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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Avukatlık Kanununun 3 ve 4 ncü maddele
riyle 18 nei maddesinin yorumlanması hakkın
daki Başbakanlık- tezkeresine dair Adalet Ko
misyonu .raporunun 3 ncü ve 4 ncü maddelere 
ait kısmı ret ve 18 nci madde hakkındaki kısmı 
kabul olundu. 

4448 sayılı kanunun ikinci maddesinin değiş
tirilmesine ; 

Bina Vergisi Kanununun 34 ncü maddesinin 
değiştirilmesine; 

Meslekî hastalıkların tazmini hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmeye,; 

Sınai müesseselerde hafta tatili yapılması 
hakkındaki Milletlerarası Sözleşmeye ve 

Ücretli İşbulma Bürolarının kapatılması 

hakkındaki Milletlerarası Sözleşmeye katıl-
mıya ve 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına dair olan kanun
lar kabul olundu. 

Avukatlık Kanununun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi bir müd
det görüşüldü ve 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Konya Samsun İçel 
T. F. Sılay N. Fırat Dr. M. Berker 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Belediyeler ve bunlara bağlı müessese

ler ve Belediyeler Bankası memurları emekli 
sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/551) (İçişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına) ; 

Tezkereler 
2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 

maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı ka
nunun geçici birinci maddesinin yorumlanması
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/315) 
(Bütçe Komisyonuna) ; 

Raporlar 
3. — Çırağan Sarayının bina ve arsasiyle 

birlikte İstanbul Belediyesine parasız olarak 
devri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/541) 
(Gündeme). 

4. — Sıtma Savaşı hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/547) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaitay. 
KÂTİPLER : N. Fırat (Samsun), V. Uzgören (Kütahya). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Suat Hayrı Ürgüb-
lü'nün Gümrük ve Tekel Bakanlığından çekil
mesi üzerine yerine Ticaret Bakani Raif Kara-

— 126 

deniz'in vekil olarak tâyin olunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/216) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
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vardır, okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri Milletvekili Suat Hayri Ürgüblü'nün 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından çekilmesi, ka
bul edilerek, yerine, Başbakanın teklifi veçhile 

Ticaret Bakanı Raif Karadeniz'in vekil olarak 
tâyini onanmış olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
îsmet înönü 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4..— GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt Sandığı 
hakkındaki 3137 sayılı kanuna bazı hükümler ek
lenmesine ve bu kanunun 15 ve 25 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/326) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşmseidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü Memurları Emeldi Sandığı hakkın
daki 3137 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı mad

deler eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî kadro
larında gösterilen ve 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesi konusuna giren hizmetliler de 3137 sa
yılı kanun hükümlerine bağlıdır. Bu gibiler hak
kında 3137 sayılı kanunun 5 nci maddesinin il
gili fıkraları hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3656 sayılı kanunun 6 ve 13 
ncü maddeleri konusuna giren görevlerde bu
lunanların emekli keseneği, tahsil durumlarına 
ve hizmet sürelerine nazaran 3659 sayılı kanun 
hükümlerine göre bulunmaları gereken derece 
aylığı tutarı üzerinden hesap edilir. Bunlar yük
selme sürelerini doldurdukça hakettikleri dere
ce aylığı, keseneklerine esas olur ve emeklilik 
işlemlerinde bu ücretler esas tutulur. 

Bu kanunun birinci maddesinde yazılı olan
ların almakta oldukları ücretler, 3659 sayılı ka
nunda yazılı derecelere göre muadili derecele
ri bulunarak haklarında bu derecelerde bulu-

[1] Birinci görüşülmesi 34 ncü Birleşim tuta-
nağındadır. 

nan memurlar gibi ve birinci fıkra hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

Ancak bu şekilde işlem yapılması kendilerine 
bu kanun hükümleri dışında bir hak vermez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 16 Ağustos 1306 tarihli idarei 
mahsusa emekli tüzüğünün yetimler arasında 
aylık münakalesine ve iadeten tahsisine ilişkin 
hükmünün uygulanmasında 1683 sayılı kanunun 
64 ncü ve bu tüzük gereğince bağlanmış aylık
lardan aslı üç liraya kadar olanlar hakkında da 
keza 1683 sayılı kanunun 50 nci maddesi esas
ları dairesinde işlem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — idarei mahsusa emekli tüzü
ğüne göre emekliye ayrılarak emekli aylıklarını 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü bütçesinden almakta bnL'iuaı emek
li, dul ve yetimlerin aylıklarına 2243 savdı ka
nunun 15 nci maddesi gereğince yapılan zamlar, 
3835 sayılı kanunun birinci ve üçüncü ve 4464 
sayılı kanunun birinci maddeleriyle ktroA edi
len miktarlara çıkarılmıştır. 

4464 sayılı kanunun 4 ncü ve 5- nci maddele
ri bunlar hakkmda da uygulanır. 

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

MADDE 5. — 3137 sayılı kanunun 15 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sandıktan bağlanan aylıklar ile 1306 tarihli 
tüzük ve 1325 tarihli Tekaüt Kanunu ile 1683 sa
yılı kanun hükümlerine göre Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme idaresinden verilecek aylık, 
üç ayda bir, peşin olarak verilir. Peşin verilen 
aylıklar ölüm halinde geri alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 3137 sayılı kanunun 25 nci 

* - 1 2 7 —• 
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maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Emekli aylıkları hizmet sürelerine göre aşa
ğıdaki cetvelde yazılı nispetler dairesinde tahsis 
edilerek ödenir. 

Emekliye ayrılacak me
murun emeklilikte esas 

tutulması gereken son 
aylığının % nispeti Eğlemli hizmet süresi 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 
56 
58 
60 

Şu kadar ki 
nacak emekli a 
olan bir alt .der 

, bu 
yiığı, 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha faz

lası 
madde hükmüne göre bağla-
eğlemli hizmet süresi aynı 

ecedeki Devlet memumuruna 1683 
sayılı kanun gereğince bağlanacak emekli ay
lığını geçemez. Ancak, son bulunduğu derecede 
iki yükselme süresi dolduranlara bulundukları 
derece üzerinden emekli aylığı bağlanır. Dul ve 
yetim aylıkları 

BAŞKAN -
Kabul edenler.. 

da bu hükme göre hesap olunur. 
- Mf ddeyi oyunuza sunuyorum. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte: 

A) Birinci maddede yazılı çeşitli hizmetlile
rin 4644 sayılı kanunun geçici ikinci maddesinin 
1 - 7 işaretli fıkralarında yazılı görevlerde; 

B) Tine birinci maddede yazılı çeşitli hiz
metlilerle 4644 sayılı kanunun geçici ikinci mad
desinin A, B, C, D ve E frkralarmda saymlaııla-

rın, satmalına veya sair suretle Devlet Deniz
yolları ve l imanları îşletme Genel Müûdrlüğü-
ğüne intikal edip 4222 ve 4644 sayılı kanunların 
dışında kalmış bulunan vapurculuk şirketi, Ha
liç Şirketi geçici idaresi ve Sosyete Şilep ve Şir-
ketihayriye İdarelerinde; (4697 sayılı kanunun 
5 nci maddesinden faydalananlar hariç). 

Aylık ücretli daimî görevlerde geçmiş hiz
met sürelerinden ençok on yılı, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bağlıyarak 6 ay içinde 
ilgili daire ve sandıklara başvurarak 4644 sayılı 
kanunun geçici 3 ncü maddesinde yazılı esaslar 
dairesinde borçlandırılmaları şartiyle eğlemli 
hizmet sürelerine eklenir. 

Bunların borçlandıkları miktarlar, başvurma 
süresinin bitmesinden iki ay sonraki aylık veya 
ücretlerinden başlamak üzere ve 4644 sayılı ka
nunun geçici 3 ncü maddesinde gösterilen şe
kilde tahsil olunur. 

Bunlardan 3137 sayılı kanunun 41 nci mad
desi hükmüne .göre % 2 aidata bağlı tutulmuş 
olanların % 2 leri - bundan sonra haklarında 
mezkûr madde hükmü uygulanmamak şartiyle -
bu maddeye göre borçlandırıldıkları miktardan 
indirilir. 

Bu madde ile eri çok on yıllük hizmeti, eğlemli 
hizmet süresine eklenmesi kabili edilen görevler
de bulunmuş olupta bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce herhangi bir sebeple ayrılmış 
olanlardan bu maddenin (A) ve (B) fıkraları 
çerçevesine giren bir hizmete tâyin edilecekler de 
tâyinleri tarihinden başlıyarak altı ay içinde baş
vurmaları şartiyle bu madde hükmünden fayda
lanırlar. 

Yukarıki fıkralara göte borçlanılacak sü
reler ile sair kanun hükÜTöîerine göre borçlanana 
suretiyle eylemli hizmet «ürelerine eklenen süre
lerin mecmuu on yılı geçemez. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 2. — % 2 emekli kesene
ğine bağlı bir hizmette iken bu kanunun yayımı-
tarihinden evvel % 5 kesenekli hizmete girmiş 
olanların % 2 keseneğe karşı olarak geçen hizmet 
süreleri hakkında da yukarıki birinci geçici mad
de hükmü uygularnır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Ek 
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

GEOÎOÎ MADDE 3 : — 8137 sayılı kantta 

128 
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mm. 43 «ei madesörâr birinci ve 3683 saydı ka-
imrmi 17 aci maddesinin (B) fıkraîaa-ı geee-
İİBtöe fcaldanfeüş Seyşrisefain İdareyle TsfeBffiye 
Gteöel MUdürtüğünde geçen hizmetleri 15 sene ve 
tâftha fazla olması ddayrsiyle bu hizmetleri de ye
ni Manotlerine eklenmeiî suretiyle kaldırılmış 
I8»rej:«fdeki son ayhkiarı üzerinden 1683 saydı 
teınşıfc hüküsntlerine göre emeklilik hakkı tanınmış 
olanlardan bu kanunun yürülüğe girdiği tarihte 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğünde müstahdem bulananların emek
lilik hakkında aşağıdaki esaslar dahilinde 3187 
sayılı kanun hükümleri uygulanır. 

A) Yukarıda yazık olanların kâldasrimış 
Seyrisefain ve Tahlisiye İdarelerinde ö«el M-
kümlerine göre «B&eklaye bağlı ©laarak geçen ey
lemli hizmet süreleriyle Denizyolları ve Akay 
îşletmehari Fabrika ve Havadar Müdürlüğüflâe, 
Deöizbankta ve Devlet J^nkyööarı, Devlet lai-
manları İşletme Geııel Müdürlüklerinde ve şim
diki idarede emekli kesintisine bağlı olmıya-rak 
geçen eylemli hizmet süreleri bu kanunan yürür-
iütaniı&n aıonra t ^ s^ t^e bağlı olarak gteçecek 
nimet sürelerine ekleöir. 

B) Bunlasın (A:) i fewmda gösterilen ida
re ve işletmelerde göçen -fcUmet küreleri içinde 
rölmış oldukları aybk ««İlan ve üeret tutarları 
^efelmtösın # W & ©e$et !I^aJ«$roÜftrı m fci-
snftulaıu tşîettne Gmel Müdürlüğü MtseaiiMfen 
Sl&jfeimjin yürfisi^e «gir&r gkraee toptan *antfeğa 
deftir. 

BAŞKAN — Dsğjşticge j*cfefcur, ̂ maddeyi -e^u-
mm>Bmxty&Tvm: Kafeftl benler . . . Kabul «tmi-
y enler . . . KaböLeclöfeöftir. 

OTÇt€tf MADBE 4. — Bu kanunun geçici 3 
%öü maddesinde yazılı 've ©evtet DenizyoHftrı 
•te Efratları ^lötme J&eriel Müdürlüğünden san
ı ğ a y^ırtlaeik paranın geöikîttesi, memur 
%&kiarıriın B^lanrniasHü ve ödenmesini dUrdtır-
B*az. 

m^£3&1 •—Beğfiftif ge yoktur, -maddeyi >oyu-
<n1&ft*£ttnıryortraı: K a M benler . . . B&bul «ötmi-
yeriler . . . Ktibul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 28 Şubat 1946 tari-
hinçle yürürlüğe girer. 

ÎBAŞKAN — Kabul edenler . . . Kabul etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

M^sBE 8. — >Bu kanunu ©akfeölar 'Kurulu 
y&rtıwn.'. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Kabul etmi-
yoiâe* . . . Sâbtfl edHmfştir. 

Tasarısın tümünü yüksek oyunuza sunuyo-
mm: Kabul t&evfer . . . Kabı*! eteuyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

%• —: ınebâfaı ve Amasra Umanlarının ya
pımı için gelecek yulara geçici yükenmelere gi-
r^lmssi hoikkğnda kşmm Umrıst ve Baymâırlik 
m Bütçe Koms&onlan raporları (1/524) [1] 

BÂŞKAK — Tasarının 2 nci görüşümü yapı
lacaktır. Maddeleri okuyoruz. 

&M%oltt ve Ama«ra limanlan yapımı için gelecek 
f^tera geg&i yflteiemîneifebe girişilmesi hakkmda 

kanun 

MADDE 1. ~ inebolu ve Amasra limanların-
daki dalgakıranların onarılma ve uzatılmaları 
ve bu umanlarda yanaşma yerleri, tarama ve 
limanla ilgili diğer işlerin yapılması için yıllık 
ödeme miktarı {900 000) lirayı geçmemek üzere 
-üç .buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
fgeçiei yüklfiömelşre ;girişmşğe Bayındırlık Ba-
ka&Uğı ve faizleriyle birlikte bu miktara kadar 
jbono çıkarmağa Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
,edenier... £EtmiSJenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işler 
için gerekli ftdenek Sütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli t^etvelin Baymdîrîık Bakanlığı kısımları
na konur. 

BAŞKA'N — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
3£atraî 'edenler... Etmiyienler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Amasra'da dalgakıran tamir 
ve inşası için gelecek yıllara geçici taahhüt ic
rası hakkındaki 7 . VII . 1939 tarihleri ve 3715 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 ,— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe :girer. 

BAŞKAN —̂ Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul .«denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MM)ÖE 1>. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık fBateaftları Sürütür. 

'[1] birimi gömşmesi M ncü birle§im tu-
taMtğındttdır, 

- S 8 9 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 1 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

3. — Erzurum Milletvekili Aziz AJcyürek'in, 
Avukatlık Kanununun 21 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/73) 

BAŞKAN — Bu tasarının birinci maddesi 
geçen oturumda müzakere edilmeye başlanmıştı. 
ve madde üzerinde söz almış arkadaşlardan dört 
arkadaş kalmıştı. Şimdi bunlara sırasiyle söz 
veriyorum. Ekrem Oran. 

E. ORAN (izmir) — Arkadaşlar, ben geçen 
defa maruzatımı tamamen arzetmiştim. Yalnız 
Sözcü arkadaşımın yine geçen celsedeki beyanları 
üzerine söz aldım ve onun cevaplanmasına kar
şı maruzatımı bir kere daha yüksek huzurunuzda 
arzetmek için kürsüye geldim. 

Efendim, bizde başkâtiplikler için ayrılan 27 
kadro vardı ki bunların hepsi kadın olan mek
tep mezunlarına mahsustur. Binaenaleyh, bu 
yerlerde erkek arkadaşlarımızın staj yapmaları 
için imkân ve ihtimal yoktur. Zaten Hukuk 
Mektebinden mezun olduktan sonra kendileri 
için hâkimlik dururken başkâtipliğe tâyin edil
melerine de imkân ve ihtimal yoktur; kendileri 
tarafından böyle bir talep vukuu da mümkün 
değildir. Yalnız arkadaşım demişlerdi ki, Hâ
kimler Kanununda, askerliğini yapmadıkça hâ
kim kadrosuna alınmaya imkân olmadığı için 
bilmecburiye memuriyetten madut olan diğer hiz
metlerde kullanılmaktadırlar. Onun için burada 
geçen müddetlerinin staja mahsubu bu arkadaş
ların istikballeri noktai nazarından lâzımdır. 
Bendeniz bunun da ihtimal dâhilinde olmadığını 
zannediyorum. 

Çünkü arkadaşlar; Adalet Bakanlığı yalnız 
kendisinin burada leylî olarak tahsil ettirdiği 
veyahut Avrupa'ya gönderilip orada tahsil ettir
mesi dolayısiyle hizmeti mecburiyeleri olan ve 
buraya geldikleri zaman askerliğini henüz yap
mamış olanları hâkim kadrosuna ııakledemediği 
için ve kendilerine üç ay zarfında bir hizmet tek
lif etmek mecburiyetinde bulunduğu için bunla
rı böyle müstakil icra memurluklarında veya •mu
avinliklerinde istihdam etmek mecburiyetinden 
dolayı vazife vermektedir. Bunlar çıktıktan son
ra sekiz sene veyahut Avrupa'daki tahsil müd
detlerinin iki misli hizmeti mecburiyeleri bulun- | 
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duğu için bu müddet zarfında askerliğini ifa ede
rek hâkimlik sınıfına geçmeleri imkân dâhilinde 
bulunduğu için bu suretle stajlarını ikmal et
melerine mahal olmadığına kaniim. Bu sebeple 
zaten biz hâkimliğe tâyin olunacak mektebi hu
kuk mezunları bulunmazken böyle tâli memuri
yetlere hukuk mezunu bulacağız diye düşünmek, 
herhalde yerinde olmıyan bir mütalâa olsa ge
rektir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Faik Barutçu. 
F . A. BARUTÇU (Trabzon) — Efendim ben

deniz geçen toplantıda bu mazbatanın yazarı 
Hulki Karagülle arkadaşımın staj müessesesine 
âdeta hiç lüzum yokmuş gibi fikirler, oraya kadar 
gidecek genişlikteki mütalâaları üzerine söz al
mıştım. Kanaatımca bu mevzuda bir dâvanın 
avukatları gibi işi sade bir taraftan tutmamak 
lâzımdır, işin mahiyeti hakikatini olduğu gibi 
açıklamalı, Yüksek Meclis vaziyete vâkıf olmalı 
ve huzur içinde reylerini istimal etmeli. Ancak 
bu sayede isabetli bir karara varabileceği kanaa-
tındayım. 

Evvelâ mevzu ile ilgilenişimin müsaadenizle 
sebebini arzedeyim. Avukatlık Kanunu; hakika
ten Cumhuriyetin adlî ıslahat yolundaki en güzel 
eserlerindendir. Yerinde bir tavsif ile söyliyebili-
rim ki, bir inkılâp kanunudur. Çünkü telâk
kileri değiştirmiştir. Avukatlık meslekine âmme 
hizmeti mahiyetini haiz bir meslek nazariyle 
bakmış öyle bir mevki vermiştir. Mazbut bir 
ahlâk, meslekî bir bilgi ve sonra da ihkakı hakta 
hâkime yardımcılık, en sonra da, efendice bir 
ücret; en güzel esaslarıdır kanun ve bu esaslar 
etrafında da güzel kayıtlar derpiş etmiştir. 

Meslekî bilgiye, staja lüzum yoktur denilebi
lir. Bu bir mülâhazadır. Bir mülâhaza olarak 
dinlerim. Amma, staj müessesesine lüzum var
dır, onu muhafaza edelim dedikten sonra; onu 
gerektiren prensiplere uygun olmıyan zıt ve em
sali gösterilemiyecek istisnalara gitmek dâvayı, 
müdafaa edilemez bir hale kor. izah edemezsin, 
karşmdakini ikna edemezsin. Hangi zarurettir, 
bunu göstermek lâzımdır. Hangi zarurettir ki, 
hangi noksanımızdır ki, senelerdenberi tatbik 
edilmekte olan ve mesleki hakikaten kemal yolu
na doğru götürmekte bulunan bir kanunun güzel 
prensipleri üzerinde adımlarımızı geriye doğru 
almak lüzumunu bize telkin etmiş olsun. Bunu 
aradım, fakat esbabı mucibede göremedim. Gör
düklerimi şimdi arzedeceğim. Neler gördüm: 
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Evvelâ diyorlar ki, mektebi hukuk mezunu, hu
kuktan mezun olan bir kimse beş sene bir mah
kemede başkâtiplik yaparsa, beş sene zabıt kâ
tipliğinde bulunursa artık stajdan istisna edil
meli. Doğrudur. Bir hukuk mezunu beş sene 
bir mahkemede başkâtip olarak hizmet görürse 
veya beş sene zabıt kâtipliği yaparsa, onu ayrıca 
staja tâbi tutmıya lüzum yoktur, esasen o sta
jın ta kendisidir. Doğru amma realitede böyle 
bir misal var mı? Bir hukuk mezunu gider de 
bir mahkemede beş sene zabıt kâtipliği yapar mı ? 

Çalışma Bakanı arkadaş arıyor, yüksek tahsil 
görmüş genç eleman arıyor, şuraya buraya tâ
yin etmek için. Hangi adam Hukuk Fakülte
sinden mezun olacak da, ondan sonra gidecek 
beş sene başkâtiplik yapacak? Bunun realitede 
misali yoktur. Buna bir esbabı mucibe lâzım. 
Nedir bu esbabı mucibe? Efendim; askerliği ara
ya giriyor da bu suretle yıllarca teehhüre uğru
yor ve o zavallı arkadaş hâkim olamıyor. Kâtip
likte kalıyor. Günah değil mi? Bu sefer insan 
acaba filân diye düşünüyor. Halbuki realitede 
şu vardır, ne vardır? Adalet Bakanlığına bugün 
askerliğini yapmamış bir adam müracaat etse, 
Bakanlık bunu tâyin edemez. Yalnız mecburi 
hizmete tâbi ise Adalet Bakanlığı, müracaat ede
ne askerliğini yaptın mı diye soracak, yapmamış 
ise Memurin Kanununda böyle bir lüzum ve za-
ru olduğu için, üç ay zarfında bunu tâyin etmek 
mecburiyetinde olduğundan bunu hâkim yapamı
yor, alıyor adaylıkta kullanıyor. Güzel. 

Namzetlikte kullanırken, askerlik müddeti 
geldi mi, gidip askerliğini yapacak. Neden? 
Çünkü, mecburi hizmet var, Devlete karşı, 
taahhüdü var. Yapmak lâzım. Yani bir kimse
ye, mecburi hizmetini yapmadan gel sana avu
katlık hakkı veriyoruz mu diyelim. Bir defa 
ona Devlete karşı vecibesini yerine getirmek 
külfetini niçin tahmil etmiyelim. 

Arkadaşlar, bir şey arzdeyim, birkaç sene 
evvel idi, Devletin parasiyle Avrupa'da teknik 
tahsil yapmış ve gelmiş bir genç avdet ettik
ten sonra beni görmüştü, şöyle birşey söylemiş
ti, demişti ki bareme nazaran verilen maaşlar 
şuna, buna nazaran pekte tatmin edici değildir. 
Ben dışardan iş bulma imkânlarını da elde ede
bilecek vaziyetteyim, ticari işler çok kazanç te
min ediyor, benim yapacağım bir şey maddi te
minat olan şu parayı verip ticarete başlamaktır, 
demişti. Ben dedim ki; genç arkadaşa; güzel 

söylüyorsun maddi teminattan kurtulmanın yo
lu var amma ahlâki teminattan nasıl kurulacak
sın. Sen kendi paranla okuyamıyacak vaziyet
te iken Devlete müracaatla, Devlet seni yolla
mış okutmuş. Şimdi sen Devlet hesabına hiz
met etmek vecibe ve taahhüdü altındasın. Bu 
senin için ahlâki bir vecibedir, bundan nasıl kur
tulacaksın ? 

Arkadaşlar, mecburi hizmet taahhüdünü ye
rine getirmenin ahlâki bir vecibe olduğu terbi
yesini telkinle mükellefiz. Bu terbiyeyi telkin 
etmeliyiz. Ben, maddi tazminatı verince salı
vermek değil, daha çok taaassup gösterilmesi 
taraftarıyım. Bu bir ahlâki terbiye meselesidir, 
onu mutlaka telkin etmeliyiz. Ondan sonra baş
ka sahalarda çalışmak imkânını bulabimelidir. 
Şimdi Adiye Bakamğma karşı mecburi hizmeti 
bulunan bir arkadaş askerliğini de şu ve bu sebep
lerle yapmamak imkânını bulmuş olan, bir kimse 
efendim ne yapayım geç kaldım, şöyle oldum, böy
le oldum, bana avukatlık yapmak imkânını veriniz 
derse ben nasıl onun işini teshil ederim. (Ret, 
ret. sesleri). Bana dekanlık yapmış arkadaşla
rımdan birisi söyledi. Bir kimse istese şu ve bu 
suretle yirmi dokuz buçuk yaşma kadar asker
liğini geri bıraktırmak imkânını buluyormuş. 
önce gidip askerliğini yapsın. Sonra hâkimlik 
yapsın sonra, avukat olsun, ne olursa olsun. 
Realitede böyle bir ihtiyacın tevlit ettiği bir za
ruret te yokmuş. Benim kanaatim şudur: Yük
sek Meclisten herhangi ihtilaflı konu mevzuuba-
his olurken hiçbir noktası kapalı kalmamalıdır. 
Hepsi açıklanmalıdır. Tek bir kimse varmış, 
o tek arkadaş askerliğini yapmış, yapmamış. Me
sele o değil, hâkim olamamış. Bunun sebebi 
de başından bir kaza geçmiş ve mahkûmiyete 
uğramış... Onun için hâkim olamaz kannatine 
varmışlar. Olurdu, olmazdı diye içtihatlar olmuş 
ve nihayet olur denildiği zaman zavallı adam 
kırkı geçmiş ve daha da hâkim olamıyorsa, böy
le olursaya kalıyor. Mesele bu! Tıpkı soğan ka
buklan gibi, atarsınız, atarsınız nihayet öz mey
dana çıkar. Eğer bu arkadaşın avukat olması 
lâzımgeliyorsa bir fıkra ilâve edersiniz olur bi
ter. Fakat başkaları da var. Efendim, siz bu 
adamı kapıdan almıyalımı pencereden alalım di
yorsunuz, amma onu pencereden alırken o yalnız 
gelmiyor ki, bacaklarına takılan daha bir çok 
kimseler var, onlar da beraber geliyor. Çekebi-
lirsen çek. (Doğru doğru sesleri). Efendim, bir ta-
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ne daha, evvelce istisna edilmiş bazıları var. Me
selâ Hukuk Mektebinde medeniye profesörü, ce
za profesörü filân, doçentleri de dâhil. Şimdi 
bütün hukuk ilmi profesörleriijâve,ediliyor. -Tek
lif sahibi arkadaşnnın bir noktada hakkı yar, 
diyor ki, a iki gözüm efendim, siz s^r medeniye do
çentini istisna etmişsiniz, şu ceza doçentini is
tisna etmişsiniz. Şimdi bir arkadaş vardır, Av
rupa'da tahsil görmüş, nazari bilgisi yerinde. 
Niçin bunu da istisna etmiyorsunuz? Doğru, 
ilâve etmek lâzım: Eğer nazari bilgi kâfi ise .sta
jı kaldırmalı, Halbuki nazari.bilgi kâfi mi? Bir 
şey sorarım, Hulki Karagülle arkadaşnnın beni 
söz almağa sevkeden mütalâaları arasında bir 
nokta da şudur: Diyor ki, y^şek^ukuk,kültürü 
kâfidir. Peki yüksek hukuk kültürü kâfidir. 
Peki yüksek hukuk kültürü kâfi ise benim Üni
versitem, buradaki Üniversitem yarm en yük
sek üniversitelerin derecesine gelecektir. Be
nim hedefim budur. Peki böyle yüksek kültür 
veren bir müessese haline geldiği zaman stajı; Sal
dıracağım mı? Yani nazari bilgi kâfi diyeceğim 
mi? Başka bir sual, bugün Avrupa üniversitele
rinden mezun olan bir kimse orada stajsrz, avu
katlık yapabilirini? Yüksek nazariye, kültür kâ
fi mi? 

Eh, Avrupa üniversitey inden mezun plan bir 
adam orada staj sız avukatlık yapanuyprsa ne 
hakla benim cemiyetimde yapabilir demek doğru 
olur mu? Yani benim̂ ^ cemiyetime yukardan aşa
ğı doğru bakmam mantıki midir, doğru mudur? 
Olmaz. 

Hakikat şudur arkadaşlar; iyi bir avukat ol
mak için yüksek, nazari kültür; evet yüksek na
zari malûmat lâzım. Avukatlık Kanunu onu 
şart kılmıştır, yüksek tahsil istiyor. Sonra bir 
şey daha istiyor, tatbikatın, tecrübenin incelik
leri var, misal arzedeyim: Yüksek Heyetinizde 
iki sene evvel miydi zannederim, yalıut İnc i dev
rede, Adalet Komisyonunda bpyle, bir ta$il vesile
siyle söylemişlerdi; bir doçent stajjnjyapn^ış, gel
miş, fakat imtihanda kazanamamıştır. 

.Bildiğim diğer iki vakayı arzedeyim; bir ta
nesi rahmeti rahmana kavuşmuştur, bir profesör 
avukat, ayrı ayrı bildiklerimin dâvasını tatbikat; 
bügisindeki noksanı yüzünden kaybedilmeğe mah
kûm etmişlerdir. Tatbikat bilgisi başka bir şey
dir. Binaenaleyh, nazari bilgi lâsjm, meslekin 
tecrübeleri de lâzım, hususi başka bir istidat 
da istiyor, mükemmel bir avukat böyle ölür. 

I Şimdi ötekilerin nazari kültürlerinden istifa
de lâzımdır. Nitekim istisna etmiş Kanun; Me
deniye profesörünü istisna etmiştir, ceza profesör
lerini istisna etmiştir. Bari, istisnalan zaruretle
rin miktarmca hasretmeli, kasretmeli. Nazari kül
türü fazla diye tevsi ettiniz nü; bir şey daha ar
zedeyim sizlere, vilâyetlerden birinde staj ya
pan bir arkadaş bana geldi. Avrupa tahsili 
görmüş, Maliyede bir memuriyeti varmış çekilmiş, 
avukatlık yapacak, staj görüyor. Onun da naza
ri kültürü fazladır, zavallı o arkadaşın ne güna
hı var? Efendim prensiplere dayanan mülâhaza
larla iş olur. Denir meselâ, ne denir? Bu staj 
müessesesi bizim memleket için, koyduğu kayıtlar 
itibariyle tadile lâyıktır. İki sene fazladır. Bel
ki bilmem daha az mümkün olabilir. Çünkü o 
arkadaş, iki sene diyordu, iki sene staj hakikaten 
çok ve müşküldür. Sonra gelir de yoktur, müş
külâta uğruyoruz diyordu. Anlarım, prensip 
üzerinde durur ve iki sene fazla. Bunu bizim 
memleketimizde bir seneye indirelim ve mahke
melerde yaptıralım ve hattâ bunlara bir de gelir 
temin edelim, aynızamanda bakanlık da bun
lardan istifade etsin. Amma rica ederim, şahsi 
mülâhazalara dayanan tadillerin, tedvinlerin ya
pacağı tepkinin mânevi mesuliyeti, vebali me
seledir. Onun için, eşit muamele olursa hiç kim
senin bir şey söylemeğe hakkı olmaz. Amma bi
rini tutarsın, pencereden alırsın, öteki zavallı 
kapıda bekler. Bence bunlar doğru şeyler değil
dir. 

Üçüncü bir şey daha diyorlar . . . . 
H. F. ATAÇ (Gümüşane) — Beşinci oldu. 
F. A. BARUTÇU (Devamla) — Diyorlar ki; 

vatandaşlığa, kabul edilmiş olan bazı kimseler var 
dışarıda avukatlık yapıyorlardı, bizim memleket
te de yapsın amma benim vatandaşıma verdiğim 
haktan ziyade benden hak talep edemez. Benim 
mahkemelerimin hepsinde avukatlık yapacak mev
kide ise vesikalarını getirsin yapsm amma be
nim vatandaşıma verdiğim hakkı nasıl benden 
isterler. O da olmaz. 

Binaenaleyh bu şekilde bir vesika getirmesi 
lâzımdır. Bu vesikayı getirsin hay hay. 

Hulâsa arkadaşlar, ben baktım şöyle bir tet
kik ettim, arkadaşımızı da dinledim, bakıyorum 
ki Adalet Komisyonunda ekalliyette kalan arka
daşlar bir prensipin muhafazası taraftandırlar. 
Bir tarafta prensiplerin muhafazası yar, bir ta-

I rafta prensipler üzerinde amma prensip mülâha-
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zalaıı olmaksızın işi genişletmeğe taraftar olan- I 
lar var. Kanaatımca eğer onlar işi prensip üze
rinde durarak arzettiğim gibi bizim memleketin 
özelliğine daha uygun bir staj müessesesi kura
lım deselerdi, bir mütalâa olarak üzerinde durul
ması elbette yerinde olurdu. Amma böyle demi
yorlar. 

Zannediyorum ki, iki tarafın ııoktai nazarının 
mevzuu tamamiyle aydınlatmak suretiyle anlaşı
lacak bir hale getirilmesine şu mâruzâtım belki 
hizmet edebilmiştir. Hangi tarafı iltizam buyu
rursanız isabet ondadır (Alkışlar). 

BAŞKAN — Münir Birsel. 
M. BÎRSEL (tzmir) Kamutay yeter dere

cede aydınlanmıştır. Sözümden yaz geçiyorum. 
(Kâfi sesleri). 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) -- Arkadaşlar bu 
lâyihanın özeti hakkında yüksek heyetiniz kâfi 
derecede tenevvür etti. Arkadaşların izah ettiği 
hakikaten istisnanın artması mahiyetinde olan 
bu projenin hüviyeti, bilhassa demin söz söyli-
yen Faik Barutçu arkadaşımız tarafından açık
lanmış bulunuyor. Yalınız bu konu yüksek hu
zurunuza gelmişken, staj meselesi bünyesi hak
kında da bazı noktaların ifade edilmesinde fay
da vardır. O mülâhaza ile bendeniz bir kaç 
noktayı yüksek huzurunuzda söyliyeeeğim. Staj 
müessesesi, mahiyeti itibariyle dünyanın hor 
yerinde tatbik olunan bir usuldür. Bundan mak
sat, hukuk mektebinde hukuk nazariyesini el
de ettmiş olan gençlerin, avukatlık mesleğine 
alıştırmaları ve daha doğrusu o mesleğe sokul
maları için gereken ilk hamlenin yapılması key
fiyetidir. Fakat bizim kanunumuzdaki staj sis
temi bugün matlûp olan istikâmette inkişaf et
memiş bulunmaktadır. Bunun da bu münase
betle tebarüz ettirilmesinde ve şu teklif hakkın
da yüksek heyetinizce varılacak neticenin staj 
müessesesinin üzerinde gereken bir düzeltmenin 
yapılması noktasının kapanması manasını asla 
ifade etmemelidir. Çünkü hakikaten bugün üç 
seneye varmakta olan staj vaziyeti aslında bir 
staj değildir. Bunun iyice aydınlatılması ge- | 
rektir. Stajın bir senesinin mahkemlerdo. bir | 
senesinin de avukat yanında geçmesi mefruz- I 
dur. Bir üçüncü senesi de imtihan vaziyeti ve- ı 
ya bazan da tekemmül etmemek dolayısiyle geç
mektedir ki bunu da dâhil etmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, . şurasını düşünelim ki bir 
genç 11 sene lisede, dört sene hukukta okur, | 
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ceman ve hiç sınıfta kalmaması şartiyle, bu, 
15 sene eder. Askerlik müddeti de hesap edi
lirse, üç sene de stajda geçeceğine göre bir gen
cin avukatlığa dâhil olabilmesi için en aşağı 27 
yaşma basmış bulunması lâzımdır. Bu, bu mem
leketin umumi bünyesinde gençliğin zamanının 
fazla bir ölçüde heder olmasıdır. Bari bu staj
da bir netice hasıl olsa. Hayır, hiçbir netice 
hasıl olmamaktadır. 3 sene, diyebilirim ki si
ze, bir iki şekil formalitesini öğrenmekten iba
ret bir kültür almaktadır ve gençlik asla bun
dan istifade etmemektedir. Bizim rejimimizin 
ruhu, hakikatleri görmek, devrimci mânalar 
icabı gördüğümüz yanlışlıkları tashih etmektir. 
Bu şekilde bu konu üzerinde bir proje gelmiş
ken üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, staj nedir? Bunu tahlil edelim 
ve bu iyice anlaşılsın. Bu staj denilen şey, ha
yali bir mefhum mudur? Hayır. Hukukta 4 se
ne en sıkı imtihanlardan geçerek bütün essaları 
elde etmiş olan bir gence, diploma verdiğimiz 
hn genci, Devletimizin veyahut diplomasını 
kabul ettiğimiz herhangi bir Devletin hukuk dip
loması verdiğimiz bir genci, okuduğu deı-slerden 
onu tekrar bir reviziyona. tâbi tutmamız mı lâ
zımdır? Hayır arkadaşlar. Staj müessesesi, avu
katlık imtihanı şudur: Hukuktan çıkan bir gen
ce, avukat yazıhanesi nedir, avukatlık nasıl ya
pılır. müşteri nasıl kabul edilir, dosya nasıl tan
zim edilir, müşteri ile mukavelename nasıl 
tanzim edilir, mahkemeye nasıl girilir, mura
faa nasıl yapılır, bir dâva arzuhali nasıl daha 
iyi yazılır? Çünki aslolan, bir dâva arzuhalini 
Hukuk Mektebinde öğrenmiş bulunmasıdır, 
bunlardan teker teker o genç imtihan olur. Bi
naenaleyh mesleki kültürdür. Bu bakımdan açık 
urzedey im, kanundaki istisnaların hiçbiri doğru 
değildir. Bilmem şuymuş, doçentmiş bilmem hu
kuk müşaviri imiş, bilmem ne mahkemesinde zabıt 
kâtibi imiş, bilmem profesörmüş, bunların hepsi 
yanlıştır. Avukatlık bir teknik icaba maliktir. Sta
jın ruhu, o teknik icabın elde edilmesinden iba
rettir. Şimdi bu, nerede öğrenilir? ancak avuka
tın yazıhanesinde öğrenilir. Avukatın yanmda 
bulunacak, avukat bu yolu gösterecek ve bu su
retle yetişecektir. Binaenaleyh, staj müessesesi
nin ruhu, doğrudan doğruya yazıhanedir. Ve bu 
işi yazıhanede öğrenmesi esasına müstenittir. 

Bir avukat patron, bir takım emsal ve bir 
takım aneneyi temsil eder, bunlan ondan alma-
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sı lâzımdır arkadaşlar. Bir gencin, hukuk ine- I 
zunu bir gencin, muayyen bir müddet yazıha
nede, bir üstadın \ anında, ondan ilham alarak, 
örnek alarak yetişmesi, öğrenmesi, bir takım 
teknik yollara, teknik ve tecrübeye mütevak
kıf ohm yollara vfsıl olması lâzımdır. Amma 
zaten bir kere istisnalara gidilmiş. Şimdi herkes 
bu üç senelik stajdan kendini kurtarmak için 
yol arıyor. Şu yolu arıyor, bu yolu arıyor, o 
tarata başvuruyor, bu tarafa başvuruyor. Bu, 
bunların neticesidir. Onun için benden izce staj 
müessesesinin bünyesi üzerinde yeniden ve esas1! 
şekilde durmak bir vazifedir. Düşününüz ki, bu I 
gençler mahkemelerde çalıştıkları müddet 10 pa
ra, almıyor, düşününüz ki, avukatın yanında ça
lıştığı müddet bir şey almıyor, bir sene imtihan 
devresi içinde hiçbir şey almıyorlar. Üç sene I 
memleket gençliğinin muayyen bir şeye nail ol
madan ve muayyen bir kontrola tâbi tutulmadan 
meyvesiz ağaç halinde tutulmasını, bunu gecik
tirme yolunun aranmasını bendeniz asla doğru 
görmüyorum. 

Sonra arkadaşlar, memleketi düşünelim. Mem
lekette avukat yetişmiyor. Sicil istatistiklerini 
getirip okusunlar. Avukat nasıl yetişir böyle bu I 
kadar sıkıntılı durumda? üç. sene gibi bir zaman
da avukat yetiştirmenin neticesi şu oluyor ki, 1 
bugün dâva vekilleri de geniş ölçüde ölmüş bu
lunduklarından dolayı; çünkü malûmu âliniz bir 
tarihtenberi dâvavekillcri yoktur; kazaların ih- I 
tiyaemı dâvavekilleri arkadaşlarımız hakika- I 
ten geniş ölçüde ve liyakatle yapmakta idiler, 
Fakat şimdi onların da çoğu yaşları nispetinde | 
çekilmişler veyahut ta rahmeti rahmana intikal J 
etmekte bulunmuşlardır. Onun için, avukat ye
tiştirme mekanizmasında bu kördüğüm, pürüz do-
layısiyle netice itibariyle memleketi avukatsırz 
bırakmamak için istenilen maksadın tamamen j 
tersine gidilmektedir. Bendeniz noktai nazarımı I 
ayrıca tebarüz ettirmeği bir vazife sayarım. Biz i 
bir taraftan şunu düşünmeliyiz ki, zaten bunun
la, mütenazır giden hfıkimleri, staja ve bir inıti- l 
hana tâbi olmaktan vareste tutmuş bulunuyoruz. J 
Fakat bendenizin bu sözümü stajın aleyhinde ol- ı 
duğuma hamletmemelidir. Benim meslekim avu- | 
katlık' olmak itibariyle, avukatlık stajının ne de
mek olduğunu bilirim ve lüzumuna kailim. Am
ma, bunu yaparken, bu izah ettiğim şekilde bunun 
özünü de düşünmek lâzımgelir. 

İmtihan konusuna gireceğim arkadaşlar, im- | 
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tihan staj konferansları neticesinde barolarda 
tertip edilen esaslar üzerinde yapılan umumi bir 
görüşmedir. Yoksa müruru zaman nedir, bil
mem nedir, Ticaret Kanununun şirket tasnif atı 
nedir gibi, esasen Hukuk Mektebinde öğrendiği 
şeyler esası üzerinde bir imtihan farzedilemez. 
İmtihan doğrudan doğruya hukuki bir süjenin bir 
tez halinde staj konferansları neticesinde baro hu
zurunda müdafaa esasına müsteniddir. Yoksa 
mahkemelerde hâkim yetiştirmek sisteminde ayrı 
bir meslek makanizma içine getirip sokmak, staj 
müessesesinin ruhunu başka istikamette yürüt
mek olur. 

Binaenaleyh, bendenizin arzetmek istediğim, 
demin tebarüz ettirdiğim şekilde, mütemadi is
tisna kapılarını açmanın, vaziyeti sakatladığına 
ve iyi bir şey olmadığına kaniim. 

Yalnız sözümün başında da arzettiğim gibi, 
staj müessesesinin ıslâhı gerekmekte olduğunu te^ 
barüz ettirmek için kıymetli vakitlerinizi aldım, 
bunu arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğine dair 
önergo vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliğini arz ve teklif eylerim, 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkında
ki bu önergeyi yüksek takdirinize sunuyorum: 
Nazarı dikkate alanlar ... Alraıyanlar ... Yeter-
görülmüştür. 

ADALET Ko. Adına H. KARAGÜLLE 
(Konya) — Efendim, tasarının Komisyona iade
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tasarının Komisyona iadesini 
istiyorlar. (Ret, ret sesleri). Oyunuza sunuyo
rum Tasarının Komisyona verilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi önergeler var, onları okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Arzeylediğim esbaba binaen staj prensipini 

ihlâl eden teklifin tamamının reddini arz ve tek
lif eylerim. 

Saygılarımla... 
İzmir MtilJetvekili 

Ekrem Oran 
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Yüksek Başkanlığa I 

Tasarının reddini arz ve teklif eylerim. 
Mardin Milletvekili 

Dr. Aziz Uras 

BŞKAN — Her iki önerge tasarının reddine 
aittir. Bunları yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar . .. Kabul etmiyenler . . . Tasan-
nm reddi kabul olunmuştur. 

Açık oy vermiyen arkadaşlar var§a lütfen oy
larını versinler. 

Oylamaya son verilmiştir. 

4. — Emniyet Teşküât Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fikrasiyle 4598 sayılı kanunun 
4 ncü maddesinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi ve İçişleri ve Bütçe Komisyon
ları raporları (3/13) [1] 

BAŞKAN — Söz içişleri Bakanmındır. 
İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 

Arkadaşlar, gerek bu maddenin gerek altıncı 
maddenin ivedilikle müzakeresine kararınızı is
tirham ediyorum (Kabul sesleri). 

BAŞKAN — içişleri Bakanı tasarmın ivedi
likle konuşulmasını teklif ediyor. Bu teklifi yük
sek oyunuza sunuyorum. Nazarı itibara alan
lar . . . Almryanlar . . . Tasarmın ivedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü hakkmda söz istiyen var mı? Maddele
re geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Emniyet Kuruluş Kanununun 24 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 3201 sayılı ve 4 . V I . 1937 ta-
rihli kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Orta okul mezunları ile ordu veya jan
darma erbaşlığından ayrılmış olan veya orta 
tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil 
bilen ilk okul mezunları yeylikle polisliğe alınır
lar. 

Yukarıki fıkradaki şartları haiz olanlar bu
lunmadığı takdirde açılacak müsabakalarda po- I 
lisliğe yeter bilgi ve yeterliği olduğu anlaşılan
lar da polis memurluğuna kabul edilirler. 

Bunların yükselmeleri 3656 sayılı kanun ve 
ekleri hükümlerine göre yapılır. 

[1] 87 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

GEÇÎCl MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten evvel, üç yılı dolduran ve ye
terliği onanan polis memurlarından bir üst dere
ceye geçirilenlerin bu işlemleri geçirildikleri ta
rihten başlamak üzere kabul olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, içişleri ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kanun kabul 
edilmiştir. 

5. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve Bina 
Vergisi Kanunununa bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasansı ve İçişleri, Maliye ve 
Bütçe MÜlî Eğitim Komisyonları raporları 
(i/293) [1] 

BAŞKAN — Efendim; komisyon bunu ikiye 
ayırmıştır. Evvelâ bina vergisini müzakere edi
yoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
S. TUNCAY (Siird) — Efendim; bu tasarı

nın istihdaf ettiği gaye şudur. Memlekette eski-
denberi kurulu ecnebi mektepleri vardır. Bun
lar tatbikatta gerek bina, gerek kazanç vergisi 
ile mükelleftirler, isteniyor ki, her iki vergi mü
kellefiyetinden bunlar azade kalsınlar. Bu mak
satla gerek Bina, gerekse Kazanç Vergisi Ka
nunlarında tadilât talep edilmektedir. Tasarı
nın esbabı mucibesinde bu tadilâtın kanunlarda 
tenazur temini maksadiyle istendiği zikredilmek
tedir. 

Bir kere, âcizane fikrimce kanunlarda..tenazur 
lâzımgelmez. Yani, bir müessese bir vergi bakı
mından müstesna olunca diğer vergi bakımın-

[1] 85 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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dan da aynı istisnaya tâbi tutunması zaruri de- I 
ğildir. Çünkü istisnaların hikmetine göre mülâ
haza edilmesi ieabcder. Kaldı ki, bendenizee ec
nebi mektepler bina vergisi muafiyetine de 
mevzu teşkil etmezler. Çünkü Bina vergisi Ka- j 
mmunda bir muafiyetin cereyanı iyin unsuru | 
asli olarak muafiyete mevzu teşkil edecek olan 
mektebin menafii umumiyeye hadim bir cemi
yet tarafından kurulmuş olması «art koşulmuş j 
tur. Eğer meseleyi bu yolda mütalâa etmiyecek 
olursak yani ister umumi menfaati hadim olsun, 
ister umumi menfaat a İnelim olmasın her bir ce
miyetin ortaya koyduğu mektep bina vergisi 
muafiyetine tâbidir diye bir iddia dermeyan ede
cek olursak o takdirdi' bütün özel kişiler tarafın
dan vücuda getirilmiş mekteplerin neden bu 
muafiyetten müstesna olacaklarını izah etmek 
V-ok güç, olur; o halde bina vergisi muafiyetini, I 
mektebin menafi i umumiyeye hadim bir cemiyet 
tarafından kurulmuş olmakla meşrut tutmak za
ruridir. Nitekim bu noktada Danıştay kurulu
şundan beri birçok kararlar vermiştir, Zaten bu 
tasarının buraya getirilmesinin sebebi bu karar
ların tahmil ettiği külfetlerden bu mektepleri 
kurtarmaktır. 

Bendenizee farzı mubal olarak yahut, takdiri 
bir hal olarak yalnız maarifi umumiyeye hadim 
olmayrpta alelade hukuku hususiye kav aidi ne gö-
re teessüs etmiş olan cemiyetlerin açtığı mektep
lerin, maarifi umumiyeye hadim olmak kaydiyle 
muafiyetten istifadelerini kabul etsek dahi, hadi 
sede mev zımbalı is olan ecnebi mekteplerinin ma
arifi umumiyeye lıâdim müesseseler arasmda yer-
almasını kabul etmek iktiza eder ki bunu tasvibe 
imkân yoktur. Zaten Maarif Vekâleti yakın za
mana kadar olan tatbikatında bu mektepleri ma
arifi umumiyeye hadim müesses» t arasından ih
raç etmiştir. Son zamanlarda bu içtihadını tadil 
etmiştir. Mekteplerin tesislerindeki gaye hepini
zin malûmudur. Bunlar klerikal müesseselerdir. ı 
Bunlar kendi memleketlerinden mat ruftur. Nite
kim Gambeta Fransız homme d'etast, «L'anticleri 
calisine ıı'est pas un objet d'exporation.» diye bu j 
siyasetini izah etmiştir. Yani ecnebi devletler 
başka memleketlerde nüfuz vasıtası olarak bu 
mektepleri ve hastaneleri kullanırlar. Binaen
aleyh bunlar da maarifi umumiyeye hizmet ga
yesi derpiş etmemek lâzımgeHr. Ecnebi mektep
lerin kazanç vergisinden muafiyetlerine de lü- I 
zum olmamak tabiîdir. Zira muafiyetin tesi- J 
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sitıde gaye ankuraje etmek, teşvik etmek, teşci 
etmektir. Biz niye ecnebi mekteplerinin Türki-
kiye'cle tesislerini teşvik edelim. Biz ancak milli 
nıektelerimizi, maarifi umumiyeye lıâdim olan 
mekteplerimizi teşvik etmek mevkiindeyiz. Son 
söz olarak şurasını da arzetınek isterim ki bu 
kanunda bir de geçici madde vardır. Bu geçici 
maddeye göre bu mekteplerin bugüne kadar olan 
vergileri de kendilerinden almmıyaeak. Halbuki 
bu vergiler şimdiye kadar kendilerinden alın 
maktaydı. Danıştay bunların müracaatını da 
reddetmiştir. Şimdi her birerlerinden beş vergi 
borçlan vardır. Beudenizee kanunların makab
line hükümlerini şevket inek istisnaidir. Ancak bu 
kaziyeı muhkeme hususunda mevzuubahis olmak 
lâzımgelir. Kaziyei muhkeme neticesi o parala
rın maliyece tahsilini icap ettirir. 

Fikrimce ecnebi mekteplerin gerek bina. ver
gisi ve gerek kazanç vergisi noktasından mükel 
lefiyetten azade kalmalarını istiyorsak bu yolla 
değil, ayrı bir kanunla bu verginin affı şeklin»* 
gitmek daha doğru olur. 

fJeçici bir madde ile bu neticeye vasıl olmak 
kanunda lüzumsuz yere rahne açmak demektir. 
Bundan tevakki etmekliğimiz icabeder. 

Bir de arkadaşlar, bu tasarıyı kabul ede
ceksek ;: Red sesleri) hiç olmazsa tanazure bak
malı. Bina Yergisi Kanununda, hususi kimse
lerin açtığı mekteplerin de bina vergisinden mu
afiyetleri yoluna gitmek doğru olur. Çünkü bi
na Vergisi Kanununda cemiyetlere bu kabil bir 
muafiyet t a ummamıştır. 

Yine bu tasarıyı tasvip edeceksek hiç olmaz
sa ecnebi mekteplerin vergi muafiyetlerini mü
tekabiliyet. esasına istinat ettirmelidir. Yoksa 
bir taraflı bir muafiyettir. Lüzumsuz yere bun
ların lehine bir ivaz teşkil eder. Bir kapitülas
yon olur. Esasen bunlar kapitülasyon bakaya
sından ve enkazından ibarettir. 

Binaenaleyh bendeniz bu tasarının Hükümete 
tevdiini rica ederim. Bunun hakkında bir de 
önerge takdim ediyorum. 

Heyeti muhtereme nasıl emrederse isabet ora
da olur. 

.MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. 
S. SİKJSIİ (Sivas) -— İzin verirseniz meselenin 
mahiyetini huzurunuzda aydınlatayım. 

Sayın arkadaşlar, iki vergi kanunu arasında 
bir tearuz, bir tebayüıı vardır. Uymazlık ve 
tutmazlık var ve bunun tatbikatta doğurduğu 
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aksaklıklar vardır. Vergi sistemimizdeki bu I 
tearuzu ortadan kaldırmak için ve bu tearuzun 
doğurduğu aksaklıkları bertaraf etmek için bun-
dan bir buçuk sene evvel Hükümet Büyük Mil
let Meclisine bir kanun tasarısı şevketti ki o 
kanun bugün huzurunuza gelmiş, bulunuyor. Bu 
tasarı Maliye, İçişleri ve Bütçe Komisyonların
dan geçtikten sonra bundan 6 - 7 ay evvel hu
zurunuza geldi. Müzakeresi yapılırken değerli 
arkadaşımız Hıfzırrahman Ra,şit Öymen, tasa
rının bir kere de Millî Eğitim Komisyonunda 
görüşülmesinde fayda mülâhaza ettiğini arzetti. 
Bendeniz de arkadaşımın teklifini yerinde gör
düm ve izininizi rica ettik ve bunu Millî Eği
tim Komisyonuna aldık. Orada derin bir tet-
kika tâbi tuttuk. Millî Eğitim, Dışişleri ve Ma
liye Bakanlarını da çağırarak meseleyi bütün 
şümul ve alâkalariyle inceledik. Esaslarda de
ğişiklik yapılmadan bazı tâli değişikliklerle hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. Sayın arkadaş
lar demin de arzettiğim gibi aynı mevzu karşı
sında iki kanunumuz birbirini tutmıyan ve yek
diğerine uymıyan şeyler söylemkektedir. Bina I 
Vergisi Kanununun hususi okulları vergi mükel
lefiyetinden azade kıldığı halde Kazanç Vergiis 
Kanunu bunları vergi mükellefiyetine tâbi tut- I 
maktadır. Şimdi bu mübayeneti ortadan kaldır
mak için gidilecek iki yol vardır. Bunlardan bi
risi hususi müesselere ki bendeniz burada hu
susi okullar hangi katagorilere ayrılırlar, izin 
verirseniz bunun teşrihine girişmiyeeeğim. Bu 
okullara iki şey demek vardır: Ya diyeceğiz ki, 
hangi tarihte kurulmuş olursanız olunuz mevcu
diyetiniz bir emri vâkidir, bir şey öğrettiğiniz 
için sizi maarife hizmet eden müesseseler olarak 
tanıyoruz, bunun için sizi para meselelerinde hi- I 
maye de ediyoruz; amma buna karşılık biz her I 
türlü terbiye faaliyetlerini hükümran olduğumuz 
bu topraklar üzerinde kontrol ederiz, öğretim 
müesseselerine direktifler veririz, onlardan mu
ayyen şeyler isteriz, bu itibarla sizi de şu ve şu 
mükellefiyetlere tâbi tutuyoruz... 

Bir de, hayır, biz sizi maarifi umumiyeye 
hadim müesseseler telâkki etmiyoruz, sizden 
vergi alırız. Arkadaşlar T>u vergi de senede 10 -
15 bin lira tutuyormuş. Biz memleketin yüksek 
menfaatleri bakımından, dış münasebetlerin ik
tizası bakımından ve nihayet bunlardan çok da- I 
ha mühim olarak Devletin hükümranlık hak
larını kullanması ve her türlü terbiyenin faali- | 
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I yetlerini kontrol edebilmesi bakımından birinci

sini söylemeği ve 20 - 30 bin liralık bir hazine 
menfaatini bir tarafa bırakmağı daha uygun gör
dük. Bu suretle tasarı huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. 

Maruzatımı tasvip buyurursanız kabulünü is
tirham ederim. (Doğru, doğru sesleri) 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar; değer
li arkadaşını Reşat Şemseddin Sirer'in bu tasarı 
üzerindeki konuşmaya adımı karıştırmış olması 

I ve daha önce de bu mevzu ile ilgili bulunmanı 
dolayısiyle izin verirseniz tasarı üzerindeki gö
rüşümü arzedeyinı. 

Evvelâ Saym Saffet Tuncay arkadaşımızın 
ayrıca Devlet Şûrası dâva dairesi reisliğinde bu
lunmuş olmasının verdiği yetki ile de belirttiği 
gibi bu tasarının usul bakımından görüşülmesi 
için tevhit ölçüsü olarak alınan bir kanun aydın
lanmasına ihtiyaç vardır. Değerli arkadaşım Si-
rer birtakım taarruzları bertaraf etmek ve ver
gi sistemimizde bu tezatları önlemek için gel
miş derken, ben tamamen bunun tersine olarak 

I şunu ilâve etmek isterim ki, bu tasarı; bir 
I takım tezatları yaratmakta ve birtakım tena

kuzları ortaya koymaktadır. Evvelâ bina ver
gisinin mevzuu cemiyetlere ait binaları hedef 
tutmaktadır. 

İkincisi, bina vergisi, sade maarifi umumiye 
anlayışını değil menafii umumiyeye bağlı bir 
maarifi umumiye mefhumu almıştır. Yani'maa
rifi umumiye sahasında menafii umumiyeye y i 
rarlığı mevzuubahis olan cemiyetler ve onların 
binalarıdır. Bu ayrıca şu, şartla da teyid edil
miştir ; Bina Vergisi Kamımı diyor ki, kazanç 
gayesi gütmemek sartiyle. Şimdi Hükümet, es-

I babı nmcbesiniu daha birinci sayfasında diyor 
ki, kanun mnumi maarife hadim olmasını yeter 
görmektedir. Bu yanlıştır. Metinin bir parçasını 
nakletmek suretiyle ölçü birliği temin etmek 
mümkün müdür? Halbuki bu nokta buraya ge
tirilen Kazanç Vergisi Kanununda aksine ve bir 
taraflı olarak mütalâa ediliyor. Yani kendi es
babı mucibesini bu tasarı nakzetmektedir. Diğer 
taraftan Maarif Cemiyeti okulu bina vergisin
den muaf ise okul olduğu için değil cemiyete 
ait bina olduğu için muafiyeti tanınmış ve bu 
mektepler hayır cemiyetlerine dâhil olduğu için 
bu vergiden muaf tutulmuştur. Bu bakımdan 
tasarı aslında yanlış bir yorumlanmaya istinat 

I edilerek yani bina vergisine dayanarak ve îkin-
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«i bir bağılla da kazanç vergisinden muaf tut
mak cihetine ve bir de bakaya vergiyi silip sü
pürme cihetine gidiliyor. Arkadaşımızın arzet-
tiği gibi Dauıştaydan geçerek kaziyei muhke
me teşkil etmiş ve kısmen ödenmiş bir kısım 
vergiler de vardır. Şahıslar, şirketler, cemiyet
ler. dinî müesseseler; hatta arkadaşımızın de
min işaret ettiği gibi o dinî müesseseler ki, meş
rutiyeti kendi memleketlerinde dahi tanınmamış
tır, bunları bina ve kazanç, vergileri borçlanın 
tek bir maddeye istinat ettirmeği mantıkî esas
lar bakımından ters bir iştir. Nitekim Bütçe 
Komisyonu mecbur olmuş, kendisine bir madde 
halinde gelen bu tasarıyı iki maddeye ayırmak 
mecburiyetinde kalmıştır, Hatta Bütçe Komis
yonunun esbabı mueibesi de bunu gösteriyor. 
Nitekim arkadaşımız bile bu konuya giren okul
ların programlarını yeniden gözden geçirmek 
ihtiyacını mazbatada belirtmekten kurtulama
mıştır. 

Kısaca tamamen tazatlar içinde kalmış bir 
tasarıdır. 

Hükümet bu okullardan faydalı olanlarından 
istifade etmek istiyorsa ona göre bu gibilere 
münhasır olmak üzere yardım etmek mümkün
dür. 

R, Ş. SİRER (Sivas) — Sayın arkadaşla
rım, bu mevzu bendenizin huzurunuzda fazla 
konuşmak istemediğim bir konudur. Benim 
burada* uğraşarak didinerek uzun zaman içeri
sinde anlatacağım şeyler Yüksek Kamutayın 
selim idrâkinin kolaylıkla hemen teyekkun ede
ceğine eminim. Onun için bendeniz başka mev
zular üzerinde uzun maruzatta bulunmak fır
satını elde edersem çok sevinirim. Amma bu 
mevzu üzerinde ne kadar az, ne kadar kısa söy
lemek imkânı müyesser olursa buna da o ma
bette sevinirim. 

Şunları söylemekle iktifa edeceğim: Sayın 
arkadaşını öymen bir zühulde bulundular. Bina 
Vergisi Kanunundaki (Umumi maarife hadim) 
ve (Umumi menfaatten hadim) hükümlerinin 
bir olduğunu ifade buyurdular. Yanlışları var
dır. Devlet Şûrasından çıkmış olan nizamna
me bunu açıklamış umumi maarife veya menafii 
umumiyeye hadim cemiyetlere ait binalar şeklin
de ayırmıştır. Zühulleri vardır. Sonra sayın ar
kadaşım Saffet Tuncay muadeletlerden bahset
tiler. Bizim bugün bahşedeceğimiz favörlerin 
mütekabil başkaları tarafından da taahhüt edil-
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meşinin sağlanmasından bahsettiler. Arkadaşlar 
hayalle uğraşmak caiz değildir. İnşaallah iler-
liyeceğiz ve çok mesafeler alacağız. O zaman bi
zim de Amerika'da ve İngiltere'de açacağımız 
mektepler olur. Bu türlü müesseselerin faydala
rını ve bu müesseselere temin edeceğimiz favör-
leri bizden sonraki nesillere bırakalım, o zamana 
kadar bizim memleketimizde yapacağımız çok iş
ler vardır. Demin dediğim gibi üzerinde durdu
ğumuz kanun en dikkatli ve en muşikâf bir tet-
kika tâbi tutulmuştur, bilhassa dış münasebetle
rimizin umumi icaplarına göre hareket etmek 
bakımından . . . Dilerim ki bu mevzu üzerinde 
fazla mâruzâtta bulunmama hacet kalmadan bir 
karara varalım (Kâfi, kâfi sesleri). 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar, Sirer 
arkadaşımızın Türk okullarını hudutlarımızın 
ötesinde ve dışarlarda da görmek gibi güzel bir 
niyete iştirak ederken tâ nzaktara gitmeğe, Ose-
anı, Pasifik'i aşmaya lüzum olmadığını belirtmek 
isterim. Yani başımızda bu okulları görmenin 
daha kolay ve karşılıklı muamele bakrmından da 
tabiî olacağım ben hatırlatayım. Fakat yazık ora
dadır ki - bu hazin listeyi burada okumak istemi
yorum - bir Debistanı İraniyan mahzarı müsaade 
olur belgesini alırken. Oralarda bir ilkokul Türk 
kesafetinin yani Türk çocuklarının ve vatanda
şının bulunduğu yerlerde bir ilkokul açmağı 
temin edemiyoruz. Evet Oseanlar aşmağa lüzum 
yoktur. Mademki dış münasebetlere temas etti
ler, bu işlerde bütün dünyanın beğendiği ve vaz
geçmediği bir esas vardır. Karşilıklı muamele! 
Bu bakımdan sözü uzatmıyarak tasarının Dışiş
leri Komisyonunda görüşülmesini teklif ederim. 
(Doğru, doğru sesleri). 

H. F. ATAÇ (Güınüşane) — Arkadaşlar bu 
mevzuda konuşmağa hiç niyetim yoktu. (İşit
miyoruz seselri). 

İşittiririm. 
Arkadaşlarım bazı eskiden geçmiş şeylerden 

acaba bu da o mevzua girer mi girmez mi diye 
bir endişe izhar edenler oldu. Bendenizce Mec
lisi İl inizin kabul edeceği bir kanun doğrudan 
doğruya sizin emrinizdedir, hür ve serbest ola
rak evet veya hayır diyeceğiniz bir mevzuudur. 
Bunun kapitülasyonla hiçbir münasebeti olamaz. 
(Doğru sesleri). Çünkü kapitülasyonlar bir ah
di siyasi ile temin edilmişti. Bunu siz lüzum gö
rür verirsiniz, lüzum görmediğiniz zaman, iste-
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yeceğiniz zaman kaldırabilirsiniz. (Ook doğru 
sesleri). 

Mektepler tekessür edebilir mi? Maarif Ve
kâletinden izin ve ruhsat alınmadıkça hiçbir 
ecnebi, mektep açamaz. Eğer memlekette her
hangi bir mektebin açılmasında lüzum ve ihtiyaç 
görür ve bunun için de müracaat ederler. Bi
zim emniyetimizi, itimadımızı haiz olan Bakanlı
ğımız, bu mektebi biz yapamıyoruz, bunlar 
yapsınlar da biz de müstefid olalım, derse zan
netmem ki, böyle bir şey olsun - bunun neresin
de kapitülasyon olabilir? Bendenizce bu endişe
lerin hiçbirisi varit değildir. Bir defa kapitü
lasyon şemmesi varit olamaz. Çünkü hususi bir 
kanunla müsaade veriyorsunuz. Şimdi bu mü
saade yerinde mi, yerinde değil mi? Arkadaş
lar, mekteptir, hastanedir, imkân bulduğumuz 
zaman... Nitekim bundan yirmi sene evvel bu 
memlekette, birçok vilâyetlerde ecnebi mektep
lerinin şubeleri vardı. Bir kere bugün Anado
lu 'nun içinde hemen kalmamış gibidir. Çünkü 
lüzum kalmamıştır. Hükümet te kapattırdı, 
tasfiye etti, hattâ binalarının bir çoklarını da 
satınaldı, kendi hizmetlerinde kullanıyor. Ka
lanlar mahdut yerlerdedir. Binaenaleyh bunla
rın tevsii endişesi bendenizce varit değildir. 

Mütekabiliyet esasına gelince; bunun için de 
hiçbir endişe varit olamaz. Biz bugün gidip 
Amerika'da mektep mi yapacağız? Belki bir 
zaman gelir bir Halkevi açarız, ingiltere'de 
yaptığımız gibi. Açacağımız o Halkevinin mek
tep denecek bir şubesi de olabilir. Bunu zaman 
yapacaktır, işin bir az da üst tarafı vardır. 
Hastanedir, mekteptir, okutuyor, tedavi ediyor, 
insanlığa hizmet ediyor. Bizim bundan aldığı
mız vergi miktarı, ister çok, ister az, hele az 
olduğuna göre, bunu bir mükellefiyet mevzuu
na sokmak, bendenizce, affmıza mağruren ar-
zediyorum, bugünkü insanlığın biribirlerine 
olan yardımlaşma ve taavün hisleri bakımından 
pek de uygun olmasa gerektir. (Bravo sesleri) 
Bu itibarla üzerinde fazla durmağa değecek ka
dar bir mevzu değildir. İcabederse bizim için 
faydalı olanlara, hastane, mektep vesaire gibi, 
bizim için, memleket için faydalı olanlara, bu
gün bir şey istemiyorlar, fakat yarm belki nak
di bir yardım da isteseler bunu yapmakta, ben
deniz şahsen bir mahzur görmem. Kaldı ki mü
kellefiyet mevzuubahis olmasın. Binaenaleyh 
biz bugünkü anlayışta bu kanunu kabul edelim. 
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Ben bunda fayda görüyorum, zarar görmüyo
rum. Takdir sizindir arkadaşlar. 

H. B. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlarım, Ha
san Fehmi üstadımıznı bu konuda söz almış olma
larına bilhassa memnun oldum. Çünkü tıpkı bu 
mevzuun, bu kanunun tatbikatına taallûk eden 
bir hâdiseyi de kendüerinin Bütçe Komisyonu Re
isi oldukları zaman verdikleri bir hükmü bana 
kürsüdeki konuşmaları hatırlatıyor. 

Bu iş şudur bina vergisinden acaba, halkevi 
binaları istisna edilmeli mi edilmemelidir? Suali 
için 167 sayılı bir tefsirin Meclisten çıkması lâ-
zımgelmişti. Bu tefsir istendiği zaman kendileri 
Bütçe Komisyonunun reisi olarak bulunuyorlar
dı. Komisyonun esbabı mucibesi şudur. «Halkın 
ve gençliğin harsi ve bedenî talim ve terbiyesine 
meccanen tahsis Mmmış olan bu binalar, umumî 
maarife hadim» sayılmaktadır. Ozamanki Bütçe 
Komisyonunun bu tefsirine Maliye Komisyonu 
da iştirak etmiştir. Bunu bir tarafta bırakalım. 
Şimdi arkadaşımızın belirttiği gibi burada 
menafii umumiye esastır. Bu vaziyet karşısın
da dünyanın hiç bir yerinde bu okulların duranı, 
maarifi umumiye anlayışıyla telif edilemez. Han
gi tarafı bunun menafii umumiyedir? Anlıya -
mıyorum. Sadece ücret bahsinde ve öylesine bir 
ücret bahsindeki alabildiğine artırılmaktadır. 
Sadece bu ücret bahsini bile maarifi umumiye 
tabiriyle telif edemeyiz. Mesele yaptığımız ka
nunların ruhuna tamamiyle nüfuz meselesidir. 
Huzurunuzda Hükümetin esbabı mucibesini oku
mak istemiyorum. Her cümlesinde bir taknn ek
sikler vardır. Bu tenakuzlar beşinci satırda baş
lıyor bina vergisinden istisna için umumî maarife 
hizmet vasfı kâfi görülmüştür deniyor. Kanun 
(Menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait bina
lar icar ve isticar edilmediği ve bir kazanç temin 
etmediği kaydiyle...) diyor. Bu maddeden ne an
laşılmaktadır. Kanunun esbabı mucibesinde ve 
maddesinde bu nokta aynen alınmıyor, sadece 
«maarifi umumiye» deniyor. Bu umumî maarif 
nasıl bir umumi maariftir, Allah bilir. Çünkü 
Tuncay arkadaşımızın da dediği gibi, Maarif 
Vekâleti 1935 senesinde bu okulların bir kısmı 
için dışardaki durumlarına ve programlarına gö
re maarifi umumiyeye hadim değildir demiştir. 
Programlarına göre hadim değildir diyor. Rica 
ederim, sade Şûrayı Devlet demiyor, Maarif Ve
kâleti de diyor. Yani şimdiki Millî Eğitim Ba
kanlığı da aksini söylüyor. Hangisine inanacağız. 
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Hiç değilse Milletlerarası dünya münasebetlerin
de herkesin riayet ettiği bir kaide ile buradan 
çıksın. 

iki sene Mecliste kalmış bir tasarıyı niçin bir 
gayretkeşlik sarfederek ve politika oyunu yapa
rak iki günde çıkarma yoluna gidiyoruz? Bunu 
anlamıyorum. 

H. FEHMİ ATAÇ (öümüşane) — Efendim, 
Reis Bey emrettiler söz sırası diye geldim, arka
daşımın tekrar gelip söz söyliyeceğini tahmin et
medim. (Gülüşmeler). 

Ben isimden bahsetmiyeceğim. Pek hoşuma 
gitmez; kürsüde herhangi bir arkadaşın ismini 
ele alarak onun etrafında mülâhaza ve mütalâa 
yürütmek Benden evvel söz söyliyen arkadaşım 
(Gülmeler). Vaktiyle, 12 sene evvel Bütçe Encü
meni Reisi bulunduğum zamanda Bütçe Encü
meninde hilâfına mütalâa dermeyan ettiğimden 
bahsettiler. 

S. İÇÖZ (Yozgad) — Hüküm değişebilir. 
H. F . ATAÇ (Devamla) — Müsaadeleriyle 

söyliyeyim. Tefsir ile tesis arasındaki farkları 
evvelâ kendileri düşünsünler. (Gülüşmeler). 

Tefsir için; o gün mevcut olan kanundan ne 
mâna çıkar diye sordular. Bütçe Encümeni de 
bundan bu mâna çıkar demiş. Bunu o zaman; 
işin icabı nedir, nasıl bir tesis yapılır? diye bir 
şey sormadılar bizden. 

Arkadaşlar, bu meselenin bendenizee, bu ka
dar fazla ısrar mevzuu olmasının şahsi kanaati
mi arzediyorum, değmiyecek kadar ehemmiyet
siz görüyorum. 

Bir ecnebi mektebi vardı, Türk çocuklarının 
100 tanesi müracaat eder, ancak 20 tanesine yor 
bulunur, 80 tanesi sıra beklerdi. 

Benden evvel söz söyliyen arkadaşım maarif 
mesleğinden gelmiştir, uzun müddet orada ça
lışmıştır, ne olurdu ki, Türk çocuklarının o mek
teplerden müstağni kılacak bir müessese olsaydı 
da, ki bugün ileriye, gidiyoruz. Bugün ileriye 
doğru gittiğimizden, ona yakın meseleleri mey

dana getirdiğimizden dolayıdır ki, Anadolu'da 
mevcut olan ecnebi mektepleri şubeleri kalmıştır, 
birgün gelecek hepsi kalkacaktır. 

Bundan 15 sene evvelki görüş, anlayış ve dü
şünüşle, bugünkü milletlerarası umumi havanın, 
birbirinin aynı olmadığını lütfen kendileri de 
kabul etsinler. Bunu muaf bırakmakla manen 
çok şey kazanacağımıza kani olduğumuz için ka-
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bulünü sizden rica öderim. (Bravo, doğru ses
leri). 

M. AYDIN (Tabzon) Türk Mekteplerinin 
diğer emsali ecnebi mekteplerden geri kaldığım 
söylediler; bunu hiç bir zaman kabul etmiyorum. 
Türk mektepleri her zaman diğer ecnebi mek 
teplerle hem ayardır. 

BAŞKAN — iki arkadaş daha söz almış bu
lunuyor. Bir de müzakerenin yeterliği hakkında 
önerge vardır. Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmanın yeterliğini arz ve tekli i" ederini. 

Yozgad Milletvekili 
S. Korkmaz 

BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar ... Al-
mıyanlar ... önerge nazarı itibare alınmıştır. 

Şimdi diğer önergelerin okunmasına geçiyo
ruz 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle Komisyona geri veril

mesini teklif ederim. 
Siird 

S.Tuncay 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının sonunda yazı ile şimdi de sözle be

lirtilen sebepler dolayısiyle kanunun milletler
arası münasebetler ve karşılıklı haklar yönünden 
bir defa da Dışişleri Komisyonunda incelenmesi 
ni Kamutay'in yüksek tasvibine arzederk. 

Urfa Bolu 
M. E. Tekeli H. R. Övmen 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının Dışişleri Komisyonuna havalesini 

rica ederiz. 
Ankara Kocaeli 

Z. Yörük N. Erim 

BAŞKAN — Sıra siyle önergeleri yüksek oyu
nuza arzedeceğim. 

(Siird Saffet Tuncay'ın önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN - - Nazarı itibare alanlar ... Almı-
yanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

(Ziya Yörük «Ankara» nın önergesi lekrar 
okundu). 

BAŞKAN :— Her ki önerge aynı mahiyette
dir. 
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H, R. öymen (Bolu) — Biz de iltihak edi- I 

yoruz. 
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyet

tedir. 
Dışişleri Komisyonuna tasarının verilmesini 

istemektedirler. Bu teklifi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bina Vergisi Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 4 . V I I . 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun üçüncü 
maddesinin 5 nei fıkrasında yazılı şartları haiz 
olan okul binaları içm bu şartlarla belirtildiği 
tarihe kadar geçen süreye ilişkin olmak üzere 
salınmış olup bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
tihe kadar alınmamış olan bina vergileri ile zam
ları terkin olunur. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar evvelâ 
usul bakımından bir noktai arzetmek istiyo
rum. Bu tek madde iken Bütçe Komisyonu bu
nu iki madde haline getirmiştir. Eğitim Komis
yonu evvelâ kazanç vergisine ait olan maddeyi 
okumuştur. Çünkü tadil hükmü ondadır. Bu 
geçici maddedir. Bu bakımdan eğer sırası geç-
memişse Riyaset Makamından bu maddenin mü
zakeresinin o bir maddeden sonraya bırakmala
rını rica edeceğim. 

ikincisi bu maddenin yazılışı birtakım tezat
ları ve karışıklıkları gösteriyor. Şöyleki: «Bu 
kanunun üçüneü maddesinin beşinci fıkrasında 
yazılı şartları haiz olan okul binaları için bu 
şartlarla belirtildiği tarihe kadar» deniliyor. 
Eğer bu şartları haiz ise bu şartlar belirtildiği 
tarihe kadar vergi nasıl salınmıştır. Mademki 
Bina Vergisi Kanunu bu okulları muaf tutuyor 
belirttiği tarih demekten maksat ne oluyor an
laşılamamaktadır? îzah Duyurulmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu bunu müza
kere etmiş ve bu şekle varmıştır. Binaenaleyh 
bunu değiştirmek için hiçbir sebep olmasa ge
rektir, Madde hakkında başka söz yoktur. Mad
deyi yufcisek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler:.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler:.. 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

Kazanç Vergisi Kanununun üçüncü maddesi
nin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi üzerine ka
nun tasarısı [*] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkmda söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 
14 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 22. I I I . 1934 tarihli ve 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sinin 14 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

özel frengi ve akıl hastaneleriyle verem sa
natoryumları, Genel öğretime hizmet etmekte 
oldukları ve öğretim program!ariyl e yönetmelik
leri Millî Eğitim Bakanlığınca onanacak özel 
ana okulları, ilk ve orta okullar, liseler ve diğer 
meslek okulları. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Efendim; bu Ka
zanç Vergisi. Kanunu maddesini değiştiren kısım
daki teklifiimi arzetmeden evvel Hükümetin es
babı mucibesinden birkaç satır okumama mü
saadenizi rica ederim. (1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanunu ise muafiyetten istifade etmek için 
umumi maarife hadim olmayı yeter görmüştür. 
Aynı mahiyette bulunan müesseselerin iki ver
gi bakımından ayrı ayrı ölçülerle mütalâa edil
mesi ve umumi maarife hizmet eden Devlet tef
tiş ve murakabesine tâbi bulunan program ve 
talimatnameleri Maarif Vekilliğince tetkik ve 
kabul edilmiş olan birkısım okulların yalnız res
mî program ve talimatnameleri tabibetmedikleri 
için ayrı ayrı muameleye tâbi tutulmaları doğru 
bulunmadığından her iki vergi konusunda aynı 
ölçüyü kullanmak üzere...) deniliyor. 

[*1 85 sayûı basmayazı tutanağın smundadır. 
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Halbuki bu maddeye aynı ölçüyü temin et

mek üzere bu unsur ilâve edilmemiştir. Kazanç 
temini gayesi olmamasının konmamış olması Bi
na Vergisi Kanununa dayanmada bir garabet 
doğuruyor. Binaenaleyh hiç değilse bu madde, 
menafii umumiyeye vasfının teyidi olarak bina 
vergisine uydurulmalıdır. 

Ayrıca bir noktanm da belirtilmesini istiyo
rum. Sayın Eğitim Bakanımızdan kabilse iza
hatını rica ederim. 

Maddenin sonunda deniyor ki, ana, ilk, or
ta, lise ve meslek okulları. Bir kere bina ver
gisinde okul olmadığı gibi anası da, ortası da, 
mesleki diye bir ayırma yoktur. İkincisi, ana 
okulu bizde bir okul kadamesi değildir. Birçok 
memleketlerde çocuk bahçesi gibi sosyal yardım 
katagorisine dâhildir. İkincisi ilk okul üzerin
deki bu genişliğine anlayışı bizim Tevhidi Ted
risat Kanunumuzla ve 1778 numaralı kanunu
muzla da yine tearuz haline düşürmektedir. Ben 
o kanundaki esbabı mucibeleri burada okumak 
istemedim ve Saym Hasan Fehmi Ataç'a ka
nunla bu tefsirin sadece bir şekil farkından baş
ka bir şey olmadığını da hatırlatmak istemiyo
rum. Tebhidi Tedrisat Kanunu ile medreselerin 
kaldırılması, şimdi Garp kilise mekteplerini hi
maye etmek istediğimizi hatırlatmakla yetinece
ğim. 

İçimizdeki ruhanî mektepleri bir çırpıda Tev
hidi Tedrisatla bertaraf ederken, yüksek ücret
leri veya mezhep farkı kavgalarından Devletle 
kilisenin mücadelesinin bakiyesi olan okulları 
himaye ediyoruz. 

Bu konuyu bir tarafa bırakarak tasarının bu 
maddeye, kazanç temini gayesi olmadığını ilâ
ve ederek bir şekil tesbit ettim. «Kazanç temi
ni gayesi gütmediği anlaşılacak olan özel okul
lar» ana, ilk, orta okullar, hep tabiî dâhildir-
Yalınız diğer taraftan parantez içinde şunu da 
ilâve ediyorum, bu ilâve ettiğim şey de Hükü
metin esbabı mucibesinden aynen alınmıştır. Es
babı mucibede deniyor ki ; «Şu kadar ki, hu
susi bir ilk okulun umumi maarife hadim sayı-
labilmesi için mecburi öğretim çağındaki her 
Türk çocuğunun yapmakla mükellef bulunduğu 
ilk öğretim ana çizgilerini gösteren Devlet ilk 
okul programını esas itibariyle tatbik etmesi şart 
tutulacakır.» Hiç değilse arkadaşlar, bu kay
dın ruhunnu maddede aksettirmek suretiyle in
kılâbın başında yapmış olduğumuz «Tevhidi Ted-
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risat Kanunu» ve bu Yüksek Meclise İnönü'nün 
imzasiyle gelen 1778 numaralı kanunun ruhunu 
ki, ben o tarihi kanunun esbabı mucibesini si
ze okumak istemiyorum, o zamanki Maarif En
cümeninin mazbatasını da okumak istemiyorum, 
koruyalım. Hasan Fehmi Bey arkadaşımızın 
zannetiği gibi, şahıs değil, gıyapta olan şahıs
ların da değil yalnız komisyonların ve bizzat 
Hükümetin esprisini belirtmek istedim. Bina
enaleyh bu maddenin, içine parantez olarak 
«Devlet ilk okul programının ana çizgilerini 
tatbik etmesi şartiyle» ibaresi konmak suretiyle 
hiç değilse bu Kazanç Vergisi Kanunun mad
desinin bizzat Hükümet gerekçesine uyar hale 
getirilmesini benden çok sizin isteyeceğinizi um
duğum-için bu teklifimi yapmaktan geri durama
dım.- Eğer benîm bu teklifime karşı bir düşün
ce varsa, Başkanlık makamından rica ediyorum, 
gerek sözcü arkadaşımıza ve gerek Millî Eğitim 
Bakanına cevap lûtfunda bulunmaları için söz 
versinler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşlar; bu okunan maddede ka
zancı gaye etmek mevzuubahistir. Yoksa kazan
mamak mevzuubahis değildir. Çünkü bu müesse
seler de kazanmadıkça yaşıyamazlar. Yeter ki ga
yeleri kazanç olmasın. Sonda okul derecelerinin 
zikri sebebi de bazı özel okullar, cinslerini hep 
biliyorsunuz, burada tasrih etmek istemiyorum; 
lüzumlu görmüyorum. Bunların içerisinde bir 
kısmı bir yüksek okul açmazlar. Elimizde kanun 
vardır; bir kısmının Türk tebaasından olan ço-

| cuklarm gidebileceği ilkokulları açamazlar; on
dan dolayı. Burada anadan başlıyarak yukarıya 
kadar okul derece ve cinsleri zikredilmiştir. 

Zannediyorum bendenizden sorulan cihetler 
bunlardı!. Cevap arzetmiş oluyorum (Kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Belirttiğim sebeplerle birinci maddedeki fık

ranın «onanacak» sözünden sonraki kısmının aşa
ğıda yazılı şekilde kabulünü Kamutayın yüksek 
tasvibine arzederim. 

(Ve kazanç temini gayesini gütmediği anlaşı
lacak olan özel okullar - ilk dereceli olanlar da 

| Devlet ilkokul programının ana çizgilerinin tat-
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bikı şartiyle - ) I 

Bolu 
H. R. öymen 

BAŞKAN — Teklifi nazarı itibara alanlar... 
almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci madde yazılı 
şartları haiz okullara bu kanunun yürülüğe gir
diği tarihe kadar olan süre için salınmış olup 
ta henüz alınmamış bulunan kazanç vergileri 
(asgari vergi dâhil) ve zamları terkin olunur. 
Sözü geçen okullara bu tarihten sonra geçmiş 
süre için vergi salınmaz. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Efendim, son cümle 
tekrar mahiyetindedir zannederim. Diğer madde 
de buna benzer bir cümle yoktur. 

Sonra cümleden, vergi salınmaz gibi mutlak 
bir mâna çıkmaktadır ki, bu bakımdan son cüm
lenin çıkarılmasının yerinde olacağına kaniim. 
Bu, hattâ Hükümetin teklifinde de yoktur. Bütçe 
veya herhangi bir komisyon bunu izah ederlerse 
memnun olurum. Diğer tarafta Sayın Bakanımız 
şayet bu geçmiş borçları da terkeden, bağışiı-
yan bir hüküm karşısında bu okulların umumi 
maarif ölçüsü ve anlayışiyle" denk olmıyan ücret
lerinin alabildiğine artınlmıyacağına teminat 
verirlerse ve bunları kontrol edeceklerini söyler
lerse çok memnun olurum. Çünkü bu hususi ma
arif için vatandaşlar onların masrafına iştirak I 
etmekle beraber hem de umumi okullar mas- | 
raflarına iştirak etmektedirler ki tabiî hususi 
okullar masrafları bunlar için nihayet iki katlı 
külfet teşkil etmektedir. Bu, dünya ölçüsünde 
bir mesele olmuştur, istediğimiz kadar kanun 
kabul edelim, şu veya bu şekilde örtmeğe çalışa
lım, dünya ölçüsünde bir iştir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(îzmir) — Efendim, bazı özel okulların ücretle
ri meselesini arkadaşım burada mevzuubahis et
tiği için kendilerini cevaplandırmak zaruretinde 
kalmış bulunuyorum. Kendilerine bu ciheti, ge- I 
rek Encümenlerde, gerek Müstakil Grupun geçen | 
sene eğitim işlerini tetkik eden ve 2 - 3 celse 

* süren konuşmalarında arzetmiştim. Biz özel okul
ların ücretlerini tetkik ediyoruz ve bunların, yi
ne Devletin resmî neşriyatı olan mecmualarında, 
fiyat derece ve nispetlerini tesbit ediyoruz. Bir 
kısım özel okulların ücretlerinin eskiye nispetle 
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fazla yükselmiş olmasını dikkati celbeder gördü
ğümüz için bunu Bakanlar Kurulunda da mev
zuu bahis ettik. Orada mesul arkadaşlarımla, 
elde mevcut kontenjan listelerine nazaran çık
ması lâzımgelen haddin dununda mütalâa edildi 
ve o suretle ücretler mâkul görüldü. Bu suretle 
tesbit edildi. 

Diğer meseleler için Komisyon Sözcüsü arka
daşım cevap arzedecektir. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar; ben, 
Sayın Eğitim Bakanımızdan, bu konuda tam bir 
teminat olmasa dahi hiç değilse, bu mesele
nin incelenebileceği ve maârifi umumiye anlâyi-
şi ile denk getirileceği yolunda bir ümit besle' 
mek arzusu ile sormuştum. Halbuki verdiği ce^ 
vaplar beni, Türk çocukları, Türk maarifi nâ
mına, Devletçi Türk maarifi namına müteessir 
etmiştir. Çünkü ifade buyurdular ki, hususi 
olanların istedikleri fiyat alabilecekleri fiyatm 
dahi dımundadir ve işte beni müteessir eden ci
het burasıdır. Vekiller Heyetinde daha da ge
niş bir kadro varmış. Biz kendi özel maksatları 
bakımından kökleri dışarıda, yüzleri dışarda 
olan birtakım mekteplere dahi bu bağışları bura
da esirgemezken onların vatandaşlara yüklemek 
istedikleri ücretleri keyiflerine göre istedikleri 
gibi artırabilmeleri zannederim ki çok gariptir. 
Düşünülecek cihet şudur. Orta okulda bir aile 
babası, çocuğunu ayda 100 - 150 lira verip okuta
cak vaziyette değildir. Vaktiyle bu mektepler
de zekâ ve kabiliyetlerine göre meccani kadrolar 
olduğu halde bugün bunlar da kaldırılmıştır ve 
çocukları türlü yoklamalardan geçirerek almak 
yoluna gitmişlerdir. Bunların bu kadar egoizme 
saptıkları bir zamanda ancak hayır cemiyetlerine 
verilmiş olan bir kanun hakkında çifte hak ola
rak çıkardığımız bu kanundan istifadelerini Türk 
halk vicdanı karşısında bu yüksek ücretleri ka
nunla ahenkli görmediğimi söylemek mecburiye
tindeyim. Diğer taraftan arkadaşlar bu mevzu 
başka bir tarafa saptığı için hususi okul fikri
nin ve hususi okul müesseselerimizin içyüzünü 
belirtemedim. Maalesef bizde hususi okul mü
essesesi fikri kötü bir yola gitmektedir. Hususi 
Türk mekteplerinden bir tanesi gösterebilirler mi 
ki senelerce önünde geçen çocukları muhtaç ol
duğu mânevi gıdayı kendine vermek için geceli 
gündüzlü o işin inceliklerini aramakla meşgul ol
sun. Yoksa bu okullar imtihanlardan kaçanla
rı, ticari mahiyette ve bir para tuzağı olarak top-
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lryan okullar gibi görünmiye başlamıştır. Birta
kım adamlar, okullar kurarak Hükümetten bu 
kanun gibi muadelet hakları aldığı zaman altı 
yüz talebe hemen altıya iniyor. 

Hususi okulların çoğunun, diğer işleri de 
böyledir. Yangın bacayı sardıktan sonra, tedbir
ler alınmakta ve çocuklar ise sokakta kalmakta
dır. Hususi okullarımızı bu kanunla çıkarırken, 
çok rica ederim, sadece hususi okul meselesi ve 
hattâ yaz aylarında çocukların başında kazan 
kaynadığı bir zamanda bir hususi ders meselesi 
vardır. Bu hususi okulları yakından takip et
sinler ve alâkadar olsunlar. 

Arkadaşlar, bütün dünyada anlaşılan bir hu
susi okul fikri de var. Bunu biz hiç benimseme-
mişizdir. Bu çocuklar yüzde yüzün içinde dâhil 
değil midir ? İstanbul Valisinin geçen günkü be
yanatından anlaşılıyor ki, binden fazla çocuk 
bu yüzden mecburi tahsilini yapamamaktadır. 
Bu gibi şeylere karşı ayrı okul ve ayrı yönetime 
muhtaç olan okullar açmalıdır ve bizde şimdi 
bu işe hizmete amade arkadaşlar olduğu halde 
maalesef bu yüzdeyüz içinde olan çocuklarımız 
sırf vücutları sağlam olmadığı için diğer arka
daşları yanında okutmaktan mahrum bırakılıyor
lar. Çok temenni ederim ki içlerinde her türlüsü 
bulunan hususi öğretim müesseselerine kazanç 
ve. vergi muafiyeti temin etmek için gelen bu 
kanun vesilesiyle hususi okulların ücretleri beni 
bedbin etmesine rağmen bu müesseseleri bütün 
dünya anlayışındaki genişliği ve olgunluğu ile 
meydana getirmekte ve tatbik etmekte bundan 
sonra olsun geri kalmıyalrm. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA M. BİRSEL 
(İzmir) — Bütçe Komisyonu adına mâruzâtta 
bulunacağım. 

Bu madde, birinci madde ile muaflığı • kabul 
edilmiş wm müesseselerin geçmiş sürelere ait 
vergilerine de taallûk eder. Benim mâruzâtım 
buna münhasır kalacaktır. 

Bittabiî özel mekteplerin ücret işleri Bütçe 
Komisyonunun görevine de girmez, bunun üze
rinde de durulmuş değildir. 

Arkadaşım, Kazanç Vergisi Kanununun bu 
geçici maddesiyle Bina Vergisi Kanununa, ait ge
çici madde arasında mutabakat ve tenazur olma
dığını söylediler, halbuki arada ayrılık yoktur. 
İfadelerde zahiri bir ayrılık görülüyorsa bu, 2 
verginin mahiyeti icabıdır. Bu maddede evvelâ 
temin edilmek istenen husus; bu kanunun yürür-
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j lüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde bugü

ne kadar tarlıedilmiş kazanç vergilerinin tahsil 
j edilmemesidir. Son fıkrayı koymazsak, tarhedilen 

vergilere münhasır kalır. Tarhedilmeyen vergiler 
açıkta kalır. Bina vergisinde böyle bir şey varit 
değildir. Çünkü o vergi muayyen zamanlarda 
tahakkuk eden vergidir, tahakkutan sonra tah
sili yapılır. Bu, iki verginin mahiyetinin istilzam 
ettiği ifade değişikliğinden ibarettir. 

BAŞKAN — Sirer. 
Tl. Ş. SÎREll (Sivas) — Benim söyleyecekle

rimi arkadaşım söyledi. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iste

yen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

I Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Yeniden yedi ilce kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/550) [1] 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı bu tasarının ive
dilikle görüşülmesini teklif etti. Bu teklifi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yeniden 10 ilce kurulması hakkında kanun 

MADDE 1. — Adları bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı (10) ilce kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı1? Maddeyi cetvelle birlikte kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de

fi] 88 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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rc-oe, ad ve sayıları gösterilen bu ilçeler kuru
luşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde ilgili Bakanlık ve dairelerin 
kadrolarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — İlişik 3 sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar 1946 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısımlarına 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi 'cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvel
de derece, ad ve sayılan gösterilen 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin ilgili 
kısımlarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Kurulması kabul edi
len ilçelerin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak 1946 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin 
434 ncü (ilce teşkili giderleri) bölümüne konul-
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muş olan ^250 000) liranın ilgili bütçelerin bö
lüm ve maddelerine ihtiyaç nispetinde Aktarıl
masına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-
mişir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Nisan 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Korulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-
mişir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyun sonucunu arzediyorum. 
inebolu ve Amasra limanları yapımı rçin ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki kanuna (313) milletvekili oy ver
miştir. Yeter sayı vardır. Kanun (313) oyla 
kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,08 

İnebolu ve Amasra limanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
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BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOÖLU 
H. KARAN 
H. ONAT 
F.TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLÜ 
H. Ş. ADAL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
Pr. A. R. YEŞİLYURT 
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BURSA 

A. AKGÜÇ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R, EREM 

ÇORUM 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
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ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAĞİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

DENİZLİ 
F. ASAL 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
1. YALÇIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
N, OSTEN 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B S KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H.KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. II. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
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M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
I TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DÎKMEN 
N. ERÎM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
I. S. YÎĞÎT 

KONYA 
V. BÎLGÎN 
M. A. BtNAL 
Gl. A. F. CEBESO^ 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DÎKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 

AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETÎNKAYA (t.) 
Dr. A. H. SELGÎN 
A: TAŞKAPILI 

N. BAYDAR 
K. EVLÎYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
R. N. EDGÜER 
O. ERÇÎN 
î. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R, ERTEN . 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KÎTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGÎ 
H. ULUSOY I 

ORDU 1 
Ş. AKYAZI 
î. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMÎR 
Dr. Z. M. SEZER 

H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGÎN 
S. ERBAY 
Î.EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELÎK 
Ş. ÎŞCEN 
H. URAN 

SÎÎRD 
A. R, ESEN 
E. KILIOCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H.ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DÎZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H.IŞIK 
R. Ş. SÎRER 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

C. UYBADIN 
TOKAD 

S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S: DAY 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELÎ 
S. K. YETKÎN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. ÎNCEALEMDAR. 
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
Ş. TANSAN 
R.VARDAR 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN ( t ) 

(Oya katıl mıy ani a r / 

S. YURDKORU 

ANKARA 
F. R. ATAY 

î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (î.) 
M. ÖKMEN 
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N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMlR (î.) 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BÎLECÎE 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLÎS 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. S. SÎREN 

BURDUR 
M. SANLI 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ (I.) 
F. GÜVENDİREN (I.) 
M. B. PARS 
Dr. M. T. StMER 

ÇANAKKALE 
R.N.GÜNTEKlN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (I.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
Dr. H. BERKMAN 
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DİYARBAKIR 

0. OCAK 
ELÂZIĞ 

F. AÖRALI (1.) 
II. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROÖLU 

ERZURUM 
Gl.P.DEMÎRHAN 
R. DİNÇ 
Gl, Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR (1.) 

GAZlANTEB 
C. S. BARLAS 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (1.) 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (1.) 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (1.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KOR ALT AN 
H. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR (t.) 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ (I.) 
t. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
I. H. ÜLKMEN 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. K ÖRS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
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Dr. F . ECEVlT 
Z. ORBAY 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
t. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
H. PEKCAN 
A. TÎRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR 
3. R. HATlPOĞLU (Ba
kan) 
H. SARKAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (I. Ü.) 
E. ERGlN 

MUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (I.) 

NİĞDE 
Dr. R. F. TALAY (I.) 
H. TEPEYRAN (I.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (t.) 

RİZE 
II. C. BELÜL 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 
F. SlRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA(Ö.) 

SİNOB 
C. K. INCEDAYI (Baş
kan V.) 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI (I.) 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
II. N. BOZTEPE (I.) 
D. EYİBOĞLU 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR (Hasta) 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA (t.) 

ZONGULDAK 
E. ERİŞlRGlL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

[Açık millet vekillikleri] 
Niğde : 1 . | . Seyhan : 1 

»OK* 

7. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 85 
Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 14 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine ve Bina vergisi kanununa 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Jçişleri, Maliye, Bütçe ve Millî Eğitim Komisyonları 

raporları (1/293) 

T. C. 
Başvekâlet 14>Vf,1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü * v 

Sayı : 71-171 6/1630 ~J v 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve aynı 
kanunla 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa birer muvakkat madde eklenmesi hakkında Maarif Ve
killiğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 29 . V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş< Saraçoğlu 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve 
aynı kanunla 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun 

lâyihasının mucip sebepleri 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu, hususi okulların vergi muafiyetinden faydalanabilmeleri 
için bu okulların «Resmi talimatname ve müfredat programlarını aynen tatbik etmeleri» ni şart 
koşmuş bulunmaktadır. 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ise muafiyetten istifade etmek için «Umumi maarife hadim» 
olmayı yeter görmüştür. 

Aynı mahiyette bulunan müesseselerin iki vergi bakımından ayrı ayrı ölçülerle mütalâa edilme
si ve umumi maarife hizmet eden, Devlet teftiş ve murakabesine tâbi bulunan, program ve tali
matnameleri Maarif Vekilliğince tetkik ve kabul edilmiş olan bir kısım okulların yalnız resmi 
program ve talimatnameleri takip etmedikleri için ayrı muameleye tâbi tutulmaları doğru bulun
madığından her iki vergi konusunda aynı ölçüyü kullanmak üzere, 2395 sayılı Kazanç Vergisi 
Kanununun üçüncü maddesinin 14 ncü fıkrasının 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun üçüncü 
maddesinin beşinci fıkrasındaki esasa göre değiştirilmesi maksadiyle ilişik kanun lâyihası tânzim 
ve teklif olunmuştur. Şu kadar ki hususi bir ilkokulun umumi maarife hadim sayılabilmesi için, 
mecburi öğretim çağındaki her Türk çocuğunun yapmakla mükellef bulunduğu ilköğretim ana çiz
gilerini gösteren Devlet ilkokul programını esas itibariyle tatbik etmesi şart tutulacaktır. 

Lâyihanın muvakkat maddeleri de türlü sebeplerle bugüne kadar tahsil edilememiş bulunan ve 
mühim bir yekûn teşkil etmiyen kazanç ve bina vergileri bakiyelerinin terkini suretiyle bu vergi
leri ödeyemedikleri Hükümetçe kabul edilen bir kısım umumi maarife hadim müesseseleri himaye 
gayesini istihdaf etmektedir, 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 7 . Vlll . 1944 

Esas No. 1/293 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun üçün
cü maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
ve ayni kanunla 1837 sayılı Bina Vergisi Kanu
nuna birer muvakkat madde eklenmesi hakkında 
Maarif Vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri 
Heyetince 29 . V . 1944 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Maarif 
Vekilinin ve Maliye Vekilliği mümessilinin 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan müzakere sonunda : 
Hükümetçe teklif edilen kanun, lâyihasında, 

umumi maarife hizmet ettiği takdirde kazanç, 
vergisinden istisnası istenen okulların bu vergi
den istisnasında bir mahzur görülmemiş ve an
cak, umumi maarife hizmet kıstasmm ne olabi
leceği üzerinde durulmuş olduğundan, birinci 
maddede adı geçen okulların umumi maarife 
hizmet etmekte olup olmadıklarının daha ya
kından murakabesini sağlayan bir ifade kulla
nılmasının muvafık olacağı neticesine varılmış 
ve birinci maddeye «tedris proğramlariyle tali
matnameleri Maarif Vekilliğince kabul edilen» 
ibaresi eklenmiştir. 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin beşinci fıkrasındaki esasa göre de
ğiştirilmekte olmasına nazaran, kazanç vergisin
den istisnası istenen bu okulların henüz tahsil 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve 
aynı kanunla 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa 
birer muvakkat madde eklenmesi hakkında Maa
rif Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri He-

ediimemiş bulunan kazanç ve bina vergilerinden 
muafiyeti de zaruri görülmüş ve bu yolda iki 
muvakkat madde ile muafiyet şartları tesbit edi
linceye kadar tahsil edilmemiş olan kazanç ve bi
na vergilerinin terkini esası kabul edilmiştir: 

Bu sebeple, muvakkat ikinci maddenin yazı
lışı birinci maddedeki esansla ahenkleştirilmiştir. 

Yukarıda zikredilen tadillerle kabul edilen 
kanun lâyihasının havalesi veçhile Maliye Encü
menine tevdi buyuru!mak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
İçişleri K. Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. Vybaâm A. Tiizün 

Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Giresun Seyhan 
AT. Osten 

Balıkesir 
Y. Si. Uzay 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Konya 
»S'. Ergim 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Gümüşane 
R. Güreli 

Maraş 
T?. Kaplan 

Yozgad 
8. Korkmaz 

yetinee 29 . V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Maliye ve 
Maarif Vekillikleri mümessillerinin huzurlariyle 
incelendi ve Dahiliye Encümeninin mazbata-
siyle bu encümenin maddelerde yaptığı değişik-

Maliye Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Maliye Komisyonu o*.1,1945 

Esas No. 1/293 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 85 ) 
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likler Encünıenknizcede kabul edilerek lâyiha 
havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere. Yüksek Reisliğe sunuldu. • 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
İstanbul Aydrn Ankara 

A. Bayındır A. Menderes 
Burdur İzmir Kastamonu 

Ş. Engineri Ş. Adatan ff. Çelen 
Malatya Zonguldak 

M. N, Zabtı Y. 2. Öeençi 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun üçün
cü maddesinin 14 ncü fıkrasını değiştirmek ve 
bu kanun ile Bina Vergisi Kanununa birer geçi
ci madde eklemek amaciyle Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlığın 
6/1630 sayılı ve 14 . VI . 1944 tarihli yazısiyle 
Yüksek Meclise arzolunan kanun tasarısı İçişleri 
ve Maliye Komisyonlarının raporlariyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle Maliye ve Millî Eği
tim Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde 
görüşüldü, 

Genel öğretime hizmet eden özel okulların 
bina vergisinden ayrık tutulmuş olmasına karşı
lık kazanç vergisinden ayrık tutulmaları, Millî 
Eğitim Bakanlığının resmî tedris programlarını 
ve yönetmeliklerini aynen kabul etmeleri şartına 
bağh bulundurulmuştur. Bina ve kazanç vergi
lerinin dayandığı esas ve prensipler ayrı olmakla 
beraber, özel okulların bu iki vergiden ayrık 
tutulmaları, genel öğretimin yayılmasını kolay
laştırmak ve teşvik etmek amaciyle yapıldığı 
meydandadır. Bu bakımdan vergi ayrılığı için 
verginin mahiyeti ile telifi kabil oldukça, aynı 
şartların aranması maksada daha uygun olacağı 
tabiî iken Kazanç Vergisi Kanununda resmi ders 
program ye yönetmeliklerinin aynen kabul edil-

Vergi kanunlarındaki muafiyetler ancak 
her bir kanunun muhtevası dairesinde müta
lâa edilmek ve kıyas ve tenazüre gidilmemek 
iktiza eder. Bu esas karşısında bina vergisi
nin hususi mektepler için tâyin ettiği muafi
yet unsurlarının kazanç vergisinde de aynen 
cereyanına mahal olmaması tabiîdir. Bu iti
barla Bina ve Kazanç Vergisi Kanunlarmda 
tenazur ve tenasübü temin için tadil yapılma

sına muhalifiz. 
Ankara Siird Tekirdağ 

M. Aksoley 8. Tuncay E. Atay 

mi§ olması şartının konulması tatbikatta birta
kım zorluklar çıkardığı ve her iki vergi konu
sunda aynı ölçünün kullanılması için Kazanç 
Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına lü
zum hâsıl olduğu gerek Hükümetin gerekçesin* 
den, gerekse Komisyonda verilen izahlardan an
laşılmış ve vergi ayrıklığının uygulanması için 
genel öğretime hizmet etmek şartı Komisyonu
muzca da yeter bulunmuş ve bu ş>rtın belli 
edilmesinde dayanılacak bir ölçü olmak üzere 
İçişleri Komisyonunca maddeye eklenen fıkra 
da uygun görülmüştür. 

Taşan Kazanç Vergisinden ayrık tutulan 
özel okullardan şimdiye kadar alınamamış olan 
kazanç ve bina vergilerinin terkin edilmesi hak
kında iki geçici maddede eklenmiş olup işin ma
hiyetine göre bu maddelerin de kabulü gerekli 
görülmüş ise de kazanç vergisinin değiştirilmesi
ne ilişkin bir kanunda bina vergisini ilglendren 
bir maddenin yer alması kanun tekniği bakımın
dan uygun bultmmaınış ve bina vergisine ait hük
mün 1837 sayılı kanuna eklenmesi gerekli görü
lerek, bunun için ayrı bir kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 4 . VII. 1945 
Esas No. i/293 
Karar No. 108 

Yüksek Başkanlığa 
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Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bolu. 

Dr. Z. Ülgen 
Hatay 

11. Selçuk 
Samsun 

M. A. Yöriiker 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
R, Alpman 
Diyarbakır 

R. Bekti 
İsparta 

M. Karaağaç 
Tokad 

R. A. Sevcngil 

Bu rapor 
Sözcüsü 
istanbul 

H. tflkmm 

Bitik 
B. Osma 

Giresun 
M. Akkaya 

İzmir 
M. Birsel 

Yobgad 
A. Sungut 

Özel okulların durumu, ne nispette ve ne 
şekilde denetlenmesi ve desteklenmesi gereke
ceği konulan kül olarak mütalâa edilmek ge
rektir. Bu itibarla tasarının bu konuların 
halline taliki reyindeyiz. 

Eskişehir Rize 
Y. Abadan T. B. BaUc 

1. Bina Vergisi Kanunu (umıınıi maa
rife ve menafi i umumiyeye hadim cemiyetlere 
ait binaları kazanç temini gayesi bulunmamak 
ve icar ve isticar edilmemek şartiyle) bina 
vergisinden istisna etmiştir. Bu hükme göre 
hususi Türk m ektepl eriyle azlık okullarının 
ve Türkiye'de açılmış olan ecnebi mektepleri
nin bu istisnadan faydalanabilmeleri için umu
mi maarife Ladini cemiyetlere ait olması ge
rekmektedir. Memleketimizde muhtelif Fran
sız, İtalyan, ingiliz ve Amerikan cemiyetleri 
tarafından açılmış mektepler vardır. Milli 
Eğitim Bakanlığı bir zaman bu cemiyetleri 
umumi maarife hadim talâkki etmediği için bu 
cemiyetlerin açtığı mekteplerden bina vergisi 
alınmıştır. Fakat sonradan Bakanlık, eski 
talâkkisim değiştirmiş ve bu cemiyetlerin 
umumi maarife hadim olduğunu kabul etmiş
tir. O tarihten sonra da bu mekteplerden bina 
vergisi alınmamıştır. 

2. —- Kazanç Vergisi Kanununa göre fMil
lî Eğitim Bakanlığının resmi tedris program
larını ve talimatnamelerini aynen kabul eden 
hususi, ilk ve orta tedrisat mektepleri ve liseler 
ve meslek mektepleri) kazanç vergisinden 
istisna edilmiştir. Azlık mektepleri ve ecnebi 

mektepleri Maarif Vekâletinin resmi program
larını aynen kabul etmiş olmadıkları için bu
gün kazanç vergisine tabidirler. 

:>. Kanun tasarısı, hususi mektepler 
arasında ecnebi mekteplerini bina vergisin
den olduğu gibi kazanç vergisinden de istisna 
etmek ve (Milli Eğitim Bakanlığının resmî 
programlarını aynen kabul eden) kaydı yerine 
(öğretim programlariyle yönetmelikleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca onanan mektepler) kay
dını koyarak bu istisnayı, temin eylemek is
temekledir. 

1. Tasarının geçici maddesinde de bu 
mektepler için şimdiye kadar yürürlükte bulu
nan kanun hükmü dairesinde tarhediJmiş olan 
kazanç vergileri makable şâmil olarak affedil
mektedir. 

f>. Loz.au muahedenanıesine bağlı ikâ
met mukavelesine matuf olarak alâkalı Dev
letlere verdiğimiz mektupta 1914 yılmda mev
cut yabancı mekteplerinin mevcudiyetini ta
nımış ve vergi bakımından bunlar hakkında 
farklı muamele etmemeği kabul etmiş ve bu 
taahhütlerde riayet eylemiş bulunuyoruz. An
cak bu ikâmet mukavelesinin ve ona matuf 
mektubun müddeti 1930 yılında bittiği için ec
nebi mektepleri hakkında bugün hiçbir ahdî 
n ı ecbur i yeti miz yoktur. 

Bundan Öiür'û bu mektepler hakkındaki 
m tıanıeleyi, eloğrudandoğruya Milletlerarası 
münasebetlerde carî usullere, yani karşılıklı 
muamele esasrua ve bu mekteplerin bizim ba
kımımızdan teşvik ve yardıma muhtaç olup ol
madıklarına göre tâyin etmekte serbestti/. 

Ecnebi mekteplerinin mensup oldukları 
Devletler, bize ıxym hak ve muafiyetleri ver
miyorlarsa bizim de bu mekteplere vergi mu
afiyeti tanımamamız icabeder. Öte yandan 
bunların vergiden istisna etmek demek teşvi
ke lâyik okluklarım kabul etmek mânasına ge
lir. Halbuki bu nokta İhtisas Komisyonu olan 
Millî Eğitim Komisyonunca tetkik edilmiş de
ğildir. 

Bundan ötürü, mevzuun (karşılıklı mu
amele) esası bakımından ve (bu mekteplerin 
teşvike lâyık olup olmaması) noktasından tet
kiki isabetli olacaktır. 

Urfa 
E. Tekeli 

http://Loz.au
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Millî Eğitim Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Mitti Eğitim Komisyonu 6.U.1946 

Esas No. 1/293 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi
nin 14 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve Bina 
Vergisi Kanunıma bir geçici madde eklenmesine 
dair olarak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
rak Bakanlar Kurulunun 29 . V . 1944 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırıl
mış olan kanun tasarısının, İçişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarında inelendikten sonra 
10 . VII . 1945 tarihli Kamutay oturumnunda 
görüşülmesine başlanırken Bolu Milletvekili H. R-. 
öymen bir kere de Millî Eğitim Komisyonunca 
incelenmesini istemiş ve Kamutayca kabul olu
nan bu teklif gereğince komisyonumuz tasanyı 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanları da hazır bu
lunduğu halde incelemiştir. 

Tasan; aynı mahiyette bulunan öğretim ku-
rumlannm iki vergi bakımından ayn ayn ölçü
lerde mütalâa edilmesi ve vergi kanunlanndan 
birinin aynı kurumlara muafiyetler bahşetmesine 
karşılık diğerinin mükellefiyetler yüklemesi su

re t iy le vergi sistemimizde mevcut bir tezadın ve 
bu tezattan tatbikatta doğan güçlüklerle .mah
zurların ortadan kaldırılması amaema yönelmek
tedir. Bu amacı sağlamak üzere bir kanun çı-

'kartılmast komisyonumuzca yerinde ve zaruri ısrö-
rülmüştür 

Tasarıyı kapsadığı hükümlerin ayrrhğı sebe
biyle ikiye bölmek suretiyle Bütçe Komisyonunun 
yaptığı değişiklik de yerinde bulunmuş ve mey
dana gelen iki tasandan (Bina Vergisi Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesi üzerine kanun 
tasarısı) başlığını taşıyan birinci maddesindeki 
(mektep) sözü (okul) sözü ile değiştirilmek 
suretiyle; (Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 14 ncü fjkrasmm değiştirilmesi üze
rine kanun tasansı) başlığım taşıyanı da birinci 
maddesindeki (Onanan) sözü özel okulların 
programlarının tekrar gözden geçirilmesini sağ
lamak düşüncesine uyularak (Onanacak) sözü 
ile ve geçici maddede (Mezkûr) sözü de önüne 
bir virgül koymak suretiyle (C4eçmiş) sözü ile 
değiştirilmek suretiyle kabul olunmuştur. Ta

sarının görüşülmesi sırasında her nevi özel 
okulların Hükümetçe devamlı bir teftiş ve mu
rakabe altmda tutulması yolunda üyeler tara
fından ileri sürülen temenniler yerinde bulun
muş ve bunların işbu mazbatada akislendiril-
mesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan değişikliklere gö
re her iki tasanyı kanunlaşmaları için Kamuta
ya arzedilmek üzere saygılarımızla Yüksek Baş
kanlığa sunarız. 
Millî Eğitim 
Komisyonu Baş. Sözcü Kâtip 

Manisa Sivas Urfa 
H. N. Edgüer H. Ş. Birer S. K. Yetkin 

Ankara Aydın Bingöl 
B. Baykan A. S. Levend T. Banguoğlu 
Diyarbakır Eskişehir İstanbul 
O. Ocak t. U. Aykurt 1. A. Gövsa. 

îzmir İzmir Konya 
E. Çınar Ş. Yunus M. A. Binal 

Sinob Tekirdağ 
İmzada bulunmadı E. Ataç 

J. — Bu tasanya esas tutulduğu gerek
çede belli edilen Bina Vergisi Kanununda ya
zılı «Umumi maarife ve menafii umumiyeye 
hadim cemiyetler,» hükmünün, hususi mak
satlara ve menfaatlere hizmet etmiyen cemi
yetler binalarına ait ve münhasır bulunduğu
nu, halbuki özel okullar namı altında topla
nan okulların arasında bağlı oldukları ce
miyetlerin ve* Hükümetlerin hususi amaçları 
bakımından umumi maarife hizmet tarifine 
giremiyecek birgrup okulların da bulundu
ğunu düşünmek zorundayız. Bu yüzden ta
san Bina Vergisi Kanununun ve bu konu ile 
ilgili diğer kanunların ruhuna olduğu kadar 
umdelerimize de aykrn düşmektedir. 

2. — Bu esastaki anlayıştan başka, ölçü
leri ve tertip tarzian bakımından da bir takım 
tezatları beraberinde sürükleyen bu tasarıdan 
«iner Bütçe Komisyonundu muhalefet şerhi ya-
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zan arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi öze] 
okulların mahiyeti, karakterleri, denetleme
si ve prensipleri bakımından umumi maarife 
uyarlık vasıflarının kanuni mesnetlerini tes-
bite ihtiyaç vardır. Hu miyar olmadığı için
dir ki, M. Eğitim Bakanlığı, Bina Vergisi Ka-
tıuıranun umumi maarife hizmet maksadın
dan birbirine tamamen zıt hükümler çıkar
mak mevkiine düşmekte ve bu yüzden açık 
bir kanaata sahip olamamaktadır. Nitekim 
Komisyonumuzdaki konuşmalardan da anla
şıldığı üzere 1935 yılında, umumi maarife 
hadim olmadıkları bildirilen aynı okulların 
1939 da umumi maarife hadim oldukları bil
dirilmiştir. Kısa zaman içindeki hükümlerin 
birbirini tutmamasının sebebi özel okullar 
anlayışında vazıh olaınayışTmızdır. Bu anla
yışı açıkça gösteren kanuni hükümlerin ek
sikliği karşısında, hiç değilse, durum, şimdiye 
kadar tefsir yoliyle Meclisin aydınlığına ar-
zedilmek lâzımgelirdi. Nasıl ki halkevleri bi
nalarının, Bina Vergisinden istisnası için âm
me menfaatini belirten 167 numaralı tefsirin 
Meclisten çıkarılmasına lüzum görülmüştür. 

Kaldı ki, bu okullardan bazıları Danış-
taya da başvurmuş ve umumi maarif tarif ine 
girmedikleri hükümüne dayanılarak geçmiş 
zamanın bina vergisi borçlan hüküm altına 
alınmış, borçların bir kısmı tahsil olunmuş 
bulunmaktadır. 

3. — Tasarı ile, bu okulların çoğuna ve
receğimiz şey, bu vergileri ödemede çektik
leri zorluktan kurtulma imkânı değil, umumi 
maarifimize hizmet eder belgeleridir ve bu da 
kendileri için kaybettiklerini tekrar kazan
ma hücceti olacaktır. Başka memleketlerin 
ve inanların dışarıdaki gayelerine hizmet eden 
bu okullardan çoğu, dışarıdaki fonlarından, 
vakıflarından kilise ve ve Hükümetlerinden 
yardım görürler. Aralarında mezhep muha
rebeleri devrinden kalan, memlekette azlık 
politikası güden veya zaman zaman dinî tem
sillere aracılıklar etmiş olanları da bulunan 
bu okulların talebelerinin tek okullar halin
de birletmemeleri veya birletmemeleri de bu
nu göstermektedir. 

Öteyandan bu okullar Türk Devletinin 
umumi maarif anlayışı ile tamamen zıt olan 
bir yoldan giderek, talebeden orta halli aile
lerin de veremiyeceği yüksek ücretler almak

la ve bu ücretleri türlü şekillerle artırmakta
dırlar. 

Bu okulların, imtihanla özel ricalarla ta
li? be kabul eder hale geldikleri bir sırada, ver
gi veremez duruma düşdükleri iddiası, dik
kati çekecek mahiyettedir. İlâve edelim ki, 
bu okullara asgari vergi de tatbik olunmak
tadır. Şayet bu vergiyi de veremiyecek vazi
yete düşen ve bu yüzden okullarını kapamak 
zorunda olacaklar arasında, hakikaten umumi 
ihtiyaca yararlı olanlar varsa, Hükümet bu 
gibilere prim verebilir ve başka suretle de 
kendilerine yardım edebilir. Bizden başka 
memleketlerde de bunun pek çok misalleri 
vardır. 

4. — Bu okulların içinde, mensup olduk
ları hükümetlerin zaman zaman rejimlerine bo
yananların mevcudiyetini de hesaba katmak 
ve bu okullara tek taraflı ve geçmiş yıllara 
da sâri olarak verilecek umumi maarife hizmet 
eder vasfının, bu değişikliklerle alacağı mâ
nayı da tahlil etmek zorundayız. Diğer taraf
tan yine bunların içinde Türk tebaasının ye 
vatandaşının en azından bir okula yetecek ke
safette bulunduğu memleketlerin dilini ve kül
türünü veren okulları, umumi maarife hizmet 
etme yönünden müsaadeye mazhar olurken, bu 
memleketlerde Türk okullarının öğretim prog
ramlarını tatbik eder birer ilkokul dalı i bulun
mamaktadır. Bu memleketlerin okullarına 
karşılıklı muamele esasını tatbik etmek en ta
bi lî ve milletlerarası cari olan bir yol değil mi
dir? Ve bu şartlar dairesinde oralardaki Türk 
vatandaşlarının ve Türk çocuklarının hiç de
ğilse mecburi öğretiminden, ana dilinin ve ken
di kültürünün ilk esaslarını öğrenmelerini 
sağlamaktan fedakârlık etmeğe hakkımız var 
mıdır? Kaldı ki, bu memleketlerle aramızda 
karşılıklı olmıyacak ahdi hiçbir bağ da mevcut 
değildir 

5. — Bina vergisinden de sonra çıkmış olan 
Kazanç Vergisi Kanunu, esasta Devlet prog-
larmı kabul ettiğine göre, aslında hususi öğ-
timi teşvik etmek istemediğini göstermiş bu
lunmaktadır. Bu tasarı ile, bu prensipten ay
rılmak mı istiyoruz? Yani Hükümet okul saha-
snda hususi teşebbüslere da geniş bir yer ver
mek kararında mıdır, bu bir anlayış farkı 
mıdır? Yoksa okul ihtiyacına yetememekten 
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gelen bir zait' eseri midir i Anlatılması lûzım-
gelen bir nokta da burasıdır. 

6. — Değiştirilmek istenen maddenin 
metninde, hastaneler kısmında tahditler es
kisi gibi kain- ve bu 'müsaadeyi sadece Özel 
verem, akıl ve .frengi hastanelerine hasreder
ken aynı maddenin okul kısmındaki tahdit
ler yerine nasıl tatbik olunacağı belli olma
yan bir genel öğretim ölçüsüne geçmek, ka
nunun bütünlüğündcki mânaya olduğu kadar, 
bu konuya teması olan diğer kanun ve tefsir
lere de aykırı bir hareket olacaktır. 

7. — Bu tasarının şümulü içine alındığı 
Komisyondaki konuşmalardan anlaşılan yaban
cı okullar arasında binaları, öğretim metod-
lan, öğretim malzemesi ve pratik hayat tec
rübeleri bakımından emsaline nazaran istifa
deye değen birkaç okul varsa, ve bunlardan 
binalarının hususiyeti, kapladıkları sahaya 
göre vergilere düşen hisseleri fazla görünü
yorsa, bunlar tashih olunabilir. Bu, bir istis
na değil, okul binalarının sisteminden gelen 
bir haldir ve başka okullarda da olmıyan bir 
hususiyettir Ayrıca bu kollejler, zaman zaman 
okullarımızdaki yabancı dil öğretmenlerini 
yetiştirmede bizim hesabımıza dil ve sanat 
atelyeleri ihtiyacına yarama görevine de ko
nu teşkil ettiklerine göre bu gibilere mahsus 
olmak üzere hizmetleri karşılığı olarak vergi 
borçları kadar hattâ farkedecek masrafların 
hakkı da göze alınarak kendilerine Hükümetçe 
prim verilebilir veya bunlar, bu şartlara riayet 
ettikleri müddetçe para yardımı ile de himaye 
olunabilirler. Bu şekiller, başka memleketler 
de olduğu gibi bizde de M. Eğitim Bakanlığı
mızca pek yerinde olarak vaktiyle yapılmış iş
lerdir ve bugün de Hükümetin takip etmek is
tediği maksat yolunda kolaylıkla başvurulacak 
çarelerdir. 

Bu yollara gidilmeden ve mütekabiliyet 
esasları üzerinden yürünmeden yarın müşkül 
durumlara düşebileceğimiz bir tasarı ile ka

nunların ruhunu ihlâl etmeğe ve içinde her 
türlüsü bulunan yabancı okullara yeni müsaa
deler vermeğe doğru gitmeyi, yakın maziye 
ve onun bize kazandırdığı büyük istikbale 
olan borcumuzla uygunluk halinde görmedi 
ğimizi de söylemekten geri duranııyacağım. 
Kaldı ki bu müesseselerin çoğunun karekteri, 
usulleri kültür ve sanat değerlerinden uzak, 
orta çağdan kalma usul ve proğramlariyle 
dinî cemiyetlere klerikalizme mensup bir nevi 
tarikat okullarıdır. O derecede ki umumi ma
arife hizmet etme yönünden kendi memleket
leri içindeki meşruiyetleri tanınmamış ve bir 
zamanlar kanun ve hudut harici edilmişlerdir. 

8. — Tasarının geçici maddelerine gelin
ce; belirli maksatla çıkarılan kanunların hü
kümlerini, hele Danıştayca katiyet kesbetmiş 
ilâmlarını iptal etmiş olmamak ve ayrıca aynı 
vasıfta olupta borcunu ödemiş bir kısım okul-
nn, vâki olacak müracaatlarına ve sorularına 
karşı müşkül durumda kalmamak için hiç, de
ğilse hadlerden tenzilât yapan hattâ borçları 
vadeli taksitlere bağlıyan bir madde haline 
getirilmeli ve fakat işin ruhuna, kanunlara ve 
verilmiş kararlara sadık kalınmalıdır. Bu 
okullara bundan büyük iyi niyetlilik daha na
sıl gösterilebilir? 

Bu okulların tavsifi, genel öğretime hiz
met nispetleri, kanunun neşri tarihinden son
ra yapılacağına göre bunu makabline teşmil 
etmek, kanunun şartlarına da uymasa gerektir. 

Yukarıdaııberi izah ettiğimiz sebeplere 
göre meselenin Milletlerarası hukuku alâkalan-
1 andıran bir mevzu olmasına ve vergi muafi-
yeninin mütekabiliyet esasına dayandırılması-
iktiza etmesine göre tasarının Kamutayda gö
rüşülmeden önce bir defa da Dışişleri Komis
yonunda incelenmesini zaruri gördüğümü ar-
zederim. 

Bolu Milletvekili 
H. B, öymen 

Uuu'A 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
2395 sayılı Kazanç Yergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 14 ncü fıkmsmın deği§tirilmesine ve 
aynı hanımla 1837 sayılı Bina Yergisi Kanununa 
birer muvakkat madde eklnemesine dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1. — 2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka

nununun 3 ncü maddesinin 14 ncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Fıkra 14: «Hususi akıl ve frengi hastaneleri 
ve verem sanatoryumlariyle umumi maarife hiz
met etmekte oldukları Maarif Vekilliğince ka
bul edilen hususi ana okulları, ilk ve orta okul
lar, liseler ve diğer meslek okuları.» 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Birinci 
maddede yazılı muafiyet şartlarını haiz olan 
okulların henüz tahsil edilmiyen kazanç vergile
ri (asgari vergi dâhil) ve zamlar terkin olunur. 

MUVAKAT İKİNCİ MADDE — 1837 sayılı 
Bina Vergisi Kanununa aşağıdaki muvakkat hü
küm eklenmiştir:. 

Bina Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 
5 nci fıkrasında yazılı muafiyet şartlarını haiz 
olan umumi maarife ait binaların bu şartların 
tesbiti tarihine kadar geçen müddetler içinde 
tahakkuk ettirilip de bu kanunun meriyeti ta
rihine kadar tahsil edilmemiş olan bina vergileri 
ve zamları terkin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
A. R. Artunkal 
Hariciye Vekili 

N. Menemencioğlv 
Maarif Vekili 

Yücel 

İktisat Vekili 
Fuad Sirmen 

Gümrük İnhisarlar Vekili 
Suad II. Ürgüblü 
Münakalât Vekili 

A. F. Cebesoy 

29 . V . 1944 
Adliye Vekili 

R. Türel 
Dahiliye Vekili 

Hilmi Uran 
Maliye Vekili 

F. Ağrah 
Nafıa Vekili 
Sim Dail 

Sıhhat İçtimai 
Muavenet Vekili 
Dr. II. Alalas 

Ziraat Vekili 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Vekili 

C. S. Siren 

( S . 

İÇİŞLERİ KOMlSYONUNUN OEOİ^TlRİŞI 
;J39J taydı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 11 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve 
aynı kanunla 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa 

birer muvakkat madde eklenmesine dair kanun 

MADDE I. 2İİ95 sayılı Kazanç Vergisi 
Kanununun üçüncü maddesinin 14 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Fıkra .14. — (Hususi akıl ve frengi hastane
leri ve verem sanatoryumlariyle umumi maarife 
hizmet etmekte oldukları ve tedris programla* 
riyle talimatnameleri Maarif Vekilliğince kabul 
edilen hususi ana okulları, ilk ve orta okullar, 
liseler ve diğer meslek okulları). 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Birin
ci maddede yapılı muafiyet şartlarını haiz olan 
okulların henüz tahsil edilmiyen kazanç ver
gileri (asgarî vergi dâhil) ve zamları terkin olu
nu*. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 1837 sa
yılı Bina Vergisi Kanununa aşağıdaki muvakkat 
hüküm eklenmiştir. 

(Bu kanunun birinci maddesinde yazılan 
okullardan, 1837 numaralı Bina Vergisi Kanu
nunun üçüncü maddesinin beşinci fıkrasındaki 
şartlan haiz olanlara, bu şartların tesbiti ta
rihine kadar geçen müddet iyin tahakkuk etti
rilip henüz tahsil edilmemiş bulunan bina ver
gileri ve zamları terkin olunur. 

İKİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen. 

ÜÇÜNCÜ MADDE Hükümetin teklifi ay
nen, 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞt | 

ı 
Bina Vergisi Kanununa geçici bir madde eklen- } 

mesi üzerine kanun tasarısı j 
I 

MADDE 1. — i VII. 1931 tarihli ve 1837 | 
sayılı Bina Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici ; 
madde eklenmiştir : | 

(Bu kanunun üçüncü maddesinin 5 nci fık- I 
rasında yazılı şartlan haiz olan mektep bina- i 
lan için bu şartlarla belirtildiği târihe kadar 
geçen süreye ilişkin olmak üzere salınmış olup i 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar alm- | 
mamış olan bina vergileri ile zamları terkin olu
nur.) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DE-
ĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Bina Vergisi Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . VII . 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir: 

(Bu kanunun üçüncü maddesinin 5 nei fık
rasında yazılı şartlan haiz olan okul binalan için 
bu şartlarla belirtildiği tarihe kadar geçen sü
reye ilişkin olmak üzere şalmmış olup bu kanu
nun yürürlüğe birdiği tarihe kadar alınmamış o-
lan bina vergileri ile zamlan terkin olunur.) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Kazanç Vergisi Kanununun üçüncü maddesinin 
14 ncü fıkrasının değiştirilmesi üzerine kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 22 . III . 1934 tarihli ve 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun üçüncü mad
desinin 14 ncü fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

(özel firengi ve akıl hastaneleriyle verem 
sanatoryumları, genel öğretime hizmet etmekte 
oldukları ve öğretim programlariyle yönetmelik
leri Millî Eğitim Bakanlığınca onanan özel ana 
okulları, ilk ve orta okullar, liseler ve diğer mes
lek okulları). 

(ÎBÇİCİ MADDİ' •-- lUrinei maddede yazılı 
şartlan haiz okullara bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar olan süre için salınmış olup 
da henüz alınmamış bulunan kazanç vergileri 
(asgari vergi dâhil) ve zamları terkin olur. Sözü 
geçben okullara bu tarihten sonra mezkûr süre 
için vergi saimmaz. 

MADDE 2. — Bu komin yivimi tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu . 
yürütür. 

i MÎLLÎ EĞlTÎM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
I TİRİŞİ 
I 
I Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 
i 14 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
I MADDE 1. — 22 . I İT . 1934 tarihli ve 2395 
I sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü madde-
I sinin 14 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
j rilmiştir: 
| (özel frengi ve akıl hastaneleriyle verem sa-
I natorynmları, Genel öğretime hizmet etmekte 
i oldukları ve öğretim programlariyle yönetmelik-
j leri Millî Eğitim Bakanlığınca onanacak özel ana 
I okulları, ilk ve orta okullar, liseler ve diğer mes-
| lek okulları.) 

| GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
I şartları haiz okullara bu kanunun yürürlüğe gir-
i diği tarihe kadar olan süre için salınmış olup 
I ta henüz alınmamış bulunan kazanç vergileri 

(Asgarî vergi dâhil) ve zamları terkin olunur. 
I Sözü geçen okullara bu tarihten sonra geçmiş, 
| süre için vergi salınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür. 
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S Sayısı: 87 
Emniyet Teşkilât Kanununun 24 neti maddesinin 2 nci 
fıkrasiyie 4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve İçişleri 

ve Bütçe Komisyonları raporları (3/313) 
T. C. 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 2 . II . 1946 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 72 • 45 6/351 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Açılan müsabaka sınavlarında polisliğe yeter bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlardan, Emni
yet Teşkilât Kanununun 24 ncü maddesinin 2 ncı fıkrası hükmüne dayanılarak, polis memurluğu
na tâyin edilmiş olanların polislik mesleğinde altı yıl hizmet etmeden 4598 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi hükmünden faydalanılıp faydalanmıyacakları hususunda tereddüde düşülmüştür. 

3656 sayılı kanunun bazı hükümlerini değiştiren 4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde «bulun
dukları derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu halde, hususi 
teşkilât kanunlarının koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst dere
ceye geçirilemiyenlerle kanuni hükümler dairesinde terfie hak kazanmış bulundukları halde kad
roda açık yer olmamak veya bulundukları memuriyette kalmalarına idarece lüzum görülmek veya 
bulundukları memuriyetlerde üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi edemiyenlere bir üst derece 
maaşı ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyen veya 
terfi edemiyenlere daha bir üst derece maaşı verilir.» denilmektedir. 

Bu hüküm gereğince memurun kadrosu içinde bir veya iki üst dereceye yükseltilebilmesi için 
o memurun evvelemirde aylığını aldığı derecede kanuni yükeslme süresini doldurmuş olması icab-
etmektedir. 

3656 sayılı kanunun 4598 sayılı kanunla değiştirilen umumi hükümlerine göre memurların yük
selme süreleri üç senedir. Diğer taraftan 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 24 ncü mad
desinin 2 ncı fıkrasında «açılacak müsabakalarda polisliğe kâfi bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlar 
da polis memurluğuna kabul edilirler. Ancak bu suretle alınanların terfi edebilmeleri polis memur
luğunda altı sene hizmet etmiş olmalarına bağlıdır.» denilmek suretiyle tahsili ilk öğretim de
recesine varmıyan veya ilk okulu bitirmiş bulunanlardan ilk defa ve doğrudandoğruya 20 lira asli 
aylıkla polis memurluğuna almanlar için yükselme süresi altı sene olarak tesbit edilmiş ve bu 
hüküm 3656 sayılı kanunun 26 ncı maddesiyle de mahfuz tutulmuş bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında durumları yukarıda ar/edilen şekilde olan polis memurları 20 lira aybk 
derecesinde üç seneyi doldurdukları takdirde 4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesinden istifade etti
rilerek 20 liralık kadroda bir üst derece aylığı olan 25 liraya yükseltilebilecekler midir, yoksa bu 
suretle terfi ettirilebilmeleri için 3201 sayılı kanunun 24 ncü maddesinin yukarıda işaret edilen 2 
nci fıkrası ile tesbit edilmiş olan altı senelik yükselme süresini doldurmaları mı gereklidir? Bu 
nokta tereddüt konusunu teşkil etmektedir. 

Binaenaleyh, bu vaziyette olanpolis memurlarının 20 lira aylık derecesinde üç senelik sürenin 
dolmasiyle mi yoksa 6 seenlik sürenin bitirilmesiyle mî (kanuni müddeti) doldurmuş sayılarak 4598 
sayılı kanunun 4 ncü maddesinden istifade ettirilmek suretiyle aynı kadroda üst dereceye yüksel
tilebilecekleri hususunun yorumlanmasını, İçişleri Bakanlığının isteği üzerine, arz ve riea ederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 3/313 
Karar No. 18 

8.11. 1916 

Yüksek Başkanlığa 

Emniyet Teşkilât Kanununun 24 ncü madde
sinin 2 nci fıkrasiyle 4598 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin yorumlanmasına dair olan Başbakan
lık tezkeresi Komisyonumuza havale olunmakla 
incelendi. 

Tahaddüs eden tereddüdün 4598 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesinden doğmasına ve bu kanu
nun evvelce Bütçe Komisyonu tarafından tetkik 
edilmesine binaen adı geçen kanunun 4 ncü mad
desinin de Bütçe Komisyonu tarafından yorum
lanmasına Komisyonumuzca karar verilmiş oldu
ğundan Yüksek Başkanlığa vsunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı 
Tekirdağ 

C .Tfybadm 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Sözcü 
Bolu 

H.8. Adal 

Kâtip 
Trabzon 

8. Abanozoğlu 
Balıkesir 

F. Tiridoğlu 
Elâziğ 

1. Yalçın 
Giresun 

N. Osten 
Kars 

Kİ. özoğuz 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

M. Ş. Bleda 
Yozgad 

8. Korkmaz 

Ankara 
F. Daldal 

Bitlis 
M. Ertan 
Erzurum 

İV, Elgün 
Gümüşane 

R. Güreli 
Kayseri 

A. H. Kalaç 
Maraş 

R. Kaplan 
Sivas 

E. Dizdar 

Balıkesir 
y. 8. Uzay 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

İstanbul 
M. Uludağ 

Konya 
8. Ere/un 
Seyhan 
C. Ora! 
Tokad 

.1 . G. PekvV 
Zonguldak 

R. Var dar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 3/313 
Karar No. 63 

Yüksek Başkanlığa 

8.17.1946 

Emniyet Teşkilât Kanununun 24 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasiyle 4598 sayılı kanunun 4 
ncü maddesinin yorumlanması hakkındaki 2 . I I . 
1946 tarih ve 6/351 sayılı Başbakanlık tezkere
si Komisyonumuza verilmekle içişleri Komisyo
nu raporiyle birlikte ve Emniyet işleri Genel 
Müdürü Osman Sabri Adal ve Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü Hadi Hüsnıan hazır ol
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesi, terfi 
müddetini doldurmasına rağmen maddede sayı
lan sebepler dolayısiyle yükselme imkânı bulun
madığı hallerde, her memura bulunduğu gö
revde bir üst derece maaşı verilmesi ve aynı se
beplerle yine üst dereceye geçemiyen veya terfi 

S edemiyenlere daha bir üst derece maaşı veril
mesi esasını kabul etmiştir. Bu hükümden, ka
nunları gereğince ilk terfileri 6 senede yapıl
ması gereken, müsabaka ile alınmış polis me
murlarının da faydalanıp faydalanamıyacağı 
tatbikatta tereddüdü mucip olduğundan keyfi
yetin yorumlanmak suretiyle aydınlatılması is
tenilmiş bulunmaktadır. 

Gerçi 4598 sayılı kanunun dördüncü madde
sinin Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasın
da müsabaka ile alınan polis memurlarının da 
üç senede bir bu madde hükmünden faydalandı
rılmalarının kastedildiği yapılan incelemelerden 
ve Komisyon raporundan anlaşılmakta ise de 
3201 sayılı kanunun 24 ncü maddesinin ikinci 
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— 3 — 
fıkrasında altı senede bir terfi kaydının kaldırıl
mamış ve 3656 sayılı kanunla da 3201 sayılı ka
nun hükmü mahfuz tutulmuş olması itibariyle 
4598 sayılı kanunun dördüncü maddesinde kas- 1 
tedilen neticenin alınmadığı tatbikata göre ve- * 
rileıı izahlardan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun yaptığı incelemeler sonun
da da 3201 saydı kanunun 24 ncü maddesindeki 
kayıt ile 3656 sayılı kanunun bu hükmün mah-
i'uziyeti hakkındaki kaydın mevcudiyeti ve deva-
ınr karşısında, keyfiyetin 4598 sayılı kanunun 
4 ncü maddesinin yorumu şekliyle halline imkân 
olmadığı ve meselenin 3201 sayıflı kanunun 24 
ncü maddesinin tadilini gerektirdiği sonucuna va
rılmış ve bu tadil ile müsabaka neticesinde alman 
polis memurlarının da 4598 sayılı kanun hük
müne tâbi tutulacakları belirtilmiştir. 

Her ne kadar 3201 sayılı kanunun 24 ncü 
maddesinde yazılr ve müsabaka suretiyle alınan 
polis memurlarının terfi müddeti tadil edilmiş ise 
de 4598 sayılı kanunun her memura üç senelik 
hizmet ve ehliyet şartlariyle tanıdığı iki defa 
bir üst derece maaşına geçmek hakkının bunlara 
da tanınmasının emniyet teşkilâtının rütbe terfii 
hakkındaki hükümlerini ihlâl eder bir mahiyeti 
olmadığı ve gayenin münhasıran maaş yüksel
tilmesi ve umumi hükmün adı geçenlere de uygu

lanmasının temininden ibaret bulunduğu yapılan 
tartışmalarda açıklanmış bulunmaktadır. 

4598 sayılı kanunun adı geçen maddesinin ilk 
tatbikatı 3201 sayılı kanunun buna dair olan ter
fi kaydı nazara alınmadan ve bu yolda uzun bir 
zaman ödemeler de yapılmış bulunduğudan bun
ların geri alınması mağduriyeti mucip olacağı dü
şünülerek yaprlan bu işlemlerin de muteber adde
dilmesini komisyonumuz uygun bulmuş ve tasarı
ya bir geçici madde koyarak bu ciheti sağlamış 
bulunmaktadır. 

Arzedilen esaslar dairesinde hazırlanan tasa
rı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bıı rapor sözcüsü 
Kastamonu Edirne Bolu 
T. Coşkan M. AT. Gündüzalp l)r. Z. Diyen 

Aydın Burdur Corum 
R. Alpman Ş. Etu/ineri î. Eker 
Diyarl »akı r Diyarbakır Eskişehir 

R. Belit Ş. Vhığ T. Abadan 
Giresun Giresun îsparta 

M. Akkana A. Sayar M. Karaağaç 
istanbul İzmir Mardin 
H. Kortcl M. Birsel R. Erten 

Yozgad Zonguldak 
A, Sungur Tl. A. Kuyııcak 

BÜTÇH KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Emniyet Teşkilât Kanununun 21 ncü maddesinin 
Değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3201 sayılı ve 4 . V I . 1937 ta
rihli kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Orta mektep mezunları ile Ordu veya Jan
darma erbaşlığından ayrılmış olan veya orta 
tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil 
bilen ilk mektep mezunları tercihan polisliğe 
alınırlar. 

Yukarıki fıkradaki şartları haiz olanlar bu
lunmadığı takdirde açılacak müsabakalarda po
lisliğe yeter bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılan
lar da polis memurluğuna kabul edilirler. 

Bunların terfileri 3656 sayılı kanun ve ekleri 

hükümlerine göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten evvel, üç seneyi dolduran ve 
ehliyeti tasdik edilen polis memurlarından ay
lıkları bir üst dereceye geçirilenlerin bu mua
meleleri geçirildikleri tarihten itibaren kabul 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDEİ 3. — Bu kanunu Adalet, içişleri ve 
Maliye Bakanları yürütür, 

• ; • « - < < 

( S. Sayısı ; 87 ) 





S Sayısı:88 
Yeniden 7 ilce kurulması hakkında Kanun tasarısı ve 

İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/550) 

T. C. 
Başbakanlık S, 11.1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/492 - 6/367 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yeniden 7 ilce knrn.lm.asr hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
31 . T. 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
• " ' . " . ' . Ş. Saraçoğl n 

Gerekçe 

İdare, ekonomi, sosyal zaruretler, kültür ve güvenlik düşücejeriyle süreli şekilde üzerinde durulan 
ilce kurulması istekleri bakanlığa gelen dilekler arasında yer almaktadrr. 

Değişik bakımlardan önemli ve esaslı sebepleredayanan ve birbirinden üstün önem taşıyan bu is
teklerin hep birden gözönüne alınmasının bütçe veeleman yönünden gerçeklen m esin d eki zorluk düşü
nülerek bunlardan (7) si ele alınmıştır. 

Bıı teşkilâtın güvenlik ve gelişim bakımlarından kişiye ve Devlete sağlıyacagı büyük faydalara kar
şılık bütçedeki etkisi, üzerinde durulacak derecede büyük rakamlar azetmektedir. 

Bu yıl bütçede ayrılabilen ödeneğe göre 7 ilce kurulabilecektir. Bıı ilçelerden her birinin kurul
masını zaruri kılan sebepler aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir: 

1. — Oğuzeli ilçesi: 
Gazianteb ili merkez ilçesi; 2 bucak 236 köyde 141,063 nüfuslu 4100 kilometre karelik geniş ve 

engelli bir alana ayrılmıştır. Köyleri kendisine uzak kalmaktadır. Bu ilin takriben 180 kilometre 
uzunluğunda olan Devlet sınırından 80 kilometresi kendisine 50 - 70 kilometre uzakta kalan merkez 
ilçesi sınırlarını teşkil etmektedir. Merkeze bağlı Akçakoyunlu bucağı ile Kilis'in Elbeyli, Nizip'in 
Barak ve merkez bucağının bir kısım köylerindenterekküp eden ve Devlet sınırı üzerinde bulunan 
850 kilometre kare genişliğinde 86 köy 24,774 nüfustan ibaret bu bölge Gazianteb'in nispeten ova 
kısmını .ve hemen en verimli alanını teşkil etmekte ve senelik geliri 130 000 lirayı bulmaktadır. 

İdari teşkilâtına göre işleri çok yüklü olan merkez ilçesi, geniş olan muhitinin genel kalkınma ha
reketleriyle yakından ilgilenememekte ve bu işlej-i istenilen şekilde denetlemeye imkân bulamamak
tadır. Halkın Hükümetle olan münasebetlerinde uğradıkları müşkülât d;ı azrnsanmıyaeak kadar bü
yüktür. 

Coğrafi, ekonomik, idare ve sınır güvenliği yönlerinden olduğu kadar, halkın ve bölgenin sosyal, 
kültürel ve bayındırlık bakımından kalkınması ve bu hareketlerin yakından organize edilmesi ve de
netlenmesi için bu bölge de Oazianteb iline bağlı ol m ak üzere (Oğuzeli); 

2. — Azdavay ilçesi: 
Kastamonu ilinin Daday ilçesi, 47065 nüfuslu,! bucak ve pek çok mahallelere ayrılmış 159 köye, 

geniş, ormanlık ve çok engelli bir alana maliktir. 
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Azdavay bölgesindeki köyler ilce merkezine 30 - 100 kilometre uzaktadırlar. Kış mevsiminde haf

talarca ilce merkeziyle bağlılıkları kesildiği vâkıdir. Coğrafi şartların doğurduğu hu zaruretler do
la yısiyl e birçok mahallere ayrılmış, 26698 nüfusiu84 köyden ibaret hu bölgenin ekonomik dıınıniu 
Azdavay'a yönelmiş bulunmaktadır. Daday ile ilgisi yalnız resmi işlere inhisar eden hu bölge halkı 
merkeze gitmek için aradaki uzun mesafe dolayısiyle çok zaman işlerinden geri kalmamaktadırlar. 
Aynı sebeplerle idare, güvenlik işlerinde olduğu kadar genel kalkmma hareketlerinin -kovuşturma 
ve denetlenmesinde de zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Bu sakıncaların önlenmesi ve halka kolaylık sağlanması amaciylo Kastamonu iline bağlı olmak 
üzere '(Azdavay), 

::. Örtülü ilçesi : 
Erzııranl'un Oltu ilçesiyle Kars'ın Sarıkamış ilçeleri geniş, engelli, iklimi sert ve kışları şid-

delligeçen bir bölgedir. Oltu ilçesi; 4 bucak; 174 köylü 51 612 nüfuslu, Sarıkamış îleesi de 4 
bucak, 131 köylü ve 62 977 nüfusludur. Bu geniş, çetin ve sert iklimli toprak üzerinde idari 
merkezlere uzak köylerde oturan halkın, bugünkü ilce merkezlerinin idaresinde ve genel kalkınma 
hareketlerinin denetlenmesinde zorluklarla ve bilhassa vatandaşların merkezlere gidip gelmelerinde 
can zıyaı gibi istenilmeyen olaylarla karşdaşılmaktadır. 

Doğuda Kudrak, Allâhıekber, Ziyaret, Ortadomk ve güneyde Soğanlı ve Oyuk t aş dağlariyle Sarı
kamış tan, batıda; 2885 rakımlı Gömü dağı ve Çoruh İrmağı tevabiinden olan Oltu ve Bardız Çay
ları vadilerini teşkil eden 2000 - 2500 rakımlı dağ silsileleriyle Oltu'dan ve kuzeyde Akdağ silsilemi 
ve 2270 rakımlı dağlarla Oltu ve Kars'tan ayrılarak bugünkü Oltu'nun Kömürlü, Kosor ve- Sarı 
kamış'in Bardız Bucaklarına bağlı 79 köyü 21 491 nüfusu kapsayan 1000 kilometre karelik alan; 
ekonomik, sosyal ve kültürel bakımlardan bir birlik arzettiği gibi Allâhıekber Dağının civarında bu
lunması dolayısiyle stratejik, Issıdere ve Hızar boğazlarına yakın olmasından güvenlik, il ve iler 
merkezlerinden uzak bulunmasından da idare yönlerinden bu bölge önemli bir yer tutmaktadır. 
Açıklandırılan bu sakıncaların önlenmesi, halka kolaylık sağlanması, bölgenin genel kalkınma .'hare
ketlerinin yakından denetlenmesi ve işleri hafifletilmek suretiyle aynı fırsat ve imkânın Sarıkamış 
ve Oltu İlçelerine de verilebilmesi için bu bölgede Erzurum'a bağlı olmak üzere (Örtülü'), 

4. — Şuhut îleesi : 
Afyon İlinin Merkez ilçesi; 6 bucak, 166 köy, 126 816 nüfuslu olup geniş bir alanı kapsamakta

dır Bu bölge içinde bulunan Şuhut bucağı coğrafya, ekonomik ve idare yönünden ayrı bir hususi 
yet ve birlik arzetmekte ve merkeze uzak bulunmaktadır. Kışı sert geçen bu bölgede halk ve Hü 
kümel, işlerinin zamanında görülmesi mümkün olmadığı cihetle zorluklarla karşılaşılmakta kalkınma 
ve diğer yönlerden yapılması lüzumlu denetim ve gözetim işleri de lâyikiyle yapılamamaktadır. 

Bu zorlukları gidermek ve afyon merkez ilçesinin işlerini hafifletmek amacı yi e Afyon tüne 
bağlı olmak üzere (Şuhut), 

5. Seben îleesi : 
Bolu Merkez tlcesi; 2925. kilometrekare genişliğinde 2 bucak, 197 köy ve 62 040 nüfusludur. 

Toprağı çok engelli ve ormanlıktır, kışı sert ve sürekli geçmektedir. 
Seben dağlarının ikiye böldüğü bu ilçenin Kıbrısçık ve Çarşamba Bucaklarına Jıağlı 48 köyde otu

ran halk Seben dağlan dolayısiyle Bolu ile kış mevsiminde bağlılıkları kesilmekte ve ancak Mudur
nu'dan dolaşılmak suretiyle sağlanabilmekledir. Coğrafi şartlar bu bölgede hususi bir ekonomik du
rum yaratmakta ve halk, ihtiyaçlarını Çarşamba bucağının merkezi olan Keskinlideki pazardan 
temin etmektedirler. Mevcut yapıları, bilhassa Orman İdaresince yeniden kurulması kararlaştı
rılmış olan tesisler, bu bölgenin gelişmesinde büyük bir etki husule getirecektir. 

Halka kolaylık, bölgenin sosyal, kültürel ve bayındırlık bakımlarından kalkınmasının yakın 
dan denetim ve gözetimini sağlamak amaeiyle bu bölgede Bolu İline bağlı olmak ve Seben dağla 
rıriı İzafeten (Seben), 

6. Doğanşehir İlçesi : 
Malatya İline bağlı Akçadağ İlçesi; Kuzeyden, Güneye dik dörtgen şeklinde uzanmış 2880 ki

lometre karelik geniş bir alanda 3 bucak, 104 köy, ve 45 724 nüfusa mâliktir. 

( S. Sayısı : 88 ) 



— 3 — 
Malatya - Fevzipaşa demiryolunun ikiye bölmekte olduğu Doğanşehir Bucağı; etrafı yüksek 

dağlarla çevrili ve içinde Sürgü ve Sultan suları kaynaklan bulunması hasebile coğrafya ve ta-
L'im faaliyetleri bakımından hususiyet arzeden bir bölgedir. Bu bölge. 40 - 70 kilometre uzakta 
bağlı bulunduğu Akçadağ merkeziyle Kuzey smırını teşkil eden 2391 rakımlı Öğlekkayası ve 2000 
rakımlı Kozluk dağlariyle ayrılmış bir durumdadır. Esasen aralarında düzenli bir yolun bulun
maması, uzaklığı, kışının sert geçmesi ve arazisinin engelli olması yüzünden de ilce merkeziyle 
çok defa bağlılığı kesilmekte olduğundan halkın Hükümetle olan münasebetlerinde güçlük çekil
mektedir. 

Sözü geçen sakıncaları önlemek, Doğanşehir bölgesinin her yönden kalkınmasını daha yakın
dan denetim ve gözetim altına ahmak, idarede halka kolaylık sağlamak, güvenlik işlerini daha 
düzenli yürütmek ve Akçadağ îlcesinin de işini hafifletmek amacıyla Malatya iline bağlı olmak 
üzere (Doğanşehir), 

7. — Tekman İlçesi : 
Hınıs İlçesi; çok sarp ve 4585 kilometre kare genişliğinde bir alana yayılmış 4 bucak, 163 

köyde 34 934 nüfusludur. 
Kışı çok şiddetli geçmekte, mülhakatiyle ve bilhassa Tıhtap, Karakayu ve Bingöl dağlarıyla 

İkiye ayrılmış olan İlçenin, Kuzeyinde kalan ve Tekman diye anılan bölge ile kış mevsiminde bağ
lılığı tamamen kesilmektedir. Bu elverişsiz şartlar içinde ilce idaresinin düzenle yörütülmesi 
mümkün olmadığı gibi halkın Hükümetle ilişkin işlerinde de aynı imkânsızlık etkisini belirli bir 
surette göstermektedir. Karayazı İlçesinin batısında bulunan bir kısmı köylerde aynı şartlar için
de ilce merkeziyle bağlantı yapamadıklarından 2500 kilometre kare gibi geniş bir alanı kapsa
yan 103 köyden ibaret Tekman bölgesi halkı çok müşkül durumda bulunmaktadır. 

Bu mahzurları önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla Erzurum İline bağlı olmak üzere 
(Tekman), 

Adlarıyla anılmak üzere birer ilce kurulması İdare Kurulu ve (Jenel Meclis kararlarına daya
nılarak ilgili Vekillikler tarafından teklif edilmiştir. 

Bakanlığımızca da yapılan incelemelerde bu teklifler yerinde görülmüş ve işlemi de Vilâyet 
idaresi Kanunu hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan ilişik kanun tasarısı ona göre hazır
lanmıştır. 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
/<işkri Komisyo-nu 

Esas No. 1/550 
Karar No. 17 

s . // . ty-iU 

Yüksek Başkanlığa 

Yeniden yedi ilce kurulması hakkında içim
leri Bakanlığınca Kazı Han an ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla 
İçişleri Bakam hazır olduğu Kaide incelendi. 

Âmme hizmetlerinin ve halk ihtiyaçlarımı! 
daha iyi görülmesi gayesiyle muhtelif bölgelerde 
yeni ilçeler teşkili hususunda Hükümetin takip 
ettiği prensipi takdir ile karşılıyan Komisyonu
muz teklif edilen 7 ilçenin teklifini yerinde bu
larak kabul etmiş, ayrıca İçişleri Bakanlığınca 
hazırlıkları yapılan Kayseri ilinin Sarız, Aydın 
tünde Koçarlı, Çankırı İlinde Eskiparaz ilçele
rinin de teşkili suretiyle yeni kurulacak ilce ade
dini ona çıkararak tasarıyı buna göre değiştir
miştir. 

ilâveten kurulacak üç ilçeye de lüzumu olan 
tahsisatı teinin bakımından kanunun 1 Haziran 
1940 tarihinde yürürlüğe girmesini uygun bula
rak tasarı oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonunu ve

rilmek üzere Yü 
İçişleri Komis
yonu Başkanı 

Tekirdağ 
G. l uhatlın 

Kâtip 
Trabzon 

AS1. Abanozoğlu 
Balıkesir 

V. Tiridoyl-u 
Elâzığ 

/. Yal cm 
Giresun 

;v. üste» 
Kars 

E, Özoğuz 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

.1/. #. Blcda 
Yozgad 

<!>'. Korkmaz 

isek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. 
Çoruh 

.1. Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 

Bitlis 
M. Er tan 
Krzurum 

.V. Elgün 
Uümüşaue 

lî. Güreli 
Kayseri 

,1. //. Kalaç 
M araş 

H. Kaplan 
Sivas 

il. Dizdar 

Sözcü 
Bolu 

H. Ş. Adal 

Balıkesir 
Y. S. Vzay 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

İstanbul 
\f. Üstündağ 

Konya 
$. Ergun 
Seyhan 
C. Oral 

Tokad 
,t. (/. Pckel 

Zonguldak 
R. Vardar 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/550 
Karar No. 63 

8..il .1946 

Yüksek Başkanlığa 

Yeniden 7 ilce kurulması hakkında İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 
5 . I I . 1946 tarih ve 6/357 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı İçişleri 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza ve
rilmekle Maliye ve İçişleri Bakanlarının yetkili 
memurları hazır oldukları halde okundu ve ince
lendi. 

Hükümet gerekçesinde açıklandığı üzere, yeni 
ilçeler kurulması, birtakım sosyal ve ekonomik 
icaplara dayanmaktadır. Âmme hizmetlerini va
tandaşa yaklaştırmak yolunda atılan her adımın 
iyi karşılanması tabiîdir. Yedi ilce kurulması 
hakkındaki tasarının İçişleri Komisyonunda «rö-
rüşüldüğü sırada, Hükümetçe tetkikleri bitiril
miş oJaıi üç yerinde tasarıya konulması Bakanın 
da mütalâası alınarak kararlaştırılmış olduğun
dan komisyonumuz, müzakerelerine İçişleri Ko
misyonunun ilce. adedini ona çıkaran teklifini 
esas tutmuştur. Bu ilçelerin kurulması için ge
rekli ödenek 1946 yılı bütçesine konulduğu ve ilâ
ve edilen üç ilçenin 75 000 lira raddesindeki 
masraflarının da her dairenin maaş tertiplerin
de yapılacak tasarruflarla karşılanabileceği cihet
le komisyonumuz kanunun yürülük t aralı in i 1 
Hazirana kadar bırakmayı uygun bulmamış ve 
Hükümete bu ilçeleri tez elden kurabilmek imkâ
nım vermek için kanunun yürürlük tarihini 1 Ni
san 1946 olarak değiştirmiştir. 

Tasarı üzerindeki konuşmalar sırasında, Çif
teler mevkiinde de bir ilce kurulması ve Eskişe
hir'e bağlanması lüzumu ifade olunmuşsa da 
bu mmtaka üzerindeki incelemelerin Hükümetçe 
henüz bitirilmediği anlaşıldrğından.teklifin kabu
lü komisyonumuzca yerinde görülmemiştir. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor sözcüsü 
Kastamonu Edirne Bolu 
T. Co.ikan M N. Gündiizalp Dr. Z. Ülgen 

Bu rapor Kâ. 
Aydın Burdur 

R. Alpman Ş. Engineri 
Diyarbakır Diyarbakır 

R. Bekit Ş. Uluğ 
tspartu İstanbul 

M. Karaağaç H. Kortu 
Mardin Yozgad 
R. Erten A. Sungur 

Giresun 
A. Sayar 
Çorum 

/ . Eker 
Giresun 

M. Akkaya 
İzmir 

M. Birsel 
Zonguldak 

/ / . A. Kvyttcak 

Yeni ilçelerin kurulmasında gözöuünde tutul
ması gereken lüzum ve zaruretlerin hesaba ka
tılmamış ve daha elverişli yerlerhı listeye alın
mamış olması düşüncesiyle tasarrya muhalifim. 

Eskişehir 
Y. Abadan 

( & Sayısı : S%-) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yınidnt /*' ilci kuruhııast kakında kamın tasarısı 

MADDE 1. Adlan bu kuııuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı (7) ilce kurulmuştur. 

MADDE 2- İlişik (2) «ayılı cetvelde «IH-
rece, ad ve sayıları gösterilen bu ilçeler kuru
lusuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde ilgili Bakanlık ve dairelerin 
kadrolarına eklenmiştir. 

tJEÇİCİ MADDE 1. - ilişik 3 sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar 1946 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısımlarına 
eklenmiştir. 

G EgİOİ MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan ilişik (4) sayılı 'cetvel
de derece, ad ve sayılan gösterilenler 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin il
gili kısımlarına eklenmiştir. 

UEÇİÜİ MADDE 3. Kurulması kabul edi 
I en ilçelerin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak J94b' yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
411/A (ilce teşkili giderleri) bölümüne konul
muş okut (25ü OÜÜ) liranın ilgili bütçelerin bö
lüm ve maddelerine ihtiyaç nispetinde aktarıl
masına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE o. Bu kanun 1 Mart 194b tari
hinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu MADDI; ı. 
yürütür. 

Başbakan 
#, Şanh'uğlu 

Milli Savuıuna Bakam 
AR. Artunkal 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E Sümer 

M ili i Eğitim Bakanı 
Yücsl 

Ekonomi Bakanı 
Fuaâ Sirmev 

Oümrük -ve Tekel Bakanı 
Hv/ad H Ürgübtiı 
I naştarma Bakanı 

A. F. Cehesoy 
Çalışma Bakanı 

Dr Ş Irmak 

Adalet. Bakanı 
IL Türel 

İçişleri Bakam 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E, Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Sağlık ve Sosyal 
Tardım Bakam 
Dr H. Konuk 
Tarım Bakanı 

§ R Hatipoğb* 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeni? 

İCİSLEUİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Yi ııidVH (10) ilce kurulman hakkında kanun 

MADDE I. Adları bu kanuna bağlı ( i) 
sayılı cetvelde yazılı (İÜ) ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. -— Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

tîEÇtCl MADDE 1. Hükümetin geçici bi-
ritifi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. Hükümetin geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

UEÇlUİ MADDE :>, Hükümetin geçici 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE o 
pikinde yürü 

MADDE 
vürütür. 

Bu kanun 1 Haziran 1946 ta-
e girer. 

1. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

S= SayiLi &B 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTtRÎŞt 

Yeniden .W ilce kurulması hakkında kamım tasarısı 

MADDE 1. — îçişleri Komisyonunun birinci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 2. — içişleri Komisyonunun ikinci 
maddesi ayniyle; 

GEÇİCİ MADDE 1. — içişleri Komisyonu
nun birinci geçici maddesi ayniyle. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — içişleri Komisyonu
nun ikinci geçici maddesi ayniyle. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — İçişleri Komisyonu
nun üçüncü geçici maddesi ayniyle. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Nisan 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — içişleri Komisyonunun dör
düncü maddesi ayniyle. 

( Ş. Sayısı : 88 ) 



Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1]SAYILI CETVEL 

îü îlcenin adı 

Gazianteb 
Kastamonu 
Erzurum 
Afyon 
Bolu 
Malatya 
Erzurum 

Oğuzeli 
Azdavay 
örtülü 
Şuhut 
Seben 
Doğanşehir 
Tekman 

D. Görevin çeşidi 

£2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık j D. Görevin çeşidi 

ICÎSLERt BAKANLIĞI 

8 
12 
13 
12 
13 
13 
14 

9 
10 
11 
12 
13 
13 
12 
13 
11 
12 

Kaymakam 
Tahrirat, kâtibi 

» » 
Nüfus memuru 

» » 
» kâtibi 
» * 

MALÎYE BA1 

Malmüdürü 
» 

Varidat memuru 
» » 
» » muavini 

Tahsilat memuru 
Veznedar 

» 
Saymanlık kâtibi 

» » 

7 
4 
3 
4 
3 
4 
3 

4 
3 
3 
4 
7 
7 
4 
3 
3 
4 

50 
25 
20 
25 
20 
20 
15 

40 
35 
30 
25 
20 
20 
25 
20 
30 
25 

Sayı 

IJL4A 

7 
7 

7 
7 

Ayhk 

TLIĞI 

40 
20 

20 
15 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

9 Hükümet doktoru 
13 Gezici sağlık memuru 
13 Muayene ve tedavi evi, Haslık 

memuru 
14 Hükümet doktorluğu kfttibi 

ADALET HAKANLIĞI 

9 Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı ve yardımcıları, sor
gu yargıçları, yargıç yardım-
crlarr ve yargı tay raportörleri 

10 » » » » 
13 Başkâtip yardımcıları, tuta

nak kâtibi yardımcıları, kâtip 
1 4 » » s> » 

TAPV VE KADASTRO GENEL AlttDÜRLÜĞV 

16 Tapu kütük memuru 7 20 

17 
7 

7 
7 

40 
35 

20 
15 
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[3] SAYILI CETVEL 

b. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MALİYE BAKANLIĞI 

Tahsildar atlı 
» » 

Odacı 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Odacı 7 20 

7 85 
7 75 
7 20 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

SAĞLIK VE SOSYAL YANDIM BAKANLIĞI 

Odacı 7 20 

,1 DA LET BAKANLIĞI 

Mübaşir 
Gardiyan 
Odacı 

7 40 
7 30 
7 20 

t4] SAYILI CETVEL 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

13 Muayene ve tedavi sağlık memuru 7 
14 Hükümet doktoru kâtibi 7 

ADALET BAKANLIĞI 

9 Başkan, yargıç, üye, sulh yarg.ı-

20 
15 

cı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı ve yardımcıları, yargıç 
yardımcıları, yargıç yardımcıları 
ve yargıtay raportörleri 

13 Kâtipler : (Başkâtip, Başkâtip 
yardımcıları, tutanak kâtibi, tu
tanak yarımcıları, kâtip) 

40 

20 

( S. Sayısı : 88 ) 



- 1 0 -
İçişleri Komisyonunun değiştirişine bağlı 

cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

İli İlçenin adı 

Gazinanteb 
Kastamonu 
Erzurum 
Afyon 
Bolu 
Malatya 
Erzurum 
Ay dm 
Kayseri 
Çankırı 

Oğuzeli 
Azdavay 
Örtülü 
Şuhut 
Seben 
Doğanşehir 
Tekman 
Koçarlı 
Sarız 
Eskipazar 

D. Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık I t). Görevin çeşidi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

8. Kaymakam 
12 Tahrirat kâtibi 
13 » » 
12 Nüfus memuru 
13 > » 
13 > kâtibi 
14 » > 

MALİYE BAKANLIĞI 

9 Malmüdürü 
10 > 
11 Varidat memuru 
12 > > 
13 > » muavini 
13 Tahsilat memuru 
12 Veznedar 
13 » 
11 Saymanlık kâtibi 
12 > > 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

.9 Hükümet doktoru 10 40 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

10 
10 
5 
5 
5 
5 

50 
25 
20 
25 
20 
20 
15 

40 
35 
30 
25 
20 
20 
25 
20 
30 
25 

Sayı Aylrk 

13 (Joz'ei sağlık memuru 10 20 
13 Muayene ve tedavi ve sağlık 

memuru 10 20 
14 Hükümet doktorluğu kâtibi İ0 15 

ADALET BAKANLIĞI 

Başkan, Yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı ve yardımcıları, sorgu 
yargıçları, yargıç yardımcıları 
ve yargıtay raportörleri 20 40 
Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı ve yardımcıları, sorgu 
yargıçları, yargıç yardımcıları 
ve yargıtay raportörleri 10 35 
Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 10 20 
Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 10 15 

10 

13 

14 

TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

13 Tapu kütük memuru 10 20 
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D. Görevin çeşidi 

[3] SAYILI ÖETVBL 

Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

Odacı 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

MALİYE BAKANLIĞI 

Tahsildar (Atlı) 
» » 

Odacı 

10 20 

10 
10 
10 

85 
75 
20 

Sayı Aylık 

ADALET BAKANLIĞI 

10 
10 
10 

40 
30 
20 

Mübaşir 
Gardiyan 
Odacı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Odacı 10 20 

[4] SAYILI CETVEL 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

13 Muayene ve tedavi sağlık me
muru 

14 Hükümet doktorluğu kâtibi 
10 
10 

20 
15 

ADALET BAKANLIĞI 

9 Başkan, yargıç, üye, sulh yar

gıcı, savcı ve yardımcıları, 
icra yargıcı ve yardımcıları, 
sorgu yargıçları, yargıç yar
dımcıları ve yargıtay rapor
törleri 

13 Başkâtip yardımcıları, tutanak 
kâtib^ tutanak yardımcıları, 
kâtip 

10 40 

10 20 

VHKi 

( 8. 8ayım ; 66 ) 




