,igindeki sekerin nisbetini
azaltryor.. Fabrikalar ayni siklet iizerinden para veriyorlar fakat az seker aliyorlar. Bunun
maliyet fiati iizerinde olan tesiri bilmem miinaka^a gbtiiriir mii?
Bu iig sebebten dolayi sirket zararlarmi ortaya atmistrr. Bunu, Maliye vekaleti Hukumet
ve encumenler tetkik etmisler ve sirketin zararlarmm telafi edibnesi lazimgeldigi kanaatine
varmislardrr. Bendeniz de huzurunuzda bu kanaati miidafaa ediyorum. Kabul veya ademi kabulii sklere aiddk. (Alkislar).
BALKAN — Bir takrir vardjr, okuyacagiz:
Yuksek Banskanliga
Arzettigim sebeblere mebni layihanm tktisad ve Biitge enciimenlerine havalesini arz ve
teklif ederim.
Mugla
Hiisnii Kitabci
BALKAN — Takriri kabul edenler liitfen
ellerini kaldrrsm ... Etmeyenler ... Anlasilmadi
Takriri kabul edenler liitfejn ayaga kalksmlar...
Etmeyenler ... Takrir kabul edilmemistir. §u halde
maddelerin miizakeresine gegilmesini reyinize
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ....
Kabul edilmistir.
Seker istihlak ve giimriik resimleri hakkindaki
2785 numarali kanuna miizeyyel kanun
MADDE 1 — Seker istihlak ve giimriik resimleri hakkindaki 2785 numarali kanunun birinci maddesi a§agida yazili §ekilde degigtirilmi§tir:
« Birinci madde — Seker fabrikalarmm istihsal edecekleri §ekerin kilosundan 65 bin
ton senelik istihsal esasina gore 5 kuru§ istihlak resmi almir. tstihsalin 65 bin tondan az
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oldugu senelerde her yiiz ton igin bu resimden 0,0195 kuru§ tenzil ve fazla oldugu senelerde de her yiiz ton igin bu resme 0,01 kurus,
zammolunur.
Yiiz tonun kesirleri resim tayininde gelecek sene istihsaline Have edilmek iizere terkedilir.
Bir sene istihsali igin yukandaki fikralara
gore tayin edilen resim nisbeti o seneki istihsalin miktar itibarile sati§ma ba§lanmca tatbik
olunur ve resim tayinine esas tutulan istihsal
miktari tamamen satilmcaya kadar devam eder.
Ancak 12-VI-1935 tarihinde mevcud stoklarm zararini telafi igin dahilde istihsal edilip
mezkur tarihten sonra satilmi§ veya satilacak
olan sekerler iki yiiz bin tona balig oluncaya
kadar bu kanunla tayin olunan resim nisbetlerinden kiloda 1,40 kurus ayrica tenzil edilir».
BASK AN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmisstir.
MADDE 2 — Hiikumet, Tiirkiye s,eker fabrikalan Tiirk anonim sirketinin her sene kendi fabrikalarmda istihsal edecegi §ekerle ertesi
sene kampanyasma devredecegi stok miktarini ve istihlakin istihsalden fazla kismi igin harigten §eker ithali veya stoktan liizumu kadarinin sarfi hususlanni tayine salahiyettardir. Yil
icabi kabul olunan miktardan az istihsal oldugu senelerde noksamni ve gok istihsal oldugu
senelerde de fazlasmi §irket stoklarile tevzin
edebilir. Sirketin muhafazaya mecbur tutulacagi stok sekerin on bes, bin tondan fazlasi
igin Maliye vekili §irkete bu fazla §eker bedeli
kadar faizsiz avans itasina veya bu fazla §ekere aid faizi bdemege mezundur.
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek glikozun kilosundan be§ kurus,
istihlak resmi alinir.
BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 4 — §eker istihlak ve giimriik resimleri hakkmdaki 2785 numarali kanunun bu
kanuna uymayan hiikiimleri miilgadir.
BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MUVAKKAT MADDE 1 — 1936 kampanyasmda istihsal olunan §ekerler igin dahi bu
kanun hiikmii tatbik olunur.
BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmis.tir.
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MUVAKKAT MADFE 2 — 17 - VI - 1935
tarihinden bu kanunun ne§ri tarihine kadar
gliikoz istihlak resmi 2427 numarali kanuna gore almir.
BA§KAN — Miitalea var mi? Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 5 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 6 — Bu kanun hiikiimlerinin icrasina Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
Kanunun birinci miizakeresi bitmi§tir.
5 — 25 780 000 lira fevkaldde tahsisat verilmesi kakkmdaki 3037 sayili kanunda degiyilcv lik yapilmumia dair kanun layihasi ve Butqe
mrwnmi mazlmtasi, (1/6(1.0) J1j
BALKAN ~ Layihamn heyeti umumiyesi
hakkinda sbz isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
25 780 000 lira fevkalade tahsisat verilmesi hakkmdaki 3037 sayili kanuna ek kanun
MADDE 1 — 11 - VI -1936 tarih ve 3037 sayili kanunun birinci maddesine bagli cetvelin
Nafia vekaleti kismmda ttguncu umumi miifetti|lige aid in§aat i§leri igin ayrilan 240 000 liradan bu Umumi miifettislik mmtakasi dahilinde
liizum gbriilecek §ehir ve kasabalarm harita ve
planlan yaptirilabilir.
BASKAN — Madde hakkinda soz var mi?
Birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmijjjtir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
Layihamn birinci miizakeresi bitmigtir.
Bu giin miizakere edecek ba§ka bir §ey yoktur. Fazartesi gunii saat 15 de toplamlmak iizere celseyi kapiyorum.
Kapanma saati: 16,5
[ 1 ] 50 myih basmayazi zaptm sonundadir.

T. B. M. M. Matbaasi

S.rSayisi: 51
Adliye ve Gumruk ve inhisarlar vekaletleri binalan in?aati
igin I 000 000 liraya kadar taahhud icrasina izin verilmesi
hakkmda kanun layihasi ve But?e encumeni
mazbatasi ( I/664 )

Bafvekalet
Kararlar mudurlugu
Sayt : 6/3961

29 - XIJ - i&?0

Buyiik Millet Meelisi Yuksek Reisligine
Adliye, Gumruk ve ve Inhisarlar vekaletleri binalarmin insaati icin 1937, 1938, 1939 senelerine
sari olmak uzere 1 OOO 000 liralik taahhiidat icrasi hakkmda Maliye veilligince hazirlanan ve lera
Vekilleri Heyetince 26 - XII - 1936 da Yuksek Meclise arzi kararlastirilan kanun ayihasi esbabi urneibesile birlikte suimlmustur.
Basvekil
/. Inonu

Esbabi mucibe layihasi
2300 sayili kanunla verilen salahiyete istinaden Ankarada yapilmakta olan Inhisarlar umum miidiirlugu. binasi ancak Istanbuldan Ankaraya nakledilecek olan Inhisarlar Turnum mudurliigunu. istiab
etmekte olup Gumruk ve inhisarlar vekaletini almamaktadir. Bu binada Gumruk ve inhisarlar vekaletinin Inhisarlar umum mudiirlugii ile birlikte yerlesmesi i§in binanm ilave yapilmak suretile tevsii
ve yeniden yaptirilmasma liizum gorulen Adliye vekalet binasi insaati igin 1937,1938 ve 1939 yillarma
ge§iei 1 000 000 liralik taahhiidat icrasi zaruri goriilmus olmakla bu maksadin temini i§in ilisik kaniUin layihasi tanzim edilmistir.

Biitge encumeni mazbatasi
T.B.M.M.
Butge encumeni
Mazbata No. 37
Esas No. 1/664

12 - 7 -1937

Yuksek Beislige
Adliye, Gumruk ve inhisarlar vekaletleri binaiannm insaati igin 1937, 1938 ve 1939 senelerine sari olmak iizere 1 inilyon liralik teahhiid icrasi hakkinda olub Basvekaletin 29 -XII -1936
tarih ve 6/3961 sayili tezkeresile Yuksek Meclise
sunulan kanun layihasi Adliye, Maliye, Gumruk
ve inhisarlar vekilleri hazir olduklan halde okunduvekonusuldu:

2300 numarali kanun ile verilen salahiyet dairesinde Ankarada yaptinlan Inhisarlar umum
mudiirlugii ibinasmm Gumruk ve inhisarlar vekaleti ile Gumruk muhafaza umum kumandanligmi ihtiva edecek olan diger Iboliimiinun insasi
ve 2107 numarali kanun ile yapilmalarma mezuniyet verilen binalar arasmda bulunub Emlak bankasmdaki Hazine hissesi teanettiiatmin miisaid
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bulunraiainasi dolayisile yapilamayan ve Ibu giin
Temyiz mahkemesi binasmm bir kismmda bulunmakta olan Adliye vekaleti igin de ayrc bir binamn yaptirilmasi maksadile teklif olunan bu layiha encumenimizee esas itibarile kabul oluninu^
ve layihanm birinci maddesi sekil noktasmdan yeniden yazilmistir. Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yuksek Reislige sunuldu.
Reis
Reis V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. §eref Ozkan Mukerrem tlnsal
8%rrt Day

Katib
Istanbul
F. Oymen
Qorum
E. Sabri Akgol
Kirklareli
$. Odill
Mus
$. Ataman
Yozgad

Balikesir
E. Adakan
Giimuasne
2>. Sakarya
Kirsehir
M. Seyfeli
Mus
§evki Qiloglu

Qorum
M. Cantekin
Izmir
K. tnang
Manisa
T. TurkogU
Mara$
A. Tirit

S. IQOZ

HtlKtjMETlN TEKLlFl

BtlTQE ENCtlMENlNlN DEGt§TlRl§l

Giimrilk ve inhisarlar ve Adliye vekdletleri binalarimn insasi igin 1 000 000 Urahk taahhud
icrasma dair kanun Idyihast

Adliye vekaleti He Gumriik ve inhisarlar vekaleti
binalannin in$asi hakktnda kanun layihast

BtEtNOl MADDE — 2300 sayili kanunla
verilen salahiyete istinaden Ankarada yaptirilmakta olan binanm tevsii ve yeniden yapilacak
Adliye vekaleti binasi igin 1 000 000 liraya
kadar 1937, 1938, 1939 yillarma gecici taahhiidat icrasma Nafia vekili mezundur.
Her sene odenmesi lazimgelen mlktari kar§ilayacak tahsisat o sene biitgesine konur.

MADDE 1 — Adliye vekaleti ile Giimruk ve
inhisarlar vekaleti binalarmm ingasi igin her yil
odenmesi lazimgelen miktan o yil biitcesine konacak tahsisattan verilmek iizere 1937, 1938 ve
1939 yillarma gecici taahhud icrasma Nafia vekili mezundur.

iKlNOl MADDE — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Aynen

tJQtJNCtJ MADDE — Bu kanunurt hiikmunu
icraya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
26 - XII - 1936
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
§. Saracoghi
K. Ozalp
/. Inonu
Da. V.
Ha V. V.
Mai V.
#. Kaya
$. Saracoglu
F. Agrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
A. Qetinkaya
C. Bayar
8. Ankan
S. 1. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana TarJian Muhlis Erkmen

MADDE 3 — Aynen

»w-;tti»—
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S. Sayisi: 5 2
Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylannin oturmalan
igin ev yaotinlmasi ve bunlann resm? binalann miisaid
olanlannda kira ile oturmalan hakkinda kanun layihasi ve
Gumruk ve inhisarlar, Maliye ve Btitge enciimenlari
mazbatalan (1/618)

T. C.
Ba§vekdlet
Kararlar mudiirlugii
Sayi : 6/3351

27 - XII -1936

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylannin oturmalan i<dn ev yaptinlmasi ve bunlann resmi
binalann miisaid olanlannda kira ile oturmalan hakkinda Gumruk ve inhisarlar vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 16 - IX - 936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu^tur.
Ba§vekil
1. Inonii

Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylannin oturmalan icin ev yaptinlmasi ve bunlann, resmi binalann miisaid olanlannda oturmalan hakkmdaki kanun layihasinin mucib sebebleri
1 — Gumruk teskilatimizm bir kismi, gehir, kasaba ve koylerden uzak yerlerdedir. Buralarda vazife goren memurlarla aileleri, rahat ve huzurun ilk §arti olan evden mahrumdurlar.
Giiney sinirimizda bulunan tslahiye ve Payas gibi, gumruk i§leri ve miinasebetleri bakimmdan
onemli yerlerde vazife alan memur ve subaylanmiz :-< ailel^vi, d-nniryo! idare ve sirkctlerhiin verdigi
vagonl arda bannmaktadirlar.
2 — §ehir, kasaba ve koylerden uzak olan gumruk idarelerinde halk tarafindan kiralik yer yapilmiyor. Bu gibi yerlerde, ihtiyac. derecesine gore bir sira gozeterek, her yil biit(je ile verilecek tahsisat
nisbetinde ev yaptirmak suretile ihtiyacm karsjlanmasi, gerek vazifenin iyi goriilmesi ve gerek sinirlardaki amme hizmetlerini gormege memur kimselerin ve bunlann Qoluk ve gocuklarmm sihhatleriniii
korunmasi bakimmdan yerinde ve gerekli bir tedbirdir.
3 — Maksad, gumruk ve muhafaza memur ve subaylannin en basit huzur ve rahat sebeblerinin
temini ohip, bunlara, Devletin ba§ka memurlanndan farkli bir menfaat kayirmak olmadigindan,
bunlann ve ailelerinin gerek yapitirilacak evlerden ve gerek, resmi dairelerin miisaid yerlerinden istifadelerinin, diger milli emlakten istifade usul ve haklanna tabi tutulaeaklarini gosteren hiikiimlere,
layihada ayrica yer verilmi§tir,

Giimriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasi
T. B. M\ M.
G.vetiE.
Esas Noi 1/618
Karar JVo. 5

28-XI

-1936

Yiiksek Reislige
Gfiimrftk ve muhafaza memurlarile subaylarinin oturmalari ic,in ev yaptirilmasi ve bu yapilan evlerle diger mtisait olan resmi binalarda
kira ile ©turmalari hakkinda HiikumetQe tanzim edilip Basrekaletin 27 tesrinievvel 1936 tarih ve 6/$351 numarali tezkeresile eneumenimize
havale edilen kannn layihasi Giimnik ve inhisarlar miiste^ari Bay Adil ve Maliye mumessili hazir bulundugu halde miizakere edildi.
HukujDietin serddettigi mucib sebebler yerinde gotiilerek kanunun heyeti umumiyesi ve
maddeleride de bir giina tadilat ve tashihat yapilmaksi^m aynen kabul edilmi^tir.
Ancaljc hududlarda ve bazi miihim mintakalarda bulunan Giimriik ve muhafaza memuru ve
subaylarjnm vezaifinin ehemmiyeti ve kendilerinden iyi randman almabilmesi du^uncesile ailelerile birlikte ikametleri icin derpis edilen binalarin bir fan evvel yapilmasi encumenimizce zaru-

ri goriilmustiir. Binaenaleyh esnayi miizakerede
muttali olduguimuza gore bu kanunun
istilzam
ettigi tahsisatin miktan 200 000 liradan
ibaret
oldugundan i§in ehemmiyeti nazari dikkate alinarak bu tahsisatm uzun senelere taksim olunmayarak binalarin yapilabilmesi imkanim temin edecek tahsisatin biitQelerine konulmasi zarureti encumenimizin ilavei miiitaleasindandir,
Havalesi mucibince Maliye enciimenine tevdi
edilmek iizere Yiiksek Reslige sunuldu.
G. ve I. E. Reisi
M. M.
Katib
Qorum
Istanbul
Balikesir
/. Eker
8. TJraz
S. Gokgiil
Sinop
Amasya
Aydm
H. Orucoglu
N. Aktm
M. Goktepe
Kiitahya
Mardin
Seyhan
Omer Ding
A. $atana
1. Mete
Yozgad
Ekrem Pekel

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B) M. M.
Maliye mcumem
Karar No. 9
Esas No. 1/618

7 - XII -1936

Yiiksek Reislige
Giimiiik ve muhafaza memurlarile subaylan n m oturmalari ic,in bazi yerlerde ev yaptirilmasi ve: buralarda resmi binalar miisaid oldugunda nlemur ve muhafizlara kira ile bazi kisimlann; tahsisi hakkinda Hiikumetce tanzim
ve Ba^vekaletin 6/3351 sayili ve 27 birinci te$rin 1936^ tarihli tezkeresile Biiyiik Meclise tevdi edilip Giimriik ve inhisarlar * enciimenince
miizakerkden sonra encumenimize tevdi edijmis
olan kai^un layihasi, Giimriik ve inhisarlar vekaleti miiste^ari ile Maliye vekaleti Biitge umum
miidiiru j bulundugu halde tetkik ve miizakere
olundu:

§ehir ve kasabalara uzak ve kira evleri bulunmayan yerlerde giimriik ve muhafaza memurlarile subaylannin ve ailelerinin oturmalari
i§in Devletce ev yaptirilmasi veya buralarda
resmi bina miisaid oldugu halde bunlarin bir
kisminin tahsisi encumenimizce de §ok yerinde
ve muvafik gorulmii^tiir. Maddelerin miizakeresine gegildiginde enciimenimiz §u tadilleri yapmi^tir:
Layihanm iinvani uzun goruldugiinden ihtisar edilmi§tir.
Birinci maddenin son fikrasi, memur ve muhafizlara birer kisim tahsis edilecek resmi bi-

( S. Sayisi : 52 )
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nalann ancak birinci fikradaki mahallere maksur oldugu dii§iiniilerek ufak ibare tadili yapilmistir.
Ikinci maddedeki elektrik ve su sarfiyatmm
tefriki mumkiin olan yerlerde memurdan, istihlaki nisbetinde alromasi yerinde gorulerek maddeye «Tefriki munikiin olmayan yerlerde* kaydi
konulmu§tur.
Kira bedellerile yiikandaki sarfiyat karsiligmm iki vekalet arasmda her sene yeniden tesbiti bir <jok guglukler doguracagmdan enciimenimiz umumi hukumler dahilinde iki vekaletce
luzum goriilen zamanlarda tayini daha uygun

goriilmiis ve son fikra tayyedilmistir.
Diger maddeler Hiikumetin teklifi vec.hile
kabul edilmekle Yiiksek Reislige sunulur.
Mai. En. Rs. N.
Izmir
Kdmil Dursun

M. M.
Isparta
Kemtil Until

Katib
Qankin
M. Onsay

Aza
Diyarbekir
Huriye Oniz

Aza
Bursa
Dr. G. Kahraman

Aza
Yozgad
Emin Drdman

Aza
Giimii§ane
§. Ondersev

Blithe enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge enciimeni
Mazbata No. 35
Esas No. 1/618

12-1-1937

Yiiksek Reislige
Giimruk muhafaza memurlarile subaylarinin
oturmalan i§in ev yaptirilmasi ve bunlann resmi
binalarm miisaid olanlarinda kira ile oturmalan
hakkmda olub Basrekaletin 27 birinei £e§rin 1936
tarih ve 6/3351 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi enciimenlerin mazibatalarile birlikte enciimenimize tevdi edEmis olmakla Giimriik ve inhisarlar vekaleti mustesan
ve Giimriik muhafaza umum komutani hazrr olduklan halde okundu ve fconu^uldu:
TeMif olunan layiha esbaibi mucibesinde izah
olunan sebebler iizerine eneumenimizce de esas
itibarile kabul edilmistir. Aneak yaptmlacak evlerin sehir ve kasabalara uzak olan yerlere hasri
muvafik goriilmiis ve bu sebeble Maliye encume-

ninin Ibirinei maddesi yeniden yazilmistir. Unrami Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiifcseik Reislige sunuldu. ;

Reis V.
M. M.
Isparta
Trabzon
Mukerrem ffns<il Sirrt Day
Qoruan
Gaiimusane
M. Cantekin
D. Sakarya
Kayseri
Kirklareli
N. Kerven
$. Odul
Manisa
Mus
T. Turkoglu
$evki Qiloglu
Srvas
Yozgad
Remzi Qiner
S. tcoz
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Katib
Istanbul
F. Oymen

Izmir
K. Inane
Malatya
0. Taner
Mus
$. Atamcm
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Ht^ICOlMB'TlN TEKLtPl

MALIYE ENCttMENlNtN DEGt§TtRt§I

Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylarmm
oturmalan igin ev yaphnlmasi ve bunlann resmi binaiarm milsaid olanlannda kira He oturmalan hakkvnda kanun layihas'i

Bazi gilmruklerde giimriik ve muhafaza memurlarile subaylanna ev yaptinlmasi veya bunlara
resmi binalarda kira ile yer verilmesi hakkvnda
kanun layihasi

MADDE 1 — §ehir, kasabalara uzak olan
veya ailelerile birlikte oturmalarma elverisli kira evleri bulunmayan yerlerde vazife goren
giimriik ve muhafaza memurlarile subaylarm ve
ailelerinin oturmalan igin Giimriik ve inhisarlar
vekilligi ins,aat ve tamirat tertiblerinden ev yaptinlabilk.
Ancak, bu tertibden insa edilecek evlerin
nerelerde yaptrrilacagi hususunun her sene biitcesine tahsisat konurken tertib unvanmm altmda hususi bir kayidle tesbit edilmesi lazrnidrr. Resmi i^lere halel vermemek §artile bu subay, gumruk ve muhafaza memurlarile ailelerinin Hukumete aid veya Hiikumetce kira ile
tutulmu§ dairelerde de oturmalarma miisaade
olunur.

MADDE 1 — §ehir ve kasabalara uzak olan
veya ailelerile birlikte oturmalarma elverisli
kira evleri bulunmayan yerlerde vazife goren
gumruk ve muhafaza memurlarile subaylarmm
ve ailelerinin oturmalan igin Gumruk ve inhisarlar vekilligi butgesindeki insaat ve taimrc,"
tertiplerinden ev yaptirdabilir.
Ancak bu tertipten ins,a edilecek evlerin nerelerde yaptinlacagi hususunun her sene biitgesine tahsisat konurken tertip unvanmm altmda hususi bir kayitle tesbit edilmesi lazimdir.
Yukanki yerlerde resmi islere halel vermemek sartile bu subay, giimriik ve muhafazr
memurlarile ailelerinin Hukumete aid veya Hii
-kumetge Mra ile tutulmus dairelerde de oturmalarma miisaade olunur.

MABDE 2 — Yukanki madde hiikmunden
hangi memur ve subaylarm istifade ettirileeegi
Gumruk ve inhisarlar vekaletince tayin olunarak
bunlardan almmasi lazmigelen kira bedelleri
elektrik, su ve bunlara benzer sarfiyat karsiligi
olarak almacak para miktarlari tesbit edildikten sonra Maliye vekaletinden muvafakat alinrr ve bu muvafakat her sene yenilenir.

MADDE 2 — Yukanki madde hukmimde^
hangi memur ve subaylarm istifade ettirileeegi
Gumruk ve inhisarlar vekaletince tayin olunur.
Bunlardan almmasi lazim gelen kira bedelleri ile tefriki mumkiin olmayan yerlerde elektrik, su ve bunlara benzer sarfiyat karsiligi
olarak almacak para miktari, Gumruk ve inhisarlar vekaletile Maliye vekaletince tayin
olunur.

MADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini Maliye
ve Giimriik ve inhisarlar vekilleri yerine getirir.

MADDE 3 — Bu kanun nesri
yiirur.

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden
yiirur.

MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini Maliye ve Gumruk ve inhisarlar vekilleri yerine
getirir.

Bs. V.
1. Inonii
Da. V. V.
8. Ankan

Ad. V.
$. Saracoglu
Ha. V. V.
8 Saracoglu

Mi. V.
8. Ankan

A.

S. I. M. V.

Dr. R. Saydam

•Na. V .

Qetinkaya
Q. I. V.

Rana Tarhan

M. M. V.
K. Ozalp
Mai. V.
F. Agrah
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V. V.

C. Bayar

( S. Bayisi : 52 )

tarihinden

- 6
BtlTQE ENCttMENtNiN DE&t§f tRt§l
Gilmruk te§kilah igin yapttrtlacak evler hakkmda
kanun layih&si

MADDE 1 — §ehir ve kasabalara uzak olup
ta ailelerile birlikte oturmalarma elverigli kira
evleri bulunmayan yerlerde vazife goren giimrUk ve muhafaza memurlarile subaylarmm ve
ailelerinin oturmalan igin ev yaptirilabilir.
Bu evlerin nerelerde yaptirilacagi her sene
biitgesine bu husus igin konulacak tahsisat its
birlikte tayin ve tesbit olunur.
Bu yerlerde Hiikumete aid veya Hiikumetge
kira ile tutulmu§ dairelerde de resmi iglere halel
vermemek §artile, bu memurlarla subaylarm ve
ailelelerinin oturmalarma musaade olunur.

MADDE 2 — Maliye
maddesi aynen

enciimeninin

ikinoi

MADDE 3 — Maliye enciimeninin ugiincii
maddesi aynen
MADDE 4 — Maliye enciimeninin dorduncti
maddesi aynen

( S. Sayisi • 52 )

S. Sayisi: 49
§eker istihlak ve gumruk resimleri hakkindaki 2785 sayili
ve 13-VI- 1935 tarihli kanunun 6 nci maddesinin tefsirine
dair Basvekalet tezkeresile §eker istihlak ve gumruk
resimleri hakkindaki 2785 sayili kanunun bazi maddelerinin
degi§tirilmesine ve bu kanuna bazi hukumler ilavesine
dair kanun layihasi ve Gumruk ve inh&arlar, iktisad, Maliye
ve Btit?e encumenleri mazbatalan (3/306. 1/662)

§eker istihlak ve g-timruk resimleri hakkmdaki 2785 sayili ve 13 - VI -1935 tarihli kanunun 6 nci
maddesinin tefsirine dair Basvekalet tezkeresj ve Gumruk ve inhisarlar, Iktisad ve Maliye
encumenleri mazbatalan (3/306)
T. C.
Basvekalet
Kararlar mudurlugu
Sayt : 6/3996

9 - XII - 1936
Buyiik Millet MecKsi Yuksek Reisligine

Seeker istihlak ve giimriik resimleri hakkindaki 2785 sayili ve 13 - VI - 1935 tarihli kanunun 6 nci
mdddesinin tefsiri Maliye vekilliginden yazilan sureti ilisik 3 - X I I - 1936 tarih ve 33268/33523
sayili tezkere ile riea edilmektedir.
t$in tefsir yolile hallini ve sonunun bildirilmesini dilerim.
Basrekil
1. Inonu

Yuksek Baskanliga
Seker istihlak ve giiimruk resimleri hakkindaki 2785 nuimarali ve 13 - VI - 1935 tarihli kanunun
6 nci maddosinde (2427 vc 1994 numarali kanunlarla 1718 numarali kanunun 1 nci ve on dordiincii
maddeleri hukumleri ve ithalat umumi tarifesinin 203 numarasmin (C) fikrasi kaldirilmistir) denilmektedir.
Bu maddede ilga edildigi zikrolunan 2427 numarali kanunun 1 nci maddesi, su huikmu ihtiva etmektedir: (12 haziran 1930 tarMi ve 1718 numarali daili istihlak vergisi kanununun 29 imayis 1932
tarihli ve 1994 numarali kanun ile degistirilen biriuci maddesi asagidaki sekilde tadil edilmistir:
Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek sekerin kilosundan 12kurusve gliikozun kilosundan 4 kurus istihlak vergisi alinir. Bu kanunun nesri tarihinde faaliyetleri heniiz bir istihsal senesini tamamlamamis olan seker fabrikalari mamulati iein bu vergi on kurus olarak alinir. Ancak lera Vekilleri
Heyeti 1935 ve miiteakib senelerde bu mahiyette seker fabrikalari mamulatina aid vergiyi birinci
fikradaki miktara cjkanmaga salahiyetlidir. §eker tabiri kiip, kare ve toz halinde olan bilciimle sekerlere samildir.)
Seker istihlak resmi 2785 numarali kanunun 1 n c i maddesi miucibince kiloda 4, 10 kurusa indirilmis olmasmdan dolayi bu resoie taalluk eden eski hukiimlerin de tabiatile ilgasi emetine gidilmistir.
Ancak ilga edildigi zikredilen 2427 numarali kanunun birinci maddesi glukozun kilosundan

dort kurusf istihlak resnii almacagina dair baskaca bir hukmii ihtiva etmdktedir.
Munhasiran
bu
giinkii maiset seraitine gore halkm zaruri ihtiyaclari arasmda sayilmakta olan sekerden
alman
istihlak vergisini indirerek halkm ihtiyacim tehvin etmek maksadile hazirlanmis olan 2785 nomarah kanunun tedvini sirasmda gliikoz resmmin kaldirilmasi veya indirilmesi asla derpis edilmemis
bilakis biitgede seker ve gliikoz istihlak resimleri namile bir maddede gosterilen bu hasilatm 1935
1936 seneleri miktarlarr tahmin edilirken gliikoz istihlak resminin mahfuziyeti tabii goriilerek ona,
gore hesab yapilmis bulundugu ve Meclisqe de gliikoz resmi miizakere mevzuu bile ittihaz edilmemis
oldugu iejn 2785 numarali kanunun ilga ettigi hiikumlerin seker istihlak resmino munhasir oldugu
dusunulmiig ve bundan dolayi 1935 mali senesinde gliikozdan kilo basina 4 kurus istihlak resmi alinmis oldugu gibi 1936 mali senesinde de bu resmin tahsiline devam edilmistir.
Yukarida da arzedildigi iizere 2785 numarali kanun munhasiran seker istihlak resmini indirmek maksadile tanzim edildigi iqin'^ukumetce hazirlanan ve Yiiksek Meclise sunulan layihada seker
resminin indirilmesine dair olan hijkum dercedildikten sonra bu hiikme uymayan hiikumlerin miilga
oldugunun zikrile iktifa edilmistir. Mevzubahs ilga maddesi Hukumetin teklifinde (Giimriik tarife
kanunile dahili istihlak vergisi kanunlarmm bu kanuna uymayan hiikumleri kaldirilmistir). seklinde yazilmiftir. Esbabi mucibe layihasinda gliikoz resmine dair en ufak bir isarct yoktur. Hiikumetin teklifindeki ilga maddesi Maliye encumenince degistirilerek (2427 ve 1994 numarali kanunlarla 1718 numarali kanunun birinci ve on dordiincii maddeleri hukiimleri ve ithalat umumi tarifesinin 203 numarasmin C. fikrasi kaldirilmistir) sekline ifrag edilmistir.
Enciimenin esbabi mucibe mazbatasmda bu degistirme sebebi aynen su sekilde ifade edilmektedir.
Eneiiinenimiz Hukumetin ne igin bu kanunu teklif eyledigine dair yazili sebebleri yerinde gormiis ve layihayi tktisad encunienmin tadili gibi kabul etmistir. Ancak 6 nei maddeyi - yani ilga
maddesini - daha acjk bir ifade ile ve hiikiimden kalkan maddeleri gostererek yazmistir.
tktisad enciimeni ise, 6 nci maddede bir degisiklik yapmamis, Hukumetin teklif ettigi sekli ipka
etmistir. Binaenaleyh Maliye eneiimeninin tadilinden maksad miilga hukiimleri tavzihden ibaret olub
seker istihlak resmi indirilirken gliikoz resmi ortadan kaldirmak mevzubahs olmamistir.
2785 numarali kanunun sernamesi (Seker istihlak ve giimriik resimleri hakkinda kanun) seklindedir. Bu sernamede kanunun seker istihlak resmine miiteallik olup gliikoz resmine sari bulunmadigma ve ilga maddesinde zikrolunan hiikumlerden, sekere miiteallik olanlarmin maksud oimasi lazim geldigine delalet etmektedir.
Kanunlarin Meclisce tesbit edilmekte olansernameleri dahi kanuna mulihakbir mana, kiymet ifade
edecegine gore bu sername 2785 numarali kanunun 6 nci maddesrindeki itlaki takyid ve ilgayi
seker istihlak resmine miiteallik eski hiikiimlere hasredecek bir mahiyette gorulmektedir. Piger eihetten 2785 numarali kanunun Meclisce kabul edildigi taribten muahhar olan 1936 mali senesi
muvazenei umumiye kanununa merbut varidat biitgesinin 8 nci faslmin birinci maddesinde (Seker ve gliikoz istihlak vergisi denilmek suretilc gliikoz resmmin baki ve mahfuz oldugu aeikqa
gosterilmiftir. Arz ve izahtan mustagni oldugu iizere biitqe, Devlet varidatmin her sene tahsilino
mezuniyet veren bir kanundur. Biitqe kanununun bu aqik hukmii ihmal degil imal olunmak icabeder.
Her ne kadar varidat nevilerinden her birinin mustenid olduklan hukiimleri gosteren (C) cetvelinde (1936 biitqe kanunu madde 6) gliikoz resmine miiteallik hukmii ihtiva eden 2427 numarali kanun miinderie, degil ise de kanunun ibares' veqhile (Varidat nevilerinden her birinin miistenid oldugu hukiimleri gosteren) bu cetvel, cetvelde miinderie. bulunmayan ve fakat kanuni hiikme istinad eden vergilerin tahsiline mani mahiyeti haiz degildir.
Kezalik 2785 numarali kanunun meriyetinden ewel kabul ve tasdik edilmis olan 1935 senesi
muvazenei umumiye kanununa bagli varidat bu^cesinin 9 ncu faslmin 1 nci maddesinde seker ve
gliikoz istihlak vergileri mevzu ve bu vergilcre gore (6 500 000) lira varidat tahmin edilmistir.
Tahmin olunan bu varidat, umumi Devlet ma'tarifinin karsiligidir. Biitqeye konulan bu varidatm.
sarih bir liukiimle ilga edilmedikqe tahsiline devam olunmasi tabii bulundugundan bu verginin
1935 mali. senesinde eibayetine devam olundugu gibi gliikoz fabrikalan da. bu vergiyi miistcrilerine devir ve inikas ettirmislerdir. Bu verginin kaldirilmis oldugu neticesine vanldigi takdirde
( S. Sayisi : 49 )

tahsil olunan resimlerin fabrika sahiblerine iadesi lazimgeleeektir. Halbuki onlar bumi musterilerine devretmis olduklanndan bu suretle kendilerine tamamen gayrimuhik ve acjktan bir menfaat temin edilmis olacaktir.
Diger taraftan gliikoz istihlak vergisinin kaldirilmis oldugunu kabul etmek 2785 numarali kanunla takib edilen seker istihlakini gogaltmak maksadina miinafi olaeagi asikardir. Pilhakika vazn kanunun seker istihlakini tezyid igin bu madde iizerine mevzu vergi miktarmi indirirken bu
maddenin istihlakini tenkis edecek olan gliikoz istihlakini tesvik edemezdi, boyle bir netieeyi miilahaza etmek bile miimkiin degildir.
Yukarida tafsilen arzedilen sebebler karsismda 2785 numarali kanunun 6 nci maddesindeki
ilgaya miitedair hiikiimlerin, kaldirildigi zikredilen kanunlardan munhasiran seker istihlak resmine tealluk eden kisimlarma aid oldugu ve bu madde ile gliikoz istihlak resminin kaldirilmasi
kastedilmemis bulundugu dusumilmekte ise de keyfiyetin tefsir yolile bir karara baglanmasi muvafik olacagindan isin Yiiksek Meclise tevdiine miisaade buyurulmasini arz ve riea ederim.
Maliye vekili
F. Agrah

Gtimruk ve inhisarlar enciimeni
T.B.M.M.
0. ve In. Enciimeni
Esas No. 3/306
Karar No. 7,

28- XII -1936

Yiiksek Reislige
2785 numarali kanunun 6 nci maddesinin tefsiri talebini shavi Basvekaletin 5 - X I I - 1 9 3 6 tarihli tezkeresi eneiimenimize havale edilmekle Varidat umum miidurii hazir bulundugu halde
okundu.
2785 numarali kanun ibidayeten endimenimizce irriizakere edilmedigine gore nizamnamei dahilinin 124 neii maddesi mucibince mezkur kanunun
mukaddema miizakere eden Iktisad, Maliye ve
Biitge eneumenlerince tefsiri kabil olabilecegi kararina varilmis oldugundan isbu tezkerenin imez-

kiir enciimenlere tevdii zmuimda Yiiksek Riyasete
sunuldu.
G. ve In. E. Eeisi
M. M.
Katib
Qorum
Istanbul
Balikesir
/. Eker
8. TJraz
8. Gorkey
Aydm
Bolu
Mugla
N. Goktepe
Ozdamar
Dr. H. Avni Ercan
Samsun
Trabzon
Yozgad
Memed
D. Eyiboglu
Ekrem Pekel
Sinob
Kocaeli
H. Orucoglu
Ali Dikmen

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Iktisad enciimeni
Esas No. 3/306
Karar No. 11

,

8-1-1937

Yiiksek Reislige
§eker istihlak ve giimruk resimleri hakkindaki
2785 numarali ve 13 - VI -1935 tarihli kanunun
6 nci maddesinin tefsiri Jhakkmdaki 3996 sayili

ve 9 ibirinci kanun 1936 tarihli Basvekalet fcezkeresile ibaglisi Maliye vekaletinin mucib sebebleri
okundu ve bu tefsir ihususu Maliye vekaleti Van

£ S . Sayisi : 4 9 )
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ridat umum iimidiiru. huzurile muzakere olundu.
Bahse mevzu olan 2785 numarali kanunun
6 ncr maddesinde gliikozdan resim alinmasi hiikmiiniii tasryan 2427 numarali kanunun kaldirildigi sarahatle yazilmakta ve bu resmin
alinmasi ic,in istinad edilecek baskaca hiikiim kalmamis buluninakta oldugundan meselenin tefsir ile halli mumkiin goriilmemistir. Bununla beraber,
Maliye vekaletinin mueib sebeblerinde de izah edildigi gibi, gliikozdan alinagelmekte olan istihlak resminin kaldirilmasi ne Hiikumet ve ne de Yiiksek Meelisee derpis edilmemis, aksine olarak bu resmin tahakkuk ve tathsiline devam olunmus ve ibu diisiince ile de varidat biitcesine rakamlar konulmu^tur. 2427 numarali kanunun kaldirilmasi §eker
istihlak ve giimruk resmine taalluku dolayisile
olmus ve bu kanunun hiikumleri ic,erisinde gliikozdan alinacak istihlak resmine aid hiikmim dc
kaldirilmasi bir yanlislik eseri bulunmustur.
Diger taraftan gliikoz iizerine konulan istihlak resmi gliikoz istihsal eden fabrika.la.rea maliyete zamimedilib musteriden tahsil olunmus bulundugu cihetle yapilaeak tashihten hususi mii-

essese ve siahislarm zarar gormeleri varid olmadigi
giibi alman bu resimlerin iadesi takdirinde asil
istihkak sahibi olacak miisterilere kadar yetisitirilmesi mumkiin goinilmemistir.
Bu sebeble meselenin seker istihlak ve gumriik
resinine taalliik eden ve gliikozdan alinacak resim miktarmin arttirilmasi hakkmda ayrica bir
hiikmii ihtiva eyleyen ve halen Maliye eneiimeninde bulunan kanun layihasina bir hiikiim ilavesi suretile halli enciimenimizce tensib edilmistir.
Havalesi mucibinee Maliye enciimenine tevdi
buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sunulur.
tktisad E. Reisi
M. M. Na.
Katib
Tekirdag
Gazi Anteb
Nigde
§. Kesebir
Remzi Giires Br. R. F. Talay
Afyon K.
Zonguldak
Seyhan
Berg K. Tiirkcr If. Karabacak
Esma Nay man
Aydin
Samsun
Ankara
//. Alata§
Ali Tunalt
A. TIlus
Gumiisane
Ankara
Giresun
Edib Tor
E. Demirel
M. Kvhc
Izmir
Hamdi Aksoy

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 17
Esas No. 3/306

9 -1 -1937

Yiiksek Reislige
Seker istihlak ve giimruk resimleri hakkindaki 1 3 - V I - 1 9 3 5 tarihli ve 2785 sayili kanunun 6 nci maddesinin tefsiri talebi hakkmdaki
9 - X I I - 1 9 3 6 tarih ve 6/3996 sayili Basvekalet
tezkeresi ve merbutu iktisad encumenince miizakereden sonra eneiimenimize tevdi edilmistir.
Enciinienimiz; meselenin tefsire tahammiilu
olmadigi ve tahsil edilen resmin miistehliklere
iadesi mumkiin olmayacagma gore vaziyetin bir
tesisle halli ieab edecegi yolundaki Iktisad enciimeninin miitaleasina istirak etmistir. Ancak
tktisad eneiimeninin bahseyledigi seker istihlak
kanunu enciimenimizce miizakere edilerek maz-

batasi takdim kilmmis oldugundan keyfiyetin
Blithe enciimeni nee derpis edilmesi miitaleasile
Yiiksek Reislige snnulmasina karar verilmistir.
Mai. En. Rs. N.
Malatya
M. Nedim Zahci

M. M.
Isparta
Kemal (Jnal

Katib
Cankiri
M. Onsay

Aza
Diyarbekir
Huriye Oniz

Aza
Giimiigane
$. Ondersev

Aza
Yozgad
E. Draman

Aza
Izmir
Kamil Dursun

( S. Sayisr : 49 )

Aza
Manisa
TaMr Hitit

_ 5—
$>eker istihlak ve giimriik resimleri hakkindaki 2785 sayili kanunun bazi maddelerinin degistirilmesine ve bu kanima bazi hukiimler ilavesine dair kanun layihasi (1/662)
T. C.
BasveMlet
Kararlur m-iidurliigil
Sm/i : 6/3937

23 - XIT - 1936

Biiyiik- Millet M'eelisi Viiksek Reisligine
2785 numarali ve 13 - VI - 1935 tarihli §>eker istihlak ve gumriik resimleri hakkindaki kanunun
bazi maddelerinin degistirilmesine ve bu kairuna bazi hiikiimler ilavesine dair Maliye vekilligin.ee
hazirlanan ve Tera Vekilleri Heyetinee 22 - XT1 - 1936 tarihinde Viiksek Meclise ai>i kararlastrriliiii kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. In mm

Mucib sebebler
§eker fiatlarmin indirilmesi iein yapilan incelemelerden sonra meriyet mevkiine koiulan 2785 sayili kanunla memleket dahilinde istilisal edilecek §ekerin beher kilosundan alinaeak istihlak resmi, istilisal iniktari 55,000 tona varmcaya kadar 4,10 kurusa indirilmis, ve istilisal miktarinm daha ziyade
artinasi lialinde alinaeak istihlak resminin yeniden tayin ve tesbiti kabul edilmi§tir.
tttihaz edilen tedbirlcr kisa bir zamanda semeresini vermis ve bir kac, senedenberi 50,000 tona kadar diignius, bulunan istihlak iniktari 935 niali senesi zarfinda 70,000 tona kadar ytikselmis, ve bu
sebebio daliili fabrikalarm istilisalati da 936 ronesi iejn 65,000 ton iizerinden ayarlanmis, oldugundan
balisi ge<jen kanun hukiimlerine tovfikan alinaeak istihlak resminin yeniden tesbiti icab etmi§ bulunmaktadir.
2785 sayili kanunla tayin edilen istihlak resmi nisbeti §eker maliyet fiatma istinad ettirilmis, ve
muhtelif istihsal miktarlarma nazaran bulunan maliyetlerle reshn hadleri mezkur kanunun esbabi mucibe layihasmda tebariiz ettirilmigtir.
§eker girketinin Iktisad vekaletince de teyid olunan ifade ve beyamna gore maliyetlerin tesbitinde istinad edilmis, olan unsurlar baslica iki kisma ayrilabilir:
A) Igletme anasiri,
B) ±§letme haricinde kalan anasir.
l§letme anasiri iein alinan rakamlar her dort t'abrikanm 1-9 senelik faaliyetleri derceesinde elde edilen malumat ve teeriibelere istinad ettirihvis. ve isletme haricinde kalan anasir da umumi
vaziyete ve malunuita gore tesbit edilmistir. (i..ven bir buc.uk senelik teeriibe netieesinde isletme
anasirina aid rakamlann hemen hemen tahakknk ettirilebilmesi temin edilmis oldugu ve fakat
isletme harieindoki anasir iein kabul edilmis olan erkannn tahmini olniasma ve kredi, nakliye gibi
bazi masraflarin, tahmin edilen miktarm fevkina eikmasma ve bu sene pancarlara ariz olan mils
tevli hastalik dolayisile, esasen marjsiz tutulmus olan maliyet fiatlarmin, yiikselmesine mebn'
evvelce tesbit edilmis olan miktarlarda tadilat i-rasinm zaruri bulundugu da mezkur sirketin ii'adesi ciimlesinden bulunmus ve fktrsad vekaletince de bu iddia ve ifadeler teyid edilmis oklugun•
dan, bu miktarlar da alesseviye kilo basrna (1,05) kurus tenzilat yapilmasi zaruri goriilmustiir.
Oerek fabrikalarm isletme sahalarnidaki pan ear ziraatina salih arazinin miktar ve vaziyetierine ve miinavebe sartlarma gerek fabrikalarm normal kabiliyetlerine nazaran umumi seker istihlakimizin list, iiste senevi 65 000 ton olarak hesap edilmesi lazrnigeleceginden, istihlak resmi miktarinm tayininde bu miktar esas olarak alliums ve pancar ziraatindan basliyarak seker istihsaline kadar enk genis bir ^alisma manzumesi olan seker sanayiinin daima karsilasmasi mumkiin
olan tabii afetlere karsi koyabilecek bir vaziyete getirilebilmesini ve yukarida arzedilen maliyet
farklannm kapatilmasmi ve sirketin zirai sahada koylii iein faydali faaliyetlerini arttnv.bilme( S. Sayisi : 49 )

sini teminen 65 000 ton istihsal iq'm almacak istihlak vergisi kilo basma (5) kurus olarak tesbit edilmis ve istihsal haddi 65 000 tondan asagi dustiigu takdirde beher 100 ton noksanlik igin resim nisbetinin 0, 0195 kurus tenzili ve istihsal 65 000 tondan yukari oldugu takdirde beher yiiz ton iein resim nisbetinin 0,01 kurus yiikseltilmesi liizumlu gorulmustiir.
65 000 ton igin tesbit edilen kilo basma bes kurus vergi miktari 2785 numarali kanun esbabi mucibesinde gosterilmis olan miktarlardan yukarida arzedilen (1,05) kurusluk tenzilatin tatbiki suretile
bulundugu gibi 0,0195 ve 0,01 rakamlari da yine mezkur projede 55 000 ton
i§in kabul edilen
(4,10) ve 75 000 ton icm kabul olunan (7,05) kurus vergi hadlerinden (1,05) kurus tenzilatin icrasi neticesinde elde edilen (3,05) ve (6) kurus resim hadlerile 65 000 tonluk istihsalde almaeak bes
kurus arasmdaki vergi farkinin beher yiiz tona isabet eden miktarlarmdan ibaret bulunmaktadir.
Her senenin resim nisbeti istihsal miktarma bir sene evvel terkedilmis kiisurat mevcud ise bunlarin ilavesile elde edilecek istihsal haddi iizerinden tayin edileeektir. Tesbit edilen istihlak resmi nisbetleri seker maliyetine istinad etmekte ve maliyetler ise her senenin istihsal miktarma gore degismekte oldugundan her sene igin tesbit edilecek olan resim nisbetinin o sene kampanyasi mahsuluniin
miktar itibarile satisma baslandigi tarihten itibaren tatbiki zaruridir.
Bu itibarla liizumsuz bir istif ve ambar masrafma yer verilmemesi igin kampanya siralarmda
satilaeak sekerin mevcud stoklara mahsuben yeni mahsulden verilmesi veyahud evsafmm tagayyiiriine mahal birakilmamak igin stoklarm yeni mahsul ile degistirilmesi ihtimalleri nazan itibare
alinmis, ve yeni resmin gegmi§ seneler mahsuliiniin miktar itibarile hitamile yeni sene mahsul miktarmin sati§ma ba§landigi giinden itibaren tatbiki du§unulmu§tur.
Pabrikalarin senelik vasati istihsali takriben 65,000 ton olmasma mukabil istihlak bu seneki satis, miktarma gore 70,000 tonu tecaviiz edecektir. Bundan ba§ka memleket dahilinde daima asgarl
30,000 ton kadar bir §eker stoku bulundurulmasi zarureti vardir. Bu itibarla 65,000 tondan fazla istihlakin harigten getirilecek §eker ile temini suretile dahilde bulunmasi zaruri olan stok miktarmin
tanzim ve tayinine Hukumetin salahiyettar kilmmasi muvafik telakki edilmigtir.
Daimi bir stok bulundurmak mecburiyeti bu stokun satis, kiymeti kadar bir kredinin istimalden
iskatini tazammun eder. §irketin sermaye vaziyeti buna miisaid olmadigi gibi bu hususta kullanacagi kredi faizinin girkete tahmili de muhik ve mantiki olmayacagmdan her sene Hiikumetge satisina musaade edilmeyecek olan §eker stokundan fabrikalarm normal stok olarak kabul edilebilecek
olan 15,000 tondan fazlasmm satig kiymeti kadar kredi faizinin Hazinece §irkete tediyesi veya bu
miktarda faizsiz avans verilmesi muvafik gorulmustiir.
§eker fabrikalari umumiyetle bulunduklari mmtakalarm cografi vaziyetine ve senenin iklim
§artlarma gore agustos iptidasile eylul on be§i arasinda kampanyalarma baglamakta olduklarindan faizi verilecek olan stoklarm her sene stoklarinm asgari miktara indigi tarihteki mevcuda gore
tayin ve tesbit olunmasi ve faizin bu miktara gore hesab edilmesi muvafik gorulmugtiir.
Bir gok imalatta yekdigerinin yerine ikamesi miimkun bulunan §eker ve glikozun kendi sahalarmda inkigaf etmeleri ve birbirlerine rakib bir vaziyete girmeleri umumi prensiplerimiz iktizasmdan bulundugundan halen 4 kuru§tan ibaret bulunan glikoz istihlak resminin 1 kuru§ ilavesile
5 kuru§ olarak tesbiti takib edilen gayenin ve piyasa §artlarimn zaruri icablarmdandir.
Kanun projesinin tanzim edildigi tarihlerde 1936 kampanyasi mahsuliinden kismen satiga ba§lanmi§ oldugundan bu mahsulden satilanlardan 2785 numarali kanunla mevzu miktarda vergi almmasi bu kanunla takib olunan maksadi ihlal edeceginden bunlardan da yeni kanun hukmii dairesinde vergi alttimasmi teminen projeye muvakkat bir madde ilave olunmu§tur.

( S. Sayisi : 49 )
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Giimriik ve inhisarlar encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
G. ve In. Encumeni
Esas No. 1/662
Karar No. 6

28 -XII

-1936

Yiiksek Reislige
Basvekaletin 23 kanunuevvel 1936 tarih ve
6/3937 numarali tezkere ile Biiyiik Meclise sunulub enciimenimize havale edilen 2785 numarali
kanunun ibazi maddelerinin degisitirilmesi hakkindaki kanun layihasi Varidat umum miidiiru hazir oldugu halde enciimenimizce miizakere edildi.
Kanunun esbabi mucibesi onuvafik goriilmiis
ise de ne yapilmasi derpis edilen degisikligin ve
ne de degistirilmesi teklif edilen 2785 numarali
kanun mevzuu encumenimizi alakadar etmediginden salahiyettar enciimenlere tevdi edilmek iizere

Yiiksek Reislige sunulmasma karar verildi.
M. M.
Katib
G. ve In. E. Reisi
Balikesir
Istanbul
Qorum
S. Gorkey
S.JJraz
1. Eker
Eskisehir
Aydm
Mugla
N. Goktepe
Dr. H. Avni Ercan Ozdamar
Samsun
Memed
Sinoib
H. Orucoglu

Trabzon
D. Eyiboglu
Kocaeli
Ali Dikmen

Yozgad
Ekrem Pekel

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
iktisad encumeni
Esas No. 1/662
Karar No. 8

4-1

- 1937

Yiiksek Reislige
2785 numarali ve 13 - VI - 1935 tarihli seker
istihlak ve giimriik resimleri hakkindaki kanunun bazi maddelerinin degstirilmesine ve bu kanuna bazi hukiimler ilavesine dar Maliye vekilligince
hazirlanrp tcra Vekilleri
Heyetinin
22 - X I I -1936 tarihli igtimamda Yiiksek Meclise
arzi kararlastirilarak enciimenimize havale buyurulan kanun layihasi Iktisad vekili ve Maliye vekaleti varidat umum miidiiru hazir bulundugu halde goriisiildii:
Mucib sebeblerle verilen izahat dinlenerek, kanun layihasi esas itibarile kabul edilmistir.
§eker ihtiyaei her yil degisebileceginden fabrikalarin istihsal miktarinin kanun hiikmii ile baglanmasi muvafik goriilmeyerek ewelce oldugu gibi
salahiyetin Hiikumete birakilmasi ciheti tercih
olunmustuir.
Resim nisbeti ile bu nisbetin arttirilm eksiltme miktarlan aynen kabul olunmus, Hiikiimetin
salahiyetine birakilan, hiikiimler ikinci maddede birlestirilmis ve diger sekle aid bazi tadllierle
birinci madde yeniden tanzim edilmistir.

Ikinci maddeye seker fabrikalari Turk anonim sirketinin her sene fabrikalarmda
istihsal
miktarinin Hiikumetcje tayini hiikmii ilave olunmus9 devredilecek stok disardan sokulacak seker
miktarlan gibi Hiikiimetin salahiyetine birakilan cihetler de bu maddede toplanmistir.
§ekerle glikozun istihlak ve piyasa miinasebetleri diisiiniilerek glikoz resminin arttinlmasma dair olan iiciineii madde aynen kabul olunmustur.
Dordiincii madde seklen degistirilmistir.
Muvakkat madde seklen degistirilmistir.
5 ve 6 nci maddeler aynen kabul edilmistir.
Yiiksek Reislige sunulur.
Ik. En. Reisi
Tekirdag
§. Kesebir
Aza
Edib Tor
Aza
Aza
A. TTlus Ali Tunah

( S. Sayisi : 49 )

M. M. N.
Katib
Gazi Anteb
Nigde
Remzi
Dr. R. Ferid Talay
Az*a

H. Dikmen
Aza
H. Karabacak

Aza
Berg Turker
Aza
Hamdi Aksoy

8
Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 16
Esas No. 1/662

7-1-1937

Yiiksek Reislige
Seker istihlak ve gumriik resiimleri hakkindaki 13 - VI -1935 tarih ve 2785 sayrli kanimun bazi hiikumlerinin degistirilmesine dair olub Basvekaletin 23 - X I I -1936 tarih ve 6/3937 sayili
tezkeresile Biiyiik Meclise sunulan kanun layihasi
Giimruk ve inhisarlar ve Iktisad enciimenlerince
miizakereden sonra eneiimenimize tevdi kilmimistir. Layiha eneiimende Maliye ve Iktisad vekaletlerinin hususi memurlari bulundugu halde tetkik ve miizakere edildi.
Verilen izaliat dinlendi ve mixcib sebebler inee-

lendi. Layiha eneumenimizce esas itibarile kabul
edildigi ^ibi Iktisad enciimeninee ya/pilan tadiller de tamamen tasvib edildi. Iktisad enciimeninin
tadili ve(jhile layiha Yiikseik Reislige snnuhir.
Maliye E. Reisi Na
Katib
M..M.
Malatya
Qankiri
Isparta
M. Nedim Zabci
M. Onsay
Kemal Tfnal
Bursa
Diyarbekir
Yozgad
E. Dranmn Dr. 0. Kakraman
Huriye Oniz
fliimiisane
Izmir
Kdmil Dursun
8. Ondersev

Btitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitce enciimeni
M. No. 38
Ems No: 1/662
3/306

12-1 -1937

Yiiksek Reislige
§eker istihlak ve giimruk resimleri hakkindaki 2785 sayili kanunun bazi maddelerinin
degistirilmesine ve kanuna bazi hiikiimler ilavesine dair ©hip Basvekaletin 23 - X I I -1936 tarih
ve 6/3937 sayrli tezkeresile Yiiksek Meclise suimlan kanun layihasi ve mezkur kanunun 6 nci
maddesinin tefsiri hakmdaki 6 - X I I -1936 tarih ve 6/3996 sayili Basvekalet tezkeresi diger
enciimenlerin ayri, a y n mazbatalarile eneiimenimize verilmis olmakla alakalari itibarile birlestirilerek Maliye vekaleti Yaridat umum miidiirii
ile Iktisad vekaleti Sanayi umum miidiirii hazir olduklari halde eneiimenimizee tetkik ve miizakere olundu.
Kanun layihasina aid esbabi mucibenin tetkikradan ve verilen izahattan mezkur 27-..•' numarali kanunla tesbit edilen seker istihlak r:\suiinin §eker istihsal ve istihlaki nisbetlerine
ve maliyet fiatlerile amortismanlarma r ; :arau
ve gecen teerubclerderi alinan netieelere gore

yeniden tesbitine zaruret hasil oldugu anlasilmis ve bu sebeble Iktisad enciimeninin tadil en
tesbit ettigi metin ayn en kabul edilmistir.
Tefsir talebine gelince : Diger enoiimen. mazbatalarmda zikredilen sebeblerle bu isin tedvin
yolile halli zaruretine eneiimenimizee de istirak
edilniis ve bu sebeble hazirlanan muvakkat madde layihaya ilavc olunmustur. Umumi heyetin
tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
M. M.
Burdur
Trabzon
M. Seref Ozkan
Sim Day
Balikesir
Oorum
E. Adakan
Eyiib Sabri Akc/ol
Edirne
(riimii§ane
F. Kaltakkiran
T>. Sakarya
Mardin
Mu§
7?. Erten
Sevki QVoglu
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Katib
Istanbul
F. Oymen
Diyarbekir
Riistii Bekit
Kirklareli
S. Odi'd
Mara§
A. Tint

Srras
§eker istihsali arttik§a bir nisbet dahilinde
§eker fabrikalarimizm karmdan almmak iizere
istihlak resminin de arttirilmasi esasmin goriilen tecrubeye binaen memleket ekonomisi nefine
terkedilerek §eker fabrikalari §irketinin istihsal nisbetinde artacak karmdan ilk once bu §irketi kuwetlendirmek icjin kendisine kafi derecede ihtiyat akgesi ayirabilmesi gibi bu gun kabil olmayan bir ihtiyaci tatmin etmek ve btmdan
sonra yine fazla kar kalirsa bu kar nisbetinde
§eker fiatini ucuzlatmak ve bu suretle §eker is-

tihlaki arttik§a sekerin ucuzlamasma ve ucuzladikga da istihlakin artmasma imkan verilmesi
sayesinde sekereiligimizin ve p&noar skanimfeifc
inki§afini temin etmek fikrindeyim. Hazine geliri meselesine elgince, §eker istihsali arttik^a
istihlak resmi de yekun itibarile artaeagmdan
Hazine gelirinde esasen fazlalik olaoaktrr. Memleket ekonomisi lehine bundan daha fasLassa
beklememek lazimdir. Qunki aksi hal arzettigim
inki§afa marridir.

(S. Sayisi : 49)

Remei Qiner
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HtfrCtTMETlN TEKLtFt

tKTISAD ENCtTMENtNTN DE&t§TtRl§1

2785 numarali ve 13 - VI.- 1935 tarihli §eker istihlak ve gumruk resimleri hakkmdaki kanunun
bazi maddelerinin degi§tirilmesine ve bu kanuna
bazi hukumler ildvesine dair kanun layihasi

Seker istihlak ve gumruk resimleri hakkmdaki
2785 numarah kanuna miizeyyel kanun layihasi

MADDE 1 — Dahildeki fabrikalarm senelik istihsalleri 65 000 ton olarak ayarlanir. Ve
istihlakin bu miktardan fazlasi harigten getirilir.
Tayin olunan miktardan fazla istihsal yapilmasma zaruret hasil oldugu takdirde bu fazlanm istihlak ettirilmesi veya stoka ilavesi Hukumetge kararlastirilir.
Senelik 65 000 ton istihsalde sekerin beher
kilosundan be§ kurus istihlak vergisi almir.
Istihsal miktari 65 000 tondan asagi oldugu
takdirde bu verginin nisbeti beher 100 ton icin
0,0195 kurus tenzil edilmek ve fazla oldugu
takdirde beher 100 ton igin 0,01 kurus ilave
olunmak suretile tayin olunur.
Yiiz tonun kusurati resim tayininde nazari
itibara almmaz. Ve ertesi sene istihsaline zammedilmek ttzere terkedilir.
Yukanki hadlere gore senelik ihtihsal igin
tayin edilen resim nisbeti son kampanya mahsuliiniin miktar itibarile satrema baslanmasile
tatbik olunur.
Ancak 12 - VI -1935 tarih ve 2785 sayili ka
nunun ne§ri tarihinde mevcud bulunan stoklarm zararmi telafi igin dahilde istihsal edilip
mezkur tarihten itibaren satilmis ve satilaca1?
olan s.ekerin miktari 200 000 tona balig oluncaya kadar bu kanunla tayin olunan nisbetlerden 1,40 kurus tenzilat yapilrr.

MADDE 1 — §eker istihlak ve gumruk resimleri hakkmdaki 2785 numarah kanunun birinci maddesi as,agida yazili §ekilde degi§tirilmis, tir:
«Birinci madde — §>eker fabrikalarmin istihsal edecekleri sekerin kilosundan 65 bin
ton senelik istihsal esasina gore 5 kuru§ istihlak resmi almir. Istihsalin 65 bin tondan az
oldugu senelerde her yiiz ton igin bu resimden 0,0195 kurus tenzil ve fazla oldugu senelerde de her yiiz ton igin bu resme 0,01 kurus,
zammolunur.
Yiiz tonun kesirleri resim tayininde gelecek sene istihsaline ilave edilmek iizere terkedilir.
Bir sene istihsali igin yukandaki fikralara
gore tayin edilen resim nisbeti o seneki istihsalin miktar itibarile sati§rna ba§lanmca tatbik
olunur ve resim tayinine esas tutulan istihsal
miktari tamamen satilmcaya kadar devam eder
Ancak 12-VI-1935 tarihinde mevcud stoklarin zararmi telafi icin dahilde istihsal edilip
mezkur tarihten sonra satilmi§ veya satilacak
olan §ekerler iki yiiz bin tona balig oluncaya
kadar bu kanunla tayin olunan resim nisbetlerinden kiloda 1,40 kurus ayrcca tenzil edilir».

MADDE 2 — Turkiye seker fabrikalan ano
nim sirketinin her sene kampanyasma devredecegi §eker stoku Hiikumetqe tayin edilir. Hazine sirkete bu stokun 15 000 tondan fazlasinm faizini tediye ve yahud bunun krymeti kadar faizsiz avans verir.

MADDE 2 — Hiikumet, Tiirkiye §eker fabrikalan Tiirk anonim §irketinin her sene kendi fabrikalannda istihsal edecegi §ekerle ertesi
sene kampanyasma devredecegi stok miktarini ve istihlakin istihsalden fazla kismi icin harigten §eker ithali veya stoktan liizumu kadannm sarfi hususlarmi tayine salahiyettardir. Yil
icabi kabul olunan miktardan az istihsal oldugu senelerde noksanmi ve 50k istihsal oldugu
senelerde de fazlasmi sirket stoklarile tevzin
edebilir. §firketin muhafazaya mecbur tutulacagi stok §ekerin on be§ bin tondan fazlasi
igin Maliye vekili sirkete bu fazla §eker bedeli
kadar faizsiz avans itasma veya bu fazla §ekere aid faizi odemege mezundur.

( S. Say: [ : 49)
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BttTQE ENCttMENtNtN DEGl$TlRl§t

MADDE 1 — iktisad enciimeninin birinci
maddesi aynen

MADDE 2 — Iktisad encumeninin ikinci
maddesi aynen

( S. SayiISI : 49 )
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MADDE 3 — Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek glikozun kilosundan bes kurus
istihlak resmi almn*.

MADDE 3 — Aynen.

MADDE 4 — Bu kanuna muhalif bulunan
hukiimler mulgadir.

MADDE 4 — §eker istihlak ve giimruk resimleri hakkmdaki 2785 numarali kanunun bu
kanuna uymayan hukiimleri mulgadir.

MUVAKKAT MADDE — 1936 kampanyasmda istihsal olunan sekerlerden dahi bu kanunun birinci maddesinde gbsterilen miktarda vergi almir.

MUVAKKAT MADDE — 1936 kampanyasmda istihsal olunan §ekerler igin dahi bu kanun htikmtt tatbik olunur.

MADDE 5 — Bu kanun ne^ri tarihinden muteberdir.

MADDE 5 — Aynen.

MADDE 6 — Bu kanun hukumlerinin icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
22 - XII -1936
Bs.V.
Ad. V.
M. M. V.
1. tnonu
$. Saracoglu
K. Ozalp
Ha V. V.
Mai V.
Da. V.
$. Saracoglu
F. Agrali
#. Kaya
Ik. V.
Na. V.
Mf. V.
A.
Qetirikaya
C.
Bayar
8. Arikan
Zr. V.
S. I. M. V..
a. I. v.
J)r. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 6 — Aynen.

.( S. Sayisi : 49 )
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\. E.
MADDE 3 — Hiikumetin ugttncu maddesi
aynen
MADDE 4 — tktisad encumeninin ddrdiincii
maddesi aynen
MUVAKKAT MADDE 1 — Iktisad enciimeninin muvakkat maddesi aynen
*•? *rr—f

-

-• •

n?<w*

•,
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~ MUVAKKAT MADDE 2 — 17 - VI -1935 tarihinden bu kanunun ne§ri tarihine kadar gltikoz istihlak resmi 2427 numarali kanuna gore
almir.
MADDE 5 — Hiikumetin be§inci maddesi
aynen
MADDE 6 — Hiikumetin altmci maddesi aynen

*>m<(
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S.Sayisi:50
25 780 000 lira fevkalade tahsfsat verilmesi hakkindaki
3037 sayih kanunda degi§iklik yapilmasina dair kanun
layihasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/669)
T.C.
Ba§vekdlet
Kararlar miidiirliifiu'
Sayi: 6/3981

2-1-1937
Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

3037 sayili kanunda degigiklik yapilmasi hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 30 - XII -1936 tarihli toplantismda Yiiksek Meclise arzi kararla§tirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmugtur.
Bagvekil
1. Inonu

Esbabi mucibe layihasi
3 ncii umumi mufettiglik mmtakasi dahilinde yapilacak in§aat i§leri i§in ewel emirde bazi mahallerin esasli harita ve planlarinin ihzari faydali ve zaruri bulunmus. ve bu harita ve planlarin icab
ettirecegi masraflarm da 3037 numarali kanunla ingaat iglerine tef rik olunan tahsisattan karsrianmasi muvafik g6riilmii§tiir.

BtitQ© enoiimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biltge encumeni
Mazbata No. 36
Esas No. 1/669

12-1-1937

Yiiksek Reislige
Fevkalade inembalardan elde edilecek varidatla yapilacak hizmetlere tahsis edilen 25 780 000
lira hakkindaki 3037 sayili kanunun birinci maddesine bagli cetvelde degi$iklik yapilmasi hakkinda olufo Basvekaletin 2 -1 -1937 tarih ve 6/3981
sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun
layihasi Maliye vekaleti namma Butge ve mali
kontrol uimuin miidiirii Cemal Yesil hazrr oldugu
halde okundu ve konusuldu:
Bu kanunla iigiincii urnum! miifettislige aid
insaat isleri icin tahsis edilmis olan paradan mezk^r miifettislik dahilinde liizum goriilecek §ehir

ve kasabalara aid harita ve plnlann dahi yaptirilmasi imkanmm temini i§in teklif olunan bu layiha enaumenimizce sekle aid tadille kabul edilmistir. Uinumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yujksek Reislige sunuldu.
Beis
Reis V.
Burdur
Isparta
M. $eref Ozkan Mukerrem Vnsd
Katib
Istanbul
F. Oymen

Balikesir
E. Adakan

M. M.
Trabzon
Stm Day
Qorum
M. Cantekin.

—a Qorum
Eyilb Sabri Akgol
Giimu^ane
D Sa-karyu

Diyarbekir
liustu Bekit
Kir$ehir
M. Seyfeli

HUKOMETIN

Maras
A. Tirit
Mus
§evki Qiloglu

Edirne
F. Kaltakkiran
Malatya
0. Tuner

Manisa
T. Tiirkoglu
Sivas
Remzi Qiner

Mardiii
R. Erten
Yozgad
B. tqoz

BOTQE ENCtlMENtNlN DEG^TtELSl

TEKLl Fl

•3037 numarali kanvnda deguiklikU r yap-ilmaw
hakkmda kanun layihasi

25 780 000 lira fevkaldde tahsisat verilmesi hakkindaki 3037 say ill kanuna ek kanun layiha.u

MADDE 1 — 3037 numarali kanunun birinci maddesi mucibince Nafta vekaleti 1936 mali
yili but§esinde 3 ncii umumi miifettislik in^aat
isleri igin yeniden a§ilan hususi faslin unvam
(uQtincu umumi mufettislik insaat isleri ve bu
umumi miifettislik mmtakasi dahilinde luzum
goriilecek $ehir ve kasabalarm yaptirilacak harita ve planlan igin) olarak degistirilmistir.

MADDE 1 — 11 - VI -1936 tarih ve 3037 sayili kanunun birinci maddesine bagli cetvelin
Nafia vekaleti kismmda tfgiincu umumi miifetti§lige aid in§aat i§leri igin ayrilan 240 000 liradan bu Umumi mufetti§lik mmtakasi dahilinde
luzum goriilecek §ehir ve kasabalarm harita ve
planlan yaptinlabilir,

|
I
|
|
j

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu- i
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu
teberdir .
I teberdir.
MADDE 3 — Bu kanun hiikiimlerini icraya i
MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini icIcra Vekilleri Heyeti memurdur.
I raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
30 - XII - 1936
B$. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. tncinil
#. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha V. V.
Mai V.
S. Kay a
tf.
tfaracotflu
F. A g rait
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
AS'. Ankan
A. (JeAinkaya
(K Bayar
S. 1. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. R. Hay dam Hana Tarlian
Mufilis Erkmen
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