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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Memurin kanunundaki muhilli haysiyet ve namus
tabrinin tefsir mevzuu olamayacagina dair mazbata
kabul edildi .
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi
kanununun
miizakeresine
devaimla 50 maddeye kadar
miiza-

kere ve kabul edildikten sonra cuma giinii toplanilmak
iizere inikad bitirildi.
Balkan vekili
Katib
Katib
Gazi Antep
Coruh
Refet Canitez
Bekir Kaleli
Ali Zirh

2 — HAVALE EDtLEN EVRAK
tirilmesi hakkmda kanun layihasi (1/810) (Dahiliye,
Iktisad, Nafia, Maliye ve Blithe enciimenlerine.)
2 — Basimbirligi kanunu layihasi (1/811) (Dahiliye ve Adliye enciimenlerine.)

Layihalar
1 — Izmir vilayeti dahilindeki Turistik yollarm
ingasi, kaphcalarla plajlarda asri tesisat viicude ge-
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Agilma s a a t i : 15
BALKAN — Hilmi Uran
KATlPLER : Ali Muzaffer Goker (Konya), Ali Zrrh (Qoruh).

BALKAN — Celse agdmiytxr.
3 — RtYASET DtVANININ HEYETl UMUMtYEYE MARUZATI
1 — Mmnak dep^sundaki infildk hadisesi munaseebtile Mtsir Mebusan meclisi reisliginden gelen teessilr telgrafi.
BASKAN — Misrr Mebusan Meclisinden gelmis bir telgraf var, okunacaktir.
Bay Abdiilhalik Renda
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Reisi
Ankara
Misrr Mebusan Meclisi barut deposunda vaki
acikli infilak kazasindan dolayi en hararetli taziyetlerini arz ve bu elim felaket miinasebetile
tiirk milletine derin senpatilerini izhar eder.
Reis vekili
Ali Hiiseyin Kemal Sidki
(Tesekkur ederiz sesleri).
HASAN FEHMt ATAQ (Gumusane) — tcabeden cevab makami riyasetge verilir.
BA§KAN — Evet.

2 — Ashen tayinat ve yem muvakkat kam<inuna miiezyyel 1325 numarali kanunun 1 nci
maddfaini degistiren 2112 sayilt kanunun
jandarma gedikli crabs ve jandarma meslek mektebleri talebelerine de tatbiki Jiakkmdaki kanun
Idyihasinm geri verilmesine dair Basvekdlet tezkeresi.
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
2 2 - V I - 1 9 3 6 tarih ve 6/2137 sayili tezkereye ektir:
2112 sayili Ordu iase kanununun jandarma gedikli erbas ve jandarma meslek mektebleli talebelerine de tatbiki hakkmdaki kanun layihasmm
goriilen liizuma binaen geri almmasi Dahiliye
vekilliginden yazilan 29 - IV -1937 tarih ve
7567 sayili tezkere ile rica edilmektedir.
Adi gegen layihanm geri gonderilmesine
Yiiksek miisaadelerini dilerim.
Basvekalet vekili
Dr. R. Saydam
BALKAN — Layihayi iade edecegiz.

4 — MTttZAKERE EDtLEN MlADDELER.
1 — 1936 mail ytli unwmi
muvazenesine
dahil bazi daire biltgelerinde
degisiklik
yapilmasina dair kanun layihasi ve Biitge
encilmeni

mazbatasi

(1/803)

[1] 162 sayili
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BALKAN" — Ruznamede miinakale hakkmda
bir layiha var, fakat tevziinden heniiz 48 saat
gegmemistir.
MlLLl MttDAFAA En. REtSt Gl. KAZIM
SEVttKTEKtN (Diyarbekir) — Bu layihada
Milli mudafaa vekaletinin bir miinakale meselesi
vardir.
Fevkalade muhim ve mtiistaceldir. Miisaade
buyurursaniz bu kanunu bu gun miizakere
edelimi.
BALKAN — Bu miinakalenin bu gun miizakeresini reyinize arzediyorum .Kabul edenler...
etmeyenler... Kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?
Maddelere gecilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir.
1936 mai yili umumi muvazene kanununa
dahil bir kisim daire biitgelerinde degisiklik
yapilmasma dair kanun
MADDE 1 — 1936 mali yili muvazenei umumiyesine dahil bazi daire biitcelerinin ilisik eetvelde yazili tertibleri arasmda 656 054 liralik
miinakale yapilmistir.
CETVEL
§urayi Devlet
F.
94

Zam
Tedavi ve yol masrafi ile Devletge tedavi ettirilmekte iken
vefat edenlerin cenaze masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.

300

Maliye vekaleti
165 Faiz ve aciyo
BALKAN — Kabul edilmigtir.

250 000

Dahiliye vekaleti
340 Merkez miiteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmigtir.

2 000

Jandarma U. K.
433 Daimi memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
439 la§e bedeli
BA§KAN — Kabul edilmistir.
442 Nakliyat
BALKAN — Kabul edilmi§tir.

2 000
49 054
10 000

Ziraat vekaleti
841 Enstitii ve laboratuarlar levazim
ve igletmeleri ve umumi masraflan
3
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
842 Tenvir
3
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
845 Stajiyer talebe iicreti
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
847 Umumi masraflar kargiligi
11
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
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Sam
Lira

F.

Milli Miidafaa V. (Kara kismi)
880 Tayinat, mahrukat, tenvir ve
teshin'
231 000
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
885 Hayvan mubayaa ve tazmini
50 000
BALKAN — Kabul edilmigtir.
886 Nakliyat
40 000
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
Askeri fabrikalar U. M.
992 1683 numarah kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
1001 Daimi memuriyet harcirahi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
1002 Muvakkat memuriyet harcirahi
BA§KAN — Kabul edilmi|tir.

1 500
300
900

(Birinci madde tekrar okundu).
BALKAN — Birinci maddeyi okunan cetvelle beraber reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Orman koruma teskilatmda
istihdam edilecek subay ve gediklilerle erlerin
harcirah ve nakil masraflan Ziraat vekaleti
1936 mali yili biitgesinin 833 ncii (orman igletmesi) faslma mevzu tahsisattan odenir.
*
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — 1931, 1932 ve 1935 mali yillarmda Hazine hesabi carilerine faiz ve muamele vergisi olarak tahakkuk ettirilen ve bankalarca Hazineye borg kaydedilmi§ olan mebalig, muhasebei umumiye kanununun 83 ncii
maddesinin (H) fikrasma gore, Maliye butcesinde agilacak gegen ve eski seneler mahsubati
faslma masraf kaydedilmek suretile mahsub
olunur.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 4 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.

380
500
720
400

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmigtir.
MADDE 5 — Bu kanunun hiikiimlerini icraya Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§ti§.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reyinize
arzediyorum.
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5 — Turl-iye Cumlmriycti Ziraat bankasi Icanunu layihasi ve Ziraat, Iktisad, Maliye, Butqe ve
Adliye cnciimevleri mazhalaUin
(l/6ni)

BALKAN — Ziraat Bankasi te§kilat kanununun mlizakeresine devam ediyoruz.
Pasil : X
Muafiyetler ve miisaadeler
MADDE 50 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasmm giftgiye ve Tarim kredi ve sati§ kooperatifleriyle birliklerine yapacagi her nevi
krediler muamele vergisinden muaftir. Bu kredi muamelelerine aid alacak senedleriyle bu
kredilere miiteferri bilumum senedat, evrak, vesaik ve kuyud, defatir ve hulasai hesabiyeler ve
gayri menkul ipotek ve. menkul rehin muameleleri, damga, tapu ve noter harglan, muamele
vergisi ve sair her nevi tekalif ve riisumdan
muaf oldugu gibi yine bu kredilerden miitevellid borglar hakkmda icra makamlan, resmi
daireler ve mahkemeler nezdinde yapilacak takip ve tahsile miiteferri her nevi taleb, teblig
ve kararlar da her tiirlii resim ve harctan muaftir.
I§bu maddede zikredilen zirai borglarm 40 nci
madde mucibince takibi neticesinde bankaca
tefevviiz olunan gayrimenkullerin banka namina tescili her tiirlii ferag ve intikal hare, ve
resjmden muaf oldugu gibi bu kabil gayrimenkullerin 41 nci madde hukiimleri dahilinde sahiblerine veya varislerine iadeleri de keza ferag ve intikal harg ve resimlerinden muaftir.
Kbylerde, ziirraa bankaca yapilacak zirai
kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir ve
hulasai hesabiyelerin kby ihtiyar meclislerince
tasdiki, noter tasdiki hukmunde olup bunlar.
hakkmda da 1 nci fikradaki muafiyet hiikumleri tatbik olunur.
HASAN FEHMt ATAQ (Gumiigane) — Musaade buyurursaniz bir sual soracagim; buradan sbyliyeyim.
Muafiyet maddesinde bina ve kazang vergilerine aid bir kayid yoktur. Sarahat olmadikga
vergilerin almacagi §eklinde anlamak zarureti
hasil olur, Bina vergisinden muafiyet hakkmda,
bundan evvelki muzakerede, bir takrir verildi.
Heniiz bir karara baglanmadi. Bendeniz enciimenlerden soruyorum, kazang vergisi hakkmda
ne sbyliiyorlar?
Muafiyet maddesinde bir sarahat olmadigina gore, Ziraat bankasi kazang vergisi verecek
midir? Verecekse sermayesi hisselere inkisam
etmedigine gore, top yekun olarak, biiyuk mikdar iizerinden, kazang vergisinin miiterakki ve
azami haddi iizerinden vergi vermesi icabeder.
Bu du§iinuldu mii? Zanediyorum ki pek agir bir
notice olacaktrr? Yoksa esasen muaf oldugunu
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mu kabul ediyorlar da burada tasrih etmemi§lerdir?
ZtYA GEVHER ETlLi (ganakkale) — Sualim prensipe taalluk ettigi igin biraz izahli
soylemek arzusu ile giktim. Arkada§im bir noktaya temas etti. Sualim kazanc vergisi hakkmdadir. Elimizdeki layihanin esbabi mucibesini
ve 50 nci maddeyi okuyacak olursak, iginde vergiler hakkmda mufassal bir malumat verilmiyor. Bilhassa §imdi bu banka bir devlet miiessesesi oluyor. Kazanci, kan her§eyi devlete
aiddir. Boyle olunca bu vergiler meselesinde de
akla gelir ki bu vergiler, ana prensiplere uygun
olarak verilsin. Muphem olan §ey burasidir. Arkada§im kazanc vergisi hakkmda sualde bulundugu igin onu tekrar etmiyecegim. Yalniz
bundan evvel, binalar vergisi vardir. tkinci
madde olarak onu soracagim. Burada Ziraat
bankasmm elinde, bedeli bir hayli para tutan
bir kag bina vardir. Bir kag yuz kadar da §ube
binalan vardir. Bu binalarm vergileri ne ola caktir? Devlet bunlari kendi mall addederek
bunlardan, bina vergisi alacak midir, almiyacak
midir? Yoksa Ziraat bankasi §unun bunun
kirahk binalarmi mi oturmaya mecbur kalacaktir? Qiinkii bu bankanin kazanci, kan her §eyi
devlete aiddir. Bunun igin bu vergi meselelerini ba§tan a§agi tasrih etmesini Maliye Vekili
arkadasjfimizdan rica ederim.
BUTQE En. RElSl M. §EREF OZKAN (Burdur) — Maliye vekili gelip iiah edecekler.
Eger, arkadaslar arzu ederlerse dusunulen noktayi bendeniz izah edeyim. Fakat benim izahimla bir karara baglanamiyacagi igin Maliye vekilinin huzurile miizakeresi daha muvafik olur.
(Madde kalsm sesleri).
(Maliye vekili geldi sesleri).
BA§KAN — Ayni meseleye miiteferri olmak
iizere bir arkadasm takriri vardir, onu okutuyorum.
Yiiksek Baskanliga
Devlet miiessesesi vaziyetine konulan Ziraat
bankasma aid emvali gayrimenkulenin Devlet
emyali gibi vergiden muaf tutulmasmi teklif ve
kabuliinii rica ederim.
Zonguldak
Rifat Vardar
ZlYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — Bu
takririn benim bir sualime taalluku vardir. Benim iki sualim var: Kazang vergisi ile bina vergisi meselesi... Maliye vekili bu suallerime cevab verirler, takrir de ondan sonra reye konur.
BALKAN — Sualinizi bir daha tekrar edersiniz.
DAHtLtYE V. SlYASl MUSTE§ARI ABDULMUTTALtB OKER (MJalatya) — Malumu
aliniz bina ve arazi vergileri 2871 numarah kanunla hususi idarelere devredilmistir. Buna
mukabil diger vergilerde idarei hususiyelerin
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yiizdesi olan hisseleri Hazinece alikonulmustur.
Bundan maksad, idarei hususiyelerin her gun
inkisaf eden hizmetlerine mukabil bu hizmet ve
ihtiyaglan karsilamak iizere ellerinde icabeden
varidat olmadigmdan, iste arazi vergileri bu
ihtiyaci karsilamak iizere hususi idarelere devredilmi^tir. Muafiyetler, zaten ana kanunda
mevcuddur. Orada amme hizmeti verilen ve kazang maksadi olmryan miiessese binalari, binavergilerinden miistesnadn* deniyor. §imdi bunu
Ziraat bankasi igin kabul edersek, bir defa idarei hususiyeler igin 150 -200 bin lira arasmda
bir varidat noksanligi husule getirecek, bununla
da kalmryaeaktir; Qiinki buna mukabil milli
miiesseseler ve milli bankalar da ayni muafiyeti
isteyeceklerdir. Bunlarm vergileri de esM tahrir krymetine gbredir. Bu istenilen sey idarei
hususiyelere biiyuk darbe vuracak ve elli mektebin kapanmasma malolacaktir. Bunu ise Yuksek heyetiniz hig bir zaman kabul buyurmaz
zannederim. Grupta da, zaten idarei hususiyelere verilen hizmet mukabili varidat bulmak igin
ayrica galis,maktayiz. Binaenaleyh takririn reddini bendeniz ayrica rica ediyorum.
ZlYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — Evvela Abdulbuttalib arkadasim kadar idarei hususiyeciyim.
BEKlR KALELl (Gazi Anteb) — 0 miistesnadir. Miistesar srfatile soyliyor.
ZlYA GEVfiER (Devamla) — Allah uzun
bmiirler versin de makammda otursun. Burada
her sbz sbylyen, muste^arlik temennisinde bulunmaz. (Gulu§meler).
BEKlR KALELl (Gazi Anteb) — 0 telmih
yok.
ZlYA GEVHER ETtLl (Devamla) — HaMkaten idarei hususiyelere dokunmamak benim de
esas fiMrlerimden biridir. Hepimiz dairei intihabiyelerimizde idarei hususiyelerin nekadar
musjkilat gektiklerini biliriz. Bu ba§ka bir derd.
Benim ortaya attigrm ise prensip isidir. Diyoruz M, bir kere Ziraat bankasi Devlete mal
oluyor, sermayesi Devletindir, kazanci Devletindir, zaran Devletindir. Her§eyi Devlete
aiddir. Binaenalyeh bir Devlet miiessesesidir.
Devlet miiessesesi, bina vergisi vermeli midir,
vermemeli midir?. Elimizdeki ahkam, vermemesi
yolundadir. Hie bir resmi miiessese de vermez.
Saym Miistesar diyorlar M; eger Ziraat bankasmi kabul edecek olursak, biitiin milli miiesseseler bundan istifade edecek ve bu suretle bir
kac yiiz mekteb kapanacaktzr. Biitiin bankalarm bundan muaf tutulmasmi taleb etmiyorum. Ben yalmz, Devlet miiessesesi haline gelmis, her tiirlii kar ve zaran Devlete aid olan
Ziraat bankasi, bu bina vergisini verecek midir, vermiyecek midir?. Onu soruyorum. Yoksa
kazanan, kazanmayan her miiessesenin bina vergisini vermesinde Dahiliye ile hem fikirim.
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Idarei hususiyenin her noktadan takviyesine
taraftarrm. Hususi mahiyetdnden dolayi bu suali sordum. Takrir .veren de ben degilim.
Izahat verilmesini istiyorum. Bunun burada sarahaten hallini rica ederim.
ADLtYE ENCttMENt M. M. MttMTAZ OKMEN (Ankara) — Bu siialin Adliye Enciimenine taalluk edebilecek olan kismma cevab arzedecegim.
Her hangi bir kanunla, bir sahsi hakiki veya
hukminin, mevzuata gore tabi olacagi mukellefiyetleri, hususi bir kanun hangisinden istisna
ederse, ancak ondan muaf tutulur. Okunan
madde Hukumetin tekldfidir. Bu isde daha gok
salahiyet sahibi olmasi laznngelen Biitge Enciimeni de onu tasvib etmistir, biz de tasvib ettik. Burada zikredilen muafiyetler ne ise, Ziraat bankasi o vergilerden muafftrr. Kazang
vergisi de, bina vergisi de zikredilmedigine
gore, elbette bu muafiyetlere dahil degildir.
Bunlardan muaf olmazsa banka mutazarir olurmu, olmaz mi?. Boyle bir vaziyet heniiz ne banka idaresi, nede onu temsilen Hukumet tarafmdan, enciimene dermeyan edilmis degildir.
Maruzatrm bundan ibarettir.
BttTQE En. REtSt MUSTAFA |EREF OZ
KAN (Burdur) — Arkadaslar; malumu aliniz
Devlet, ya bir kazang temdnile galisrr ve veyahud hie bir menfaat terainini diisiinmeksizin;
Milli mudafaa, Devletin harici miinasebetlerini
tanzim, adaletin tanzimi, dahilde sukun ve asayisin temini gibi maksadlarla galisir .Birinci
maksad dahilind galisdigi zaman, hakikaten Devletin vergilerden hie birisile miiikellef olmamasi gayet zaruri ve tabiidir. Qiinki, zaten o
aldigi vergiyi bu maksadlar ugrunda kurmii§
oldugu amjiro hizmetlerini yuriitmek icin kullanmaktadrr. Halbuki bazi vaziyetlerde, bilhassa son on bes yirmi seneden beri, Devlet iktisadi sahada da calismaga basladi. Devletin bbyle iktisadi sahada calismaga baslamasi demek,
Devletin aynen ferdler gibi kazano maksadmi
takib eden kurumlar viiciide getirerek gali|masi demektir. Devlet bu yolda gahsirken, kendisinin biiyiik biitgesini bu yoldaki galismanm
mevcud tehlikelerinden korumak igin bir usul
icad edilmistir. 0 usul de, Devlet kendi parasidan bir miktarmi ayirrr; mesela, ziraat kredisini temin etmek iizere 30 milyon lira ayrnr.
Buna her sene de yanm milyon lira ilave edecegim der. Bu su demektir: Devlet bu paranm
riskini, hatarlarmi tayin ve takyid ediyor. Bu
parayi koyduktan sonra bu paranm, ferdlerin galisdigi gibi, hukuku hususiye saha'larmda borglar kanunu, ticaret kanunu, bankacilik usul ve kanununa tevfikan califmak igin bu kurumu viicude getirmiftir,
onu o sahaya goturmiis. demektir. Bu
vaziyette Devlet, ferdin miikellef oldugu biitiin
mukelefiyetler ve disiplinlerle miikellef ve ona
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ittibaa mecburdur. Devlet boyle bir vaziyette
aynen ferd gibi gah§makta oldugu igin, hepsile de mukelleftir. Nitekim vilayetlerin bir
hususi idaresi bulundugu malumu alinizdir. Orda, bir kisim kendisine gelir getirmeyen me§guliyetleri vardir. Bunlardan hie, bir vergi vermez. Fakat gelir getiren i§lerinde ise, vergi verir. Keza, belediyeler de aynidir. Onun igin Ziraat bankasmin, haddi zatinda hususi hukuk
sahasinda galistigi icin, biitiin vergilerle miikellef olmasi lazimdir. Ancak, bunu zaten Devlet
bir zaruret dii§iinerek kurmus, oldugu igin, zaruretlerini karsjlamak ve icablanni yerine getirmek §artile, muayyen vergilerden
istisna
eder. Onlari da birer birer sayar. 0 saydigi vergilerden muaf tutulmadiklan vergilerle miikelleftirler. Mesela, bina vergisi igin kayid yoktur, verecektir. Kazang vergisini verecektir.
Amma bina ve kazanc vergisini verdigi icin sermayesinden zarar edecekmis, yahud gayesine
eremiyecekmi§. Bu, ayn mevzudur. Bu bir opportiinite mevzuudur. Onlardan dahi istisnasi
lazim midir, degil midir meselesi iizerinde
ayrica gali§ilir. 0 istisnalan ihtiva
ettigi
igin ve zaten kanun layihasi yapihrken Ziraat bankasmin noktai nazari, tktisad vekaletinin noktai nazari alinmis, oldugu igin, biz
de ancak, bu muafiyetler kafi imi§, bundan daha fazla muafiyete ihtiyaci yokmu§ tarzinda kabul ettik ve bu esasi tesbit ederek huzurunuzp.
sevkettik. Amma Ziraat bankasmin bina vergisinden, kazang vergisinden muaf olmasi dogrudur, gibi bir fikir ileri siiriiliince o da ayrica
mevzuu bahsolabilir. Bina vergisinden muaf olmasina imkan var midir, yok mudur? Bugiin
zannederim bina vergisinden muaf bulunmamaktadir. (Hayir hayir, sesleri).
ZIYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Sualimi banka iizerinde bu kulfet oldugu igin sordum.
MUSTAFA SEREF OZKAN (devamla) —
Kazang vergisi meselesine gelince; vaktile milli
bankalarm muafiyetleri kaldirilmadi. Maliye vekili Beyefendi o hususu tasrih etti. Ziraat bankasi vergilerinin kaldirilmasi keyfiyeti sehven diistiigu igin kendilerinden kazang vergisi almmasi
igin Maliye vekaleti bir layiha sevketmi§tir.
Maliye enciimenindedir. Bu §ekil kabul edildigi
takdirde hig tereddiidsiiz ancak bu muafiyetler
tesbit edilecek bunun haricinde hig bir muafiyet olmiyacaktir. Amma yeni bir muafiyet lazimsa Yiiksek Meclisin tekrar karar vermesi
icab eder.
EMlN SAZAK (Eski§ehir) — Muhterem enciimen Reisi meseleyi iyi tesrih buyurdular. Hiikumet mail da olsa mali muesseselerin ferdi te§ebbiislere karsi muvazenelerini yapabilmek ve
tarn manasile amortisman, faiz ve kari tefrik
edebilmek igin bu usullerin konulmasi lazimdir.
Siimer bank gibi. Siimer bank fabrikalarmi i§-
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letiyor. Karsismda ferdi te§ebbiis de vardir.
Kar§ismdaki adam faizini kor, karmi hesab
eder ve maliyet fiatini du§iinur. Halbuki Ziraat
bankasi boyle degildir. Onun kar§ismda ne boyle maliyetini hesab eden miiessese vardir, ne de
ba§ka mali miiesseselerle rekabet edecek vaziyet vardir. Onun hedefi tayin edilmi§tir. Zurraa
para verecektir. Biitiin arkada§larm du§undukleri de, miimkiin oldugu kadar az faiz almmasidir. Mesela % 3-4 ii gegmemesi lazimdir. Biliyorsunuz ki memlekette ziraat i§i tabiata baglidir. Koylii borcunu vermek istemediginden degil, o sene mahsuluniin olmamasindan yahud para etmemesinden veremez. Ertesi sene verecek
hale gelince derhal getirir verir. Demek ki Ziraat bankasmi, Muhterem encumen reisinin te§rih ettikleri evsafta gormemek lazimdir. Ziraat
bankasi ne kadar ucuza para verirse, o kadar
Hiikumetin, Meclisin arzusuna muvafik hareket
etmis, olacaktir. Esasen §imdiye kadar Ziraat
bankasi bina vergisi vermiyordu. 0 vermedigi
gibi zannederim Osmanh bankasi da vermez.
Ziraat bankasi §imdiye kadar bina vergisi
vermezken ve burada arkadaslar faizi ucuzlatalim diye feryad ederken, yeniden bu vergiyi
koymamiz dogru degildir. Kazang vergisi dahi
boyledir. Bunu da bankanin vermemesi lazimdir. Qiinkii Ziraat bankasma kazang vergisi verdirmek demek, giftgiye esasli yardim igin faizi
ucuzlatabilmek iizere, Hiikumet biitgesine faraza 500 000 liralik yardim yerine bir milyon lira
koymak demektir. Kendi kendimizi aldatmanin
ne manasi var? Orta yerde rekabet de mevzuubahis degildir. Hiikumet de, Encumen de kabul etmeli, Ziraat bankasi bina ve kazang vergilerinden muaf olmalidir.
HASAN FEHMI ATAQ (Gumu§hane) — Sualime vazih cevab alamadigim igin sualimi daha
geni§ §ekilde tekrar etmek mecburiyetinde bulundugumu anliyorum. Hiikumetin teklifinden
ve Biitge enciimeninin kabul ettigi metinden gikan netice; Ziraat bankasmin kazang vergisini
mutlak surette verecegidir. Verilen cevabdan
bu manayi anladim. Verecek veya vermiyecek.
Bu ayri bir mesele, fakat eger verecekse, zaten
malumu aliniz, kazang vergisi birkag §ekilde cibayet edilir. Birinci esas, kazang vergisi kanununa gore, bu muesseseler igin nisbi ve miiterakki olan vergi esasidir. Bir de asgari miikellefiyet haddi vardir ki, §ubenin adedine ve memurlarm adedine gore, maktu bir vergi alinir.
Simdi bu vergi almmiyor. Fakat esas nisbi ve
miiterakki vergidir. Bu vergiden banka bugiine kadar muaf idi. Simdi bu kanunda da hig bir
§ey zikretmedigimize gore, esas verginin alinacagi neticesi gikiyor. Biitge enciimeni reisinin
izahmdan da bunu anladim. Nisbi ve miiterakki
vergi 5 bin liraya kadar % 11,5 bin liradan fazlasi igin arttikga vergi de o nisbette yiikselir;
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mtiterakki olur. 50 bin liradan fazlasi, % 30 vergiye tabi tutulur. Bu banka, anonim §irket olmadigma gore ve bunun kan hissedarlara tevzi
edilmiyecegine gore, vergisi nisbi olarak tahakkuk ettirilmiyecektir. Bir misalle izah edeyim.
Mesela bankamn bir senelik safi kan 500 bin
lira olsa, madde bu sekilde kaldigi takdirde,
banka % 30 nisbetinde, miiterakki vergi verecektir. Ikinci derecede asgari mukellefiyet vergisi almmak lazimdir. Boyle mi olacaktir? Yoksa bankadan yalniz % 11 nisbetinde, ikinci had
uzerinden mi vergi almacaktir? Bunun tavzihini rica etmistim. Asil sualim ve maksadim bu
idi.
Soz almisken miisaadenizle esas hakkmda
da bir iki ciimle arzedecegim. Prensip hakkmdaki miitalaarma, miisaadelerile, bendeniz istirak etmiyorum. Ziraat bankasi amine hizmeti
ifa eden bir miiessesedir. Onun geliri, sermayesi
vergi kanunlarma ve tahsili emval kanunlarma
istinad eder. Ondan baska Devlet biitgesinden
muhtelif namlarla, muhtelif sekillerle yapilan
yardimlarla meydana gelen ve amme hizmeti
yapan. bu miiesseseyi, kasti ticaretle kurulmus
miiesseselere aid olan nazariyelere benzetmege
pek aklim ermedi.
M. §EREF 5ZKAN (Burdur) — Her nazariye; yapilisma ve biinyesine gore ad ahr. Eger
Ziraat bankasi faizsiz para ikraz ediyorsa, iskontosuz olarak gekleri iskonto ediyorsa, Ziraat bankasi biitiin islerinde • hig bir kazang, temettii gayesi takib etnuiyorsa, dediklerile beraberim. Amma, yaptigmiiz kanun oyledir ki
Ziraat bankasi aynen hususi bankalar gibi galisan ve temettii yapan bir bankadir. Yalniz,
memleketimizde faiz ihtikarma, bilhassa koyliiyii maruz birakmamak icjin Devlet, koyliiniin, giftginin para ihtiyacmi temin etmek iizere
bu kurumu kurmustur.
Yoksa koyliiye iane vermek iizere bu tesekkulii viicude getirmis degildir. Bu banka da
ticari bir miiessese seklinde Devlet isletmesidir, dedim. Yalniz burada kazang vergisi vermek lazmi midir, degil midir meselesine gelince, bugun bu metin feddikga dedikleri gibi
nisbi kazang vergisini vermek mecburiyetindedir. Yani % 30 dan 500 000 lira kazandigi
vakit 150 000 lira vereceldir. Bunun takdiri
Hiikumetten gelirken, Ziraat bankasmda ve diger yerlerde projesi yapilirken diisuniilmesi
icab ederdi. Orada diisiiniilmedi. Fakat heyeti celileniz bu arzuyu izhar ettigi takdirde bu yine
konabilir. Temayiilden de hissettigime gore buna liizum da vardir. Mialiye vekaleti igin de bu,
bir cebinden gikarrp diger cebine koymak demektiy. Maliye vekaleti 15 sene taksitlendirerek bir milyon lira vermektedir ve bir milyon
lira da ayrica yardim yapmaktadir. Eger bundan vergi alacak olursak, ve bu da gayesine varamryacak olursa yine yardim yapilacak de-
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I\ mektir. Bugun de maktu vergi ile miikellefdir,
I maktu ile nisbi vergi bir arada i^tima etmez.
Maktu almir, nisbinin blangosunu gosterir kar olmadigi takdirde maktu miktar iade edilmez. Demek ki her iMsini birden almak vaziyeti yoktur.
Her ne hal ise, eger Yuksek Meclisten bir takrir verilir de kazang vergisi almmasm denirse, enciimene gelir, orada tetkikat yapariz.
Ne nisbette almacagma dair bir formiille Yiiksek Heyete geliriz. Yoksa Biitge enciimeninin
bu hususta hig bir muhalif hareketi yoktur,
Yuksek Heyetin temayiiliine baghdir.
ZlYA GEVHER ETiLl (Qanakkale) — Arkada§lar, evvela halledilmesi lazimgelen §ey,
bina vergisidir. Kazang vergisinden daha gok
miihimdir. Nigin gok miihimdir, arzedeyim;
bir kere Ziraat bankasi §imdiye kadar, evvela
bina vergisi vermiyordu. §urayi devlete miira|I caat etti, Surayi devlet Ziraat bankasmin lehine olarak, vermemesi yolunda karar verdi.
Ondan sonra Ziraat bankasi vergisini vermez
bir haldedir, elan da bu vergiyi vermiyor.
§imdi bir miiesseseyi ihya ediyoruz. Gayemiz
de sirf halkin kalkmmasma matuf olan bu
miiessesedir. Hatta o miiessesenin faizinin asgari hadde indirilmesi ig^in burada uzun boylu
miinaka§a oldu. Bu miinakaga reddedilmi§se
sirf iginden gikilamadigi igindir. Vakia faizin
az verilmesi giftginin lehinedir, onu nazari
itibare alirsak bu miiessese yikilir. Eksik faiz
verirsek bir takim kulfetler ihdas ederiz. Koyliiniin ve halkin lehine olan bu maddeyi bundan dolayi reddettik, Binaenaleyh biitiin miizakeremiz, bankamn yuksek menfaatini temin
etmesi noktasidir.
§imdiye kadar bina vergisi vermedigi halde neden dolayi yeniden ihdas ediyoruz? Asil
en miihim olan §ey odur. Gergi Emin Sazak
arkada§im beni §imdi tasvib eder. Ben giftgi
hakkmda soz soyledigim zaman sus, otur, sen
bu i§ten anlamazsin, demistir. Amma ben bu
i§ten biraz anlarim ve kendilerinin yanli§ soyledigi seyi bu munasebetle tashih etmek isterim.
Arkada§lar, bina vergisi nigin miihimdir?
Malumu alinizdir ki, kazang, bilangolara tabidir. Kazang vergisini, karin olursa verirsin.
Olmazsa vermeyeceksin. Amma bina vergisi
bilangoya girecek degildir. O ancak zarar olarak girecektir. Verdiniz mi, o bina vergisi
bitmi§tir. Kazang vergisi bundan daha ehemmiyetsizdir. Binaenaleyh §urayi devletin, verilmemesine karar verdigi ve bizim §imdiye kadar almamakta oldugumuz bir vergiyi, kan,
zarari Devlete, millete aid olan bir muesseseden nigin alalim?
Diger cihetten Sayin miiste§arm miiteessir
olmamasi lazimdir. Ciinkii mevcud olmayan
| bir vergiyi almiyalim diyoruz. Vergi yoktur
|I ki.
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Diger cihetten, Mustafa §eref iistadimiz bu
i§in Biit^e enciimenine taalluk eden kismmi
kendisine has olan belagatile miidafaa buyurdular. §imdi dediler ki, Devlet, malum, yava§ yavas, iktisadi islere giriyor. Bu ise koydugu paralar igin vergi vermesi icab eder.
§unu arzedeyim ki, Devletin ticarete girdigi
belli bash bir madde yoktur. Devlet i§tirak
tarikile giriyor. Filanga bankanm yaptigi bir
muameleye yiizde §u kadar nisbetinde i§tirak
ediyor. Eger Devlet, benim i§tirakim var diye vergi almayacaksa, o zaman aslan paymdan
vergi almamak lazmigelir. Binaenaleyh, az bir
miktar olan bina vergisini, kazang vergisinden
daha miihim olan bu vergiyi bu miiessese iizerine yiiklemenin dogru olmayacagi kanaatindeyim. Zaten vermiyordu, bundan sonra da
vermesin.
Diger sualimi Maliye vekilinden rica etmi§tim, Hasan Pehmi arkada§imiz izah buyurdular. Vergi verecektir. Fakat bu te§ekkul
bir miiessesei hususiye gibi mi, yoksa mtiterakki tarzda mi vergi verecektir? Bunun behemehal tasrih edilmesi lazimdir.
HALIL MENTE^E (Izmir) — Arkada§lar,
kanunun heyeti umumiyesinin miizakeresi esnasinda zirai kredinin mahiyetine dair izahat
vermi§tim. Ziraat bankasi, zirai krediyi, ne
diger bankalar gibi borglular iizerinde seri
devrinin kazancini toplar, ne de yine diger
bankalar gibi yiiksek faiz alabilir. Bu, giftginin ihtiyacmin hususiyetinden dogan neticelerdir. Binaenaleyh yine arzetmi§tim ki, bundan
dolayi, Ziraat bankasmin zirai kredi i§i sermayei
hususiye igin cazibeli olmadigmdan dolayi ya
Devletin hususi tesebbiisun az 50k tesis edebilecegi seyleri, kendi hazinesinden genis miktarda yardim ederek kuvvetlendirir, kazang ve
faiz dusunmez. Yahud dogrudan dogruya Devlet,
Ziraat bankasini kendisi kurar. Ziraat bankasinm gerek sanayide ve gerekse ticarette diger kar
miiesseselerile mukayese edilmesi bizim memlekette dogru olmaz. Esasen diinkii miizakerelerin
neticesinde de sunu tebariiz ettirmistik; bankanm sermayesi biiyiik mikyasta 15 seneye baglanmis, bu genis deplasmanlar dolayisile memleketin muhtag oldugu tesis kredisini vermiyecek vaziyette kalmistrr. Yani bag, bahge ve
imar gibi hizmetlere ve tesislere kanundaki 20
sene muddetle ve ucuz faizle verilecek kredileri
veremiyecegi tebeyyiin etmistir. Bunun igin
bankanm daha fazla olarak sermayesinin artirilmasmi diin arzetmistim. Demistim ki, bizim
memleket gibi sahilleri toprak degil, fabrika
olarak yaratilmis ve 0 fabrikalan maalesef halen faaliyete getiremedigimizden milyonlarca
servet oylece atalette bulundurulmaktadrr.
Halbuki, diinyanm bugiinkii vaziyeti karsismda,
milli vaziyetimizi kuvvetlendirmek igin, buna
ehemmiyet vermek lazimdir. Bu mtizakerelerden
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su anlasilmistrr ki, esasen Ziraat bankasi bina
vergisi vermiyor; kazang vergisinin de asli kismmi veriyor, nisbi kismmi vermiyor.
Halbuki Devlet esasen bu bankanm sermayesini yiiz milyona gikarmaktadir, bunu bu
suretle kabul ediyor. Gayri menkul vergisini
almamak, kazang vergisinin de asli kismmi almak suretile banka iizerinde bir muafiyet tatbikini haddi zatmda kabul etmis oluyoruz. Bankanm sermayesini artirmak mecburiyetinde olan
yine Devlettir. Hizmet ifasi noktasmdan hig
bir miiessese ile kabili kryas olmayan Ziraat
bankasmin kazang vergisinden tamamen muaf
olmasi yine Devletin menfaatinedir. Hukumet te
zaten bu fikrin aleyhinde degildir. Qiinkii Maliye vekili buradadrr; bu fikrimin aleyhinde
olsa idi bildirmesi lazrmdi. Bu sebeble mesele
yoktur, bankanm kazang vergisinden istisnasi
lazrmdrr.
SAMl ERKMAN (Kastamonu) — Ziraat bankasi bina vergileri mevzubahis
olurkan, bu
bankadan ipotek suretile para alan ve borcunu
odemediginden dolayi emlaki satiliga gikanlan
ve miisteri gikmadigmdan dolayi bankaya
devredilen emlak te, bu bina dedikleri seye dahil mi?
RIFAT VARDAR (Zonguldak) — 0 emvali
hususiyedir.
SAMl ERKMiAN (devamla) — Emval hususiyedir ammft bankaya gegmistir.
AZlZ AKYUREK (Erzurum) — Iginizde subhesiz ki idarei hususiyeci olan arkadaslar gokdur. Bendeniz de itiraf ediyorum. Belediyeciyim. Bu bahsin belediyecilikle ne miinasebeti
vardir, denebilir.
Bina vargisi tamamen mahalli idarelerin
vergisidir. Kazang vergisi de, kismen idarei huhusiye ve belediyelere intikal eder. §u halde
her hangi bir miiessesenin, her hangi bir sekilde bu vergilerden istisna edilmesi demek, bu
vergilerle yasiyan ve umumi hizmetlar yapan,
mesela m.ektebler gibi, bir gok fakir gocuklan
okutan bir miiessesenin, galisma kabiliyetini
azaltmak demekdir.
Belediyelere gelince: onlann da yiiksek
hizmetlerini kabul ederiz. Ziraat bankasi da
umumi hizmet muessesesidir. Hukumet bunu
bilerek onun biitgesine miihim bir yardnn koyuyor. §>imldi, banka kazang vergisinden istisna
edilmedigi takdirde ne olacak? Zaten kazang
vergisinin miihim bir mikdari gene Hazineye
gegecekdir .Pek az mikdari ise belediye ve idarei
hususiyelere verilecektir. Halbuki Devlet aldigi
kazang vergisni tekrar yardim olarak bankaya
verecektir. Fakat idarei hususiye ve belediyelerin mahrum kaldigi parayi kim .verecektir?.
Ben 0 kanaattayim ki, vergi hususunda istisnaiyet bir Devletin maliyesini fena neticelere
dogru gotiirebilir. Eger yardima muhtag bir
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miiessese varsa umumi hizmetler arasmda Devlet ona yardim etmelidir. Fakat §u ve bu muessesenin hakkmdan kesip o miiesseseyi beslemek
dogru bir siyaset degildir. (Dogru sesleri).
DAHlLtYE VEKlLt StJKRtJ KAYA (Mugla) — Arkada§lar; Tiirkiye Biiyiik Cumhuriyet
Devletini kurarken, her makinasmi ve her
zemberegini yeniden dokmege, bakmaga, islemesini tecrube ederek yapmaga mecbur olan bir
Meclissiniz. Maziden ancak noksanlar ve ihmaller tevariis ettik. Diinyanin gittigi, vardigi noktaya derhal varmak, onlarla muvazi ve bir hizada yiiriiyebilmek, ya§ayabilmek igin iki tiirlti
kulfete muhtaciz, iki tiirlii fedakarlik yapmaga ihtiyacimiz vardir.
Birisi; mazinin noksan ve ihmalini brtmek
ve kapamak, ikincisi; uhdemize dii§en ve senelere ayrilacak isleri bir hamlede yapmak.
Bu biiyiik davanin icerisinde gelen kiigiik
zembereklerden biri de bugiin miinakasa ettiginiz. kanundur. Bu zemberegi kurarken bunun
en kiiciik yaymin bile saglamligina bakariz. Fakat bu zemberegi kurarken diger faaliyet zembereklerini bozmiyalim. Saatin eyi i§lemesi igin
en kiiciik givisinin de yerinde olmasi gerektir.
Biz biiyiik bir saati dakikasi dakikasina i§letmege mecbur olan bir heyetiz. Saati kurarken
zemberegi kirmak, bizim elimizden gelmiyen bir
hata olur. Biz her §eye ayri ayri bakarak, icab
ederse giinlerce, aylarca gali^arak bu saati ileriye dogru eyi olarak yiiriitmege mecburuz.
Ziraat bankasi hakkmda giinlerce devam
eden miinakasalan dikkatle dinledik. Arkadaslarimiz bunun iizerinde gok hassasiyetle sozler
soylediler. Soyledikleri sozler tamamen yerindedir. Belki de bu miinakasalar daha uzun siirecek, hatta ikinci miizakeresinde de sozler sbylenecektir. Ziraat bankasi, mazide yalniz bazi
hizmetler icin kurulmu§ bir miiessese idi. Bu
hizmeti mahdud sahaya miinhasir idi. Hatta
menafi sandigi zamanindan itibaren Osmanli imparatorlugunun son giinlerine kadar gok mahdud bir sahada cah§ti. Cumhuriyet maliyesi, en
dar bir zamamnda, elinden tuttu ve bugiinkii
vaziyete getirdi. Bugiin Tiirkiye ziraatmin bel
kemigi olan bu miiessesenin 10 sene evvel kasasmda tek parasi yoktu. Bankayi bugiinkii hale
getiren sizsiniz. Bunu bu hale getirdikten sonra
koyliisune ve ciftcisine en biiyiik hizmeti yapacak bir hale sokmakla me§gul oluyorsunuz. Amma, bunu yaparken, memleketin ve Devletin
mecbur oldugu diger hizmetleri iizerinde de buna muvazi olarak yurumege mecburuz.
Maliyenin §uradan buradan aldigi ufak tefek varidatlarla, biz koskoca bir Devlet kurduk.
Onun yaninda bu Ziraat bankasi da dahildir.
Eger Maliyenin vergileri sizin himayenize mazhar olmasaydi, bugiin ne bu Tiirkiye Devleti
kurulurdu ne de bu bankanm adi anilirdi.
En siki zamanlarda siz elinden tuttunuz, ve

C :1

Maliyenin yardimile bunu ya§attiniz. Bugiin cihanda nami anilacak bir miiessesei maliye haline getirdiniz. Ziraat bankasmm teessiisiinde
Devlet, tarn bir te§ebbiis almis ve huzurunuza
tarn ve mutekamil bir kanun getirmi§tir. Elbette sizin miitalea ve reyleriniz bunu daha miitekamil bir hale getirecektir. Fakat burada bunu
kismak, §unu kesmekle mahiyeti ayri ve rnaksada aykiri bir hale getirmek demektir ki bu da,
Devlet ve miiessese icin zararli olur.
Miiessesenin faizi vardir, geliri vardir, varidati vardir, kazanci vardir ve bu kazanci taksim olunmaktadir. Bundan Maliyenin vergi almamasi ne demektir?
Ben bugiin Devletin §u ve bu i§leri igin aldigim §eylere giimriik vermekteyim. Devlet
kendi aldiklanna vergi vermektedir. Vergi hesabi ba§kadir, kazanc, kar hesabi ba§kadir. Onlari ayri ayri hesab etmek lazimgelir. Onu kurarken, kullanirken ve bu kanun yapilirken bunun verecegi vergiler dii§iiniilmii§tiir. Biz buraya ne kazanc igin geldik ne de vergi almak igin.
Bu miiesseseye, normal sartlar altmda gali§trracak ve yasatacak bir §ekil vermek igin geldik.
150 bin lira bu miiesseseyi big bir zaman sarsmaz, giinkii yalniz menafi hissesi olarak idarei
hususiyelerden 450 bin lira vermekteyiz. Her
sene biitce inki§af ettikge bir buguk milyon lira,
3 milyon lira, 5 milyon lira, 10 milyon lira verebiliriz. Elverir ki miiessese normal ^ekilde yas,asin. Bizim vazifemiz bunu bu hale getirmektir.
Malumunuadur, merhametmize, himayeniae miihtag olan ba§ka miiesseseler de vardir. Idarei hususiyelere bugiin mektebleri vermi§sinizdir.
Hususi idarelere sihhi teskilat, nafia teskilati vermissiniz. Zaman, zaman bu istirablar
huzurunuza geliyor. Bu istirablara karar verrnek iizere isleri gruplara, heyetlere tevdi ediyorsnnuz. Bu giin idarei hususiyenin surasmdan, burasmdan para kesmek demek, koyliiyii
tenvir etmek, okutmak icin ve nihayet ziraatgi ve ciftci yapmak icin, agacagimiz mektebleri kapatmak demektir. 150 bin liranm kesilmesi demek, 30 tane mektebin kapanmasi
veya acilmamasi demektir. Bizim mekteblerimiz dolmus, tasmis bir halde degildir, acilmasi lazimgelen bir gok mektebler vardir.
Halil Mente§e gegen celsede buyurdular ki;
ziraat, kendi kendine ilerleyen bir miiessesedir. Ziraat miiessesesi bir gorenek miiessesesi
degildir. Eger ziraat bir gorenek miiessesesi
olsaydi, Hazreti Adem zamamnda oldugu gibi
topragi parmaklarile e§erek ziraat yapilirdi.
Ziraat miiessesesi, miisbet bir ilim miiessesesidir. Onun igin ziraat enstitiileri agtik, biiyiik
ziraat miiesseseleri yaptik ve yapacagiz. Ziraat niimune tarlalan yapacagiz.
Ziraat bankasmm yardimile kredi ikinci
derecede kalir. Bilmeyenlerin kredileri israf
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olunur. Senelerden beri boyle idi. Ne yapanesriyata istinaden mezubahsederek bir de hticagmi bilmeden bore alanlar batar. Boyle batcum yapti. Bunlar siyasi cilvelerdir. Birbirimize
mis, olan adamlar vardir. Biz onlara aciriz. kiirsiiden soyleriz amma yine arkadasligmiiz, hurAmma baska zaman vatanda§lanmizi o hale
metimiz bakidir. Binaenaleyh bu arada demedim
gotiirmek istemeyiz. (Bravo sesleri, alkislar).
ki, memleketimizde ziraati ilerletmek, islah etAlinan kredi ancak istihsal icin olmalidir,
mek ve koyliiyii kalkmdirmak iqin Devletin teistihsal de bilgi iizerine miiesses olmalidir, vesebbusiine liizum yoktur, hususi tesebbiisler bu
rimli, gelirli olmalidir. Bir miiessese kurulmu§isi ifaya muktedirdir. Hayrr, ben boyle bir sey
tur, bunun ya§atilmasi igin hepimiz elbirligile
soylemedim, bu malumati nereden edinmislergali§acagrz. Bizim en biiyiik vasfimiz, giftqi
dir bilmiyorum. Bendeniz zirai sendikalarm
olmaktir. 16 milyon niifusun 14 milyonu giftliizumundan bahsederek ve zirai kalkmmaga
qidir. Biz ciftcilige dikkat ve gayret ederek
dogru giderken hususi enerjileri de toplayrp
ve onu ilerleterek kuvvetimizi arttirabilecek
Devlet enerjisinin yanmda muvazi olarak yiibir millet oldugumuza kaniiz. Biitiin kanunlariitmelidir. Devlet enerjisinin yanmda hususi
rimiz, te§kilatimiz, <5ali§mamiz hep bu gayeenerjileri de yiiriitmelidir ki, maksada en kisa
ye miiteveccihtir. Qalisilmi§, iizerinde dii§uyoldan ve muvafakiyetle vanlmis olur. Bunu
niilmiis ve enciimenlerden gegmi§ bir kanun
soylerken zirai sendikalarm nasil tesekkiil etburaya geldigi zaman vasfini kaybederse, hatigini, ekonomik, sosyal, materyal, moral, raskikaten gayeden aynlmi§ olur. Ben, milleyonal tesirlerini tebariiz ettirmege calistrm.
timizin ve bilhassa o milleti biitiin serefi ile
Baska memleketlerde de bu tesekkiiliin biitiin
ve hassasiyeti ile temsil eden Biiyiik Meclisidiinvaya sari olarak ciftcinin ihtiyacrna en yanizin boyle miiskiil davalarda tuttugu yolun
kin bir sekil olarak tatbik edildigini izah ettim.
dogrulugunu gormii§, kani olmus, inanmi§ bir
Bu mevzu iizerinde mukayeseli etiit yapmak kaarkadasmizim. Fakat icimdeki bu tehlikeyi,
fidir. Zaten fransada dogmus olan ve bunu
bu endi§eyi yine bir arkadasmiz olmak sifaanlamak icin biraz bu mevzu iizerinde mukatile soylemeyi vazife addettim. Vereceginiz kayeseli bir etiid yapmak kafidir. Zaten fransada
rar, suphesiz hepimiz icin muta olur ve o tatdogmus olan bu 10 bin miiesseseyi kucaklamisbik olunur. Ancak kararlarmizi verirken i§atrr. Yalniz kollektif ve miinferid isler degil,
ret ettigim bu §iipheleri sizin de bir defa tekbiiyiik cift^i kiitlelerinin Devlete olan miinarar buyurmanizi rica edecegim.
sebetlerinde de gayet miihim roller oynamaktaHALtL MENTE§E (Izmir) — Vekil Beydrr. Bunu arzetmek istedim. Diger taraftan
efendinin vazih ve belig ve ayni zamanda ilmi
halkm hususi enerjisini toplamak icin de mesai
mevzuata miistenid hitabelerini zevkle dinledim. sarfedilmelidir. Bataklik kurutma isi. kanal acDevlet bir tarafm zenberegini sikistirrrken,
ma isi, su veya bu yalniz Devletin isi degildir,
obiir tarafrn »zenberegini gevsetmenieli. Qiinkii
avni zamanda hususi enerji meselesidir. Bu kaDevlet idaresi bir manzumeden ibarettir. Bu
bil faaliyetleri isletmek iizere teessiis etmi«
manzumeyi birlikte miilahaza etmelidir. Sozassosiyasvon sendikal naminda sirketler var. 0
lerinin hiilasasi budur; sozlerinden benim ansirketler Devletin yanmda islemektedirler. Diladigrm budur.
yebilirim ki, fransada (2 500) assosiyasyon
Ziraat bankasi esasen; verilen izahata gore
sendikal vardir.
bana oyle geldi ki, emlak vergisi vermiyor.
Biitiin bu miilahazalar varken, Vekil BeBinaenaleyh Ziraat bankasi emlak vergisi veryin,
Halil Bey gorenekle ciftciligi yiiriitmek
mezken emlak vergisi vermiyecektir diye bu
istiyor, demesi caiz degildir. Fakat zaten kenkanuna sarahaten konmasi bu giinkii vaziyette
dilerinin siyasi bir cilvesidir. hepimiz kiirsiibir tebeddiil hasil etmez. Yani bu giinkii vaziden boyle seyler yapariz. Zannederim noktai
yet iizerinde sui tesir yapan bir mevzu degildir.
nazarimi iyice anlamamislardir. Izah ettigim
Benim, izahattan anladigrm bu. Bir tarafm zenmaksad iizerinde zannedersem Vekil Beyle esaberegini sikistirrrken, obiir tarafm zenberegisen mutabik ve muvafikiz. Muafiyet meselesine
lin gevsetilmesi teklif edilmedi. Yine izahattan
gelince : Arzettigini gibi Ziraat bankasmdan zaanladigrma gore kazang vergisi esas olarak %
ten bu giin emlak versfisi almmiyormus. Kazang
11 nisbetinde almryor, fakat nisbi vergi almvergisi meselesine gelince; bunu da esasen bir
miyor. §imdi mevzu olan sey kazanc, vergisinin
kismmi vermekte, bir kismmi vermemektedir.
bir kismmi muaf tutmakdir. Ziraat bankasi
Bu banka Devlete gecmis bir miiessese oldugunyalniz iki kalem vergiden muaf degildir, daha
dan diger ven»i muafiyetleri arasmda kazanp
bir cok vergilerden muaftrr, pul vergisinden,
vergisini de affetmekte hie bir mahzur yoktur.
diger muamelatin tabi oldugu vergilerden muDAHILIYE V. §ttKRtJ KAYA (MSu^la) —
aftrr. Arada bir sui tefehhiim olacaktrr. Vekil
Gegen miizakerelerin bir kismmda burada haarkadasimizm ewelki celselerde soyledigim bir
zir bulundum. Vazife icabi olarak daima burasozii, belki kendileri burada verdigim izahat esnasmda bulunmiyorlardi, gazetelerdeM hususi ; da bulunmak meoburiyetindeyim. Fakat gene
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baska bir vazife beni harigte bulunmaga mecbur ettiginden miizakerenin bir kismmda bulunamadmi. Fakat onlan birer birer zabrtlarda
takib ettim, okudum.
Yaptigimiz ve yapmakta oldugumuz islerin
ve gayelerimizin ne oldugunu bilmekte ve gbrmekte Halil Mentese ile aramizda bir tehaliif
oldugunu gbrdiim. Onu izah igin kiirsiiye giktim. Icabederse ikinci bir firsatta gene kiirsiiye
gikacagimi arzederim. Biz ziraat sahasmda diger tesebbiisat sahasmda, 0 gun Celal Bayarm
ve diger hatiblerin soyledigi gibi Devletgiligimiz, ferdin yapamiyacagi islere miinhasirdTr.
Bilhassa bniimiizde mevzuu miizakere olan Ziraat bankasi kanunu ferdgi ziraatgiligin temamile miidafii ve harisi bir miiessesedir. Eger o
miiesseseyi Devlet, Devletgi ziraatgi yapsaydi
bu sekilde Ziraat bankasi kanunu getirmezdi.
Bir kasa, bir kes yapar ve 0 suretle getirirdi.
ziraatgilikte, bilhassa orta, biiyiik, kugiik deye
miktarlara gore ayrilan ziraatgilikte, biz yalniz
ziraatm terakkssini temin edecek kanunlari koymaktayiz. Mali varidatrmizi arttrracak esbaba
tevessiil etmekteyiz. Bizce kiigiik, daha ziyade
muhtaci himaye oldugu igin, amma biiyiik de
daha ziyade muhtaci muavenet oldugundandir
ki, hepsine miisavi surette yardim etmekteyiz,
etmeliyiz, edecegiz ve ediyoruz.
Ziraat denildigi vakit; hepimiz giftgi ve giftgi gocugu oldugumuza gore, hepimiz ilk gidasini topraktan gikan tanelere medyun bulundugumuza gore, isin miiskiilatmi pek iyi biliriz.
Qiftgilik gbrenege tabi bir sanat degildir. §iibhesiz ki giftgilikte gbrenegin ve tecriibenin biiyuk bir krymeti vardir amma, bunlar zaman
zaman, toplana, toplana bir ilim halini almistir. Biz bunu bizim giftgimize, kbyliimuze - koylii dedigim zaman yalniz koylerde oturanlan
kastetmiyorum, sehirlerimizde ve kasabalarrmizda oturanlarm % 80 i giftgidir - ogretmege mecburuz.
Tohum hasta ve kbtiidiir. Toprak zayif ve
nakistir. Agag hastaliklidir. Simdi evvela biz bu
menfi elemanlarla, anasrrla miicadele etmek
mecburiyetindeyiz. Bunlardan sonra miisbet elemanlarla ugra§mak mecburiyetindeyiz. Eger
butiin kbyliiniin yaptigi nadas, aldigi tohumun
hastalikh olmasmdan dolayi fena netice veriyor
ise yazik degilmidir ki senelerce kbyliimuzu bu
vaziyette ag birakalim. Bu cihetten bir gok ziraat enstitiilerine ihtiyag vardir. Bundan sonra
sendika, kooperatif nami altmda birle§tirererek,
kombine diye bir hale getirerek bugiinku fennin milletlere bilhassa giftgiye verdigi kolayhklardan giftgilerimizi de istifade ettirmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmazsak, giftgiyi topraga
esir ederiz. Halbuki biz kbyliiyu bu memleketin
efendisi olarak ilan ettik. Biz kbyliiyii topraga
degil, topragi kbyliiye esir etmege mecburuz
ve bunu yapacagiz. Zaten topraktan azami ran-
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diman almmadigi takdirde toprak nankor bir
anadir; yer. Binaenaleyh kbyliiyii topraga yedirmemek lazimdir. Bu topragin vaziyeti iktisadiyesi ne olursa olsun bizi beslemege, zengin etmege mecburdur. Biz bilgimizle, bbyle kurdugunuz mali, iktisadi muesseselerle azami randiman almak ve Anadolunun bozkirlarmi ye§il
bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu halki
miireffeh edecek tedbirleri almaga mecburuz.
Bbyle yapmazsak, enstitiileri inkar edersek,
enstitiiyii yaparken kredi i§lerini ihmal edersek
demin sbyledigim gibi saatin zemberegini yaparken diger noktalarmi yapmami§ oluruz ve bu §ekilde hig birimizin istenen neticeye varmasi imkani yoktur. Neticeye varmak igin her meselede, bilhassa bbyle vatan iglerine taalluk eden
i§lerde bir taraftan biz bir hekim gibi hastaliklari gayet gtizel ve hakiki olarak te§his eden,
cesur bir cerrah gibi yarmak, agmak ve ondan
sonra dikmek ve diizeltmek mecburiyetindeyiz.
0 mecburiyettir ki bizi hislerden ari kilarak
sirf miisbet ilimleri hakim kilmak, kalbimizin
hassasiyetini bir tarafa birakarak yalniz akhmizla, yalniz gbru§umuzle hiikmedecegiz. Aklimizla ve gbru§umiizle hiikmettikten sonra aldigimiz karari da biitiin hassasiyetimizle tatbik
edecegiz ve ediyoruz. Zaten Ciimhuriyetin 14
senedenberi biraktigi feyzin yegane sirri budur.
Heyeti umumiyeden benim ricam, daima biibiiyiik meselelerde oldugu gibi bu Ziraat bankasi meselesini de diisiiniirken memleketin hastanesini, mektebini laboratuarmi, enstitiisiinii,
tohumunu da bir arada ve birden dii§unerek karar vermenizdir. Bunu Heyeti umumiyeden tekrar rica ederim. Bu kararlar daima ve daima bu
Meclisten gikmistir. Bbyle • miinakasalar kararin dogruluguna ve eyiligine daima hadim olrnu§tur. Binaenaleyh bu miinasebetle de gikacak
kararin dogruluguna ve iyiligine §uphe yoktur.
0 karar, sizin Hiikumetinizin ve sizin itimad ettiginiz memurlariniz tarafmdan ayni kudretle
ve ayni dikkatle tatbik olunur.
Maruzatim bundan ibarettir. (Bravo sesleri.)
REFlK tNCE (Manisa) — Bendeniz bu miizakeratm heyeti umumiyesinden, dermeyan edilen muafiyet miitalealarmm bu maddede yeri
olmadigini anladigimi arzedecegim. Bu madde,
dogrudan dogruya bankanm §ahsiyeti maneviyesini bir vergiden muaf tutan madde degildir.
Banka ile muamele yapan, bankanm i§ yapmi§
oldugu kredi ve sati§ kooperatiflerile, birlikleri vasrtasile i§ yapanlarm senedlerini, defterlerini, muamelelerini ve bu i§i yapanlar, §ayed
aldiklan para mukabilinde, menkul veya gayrimenkul rehin verirlerse bu rehne miiteallik
olan muamelei resmiyenin mecbur kildigi miikelefiyeti, bunlar noter huzurunda, yine krediye taalluk etmek iizere, giftginin yapmi§ ol«
dugu muamelelerden dolayi noter harglarmdan
muafiyeti, eger bu borglarmi veremediklerin?
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den dolayi senedleri icraya konursa icra dairesinde borgluya aid olan §u veya bu resimden
muafiyeti, gosteriyor. Bu maddede, bankamn
§ahsiyeti maneviyesine taalluk eden bir muamele vergisi mevzuubahis degildir.
Banka herhangi bir tiicoarla bir muamele
yaparsa, 100 bin, 200 bin, 500 bin liralik bir is
yaparsa, banka bir fabrika isletmekten dolayi,
fabrika muamelatmdan dolayi bir muamele yaparsa, bunlarin muamele vergisi affedilmiyor.
Onun igin dir ki dikkat edelim. Himayeye mecbur oldugumuz giftgilerin sirtma yiiklenmesi lazim gelen mukellefiyetlerden giftgiyi kurtariyoruz. Bunun igindir ki, muzakeresi mevzuubahs olan muafiyetlere layik midir, degil midir?
Bu muafiyetler bu giftgilere az midir, 50k mudur? Bunlarin miizakere olunmasi lazim gelir.
Giiya banka, sahsiyeti maneviyesi itibarile, muamele vergisinden muafmis gibi, muamele vergisinden muaf oldugu gibi araziden de olsun,
kazangtan da muaf olsun gibi bir miizakere agildi. Hakikaten bankaya bbyle bir muafiyet lazim geliyorsa yeri bu degildir. Bu miistekil bir
tekliftir. Tadil mahiyetinde nazari dikkate almmasi, ne maddenin ihtiva ettigi prensib itibarile,
ne de muzakerattan anlasilan mana itibarile muvaf ik degildir. Ziraat bankasmm bina vergisinden
muaf olub olmadigi keyfiyetini hatrrlamiyorum
muaf imis, muaf olsun. Kazang vergisinden muaf olmasi igin gosterilen sebeb de temamen gayri
muvafiktir. Simdi Ziraat bankasi bir Devlet
miiessesesi oluyormus. Ziraat bankasmm sermayesi, halktan vergi seklinde alman paralar olmasi itibarile bir Devlet niiiessesesi oldugundan
bu miinasebetle bumm hakkmda bir tefsir miizakeresi gegti.
Para Devletin oldugu halde idaresi §irket
unvani ile yapilmasmdan miitevellid ikiligi
kaldirmak dclayisiledir ki biz buna yeni bir
isim veriyoruz. Para yine Devletin olduguna
gore, vergiye tabi oldugu zaman, sirketle idare olunmayip bu sefer §u §eki!de idare edilmesi dolayisile, zaten miikellef oldugu §eyin tebdil edilerek prensibi bozmamak lazimgelir. Onun
igin su madde, dogrudan dogruya, ziirram,
giftcinin vermekle miikellef oldugu muamele
yergisinin §u veya bu kiilfetlerfnden kurtulmayt istilzam ettiginden, maddenin hig bir
tarafma dokunulmaksizm aynen kabuliinu
Muhterem heyetinizden rica eder, soziime nihayet veririm.
E ASK AN — Baska miitalea var mi? Elimizde maddenin tadilini isteyen iig takrir var,
bunlan okutup ayri ayn reyinize arzedecegim.
Yuksek Baskanliga
Devlet miiessesesi vaziyetine konulan Ziraat
bankasma aid emvali gayrimenkulenin Devlet
emvali gibi vergiden muaf tutulmasmi teklif
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ve kabulunii dlerim.

Zonguldak
Rifat Vardar

Yiiksek Riyasete
§fif ahen arzettigim esbaba binaen Ziraat ban •
kasinin bina ve kazang verglerinden muaf tutulmasmi ve bu kaydin kanun fikrasma lavesini teklif ederim.
Esksehir
Emin Sazak
Yuksek Baskanliga
Maddeye asagidaki fikranm eklenmesini
teklif ederim:
(Ziraat bankasmm kazanci ne olursa olsun safi
kazancinin % II si nisbetinde kazang vergisine
tabidir).
Gumusane
H, F. Atag
BALKAN" — Bu takrirlerden en biiyuk tadili
isteyen Emin Sazagm takriridir. Ziraat bankasinm hem kazang vergisinden hem de bina vergsinden muaf tutulmasmi istemektedir. Ewela
bu takrir reyinize arzediyorum.
SIRRI tgdZ (Yozgad) — Refik ince arkadasimrzin simdi verdigi izahata gore bu takrirlerin
bu madde ile alakasi yoktur.
BALKAN — Bu mutaleaya Meclis nihayet
takrirleri redetmek suretile mukabele eder.
Emin Sazagm takririni reyinize arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemistir.
Ikinci takrir Rifat Vardarm, emvali gayrimenkulenin vergiden
muafyetini istemektedr. Takriri reyinize arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemistir.
Ugiinoii takrir Hasan Fehmi Atagmdir.
HASAN FEHMli ATAQ (Gumusane) — Miisaade buyurursaniz takririmi tekrar izah edecegim.
Arkadasjar, tekrar soz alinama sebeb, usul
hakkmda soylenen miitalealardir. O noktayi
gbriif ve anlayi§ima gore izah etmek igin kiirsiiye geldim.
Ziraat bankasi bu gun kazang vergisile miikellef degildir. Ciinkii asgari mtikellefiyet haddi hakkmdaki kanuna gore §urayi devletten,
size samil degildir diye lehine bir karar almi§.
Buna istinaden bu gun dahi kazang vergisi ile
miikellef degildir. Bina vergisi igin de mtikellefiyet mevcud degildir. Bu kanunda, §imdi
miizakere ettigimiz muafiyeti tadad eden bu
madde, vergi muafiyeti veya alinacak verginin nisbet ve haddini tayin edecek bir hiikiim
koyularak gikmazsa, malumu alileri oldugu.
iizere, vergi kanunlan mutlak olarak tatbik
edilir. Binaenaleyh usul noktasmdan bu maddenin muzakeresi sirasinda, Ziraat bankasmdan alinacak kazang vergisinin miktar, nis-
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bet ve §umulunii tayin etmek tamamen mbvzuun dahilinde ve v. ultimiize de muvafiktir.
Eger bunu zikretmezsek, dogrudan dogruya
miktan tayin edecek bir hiikiim olmadigma
gore, muafiyet esasi zaten mczubahs edilmedi
ve muafiyet hakkmdaki takrirler de reddedildi, benim takririmde, bu esaslar zaten mevcud
olmadigmdan, miktar uzerinde bir kayid koymazsak, umumi hukumler cari olur. Binaenaleyh takririm yerinde ve miizakere de yerindedir. Nazan dikkate alib almamak ta Yiiksek heyetin bilecegi istir.
Usiile aid bu ciheti izah ettikten sonra;
Tiirkiyede mevcud milli bankalardan, bu giin
azami hadde, yani miiterakki vergiye tabi hig
bir bankamiz yoktur. Bu fikrayi koymadigimiz
takdirde, % 30 kazanc vergisini, yalniz Ziraat bankasmdan cibayet edecegiz. Soruyorum
Biitge enciimeninden, boyle degil-midir? (Oyledir sesleri).
Bankalarimizm bir kismi muaftir, diger
bir kismi hissedarlara taksim edildigi icin onlar uzerinde asgari nisbet usulii caridir. 50
bin liradan yukari kazanc bir miikellefe du§mez ki onun uzerinde kazanc vergisi tatbik
edilsin. Boyle bir kayid koymakla, milli miiesseselerin muafiyeti kar§ismda Ziraat bankasma agir bir yiik tahmil etmis, olacagi2. Bu
itibarla bendeniz diyorum ki, verginin aslini almakla beraber bunu miiterakkiye tabi
tutmayalnn, birinci derece had iizerinden bu
vergiyi istifa edelim. Zanncderim, Maliye vekili ve Biitge cnciimem de, ilia miiterakki vorgi alalim, diye israr etmezler.
BEKIR KALELi ( Gazi Anteb ) — Acaba
Biitge encumeninin fikri nedir?
BASKAN — Arkada§imiz takririni izah ettiler. Yeniden miizakere agmryoruz.
MUSTAFA ONSAY (Qankin) — Usui hakkmda ve takrir iizerine beyani miitalea edecegim.
BASKAN — Buyurun.
MUSTAFA ONSAY (Cankiri) — Ortada
mevzuubahs olan mesele, Ziraat bankasmin vergiden istisnasi lazim gelib gelmeyecegidir. (De- '
gil, degil sesleri). Verilen takrir kazang vergisinin miktanni tayin hakkindadir. Bu, bu kanunun mevzuu degildir. 0, kazanc kanununun ahkamina taalluk eder.
BEKlR KELELI — Enciimenin bir miitaleasi var mi?
BASKAN — Enciimen noktai nazarmi daha
evvel izah etti. Takrir sahibi arkada§imiz da
takrirlerini izah ettiler. Binaenaleyh okunan
takriri reyinize arzedecegim.
BEKlR KALELI (Gazi Anteb) — Arkada§imiz tahdidi bir kayidle bir esas ileri siirdii.
Muzakere mevzuumuz bu degildir. Biitge enciimeni ileri siiriilen bu miitalea hakkinda fikrini bildirmedi. Bu esas uzerinde malumat veril-
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sin. Bunun mahiyeti nedir?
BttTQE ENCUMEl^I RElSt MUSTAFA SEREF OZKAN (Burdur) — Muzakere edilen mesele hakkinda Biitge encumeninin ne du§undiigiinu. evvelce uzun uzadiya arzetmi§tim. Meselenin hakikati du§unulecek olursa bu muafiyetin yeri, Mustafa Onsay arkada§imizm dedigi
gibi, kazanc kanunundaki muafiyet faslidir.
Boyle bir muafiyet, esas itibarile, lazimgeldigi
takdirde, ayrica bir teklifi kanuni yapmak icab
eder ve bu teklifi kanuni taalluk ettigi enciimenlerden gegerek kabul olunmak lazimdir. Maamafih dedikleri gibi % 30 nisbetinde bir vergiye tabi tutmak, kanunun §iarina aykiri goriilii, yorsa, Yiiksek Heyetiniz, bu takriri nazan itibare alarak Enciimene gonderilir ve onun uzerinde Enciimen icab eden tetkiki yapar.
HASAN FEHMl ATAQ (Gumu§ane) — Miizakere bastanba§a muafiyet meselesidir. Muhtelif vergi kanunlanni takyid eden madde miizakere edilerek kabul ediliyor da, yalniz kazanc
kanununun bir hukmiinii takyid eden bir fikrasi usule muhalif goriiluyor. Bunun hikmetini
anliyamadim. (Muzakere kafi sesleri).
REFIK INCE (Manisa) — Miisaade buyurunuz. Biz, bu madde muzakere olunmakta iken
% 11 miikellefiyet hakkmdaki tekliften ilk defa olarak ilim sahibi bulunuyoruz. Ilk defa olarak dermeyan edilen bir miitaleaya karsj fikir
soylemek hakki yok mudur? Binaenaleyh bendeniz bu % 11 hakkinda ve bahsedilen % 30 a
dair soz soyliyecegim, miisaade ederseniz izahat verecegim.
BASKAN — Buyurunuz.
Biid. E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN
(Burdur) — Sayet teklif kabul olunur da Enciimene giderse, Enciimenden gelecek madde,
geni§ miizakereye tabidir.
REFIK INCE (Manisa) — Meselenin iki cihetten muhakeme edilmesi lazimdir. Bir defa,
Ziraat bankasmin % 11 kazang vergisi ile miikellefiyetine dair olan teklif, bu muafiyet maddesine giremez. Bu madde, bankanin giftgiler
ve kredi kooperatiflerile miinasebetlerde bulunmasmdan miitevellid ahvalin istilzam ettigi vergilerden muafiyeti mutazammmdir. Ona §imdi
bir fikra ilave ediliyor. Ne diye ilave ediyoruz?
Bu muafiyet fikrasi midir? Hayir. Havadan dii§er gibi buraya giren bir fikra oluyor. Ziraat
bankasi % 11 kazang vergisi ile miikelleftir deniyor. Bir defa bu, taknin usuliine gore, maddenin istihdaf ettigi maksada tamamen munafi
bir yoldur. Bu yola gitmek dogru degildir. Boyle bir teklif, miistakil bir madde mevzuudur.
Ve bu maddenin miizakeresi sirasinda usulen
nazan dikkate almmasma imkan yoktur. Bu
maddede, ancak muafiyet mevzuubahistir. Takninde, tertib ve tasnifin kiymetini Muhterem
Heyetiniz nazan dikkate alarak her giin kanun
yapmaktadir. Usulen bu dogru degildir.
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Ikincisi; ben §ahsen, diger bankalarm bir
takim mualiyetlere mazhar olupta onlarin kazang vergisinden istifadesi mukabilinde, Ziraat
bankasmm boyle rakam tesbit edilerek, % 30
kadar mukellef tutulacagi hakkinda kazang kanununda hususi ve istisnai bir hiikinun mevcudiyetine de kani degilim. 0 noktai nazardandir ki, evvela usul noktasmdan miizakeresi,
saniyen: Esas itibarile gayri varid olmasma
gore takdir Heyeti Muhteremenize aiddir.
1KTISAD VEKILi CELAL BAYAR (Izmir)
— Bendeniz esas hakkmda maruzatta bulunmak
igin kiirsiiye gelmedim. Yalniz gdriiyorum ki,
miizakere siimul ve ehemmiyet kesbetti. Yeniden tetkika ihtiyag vardir. Ziraat bankasmm muafiyetleri iizerinde Kamutay haylice hassasiyet
gbstermektedir. Fakat zannederim ki, diger emsali miiesseselerden dun bir mevkide kalmamasi igin de ayni hassasiyeti Yuksek Kamutay
gosteriyor (Hay hay sesleri). §u halde esasli
bir surette diisuniilmesi igin bu madde ile beraber son takriri bir enciimene havale edelim. Bu
enciimen de, mesleki itibarile en layik olarak
Biitge enciimenidir; biitge encumeni bunu tanzim etsin ve yuksek kararmzz lahik olmak iizere
yuksek huzurunuza arzetsin. (Bravo sesleri).
BALKAN — Takriri okutuyoruz :
(Hasan Pehmi Atacm takriri tekrar okundu).
BALKAN — Hukumet te, bu takririn madde
ile beraber enciimene havale edilmesini istiyor.
Binaenaleyh, maddenin bu takrirle beraber enciimene gonderilmesini reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmistir.
§u halde maddeyi takrirle birlikte enciimene
veriyoruz.
MADDE 51 — Ziraat bankasmm simdiye kadar haiz oldugu Hiikumet binalarmda bilabedel
ikamet hakkmdan Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi, mahalli sube ve ajans binalarmi in^a
edinceye kadar istifade eder.
BALKAN — Madde hakkinda miitalea var
mi?. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler...
Madde kabul edilmistir.
MADDE 52 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi idarei merkeziyesile sube ve ajanslari
mahalli ticaret ve sanayi odalarma kanuni miktarm yarismi asmamak iizere tktisad vekaletinin tesbit edecegi miktarda, kayid iicreti ile tescil kaydiyesi verirler.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitsir
MADDE 53 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm Tiirkiye dahilinde eshas ve miiessesati resmiye ve hususiye ve sube ve ajanslari
ile olan bilumum para nakliyatmdan, krymetM
krymetsiz mektub, kart ve paket irsalatmdan
telgraf ve sair muhaberatmdan Devlet dairele-
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rinden alman miktarlarda iicret almif.
BALKAN — Madde hakkmda sbz var mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar...
Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
M. §EREF OZKAN (Burdur) — 11 nci fasil banka memurlan hakkmda hukumleri ihtiva etmektedir. Bunun iginde tekaiide aid hiikiimler de vardir. Bu faslm, goriisulmek iizere,
Biitge enciimenine havalesini rica ediyorum. Zaten Adliye encumeni ile de bu hususta miittefik kalmisizdir.
BALKAN — Bu fasli Biitge enciimenine veriyoruz.
ZlYA GEVHER ETILi (ganakkale) Bu fasla taalluku olan, Hiikumetin teklifinde, 12 nci
faslm 58 nci maddesi vardir. Bu da beraber gidecek mi? gerek Biitge enciimeninde gerekse
Adliye enciimeninde bu, lagvedilmistir.
M. §EREF OZKAN (Burdur) — Biitiin fasli aliyoruz.
ZtYA GEVHER ETtLI (Devamla) — Biitge ve Adliye enciimeninde miizakere edilirken,
12 nci fasil, banka memurlan hakkmda hiikiimler diyor. Bu ortadan kalkmistir. Yani Hiikumetin teklifinde mevcud olan 58 nci madde ortada
yoktur. Biitge encumeni onu baska sekle kalbetmistir, Adliye encumeni baska sekle kalbetmistir. Nitekim son Adliye enciimeninin o maddeye tekabiil eden maddesinde, hig nazari itibara alinmryor. Orada bir kayid vardir: «Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi memurlan
Devlet memurlan hakkmdaki ahkam ile bunlar
hakkmda tatbik edilen muhakeme usullerine
tabi degildirler».
§imdi Adliye encumeni bu maddeyi kamilen
tayyetmis. Sonra baska bir fikrada «Banka memurlan diger Devlet miiesseseleri memurlarinm istifade ettikleri haklardan miistefid olurlar» deniliyor.
Iste bu fikra da beraberdir, tayyolunmustur. Biitge enciimeninden rica ediyorum, Hiikumetin 12 nci faslmdaki 58 nci maddesini bunun
igerisine ithal etsinler ve bunun igerisinde miizakeresini yapsmlar. Bunu rica ediyorum.
Fasil : XII
Miiteferrik hiikumler
MADDE 73 — Bankanm idare ve murakabe
sekilleri ve zirai kredi islerile bu kanun hiikiimlerine tevfikan yapmaga mezun bulundugu
diger islerde takib edecegi usuller ve bankanm dahili teskilati ve teskilata aid vazifeleri
bu teskilat iginde galisan memurlarm hnknk
ve vecibeleri bir statu ile tesbit olunur.
MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) —Bu
statu meselesi miizakere edildi ve Biiyiik Heyetin kararma iktiran etti. Arkadaslar da buna
iltihak ettiler. Statii nizamname olarak tashih
edilecektir.
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BALKAN — Maddeyi bu tadil halinde kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 74 —- 12 mart 1332 tarihli Ziraat
bankasi kanunu, 19 mart 1340 tarih ve 444
numarali kanun, 8 haziran 1930 tarih ve 1697
numarali kanun, 27 haziran 1932 tarih ve 2036
numarali kanun, 25 agustos 1926 tarihli Ziraat
bankasi esas nizamnamesi ve 22 eylul 1302 tarihli emniyet sandigi nizamnamesi ve miizeyyelleri ile 22 mart 1340 tarih ve 447 sayili emniyet sandigi butce kanunu hiikumleri miilgadir.

BALKAN — Maddeyi kabul edenler...
meyenler... Madde kabul edilmi§tir.

Et-

MUVAKKAT MADDE 1 — Turkiye Ziraat
bankasmin biitiin hak ve menfaatleri, mevcud
ve matlublan bilciimle taahhiid ve borglarilo
birlikte Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma
intikal eder.
(Ziraat bankasi memurlan miiteselsil kefalet sandigi) ile (Emniyet sandigi memurlan miiteselsil kefalet sandigi) mevcudlari
bilumum haklari ve borglarile birlikte 72 nci
maddede yazili sandiklara intikal eder.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmin ilk teskilat kadrolari Iktisad vekaletince yapilrr ve Icra Vekilleri
Heyetinin tasdikile tatbik olunur.
BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MUVAKAAT MADDE 3 — Bu kanunun
nesri tarihinden itibaren nihayet on be§ giin
zarfinda bankanin salahiyetli uzuvlarmin faaliyete gecmeleri ve nihayet dbrt ay zarfinda
banka statusiiniin ihzari ve tatbik mevMine
konmasi meeburidir.
tdare meclisine Iktisad vekaletinin gosterecegi namzedler meyanindan Zirai kredi kooperatiflerince segilecek aza, ilk defasmda yine
bu namzedler arasmdan icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.
BASKAN — Maddedeki «Statii» kelimesi
«Nizamname» olacaktir. Maddeyi bu tashihle
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 4 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmin 1936 yili bilancosu
31 kanunuevvel 1936 tarihinde cari hiikiimler
dairesinde tanzim ve Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi umumi heyetince tetkik ve tasdik
olunur. 1937 yili icin bir tek bilanco yapilrr.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
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MUVAKKAT MADDE 5 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi Idare Meclisinin teskili
ve ilk kadrolarmm tatbiki zamanma kadar Tiirkiye Ziraat bankasi Idare Meclisile memurlannm vazifeleri eski sartlar dairesinde devam eder.
Ancak banka tekaiid sandigi varidatma miiteallik hiikiimler bu kanunun ne§rini takib eden
ay basmdan itibaren tatbik edilir ve memurlara
Saglik yardim sandigmdan yapilacak yardimlar Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi nizamnamesinin ne§rine kadar cari usullere gore mezkur sandikga yapilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmimiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 6 — Istanbul Emniyet sandigi hakkmda bu kanuna gore yapilacak
nizamnamenin negrine kadar mezkur sandik
eski mevzuati dairesinde muamelelerine devam
eder.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 7 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmin bu kanunda mevzuubahs ilk te§kilat kadrolarmm tatbiki munasebetile kadro haricinde kalacak memurlar hakkmda banka tekaiid sandigi talimatnamesinin umumi hiikumleri dairesinde muamele yapilir ve
bunlardan yaslari 55 i gegkin olanlar hakiki
hizmet miiddetlerine gore muamele gormek sprtile 60 ya§mi doldurmus sayilirlar.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 8 — Bankanin bu kanunda yazili tecil sebeblerine miistenid olmaksizm vadesinde odenmeyen zirai alacaklari tahsili
emval kanununa tevfikan mezkur kanunun 8 nci maddesinde yazili tahsildarlar yerine tayin
olacak banka memurlan tarafindan tahsil olunur.
Tahsili emval komisyonu bankanin haciz ve
satis talebleri hakkmda bir hafta zarfmda ve
vade hululiinden evvel ihtiyati haciz talebleri
hakkmda da 2656 numarali kanun hiikmiine
gore bir i§ gunii zarfinda karar ittihazma mecburdur. Bu yol ile yapilan takibler miiruru zamani kateder.
I§bu madde, tahsili emval kanununun hapisle tazyika miitedair hiikiimlerini tazammun etmemek uzere bu kanunun nesrinden itibaren
yalniz bes sene igin muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 9 — Bankanin bu
kanunda yazili tecil sebeblerine miistenid olmaksizm vadesinde odenmeyen zirai alacaklari
gegmif giinler igin aslmm faizinden ba§ka tahsil
masrafi olarak yuzde iki ile birlikte takib ve
tahsil olunur.
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BA|KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Enoiimene giden maddeler geldikten sonra
layihanin miizakeresine devam ederiz. Miinakale kanununa rey vermiyen arkada§ var mi? Rey
toplama muamelesi bitmi§tir.
Ruzaiamenin diger maddelerine devam ediyoruz.
3 — Ecnebilerin seyahat ve ikametleri halktndaki 2 m,art 1331 tarihli muvakhat hanuna
miizeyyel 935 sayilt hanunun 1 nci maddednin
degiqtirilmesine ve hu hanuna bazt maddeler eklenmesine dair hanun layihasi ve Dahiliye, Maliye, BiltQe ve Ihtisad Encumenleri mazhataVvn
(1/616) [1]
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
mutalea var mi?
Maddelere gegilmesini reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 2
mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek kanun
MADDE 1 — Hususi kanunlanna gore ecnebilere verilecek ikamet tezkereleri igin Turkiyede 16 giinden iki aya kadar ikamet edecek ecnebiler iic, ve iki aydan bir seneye kadar ikamet
edecek ecnebiler be§ Tiirk lirasi ikamet tezkeresi harci bdemekle miikelleftirler.
Bir aeneden fazla ikamet etmek isteyen ecnebilere, sekiz lira hare, almarak en 90k iki sene i(jin ikamet tezkeresi verilir.
Ail© sahibi olan ecnebilerin beraberinde bulunan karilan ve on sekiz ya§mi doldurmami§
gocuklan kendi ikamet tezkerelerine kaydolunur ve bunlardan hare aranmaz. Ancak bu vaziyette olan kadin ve cocuklardan miistakil i§
sahibi olanlar ayrica ikamet tezkeresi almaga
mecburdurlar.
BALKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Talebe sifatile Tiirk mekteblerinde okumak veya resmi bir makamin tavsiyesi uzerine sirf ilmi ara§tirma ve cali§malarda
bulunmak maksadile Tiirkiyede ikamet edecek
ecnebilerle Hiikumet, hususi idare ve belediyeler tarafmdan tetkikat ve vazife icin celbedilen
esncbilere birinci madde mucibince verilecek
ikamet tezkerelerinden hare, alinmaz.
Miiltecilere ve hususi surette ilmi tetkikler
igin Turkiyeye gelen ecnebilere verilecek ikamet tedkerelerinin tamamen veya kismen har§tan istignasma Hiikumet salahiyetlidir.
[1] -137 say til hasmayaziya ek zapiin xonundadir.
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BASKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanunun meriyeti tarihinde Tiirkiyede ikamet muddetleri be§ seneyi gegmi§ olub senelik kazanglan 240 liradan az bulunan ecnebilere verilecek ikamet tezkerelerinden miitekabiliyet gartile dortte bir nisbetinde
harg almir.
BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 4 — Mii§terek pasaportla grup halinde ve seyahat maksadile Turkiyeye gelen ecnebiler iki ay miiddetle ikamet tezkeresi almakla mukellef degildirler.
Bu gibi ecnebiler Tiirkiyede ilk geceyi gegirdikleri han, otel, misafirhane, pansiyon ve
hususi evlerde en yakin polis karakollarmdan
tedarik edecekleri beheri be§ kuru§ kiymetli beyannamelerden iic; niishayi doldurarak iki vesika fotografi ile birlikte 24 saat zarfinda bu karakollara tevdi etmege mecburdurlar. Bu beyannamelerden bir niishasi fotografli olarak polisge vize edildikten sonra sahiblerine iade edilir ve Tiirkiye dahilinde iki ay miiddetle muteber hiiviyet vesikasi olarak kullanilir. Beyannameler pula tabi degildir.
Grup halinde gelen ecnebilerden grup gittikten sonra ayrilarak Tiirkiyede kalacak olanlar
hakkmda bu kanunun ve pasaport kanun unun
diger hiikiimleri dairesinde muamele yapilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Konferanslara, beynehnllel
sergilere ve kongrelere, milli bayram ve spor
§enliklerine i§tirak maksadile Tiirkiyey'3 gelecek ecnebiler iki ay miiddet igin ikamet tezkeresi almaktan muaftirlar. Bunlardan mii§terek
pasaportla gelenler dorduncii madde hiikiimlerine tabidirler.
Liizum halinde Hiikumet bu miiddeti alti
aya kadar temdid edebilir.
BASKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 6 — Triptilk vesikalar ile seyahat
eden ecnebiler iki ay miiddetle ikamet tezkeresi almaksizm Tiirkiyede kalabilirler. Bunlardan
iki aydan ziyade ikamet edecek olanlar birinci
maddede yazili harglarm yarisim ddeyerek ikamet tezkeresi almaga mecburdurlar.
BUTgE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Altinci maddede «Triptik vesikalarile seyahat eden ecnebiler» denmi§tir. Triptik vesikasile seyahat eden biitiin ecnebiler d6gil maksud olan seyyahlar oldugu igin bu ifade-
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nin degi§tirilmesini teklif edecegim. «Triptik
vesikalarile gelen ecnebi seyyahlar iki ay miiddetle ikamet tezkeresi almaksizm Tiirkiyede
kalabilirler». Madde sonra oldugu gibi devam
ediyor. Maddenin bu §ekilde tadilini rica ederim.
BASKAN — Miitalea var mi?.. Maddeyi tadili veghile reyinize arzediyorum. Kabul eden.
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 7 — Tiirkiyede ecnebi sefaret ve
konsolosluklan resmi memurlari ve aileleri miitekabil muamele §artile birinci madde hukmiinden miistesnadir.
BASKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 8 -— Harci verilmi§ ikamet tezkerelerini kaybettikleri tahakkuk eden ecnebilere
asil tezkerelerinin muteber oldugu miiddete
munhasir kalmak kaydile yeniden verilecek
ikamet tezkelerinden birinci maddede yazili
harclarm yarisi almir.
BASKAN — Madde hakkinda miitalea var
mi?. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 9 — Ikamet tezkerelerinin bunlarda yazili miiddetin hitammdan itibaren on be§
gun iginde yenileri ile tebdil edilmeleri mecburidir.
Miiddeti biten ikamet tezkerelerini me§ru
bir mazeret olmaksizm vaktinde harcmi vererek
yenilemeyen ecnebiler hakkinda, hususi kanunlardaki cezai hukiimlerin tatbiki salahiyeti
mahfuz kalmakla beraber bunlara yeniden ikamet tezkeresi verildigi takdirde iki kat harg almir.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 10 — Ellerindeki ikamet tezkerelerinin muddeti dolmadan tekrar avdet etmek iizere memleket haricine gidecek ecnebilerden ikamet tezkerelerini mahalli emniyet mudiirluklerine birakarak tig ay iginde donmii§ olanlara
ikamet tezkeleri geri verilir.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 11 — Bu kanunun muhtelif maddelerindeki istisnai hukiimler harig olmak iizere
Tiirkiyeye viirutlan tarihinden itibaren on alti
giin zarfmda ikamet tezkeresi almaga mecbur
bulunan ecnebiler muayyen olan bu muddeti iki
aya kadar tecavuz ettirdikleri takdirde kendilerinden iki aylik bir ikamet tezkeresi harci esas
tutularak iig misli harg almir. Eger bu miiddet
iki ayi da tecavuz ederse kendilerinden bir senelik ikamet tezkeresi harci dort misli olarak
almir. Bu gibi yabancilar hakkmda hususi ka-
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nunlardaki cezai hiikiimlerin tatbiki salahiyeti
mahfuzdur.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 12 — 27 te§rinisani 1926 tarihli ve
935 numarali kanun miilgadir.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun ne§rinden ewel ikamet tezkeresi almi§ olan ecnebiler kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir
ay iginde miiracaatle yeniden ikamet tezkeresi
almaga mecburdurlar.
Bu suretle tezkere almayanlar hakkmda ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 2
mart 1331 tarihli muvakkat kanunun 983 sayili
kanunla tadil edilen 4 ncii maddesi hiikmu tatbik olunur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 13 — Bu kanun 1 eylul 1937 tarihinden muteberdir.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 14 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir.
4 — Asherlik kanununun 5 nci maddesine
hir fikra ildvesine dair kanun layihasi ve Milli
Mudafaa enciimeni mazbatasi (1/773) [1]
BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda soz
isteyen var mi? (Hayir sesleri).
Maddelere gegilmesini reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmi§tir.
1111 sayili askerlik kanununun 5 nci maddesine
bir fikra ilavesi hakkmda kanun
MADDE 1 — 1111 sayili askerlik kanununun
5 nci maddesine agagidaki fikra eklenmi§tir:
Harb sanayii (Kara, deniz, hava fabrikalan)
smifmda muvazzaflik muddeti iki buguk senedir. Ancak sanat okullarmdan mezun olub da
harb sanayii smifma ayrilacaklarm muvazzaflik muddeti bir buguk senedir.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.
[1] 150 sayili basmayaziya ek zaphn sonundadir.
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BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
Layihanin birinci miizakeresi bitmigtir. Reylerin neticesini arzediyorum:
1936 mali yili umumi muvazenesine dahil bazi daire butgelerinde degigiklik yapilmasma

C :1

dair kanun layihasma (251) zat, muvafik olarak
rey vermi§tir. Nisab vardir. (251) reyle kanun
kabul edilmi§tir.
Ruznamedeki bir maddeye aid matbuanm
dagilmasmdan itibaren heniiz 48 saat gegmemis,
bulundugundan onu tehir ediyoruz. Pazartesi
giinii saat (15) te toplanilmak iizere celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 16,57

1937 mali yili umumi muvazenesine dahil bazi daire butgelerinde degisiklik yapilmasma dair
kanuna verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmi^tir )
Aza adedi
Reye ii-stirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Mustenkifler
Reye istirak etmeyenler
Miinhaller

:
?
:
:
:
:
:

3Q9
251
251
0
00
147
1

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Turker
Cemal Akgm
Haydar Qergel
tzzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonen§
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okm en
Mii§fik Aya§li
Rasim Aktar
§akir Kinaci
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Terfik Arican
Tiirkan Ors

Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alatas,
Nuri Goktepe
Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Hacim Qarikli
Ismail Hakki UzungarSlll

Osman Niyazi Burcu
Rahmi Sele.uk
Sabiha Gokgiil
Bayazid
Halid Bayrak
Bilecih
Dr. Gl. Besim Omer
Akalin
Salih Bozok
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Hasan Cemil Qambel
Mitat Dagdemir

Burdur
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiig
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Gergeker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Ziya Gevher Etili
Qanhiri
Hatice Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen

— 1 524 —

Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atrf Tiiztin
Fuad Bulca
Ihsan Kurtkan
llyas Sami Mu§
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
'Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Munir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samaiili
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Haydar Ru§tii Oktem
Mazhar Miifid Kansu
Necib Ali KiiQiika
Yusuf Ba§kaya
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Diyarbekir
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Zeki Mesud Alsan
Zulfu Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdl Boysan
SJlaziz
Ahmed Saifet Ohkay
Fazil Ahmed Ayka$
Fuad Ziya Qiyiltepe
. Trzincan
Abdiilhak Firat
Hikmet I§ik
. Hrzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§iikru Ko§ak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
Istamat Ozdamar
Osman Ism
Gazi Anteb
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Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Gl. Refet Bele
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Ya§ar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Anman
Gl. Kazim tnanc,
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saracoglu
Isparta
Hiisnu Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Ears
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyuz
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Nuri Tama§
Sami Erkman
Sitki §erif Eken
Ali KIIIQ
Veled Izbudak
Bekir Kaleli
Kayseri
Gl. Ali Hifemet Ayerdem Ferrnh Giipgiip
Memed §ahin
Hasan Ferid Perker
Omer Asim Aksoy
Resid Ozsoy
Giresun
Salih Turgay
Gl. Ihsan Sokmen
t Kirklareli
Muzaffer Kilic,
Dr, Fuad Umay
Miinir Akkaya
§evket Odul
Sadri Maksudi Arsal
Kir§ehir
Talat Onay
Ali Riza Esen
Gumusane
Lutfi Miifid Ozdes,
Ali §evket Ondersev
Memed Seyfeli
Edib Servet Tor
Kocaeli
Hasan Fehmi Atac.
Ali Dikmen
§evket Erdogan
tbrahim Dilblan
Kemalettin
Olpak
Igel
Nedim Bozatik
Fikri Mutlu
Ragib Akea
Hakki Saydam
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Salah Yargi
Konya
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Turel
Bediz Morova
Cemal Tekin
Kazim Giirel
Kazim Okay
Mustafa Halid tmer
Nairn Hazim Onat
Tevfik Fikret Silay
Kiitahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
NasM Ulug
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabei
Mihri Pektas,
Manisa
Dr. Saim Uzel
Hikmet Bayur
Osman Ergin
Refik Ince
Tahir Hitit
Turgud Tiirkoglu
Ya§ar Ozey
Mara§
Aiaettin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Mugla
Dr. Huseyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
§ukrii Kaya
Mu§
Naki Yucekok
§iikru Ataman
Ni$de
Dr. Abravaya
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Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Ismail Qama§
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yiiriiker
Ru§eni Barkin
Zuhtii Durukan
Sayhan
Esma Nayman
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Tevfik Tarman
Siird
Hulki Aydm
§evki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Orugoglu
Hiisamettin Okan
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Mitat §iikru Bleda
Rasim Ba§ara
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
§akir Kesebir
Tokad
Hurrem Ergun
Hiisnii Konay
Nazim Poroy
Resai Erisken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Dani§ Eyiboglu
Halil Nihad Boztepe
Hasan Saka
Mitat Aydm

I : 59
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirn Day
Siileyman Sirn Gedik
Urfa
Behcet Giinay
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Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Sirn IQOZ
Sungur

Fuad Gokbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Ulgen
Van
Ibrahim Arvas

Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Receb Ziihtii Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenlerj
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Aka Gunduz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Kamal Ataturk (R. C.)
Rifat Araz
Yahya Galib Kargi
Antalya
Celal Mengiliborii
Tayfur Sokmen
Aydm
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoglu
Tahsin San
(Izinli)
Bahkesir
Enver Adakan
Gl. Kazim Ozalp (Bakan)
Hayrettin Karan
Memed Demir
Orge Evren
Bayaztd
Ihsan Tav
ttbeydullahe(
(Izinli)
Bilecik
Ibrahim Qolak
Bolu
Cemal Hiisnu Taray
Cevad Abbas Giirer
Ismail Hakki Uzmay
(Izinli)
§ukrii Giilez

Burdur
Halid Onaran
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Bursa
Dr. Sadi Konuk
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
§ukrii Ya§m
(Jankiri
Fazil Nazmi Orkun
Qoruh
Hasan Cavid
Qorum
Ismet Eker
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren (Izinli)
Ru§tu Bekit
(Izinli)
Tevfik Bilge (Izinli)
Edirne
§eref Aykut (Izinli)
Eldziz
Fuad Agra?si (Bakan)
Tahsin Berk
(Izinli)
Erzincan
Aziz Samih liter
Saffet Arikan (Bakan)
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Eski§ehir
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Remzi Giires

Giresun
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Gumu§ane
Durak Sakarya
Igel
Emin Inankur
Ferid Celal Giiven
Hamdi Ongun.
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen (Izinli)
Atif Baymdir
Dr. Refik Saydam (Bakan)
Halil Etem Eldem
Hamdi Gursoy
Salah Cimcoz
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Ru§tii Aras
(Bakan)
Halil Mente§e
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yticel
Hiisnu Qaknr
Mahmud Esad Boakurd
Isparta
Kemal Unal
Miikerrem Unsal
Kars
Fuad Kopriilu
Hiisrev Kizildogan
Omer Kiintay
(Izinli)
Kastamonu
Dr. §ukru §enozan
Dr. Tevfik Asian
Ibrahim Grantay
§erif Ilden (Izinli)
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Tahsin Coskan
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Faik Baysal
(S. M.)
Nahid Kerven
Veli Ystsm
(Izinli)
Ktrklareli
Ziihtii Akin
Kir§ehir
Hazim Borekgi
(Izinli)
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Sureyya Yigit
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Dr. Osman §evki Uludag (Izinli)
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Mustafa Eken
(Izinli)
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Ressam §evket Dag
(Izinli)
Kutahya
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer
Muhlis Erkmen (Bakan)
Omer Ding
Receb Peker
Malatya
ismet Inonu (Basbakan)
Osman Taner
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Vasif Qmay (tzinli)
Manisa
Kani Akeken (tzinli)
Kazim Nami Duru
Kenan Orer
Sabri Toprak
Mara§
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Riza Erten
(S. M.)
Mugla
Nuri Tuna
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
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§evki Qiloglu
Nigde
Ahmed Vefik Ulu§ay
(tzinli)
Cavid Oral
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu (tzinli)
Ordu
Ali Canib Yontem
(tzinli)
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Selim Sirri Tarcan
(tzinli)
Samsun
Memed Giinegdogdu
(tzinli)
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Sayhan
Ali Munif Yegena
Damar Ankoglu
Grl. Naei Eldeniz
Omer Biger
Siird
Ismail Mii§tak Mayakon
Memed Ali KurbogTu.
Sinob
Yusuf Kemal Tengir§enk
Sivas
Necmettin Sadak
Remzi Qiner
Tekirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Rahmi Apak

t>m<i

Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki Uke
Trabzon
Hamdi tllkumen
TJrfa
Ali Saib Ursavag
Memed Emin Yurdakul
(tzinli)
Van
Hakki Ungan
Yozgad
Emin Draman
Omer Evci
Zonguldak
Esad Qakmakkaya
Ragib Ozdemiroglu

7. B. M. U. MatbaMt*

S. Sayisi: 162
1936 mall yih umumi muyazenesine dahil bazi daire butgelerinde degi§iklik yaoilmasina dair kanun layihasi ve
Butge encumeni mazbatasi (1/803)

T.C,
Ba§vekalet
Kararlar mudurlugii
Sayi : 6/1575

10 - V - 1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
1936 mali yili umumi niuvazenesine dahil bazi daireler biitQelerinde «641, 054» liralik miiiiakale
ya.pilm.asi hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 6 - V -1937 itarihinde
Yiiksek Meclise arzi kararla§tirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Ba^vekalet Vekili
Dr. R. Say dam

Esbabi mncibe layihasi
§urayi devlet
Hastaliklari hasebile tedavi altina aldirilan memurlann tedavi iicretlerini 1936 mali yili
biitQesine mevzu tahsisatin karsjlamayacagi anla^ilmis. oldugundan halen hastanelerde tedavilerine Heyeti sihhiyece liizum gosterilen memurlann tedavi iicretlerine verilmek iizere 94 neii
faslm 1 nci maddesine 300 liranm eklenmesine liizum hasil olmus ve kar§iligi tasarrufu miimkiin
86 nci faslm 2 nci maddesinden temin edilmistir.
Maliye vekaleti
Hazine hesabi carilerine bankalarca faiz ve muamele vergisi olarak tahakkuk ettirilen mebalig
tediye ettiriljmek iizere 165 nci faslm 1 nci (Faiz ve aciyo) maddesine 225 000 ve mezarlik
insasma sarfedilmek iizere de 188 nci fasla 50 000 lira ilavesine liizum goriilmus, karsiliklari Diiyunu umumiye biitQesinin 225 nci faslmdan temin olunmu§ ve 188 nci fasla ilavesi teklif edilen
50 000 liranm Ankara Imar mudiirlugu biitQesinin (Ankara mezarligi inisasi) adli hususi faslma
eklenecegi layihada ayri bir madde ile tasrih edilmis ve 1931, 1932 ve 1935 mali yillarmda bankalarca Hazine hesabi carilerine faiz ve muamele vergisi olarak bore, kaydedilmis olan mebaligin
1050 sayili muhasebei umumiye kanununun 83 ncii maddesinin (H) fikrasma gore Maliye biit^esinde acjilacak gegen ve eski yillar mahsubati faslma masraf kaydi suretile tediyesini teminen
ayrica hukum konulmu§tur.
Dahiliye vekaleti
340 nci merkez miiteferrikasi faslma mevzu tahsisat mali yil sonuna kadar vuku bulacak ihtiyaclan karsilamryacagi cihetle bu fasla 2 000 liranm ilavesine liizum goriilmiis ve kars,iligi
tenzilat icrasi mumkiin 339 ncu faslm 1 nci ve 2 nci maddelerinden temin olunmustur.
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433 ncii daimi memurlar harcirahi faslina mevzu tahsisat tamamen sarfedilmis oldugundan yeniden mektebden neset edib sark mintakalarina sevkedilecek gedikli kiiguk zabitan ile nakil ve tahvilleri yapilmis ve yapilacak zabitanm harcirahlari tesviye edilebilmek iizere bu fasla 2 000 liranin,
§ark vilayetlerindeki son hadiseler dolayisile jandarma erlerhiin terhislerinin tehiri takarriir
etmjis olmasina binaen 439 ncu faslin 1 nci iase bedeli tertibindeki tahsisat bakiyesinin ihtiyaca
kafi gelmiyecegi anlasilmis oldugundan bu tertibe 49 054 liranm,
Dersim vaziyeti dolayisile nakliyat faslina mevzu tahsisat vuku bulan ihtiyaelari karsilamiyacagi cihetle tehiri miimkiin olmayan hizmetlerin yapilabilmesi igin bu fasla da 10 000 liranin
ilavesine liizum hasil olmus ve karsiliklari 432/1, 434, 445/4, 447, 449, 452/1,2 nci fasillarla Diiyunu umumiye biit^esinin 219 ncu ve Dahiliye butgesinin 337, 349 ve 350 nci fasillarindan torn in
edilmistir.
Ziraat vekaleti
Yiiksek ziraat enstitiilerinde tahsillerini yapmakta olan askeri baytar talebesinin masraflarina karsilik olmak iizere 841 nci fasla 3 380 lira, 842/2 nci fasla 3 500, 845/2 nci fasla 720 ve
847 nci fasla da 11 400 liranin ilavesine liizum goriilmiis ve karsiligi Maarif vekaleti biitgesinin
658 nci faslindan temin edilmistir.
Derhal tatbik mevkiine konulacak olan orraan koruma teskilatinda
istihdam edilecek subay
ve gediklilerle
erlerin mintakalarina
gonderilimeleri temin edilmek iizere harcirah ve nakil masral'larmin 833 ncii (Orinan isletmesi) faslindan tediye edilebilmesi iyiii layihaya ayri bir madde
konulmustiur.
Mill! Miidafaa vekaleti (Kara kismi)
tase fiatlarmin bu seneki
ihtiyacin tahminine esas tutulan
1934 ve 1935 vasatilerine nazaran yiifcselmis bulunmasi ve son
hadiseler iizerine sark mintakalarmdaki
kitalarm takviyelerine
liizum
goriilmiis olma-si hasebile 880 nci faslm 1 nci tayinat maddesindeki tahsisat bakiyesinin
ihtiyaca kafi gelmeyecegi anlasildigindan ibu tertibe 231 000 liranin,
Ayni hadiseler dolayisile acele satin alinmasi ioab eden hayvanlarin bedelini
karsilamak iizere
885 nci fasla da 50 000 liranin ilavesi zaruri goriilmiis ve karsiligi sene sonuna kadar
sarfedile'
meyecegi anlasilan Maarif vekaleti biitgesinin 658 nci faslindan miinakale suretile temin edilmistir.
Askeri fabrikalar U. M.
992 nci tekaiid ikramiyesi tertibindeki tahsisat bakiyesi tekaiide sevkedilecek bir yarbayin ikramiyesini
karsilamamakta oldugundan bu tertibe 1 500 liranin, ve mevcud
ihtiyaca
binaen
1001 nci daimi memuriyet harcirahi faslina 300, 1002 nci muvakkat memuriyet harcirahi faslina da
900 liranin ilavesine liizum goriilmiis ve ikarsiliklari 991, 1004 ve 1007 nci fasillardan temin edilmis ve bu maksadi teminen ilisik kanun layihasi tauzim kilmmistir.

( S. Sayisi : 162 )

HlUKtJtMETtN TEKLtFJ
1'936 mali yifo unwi/nw muvazenesine dahil bazi
daire biitgclerinde degisiklik yapilmasina
dair kanun layihasi
MADDE 1 — 1936 mali yik umumi muvazenesine dahil bazi daire butgelerinin ilisik cetvelde yazili fasillan arasmda (641, 054) liralik
munakale yapilmistir.
M]ADDE 2 — Birinci madde mucibinoe Maliye vekaleti biitgesinin 188 nci faslma ilave olunan 50 000 lira Ankara sehri imar mudurlugu
1936 mali yili masraf biiteesinin (Ankara mezarligr insasi) unvanli hususi faslma ilave edilmis/tir.
MADDE 3 — Orman koruma teskilatmda
istihdam edilecek subay ve gediklilerle erlerin
harcirah ve nakil masraflan Ziraat vekaleti
1936 inali yili but$esinin 833 ncii (Orman isletmesi) faslma mevzu tahsisattan odenir.
MADDE 4 — 1931, 1932 ve 1935 mali yillarmda hazine hesabi carilerine faiz ve muamele
vergisi olarak tahakkuk ettirilen ve bankalarca

T.

Hazineye borg kaydedilmis olan mebalig muhasebei umumiye kanununun 83 ncii maddesinin
(H) fikrasma gore Maliye biitgesinde acilacak
gegen ve eski seneler mahsubati faslma masraf
kaydedilmek suretile mahsub olunur.
MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 6 •— Bu kanunun hukumlerini ic
raya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.
6/V/1937
B§. V. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam 8. Saragoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
F. Agrali
$. Kaya
Dr. T. B. Aras
M l V.
Na. V.
lk.V.
G. Bayar
8. Arikan
A. Qeiinka/ya
S. 1 M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan
M. Erkmen

a

Ba§vekdlet
Kararlar miidurlugu
Say%: 6/1600

11-V - 1937
Biiyuk Millet Meclisi Yuksek Reisligine

10 - V - 1937 tarih ve 6/1575 sayili tezkereye ektir.
1936 mali yili umumi muvazenesine dahil bazi daireler biitQelerinde (641 053) liralik miinakale yapilmasi hakkindaki kanun layihasma bagli cetvelin bazi fasillarmda degisiklik yapilmasina
dair olan Maliye vekilliginin tezkeresi sureti sunulmustur.
Kanun layihasmm Biitge enciimeninde miizakeresi sirasmda bu degisikligin yapilmasma niiisa*
ade buyurulmasini dilerim.

Ba§vekalet vekili
Dr. It. Saydam

Basvekalete
6 - V - 1937 tarih ve 11111/68/1707 sayili tezkeremizle yuksek makamiarma sunulan miinakale
kanunnma ilisik cetvele gore, karsiligi Diiyunu Umumiye biiteesinin 225 nci faslmdan tenzil edilmek suretile Maliye biiteesinin 165 nci faslmin 1 nei (Faiz ve aciyo) maddesine 225 000 liranin
eklenmesi teklif edilmisti.
( S. Sayisi : 162 )

Yine ayni tertibten kafsilanmak iizere:
.1 —-• Biii miktarm 250 000 liraya, cikarilmasina,
2 — MilH M'iidafaa vekaleti kara biitcesinin SSti IICI (Nfakliyat) faslma 40 000 liranm eklermiesine liizum lulsrl oldugundaii; kanuii layihasnirn Biitce encumenince miizakeresi sirasiiida nazari
itibam alnimasr iein kcyfiyotjn Miiyiik Millet Meclisine bildirilmesine miisaade buyurulmasini arzeylerijii.
Maliye vekili
Fuad Agrah

Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitce Enciimeni

12 - V -1937

Mazfmla No. KXi
Esas No. 1/80H
Yuksek Reislige
1936 mali ydi umumi muvazenesine dahil bir
lusun daire biitcelerhide degisiklik yapilmasma
(1Mir olub Basvekfilet in 1J) mayrs 1937 Larih ve
6/1575 say ill tezkoresile Yuksek Mcclise sunn Ian
kanun layihasi ve bu layihada bazi degisiklik
yapilmasma dair Basvekfiletin 11 mayis 11)37 tarib. ve 6/1600 sayxli tezkeresi Maliye vekili ve
Milli Miidafaa vekaleti Levazim dairesi reisi haztr olduklari liable okundu ve konusuldu:
Bazi miistacel ve zaruri hizmetlerin ifasi icin
teklif edildigi anlasilan bu layiha Enciimenimizce esas itibarile kabul edilmistir.
Ankara mezarlrgi in§asi icin teklif olunan
50 000 liranin sene ieinde sarfedilemeyecegi anlasildigindan bu layihadan Qikanlarak 40 000
lirasmm Milli Miidafaa vekfdeti kara, kisini Mile,esinin nakliyat faslma ve miitebaki 10 000 lirasmin da 225 nei faslmdan tasarruf edilecegi anlasilan 15 000 lira ile birlikte 165 nci faslm

birinci i'aiz ve aciyo maddesine, teklif edilen
225 000 liraya ilave suretile tadili, alinan izahat iizerine, Encumenimizce muvafik goriilerek
layiha ve miinakale eetveli bu esas dahilinde
degistirilmis ve yeniden hazirlanan kanun layihasi Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yuksek Reislige sunulmu§tur.
Rcis
Burdur
.)/. *ST. Ozlmn
Balikesir
E. Adakan

M. M.
Trabzon
li. Karadeuiz
(Jorum
M. Cantekin

Izmir
II. Qatar

Kayseri
N. Kerven

Manisa
1\ Turkoglu

Mar as
Tiridoghi

Mus
H. Ataman

Mus
$. Qiloglu

Ordu
//. Yaim an

Sivas
R. (Jiner

A.

( S. SayiST : 162 )

Ka.
Istanbul
F. Oymen
(Jorum
E. S. Akgol

•

Yozgad
H. Icbz

fetiTQE ENCttsMIENtNtN TEKLtFt
1986 mail yih umwm muvazene kanununa dahil
Mr Jcwm derive biitgelerinde degisiklik yapitma*
smti dair kanun laifihast
MADDE i — 1036 mali yih muvazenei umumiyesine dahil bazi daire but^elerinin ilisik cetvelde yazili tertibleri arasmda 656 054 liralzk
miinakale yapilmi^trr.
MADDE 2 — Orman koruma te§kilatmda
istihdam edilecek subay ve gediklilerle erlerin
harozrah ve nakil masraflaw Ziraat vekaleti
1936 mali yllr butgesinin 833 ncii (orman ifletmesi) faslma mevzu tahsisattan odenir.
MCADDE 3 — 1931, 1932 ve 1935 mali yillarmda Hazine hesabi carilerine faiz ve mua-

mele vergisi olarak tahakkuk ettirilen ve bankalarca Hazineye borg kaydedilmis, olan mebalig, muhasebei umumiye kanununun 83 ncii
maddesinin (H) fikrasma gore, Maliye biitgesinde agilacak ge§en ve eski seneler mahsubati
faslma masraf keydedilmek suretile mahsub
olunur.
MADDE 4 — Bu kanun ne$ri tarihinden
mjuteberdsr.
MADDE 5 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Maliye vekili memurdur.

( Si. Sayisi : 162 )

CETVEL

S1.

H.

Tenzil edilen ZaminediUm
Lira
Lira

Muhassasatm nevi
$l7RAYi

DEVLET

86

2

Teshin

300

94

1

Tedavi ve yol masrafi ile Devletge teda vi ettirilmekte iken vefat edenlerin ecnaze masrafi

MAI AYE
165

VEKALETt

1 Faiz ve aciyo

250 000

DtfYUNU
219

225

337
1
2

VMVMtYE

Diiyunu umumiye senelik miirettebati ve meclisi idare masarifi olarak isabet eden

45 000

1934 muvazene kanununun 4 ncii maddesi mucibinee ('ikarilan bonolardan odeneceklerin faiz ve karsiliih

290 000

DAHtLIYE

339

300

VEKALETt

1437 numarali kanun mucibinee verilecek avans

2 000

Tenvir ve kuvvei muharrike
Teshin

1 000
1 000
Fasil yekunu

2 000

340

Merkez miiteferrikasi

349

2850 numarali kanun mucibinee koy ve mahallelerde yaptlacak askeri yoklamalarda bulunacak niifus memurlari harcirahi

1 216

Dahilde ve harigte olacak idari ve mahalli kongreler masraf
ve gonderilecek veya getirilecek memurlar harcirahi

2 000

350

2 000

JANDARMA
432
433

1

U. K.

Icar bsdeli

2 582

Daimi memuriyet harcirahi

2 000
( S. Sayisi : 162 )
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F.
434
439

2 000

Muvakat menmriyet harcirahi
1

442
445

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatm nevi

M.

4

447

Ia§e bedeli

49 054

Nakliyat

10 000
4 000

1493 sayili kanun mucibince verileeek ikramiye
Memleket dahil ve haricinde ucretli sihhi muesseselerde

te390

davi ettirileceklerin masrafi
1 464
449

Subaylara verileeek hayvan tavizi

452

Satin alma komisyonlari, dikimevi, jandanna
1
2

841

2

Tenvir

845

2

Stajyer talebe iicreti

847

ve

3 380
3 500

MlLLl

720
11 400

MttDAFAA

V. (KARA

KISMI)

Tayinat
Mahrukat, tenvir ve teshin

201 000
30 000

Fasil yekunu
885

300 000

umumi

Umumi masraflar karsiligi

1
3

402

VEKALETt

Enstitii ve laboratuarlar levazim ve i§letmeleri
masraflari

842

232
170

VEKALETl

Orta okullarla liseler ve ogretmen okullari igin fizik, kimya
ve tabii ilimler ders ve tecriibe aletlerile malzemesi mubayaa
bedeli

ZlRAAT

880

ve

muayene heyeti masraflari
Demirbas malzeme mubayaa ve tamir masrafi
Idare masrafi
Fasil yekunu

MAARlF
658

ambarlari

Hayvan mubayaa ve tazmini

231 000
50 000
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F.
886

M.

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatin nevi
Naleliyat

40 000

ASKEEl FABRlKALAE

V. M.

991

Maa§ati umumiye

1 500

992

1683 numarali kanunun 58 nei maddesi raucibince verilecek tekaiid ikramiyesi

1 500

1001

Daimi memuriyet harcirahi

300

1002
1004

Muvakkat memuriyet harcirahi
Yabanci memleketlere gonderilecek komisyonlar harcirahi

900
900

"Ocretli muhabere ve miikaleme bedeli

300

1007

YEKttN

11

«•»
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666 054

656 054

S.Sayisi:137yeek
Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 2 mart 1331
tarihii muvakkat kanuna muzeyyel 935 sayili kanunun I nci
maddesinin degi§tirilmesine ve bu kanuna bazi maddeler
eklenmesine dair kanun layihasi ve iktisad encumeni
mazbatasi (1/616)

Iktisad encumeni mazbatasi
T. 11. M. M.
Iktisad emciimeni
Karar No. 42
fisas No. 1/616
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Yiiksek Reislige
.16 - IV - 1937 tarihii Unuimi
Heyotte Orc'lu
mobusu A. Ihsan Tokgoziin verdigi takrir uterine eneiimenimize havale buyurulan (Ecnebilerin seyahat ve ikametleri
hakkmdaki 2 mart
1331 tarihii muvakkat kanuna miize^yyel 1935
sayili kanunun birinei maddesinin degistiri huesine ve buna bazi maddeler eklenmesine dair)
olan kanun layihasi Dahiliye vekili, Maliye vekaloti siyasi mtistesan, Emniyet awnum miiduru
ve takrir sahib i huzairile
miizakere ve tetkik
olundu,
Haricten gelecek ecnebilerin memleketiu emniyeti diisuncesinin miisaadesi nisbotinde kolayliklardan istifade ettirilmesi nazari itibare alinarak ona gore muhtelif maddelerde degisiklikler

yapdmasi enciimenimizee muvafik goriiliniis ve
hazirlanan yeni layiha Hmumi lleyete arzedilmek iizere yiiksok huzurunuza sunulmustur.
Ik. E. Reisi
Tekirdag
8. Kesebir
Afyon K.
lirec Tiirker
Zonguldak
//. Karabacak
(iiresun
M. Kdi('
Koeaeli
/. Diblan

M. M.
Hiresun
1. Sabuncu
tiiimiisane
E. 8. Tor
Zonguldak
Ksad
Sinop
V. K. Teagirsenk
Eskisehir
E. Sazak

Katib
Nigde
Dr. R. F. Today
Seyhan
K. Kusun
Maras
K. Kusun
Samsun
A. Tun ah

-
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iKTISAD BNCt^MENlNlN TBKLtPt
.Ecnehilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki
2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek kanun
layihasi
MADDE 1 — Hususi kanunlarma gore
ecnebilere verilecek ikamet
tezkereleri igin
Tiirkiyede 16 giinden iki aya kadar ikamet
edecek ecnebiler iig ve iki aydan bir seneye
kadar ikamet edecek ecnebiler be? Turk lirasi ikamet tezkeresi harci bdemekle miikelleftirler.
Bir seneden fazla ikamet etmek isteyen
ecnebilere, sekiz lira harg almarak en gok
iki sene igin ikamet tezkeresi verilir.
Aile sahibi olan ecnebilerin beraberlerinde bulunan karilan ve on sekiz yasmi doldurmamis gocuklan kendi ikamet
tezkerelerine
kaydolunur ve bunlardan harg aranmaz.
Ancak bu vaziyette olan kadm ve gocuklardan miistakil is sahibi olanlar ayrica ikamet
tezkeresi almaga mecburdurlar.
MADDE 2 — Talebe sifatile Tiirk mekteblerinde okumak veya resmi bir makamm
tavsiyesi uzerine sirf ilmi arastrrma ve galismalarda bulunmak maksadile Tiirkiyede ikamet edecek ecnebilerle Hiikumet, hususi idare ve belediyeler tarafmdan tetkikat ve vazife igin celb edilen ecnebilere birinci madde
mucibince verilecek ikamet tezkerelerinden
harg almmaz.
Multecilere ve hususi surette ilmi tetMkler
igin Tiirkiyeye gelen ecnebilere verilecek ikamet tezkerelerinin tamamen veya kismen hargtan
istisnasma Hiikumet salahiyetlidir.
MADDE 3 — Bu kanunun meriyeti tarihinde
Tiirkiyede ikamet muddetleri be§ seneyi gegmi§
olub senelik kazanglari 240 liradan az bulunan
ecnebilere verilecek ikamet tezkerelerinden miitekabiliyet §artile dortte bir nisbetinde harg alinir.
MADDE 4 — Musterek pasaportla grup
halinde ve seyahat maksadile Tiirkiyeye gelen
' ecnebiler iki ay miiddetle ikamet tezkeresi almakla miikellef degildirler.
Bu gibi ecnebiler Tiirkiyede ilk geceyi gegirdikleri han, otel, misafirhane, pansiyon ve
hususi evlerde en yakm polis karakollarmdan

tedarik edecekleri beheri be§ kuru§ krymetli
beyannamelerden iig niishayi doldurarak iki ve
sika fotografi ile birlikte 24 saat zarfinda bu
karakollara tevdi etmege mecburdurlar. Bu
beyannamelerden bir niishasi fotografli olarak
polisge vize edildikten sonra sahiblerine iade
edilir ve Tiirkiye dahilinde iki ay miiddetle
muteber hiiviyet vesikasi olarak kullanihr.
Beyannameler pula tabi degildir.
Grup halinde gelen ecnebilerden grup gittikten sonra ayrilarak Tiirkiyede kalacak olanlar hakkmda bu kanunun ve pasaport kanununun diger hiikiimleri dairesinde muamele yapilir.
MADDE 5 — Konferanslara, beynelmilel
sergilere ve kongrelere, milli bayram ve spor
§enliklerine i§tirak maksadile Tiirkiyeye gelecek ecnebiler iki ay miiddet igin ikamet tezkeresi almaktan muaftirlar. Bunlardan mii§terek
pasaportla gelenler dorduncii madde hiikiimlerine tabidirler.
Liizum halinde Hiikumet bu miiddeti alti
aya kadar temdid edebilir.
MADDE 6 — Triptik vesikalarile seyahat
eden ecnebiler iki ay miiddetle ikamet tezkeresi almaksizm Tiirkiyede kalabilirler. Bunlardan iki aydan ziyade ikamet edecek olanlar
birinci maddede yazili harglarm yansmi odeyerek ikamet tezkeresi almaga mecburdurlar.
MADDE 7 — Tiirkiyede ecnebi sefaret ve
konsolosluklan resmi memurlari ve aileleri miitekabil muamele §artile birinci madde hiikmiinden miistesnadir.
MADDE 8 — Harci verilmi§ ikamet tezkerelerini kaybettikleri tahakkuk eden ecnebilere asil tezkelerinin muteber oldugu miiddete
munhasir kalmak kaydile yeniden verilecek
ikamet tezkerelerinden birinci maddede yazilt
harglarm yarisi ahnir.
MADDE 9 — Ikamet tezkerelerinin bunlarda yazili miiddetin hitammdan itibaren on be§
giin iginde yenileri ile tebdil edilmeleri mecburidir.

(S. Sayisi : 137 ye ek ).

MiidAeti biten ikamet tezkerelerini me§ru
bir mazeret olmaksizm vaktinde harcini vererek
yenilemeyen ecnebiler hakkmda, hususi kanunlardaki cezai hukiimlerin tatbiki salahiyeti
mahfuz kalmakla beraber bunlara yeniden ikamet tezkeresi verildigi takdirde iki kat harg almir.
MADDE 10 — Ellerindeki ikamet tezkerelerinin miiddeti dolmadan tekrar avdet etmek iizere memleket haricine gidecek ecnebilerden ikamet tezkerelerini mahalli emniyet miidurliiklerine birakarak iig ay iginde dbnimis. olanlara ikamet tezkereleri geri verilir.
MADDE 11 — Bu kanunun muhtelif maddelerindeki istisnai hiikiimler harig olmak iizere
TiirMyeye viirutlan tarihinden itibaren on alti
gun zarfmda ikamet tezkeresi almaga mecbur
bulunan ecnebiler muayyen olan bu miiddeti iki
aya kadar tecaviiz ettirdikleri takdirde kendilerinden iki aylik bir ikamet tezkeresi harci esas
tutularak ii§ misli harg almir. Eger bu miiddet
iki ayi da tecaviiz ederse kendilerinden bir se-

nelik ikamet tezkeresi harci dort misil olarak
ahnir. Bu gibi yabancilar hakkmda hususi kanunlardaki cezai hukiimlerin tatbiki salahiyeti
mahfuzdur.
MADDE 12 — 27 tegrinisani 1926 tarihli ve
935 numarali kanun miilgadir.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun ne§rinden ewel ikamet tezkeresi almi§ olan ecnebiler kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir
ay icinde miiracaatla yeniden ikamet tezkeresi
almaga mecburdurlar.
Bu suretle tezkere almayanlar hakkmda ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 2
mart 1331 tarihli muvakkat kanunun 983 sayili
kanunla tadil edilen 4 ncii maddesi hiikmii tat*
bik olunur.
MADDE 13 — Bu kanun 1 eylul 1937 tarihinden muteberdir.
MADDE 14 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.

( S. Sayili : 1^7 ye ek ),

S. Sayisi: 150 ye ek
Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir fikra ilavesine
dair kanun layihasi ve Mill! mudafaa encumeni
mazbatasi (1/773)
Mill! Mttdafaa Encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Milli Mudafaa Encumeni
Karar No. 36
Esas No. 1/773
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Yttksek Refclige
1111 sayili askerlik kanununun 5 nci maddesine bir frkra eklenmesine dair olub Ibazi noksanlan ikmal edilmek uzere Heyeti Umuimiyeden
Encumeniimize iadesi riea edilen kanun layihasi
Milli Mudafaa vekilligi mustesarlarc ve Maarif
vekilligi memuru huzurunda tekrar goru^uldii:
Bu kanun layihasi ile mtinhasrran kara, deniz ve hava faibrikalarimizda teskil olunacak harp
sanayii smifina ayrilacak eratm mukellef tutulacakiari hizmet miiddeti tayin edilmefctedir.
Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizdeki sanatkar erat kendi siniflannm hizmet raiuddetlerine
tabi olduklarindan Hukumetin esbalbi imucifbesinde ibeyan edilen sanat krta ve mtiessese tiaibirlerile bu layiha hukmuniin birlestirilinesinin tasrihine luzuim hasil olmustur.
Bundan Ibaska sanat okullarrni muvaffakiyetle
ikmial edenlerin sanat bilgileri ve orta tahsilden
daha yuksek tahsil derecesine sahib olmalari diisuncesile bu okullar mezunlarmdan olub askeri
fabrikalardaki (Kara, deniz, ve hava) harb sanayii smifina ayrclacaklarm hizmeti muvazzafalarcnm bir bu<juk sene olmasi? adalete ye bu okullara

karsi Turk gencUgkide hasil olan siddetli eempatinin muhafazasina uygun gorulimis ve buna
gore kanun
layihasmda degisiklik yapilmistir.

Bu suretle sanat okullan mezunlanndan harp
sanayii smrfma aynlib bir bucuk sene hizmete
tabi tutulacaklann ellerindeki orta ehliyetnameye
gore dorder aylik talkn, terbiyelerini piyade
alaylarmda yaptiktan sonra mutebaki muddetlerini de askert fabrikalardaki (Kara, deniz ve
hava) harp sanayii smrfmda istihdamlan Bncumenimizoe muvafik gorulmiis ve yeniden tanzim
edilen kanun layihasile Saym Heyetin tasvibine
arzedilmek iizere Yuksek Baskanliga sunulmustur.
M. M. En. Reisi
M.M.
Ka.
Diyarbekir
Snusun
Erzurum
K. Sevuktekin
#. Kogak
B. Barktn
Elaziz
Antalya
Balikesir
C. Mengilibdru
C. Esener
A. 8. Ohkay
Erzurum
Kirsehir
Kocaeli
A. Akyiirek
L. M. Ozdes
N. Bomtik
Yozgad
Bilecik
Tekirdag
C, Aral
R, Apak
8. "Bozok
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MlLLt MlDAFAA ENCUMENtNlN TEKLlFl
1111 sayili askerlik ktanununun 5 nci inJmddesine
bir fikra ildvesi hakkinda kfanun layikasi

MADDE 1 — 1111 sayili askerlik kariununun
5 nci maddesine asagidaki ftkra eklenmistir:
Harb sanayii (Kara, deniz, hava fabrikalari)
smifmda muvazzaflik miiddeti iki bucuk senedir. Ancak sanat okullarmdan mezun olub da
barb sanayii smifma ayrilacaklarm muvazzaf-

lik miiddeti bir buguk senedir.
MADDE 2 — Bu kanun ne^ri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S. Sayisi : 150 ye ek)

