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1. — Üniversiteler Kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/579) 

BAŞKAN —• Üniversiteler Kanunu tasarı
sından Komisyona gönderilen iki madde gel
miştir. Arzedeceğim. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Söa istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALAT (Rize) 

— Dün ve evvelki gün görüştüğümüz Üniversi-

Sayfa 
poru (1/616) 260:261 

12. — Matbuat Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/613) 261:288 

teler Kanunundan iki maddeyi, Yüksek Heyeti
niz Komisyona göndermişti, Kabul edilen öner
geler dolayısiyle bu maddelerden biri, Üniversi
te tazminatını ilgilendiren 32 nci madde idi. 
32 nci maddenin esası hakkında Yüksek Heye
tinizde aykırı bir görüş tebellür etmiş değildir. 
Maddenin Komisyona şevkini icabettiren keyfi
yet, asistanlara verilmesi istenen para idi. Bu
na dair cereyan eden münakaşa sonunda yüksek 
heyetinizce şöyle bir önerge kabul buyurulmuş-
tu. « Belirttiğim sebepler dölayısi ile adaylı

c a » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üniversiteler Kanunu tasarısının, komisyona 
gönderilen iki maddesinden maada maddeleri ka
bul olundu. 

Antalya Milletvekili Mesut Çankaya'nın, Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının Dö
nem sonuna bırakılmasına, 

Yalova kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 
yılı bilançosuna dair olari raporlar ile, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş 
ve Memurlar Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki 3820 sayılı kanuna ek kanun ile, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkımdaki kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair olan kanun kabul edildi. 

Perşembe günü saat 15 de toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Bankanvekili Kâtip 
Sivas Tunceli 

Ş. Günaltay Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

Kocaeli 
S. Pek 

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

BAŞKAN — T. F. Süay 
KÂTİPLER : S. Pek (Kocaeli). Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ğmı bitiren ve doktorasını yapan asistanlara 50 I 
lira tazminat verilmesini arz ve teklif ederim » 

Yüksek Heyetinizin, yetişmekte olan genç 
üniversite unsurlarına şöyle bir yardım yapıl-" 
ması hususunda gösterdiği temayülüne aynen 
uyan Komisyonumuz, bu esasa göre kanuna 
hüküm ilâvesini kabul etmiştir. Yalnız bu hük
mün üniversite öğretim mesleğine taallûk eden 
32 nci maddeye değil, asistanlığa taallûk eden 
38 nci maddeye yazılması taknin bakımından 
zaruri görülmüştür. Kabul ettiğimiz hüküm 
şudur. Zannederim, Yüksek Heyetin takip et
tiği gayeye de uygundur. « Asilliği onanmış 
ve doktora yapmış veyahut tıpta uzmanlık yet
kisini kazanmış olanlara ... » yani yalnız dokto
ra yapmış olanlara değil; biliyorsunuz ki, do
çent imtihanına girmek için doktorayı prensip 
tutmakla beraber bazı sahaların hususiyetlerine 
binaen uzmanlık ve yeterlik gibi imtihanları da, 
prensip itibariyle geçici olarak yeter görmüştük 
Bunları da katmak suretiyle, bu asistanlara do
çentlik imtihanı için yapacakları ilim araştır
maları şubesi için, ki, madde bunu sarahatle tes-
bit ettik, ellişer lira vermeyi kabul ediyoruz. | 
Malûmu âliniz üniversite tazminatı nihayet bir 
faaliyetin karşılığıdır. Asistanlara verilmesi
ni kabul ettiğiniz tazminat dahi yine kariyere 
hazırlıyan böyle bir faaliyet karşılığında olma
sı lâzımdır, Binaenaleyh, arzettiğim gibi bu 
munzam para için, doçentlik araştırmalarına 
başlanmasını şart olarak koyduk. Bu genç ele
manların yetişmesi ve bu suretle üniversitemi
zin muvaffakiyeti bakımından esaslı ve faydalı 
olacaktır. Zira bu türlü asistanlar, üniversite- | 
lerin istikbalini sağlryan esaslı unsurlardır. I 
Bunu komisyon da tasvip etmiştir. Binaenaleyh, 
32 nci maddenin olduğu gibi kabulünü ve 38 nci 
maddenin sonuna bu fıkranın eklenmesini rica 
ederim. 

Dün 38 nci maddenin müzakeresinden sonra 
kabul buyurduğunuz 7 nci muvakkat madde do-
layısiyle yeterlik imtihanı uzmanlığı olmıyan 
tıp dallarına da teşmil edildi. Bu sebeple 38 nci 
maddeye buna müteallik bir kayıt da konmalı
dır. Bu bakımdan 38 nci maddenin yeniden, 
hazırladığımız şekilde okunup reye konması 
icabeder. 

İkinci bize tevdi olunan keyfiyet lisan meselesi 
idi. ve Üniversite hocalarının sahaları için ge
rekli eski ve yeni ilim dillerini kendilerine ye- | 
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tecek kadar bilmelerinin ehemmiyeti üzerinde 
zannediyorum ki, Yüksek Heyetin çoğunluğu 
kanaati belirmişti. Havale buyurulan takrir do-
layısiyle maddeyi yeniden kaleme aldık ve şu 
şekle soktuk; bir defa bir öğretim mesleki men
subunun sahası itibariyle hangi lisanları bilmesi 
icabedeceği tüzükle halledilmesi gereken 
bir konudur ki, Komisyon maddenin bu şekle 
konmasını esasen dün teklif etmişti. Yalnız 
Yüksek Heyetiniz önergeyi tasvip suretiyle do
çent olacakların beş sene içinde ikinci bir dil 
bilmesi lüzumunu kabul buyurmuştu. Binaen
aleyh, maddenin birinci fıkrasını ıslâh ederek 
ve profesör olmak istiyen doçentler için kendi 
sahalarında tetebbu edecek derecede doçentlik için 
şart olanlardan başka ikine bir lisan bilmesi şar
tını ifade eden ikinci bir fıkra ekliyerek yeni bir 
îmetin hazırladık. Bunun da kabulünü, Komisyon 
namına istirham edâyoruım. 

Nihayet, tasvibimize sunulan madde ile asis
tanlar için kabul edilecek 50 lira dolayısiyle dün 
kabul buyurduğunuz ve bu seneye mütaallik olan 
üniversite tazminatlarının nereden verileceğine 
dair olan maddeye, asistanlara verilecek ödenekler 
için sarfiyat yapılabileceğine dair bir kaydın ilâ
vesi lâzım geliyor. Bu bakımdan geçici 14 ncü mad
denin bu hususa mütaallik kayıtla yeniden reye 
konmasını rica ediyoıf-jz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun şimdi heyeti 
umumiyesinin müzakeresi değildir. Evvelâ Encü
menden gelen 32 nci madldeyi okutup rmüzekereye 
arzedeceğim. 

MADDE 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğretim 
kurumlarında eylemli olarak öğretim görevinde 
bulunan ve 30 ncu maddeye göre resmî veya özel 
bir işi bulunmıyan doçent, profesör ve ordinar
yüs profesörlere aylıklariyle rektörlük, dekanlık, 
enstitü müdürlüğü, lâboratuvar şefliği üniversite 
içinde alman ücretli yönetim hizmetlerine ait ek 
görev tazminatlarından ve Devrim Tarihi dersi 
veya konferans ücretlerinden başka üniversite
deki klinik, lâboratuvar, sominer, atelye ve şan
tiye gibi çalışmalarına karşılık «Üniversite tazmi
natı» adiyla her ay aşağıdaki miktarlar üzerin
den ayrı bir para verilir: 

Lira 
Doçentelere 200 
Profesörlere 300 
Ord. Profesörlere 400 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? 
Madde hakkında bir mütalâa olmadığına göre 

maddeyi oyunuza arzedeceğim: Kabul edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddenin bu şekilde kabulü 38 nci 
maddede bazı tadilleri mucip olmaktadır. Onun 
iyin 38 nci maddenin yeni şeklini arzediyorum. 

MADDE 38. — Asistanlar üniversite Öğre
tim mesleği için her kürsünün gerektirdiği şart
lara ve asistanlık yönetmeliğine göre seçilirler. 

Her kürsünün başındaki ordinaryüs profe
sör veya bu görevi yapan öğretim üyelerinin 
teklifi ve fakülte yönetim kurulunun onamiyle 
rektör tarafından aday olarak tâyin edilirler. 

Asistanlar, bir yıl aday olarak çalışırlar. 
Başarısı görülenlerin bağlı oldukları kürsü or
dinaryüs profesörünün veya bu görevi yapan il
gili öğretim üyelerinin teklifi üzerine fakülte 
yönetim kurulu karariyle rektör tarafından asil
likleri onanır. Gerekli görülenlerin adaylık sü
releri ilgili ordinaryüs profesör veya öğretim üye
sinin teklifiyle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisi kazanmamış ve mühendislik veya mimar
lıkta veya uzmanlık sınıfı bulunmryan tıp dal
larında geçici altıncı ve yedinci maddelere gö
re yeterlik imtihanı vermemiş asistanlar, asil
liklerinin onandığı tarihten baslıyarak üç yıl 
içinde doktora veya uzmanlık veya yeterlik im
tihanını vermekle ödevlidirler. Bunu bu süre 
içinde sağlamıyanlarm veya üniversitede asistan 
olarak çalışmakta devamları gerekli görülmiyen
lerin tayinlerindeki usule uyularak üniversite 
asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut 
tıpta uzmanlık veya mimarlık ve mühendislik 

ile uzmanlık sınıfı bulunmryan tıp dallarında 
geçici altıncı ve yedinci maddeler uyarınca ye
terlik imtihanını başarmış olan asistanlara, do
çentlik imtihanı için yapacağı bilim araştırma
larına başladığı ilgili fakülte profesörler ku
rulu tarafından belirtildiği tarihten baslıyarak 
bu araştırma ve çalıştırmaların gerektirdiği sü
re için, üç yılı aşmamak üzere, aylıklarından 
başka her ay elli lira verilir. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Efendim, evvelâ 
kâfi derecede şart koşularak yapılmış olan tek-
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lifin Komisyonca incelenmesi hernekadar tabiî 
ise de âzami şartlar koşulmuş olduğu halde bir 
de üç yılı aşmamak kaydiyle bu teklifin bir kat 
daha kısırlaştırılır bir yola götürülmesi bilinU 
yorum, asıl maksada uygun olacak mıdır? Gene 
olmıyacağına şüphe yoktur. Çünkü asistanlık 
yeni tasarıda üniversite camiası içinde ilmî me
sai görevine dâhil olarak kabul' edilmiştir. Pro
fesörlüğün ve doçentliğin en tabiî kaynağı olan 
hazırlık yeridir. Şimdi ileride doçentlik kad
roları tıkanabilir. Binaenaleyh üç sene bu va
zifede kalıp da üç sene sonra doçentlik imtihanı 
veya yeri yetişmediği için gerek doçentlik im
tihanını kazanıp da kadrolaf dolayısiyle o ka
demeye geçmiyeeek asistan üç sene sonra zaten 
mütevazi elli lira gibi bir paradan mahrum edi
lecek demektir. Bu yönden üç sene şartının 
üzerinde İsrar edilmemesini rica ediyorum. Pro
fesör asistansız, doçentsiz olamaz. Profesör, 
doçent, asistan hepsi akademik kariyer hudut
ları içindedir. Yaptığımız kanun Üniversite Ka
nunudur. Nihayet bunun mebdei lonca devrine 
kadar gider amma, bu tarihi devre içinde ilmi
ye dediğimi.-; sınıfın kadrosunun tekâmülüdür. 
Saim Ali Dil emre, asistanlığı çilekeş öğrenci di
ye vasıflandırmışlardı. Profesör öğrenmiyor 
mu? Bakan öğrenmiyor mu? biz öğrenmiyor 
muyuz? Öğrenciliği bu mânada alırsak bunun 
hududu yoktur. Ben Viyana 'da öyle asistan bili
yorum ki, kalb diker diye yürürken gösterirler
di. Sonra öyle asistan vardır ki, fakirse has
tasının elbisesini kendi cebinden alıyor ve sene
lerce peşinden gidiyor. Zaten muvazi bir ra
kam konulmuştu. Sonra tahdit de edilmişti. 
Adaylığı bitirecek; bir sene içinde asistan ola
rak kalabilir mi, kalamaz mı anlaşılacak, dokto
rasını da verecek, bundan sonra veriyoruz. 
Artık bir de üç sene beklemek, şu veya bu şekli 
ilâve zannediyorum ki, dün izhar olunan tema
yüle aykırıdn. 

Sonra sayın Balta arkadaşımın, bunu umu
mi memnuniyet çerçevesi içinde görmesi doğru 
değildir. Üniversite camiası içinde olan bir ele
manı lâalettâyin bir memur şeklinde görmek bu 
kanunun esperisine uygun değildir. Yaptığımız 
ihsan değildiı, doğrudan doğruya vazifedir, 
Asistanlık işiyle alâkalıdır. Gerçi doçent olmak 
liseye de yohı açılmıştır. Amma yeni bir tecrü
bedir. Lise bocası 10 sene evvelki hoca değildir. 
Oradan da doçent gelecek, bakalım vakit bu-
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laeak mı? Çalışmiya. Bugün 10 - 15 hatta 20 f 
saat ders okutmaktadırlar. Bugün orta tahsilde 
çalışan yüksek tahsil mezunu öğretmenler 24 sa
ate kadar ders okutuyorlar. Bundan başkaldı-
rıpta bir asistanın malik olduğu imkân ve saa
te malik değildirler, Bu itibarla halen doçent 
ve profesör yetişmiye üyacök bir vaziyette de- j 
ğildirler. ihsan ve himaye mevzUübahis değil
dir. Eğer böyle olursa profesör ve doçentler 
için de aynı şekilde mütalâa yürütmek lâzımge-
lir. Saim Ali arkadaşımız ilk günde çilekeş de
di, amma sonra işi nasıl teşhir etti gördük.- Bu 
çilekeş devrinde üniversitenin bağlı olduğu ya-
kıf lar vardı, Kiliseler vardı. Ortaya sofra ge
lir, sofrayı asistan kurar, kaldırır amma beraber 
yerlerdi. Önün malik olduğu geniş maddi im
kânları biliyoruz. Bugün asistan kitap alacak
tır, etüd edecektir ve nihayet yaşıyâeâktır, Ve
rilen para da doçente verilen paranın 1/4 üdüf. 
Artık bir de üç seneyi aşmıyacak bir de doçent
lik imtihanına hazırlık şart olacak. Efendim, 
niçin asistan alınıyor? Bu ilmi karyere yüksel
sin diye, zaten doktora vermekte bu yola girmiş 
olan adamlardır. Bunlara daha fazla müşkülât 
göstermek doğru değildr. - Binaenaleyh bu üç 
yıl şartının maddeden çıkarılmasını rica ede
rim ve sorarım, nihayet kaç kişidirler tazmina
tı alacaklar? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. 
BALTA (İiize) — Hazırladığımız metin, dün 
Yüksek Heyetinizce himaye edilmesine karar ve
rilen asistanlara taallûk ediyor. Arkadaşımız ni
çin doçentlik imtihanı kaydını koydunuz? Bu 
süre içinde bitmeyebilir; asistanlık üniversite 
karyerine hazırlanması için bir esastır, diyorlar. 
Arkadaşlar, bu doğrudur. Ancak doçentlik im
tihanına üç sene içinde hazırlanmıyan bir asis
tana artık ilânihaye para veremeyiz. Çünkü 
kabiliyet gösterememiş demektir. Bu süre için
de doçentlik imtihanına hazırlanamıyan bir asis
tan bu mesleke hizmet edemiyecek olan bir asis
tandır. Binaenaleyh teklif olunan şekil, Bütçe 
Komisyonunun kanaatma göre, işin icaplarına 
ve üniversitelerimizin ihtiyacına tamamiyle uy
gundur. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mr? 

Ol. Ş. TURSAN (içel) — Ya kadro müsait 
değilse? Doçentlik için kadro müsait olmıvabi-
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. 

BALTA (Rize) — Dün ve evelisi gün kabul bu
yurduğunuz kanun doçentlik imtihanı için kad
roya lüzum olmadığının delilidir. Kadro dışın
da da doçentlik imtihanı yapılacaktır. (Reye, re
ye sesleri). 

BAŞKAN — Madde hakkındaki değiştirgeyi 
arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üç yılı aşmamak kaydının çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Bolu Milletvekili 

H. R. öymen 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi aynen oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 72 nci maddeyi okutuyo
rum : 

MADDE 72. — Bu kanun gereğince ünversi-
t elerde eylemli Öğretim görevi alacak doçent, 
profesör ve ordinaryüs profesörlerin seçimleri
nin ne yolda yapılacağı ve nitelikleri ile kendi 
alanlarında bilim araştırmaları için gerekli de
recede hangi eski ve yeni dilleri bilmeleri icap 
ettiği bir tüzükle belirtilir. 

Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için 
18 nci madde uyarınca imtihanını verdikleri ya
bancı bilim dillerinden başka bir yabancı bilim 
dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bulun
duklarını da bir imtihanla belirtmeleri şarttır. 

F . F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Anlaşılmadı 
efendim; tekrar okunmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sükûneti ihlâl buyurmazsanız 
anlaşılır efendim. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(72 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul buyuran
lar işaret buyursun. Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Maddenin bu suretle kabulünden sonra ge
çici 14 ncü maddeyi tekrar okutuyorum : 

GEÇlCt MADDE 14. — Bu kanunun 32 ve 
38 nci madelerinde yazılı üniversite tazminatı 
ile asistan ödenekleri 1946 yılı içinde Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
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Bakanlığı kısmındaki memur aylıkları ve temsil [ 
ödeneği maddesinden verilir. I 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyonım. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Gl. N. TINAZ (Bursa) — Arkadaşlar, inkı
lâp tarihimizde bir adım daha attık, üniversite
mize muhtariyet verdik. °enelerdenberi gazete
lerde mütemadiyen Millî Eğitim Bakanlığının va
siliği altında böyle üniversite olmaz diye gaze
telerde okuya okuya artık kafamız şişti, işte 
bugün bu hakikat, bu istek gerçekleşiyor. Yal
nız şunu düşünmek lâzımdır ki üniversiteye 
gayet keskin bir bıçak verdik, ve bu bıçağı 
profesörlerin eline emanet ediyoruz. Eğer o 
muhterem profesörlerimiz, hocalarımız, doçent
lerimiz bu bıçağı mahirane idare ederlerse bilgi
sizlikten bağn çok yanık olan bu millet çok 
istifade edecektir ve memlekete başka bir si
ma verecektir. Eğer bu biçak, iyi kullanılmaz
sa derin yaralar açar arkadaşlar. Ben öyle gö
rüyorum. Fakat ümidim kuvvetlidir, muhte
rem hocalarımızdan ve profesörlerimizden, in
şallah feyizli neticeler alacağız, (inşallah sesleri) 

Birkaç dileğim var. Gerçi bu, uzun mad
delerden sonra bir parça dinlenmesi belki de ağır 
gelir. Fakat memleket için çok mühimdir. 

Arkadaşlar, üniversitemizde talebenin, öğ
rencinin vasati seviyesini behemehal yükseltme
miz lâzımdır. Bunu, Millî Eğitim Bakanlığının I 
bütçesinin müzakeresi sırasında İsrarla söyledim. 
Yine tekrar ediyorum. Talebemizin vasati bilgi 
ve seviyesini behemehal yükseltmemiz lâzımdır. 
Bu kanunla gerek salâhiyet itibariyle, gerekse 
para itibariyle büyük fedakârlık yapıldı. Bu
nun behemehal neticesini almamız lâzımdır. Bu
nun için de üniversiteye iyi malzeme yetişmesi 
lâzımdır. Eğer liselerimizden üniversiteye iyi 
talebe gelmezse liselerde orta okullarda iyi ye-
tişemiyen talebeler gelirse bu profesörlerimiz is
tedikleri kadar didinsinler, iyi bir netice ala
mazlar. Onun için Maarif Vekili arkadaşımız
dan bu kanun kabul edilirken bu noktayı bilhas
sa nazarı dikkate almalarını rica ederim. Lise
lerden kuvvetli eleman gelmelidir. 

Bazı arkadaşlarımızın, imtihanlarda şöyle 
müşkülât gösteriliyor, şöyle yapılıyor, şu ka- | 
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dar eleme filân diye canları sıkılıyor. Ben zan
nederim ki, bu arkadaşlarımızın evlâtları var, 
evlât şevkâtine karşı mağlup oluyorlar. Gayet 
sert olmalıdır imtihanlar arkadaşlar, gayet mer
hametsiz olmalı ve üniversiteye behemehal öz 
ve iyi talebe gitmeli. (Bravo sesleri) Bu olmaz
sa netice alamayız. Bilgide kuvvetli, karakter
ce kuvvetli olacak, sağlığı yerinde olacaktır. 
Benzi sararmış, karnı aç, üstü başı perişan bir 
talebe lâboratuvarda çalışamaz-, delişmen olan 
çalışmaz. Behemehal üniversiteye kuvveti: tale
be göndermek lâzımdır. 

Arkadaşlar; Türk genci yaradılışta fevkalâ
de bir şeydir. Bunu âcizane uzun tecrübelerim
le anlamışımdır ve iman etmişimdir. Elverir 
ki Türk gencinin başında iyi hoca olsun, iyi mür
şit bulunsun, iyi müdür olsun. Bu muhakkak öy
ledir. 

Arkadaşlar Tokad'da bir lise vardı. Maarif 
Vekâletine geçmişti. Sayın Karabekir'in ök
süzleri falan burada toplanmıştı. Bir zamanlar 
Tokad'a geldiğim zaman halkın göz yaşlarına 
şahit oldam. O mektep bakımsız, bilgisiz nasıl 
tarif edeyim, hüzün ve'matem yeri olan o lise, 
Günün birinde, askerî idareye geçti. Ozaman 
Muhterem Recep Peker Millî Savunma Bakanı 
idi. Ben de Şeyh Sait isyanı münasebetiyle Si
vas'ta bulunuyordum. Bana bir telgraf çekti. 
Dedi k i ; bugünden itibaren liseyi emrime al
dım. Size emanet ediyorum. Rica ederim, bu
nunla yakından meşgul olun. 

Arkadaşlar; aynı gün otomobile atladım ve 
Tokad'a gittim ve derhal dedim ki, şimdi bütün 
talebeyi, muallimleri Yeşil Irmağın kenarında 
köprünün başındaki meydanda toplayınız. Ora
ya geleceğim. 

Arkadaşlar; manzara hiç tarif edilemez. Ba
kımsız, itinasız. Disiplin yok, saçlar uzun, tırnak
lar uzun, böyle bir kitle idi. Çünkü Maarif Ve
kâletine geçtiği zaman verdikleri emir şu idi: 
Kapudaki nizam karakolunu derhal kaldıracak
sınız, boruyla derse girmek, yemeğe gitmek, yat
mak kalkacaktır. Askerî elbiseden tecrit ede
ceksiniz. Bu şekilde Maarife intikal etmişti. De
min arzettiğim gibi aradan epi zaman geçmişti. 
Tokad'a geldiğim zaman halk ağlıyordu ve yü
rekleri yanıyordu. • Evlerimizde rahat oturamı-
yoruz, bahçelerimizden meyveleri çalıyorlar, şu
nu yapıyorlar bunu yapıyorlar diye. îşte arka
daşlar; o vaziyetteki talebeyi Yeşilırmak ke-
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nârında topladığım zaman onlara söylediğim 
şu idi; Efendiler, ben sizin yemeğinizle, içeceği
nizle, okumanızla yakınen meşgul olacağım, sizi 
bitten, tahta kurusundan kurtaracağım, bu be
nim vazifemdir amma, buna mukabil sizden de 
şunu bekliyorum. Temiz bir ahlak sahibi va
tanperver, çalışkan olacaksınız, hocalarınıza hür
met ve saygı göstereceksiniz. 

Arkadaşlar; derhal üniformayı değiştirdik. 
Elbise yok, tahsisat daha gelmemiş. Hemen de
podan terzi getirip asker elbiselerini tadil edip 
giydirdik. 

BAŞKAN — Madde ile münasebeti yok. 
Gl. N. TİNAZ (Bursa) — Münasebeti var 

efendim. Mamafi kısa keseyim. Kısa bir zaman
da mektebin siması değişti. Bu çocuklar bugün 
binbaşıdır. İşlerinde bir Enver vardı, yaramaz 
bir çocuk. Hocaları şikâyet ediyorlardı. Âciz* 
kalmışlar. Enveri çağırdım oğlum dedim; ve 
nasihat ettim. Oğlum sen temiz bir Türk evlâ
dısın niçin çalışmıyorsun falan dedim. Söz verdi 
ve kısa bir zamanda emin olunuz adam oldu ve 
bana mektup yazdı. Yani demek istiyorum ki, 
Türk gencine iyi bakılırsa, iyi okutulur ve iyi 
telkin yapılırsa behemehal iyi yetişir. 

Şimdi arkadaşlar, üniversite profesörlerin
den üç ricam var. 

« Birincisi; hergün ders başlamazdan evvel 
günlük hâdiseler hakında 3 - 5 dakika çocuklara 
telkinat yapmak. Derin görüşlü bir profesör 
tramvayda, vapurda giderken, behemehal şurada 
burada canını sıkan bazı münasebetsizlikler gö
rür. Buniarı çocuklara söylemeli, telkin etmeli, 
evlâtlar siz böyle olmayın demeli. Yalnız labo-
ratuvarda çalıştırmak, ders anlatmak kâfi de
ğildir. Arkadaşlar hocaların çocukların bu şekil
de de inkişaflarına hizmet etmeleri lâzımdır. 

ikinci ricam; profesörlerimiz ilme vakfıha-
yat etmeli. Hem kendilerini yükseltmeli, hem 
de talebeyi yükseltmeli. Bir şartla ki, arkadaş
lar, bu insanlar nafaka kaygusuna düşmemeli. 
koltuk, sandalya, üniforma, bunlardan tamamiy-
le tevekki etmelerini çok rica ederim. Bunlar 
ilme, çocuklara vakfıhayat etmelidir. 

Üçüncü olarak arkadaşlar; bence yabancı 
profesörlere behemehal muhtacız. Acizane ken
di hayatımda istifade etmişsem bunun dörtte 
üçünü bir takım ecnebi hocalardan aldığım 
dersler bana yol göstermiştir. Onun için biz bir 
müddet için behemehal yabancı profesörlere 
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muhtacız. Bunları getireceğiz, dinliyeceğiz, say
gı göstereceğiz, nazlarını çekeceğiz ve onları 
kızdırmıyacağız. Bunlar adam olmaz deyip baş
larını alıp gitmelerine meydan vermiyeceğiz. Bu 
nokta çok mühimdir arkadaşlar, çünkü yabancı 
profesörlere ihtiyacımız vardır. 

Maruzatım bu kadardır. 
B. TÜRKER (Afyon Karahisar) — Cum

huriyet tarihinde en önemli taşanlardan biri de 
bu Üniversite tasarısıdır. Bunun için bendeniz 
en yaşlı arkadaşınız olmak hasebiyle bir duada 
bir de temennide bulunacağım. 

Hepimiz biliriz ki Türk Devleti en eski, en 
büyük Devletlerden biri olmuştur ve yine de öd
ledir. Cumhuriyet rejimi, bütün o devri istibda
dın Türk zekâsmm üzerine öttüğü şalı, büyük 
Cumhuriyet rejimi yırttı ve Türk zekâsını mey
dana çıkardı. Benim üniversiteden, üniversite 
gençlerinden çok ümidim vardır. Biz ölüp gidece
ğiz. Fakat bu rejimi Türk gençlerine tevdi edi
yoruz. Binaenaleyh Türk gençlerinden bekliyo
rum, temenni ediyorum; nasıl ki İngiltere'nin 
Kemberç, Oksford Üniversiteleri, Amerika'nın 
Füâdelfiya, Şikago Üniversiteleri vardır, İnşa-
allah bizim üniversitemiz de bunlar gibi dünyaya 
bir nam verecektir. Ve diyecekler ki Türki
ye Cumhuriyeti Üniversitesi, İngiltere'deki Kem-
biriç ve Oksfort ve Amerika'daki Füâdelfiya 
ve Şikago Üniversiteleri ayarmda olmuştur. Bu, 
bizim için bir iftihar olacaktır. (Alkışlar). Bu
nun için, bütün kalbimle temenni ediyorum, 
Cumhuriyet rejiminin bir çok basanları içinde bu 
başarısı hakkındaki tebrikâtımı burada arzetmek-
le iftihar ediyorum. (Allah razı olsun sesleri). 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 81. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(İzmir) — Aziz arkadaşlarım, yüksek heyetini

zin yeni seçime gideceği şu günlerde ivedilikle 
konuştuğunuz Üniversiteler Kanunu tasarısı her 
bakımdan dikkatle incelenmiş sayılmalıdır. Ana 
hükümleri içine alan hemen her maddesi üstünde, 
bu kürsüden bazan saatlerce duruldu, tartışıldı, 
görüşüldü. Kanunun, diyebilirim ki, hiç bir nok
tası dikkatinizin ışığından, ilginizin faydasın
dan mahrum kalmadı. Çetin konuşmalar oldu, 
yoruldunuz. Fakat Türkiye'de her kudretin kay-
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nağı ve toplanış merkezi olan Büyük Millet 
Meclisinin yedinci Dönemi onu şerefli tarihinde 
Üniversiteler Kanununu çıkarmış olmakla da 
anılacaktır. (Güzel sesleri). 

Arkadaşlarım, Büyük Meclisin bu Döneminde 
dört fakültesi ile ve yeni şubeleriyle İstanbul 
Teknik Üniversitesini kurdunuz. Bir yıl sonra 
mezun verecek olan Ankara Fen Fakültesi, sizin 
eserinizdir. Daha bîr yaşmı bile tamamlamamış 
olan Ankara Tıp Fakültesi, sizin elinizde doğdu. 
istanbul Üniverstesinin Zeynep Hanım Konağı 
yandıktan sonar sokakta kalan iki fakültemi-c, 
Fen ve Edebiyat Fakültelerimize Önemlerine lâ
yık duraklar kurmak için milyonlarca lirayı siz 
verdiniz. Teknik Üniversitenin mekânca genişle
mesi maksadiyle aldığımız Taşkışla, modern bir 
üniversite binası olabilmek için, sizin onamladı-
ğınız giderlerle yeniden hayat buluyor. Sizin ver
diğiniz paralarla Ankara Fen Fakültesi, Ankara 
Tıp Fakültesi, Ankara Teknik Üniversitesi bi
nalarını yaptırmaya başlamış bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım; Türk üniversiteleri ve Türk 
bilginleri size minnettardır. Yıllar geçtikçe ve ge
çen yıllarla mukayese imkânı arttıkça bu minneti 
daha derinden duyacaklardır. Bu kanunla onların 
kişiliklerini tanıdınız, hürriyetlerini tamamladı
nız. Hükümetinizin ihtiyatlı davranmış olmasına 
bakmıyarak, üniversitenin genç elemanlarını da
ha müreffeh bir hayata kavuşturmak için malî 
fedakârlıklarımızın hudutlarını genişlettiniz. Bu 
çalışkan ve mütevazi Türk çocukları, gösterdi
ğiniz babaca alâkayı hiç bir zaman unutımıyacak-
lardır buna inanırız. Türk üniversiteleri, bu ka
nunla kazandıklarını, bilgide ve ahlâkda göstere
cekleri başarı ve olgunlukla size ödeyeceklerdir 
buna itimat buyurunuz. 

Aziz arkadaşfıarım ' 
Millî Eğitim işlerini bütün döneminiz süre

since kendisine tevdi ettiğiniz bu arkadaşınız
dan, Türk irfanı ye Türk vatandaşlarının kül
tür düzeyimin yükselmesi yolunda, hiçbir yardı
mımızı esirgemediniz; sizlere sunduğu hiçbir di
leği geri döndürmediniz. O da, sdzin icra mü
messiliniz olarak, verdiğiniz emir ve imkânları, 
arkadaşları ile beraber çalışıp yerine getirmek ve 
gerçekleştirmek için bütün varlığını harcadı. Bu 
arkadaşınız millî eğitim işlerindle C. H. P. Hü
kümetinin sorumlu bir üyesi olmak sıfatını, paha 
^biçilmez bir mükâfat bellemektedir. (Bravo ses
leri.) Bundan fazla bahtiyarlık dileği, Türk ah

lâk geleneğinde yoktur. (Bravo sesleri). 
Sayın Arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Bakanınız, kabul buyurduğunuz 

kanunun verdiği vazifeleri de katarak, Yüksek 
Heyetinize, üniversitelerimizin yürekten şükran
larını sunar. Bu kanunla yeni bir hayata girecek 
olan Türk üniversiteleri, Büyük Türk Milletine 
mutlu olsun (Alkışlar). 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kurulunun, 
Büyük Millet Meclisi 1946 bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/618, 2/108) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA T. B. BAL
TA (Rize) — Görüşülmekte olan tasarıya, hâsıl 
olan yeni itlaf üzerine 403 bölüme 1 335 000 li
ralık bir ödenek daha ilâve olunmuştur. Dağı
tılmış olan metinde bulunmıyan bu kısmı arze-
diyorum. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaret&i cet
velde değişjklik yapılması baklanda kanun 

MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı «A» işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı bölümlerine (4 602 072) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

CETVEL [1] 

B. Lira 

Büyük Millet Meclisi 
1 Ödenekler 1 656 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Geçici tazminat ve denetçi üc

reti 241 072 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[1] 178 sayılı b asm ay azı tutanağın sonunda-
dır. 
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B. 

3 

12 

23 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Saraylar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma işleri 

Lira 

723 000 

50 000 

150 000 
Dışişleri Bakanlığı 

403 Uluslararası müesseselere ve 
Uluslar Derneğine katılma payı 1 335 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye Baknlığı 
418 Yolluklar 30 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Devlet borçları 
504 Hükme bağlı borçlar 200 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
570 Yabancı memleketlerdeki Türk 

özel okullarına yardım 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
694 Yolluklar 13 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
762 Veteriner savaşı, tahaffuz evleri 

hastaneler, bakteriyoloji evi ve 
serum kurumları ve lâboratu-
var kurma ve yönetim işleri gi
derleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bera
ber oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı «A» işaretli cetvelde yeniden açılan ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı bölümlerine (3 500 000) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

CETVEL [2] 

B. Lira 
İçişleri Bakanlığı 

317 ' Milletvekili seçimi her türlü gi
derleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Maliye Bakanlığı 

459 
A ti Genel Meclisi seçimleri için 

özel idarelere yardım 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelle bera
ber oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

3. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyette 
ticaret anlaşmaları ve modüsvivendiler akdine 
ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaş
maya yanaşmıyan devletler muvaredahna karşı 
tedbirler alınmasına yetki verilmesi hakkındaki 
4582 sayılı kanuna ek kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/614) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta
lâa var mı? 

TİCARET Ko. BAŞKANI K. GÜLEK (Bi
lecik) — Sayın arkadaşlarım, huzurunuza sunu
lan bu tasarı, yabancı memleketlerle geçici ma
hiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvivendiler 
akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına 
ve anlaşmaya yanaşmıyan devletlere karşı ted
birler alınması hakkındadır. Bundan evvelki 
yetkinin süresi bitmek üzeredir. Kanunun ive
dilikle konuşulmasını Komisyon adına rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle müzake
resi Komisyon adına teklif edilmektedir. Yük
sek tasvibinize sunuyorum. Nazarı itibare alan
lar... Almıyanlar.. İvedilikle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

[1] 163 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Ybancı memleketlerle gaçici mahiyette ticaret I 
anlaşmaları ve modüsvivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklik yapılmasına ve anlaş
maya yanaşmıyan devletler muvaredatma karşı 
tedbirler alınmasına yetki verilmesi hakmdaki 

4582 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüsviven-
.diler akdine ve bunların şümulüne giren mad
delerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapıl
masına ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler mu
varedatma karşı tedbirler alınmasına yetki ve
rilmesi hakmdaki 4582 sayılı kanunun 5 nei 
maddesinde yazılı süre iki yıl uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var tur? 
Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 

MADDE 2. — Bu kanun 13 Haziran 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Tasarının kanurı-
l'uğu kabul edilmiştir. 

4. — Kalkınma istikrazı hakkında kanun ta
sarısı ve Ekonomi, Katiye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/586) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyeıı var 
mı ? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Efendim; Komisyon adına, bu tasarının da 
ivedilikle görüşülmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka mütalâa 
var mı! Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon tasarısının ivedilikle görüşülme-

[1] 166 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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sini teklif ediyor. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kalkınma istikrazı hakkında kanun 

MADDE 1. — Hasılatı ekonomi kalkınması 
giderlerine karşılık tutulmak üzere 150 milyon 
liraya kadar uzun vadeli iç istikraz akdine Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikraz için müteaddit tertiplerde hâmiline ya
zılı tahvil ihraç olunur. Her tertipteki tahville
rin yıllık faiz veya faizle ikramiye tutarı, iti
bari kıymetinin en çok % 7 si olabilir, ikramiye 
miktarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve diğer şart
lar Maliye Bakanlığınca belirtilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada ba-
şabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları sürece bu
radan satmalına yoluyla, başabaşı bulmuş veya 
aşmış bulundukları takdirde kura çekmek sure
tiyle yapılır. 

İkramiyeli tahvillerin itfası kura yoluyla icra 
edilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı,? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Her tertibe ait tahviller ihraç 
tarihlerinden on yıl geçmedikçe erken ödemeye 
veya konversiyona tâbi tutulamazlar. Bu tarih
ten sonra Hükümet keyfiyeti üç ay önce ilân et
mek suretiyle herhangi bir faiz vâdesinde hâ
millere tedavülde kalmış olan ta,hvillerm tama
mı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme 
veyahut konversiyon teklif edebilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mi;? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz, bedel ve ikra
miyeleri, geçici ve kesin tahviller ve bunların 
kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler, 
ilân ve istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın 
tamamen itfasına kadar her türlü vergi v,e re
simden muaftır. 
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BAŞKAN - - Mütâlâa var mı? Maddeyi yük- I 

sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak olan tahviller genel ve katma bütçe ile ida
re olunan dâire ve kurumlarca il özel idareleri 
ve belediyelerce yapılacak artırma, eksiltme ve 
sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri 
üzerinden başabâş kâb&l ölünür. 

Teminâtın İrat kaydına karâr verildiği tak 
dirdeifcârar târihinden önce ıbu tahvillere isa
bet edeti ikramiyeler ve vadesi gelmiş faiz ku
ponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak 
ikramiye meyanmdâ tahvilin' itfa bedeli varsa 
yahıız o miktar tahvili teminât olarak alan da
ire ve kurumlara ait ölür. Bu tahviller Hazine
ce satılmış ve saMâcak olan mîllî emlâk bedeU 
lef inin ödenmesinde dâhi başâbaş kabul olunur. 

BAŞKAN — Mütâlâa var mı ? Maddeyi oya 
afzedîyönîm. Kâfrul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu istikraza ait faiz kupon
larının bedelleri ve ikramiyeler, tediyesi iktiza 
ettiği tarihten baş. yıl ve tahvil bedelleri tediye
si lâzımgeldiği tarihten on yıl sonra Hazine le
hine zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir, ı 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapıla
cak' istikrazın her tertibindi ihraç giderleri 
Devlet borçları bütçesinde açılacak ayrı bir bö
lüme ödenek kaydiyle ödenir. 

Maliye Bakanlığı her tertipte ihraç gider
leri için otuz bin liraya kadar geçici harcama
ya yetkilidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği* istikrazın her tertibine ait yıllık faiz, ik
ramiye, itfa* komüsyön ve giderleri kâfşılıyabi-
leoek-Mkıek her yıl Devlet borçlan 'bütçesin
de açîlseak ayrı bir < bölüme kottuluf. 

BAŞKAN -=— Mütalâa var mı? Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul ed i lmiş i . j 
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MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

5. — Muamele Vergisi Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri ge
reğince bazı maddelerden alınan istihlâk vergile* 
rinin muamele vergisi ile birleştirilmesine dair 
kanun tasarısı İle Bursa Milletvekili Dr. M. Tas
lat Simer ve 6 arkadaşının, Muamele Vergisi 
Kanununun 45 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Ekonomi, Ticaret, Maliye 
Bütçe Komisyonları raporları (l/576> 2/102) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mr efendim? 

Üniversite Kanun tasarısına oy vermeyen Vâr 
mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
P. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Şekerli mad

delerin muamele vergisi hakmda tasarıda bir ar
tırma vaziyetinin mevcut olduğunu anlıyoruz. 
Hayatı ucuzlatmak istediğimiz bir zamanda, bir 
çok işler yaptığımız bir sırada yani Millî Korun
ma da değişiklik vesaire yaptığımız bir sırada 
en ziyade dikkat edilecek bir madde olan şeke
rin de altından çekip biraz ucuzlatmak lâzımge-
lirken böyle şeker mamulâtı üzerinde muamele 
vergisinde bir artma vaziyeti husule getirmek 
çimdi takip etmekte olduğumuz gayeye aykırı
dır. Onun için bunun yapacağı inikasları da göz-
önünde tutmak lâzım gelir. 

Komisyonun bu hususta Yüksek Heyetinizi 
tenvir etmesini rica ederim. 

BÜTÇE Ko. Adına I. H. ÜLKMEN (İstan
bul) — Arkadaşımız, şekerin istihlâk ve mua
mele vergisinde bir artırma olduğundan bahset
tiler. Halbuki tasarı, şekerin muamele vergisi
ni indiriyor, artırmryor. Malûmunuz olduğu 
veçhile, şekerden bir istihlâk vergisi alınmakta 
idi; Onun bu kanunla alâkası yoktur. 

[1] 167 sayılı bmmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Birde şekerden yapılan maddelerden yani çi- { 

kolata , bonbon ve diğer emsali şeker mamulâ-
tmdan muamele ve istihlâk vergisi alınmakta 
idi. Elimizdeki tasarı işte bu vergilerden bun
ları muaf tutuyor. Bu itibarla artırılan bir şey 
yoktur, bilâkis tenzilât vardır. 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında baş
ka bir mütalâa yoktur. Komisyon raporunda 
ivedilikle tasarının müzakeresi isteniliyor: İve
dilikle müzakeresini oyunuza arzediyorum: Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri gereğin
ce bazı maddelerden alman istihlâk vergisinin 
muamele vergisiyle birleştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 3843 sayılı ve 28 . V . 1940 ta
rihli Muamele Vergisi Kanununun ikinci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye içinde imal edilen maddelerin sınai 
müesseseler tarafından teslimi muamele vergi
sine tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 9 ncu madde
sinin 9 ncu fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

A) Sanayi ve maden işlerinde ve her tür
lü su taşıt vasıtalarında kullanılan ve nevileri 
Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarının birlikte ya
pacakları teklif üzerine Bakanlar Kurulunca 
belirtilecek ve ilân edilecek olan makinalar ve 
âletler ve bunların yedek ve yenileme parçaları, 
(sanayi ve maden işleriyle su taşıt vasıtalarıdan 
başka yerlerde kullanılması mümkün olanlar 
hakkında bu muaflığın uygulanma şekli Bakan
lar Kurulunca belirtilir). 

B) Ulaştırma, yükleme ve boşaltma ve mu
harrik kuvvet istihsal ve nakil tesislerine ge
rekli olup nevileri Maliye, Ekonomi Bakanlık
larının birlikte yapacakları teklif üzerine Ba
kanlar Kurulunca belirtilecek ve ilân edilecek 
malzeme (inşaat malzemesi hariç) ve muharrik, | 
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müteharrik vasıtalarla bunların yedek ve yeni
leme parçaları. 

BAŞKAN —• Mütalâa var mı? Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayni kanunun 9 ncu maddesi
nin 12 nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

A) Tâkim ve teksif edilmiş veya toz haline 
getirilmiş şekerli ve şekersiz süt, tereyağ, sa
deyağ. kaymak, krema, yoğurt, peynir, balık ve 
et ve sebze ve meyve konserveleri, balıkyağı, 
balıkunu, balıkyumurtası, havyar her türlü tuz
lanmış ve tütsülenmiş balıklar, pastırma, sucuk, 
salam sosison, janbon, kavurma, her türlü pek
mez, bulama, pestil, meyvesuyu ve meyve usa
resi, turşu, sirke, kırılmış veya toz halinde ge
tirilmiş tuz, kavrulmuş veya öğütülmüş kahve, 
uzun müddet saklanması mümkün bulunmıyan ve 
satıldığı yerde istihlâki âdet olan yiyecek ve içe
cek maddeleri, ekmek, peksimet, tahin, tahin-
helvası, bisküvi, reçel ve marmelât, şeker ve gi-
likozdan mamul maddeler (% 50 ve daha faz
la miktarda şeker veya gligozu havi maddeler 
şeker ve glikozdan mamul madde sayılır). 

B) Hayvan yemi olarak kullanılan her tür
lü mamul maddeler (nevileri Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarınca birlikte belirtilir); 

C) Balıkgübresi, kırılmış veya toz haline 
getirilmiş palamut, çamkabuğu, sumak ve mazı. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Aynı kanunun 9 ncu maddesi
nin 18 nci fıkrasına (suni kavuçuk) kelimeleri 
eklenmiştir. 

F. KURDOĞLU (Manisa) — Kanun hüküm
lerimizde ve bilhassa malî mevzuatımızda vu
zuhun ehemmiyeti müstağnii arzdır. Bu madde
de bu bakmadan ufak bir açıklama yapılmasını 
rica edeceğim. 

Mevzu, halı iplilerinin muaflığına taallûk 
etmektedir. Halının memlekette iç sanat olması 
ve muhtelif cephelerden ehemmiyeti üzerinde söz 
söyliyecek vaktinizi almıyacağım. Esasen ko
misyon arkadaşlarımla da bu açıklamanın lüzu
munda ve şeklinde mutabıkız, bir takrir veriyo-. 
yorum. Yüksek alâkanızı istirham ederim. 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lâa var mı? Verilen önergeyi arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda arzedeceğim sebeplerden dolayı 4 

nöü maddenin aşağıda teklf ettiğim şekilde değiş
tirilmesini dilerim: 

Malûm olduğu üzere 3843 sayılı kanunun 9 
neu maddesinin 21 nci bendindeki hüküm 2340 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin (D) fıkrasın
daki (halı iplikleri imalâthane ve boyahaneleri) 
sekinde olan hükme tekabül etmektedir. 

9 ncu maddenin 21 nci bendindeki hüküm tes-
bit edilirken Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarınca 
müştereken incelemeler yapılmış ve bu fıkradaki 
iplikler halıda, kilimde, velensede., hülâsa nere
de kullanılırsa kullanılsın mutlak olarak Mua
mele Vergisnden muaf olması zaruri ve müraccah 

görülerek o şekilde tertip ve Meclisçe de öyle
ce kabul ve taknin edilmiştir. 

3843 sayılı kanunun topluca tetkikinden sara
haten çıkan bu neticeye rağmen aynı kanunun 
18 nci maddesi (D) bendinde «... başkaları hesa
bına yapılan münhasıran boyama..» tâbiri, iplik
lerini kendileri buyayanlarm muaf kalmasına mu
kabil, sınai müesseselerde boyatanların bu (D) 
fıkrası hükmüne tâbi tutulduğu düşüncesini yer 
yer doğurmuş ve memuru da, mükellefi de bir 
çok külfetlere mâruz bıraktığı haller olmuştur. 

Bittabi herkesin elinde her zaman hakikati ve 
kanun vazıının maksadını kesin şekilde tâyine 
medar olabilecek kanuni esaslar bulunamıyacağı-
na göre bu şartlar dâhilinde bu çeşit tereddüt 
ve külfetleri de tabiî görmek icabeder. Bunları 
ancak bu 4 ncü maddede yapacağımız açıklama 
ile önliyebilir ve memura da, mükellefe de sarih 
olarak maksadı ifade edebiliriz. 

Adı geçen 9 ncu maddenin 21 nci bendi ade 
yazılı ip ve ipliklerin muaflığı, ister bunları kul
lanacaklar tarafından kendi hesap ve istimalle
ri için boyanmış ister başka sınai müesseselere 
boyatılmış olsun muaflık devam edeceğine göre 
ve yukarıdaki, mülâhazalarla 4 ncü maddeyi 
aşağıdaki şekilde değiştirmeyi teklif ediyorum. 
Bütüe Komisyonu da bu lüzuma ve bu değiştirme
ye katılmaktadır. 

Teklifim şudur: 
Madde 4. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi

nin 18 nci fıkrası sonuna «ve suni kauçuk» keli
meleri ve aynı maddenin 21 nci fıkrası sonuna 

(Bu ipliklerin başka sınai müesseselerde boyan
ması halinde de muaflık devam eder.) hükmü 
eklenmiştir. 

Yüksek Kamutayın onayına sunulmasını di
lerim. 

Manisa Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 

B. Ko. ADINA î. H. ÜLKMEN (İstanbul) — 
Komisyon muvafakat ediyor Ve maddenin şekli

ni önergede olduğu gbi kabul ediyor. 
BAŞKAN — önergedeki madde şeklini bir 

daha okutup oya arzedeceğim: 

MADDE 4. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi
nin 18 nci fıkrası sonuna «ve suni kauçuk» keli
meleri ve ayni maddenin 21 ci fıkrası sonuna 
(Bu ipliklerin başka sınai müesseselerde boyan
ması halinde de muaflık devam eder.) hükmü ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Komisyonun mutabakat ettiği şe
kil hakkında mütalâa var mı Bu maddeyi oya ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayni kanunun 9 ncu madlesi-
tnin 25 nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Tıbbi ve ispençiyari muztahzarlar, diş macunu, 
suyu, tozu ve kompriımesi, Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte belirtile
cek ve ilân olunacak haşarat öldürücü maddeler 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzar ruhsatnamesini ha
iz olanlar dahi saç boyası, losyonu ve suyu, şampu-
van ve briyantin, krem, pomat, ruj , pudra, tır
nak boyası ve cilâsı, kozmatik, düzgün, sürme ve 
benzeri ıtriyat ve tuvallet maldeleri bu muaflıktan 
faydalanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabil edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanuuun 9 <ncu madde
sine aşağıdaki 27 nci fıkra eklenmiştir. 

27. Yabancı memleketlerde imal edilmiş 
olup ta Türkiye'de istimal veya istihlâk 
edilmek üzere yurda sokulan ticaret eş
yasından ithallerinde Gümrük veya Tarife Ka
nunları veya diğer kanunlarla gümrük resmin
den muaf tutulanların yurt içinde imal olunan 
eşıit ve benzerleri. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu-
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nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 9 ncu madde
sine aşağıdaki 28 nci fıkra eklenmiştir : 

28. Gümrük veya Tarife Kanunları veya 
diğer hususi kanunlarla resmî dairelere ve bun
lara bağlı kurumlarla resmî ve özel diğer ku
rumlara verilmiş olan gümrük resmi muaflığın
dan faydalanan eşyanın yurt içinde imal olu
nan eşit ve benzerlerinden Bakanlar Kurulu ka-
rariyle imalât muamele vergisinden muaf tu
tulacak olanlar. (Yalnız gümrük muaflığını ha
iz olan daire ve kurumlara teslim edilmek ve 
bunlar tarafından kendi ihtiyaçlarında kullanı
larak başkalarına satılmamak veya devredilme
mek şartlariyle.) 

Bu fıkra gereğince vergiden muaf tutulan 
eşyanın üç yıl içinde başkalarına satılması veya 
devredilmesi halinde satan veya devredenlerin, 
satış veya devir tarihinden başlıyarak bir ay 
içinde ilgili gelir dairesine başvurmaları ve sa
tış bedeli veya devir kıymeti üzerinden muame
le vergisini ödemeleri mecburidir. Buna riayet 
edilmemesi halinde vergi bir kat zamla alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 10 ncu madde
sinin 3 ncü fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

3. 9 ncu maddenin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ve 
16 nci fıkralarında yazılı vasıta, malzeme ve 
maddelerin ve bu vasıtalarda kullanılan makine 
ve âletlerin tamirlerini ve her türlü montaj işi 
yapan müesseseler (bu muaflık yalnız tamir ve 
montaj işlerine münhasırdır.) 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 10 ncu madde
sine aşağıda yazılı 10 sayılı fıkra eklenmiştir : 

10. Deneme ve öğretim amaciyle imalât ya
pan, Tarım Bakanlığına bağlı kauçuk istasyon
ları. 

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

MADDE 10. — Aynı kanunun 11 ve 13 ncü 
maddelerindeki haber verme süreleri 15 şer gü
ne ve 37, 38 ve 39 ncu maddelerindeki haber ver

me süreleri de birer aya çıkarılmıştır. 
BAŞKAN — Madde hakkrnda mütalâa var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 1<6 nci madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

İmalât muamele vergisini wmi müesseseler 
ödemekle ödevlidirler. Muamele ve satîş şartla
rı bu ödevliliği değiştirmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 17 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

İmalât muamele vergisi imalin yapıldığı yer 
gelir dairesince salınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 18 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir i 

İmalât muamele vergisinin matrahı : 
A) Kendi hesabına imalât yapan sınai mü

esseseler için teslim edilen mamul maddenin sa
tış bedelidir. 

B) Kendi hesabına imalât yapan, sınai mü
esseselerde, iptidai maddesi başkalarına ait 
olarak yapılan mamullerin, 6 nci maddede ya
zık şekilde kullanılan veya istihlâk edilen ma
mul maddelerin veyahut filyal, şube, satış ma
ğazasına veya komüsyoncuya gönderilen mamul
lerin vergi matrahı 19 ncu maddede yazılı şekil
de belirtilen emsal satış bedelidir. 

C) Kendi hesabına imalât yapmayıp başka
larına ait iptidai maddeleri işliyerek mamuller 
yapan sınai müesseselerle mamullerini münhası
ran şube, filyal, satış mağazalarına veya komüs-
yoneulara gönderen sınai müesseselerde vergi 
matrahı 19 ncu maddede yazılı unsurları itibare 
alarak re'sen takdir komisyonunea takdir ve 
müesseseye tebliğ edilecek olan satış fiyatı üze
rinden tâyin edilen emsal satîş bedelidir. 

10 ncu maddenin değişik 5 nci fıkrasında 
yazılı değirmenlerde özlük ihtiyaç için imal et
tirilip satışa çıkarılan veya satılık başka mad
delerin imalinde kullanılan mamullerin vergi 
matrahı da bu usule göre belirtilen emsal satış 
bedelidir. 
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D) Başkalarıheşa,hına,yapılan, münhasıran I 

boyama, apre, hayla.nıdifima, kolalama, kasar-
lama, ütü, kaynak, maden kaplaması, tesviye, 
tosna, .fcamip) nam kesmesi ve tesviyesi işlerinde, 
mamul iplikferin yeniden bir katlama ameli
yesine *âbi tutulacak katlı iplik haline getiril-
mel^zi® y^lnı^ büMürüllmesfrıde ve kireçlenmiş 
hayvan derilerinin- dolaplarda- vesair suretle te-
m&£enmmfflle vergi matrahabu işler kargılığın
da-,a;Jısıa#rÜGretit«?:. 

Mahiyetlerin bftkifflSKhdan yukarıda sayılanla
ra benzeyen ve işlenen maddeye cüzi bir kıy
met farkı ekliyen ve. münhasıran başkaları he
sabına yapılan imal işlerinden daha hangilerinin 
ücret üzerinden vergiye tâbi tutulacağı Maliye 
ve Ekonomi Bakanlıklarınca birlikte belirtilir 
ve- Bakanlar Kurulu karariyle tâyin ve ilân olu
nur Bu gibi işlerde ücret üzerinden ödevlilik 
ilâmdan sonra gelen ay başından başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var 
mı^ Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 19 ncu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

B u kanunda yazılı satış bedfeli'tâbiri, teslim 
edilen mamuller karşılığında her ne adla olursa 
olsun- müşteriden alınan, veya müşterinin borç
landığı-paranın-toplamını ifade eder. 

1&- noi maddenin «B» bendinde yazılı emsal 
satış- bedeli adı geçen bentte yazılı mamullerin 
teslim edildiği ay içinde smai müessesenin ben-
z em m anrollerinin- vahit satış fiyatları ortalama
sı esas tutularak bulunan bedeldir. Smai mü
essesenin o ay içinde-benzeri mamullerinden tes-
1 imi»yok ise- ortalamanın hesabına- bir ay önceki 
o.ayda da teslim yoksa ondan önoe gelen.ayda
ki teslimi esas -tutulur. Bu^aylûnda-.teslim yokr 
s^;VftrglrmM«tthjQaaesdsolaoak5ejBsaL satış bedeli 
resen tftk4ir5-fkomis^Qauneaî belirtilir. 

Mamullerin mübadelesi halinde satış> bedeli» 
yukarıdaki, fıkrada yazalı; şekilde; bulunan- emsal 
satış- bedelidir-, 

.Bteseja takdir komisyonunca, belirtilen emsal. 
sa&§ t bejdeki*; makullerin maliyet, bedeline satir 
lıneıy>(fl^ar^y)apj^an?bütütt masrafların ve bu; 
ma.muJler#4Usfcw bütün, vergi, ve resimlerin, ve 
teamül derecesinde bir kârın eklenmesiyle hâsıl 
ola» >r kjym^fiŞi 5 asağ^ ©jlamaz. İmalâtta maliyet 
bedeli; ip^idai^maddeJerin alış. fiyatına müessese
ye. sokulunesya ka^ar. yapjlan bütün masraflarla I 
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I ödenen, vergi ve ragimlerıöj işçilik ücret ve mas* 
i raJüarnun ve' genel masraflardan mamule düşen 
i payın, toplamıdır. 

BALKAN —; Madde hakkmda. mütalâa var 
i mı?-Maddeyi oyunuza suMiyorum, Kabul eden-
i 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 22 nci mad-
1 desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

İmalât muamele vergisi aşağıda yazılı nispet-
. leı>dö' almır. 

A) Yenilecek ve içileeek maddeler % 10 
I B) Çimento, tomruktan biçilmiş tahta ve ka

las, pencere camı, çivi çubuk halinde veya pro
filli demirler. % 10 

G) Diğer mamuller. i% 12,5 
BAŞKAN — Madde hakında mütalâa var 

ı mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAiDBB 16. -— Ayan kanunun 24 noü maddesi 
I aşağıda..yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Sınai müesseselerce satılmak üzere okmüsyon-
culara konsinyasyon üzerine iş<yapanlara gönderi
len malların satüş> faturalarının kopyası getiri
lerek -snıai müessesede saklanır. Kesin- satış kıy
metleriyle • evvelce vergiye matrah tutulmuş olan 
satış bedelleri arasında fazlalık- veya eksiklik 
olursa bu fazla veya eksiklik evvelce hangi, ayın 
beyannamesine geçirilmiş, olan malla ilişkin ol
duğu beyan edilmek suretiyle, fatura kopyasının 
alındığı ay içindeki teslimlere ilişkin beyanna
mede yazılı vergi matrahına eklenir veya ondan 
indirilir. Ancak indirilen miktarm fatura ve ka
yıtlarla tevsiki, şarttır. 

ödevli, smai müessese, işini bırakmış ise faz
laya ait vergi farkı ayrıca tahsil olunur ve eksi
ğe ait vergi farkı geri verilir. 

Sınai müesseselerin kendi toptancı filyal, şu
be ve satış mağazalarına gönderdikleri mamuller 
hakında da yukardaki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakmda mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 29 ncu madde
sinin sen fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir: 

12 nciı maddede yazılı muaflık dışmda kalan 
ve işçi sayısı günde 1Q uı ve> muharrik kuvvet 
kullananlarda muharrik kuvveti 10 beygiri geç-
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meyen sınai müeseseler (imalât) defteri tutmak 
ve 32 nci maddede yazılı envanteri yapmak mec
buriyetinde değildirler. Bunlar (muamele) def
terlerinde aldıkları iptidai maddelerle bunlardan 
aynen sattıklarının nevi, miktar ve kıymetlerini 
gösterirler. 

BAŞKAN — Madde hakında mütalâa var 
mı? maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 31 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Sınai müesseseler teslim ettikleri mamul mad
deler için müşterilere fatura vermek ödevinde-
dirler. Faturalar müteselsil sıra numaralı olacak 
ve aslı müşteriye verilerek kopyası müessesede 
saklanacaktır. 

Faturalara, teslim edilen malın cinsi, nevi, 
miktarı, vahit satış fiyatı, satış bedelinin tutarı, 
teslim tarihi, müşterinin adı ve adresi ve kop
yasına bunlardan başka faturanın muamele def
terinde kaydedildiği sıra numarası yazılır ve 
müessesenin yetkili adamı tarafından imzalanır. 
Faturalar malın gönderildiğinin beşinci günü 
akşamına kadar defterlere geçirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 45 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

A) 43 ve 44 ncü maddelerde yazılı haller 
hariç olmak üzere, muamelelerin defterlere 32 
nci maddede gösterilen beş günden geç olarak 
kaydedilmiş veyahut müfredatlı veya kazmtı-
sız olarak geçirilmemiş olması hallerinde bu fi
illerin işlendiği ayların muamele vergilerine % 
5 zam yapılır. 

B) Defterlerde ay ve yıl sonu yekûnları
nın beş gün içinde yapılmamış olması halinde o 
aya (yıl sonu yekûnu yapılmamış ise son aya) 
ait muamele vergilerine % 1 zammedilir. 

C) Yıl sonundan başlıyarak iki ay içinde 
mevcutlarının envanterini 32 nci maddenin ta
rifine uygun olarak yapmamış bulunanların yıl
lık muamele vergilerine % 5 zammolunur. 

A ve C fıkralarına göre yapılacak zamlar 
elli liradan az ve beş yüz liradan çok ve B fık
rasına göre yapılacak zam da elli liradan az ve 
iki yüz liradan çok olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
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mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 63 ncü mad
desine aşağıdaki 7 sayılı fıkra eklenmiştir : 

7. Bankaların sermayelerinin tamamı ken
dilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai işlet
melerden temin ettikleri kârlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 82 nci madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Ödevliler, 23 ve 68 nci maddelerde yazılı be
yannamelerin birer kopyasını ve 24, 29, 31 ve 
69 ncu maddelerde yazılı defterlerle fatura kop
yalarını ve diğer belgelerini tahakkuk zaman
aşımı süresince saklarlar ve istenilince yetkili 
memurlara gösterirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynı kanunun, 4040 sayılı 
kanunla değiştirilmiş olan 91 nci maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

İthalât muamele vergisinin matrahı yurda 
sokulan maddelerin F . O. B. değerlerine taşı
ma, sigorta ve saklama ücretleriyle mal bedeli 
üzerinden alınan para priminin ve mal güm
rükten geçirilinciye kadar ödenen vergi, resim 
ve başka giderlerin eklenmesiyle bulunan top
lamdır. 

İthal yerine kadar yapılmış C. 1. F . satışlar
da taşıma ve sigorta ücretleri kıymete eklenmez. 

Yukarıda belli edilen unsurlardan taşıma, 
sigorta ve saklama ücretlerinin miktarı mükel
leflerce tevsik edilemezse veya ödenmediği iddia 
olunursa bunlar, emsaline göre gümrüklerce kes
tirilip matraha katılır. 

Eşyanın değerleri, orijinal fatura veya men
şe şahadetnameleriyle, para primleri de bunları 
belirten mercilerin belgeleriyle tevsik olunur. 
Matrahın belirtilmesinde yurda sokulan madde
nin menşe şahadetnamesiyle orijinal faturasın
da yazılı kıymetlerden yüksek olanı esas tutu
lur. 

Fatura veya menşe şahadetnamesinin göste
rilmesi âdet olmıyan gayri ticari eşyaya, bun
ların gümrüklendikleri yerlerdeki piyasa değer-

— 248 



B : 64 13.6.1946 0 : 1 
lerine göre gümrük tahakkuk memurları tara
fından kıymet biçilir. 

Gümrük Kanununun hükümlerine göre sa
hipsiz sayılarak satılan eşyanın muamele ver
gisine bu eşyanın satış bedeli matrah olur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı üç ay önce res
mî gazetede ilân ederek faturaların Türk Kon-
solosluklarınea onanmış bulunmasını istiyebilir. 

Orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerin
de yazılı yabancı paraları, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca kambiyo borsasının son bir aylık 
ortalama kambiyo fiyatlarına nazaran Türk pa
rasına göre tututannı göstermek üzere düzenle
necek cetveldeki fiyatlarla hesap olunur. Bu 
cetveller, uygulanmasına geçilmezden on beş 
gün evvel ilân edilir. Cetveller bir ay için mu
teberdir. 

Türkiye borsasında fiyatı bulunmıyan ya
bancı paralara Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca fiyat biçilir. 

BAŞKAN — Mütalâa varmı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler .. Kabul edilmiştir 

M^ADDE 23. — Aynı kanunun 92 nci madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

İthalât muamele vergisi aşağıda yazdı nis
petlerde almır. 

A) Yenilecek ve içilecek maddeler % 10, 
B) Çimento, tomruktan biçilmiş tahta ve 

kalas, pencere camı, çivi, çubuk halinde veya 
profilli demirler % 10, 

C) Diğer mamuller % 12, 5. 
BAŞKAN — Mütalâa varmı? Maddeyi yük

sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler .. Kabul edilmiştir 

MADDE 24. — Aynı kanunun 4040 sayılı 
kanunla değiştirilmiş olan 93 ncü maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Muamele vergisine tâbi eşyayı yurda so
kanlar, 91 nci maddede yazılı vergi matrahı un
surlarını giriş beyannamelerinde gösterirler ve 
bunların doğruluğunu tevsik etmek üzere belge
lerini de eklerler. Gümrük tahakkuk memur
ları, aynı zamanda muamele vergisini de tahak
kuk ettirmek için, yukarıki fıkraya göre beyan 
edilmiş olan unsurları ve bunlara ilişkin belge
leri inceliyerek uygun görülürse ayniyle kabul 
ed-erler. Eksik gördükleri unsurları, kendileri 
tarafından belirtilen miktarlara çıkarırlar ve 

matraha girmesi gereken başka unsurlar varsa 
onlan da matraha katarlar. 

ödevlilerin beyan eyledikleri matrahla ta
hakkuk veya tetkik yapanların veyahut bu ka
nunla teftişe yetkili kılınanların buldukları 
matrah arasmdaki vergi farkları hakkında Güm
rük Kanununun değişik 107 nci maddesi uya
rınca gümrük resmi hakkındaki usullere göre 
işlem yapılır. 

Ancak 91 nci madde gereğince tahakkuk me
murları tarafından mükelleflerin kendi ambar 
veya antrepolarına konulmasından veya kendi 
vasıtaları ile taşınmasından dolayı beyan edil
memiş olup da vergi matrahına katılan unsurlar 
için Gümrük Kanununun 107 nci maddesi hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Mütalâa varmı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler .. Kabul edilmiştir 

MADDE 25. — Aynı kanunun 94 ncü mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

93 ncü madde hükmüne göre tahakkuk et
tirilen muamele vergisi tahakkuk sırasında ha
zır bulunan mal sahibine veya kanuni temsilci
sine veya gümrük komisyoncusuna tebliğ edilir. 

Bu tebliğ üzerine ithalât muamele vergisine, 
ödevlilik, muaflık, vergi nispeti veya vergi un
surlarının çoğaltılması bakımlarından veya ta
hakkuka ilişkin başka işlemler dolayısiyle teb
liğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Gümrük Ta
rifesi Kanununun 30 ncu maddesinde yazılı eks
perler kuruluna itiraz edebilirler. Eksperler üc
reti itiraz süresi içinde yatırılmadığı takdirde 
itiraz yapılmamış sayılır. 97 nci madde hükmü 
saklı kalmak üzere, eşye gümrükten geçirilmiş 
bulunduğu veya ödevlinin beyanına göre tahak
kuk yapıldığı takdirde muamele vergisine itiraz 
olunemaz. 

itiraz istekleri en kısa bir zamanda eksperler 
kuruluna gönderilir. Bu kurlul itirazın süresi 
içinde yapıldığını görürse Muamele Vergisi Ka
nununun ilgili hükümlerine göre taarfların id
dia ve müdafaalarını inceleyip yukarıda sözü 
edilen 30 ncu maddenin usulleri dairesinde ve 
en geç 15 gün içinde itirazı karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mır Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ,.. Madde Kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 26. — Aynı kanunun 95 nci mad

desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 
İthalât muamele vergisi gümrük resmi ile 

birlikte ve aynı zamanda almır. Tahakkuk etti
rilen vergiye itiraz olunduğu takdirde ihtilaflı 
olmıyan matraha ilişkin vergi katî olarak öden
mek ve ihtilaflı matraha ilişkin vergi miktarı 
da teminata bağlanmak ve gerekli hallerde in
celemeğe elverişli numunesi de gümrüğe veril
mek şartlariyle eşyanın çekilmesine müsaade 
olunur. 

Numune alınması mümkün olmıyan hallerde 
eşyanın nitelikleri belirtilir veya fotoğrafları 
alınır veyahut sahiplerinden bunların katalok-
l an almır. 

Eksperler kurulunca itiraz reddedildiği tak
dirde ihtilaflı matraha ilişkin vergi tahsil olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ,.. Madde Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 27. — Aynı kanunun 97 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Mal gümrükten geçtikten sonra maddi he
sap hatası, yanlışlıkla muaflık veya ödevlilik 
uygulanması veyahut tahakkuka esas tutulan 
fatura, şahadetname veya beyannamelerde de
ğer ve masrafların yanlış gösterilmesi yüzünden 
hiç alınmamış veya eksik yahut fazla veya yer
siz alınmış bulunan muamele vergileri, eşyanın 
gümrükten geçirildiği tarihten itibaren altı ay 
içinde istenilir. 

Bu vergilerin tebliğ ve tahsil işlemleri Güm
rük Kanununun değişik 12 nci maddesi uyarın
ca yapılır. Ödevli, tebliğ gününden başlıyarak 
15 gün içinde buna itiraz edebilir. Bu itirazlar 
94 ncü madde hükümlerine göre incelenerek 
karara bağlanır. 

İthalât muamele vergisinin, salınma, tahak
kuk ve alınmasına ilişkin işlemlerin de mamul 
eşya sokanların tutmakta oldukları kanuni ve 
ticari bütün defter ve belgelerini Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı müfettişleriyle muavinleri, güm
rük başmüdür, müdür ve muavinleriyle bu işle 
görevlendirilecek tahakuk memurları teftiş ve 
incelemeğe yetkili olup ilgililer bu defter ve bel
geleri göstermeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
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mı? Oya arzediyorum. Kabul edenler... işaret 
buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Ko
runma Kanununun uygulanmasına lüzum kalma
dığının Hükümetçe ilânından sonra gelen yıl ba
şına kadar muamele vergisinde aşağıdaki nis
petler uygulanır: 

A) Hububat unlarından % 12,5; 
B) Çimento, tomruktan biçilmiş tahta ve 

kalas, pencere camı, çivi, çubuk halinde veya 
profilli demirlerden % 12,5; 

C) Yenilecek ve içilecek maddelerden 
% 15; 

D) Diğer mamullerden % 18; 
E) Bankalar, bankerler ve sigorta şirket

lerinden % 10. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Oya arzediyorum. Kabul edenler... işaret 
buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden evvelki zamanlara ait imalât ve 
ithalât muamele ve istihlâk vergilerinde mükel
lefiyet, muafiyet, vergi nispeti ve eczalar eski 
hükümlere tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oya arzediyorum. Kabul edenler... işaret 
buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADE 3. — 4307 sayılı kanun ile 
4290 sayılı kanunun birinci maddesi yürürlükte 
kaldığı müddetçe aynî veya nakdî usulde mua
mele vergisine tâbi nebati yağ istihsal müessese
leri hakkında 3843 sayılı kanunun değişik 27 ve 
28 nci maddelerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oya arzediyorum. Kabul edenler... işaret 
buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ x\IADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar 3843 sayılı kanunun 45 
nci maddesine giren haller dolayısiyle tahakkuk 
ettirilipte henüz tamamiyle tahsil edilmemiş 
olan muamele vergisi zamları da 19 ncu madde 
hükmüne göre düzeltilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oya arzediyorum. Kabul edenler... işaret 
buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 3843 sayılı kanunun 
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bu kanunla kaldırılan 41 ve 52 nci maddeleri 
gereğince, karne alınmamış olmasından dolayı 
salınmış olupta bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte henüz tahsil edilmemiş bulunan muamele 
vergileri silinir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Madedyi oya arzediyorum. Kabul buyuran
lar işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunla muamele 
vergisinden muaf kılınmış olan maddeleri imal 
etmeleri dolayısiyle muamele ve istihlâk vergi
leri ödevliliği kalkmış olan sınai müesseseler, 
kanunun yayımı tarihinden başlıyarak 15 gün 
içinde, o tarihe kadar olan teslimlerini bir be
yanname ile gelir dairesine bildirirler ve tahak
kuk eden muamele ve istihlâk vergilerini öder
ler. 

Bu kanunla muamele vergisi ödevliliği kalk
mış olan toptancı ticarethane ve mütaahhitler-
le filyal, şube ve satış mağazaları da 1 Ocak 1947 
tarihine kadar olan muamelelerini havi beyan
namelerini geçici ikinci madde hükmü dairesin
de verirler ve envanterlerini de aynı hükme 
göre hazırlarlar. Bu beyannameler üzerine gere
ken muamele vergisi tahakkuk ettirilerek tah
sil olunur. 

2731, 3536 ve 3841 sayılı kanunlar gereğince 
istihlâk vergisiyle ödevli bulunan sınai müesse
seler 1 Ocak 1947 tarihinden başlıyarak 15 gün 
içinde o tarihe kadar vergisi ödenmemiş olan 
istihlâk vergisine tâbi madde teslimlerini bir 
beyanname ile bildirirler ve tahakkuk eden is-
tihlâh vergilerini öderler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul buyuran
lar... işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

F. KURDOĞLU (Manisa) — Dördüncü mad
dede kabul buyurduğunuz değişikliğe mütenazır 
olarak burada bir yedinci geçici madde konmasını 
yüksek takdirinize terkediyor ve bu hususta bir 
takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde olarak teklif 
edilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddedeki açıklamağa mütenazır 
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olarak aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini tek
lif ederim. < 

Geçici madde 7. — 3843 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinin 21 nci fıkrası gereğince Muamele 
Vergisinden muaf bulunan ipliklerin başka bir 
sınai müessesede boyanmaları dolayısiyle salmmış 
muamele vergileri ve zam ve cezalarından bu ka
nunun yayını tarihinde tahsil edilmemiş olan
lar silinir ve bu zaman için yeniden vergi salın
maz. 

Manisa Milletvekili 
F. Kurdoğlu 

BÜTÇE Ko. ADINA 1. H. ÜLKMEN (İstan
bul) — Komisyonumuz mutabıktır. Maddeyi ay
nen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bunu yedinci muvak
kat madde olarak kabul ediyor. Bu önergedeki 
maddeyi oyan arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 2731, 3536 ve 3841 sayılı ka
nunlarla 3828 sayılı kanunun 7 ve 8 nci madde
leri, 3973 sayılı kanunun birinci maddesi 4040 
sayılı kanunun 5, 7, 9, 10, 11 ve 12 ncjıi madde
leri, 4226 sayılı kanunun 13 ve 14 ncü maddeleri, 
4290 sayılı kanunun ikinci maddesi, 4415 sayılı 
kanunun birinci maddesi, 4750 «imli kanunun 8 
ve 9 ncu maddeleri, 3843 sayılı kanunun 3, 4, 7, 
27, 28, 30, 41, 52, 56, 57 ve 88 nci maddeleriyle 
12 nci maddesinin (A) fıkrası ve 6, 23, 25, 
36, 42, 43, 50, 54, 75 ve 83 ncü maddelerinin top
tancı ticarethaneler ve müteahhitlerle filyal, şube 
ve satış mağazalarının muamele vergisi ödevlili-
ğine ve götürü muamele vergisine ilişkin ve bu 
kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BADDE 29. — Bu kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 ve 19 ncu maddeleriyle geçici 2, 4, 5, 
6 ve 7 nci maddeleri ve 4290 sayılı kanunun ikin
ci maddesi kaldırtmasına dair olan hükümleri 
yayımı tarihinde ve diğer hükümleri 1 Ocak 1947 
tarihinde yürürlüğe girer. 

F. KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, yayı
mı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek madde
ler arasına biraz evvel kabul buyurduğunuz 7 
nci geçici maddenin de ilâvesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? # 
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BÜTÇE Ko. ADINA t. H. ÜLKMEN (İstan

bul) — Komisyon mutabıktır efendim. 

MADDE 29. — Bu kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 ve 19 ncu maddeleriyle geçici 2, 4, 5, 6 

ve 7 nci maddeleri Ve 4290 sayılı kanunun ikinci 
maddesi ile 3843 sayılı kanunun 41 ve 52 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair olan hüküm
leri yayımı tarihinde ve diğer hükümleri 1 Ocak 
1947 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalâa 
var mı? efendim. (Yok sesleri) Maddeyi oya arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

K. GÜLEK (Bilecik) — Şimdi kabul buyur
duğunuz kanunun uzun maddeleri, hakikaten 
büyük bir vergi hafifletmelerini, usul bakımın
dan bir çok kolaylıkları ihtiva etmektedir. Mü
kellefiyet sisteminde, girmekte olduğumuz yeni 
yolun müjdecisini gördüğüm bu yenilikten do
layı Hükümeti tebrik ederim. 

Burada birtek temennim vardır, o da şudur: 
Şimdi huzurunuzda okunan kanunun uzun mad
deleri birçok hükümleri ihtiva ediyor ve birçok 
değişiklikler vardır. Bunlar eski Muamele Ver
gisi Kanunu ile beraber ayrı bir kitap halinde 
bastırılsın, ikisi bir araya konmasın, değiştiri
len maddele1* alt alta konsun. Bu suretle mü
kellef, okuduğu zaman eski maddelerle değişen 
maddeleri bir arada görebilsin. Çünkü bu deği
şen kanunun hükümleri için çok büyük ehemmi
yeti haizdir, bunu rica ediyorum. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? Değiş
tirge yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Evvelki tasarılara oy verin iyen arkadaş var 

mı? Oy toplama işi bitmiştir. 

6*. — Basın Birliği Kanununun kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
Komisyonları raporları (1/607) |1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

[1] 165 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
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edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini komisyon 
raporunda teklif etmektedir. Oya arzediyoruııı. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkında 
tkanun 

MADDE 1. — 3511 sayılı ve 28 . VI . 1938 
tarihli ve 3511 sayılı Basın Birliği Kanunu kal
dırılmıştır. Türk Basın Birliğinin borç ve ala
cakları ve mevcutları 3512 sayılı Cemiyetler Ka
mı mı hükümlerine uygun olarak tasfiye edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya ar/ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihine kadar kendilerine basın kartı verilen bir
lik mensupları, yeni meslek kurumları içinde 
teşkilâtlanmalarına kadar 3511 sayılı kanunun 
31 nci maddesiyle tanınan haklardan faydala
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyoruııı. Ka
bul 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. 

Tasarının tümünü oya arzediyoruııı. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. 

7. — Tekirdağ Milletvekili Rahmi Apak ve 
iki arkadaşının «tnönü Armağanı» başlıklı ka
nun teklifi ve Millî Eğitim, Tarım, Millî Savun
ma, içişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/25) [1] 

BAŞKAN — Tasarımım tümü hakkında müta-
üâa var mı? 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Sayın ar-
kadavşlar, görüşülmesine başlanılan İnönü adlı 
kanun tasarısının hazırlanışında sayın Incedayı, 
Apak arkadaşlarınızla beraber emeği geçımiş ve 

[1] 164 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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teklif sahiplerinden biri olarak söz almış bulu
nuyorum. Gerek kanun tasansının hazırlanışın
da, ve gerekse geçici komisyondaki tartışmalarda 
tebellür eden, bilhassa, yaptığımız savunmada 
tebellür eden esaslar üzerinde gayet kısa açıkla
malar yapmakta fayda görüyorum. 

Sayın arkadaşlar, bu tasarıyı bu üç arkadaşla 
beraber 1943 seneM Kasım ayında teklif etmiş bu-
lunlyoruz. Bundan sonra tasarı, Millî Eğitim, 
Tarım, içişleri, Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonlarında esaslı tartışmalıar ve dikkatli incele
meler ve duygulu bir titizlikle yapılan araştır
malar neticesinde malî takatıimızla ölçülü olarak 
son şeklini almış bulunuyor. Malî takatimizin ge
nişlemesi zamanında bu armağanın diğer muhte
lif çalışma alanlarını da kapsaması memleket 
hesabına her halde çok faydalı ve hayırlı olacak
tır. Almış olduğu son şekli üzerinde teklif sahibi 
arkadaşlarınız mutabıktırlar. Çeşitli komisyonlar
da bu son şeklini alması için emekleri geçmiş olan 
beş komisyon üyelere ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, Büyük Türk milletinin, 
uzun bir tarih devrinde yaratıcılık ve yapıcılık 
alanında insanlığa ışık saçan bir kaynak olarak 
görüyoruz. 

Çok aziz milletimin bu meziyeti üstünde asır
larca devam eden bir (tevekkül) perdesi örtülmüş 
bulunyordu. Bu perde, onun altında yaşıyanla-
ra uyuşturucu, uyutucu kayıptan, renkten, taş
tan, gün adından, yıldızdan, hayvan sesinden 
şifa, medet veya şeamet aratıeı ve yarma Allah 
kerim dedirtici, gevşetici ve geleceği unutturucu 
kapkara bir ruh aşılıyordu. Bu ruhun tesiri al
tında saadet ve bahtiyarlık varolan dünyaya de
ğil, çöküp gidenlerin haber ve ses vermedikleri 
âlemde aranıyordu. 

Cumhuriyet inkılâbı, bu kara perdeyi Türk 
milletinin üstünden sıyırıp attı ve onu güneş 
kadar parlak ana meziyetine tekrar kavuşturdu. 

İşte bu kanun tasarısı, asil milletimizin bu 
meziyetinin Cumhuriyet devrinde başlıyan ge
lişmesini hızlandırmak ve müspet bilim yolun
da, her alanda Türkoğlunun adını taşıyacak 
eserleri büyük Türk milletine ve insanlığa ar
mağan etmeği sağlamak üzere yaratıcılık ala
nında çalışma hamleciliğini maddî ve mânevi 
değerlendirme yolu ile de teşvik etmeği esaslı 
bir hedef olarak kabul etmiş bulunuyor. 

Bizim demokrasimiz, çalışmağı zor yolu ile 
değil, çalışanı değerlendirme ve özendirme yo-
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lu ile hızlandırmak dâvasını güdüyor. 

Bu kanun tasarısı da işte bu demokratik ru
hu açıkça belirtmektedir. 

Tasarı, büyük milletimizin her alanda yüz
lerce yıl sürüp giden makûs talihini yenen, İs
tiklâl Savaşımızın bugünkü varlığımıza temel 
bir zaferinin ve o zaferin kahramanının adını 
yani «inönü» adını; taşımaktadır. Bu ad, mil
let dâvalarını kazanma, yoktan varetme yani 
yaratma, yorulmak bilmiyen, gevşemiyen ve dur
madan artan ve her alanda zafere inanan bir 
çalışma hamleciliğinin sembolüdür. 

Büyük Meclisin bu tasarıyı kabulü halinde 
inönü adı haklı olarak ulusal yaratıcılık alanın
da da ebedîleşecektir. 

1 . IV . 1921 sabahı Metristepe kahramanı
na yönelttiği çok manalı; derin ve tarihî takdi
rin bu suretle kanunlaşması ebedî ve kurtarıcı 
Şef Atatürk'ümüzün de ruhunu şadedecektir. 

Bu tasarının da (7) nci Dönem Kamutayı
nın verimli ve faydalı anıtlarından biri olacağı
na inanımız tamdır. 

Bu sebepten tasarının hemen uygulanma ala
nına konulması yurt için faydalar sağlıyacaktır. 

Teklif sahipleri Incedayı, Apak ve Sökmen-
süer arkadaşlarınız bu görüşte en samimî duy-
gulariyle beraberdirler. 

Bu arkadaşlarımdan aldığım ilham ile ve işa
ret ettiğim faydalara ve gereklere dayanarak 
tasarının «ivedilikle» görüşülmesini yüksek tas
vibinize arzeyliyor ve kabulünü diliyorum. 

Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızla «ivedi
lik» hususunda birliğiz ve beraberiz. 

Aziz arkadaşlarım; son sözüm : Eski devir
lerin yarattığı kötü, hem de pek kötü bir zih
niyeti vardır. (Testiyi kıran da, suyu getiren de 
bir, ben ne deye çalışayım.) işte bu tasarı esasen 
Cumhuriyetimizin güneşi karşısında sarsılmış 
bir halde olan bu kötü zihniyetin de kökünden 
yıkılmasına yardım edecektir. Çünkü yaratıcı 
ve yapıcı çalışmalar hem maddî ve hem mânevi 
alanda ve kanunlarda mevcut takdir, taltif ve 
mükâfatların üstünde hem maddî ve hem mâ
nevi en büyük mükâfatlarını büyük Türk mil
letinin yüce huzurunda almış bulunacaklardır. 
(Alkışlar). 

A. R. ESEN (Siird) — Sayın arkadaşlar, 
Türk milletinin çalışma itiyadını temin ve aynı 
zamanda Türk cevherinin ve Türk yapıcı ve ya
ratıcı kudretini verimli bir şekle koymak için bu 
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tasarıyı hazırlıyan ve bize getiren bu kesin ruh
lu arkadaşlara ve aynı zamanda Hükümete çok 
derin teşekür ederim. 

Arkadaşlar, çalışma iki suretle olur; biri 
kanun suretiyle, diğeri teşvik suretiyle. Kanuni 
suretle olan çalışmalar bilirsiniz ki, Cihan har
binden sonra bazı memleketlerde vücut bulmuş
tu. Lâkin eski devirlerde de vardı. Fakat en 
ziyade teşvikle vukua gelen çalışmadır ki, en zi
yade verimli olur, arkadaşlar. Cemiyet içinde 
özenerek millî ihtiyacın karakterine uygun bir 
surette çalıştırılan bir millet, bu sahada çok iler
lemiştir. (Bravo sesleri). Bu cemiyet idaresinin 
bu memlekette medeni hayatta uzun uzun inki
şaflar vermiştir. Türk çocuğu azimlidir ve aynı 
zamanda kuvvetli olan cevherini işletmek için 
bu gayet güzel bir kanundur. 

Arkadaşlar, bu tasarının bir de ismi vardır 
ki, çok güzel intihabedilmiştir. inönü armağanı. 
Bu güzel, çok güzel bir isimdir. Biz bunu ço
cuklarımızın çocuklarına aşılamakla daima haz 
ve şeref duyacağız. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bu tasarıya konan tahsisat hakika
ten azdır. Lâkin zamanın fevkalâdeliğini gÖzö-
nüne getirirseniz epeyce bir paradır. Şunu da 
arzetmek isterim ki, Türk çocuğu kanaatkar
dır, gözü toktur, yeter ki, arkasını okşasmlar. 
Bu, maksadın yetişmiye kâfidir. 

Bu tasarıya göre üç jüri heyeti teşkil oluna
cak. Bu heyette bilgileri, küçük sanatlar ve 
güzel sanatlar erbabından aynı zamanda yüksek 
ihtira sahibi olanlardan, vücude geleuektir. Bu, 
22 kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda yüksek or
ta, ve ilk öğretmen ve öğrencileri ve idare kısım
ları fennî kıa.fmlar, ziraatta, veterinerde, dok-
torlukda iş görene verilecek, paradır, bunun 
hakkında da mikdar tâyin edilmiştir. Bunun 
Heyeti Celilece kabulünü rica ediyorum. (Al
kışlar). ' 

BÜTÇE Ko. ADINA M. BlRSEL (izmir) — 
Bütçe Komisyonu, ivedilik talebine iştirak edi
yor ve ivedilikle görüşülmesini istirham ediyor. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakmda başka 
mütalâa yoktur. Maddelere geçilmesini oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklif sahiplerinin ivedilik teklifi vardır. 
Bütçe Komisyonu da buna iştirak ediyor. Onu 
da oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1946 0 : 1 
tnönü Armağanları Kanunu 

MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine göre 
ve Türk vatandaşlarından hakedenlere, (inönü 
değerlendirme) ve (inönü özendirme) armağan
ları adları altmda iki türlü armağan dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — inönü değerlendirme arma
ğanları yirmi beşer bin liralık üç armağan olup 
dünya ölçüsünde yüksek değer taşıyan: 

A) Bilim eserleri; 
B) Sanat eserleri; 
C) insan veya hayvan sağlığına, yurdun sa

vunmasına ve istihsalin gelişmesine ve iyileşme
sine yarıyan keşif ve ihtira sahiplerine verilir. 

Bu armağanlar, hakedenler bulundukça, yu
karıdaki üç bölümden herbiri için üç yılda bir 
verilir. Bölümler sıraya konarak her yıl bir bö
lüm için armağanı hakeden kararlaştırılır. 

S. K. YETKİN (Urfa) — ikinci maddede: 
tnönü değerlendirme armağanlarının bilim eser
lerine ve güzel sanatlar eserlerine verileceği ya
zılıdır. Millî Eğitim Komisyonunun maddesin
de «Güzel sanatlar eserleri» yerine «sanat eser
leri» denmiştir. Güzel sanatlar eserleri diye bir 
tâbir yoktur. Frenkçede de böyledir. Güzel sa
natlar eserleri dersek, Türkçemize de uymaz Bu 
itibarla : Sanat eserleri, şeklinde tadilini rica 
edeceğim. Zannedersem Bütçe Komisyonu da bu
na iştirak eder. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA M. BİRSEL 
(izmir) — Efendim, biz terim üzerinde musir 
değiliz. Buradaki sanat eserlerinden maksadı
mız, güzel sanatlar dediğimiz kısımdır. Bu iti
barla Millî Eğitim Komisyonunun değiştirmesine 
iştirak eder ve bu açıklamayı da yaparım. 

S. K. YETKİN (Urfa) — Bir şey unuttum: 
Keşif ve ihtira yerine açış ve bulgu deniliyor. 
Bu tâbirler üzerinde çok görüşülebilir; şimdilik 
bu terimleri bırakmak yerinde olur. Millî Eği
tim Komisyonu tarafından konulan keşif ve ih
tira kelimelerinin muhafaza edilmesini bunu 
Bütçe Komisyonundan rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA M. BÎRSEL 
(İzmir) — Terim hususunda İsrarımız yoktur. 
Heyeti umumiyenin takdirine bağlıdır, iştirak 
ediyoruz. 
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BAŞKAN — Güzel sanatlar tâbirinin kalma

sına iştirak ediyor musunuz? Yani .(B) bendin
deki «güzel» kelimesi kalkıyor, «sanat» kelimesi 
kalıyor. Sonra «açım» ve «bulgu» yerine «keşif 
ve ihtira» denecektir değil mi? 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Efendim; ke
şif ve ihtira kelimeleri yerine arkadaşlarımız 
«açım» ve «bulgu» kelimelerini bulmuşlardır. 
Bunun yerine daha güzel kelime bulmak imkânı 
varsa konsun. Bu hususta Büyük Meclisin zev
kine ve hakemliğine müracaat etmiş oluruz. Yok
sa komisyonun fikri açık olduğuna göre ihtira 
ve keşif gibi iki koyu arapça kelimenin alınma
masını teklif ederim. 

S. K. YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar; 
aramızda hiçbir arkadaş yoktur ki, yabancı bir 
kelimenin yerine Türkçesini koymak istemesin. 
Hepimiz bu mütalâadayız. Fakat terim bulmak 
bir anda olacak şey değildir. Bir ihtisas işidir. 
Düşünülür, taşınılır ve en güzeli konur. Ka
nuna bir anda terim koymayı doğru bulmam. 
îlerde daha iyisinin ve güzelinin bulunacağına 
göre şimdilik keşif ve ihtira kelimelerinin kal
ması lâzımdır. Sayın Behçet Kemal Çağlar'm 
da bu yeni terimleri beğendiğini zannetmiyorum. 
ve yine zannetmem ki, bunular gayet isabetli 
terimler olsrm. 

Onun için çok rica ederim, Komisyonda gö
rüştüğümüz ve tesbit ettiğimiz şekilde bu iki tâ
bir kalsın, ileride daha güzeli bulunduğu zaman 
değiştirilir. (Doğru, doğru seeleri). 

BAŞKAN — Suut Kemal Yetkin'in de iştirak 
ettiği için keşif ve ihtira diye tashih ettik. Eğer 
tekilfinizin reye konmasını istiyorsanız bir öner
ge vermeniz lâzımdır. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Metnin aynen 
reye konmasrlnı istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon iştirak et
mek suretiyle metin böylece tashih edildi. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — O halde bir 
önerge veriyorum. 

BAŞKAN —• önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
« Keşif ve ihtira yerine » « açım ve bulgu » 

olarak konmasını teklif ederim. 
Erzincan 

Behçet Kemal Çağlar 

(Bir mâna ifade etmez sesleri). 
B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Bilhassa « ih

tira » kelimesinin yeni türkçe ile yazılması ve 
yeni nesil tarafından okunması imkânı yoktur. 
(ihtira) üzerinde arapçalığı tüten bir kelime
dir. Reise Başkan, tadü teklifine değiştirge, 
takrire önerge diyoruz. Böyle bir çağ içinde
yiz. Böyle arapça bir kelime kalabilir mi? 

Arkadaşlar, açmaktan « açın » bulmaktan 
«bulgu» demişler. Güzel kelimeler. Mutlaka 
aymı çatlatarak « ihtira » mı diyeceğiz? 

Arkadaşlar, daha iyi bir kelime buluncıya 
"kadar « açm ve bulgu » kelimeleri, türkçe olmak 
bakımından, ne kadar kötü olursa olsun keşif
ten ve ihtiradan daha iyi sayılmalıdır. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, Yetkin 
arkadaşımın biraz önce hakkıyla işaret ettiği 
gibi, içimizde hiç kimse yoktur ki, böyle öz di
limizde bulunmuş ve bulunacak kelimelerin di
limize girmesini esirgesin. Bu noktay işaret et
tikten sonra, konu üzerindeki düşüncemi de kı
saca arzedeyim. 

Bir defa keşfin açış veya açm olması hak
kında Komisyonlar uzlaşamamışlardır. Orada 
açış olarak yazılmış, burada açın olarak okun
muştur. Demek ki, açm olarak okunmuştur. 
Demekki, açın olması da henüz takarrür etmiş 
bir şey değildir. Bulgu, filhakika bulmak kö
künden gelen bir kelimedir. Fakat yarm lokate 
karşılığı kullanmayacağımızı kim temin eder? 
Halbuki, bu kelime ihtira anlamını ifade etmez, 
ihtira çok kuvvetli bir kelimedir. Ne kadar ayin-
lan çatlatmıya müsait olsa dahi bugün için kul
lanmakta zaruret vardır. (Doğru sesleri). 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Efendim, 
vakit vakit burada kelimeler üzerinde fazla du
ruyoruz. Üniversiteler Kanununda senato tâbi
rine itiraz eden arkadaşlarımıza karşı gerek Hü
kümetin gerekçesinde yazıldığı gibi ve gerek
se Komisyon Sözcüsü tarafından belirtildiği gi
bi, bu terimler üzerinde uğraşılmaktadır, sena
to için bir kül olarak ele alınacaktır denildi. 
Fakat buna mukabil bir arkadaşımızın Privat 
doçentlik meselesi ortaya çıktığı vakit dediler ki, 
dilimizden olmıyan yabancı kelimeleri buraya 
almıyalım. O vakit kül olarak alınmak düşünül
medi. Zaman zaman bunları yapıyoruz. Şim
di keşif ve ihtira kelimeleri yerine, bulgu ve 
bilmem ne dediler ve bulmaktan bahsettiler: Af 
buyurun bu kürsüde Fransızca bir kelime söy
lemek mecburiyetinde kalryorum. «Bulmak» m 
karşılığı Fransızcada, truver, dir. Bulma başka, 
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keşfetmek başkadır. Keşfetmek karşılığı «in-
vanter» dir ve bunlar arasında fark vardır. Biz 
böyle kelimeler üzerinde duracağımıza zamanı
mızı başka şeylere sarf etmeliyiz. Bunları yet
kili ellere bırakmalıyız. Esasen Komisyonlar ol
sun, şahıslar olsun, kelime icadedemezler. Bi-
zftn bir Dil Encümenimiz vardır, bunlar üzerin
de, onlar çalışsınlar. (Doğru sesleri). 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Teklif sahi
bi arkadaşlarımız bu kelimeleri uydurmuş de
ğildir, sözlükten almışlardır. Sonra da senato 
kelimesi, milletlerarası bir kelimedir. İhtira ve 
keşif, bizim dilimizden başka yerde geçmiyor. 
Bizim dilimizde, dedim, affedersiniz, Osmanlı-
cadan başka yerde geçmiyor. Bu kelimeler zevk
siz de görünse öz Türkçe olması bakımından 
ihtira ve keşif kelimelerinden çok daha iyidir. 
Açın da, açış ta olsa, muhakkak keşiften daha 
güzeldir. Keşfe bu mânayı veren biziz. Keşif 
açma demektir. 

öztürkçe kelimeler ötekilerden her zaman gü
zeldir. Bunu değiştirmek için bir tek sebep ola
bilir : Daha güzel öztürkçe kelime bulmak. Açım 
olsun, açış olsun, açı olsun hepsi de keşiften bin 
defa daha güzeldir. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Maddede Komisyon tarafından 
tashih edilen keşif ve ihtira kelimeleri yerine 
açın ve bulgu kelimeleri konmasına dair bir 
önerge var. Okutup takdirinize arzedeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
«Keşif ve ihtira» yerine, tasarının aslında 

olduğu gibi «açın ve bulgu» nun konmasını tek
lif ederim. 

Erzincan Milletvekili 
B. Çağlar 

BAŞKAN — Önergeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir 

MADDE 3. — înönü özendirme armağanları, 
beşer bin liralık on ve üçer bin liralık onbeş ar
mağan olup yurt ölçüsünde yüksek değer taşı
yan: 

A) Bilim eserleri sahipleri; 
B) Güzel Sanatlar eserleri sahipleri; 
C) insan veya hayvan sağlığına, yurdun sa

vunmasına ve istihsalin gelişmesine yarıyan ke
şif ve ihtira sahipleri ile tarım ve endüstri alan-

.1946 0 : 1 
larında istihsalin artmasını sağlıyacak olağan
üstü başarı gösterenlere; 

Hakedenler bulundukça, her yıl dağıtılır. 
S. K. YETKİN (Urfa) — Üçüncü madde

nin de yukanki maddeye göre düzeltilmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — «Güzel sanatlar» yerine «Sanat 
eserleri» diyeceğiz. Maddeyi musahhah şekilde 
reye koyuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — inönü armağanlarına hakeden-
leri belirtmek üzere, her üç yılda bir, biri bilim, 
diğeri sanat, üçüncüsü, keşif ve ihtiralarla üstün 
başarılar için üç jüri komisyonu kurulur. Jüri 

komisyonlarının üyeleri üç jüri komisyonunun hcr-
biri için ikişer tane olmak üzere her fakülte ve 
yüksek okul profesörler veya öğretmenler kurul
larınca gösterilen adaylar arasından Bakanlar 
Kurulunca seçilir. Jüri komisyonlarının dördü 
asıl, üçü yedek olmak üzere yedi üyesi' bulunur. 

Komisyonlar Başkanlarını kendi aralarından 
seçerler. Jüri komisyonları Başbakanlığa bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Üç jüri komisyonunun ilk üye
leri bu kanunun yürürlüğe girmesini kovuşturan 
bir ay içinde seçilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — inönü değerlendirme Armağa
nına hangi eser, keşif ve ihtiraın lâyık olduğu
nun jüri komisyonlarınca incelenmesini, 

A) Üyesi bulunduğu Jüri Komisyonundan 
o komisyon üyeleri, 

B) Her Jüri Komisyonundan fakülteler ve 
yüksek öğretim ve bilim araştırma kurumları, 

Istiyebilir. 
înönü Özendirme Armağanı için bu incele

menin yapılmasını, 
A) inönü Değerlendirme Armağanı için in

celeme istiyebilecek olanlar; 
B) Bu armağana lâyık olduğunu iddia ede

cekler veya bunarm mirasçıları; 
Istiyebilirler. 
Bu maddede yazılı istemlerin armağanın ve-
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rilme gününden beş ay önce Jüri Komisyonuna 
verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —f Jüri Komisyonlan, gereken 
konular için, lüzumlu gördüğü sayıda üyeleri 
bulunan, geçici Jüri Komisyonlan kurabilirler. 
Geçici Jüri Komisyonlarının kararları, bunları 
kuran Jüri Komisyonlarının onayı ile yürürlüğe 
girer. 

Jüri Komisyonlan, gerektiğinde komisyon dı
şındaki bilim adamlan ile ve uzmanlarla danış
malar yakabilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Jüri Komisyonlan, dört üyesi
nin hazır bulunanasiyle toplanır ve kararlarını 
oy çoğunluğu ile verirler. Oy eşitliğinde çok
luk başkanım bulunduğu yandadır, özür dblayı-
siyle komisyon çalışmalarına katılamıyanlarm 
yerlerine ad çekme ile yedek üye almır. 

Bir kişi, birden fazla jüri Komisyonda üye 
olabilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Jüri Komisyonlan, vermeği 
kararlaştırdığı her armağan için ayn ayn gerek
çeli raporlar verir ve bu raporlar üyelerinin im
zalan altında yayınlanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza slnuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10..— İnönü armağanlan, bu kanu
nun yayınlanmasından sonra yapılan veya yayın-
alnan eserlerle sağlanan açış ve bulgulara ve elde 
edilen basanlara verilir. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Memleketimi
zin sanat ve bilgi hayatında verimli bir devre 
açacak olan bu İnönü Armağanları birdenbire 
herhangi bir kanun gibi yayınlandıktan sonra yü
rürlüğe girecek değildir. Çünkü yürürlüğün er
tesi günü bir bulgu ve açın düşünülemez. Bu gü
zel ve isabetli kanunun hemen tatbik mevkii bu
labilmesi, hiçolmazsa, 1946 yılının, başından bu 
yana yapılmış eserlere ve gösterilen başarılan da 
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içine almasiyle mümkün olacaktır. Bilhassa, 1946 
yılı müzik hayatımız bakımından verimli ve çok 
zengin bir yıldır. Bunun sağlanması için bir 
önerge veriyorum ve kabulünü diliyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun çabuk ve uygun gerçekleşme imkân-

lan için, bilhassa musiki alanında büyük basan
lar yılı olan 1946 nm başmdan uygulanması loğru 
olacağı kanaatındayım. 10 ncu maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

MADDE 10. — İnönü armağanlan 1946 yılı 
başmdan sonra yapılan ve yayınlanan eserlerle 
sağlanan, keşif ve ihtiralara ve elde edilen başa
rılara verilir. 

Erzincan Milletvekili 
B. K. Çağlar . 

BÜTÇE Ko. NAMINA M. BİRSEL (İzmir) 
— Efendim, Komisyonumuz bu teklife mutabık
tır. Yalnız bu kanunun yürürlüğe girmesi me
selesi değil, bu armağan verilecek eserlerin 
1946 başmdan sonra yapılmış veya yayılmış ol
ması şekline mutabıkız. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Maksudum bu
dur efendim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Efendm, bu 
kanunda böyle bir istisna istenmiyor. Makab
linde olsun, yine teşmil edilebilir. Fakat mu
sikide bir keşiften bahsettiler. Musikide bir ke
şif ve ihtira yoktur, ancak bir tecrübe vardır. 
Bu henüz beğenilip istihkabe malolmamıştır. Bu 
nihayet travaydır. Böyle şeyler ihtira sayıl
maz. Reddini rica ederim. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Efendim, esasın
da mevcut veya halihazırda ortada bulunan eser
ler üzerinde madde veya şahıs tâyin ederek ko
nuşmanın doğru plmıyacağı kanaatındayım. 
Bunu evvelâ kaydettikten sonra, esasmda bu 
mükâfat hakikaten yüksek, uluslararası değer 
taşıyan bir esere verilecektir. Böyle eser bir 
senede, beş senede, sekiz senede vücut bulmıya-
bilir. Bu sebeple mükâfata ithal edilecek eser
lere ait tarihin daha önceden tesbit edilmesinde 
bir mahzur yoktur. Yani bir eser veya madde 
tâyin etmeden mesela 1945 den sonra yaratılan 
eserler müsabakaya dâhil edilir denebilir. Eğer 
böyle bir eser olmuşsa, varsa bunlar müsabaka
ya idhal edilir, müsabaka neticesinde o vâsıf
ları haiz olduğu görülürse mükâfat verilir. Eğer 
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Doyîe bir eser üç senede beş «enede bir bulmak | 
mazhariyetine nail oacaksak kendimizi bahtiyar 
sayabiliriz. Böyle eser sahiplerine de mükâfat 
helâl ve kutlu olsun. (Bravo sesleri). 

C. K. ÎNGEDAYI (Sinob) — Efendim, ben 
de Yavuz Abadan'm fikrine iştirak ederek mâ
ruzâtta bulunacağım. Bu sene böyle bir eser var 
da bu mükâfat sağlanacak. Böyle bir fikir yok
tur. Ancak, bu kanun 1946 da çıkmaktadır. 
1946 senesi içinde bir eser, herhangi bir mevzu
da, bu kanunun çerçevesi içine giren bir Türk 
vatandaşı hazırlamışsa, bu da, teşekkül edecek 
jüriye geleeck ve önümüzdeki sene verilecek mü
kâfata iştirak etmek hakkını vermekten ibaret
tir. 

K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bu 
sene mekteplerden birincilikle çıkanlara verile
cek midir? 

C. K. ÎNCEDAYI (Devamla) — Efendim, 
ilk teklifte, Türkiye 'de lise ve yüksek mektebi 
birincilikle bitiren vatan çocuklarına mükâfat 
sağlanmış idi. Fakat Komisyonlardan geçtikçe 
o kısımlar kalktı, bu hale geldi. İleride bu ka
nun daha tevsi edilebilir, tecrübelere göre. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Efendim, Ko
misyonla mutabık kalarak önergemi değiştir
dim. 

BAŞKA N— Teklif sahibinin Komisyonla 
mutabık kalarak hazırladığı yeni şekli arzediyo-
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

MADDE 10. — tnönü Armağanları 1946 yılı 
başından sonra yapılan ve yayınlanan eserlerle 
sağlanan keşif ve ihtiralara ve elde edilen ba
şarılara verilir. 

BAŞKAN — Bu teklif hakkında mütalâa var 
mı.. 
. Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Başarı umu
mi bir kelimedir, bunun geniş bir mânası var
dır. îzah edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu jüri halledecek. 
Bu metni 10 ncu madde olarak oya arzediyorum, 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Jüri komisyonları armağan
ların verilmesine ilişkin kararlarını, her yıl Ara
lık ayının 20 nci gününe kadar Başbakanlığa 
verirler, 
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Bu kararlar, her yıl birinci İnönü Zaferinin 

yıl dönümüne rastlayan Ocak ayınm 10 ncu gü
nü radyo ve gazetelerle ilân olunur ve arma
ğanlar Başkentte ve gelemedikleri takdirde ha-
kedenlerin bulundukları yerlerde Hükümetçe 
tertiplenecek bir törende bir anma madalyası ve 
diploma ile kendilerine verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler.,. 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — (İnönü Armağanları Kaynak 
Akçesi) adı altında, millî bankaların birinde, 
Başbakanlık emrinde 2 000 000 liralık bir kay
nak kurulur. Bu kaynaktaki paralarla, en fazla 
irat getiren Devlet tahvilleri alınabilir. 
Bu kaynağın kurulmasını sağlamak için 1947 

yılı bütçesinden başlıyarak her yıl Başbakanlık 
bütçesine en aşağı 250 000 liralık ödenek konu
lur. 

İnönü Armağanları ile jüri komisyonlarının 
her türlü giderleri bu kaynaktan ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADE 13. — İnönü Armağanları her türlü 
vergi, resim ve harçlar dışında tutulur. Bunlar 
borç için haczedilemez. Armağan alanların eser, 
keşif ve ihtira ve başarılarına ilişkin her türlü 
hakları saklıdır. 

Armağanı hakedenin ölümü halinde armağan 
mirasçılarına verilir ve mirasçılar bu madde hük
münden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — İnönü Armağanları Kaynak 
Akçesinin idare şekli her türlü giderlerin öden
mesi ve muhasebe usulü ve bu kanun hüküm
lerinin uygulanması yolu bir tüzük ile düzenle
nir. Bu Kaynak Akçesinden yapılacak ödeme
ler Sayıştay vizesine ve Genel Muhasebe Kanu
nu hükümlerine bağlı değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler...' Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
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mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunu Bakanlar Kurıü 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Devlet kitapları döner sermayesi hak
kındaki kanunun 3577 sayitı kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe • Komisyonları 
raporları (1/609) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkmda mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini oya ar- r 
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon, ivedilikle müzakeresini teklif et
mektedir. Oya arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki 
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun 

MADDE 1. — D«vlet Kitapları Döner Ser
mayesi hakkındaki 1 . IV-. 1933 tarihli ve 2133 
sayılı kanunun 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sa
yılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Yalnız Millî Eğitim Bakanlığınca bastırıla
cak okul kitaplarının giderlerine karşılık olmak 
üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi adına 
bu sermaye gelir ve kazançlarından kapatılmak 
ve 1 Haziran 1946 tarihinden başlıyarak 1950 yJı 
sonuna kadar geçerli olmak üzere Millî Ban
kalarda en çok bir milyon liraya kadar cari 
hesaplar açtırmağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yaymn tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

[1] 172 sayılı basmaya&ı tutanağın sonunda-
dır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Milli 

Eğitim Bakam yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

9. —Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftliği içilir
deki topraklara ilişkin ecrirnisillerin aranmama
sı hakkmda kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komsyonları raporları (1/611) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon, ivedilikle müzakeresini teklif et* 
inektedir. Oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftliği içindeki 
topraklara ilişkin ecrirnisillerin aranmaması 

hakkmda kanun 

MADDE 1. — Eskişehir'de vakıf Çifteler 
Çiftliği genel çevresi içindeki tarlalarla mera, 
çayırlık, bağ ve bahçelerden ve köylerin içinde 
veya dışında yapılmış binaların arsalarından 
dolayı şağillerinden, bu yerleri kendilerine tem
lik için gerekli işlemden ilgili mercilere düşen 
kısımların tamamlandığı bildirildikten üç ay, 
sonraya kadar ecrimisil aranmaz. Şimdiye ka
dar bu adla alınmış paralar geri verilmez. 

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

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan 
yerlerin ecrimisil alınmıyan süreye ilişkin arazi 
vergileri bu yerleri işgal edenlerden alınır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-

[1] 17.0 sayüı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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yenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

10. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Ülkmen'in, Kazanç Vergisi Kanununun 37 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rı raporları (2/105) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? (Yok sesieri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Komisyon, tasarının ivedilikle görüşülmesini 
teklif etmektedir. Bu teklifi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Tasarının 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Kazanç Vergisi Kanununda değişiklikler 
yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 22 . III .1934 tarihli ve 2395 
sapl ı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sinin 10 nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : ! <, 

10. — Bağcılar, bahçıvanlar, tarım işlerinde 
ve bahçelerde çalışan işçilerle makinistleri, köy 
muhtar, imam, kâtip, korucu ve bekçileri ile 
çiftçi mallarını koruma işlerinde çalıştırılan bek
çi ve korucular, balıkçı tayfaları, çobanlar ve ev 
hizmetçileri. 

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

MADDE 2. -T- Aynı kanunun 37 nci maddesi
ne aşağıdaki F fıkrası eklenmiştir. 

F) Mahalle muhtarları ile mahalle ve çar
şı bekçileri gündelik gayrisâfi kazançlarının üç 
misli. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci madde ile kazanç ver
gisinden muaf tutulan köy muhtar, imam, kâtip, 
korucu ve bekçileriyle çiftçi mallarını koruma 
işlerinde çalışan bekçi ve koruculardan iktisadi 
buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım 
vergileri almmaz. 

[1] 168 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İkinci maddede yazı
lı olanların 1946 yılı kazanç vergileri de bu ka
nun hükmüne göre tahakkuk ettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Köy muhtar, imam, 
kâtip, bekçi ve koruculariyle çiftçi mallarını ko
ruma işlerinde çalıştırılan bekçi ve korucular 
adına gerek şahsan gerekse ita âmiri veya say
man sıfatiyle tahakkuk ettirilmiş olupta kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edil
memiş olan kazanç, iktisadi buhran, muvazene 
ve hava kuvvetlerine yardım vergileri ile zam
ları silinir ve bu tarihten evvelki zamanlar için 
bunlar adına vergi salınmaz. Tahsil edilmiş olan
lar geri verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul leden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

11. — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/616) [1] 

ADALET BAKANI M. ÖKMEN (Ankara) 
— Sayın arkadaşlar, izin verirseniz bu tasarı
nın ivedilikle müzakeresini Heyeti Umumiyeden 
rica edeceğim. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

[1] 171 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-

E 
dır. 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Bakan ivedilikle müzakeresini tek
lif etti. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasannm ivedilikle mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 noi maddele
rinin değiştirilmesi haikkmda kanun 

MADDE L — Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nei maddeleri aşağıda yazıldığı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 141. — Memleket içinde, içtimai bir 
zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis 
etmeğe veya içtimai bir zümreyi ortadan kaldır-
mıya veya memleket içinde teşekkül etmiş ikti
sadi veya içtimai nizamları devirmiye mâtüf 
cemiyetler tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve ida
re eden kimse iki yıldan beş yıla kadar ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Memleket içinde, cemiyetin siyasi veya hu-
lıuki herhangi bir nizamını devirmek amaciyle 
yıkıcı cemiyetler tesis, teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden kimse iki yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Bu maksatlara varmak için şiddet kullanıl
mak ta istihdaf edilmiş ise veya zor kullanılmış 
ise verilecek ceza beş yıldan on iki yıla kadar 
ağır hapistir 

Memleket içinde, cemiyetin siyasi veya hu-
huki herhangi bir nizamını zorla değiştirmek 
gayesiyle cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden kimse beş yıldan on iki yıla kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Gayesi Cumhuriyetçiliğe aykın veya millî 
hissiyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf ce
miyetleri tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden kimse bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

Bu cemiyetlere iştirak eden kimse altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. İkin
ci ve dördüncü fıkralarda yazılı hallerde ceza 
bir yıldan üç yıla kadar ağır hapistir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı 
cemiyetleri sahte nam altmda veya muvazaa 
şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim 
veya sevk ve idare edenler hakkında verilecek 
cezalar üçte birden eksik olmamak üzere artı
rılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
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I mı? Maddeyi oyunuza «onuyorum. Kabul W 

yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 142. — Memleket içinde içtimai bir 
zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü te-

I sis etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan kal
dırmak yahut memleket içinde teşekkül etmiş 
iktisadi veya içtimai nizamları devirmek veya si
yasi veya hukuki nizamları yıkmak için propa
ganda yapan kimse altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Propaganda, yukarıdaki fıkrada yazılı hare
ketleri şiddet kullanarak elde etmeğe mâtuE 
bulunduğu takdirde verilecek ceza beş yıla ka
dar ağır hapistir. 

Memleket içinde cemiyetin siyasi veya huku
ki herhangi bir nizamını zorla yıkmak için pro
paganda yapan kimse beş yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

Cumhuriyetçiliği veya millî hissiyatı sarsmak 
veya zayıflatmak için propaganda yapan kim
se altı aydan iki yıla kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiilleri öven veya iyi 
gördüğünü söyliyen kimse de aynı cezaya çarp
tırılır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
j Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka-
j bul buyuranlar... Etmiyenler... Tasarının kanuîı-

luğu kabul edilmiştir. 

j 12. — Matbuat Kanununun 50 nci maddesi-
j nin değiştirilmesi kakında kanun tasarısı ve İç

işleri ve Adalet Komisyonları raporları 
(1/613) [1] 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ Ş. DETOÎN (Zon-

[1] 169 sayılı basmayan tutanağın sonunda' 
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guldak) - - Efendim, Tasarının ivedilikle konu- I 
şulmasmı komisyon adına arzediyorum. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ Ş. DEVRİN (Zon-
uldak) — Muhterem arkadaşlar; bugün yüksek 
tetkikinize arzolunan tasarı basm hüriyetini alâ
kalandırmak bakımından hususi bir ehemmiyeti 
haizdir. Anayasanın yaşama ve nefes alma hak
kı gibi Türklerin tabiî bir hakkı olarak vasıflan
dırdığı ve kanunların himayesi altma koyduğu, 
bu hürriyet mefhumunun mâna ve şümulü hak
kında milletin güzide mümessilleri huzurund 
herhangi bir izaha girişmenin lüzumsuzluğu aşi
kârdır. Memleketin hakiki ihtiyaç ve üstün men-
fatlerini sezerek ve benimsiyerek umumî efkârı 
tenvir ve temsil vazifesini yüklenmiş olan mat
buatın kudret ve nüfuzu her yerde bugünkü ka
dar hiç bir zaman hissedilmemiştir. Basın en 
geniş mikyasta yapılan ve büyüyen fikir ve söz 
hürriyetidir. Onun kudreti arttıkça, intişar saha
sı genişledikçe mesuliyeti, sorumluluğu da o nis
pette büyür ve ehemmiyet kesbeder. Anayasa
mızda fikir, söz yayım hak ve hürriyetleri Türk
lerin tabiî haklarındandır, «formülü ile en gü
zel ifadesini bulmuş olan basın ve yayım hürri
yeti ancak hakiki bir sorumlulukla denkleştiği 
hallerdedir ki tam ve kâmil sekinde tecelli eder. 
îşte tasarının dayandığı en mühim esas bu hürri
yetin karşılığı olan sorumluluk esasıdır. Yüksek 
tasvibinize sunulan tasarının hükümlerini tahlil
den önce bugün yürürlükte olan 50 nci maddeyi 
şöyle bir gözden geçirmek faydadan halî de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kanunları mücerret olarak tetkike tâbi tut

mak yanlış hükümlere yol açabilir. Kanun, zaman 
mefhumu içinde bir ihtiyacın ifadesi olduğuna 
göre her şeyden önce karşıladığı ihtiyacı ve ha
zırladığı zamanı gözönünde tutmak yerinde alur. 
50 nci maddenin yürürlüğe girdiği devre siyasi 
ve içtimai hayatımıza yeni bir nizam veren inkı-
lâb kanunlarının tamamlanıp tatbik sahasına 
geçtiği devredir. înkılâbm yaratmış olduğu mü-
essselerin kökleşip gelişmesini kudsî bir ödev ola
rak yüklenmiş olan Hükümetin bunu temine 
yarıyacak vasıta ve imkânlara kanun yolu ile sa-
hip bulunması bu vazife ve mesuliyetin en tabiî 
bir neticesidir. O günden, bugüne kadar Büyük 
Meclisin rehberliği altmda verimli seyrini ara | 
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vermeden takip eden ileri hamleler inkılâbın vü
cut verdiği eser ve müesseseleri artık bir tartış
ma konusu olmaktan bile çıkarmış en geniş mâna, 
ve şümulde bütün millete mal etmiştir. îşte Mat
buat Kanununun 50 nci maddesi böyle bir za
manda yeni ihtiyaçların ilcasiyle ortadan kal
dırılmaktadır. Bu yeni ihtiyaçla Türk inkılâbı
nın mukadder ve tarihi gelişmesinin yeni bir ifa
desinden başka bir şey değildir. Artık tarihe in
tikal edecek olan eski metnin son bir muhasebesi 
yapılırken çok geniş bir kudret halinde tecelli 
eden bu yetkinin daima büyük bir itidalle bil
hassa son zamanlarda Hükümetin bu salâhiyeti
ni kullanmamasından ötürü muahaze edilmesine 
bile yol açan fakat hakikati halde hürriyetin 
geniş bir anlayışına dayanan bir müsamaha ile 
tatbik edilegcldiğini kaydetmeyi bir vazife biliriz. 

Hele şu son yedi senenin tarihinde eşine az 
rastlanan buhranlı devresi gözönünde tutulacak 
olursa 50 nci maddenin ne derece zaruri bir ih
tiyacın karşılığı olduğu daha katı bir vuzuhla 
belirir. Bu buhranlı devre geçmiş midir? Dün
yanın bugünkü durumuna atılacak en sathi bir 
nazar bile fevkalâde zamanların zail olmadığım 
göstermeğe kâfidir. İşte bu mülâhazaya binaen-
dir ki, içişleri Komisyonunun iki sayın üyesi 50 
nci maddede Hükümete tanınan yetkinin kaldı
rılmaması mütalâasında bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar; bugün yürürlükte bu
lunan 50 nci madde bu tasarı ile hakikat halde 
değiştirilmiş değil, tamamen ortadan kaldırıl
mıştır. 

Gerçekten 50 nci maddenin ihtiva ettiği iki 
esastan «Bakanlar Kuruluna gazete veya mec
mua kapatmak» yetkisini tanıyan hükümle bu 
yetkiyi kullanmağa mesnet olan Memleketin 
gazetelerine ve basın mensuplarına milletin ve 
memleketin ve herşeyin üstünde olan yüksek 
menfaatlerini takdir hususunda Büyük Meclisin 
ve onun Hükümetinin itimadını gösteren bir 
delili sayılabilmesidir. 

Arkadaşlar; fevkalâde zamanlar sona erme
den bu maddenin kaldırılmasının, nâçiz kanaa-
tımca, bir mânası da Türk umumi siyasetine 
dokunacak yayım unsurundan hiçbiri tasarıda 
yer almamıştır. Maddenin yeni şeklinde gazete 
kapatma yetkisi münhasıran Devletin emniye
tini ilgilendiren suçların işlenmiş olması halin
de suçun gerektirdiği ceza ile birlikte umumi 
mahkemelerin vazife ve salâhiyetine giren bir hü-



B :̂ 64 13. 
küm olarak bilinmektedir. Yeni maddenin bil
hassa kayıt edilmesi lâzımgelen bariz vasfı şu
dur ki, basın ve yayın hürriyeti bu hükümle hiç
bir veçhile kayıtlanmış sayılamaz. Nasıl ki, suç 
işliyen vatandaşları tenkil eden, onları hürri
yetlerinden mahram bırakan ceza kanunları 
Türklerin tabiî hak ve hürriyetlerinden sayılan 
kişi dokunulmazlığını ihlal edici veya kaldırıcı 
sayılmazsa, aynı suretle, kanunda suç olan 
fiillerin yayım yoluyla işlenmesini ceza tehdidi 
altında bulundurmak basın hürriyetini kayıt-
layncı mahiyette telâkki: edilemez. Hele tasarı
da olduğu gibi bu suçlar Devletin mevcudiyetine 
iç ve dış emniyetine yönelmiş olursa onları tenkil 
ve tecziyedeki zaruret daha önemle belirir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

A. B. TÜREL flKonya), — Arkadaşlar; 50 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkındaki bu kanun 
tasarısı ile, İktidar Partisi Hükümeti, basm ser
bestliğine verdiği önemin yeni bir delilini da
ha ortaya koymuş oluyor. 

Bununla beraber o hürriyetin asıl ve en bü
yük teminatını bu memleketi idare edenlerin iç
ten samimiyetinde ve geniş müsamahalarında 
aramak lâzımdır. 

Filhakika, 50 nci maddenin yaşamakta olma
sına rağmen, hele bir yıldanberi, bu hürriyetin 
en geniş ve hatta aşırı tezahüratına şahit olduk. 

Bu hal, basm hürriyetini, demokratik mü
esseselerin normal işlem şartı sayan ve o hürri
yete, Hükümet icraatma karşı en mutlak bir 
tenkit hakkı tanıyan ileri ve geniş bir an
layışın neticesi ve onun münakaşa götür
mem deRüdîr. Gazetelerin başmda bir Demokles 
kılıcı gibi asrlı durduğu iddia olunan o madde 
son zamanlarda memleket menfaatleri bakımın
dan çok vahim sayılacak yayınlar karsısında 
bile işlememiştir. j 

Büyük Oumhur Başkanımız, son Parti Kurul
tay açış nutuklarında bu yayınlara karşı «Parti 
ve Hükümet olarak... gösterilen soğukkanlılığın» 
müspet netirekrhri herzamanki belagatının parlak 
bir numunesi halinde belirttiler. Ontm için yine 
tekrar ediyorum, basın hürriyetinin en kuvvetli 
teminatını - 50 nci maddenin değişmesi keyfiye
tinden ziyade - bu hürriyetin lüzumuna ve fay
dasına sarsılmaz bir inanışın derin ifadesini ta
şıyan bu sözlerde ve bu müsamahalı hareket tar
zında aramak daha doğru olur. 

Arkadaşlar; zaten, inkılabı korumak ve pek-
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leştirmek ve olağanüstü mmanlann çetin hâ
diselerini karşılamak için bİF nevi (Meşru mü
dafaa) tedbiri olarak konulmuş bulunan bu mad
deyi değiştirmekle, Yüksek Meelis, mfevcut fiilî 
bir durumu hukuki bir tarada da sağlamlaştır
mış olacaktır. Yalnız, arkadaşlar, bu hürriye
tin kötü kullanılmasına karşı, ontm bir hukuk 
rejimi içerisinde inzibat altma ahnması da kem 
hukuki ve mantıkî bir icap, hem de memleket ve 
yurttaş'menfaatim bakımından kesm bir zaru
rettir. Basın, gerçek hüviyeti ile, âmme hizmeti 
gören bir serbest meslektir. Bu bakımdan; aynı 
karakterde bttlunan avukatlık gibi, doktorluk 
gibi, eczacılık gibi ve mühendislik gibi ord bir 
nizam altında vazifesini görmesi umumi bir kai
de ve bir icaptır. 

Bazı yazılar, âmme intizamı için, umumi ah
lak için tehlikeli olabilir; yahut âmme şahısla
rına, Devlet memuruna veya vatandaşlara karşı 
tecavüz ve hakaret teşkil edebilir. 

Bunlara karşı korunma tedbirleri almak ce
miyetin hem hakkı, hem de vazifesidir/Çünkü 
böyle vaziyetlerde basın serbestliği prensipi ih
lâl edilmiştir. Çünkü 178$Fransız ihtilâlinin 
ilân ettiği (İnsan ve Vatandaş Haklan Beyan
namesi) ile ortaya konulan prensipten itibaren 
bugüne kadar hiç değişmiyen bir kaide olarak 
her hürriyet, ancak başkalarına zararlı olmamak 
şartiyle kanunun himayesi altma konulabilir. 
Basının zararlı neşriyatına karşı kanunlarımızda 
müeyyideler yok değildir. Fakat bunlar zamanı
mız için ihtiyaca yetmez bir haldedir. 50 nci 
maddenin değişmesinden sonra bu boşluğu, ge
ne bir hukuk rejimi içinde yeni tedbirlerle dol
durmak zaruretinde olduğumuzu sanıyorum. 
Meselâ : 

A) Yalan haberler meselesi : 
Mücerret asılsız haberler yazdı diye bir ga

zeteciyi cezalandırmak hukuk bakımından müm
kün görülmemektedir. Fakat, bizde ve başka 
memleketlerde tecrübe gösterdi ki, bazı haber
ler, hususi maksatlarla uydurul abilir, tahrif 
olunabilir veya doğru oldukları halde, taşıdık
ları mâna dışında bir mâna verilerek hususi 
bir gaye elde etmek için neşrolunabilir. Bunlar 
halkın rahatını bozacak veya onu heyecana ve 
hayal kırıklığına düşürecek mâhiyette ise, fail
lerinin mesul tutulmaları gerektir. Buna hu
kuki hiç bir mâni yoktur; halbuki, bugünkü 
mevzuatımızda bunlar müeyyidesiz hüküm ve 
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cemiyette bunlara karşı müdafaasızdır. 

B) Âmme şahıslarından yalnız Devlet rei
sine karşı yazılacak tecavüzkârane yazılar hak
kında doğrudan doğruya kovalama yapılabilir. 
Bu ihtiyaç karşılanmıştır. Fakat Büyük Mil
let Meclisi Başkanının, Başbakanın ve Bakanla
rın şahıslarına karşı gazete ile yapılacak teca
vüzlerin kovalanabilmesi, ancak bu zatların şah
si dâva amaçlariyle mümkündür, kanaatmda-
yım. Halbuki, bu zatlara karşı yapılan teca
vüzler bilhassa onların temsil ettikleri Devlet 
otoritesine sirayet eder ve tecavüzün asıl he
defi de budur. Onun için doğrudan doğruya 
takibe tâbi tutulmalıdır. Bu misalleri çoğalt
mak mümkündür. Fakat, bu kadarı bile ka
nunlarımızın eksiğini göstermeğe yeter sanıyo
rum. 

Arkadaşlar; bu düşüncelerim indî ve nazari 
değildir. Bugün bu söylediklerim, bizde de 
başka memleketlerde de olmuştur ve bazı ya
bancı memleketler, bunları önleyici tedbirler 
düşünmüşlerdir. 

Meselâ, dünyanın en demokrat memleketle-
ketlerinden Fransa'da 1936 yılı sonunda Leon 

Blum Hükümeti 1881 tarihli Fransız Matbuat 
Kanununu tadil ve ıslâhına teşebbüs etmişti. 
Aynı yılın. Aralık ayında Mebuslar Meclisinden 
geçen bir kanunla, arzettiğim hususlara karşı 
ceza hükümleri konmuştur. Bundan Fazla ola
rak aynı kanun senede en aşağı otuz defa çıkan 
bütün mevkut gazete ve mecmuaların ancak bir 
komandit şirket tarafından çıkarılabileceğini 
kabul etmiştir. Bundan maksat, tahmin buyu
racağınız gibi gazete çıkarmanın cılız bir ser
mayesi bulunan gelişi güzel ellere bırakılmama-
srdır. Çünkü o cılız sermaye, tükenmeğe yüz 
tutunca, gazete, satışını artırabilmek için kötü 
yollara sapabilir. Gazetelerin malî kaynakla
rını denetlemek için, her yıla ait traj vasatisi
nin, ertesi yılın ilk üç ayı içinde neşir ve ilânı 
şiddetli bir ceza müeyyidesi altmda mecburi tu
tulmuştur. Yine aynı kanunda gazetecilerin ya
bancı bir Devletten, her ne nam altmda olursa 
olsun para almaları yasak edildiği için, bu yasa
ğa riayet edilip edilmediğini denetlemek üzere 
Maliye ve Adli zabıta memurlarına gazete ida
rehanelerinde incelemeler yapmak yetkisi ta
nınmıştır. 

Arkadaşlar daha enteresan olan cihet şu
dur ki, bu hükümlerin kanuna konmasını, bîz-
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| zat Fransız gazetecileri sendikası istemiştir. 

Bu sendikanın 25 Haziran 1935 tarihli bir ka
r a n ibretle okunmağa değer. 

Bu kararda ileri sürülen mütalâalar arasın
da, bilhassa şu kısımlar dikkate şayandır : 

« Hakaret, iftira ve şantaj, failleri için bir 
şerefsizlik teşkil eder. Matbuatın prestijini yı
kacak bir mahiyet taşıyan bu haller müsamaha 
ile karşılanmamabdır. ; Gazetenin üzerine dü
şen başlıca vazife bir terbiye vazifesidir. Gaze
teci bu vazifesini ancak, niyetlerde ve vasıtalar
da namuslu hareket etmek, havadislerin doğru 
ve samimi olmasına itina göstermek, devamlı 
olarak hakikatin peşinde koşmak ve yalana kar
şı nefret duymak suretiyle, salâhiyetle yapabi
lir. Binaenaleyh, sendika, hakikatleri açık su
rette tahrif edenlerle diğer her türlü suiistimal
lerde bulunanların cezalandırılması için tesirli 
tedbirlerin alınmasını temenni eder.» 

Son harbden evvel çıkan bir Romanya ka
nunu aynı hükümleri daha geniş ve teferruatlı 
şekilde içine almak suretiyle daha da ileri git
miştir. 

Arkadaşlar; bu mâruzâtım gösterir ki, ba
sın hürriyetinin zararlarını önleyici tedbirler bi
zimkilerden çok sert olarak, hem de demokra
sinin vatanı sayılan memleketlerde daha önce 
alınmış ve bunlar, meslek teşekküllerince, ba
sın hürriyetine aykırı olmak şöyle dursun, bu 
hürriyetin yaşaması için esaslı bir .şart sayılmış
tır. 

Arkadaşlar; bir hukukçu olarak ve demok
rasinin faydalarına içten inanmış bir vatandaş 
olarak, basın hürriyetini memleket için bir iler
leme vasıtası ve hür milletlerin yaşama şartı sa
yıyorum. İşte demokrasinin ruhu ve esasıdır. 
Fakat bu hürriyet rolünü yayabilmek için ger
çek mikyasta ciddî ve samimi bir hürriyet olma
lıdır. Bu hürriyetin kötü kullanılmasından do
layı alman tedbirlere karşı, başka memleketler
de de bizde olduğu gibi itiraz sesleri yükseldi. 
Fakat, bu tedbirler, bakiye gerçek bir serbesti 
onun mensuplarına tam bir istiklâl temin ettiği 
müddetçe, bu yükselen itiraz sesleri, basın ser
bestliğini koruma örtüsü altında kendi iktisadi 
ve sosyal imtiyazlarını devam ettirmek ve ida
me ve müdafaa etmek isteyenlerin sesleri olmuş
tur. (Bu hakikatlari, memleket umumi efkârının 
bilmesi lâzımdır.) 

I Arkadaşlar, bu mâruzâtıma mesnet ve hâkim 
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olan son bir mühim noktayı hatırlatarak sözle- I 
rimi bitireceğim: 

Yirminci asırda Devlet otoritesinin gerek ik
tisadi, gerek siyasi ve içtimai sahada kudretlen-
mesini zaruri kılan büyük hâdiseler olmuştur. 

Fransız İhtilâlinin ilân ettiği (İnsan hakları) 
beyannamesinin 18 nci asrın sonlarında ve 19 ncu 
asrın bir kısmında büyük amelî kısımları yok
tu ; çünkü ihtilâl akabinde çıkan kanunlar, bir 
çok mâni hükümleri ile beyannamenin umumi 
prensiplerini ihlâl ediyorlardı. Fakat, geçen 
asrın sonlarında ve içinde bulunduğumuz asır
da yavaş yavaş Devlet kuvveti ile çarpışabilecek 
birçok kuvvetler meydana geldi. Bu kuvvetler 
bilhassa son zamanlarda büyük bir genişlik al
mış olan basın hürriyetinden ve cemiyet kurma 
serbestliğinden doğmuştur. İhtilâl devrinde ga
zetelerin okuyucudan sayılı ve muayyendi. O 
gazeteler yalınız fikir ve politika cereyanlarını 
temsil ediyorlardı. Bunların birbirine zıt te
mayülleri karşılıklı olarak birbirini takip edi
yor, hataları da karşılıklı tesirlerle düzeliyordu. 
Fakat zamanımızda bazı gazeteler tam mânasiyle 
bir endüstri ve zaruri olarak birer iş müessesesi 
halini aldılar. Devleti idare edenler bazan hu
susi maksatlara dayanan gayet şiddetli tazyık-
lar karşısında kalıyorlar ve bu tazyikler gaze
telerin sermayelerinin büyüklüğü ve okuyucu
larının çoğluğu nispetinde tesirli oluyor. Bugün 
sistemli ve devamlı ve propagandanın dayanıl
maz tesirleri altmda umumi efkâra şu veya bu 
fikrî telkin etmek suretiyle basın, Devlete ta
hakküm edecek bir kudret kazanmış bulunmak
tadır. Binaenaleyh basın hürriyetinden Bahse
derken bu tarihî gelişmeyi ve bugünkü vaKialan 
görerek ona göre yüksek memleket menfaatle
rini koruyucu tedbirleri basın hürriyeti prensipi 
içinde ve o prensipin tamamlayıcı bir unsuru 
olarak düşünmek ve almak zaruret olduğuna ina
nıyorum. En liberal ve demokrat şartlar hu
kuk adamlarının düşünceleri budur. Memleket 
umum efkârının bu hikikatleri bilmesi gerektir. 

Bu düşüncelerden mülhem olarak, Hükümet
ten tebârruz ettirmeğe çalıştığım boşlukları dol-
durumak için en kısa bir zamanda yeni bir ka
nun tasarısı getirmesini memleket selâmeti ve 
basın serbestliği adma rica ederek sözlerimi bi
tiriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oya, arzedilen taşanlara oy ver-
miyen var mı? Oy toplama muamlesi bitmiştir. | 
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Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Ali Rıza Tü

rel gibi kıymetli ve değerli bir arkadaşımdan 
sonra söz almak benim için hakikî bir talisizlik, 
hakikî bir bahtsızlıktır. Tam bir salâhiyet ve vu
kufla izah ettikleri meselenin üzerinde ben pek 
az şey söyliyeceğim, düşündüklerimin bir çoğunu 
feda etmek mecburiyetinde kalacağım. 

Fikre elbette gem vurulamaz, idrak elbette 
kaldırılamaz, işliyen tefekkür elbette durduru
lamaz. Fakat memleketimizde değil, bütün dün
yada dahi bazıları tarafından basmm bir sanat 
ve endüstri iş olarak ele alındığı bir zamanda 
basını yalnız hürmet edilecek fikir âleti olarak 
kabul etmek bizim için, mümkün değildir, hattâ 
bu, gazetecileri tanıyan herkes için safdillik olur. 
Biz matbuattan çok büyük istifadeler gördük. İn
kılâbımızın çoğu onların eseridir Hâlâ bunlarm 
yardımına muhtaç bulunuyoruz. Millet onların 
iradesiyle nura kavuşuyor. Fakat biz bu arada 
Mevlânzade'ler gördük, Ali Kemal'ler gördük ve 
Cumhuriyet devrinde Arif Oruç'lar gördük. 

Yani matbuat denilen, basın denilen şey öyle 
bir kılıçtır ki sağı da keser solu da. Binaenaleyh 
onların hareketlerini, onların yazılarını daima 
kontrol altında bulundurmak, memlekete muzır 
olmayacak bir şekilde bulundurmak çok doğru ve 
yerinde bir şey olur. 

50 nci maddenin ortadan kaldırılması hususu 
uzun müddettir, hepsi demiyeyim, bir kaç gaze
tenin dilinde sakız oldu. Ve bunlar 50 nci madde
nin Vekiller Kuruluna verdiği salâhiyeti o kadar 
yerdiler ki adetâ memleket meselesi yaptılar ni
hayet itiraz üzerine itiraz etmek suretiyle kendi 
isteklerini ortaya koydular. İsteklerini ortaya 
koyduktan sonra seslerini bir perde daha yük
selttiler. Belki o da bir gün kabil olur, hele biraz 
erkinlik göstersinler. 

Arkadaşlar, uzaktan değil yakın zamana ait 
henüz dumanı üstünde bir misal vereceğim. Ve 
nasıl mütalâalarda bulunduklarını gösteren üç sa
tır okuyacağım: 

1) Amma yalnız bu maddenin, yani 50 nci 
maddenin, değiştirilmesi ve kapatma hakkmm 
mahkemeye verilmesiyle bütün yazı ve fikir hür
riyeti dâvasmın çözülmüş bulunacağını umanlar
dan değiliz. 

Şimdi kanun öyle bir bütündür ki, her madde 
ve hükmü en ufak teferruatına kadar bir tazyik 
makinesinin çeşitli kısımlarını teşkil eder. 

— 265 — 



B : 64 18.6 
2) Bit şartlar içinde yalnız bu maddenhı de- I 

ğîştirilmesî esas dâvayı tasfiye edecek geniş bir 
mâna taşımaz. Bize böyle geliyor ki, bu Matbuat 
Kanunu her madde ve hükmü ile hakikî demok
rasi düğünceleriyle tezat halindedir. 

3) Binayı temelinden yıkmak, hattâ o ka
dar yıkmalı ve yok etmeli ki, enkazı bile, İstan
bul Adliye sarayının enkazı gibi meydanda kal
masın. Ve kimse vaktiyle böyle sıkı bir kanunun 
on yıllarca tatbik edildiğinin eser ve nişanesine 
de rastlamasın.» 

Arkadaşlar, bu okuduğum, 27 Mayıs tarihinde 
intişar ^eden bir gazetenin alınmış parçalarıdır. 
Yani 50 nei madde ortadan kaldırılırken onlarm 
istediği daha ziyade tiraj meselesi üzerinde, 
endüstri meselesi üzerinde ısrar edebilmek' ve 
mevkilerini yahut da fayaklanmalarını müdafaa 
edebilmek1 üzere şimdiden kapıları açıyorlar. 
Matbuat Kanununun 50 nei maddesi kalkarken 
ise, bu 50 nei madde kalkmakla asıl maksadın 
hâsıl olmiyacağını 'söylüyorlar. 

Hükümetin gerekçesi çok insafla yazılmıştır. 
Evet demin arzettiğim gibi bu madde bir zaru
retin eseridir. İnkılâp hayatı yaşıyan milletler
de böyle' yetkiler bir zarurettir, bunu elbette 
Hükümet de takdir etmektedir. Fevkalâde za
manlarda fevkalâde tedbirler gerektir. Hükümet 
şimdi durumun şeklini görerek bundan vazge
çiyor. 

Fakat bugün dahi öyle hâdiseler cereyen edi
yor ki, acaba niçin savcılar Türk Ceza Kanu
nuna istinat ederekten bunları önlemiye kalk
mıyorlar diye insan kendikendine soruyor. Aca
ba Türk Ceza Kanununun bugün daha ziyade 
savcılara hareket imkânını önliyen bir engel mi 
vardı? Niçin kanunda yazdığı maddelerin ver
diği yetki şimdiye kadar savcıları harekete ge
çirmedi? Niçin kanun tatbik olunmadı? Ar
kadaşlar, demin bir gazeteden alıp okuduğum 
gibi şimdi de 26 Mayıs tarihli başka bir gazete* 
yazısını okuyorum; «Çalışmıyan bir adamın hi
le ve sahtekârlık yoluyla mal elde etmeyi" iş edin
mesi ne demekse, milletin arzularını anlamağa 
ve iradesini yerine getirmeğe kiymet vermiyen 
bir siyasi partinin el çabukluğu ile iktidara sa
hip olmağa çalınması da aynı mânaya gelir...» 

Bu satırlar çok müphemdir. İstediğimiz ta
rafa çekebiliriz. Burada Hükümet yoktur, Mec
lis yoktur, hürriyet yoktur, ne derseniz deyi
niz. Ehlihibreye havale edersiniz, Meelise dü- | 
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sersiniz ve isterseniz istediğiniz kalıba dökersiniz. 

İkincisi; «Ganimet galibindir, diye ifade 
edilen sistemlerin mesuliyetini taşıyanlar, ne 
pahasına olursa olsun, yapmak istedikleri tâ
yin hareketlerini hiç olmazsa dağdağasız bir su
rette, milleti rahatsız etmeden yapsınlar, geçsin
ler ve muayyen tarihî mesuliyetler sahibi diye 
Hitler gibi, Mosolini gibi ortalıkta görünmek 
cesaretini göstersinler...» 

Yani; Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Hü
kümeti bu adamlar kadar dahi cesur değiller
dir. Saman altından su yürüten kötü kişidir
ler. 

Daha bir satır; «Korkutan, yıldıran, ne gi
bi bir isim taşırsa taşısın kendini daima halk
tan ayrı haşin ve kinci idare tarzının hesabını 
bugün kapayabilirdik. - Geçen seçimi kastedi
yor - ne yazık ki iktidarı elinde tutan siyasi 
parti insafa gelmedi, bu millete acımadı.» 

Arkadaşlar, bundan âlâ tahrik olur mu? 
Bundan âlâ halkı heyecana sevkeden vesika var 
mı? Niçin, savcı şimdiye kadar 166 nei maddeyi 
harekete getirmedi 1 Şimdiden sonra savcı der
hal bunlarda acaba tahrik var mı, yok mu di
ye kendini uzun zaman içtihada ve tereddüde 
düşecektir. Acaba içtihadını onlarm lehine kul
lanacak ve milletin yine heyecan içinde bulun
masına göz yumacak mıdır? 

Arkadaşlar, Ali Riza Türel arkadaşım, çok 
güzel ifade buyurdular. Notlarım arasnudia Türk 

> Ceza Kanununun, Matbuat Kanununun 50 nei 
maddesinin izafe edildiği bu iki faslı arasmda 
uzun etüdter ve yetkiler vardır. Fakat ihtiyacı 
karşılayacak maddeler görmedim. Ve Türk Ceza 
Kanununun bunun yerine kaim olacak maddeleri 
yeniden tatbik olunmak gerektir. 

Basın hürdür. Arkadaşlar, fakat kanun daire
sinde. Kanunların çerçevelediği şekilde işlemelidir 
ki hakikaten memleket lehine matuf olacak kalem* 
lerden iyi eserler doğabilsin: Bu memleketin ileri 
htalelerine ve memleketin çocuklarımın vicdasıma 
ve teraâdiisme engel olmak istiyem havayı bu
landıran, kötü surette bulandıran, harekete geti
ren demiyorum; zihniyetleri ve kalemleri biraz 
zaptetmek gerektir. EVet bu matbua,t hürdür, 
amma, kanım dairesinde. Türk Geza Kanunu bu 
iş için kâfi leğildif. Tadil edilmelidir, Mân edil
melidir. 

C. OBİAL (Seyhan) — Muhterean arkaidıaşla-
rım; milletJerm hayatı çeşatli istihale devreleri 
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geçiı-ir. Eğer biz bu mülâhaza ile otokrat idare- I 
nin yıkılarak Cumhuriyetin ilân edildiği günü 
demokrasimizin bir başlangıcı, arada geçen zama-
ı\ı:da hetc gün biraz daha tekâmül «dem bir hasar
l a devresi o l a ı^ karşdaıasak b a ^ ^ 
stİDiizin «c^ gayeaiııde Ye bütün ieaplaflr̂ yle tahak
kuk devresinde. olduğunu müşahede ederiz, Çünkü 
'Pürkiye'nin şimdiye kadar yapmış olduğu harf 
inküabının da,. fikir, vedü inkfi&bınm â& bugün 
tmııİMMRRİtmınm ileri ve. medenî birisejim ûkm 
daanokrasiyi .bu meanlekette gm*çekleçfcirmek oldu
ğuna ne şüphe vardir. iÇünküiJSkiai hürriyetini, 
ve iosanlık hakkını bütün hayatı boyunca mu
kaddes bir varlık olarak tanımış ve bu uğurda I 
mücadele etanjş-okn Atatüri^ünı otokrat bir ida
reye karşı dsyamndıa ve; Cumhuriyeti en -iyi bir 
sistem olarak bu miHete tavsiye ve kabul ettfcd-
şinde, derapteasinm gerçek bir ifadesini görmek 
ve-anlamak,rua«ıl mümkündür. 

Arkadaşlarım; Emin. olmalıyız ki dünyada 
bugün mevcut olan mütekâmil ve örnek demok
rasilerin hepsi de bizim demokrasimizin geçir
mekte olduğu istihale devrelerini geçirmiş bu
lunmaktadırlar. Bu İngiltere'de de böyle ol
muştur ; Amerika 'da da,< İsviçre'de de böyledir. 

lyiee dikkat edecek olursak göreceğiz ki bu 
olgun demokrasilerin hiçbirisi ne bir günün, ne 
bir--yılın ve ne de beş on yılın mahsulü olmuş
lardır. Bilâkis gerçek demokrasinin bu memle
ketlerde tahakkuku ve bugünkü metekâmil pek
lini alabilmesi için çok- uzun bir teerübe devre
sine ihtiyaç duyulmuştur. 

Fakat bizim , onları örnek - almamıza rağmen 
onlara nazaran da övünecek bir- tarafımız vardır. 
Zira başka ̂ memleketlerde bir iki • asır içinde ger- I 
çekleştirebildiği demokrasiyi Jbiz, umumiyetin 
kuruluşu olan tarihle 2£ yıllık bir müddet için
de tahakkuk ettirmek devresine-girmiş bulunu- I 
yoruz. I 

Arkadaşlarım; Atatürk 'ün gayesinde yürü- | 
yan? ve İnönü'nün rehberliğinde, gerçek demok
rasiyi gerçekleştirmeyi kendisine. bir vazife say- | 
raış, olan Büyük Millet Meclisi, bugün demok-
ra^inin en, bârız .bir. tezarürü olan^ ve millet ira-
dejiniıude ~bir teeellişwıi teşkil>eden tek ,dereceli 
sftçim ünlünü tatbik ^aha«ıua..k<>y^uştur. Bü-
y^kiMllet Mealisiniz h^işglerin zaiRr^tesiri al
tında kayrtla,nMı .Cemiyşöec ̂ ajwwranu ileri bir 
zihniyetle^işfekmiştir vehb$gi|nse huzurunu
za- şunubnjBLş plan, fiiliyatta değil ve. iftkat nıev- | 
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zuatla. kayıtlanmış ve şartlandırılmış bulunan 
Matbuat Kanununun ellinci maddesindeki salâ
hiyetleri Hükümett&n alarak.. mahkemelere. ver
mekle de demokrasimizin gerçekleşmesinde da
ha yeni bir adım atmaş olacaktır. Hattâ pek ya
kında Matbuat Kanununun toptan ele alınması 
ve yeni baştan ve daha demj&kratik Mr zihniyet
le tadil ve tashihe tâbi tutulması ve matbuat 
suçlarının da o kanunla tesbit edilmesi samimi
yetle temenni edilin bir, eşedir ve bu dileğimi
zin, yapılacağına da hiç şüphemiz yoktur. 

Arkadaşların, demokrasi dediğimiz zaman bu 
: mefhum içinde, dil, din, fikir, vicdanve matbuat 
hürıiyetinirbişlikte anlamamak ve mütalâa et
memek nasıl kabil olabiliri 

Dünyanın. hangi memleketinde fikir ve mat
buat hürriyeti olmadan bir demokrasiyi gerçek
leştirmek , mümkün olabilmiştir ? 

Böyle bir şey yoktur, olamaz da. Çünkü 
basın hürriyeti olmıyan bir memlekette fikir 
hürriyeti, vicdan hürriyeti, insanlık hakları da 
yok demektir. Fikir ve vicdan hürriyeti olmı
yan bir yerde de demokrasi, yok demektir. Çün
kü matbuat hürriyeti demokratik: idarelerin te
mel taşıdır. Matbuat serbestisi ile demokrasi 
hkibirinden ayrılamaz, bir bütün teşkil eder. 

>.Matbuat hürriyeti ferd hürriyetinin de en 
sağlam bir. teminatıdır ve hattâ matbuat hürri
yeti olmıyan bir. yerde Hükümet de.serbest de
ğildir. Zira,-halkın dertlerini ve dileklerini du
yuracak bir. vasıtanın mevcut olmadığı bir mem
lekette Hükümet muayyenjibir zümrenin tesiri 
altında: kalıyor demiktir. •• £kmn için halka ha
kikati göstermek; vevi&emleket işlerini münâka
şa, ettirmek hürriyetine matbuat sahip olduğu 
takdirdedir ki millet işleri »daha yolumda» gider. 

Büyük bir muharrir, .hürriyeti şöyle tasvir 
ediyor: «Hürriyet bir kır nebatîdir, yajmur ve 
fırtına altında büyür ve kemale erdikçe emsalsiz 
meyveler verir. Qnu bir .kış. bahçesine koymayı
nız. Fazla ihtimamlara ve ihtiyatlara kalkmak 
suretiyle boğmayınız.» 

Bu, sözlerin bir gerçek olduğuna, şjiphe edile
mez. Millet idaresinde her iyi;;§eyin tahakkuku 
için, elbette, ki ^atlanması icabeden.zorluklar vu
ku bulması muhtemel: plan.aksaklıklar yardır ye 
fakat millet idaresinde en zevali.şey .de iyi,olan, 
millet .bayrına olan neticeleri istihsal edebilmek
tir. 
. ... Ancak bütün bu.mütalâalardan,sonra şu ha-

-m-
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kikati itiraf etmek lâzımdır ki Matbuat Kanu
nundaki 50 nci maddenin mevcudiyetine rağmen, 
Türkiye'de bugün fiilî bir matbuat hürriyetinin 
var olduğu kabili inkâr değildir ve bunu inkâr 
etmek hem nankörlük ve hem de insafsızlık olur. 

Hattâ Türkiye'de matbuat hürriyeti o dere
ce mevcuttur ki birçok memleketlerden çok da
ha serbesttir. 

Arkadaşlar; bendeniz de bir gazeteciyim. 
Benim de bir gazetem vardır. Ve bu gazetem 
1939 yıltndanberi intişar etmektedir. Sonra 
bendeniz de bir Parti Milletvekiliyim. Buna 
rağmen gazetemin kolleksiyonlarını açınız. 
Memleketin sosyal, ekonomik ve ziraat işlerine 
ve dertlerine dair birçok ve hem de acı tenkit
ler bulacaksınız. Fakat gazetem bu tenkitlerin
den dolayı şimdiye kadar Hükümetçe bir mua
hezeye uğramış değildir. Aylardanberi görüyo
ruz gazetelerimiz istedikleri şekilde kendi zihni
yetlerine uygun bir tarzda neşriyat yapıyorlar 
hem de bazıları çok ağır yazıyorlar. Fakat Hü
kümetçe tolerans gösteriliyor ve bir gazete ka
patılmıyor. Halbuki Hükümet pekâlâ bu ga
zetelere 50 nci maddeyi tatbik edebilirdi de. 
Amma bunu yapmamıştır. Zira bir inkılâp Par
tisi olan C. H. Partisi, demokrasiyi gerçekleştir
meği kendisine bir vazife bilmektedir. Ve bu
nu bir şiar edinmiştir. Bunun için de müsama
hakâr davranmaktadır. Bugün ise matbuatın 
hürriyetini takyit eden 50 nci maddenin salâhi
yetlerini d6 mahkemelere devretmekle kanuni 
bir teminatı da vermiş olmaktadır. 

Yalnız sırası gelmiş iken Büyük Millet Mec
lisi Kürsüsünden bir noktayı tebarüz ettirmeyi 
kendime bir vicdan borcu ve mensubu olduğum 
meslek adına da bir vazife sayarım. 

Arkadaşlarım, bugünkü Türkiye siyasi ve 
idari bünyesinde yaptığı değişikliklerle yeni 
demokratik mevzuatla, ve herhali ve hareketiyle 
demokratik inkilâbın tahakkuku yolunda mesa
feler katetmektedir. 

23 yıldanberi Cumhuriyetin tedrisatiyle ay
dınlatıcı mesaisiyle, demokrasiyi esas tutan pren-
sipile Türk milleti de demokrasiyi bütün icap-
lariyle anlıyacakı savnyacak ve hazmedecek 
siyasi bir olgunluğa erişmiş bulunmaktadır. 

Fakat unutmamak lâzımdır ki, büyük de
mokrasi inkılâbının daha iyi gelişmesi için Türk 
matbuatına yüklediği ağır, mesuliyetli ve ta
rihi vazifeler de vardır. Bir gazeteci olmak sı-

fatiyle ben de gazetecilik meslek icaplarını ve 
bâzı hususiyetlierini bilirim. Siz de takdir eder
siniz ki, gazetecilik de nihayet bir geçim mev
zuudur. Şu halde bir gazete sürümünü mu
hafaza etmek veya artırmak için hareketlere 
geçer. Çeşitli neşriyat yapar. Bununla okuyu
cularının alâkasını çekmeğe çalışır. Fakat bu 
vaziyeti dahi hiçbir zaman bir gazeteyi âmme 
hizmetkârlığından, vazifesinden kurtaramaz. Bir 
gazete herşeyden evvel halkın malıdır. Onun 
dili ve kulağıdır. Bu vazifesini unutan bir ga
zete ise şantaj yoluna sapar. 

Şüphe yoktur ki, Türk matbuatının Türk 
inkılâbında sayılı bir rolü olmuştur. Gazetele
rimiz yazılariyle, neşriyatlariyle inkilâba hizmet 
etmişlerdir. Ancak dileğimiz bu vazifenin bu
gün de girişmiş olduğumuz demokrasi dâvasında 
gazetelerimiz tarafından tarihi mesuliyetlerinin 
ağırlığını gözönünde tutarak millet ve memleket 
realitelerinin kendi şuur ve vicdanlarmdaki 
akislerinden ilham alarak yapılmasıdır. Çünkü 
matbuat hürriyeti de ölçüsüz ve insafsız olmayı, 
herşeyi kara ve karanlık göstermeği icabettir-
mez. Her domokraside matbuat hürriyeti vardır. 
Fakat bu hürriyetin de bir takdiri bir ölçüsü ol
mak lâzımgelir. Bu ölçüyü ayarlamak ta bu 
mukaddes âmme hizmetini üzerine almış olan 
insanların şuurlarına ve vicdanlarına tevdi edil
miştir. 

Sonra; tenkit de iki türlü olur. Bir tenkit 
vardır ki daima yıkıcıdır. Zira garezkâ-rdır, zira 
hissidir. Bir tenkitte vardır ki yine tenkittir, 
yine acıdır ve fakat yapıcıdır, yol göstericidir. 
Hatalar^ ikaz edicidir ve hakikatları ortaya kor. 

Bu tenkitlerden birincisi ne kadar tehlikeli 
ise ve bir şantaj mahiyeti gösterir ve memleketi 
anarşiye kadar sürüklıiyebilirse, ikincisi de o 
nispette memlekete hizmet etmiş olur. 

Demek oluyor ki, matbuat hürriyetini kanuni 
mevzuat kayıtlamasa bile gazetelerimizin şuur ve 
vicdan mülâhazaları bu hürriyeti hüsnü ismal 
etmelerini âmirdir. 

Arkadaşlar; Yüksek Huzurunuzda açıkça 
ifade etmeliyim ki, büyük demokrasi dâvamızın 
gelişmesinde ve olgunlaşmasında her vatanda
şa düşen bir vazife mevcuttur ve fakat bu dâva
da matbuata düşen vazife ve mesuliyet hissi ise 
hepsinden daha büyüktür. Çünkü demokrasi
mizin tam, mütekâmil bir şeklide gelişmesi soy
suzlaşmasına mâni olunabilmesi için her şeyden 
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evvel muhalif ve muvafık gazetelerin şahsiyat- I 
tan, garazkârlıktan ve demogojiden kendilerini 
korumaları ve inkilâbın tarihi mesuliyeti içinde 
inkılâp matbuatına lâyık olan bir tarzda vazi
felerini yapmaları ve başarmaları lâzımdır. 

İster muhalif, ister muvafık olsun bu muaz
zam memleket dâvasında hepimize düşen vazife, 
hakikatleri ciddiyetle, samimiyetle, şantaja 
sapmadan, demagojik bir hava yaratmadan mil
let ve memleket sevgisi, zihniyeti ve karakteri 
ile neşriyat yapmaktır. 

Yoksa bunu yapmazsak indî ve hissi yazılarla 
havayı bulandırır ve demokrasimizi soysuzlaştı-
rırsak bundan herkesten evvel en çok muazzep 
olacak, bu tarihi mesuliyetin günahını daha çok 
omuzuna yüklenecek Türk matbuatı olacaktır. 

Bendenizce bu kadere razı olacak Türk mat
buatında bir kimse tasavvur etmek güçtür ve 
matbuatımızdan pek yakında ister muhalefet va
zifesi yaparak, ister muvafakat vazifesi yapa
rak neşriyatı ve münakaşayı normalleştireceğini 
ummak ve beklemek yerinde bir şeydir. 

A. MENDERES (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar; Anayasaya göre Türklerin tabiî hak
larından olan yayım hürriyeti, yurttaşın şahsi 
ve siyasi diğer hak ve hürriyetlerinin de temi
natıdır. Muhalefet partileriyle müstakil kana
at sahibi yurttaşların en müessir mücadele va
sıtası da matbuattır. Hele bizim gibi Devlet, 
parti ve millet anlamları henüz birbirinden lâ-
yıkiyle ayırdolunamıyan ve Meclislerinde mu
halefetin veya müstakil kanaat sahibi yurttaş
ların hiç veya pekâz temsilcisi bulunan mem
leketlerde matbuat hürriyeti, milyonlar ve mil
yonlarca vatandaşın, fikir ve kanaat kalesi ol
mak ehemmiyetindedir. Hususiyle hak ve hür
riyetlerin henüz tam teminat altına alınama
dığı memleketlerde azlıkta oldukları farzolunan-
ların hakikatte çokluğu teşkil etmekte oldukla
rı sık görülen bir vakıadır. Bu takdirde ise mat
buat hürriyeti daha üstün bir önem arzeder. 

Diğer taraftan, insanlığın fikrî ilerlemesin
de matbuat hürriyetinin hissesi de çok büyük
tür. Cemiyet içinde, iyiye, ileriye ve açıklığa 
doğru bütün hamleler hızını ve kuvvetini mat
buat hürriyetinden alırlar. Matbuat hürriyeti
nin mevcut olmadığı yerlerde ise vatandaşın 
diğer hak ve hürriyetleri de tehlikeye düşeceği 
gibi topluluk hayatı, gizliliğin ve kapalılığın 
kiri ve pası altında bunalıp çürümeğe mahkûm- | 
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dur. Halbuki dünyanın her yerinde daima gö
rülmüş bir hakikattir ki, insan topluluklarının 
mukadderatını dilekdikleri gibi ellerinde bulun
durmak istiyenler, hücumlarını herşeyden önce 
matbuat hürriyetine çevirmişler ve topluluğun 
menfaatini müdafaa eder gibi görünerek kendi 
mevkilerini tahkim etmenin ve matbuat hürriye
tini yerdenyere vurmanın yolunu bulmuşlardır. 

Denilebilir ki, bir cemiyetin siyasi ve içtimai 
seviyesi, herşeyden ziyade, o cemiyetin matbu
ata karşı olan telâkkisiyle belirir. Böyle oldu
ğu içindir ki, müzakere etmekte olduğumuz ta
sarı üzerinde önemle durmak ihtiyacını duymak
tayız. 

Arkadaşlar, matbuat rejimlerini tetkik için 
Hükümet adına Garp memleketlerine gönderil
miş olan Milletvekili Sayın Hüseyin Cahit Yal
çın, bu seyahatten dönüşünde gazetecilerle yap
tığı bir konuşmada Avrupa'nın hemen bütün 
demokrat memleketlerinde Matbuat Kanunu 
adiyle hususi bir kanuna rastlamadığını ifade 
etmiştir. Bir memlekette hususi bir Matbuat 
Kanunu olmaması, orada yayın yolu ile suç iş
lenmesinin serbest olması demek değildir. Çün
kü Ceza Kanunları yayın vasıtasiyle işlenecek 
suçlan da ceza tehdidi altına almış bulunmak
tadır. 

Bizde bu kadar ileri gidilememesini anlamak 
herhalde güç değildir. Ancak Anayasa hüküm
lerinin gerçekleşmesi yolunda esaslı adımların 
atılması beklenirken, Matbuat Kanununda ya
pılacak değişiklik yalnız 50 nci maddeye inhi
sar ettirilmesi, Türk umumi efkârının, haklı 
olarak, hayal sükutuna uğratmış olsa gerektir. 
Çünkü yalnız bir maddesinin değiştirilmesine 
mukabil altmış küsur maddelik Matbuat Kanu
nu bütün ağır hükümleriyle olduğu gibi dura
cak ve söz ve fikir hürriyetini baskısı altında 
bulunduracaktır. 

Demokrasiye ve yeni bir siyasi nizam kurma
ya doğru olan hareketin birkaç kanunda yapı
lan bazı mahdut değişikliklerle bir avunmadan 
ibaret olduğu manzarasını arzetmesi ruhlarda 
henüz tereddüt ve endişenin hâkim olduğunu be
lirtmektedir. Halbuki bu mahdut değişiklik
ler susuzluktan dudakları çatlamış bir insana 
bir damla su vermek kabilindendir. Gönül is
terdi ki, Türk demokrasisinin gelişmesinde te
reddüt ve endişe yerine inkılâpçı bir ruh hâkim 
olsun ve gerek Matbuat Kanununun, gerekse 



diğer bazı kanunların artık cemiyetimizi tazyik 
eden ve milletimizin olgunluğuna nazaran geri 
bir zihniyetin mahsulü sayılacak mahiyet taşı
yan hükümleri bir hamlede ortadan kaldırılsın. 

Arkadaşlar; yürürlükte olan Matbuat Ka
nunu umumi olarak denilebilir ki, demokratik 
ölçülere göre geri bir manzara arzetmektedir. 

Bu kanun gazete ve mecmua çıkarmak isti-
yenlerde lüzumsuz olarak birtakım vasıflar ara
makta, gazete ve mecmua çıkarmak istiyenleri 
ve bunlarda çalışanları da yine lüzumsuz bir sü
rü kayıt ve mükellefiyetlere tâbi bulundurmak
tadır. Yine bu kanunda memnu fiiller sahası 
alabildiğine geniş ve cezalar da maksadı aşar de
recede şiddetlidir. Ayrıca da bu kanunda, usul 
kanunlarının vatandaşa bahşettiği teminatı esas
lı surette zayıflatacak usule mütaallik hüküm
ler de mevcuttur. O kadar ki insan, âdeta müm
kün olduğu kadar az gazete ve mecmua intişar 
etmesinin bu kanunun hedefi olduğu zannı al
tında kalıyor. 

Gerçkten 200 bini geçen münevver nüfusu ile, 
bir çok kazaları ve gazetesi olmayan komşu vi
lâyetleri ile, geniş, bir çevrenin merkezi ve Dev
let merkezi olan Ankara'da bunca yıllardır, bir 
tek gazeteden başkasının doğma ve yaşama imkâ
nının bulunmaması sebebsiz olmasa gerektir. 

îşte bugünkü Matbuat Kanunu bu manzara-
siyle gazete ve mecmua çıkarmanın daha ziyade 
bir nevi amme vazife ve hizmeti olduğu telâkki
sine dayanmaktadır denilebilir. Anayasamız, mat
buat hürriyetini yurddaşm tabiî haklarından ola
rak tanımaktadır, Anayasanın taşıdığı bu ruh 
ile Matbuat Kanununun dayandığı telâkki arasın
da gayet esaslı fark vardır. Aradaki bu fark 
hakla, vazife mefhumları arasındaki farktır. De
mokratik idialleri kavramakta güçlük çeken re-
jimlede yurddaş hak sahibi tanınmaktan ziyade 
ona sadece vazifeler ve mükellefiyetler âmili gö
zü ile bakılır. 

Diğer taraftan, 50 nci madde teklif olunan 
şekilde değiştirildikten sonra dahi bu kanunun 
1325 tarihli Meşrutiyet Matbuat Kanunundan çok 
geri olduğunu teessürle ifade edebiliriz. Meşruti
yet devrinin Matbuat Kanunu, şüphe yok ki, 
bugünkü Anayasamızın ruhuna, yürürlükte bu
lunan Matbuat kanunundan çok daha uygundur. 
Hattâ, bu .eski kanunun gazete kapama hakkın
daki hükümleri bile bugün demokratik bir hamle 
diye vasıflandırılarak teklif edilmekte olan 
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I maddeden de çok daha ileri bir göruşûş mahsulü

dür. Bu iki kanun arasında iarkı belirtmek için 
müsaadenizle bu tasanda teklif olunan 50 nci 
madde ile eski kanunda buna tekabül eden 23 
ncü maddeyi misal olarak mukayese ede
ceğim. Meşrutiyet Kanununun 23 ncü mad
desinde aynen şöyle denilmektedir. 17 nci 
maddede muharrer ceraime tahriki havi neş
riyatta bulunan gazete veya risale hakkında alel
usul ikamei dâva olunmakla beraber Hükümet
çe muhafazai asayiş için lüzum görüldü
ğü halde mezkûr gazete veya risale neticei 
muhakemeye kadar tatil edilebilir. Ancak 
mahkemede, müdürü mesulün beraetine ka
rar verildiği takdirde gazete veyahut risalenin 
tatilinden dolayı müdürü mesulün tazminat tale
bine hakkı vardır. Bu maddede bahis mevzuu 
olan ceraim, müzakere etmekte olduğumuz 50 nci 
maddenin mevzuu olan suçlardır. 

Görülüyor ki, eski kanun gazete kapamak hak
kını Hükümete ancak ve ancak asayişin, muha
fazası için lüzum görülmesi ve hakındadâva açıl
mış bulunması hallerinde vermektedir. Kapanma 
müddeti ise en nihayet muhakeme sonuna kakar
dır ki bu da hiç şüphesiz iki sene süremez. Fakat 
bunun yanında eski kanunun 23 ncü maddesinde 
asıl üzerinde durulacak hüküm son fıkradadır. 
Bu hüküm muhakemede beraet ettiği takdirde, 
şayet gazete veya risale Hükümetçe tatil edilmiş 
ise, mesul müdüre tazminat verilmesini âmirdir. 

Bu hükmün, teklif edilmekte olan 50 nci mad
deye nazaran daha liberal ve demokratik bi^ gö
rüş ve zihniyeti belirtmektedir. Eski Meşrutiyet 
kanununun diğer bütün hücumları ise yürürlükte 
bıüunaıı kanuna nazaran büsbütün ileri bir. zih
niyetin mahsulü olduğunda; şüphe yoktur. 

Burada bilmünasebe arzedeyim; zannediyo
rum, aradan henüz iki.sene geçmedi, memle-
ketde kötülüklerin çok artığı, şikâyetlerin .pek 
yükseldiği sıralarda idi. Dertlere çare. aranır-

I ken matbuat kanununun hükümlerinin daha zi
yade .şiddeitlendirilmesi de akla . geldi. Tâ ki 
kötülükler ve şikâyetler matbuata-, kolay kolay 
aksedemesin. O sıralarda bu maksatla hazırla
nan projenin şimdi, gözden geçirilmesi, zamanın 

I ne çabuk, ilerlediğinin bir delili olarak ibret ve-
I rici olsa gerektir. 

Ellinci maddenin bu tasarı ile almakta oldu
ğu şekle gelince; hiç şüphe yok ki, ellinci mad-

| de eski şekliyle tamamiyle örfi: bir hükmü ihtiva 
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etmekte idi. Gazete ve mecmua kapama hakkı 
HÖfrünıete verilmekte ve bu1 hakkın Hükümetçe 
kullanılması için aranılacak suç unsuru ve tat
bik edilecek ölç! ise şu umûmi sözlerle tâyin 
olunmakta idi. «Memleketin umumi siyasetine 
dokunacak neşriyat» memleketin umumi siyase
ti nedir? Bunu tâyin etmek müşkül ve belki 
mümkün değil... Böyle olunca Hükümet bunu 
iste'diğî gibi anîar'demektir. Böyle umumi söz
ler yurttaş hakkında ceza tatbikmda kıstas ola
bilir mi 1 Bu demektir ki, Hükümet istediği ga
zeteyi istediği zaman mevhum bir ölçüye daya
narak kapatacak ve sonra da Anayasanın yurt
taşlara taTudfği hakları ihlâl edilmiş olmıyacak; 

Bu örfi hüküm yerine yeni tadil ile suç un
surunun tâyini hususunun ceza kanununun sarih 
hükümlerine bağlanması ve gazete kapama hak
kının Hükümetten alınması elbette bir ilerleme
dir. Hususiyle Adalet Komisyonunun gerekçe
sinin kaleme alınmasında ve bu komisyonun 
madde üzerinde yapmış olduğu değişiklikte hâ
kim olan zihniyeti memnunlukla karşılamakta
yız. Bununla beraber yayım vâsıtasiyle işlene
cek suçlar için esasen ceza kanununun ağır cezai 
hükümler mevccut iken birde gazete veva mec
muaları iki seneye kadar kapntılabilmesi hükmü
nün %m maddeye ^de konulmuş olması üikrimizee 
mâfbuat hürriyeti içîn gayet ağrrbii* baskıdır. 
Çünkü bir gazetenin iki sene değil kısa bir za
man için dâhi kap&tîîfhası & gazetenin mahvrna 
kadar giden'MrtMrinfciz olabilir.-

Meşrutiyet Kanunu gazete kapamayı ancak 
asayişin muhafazası lüzumuna bağlamışken tek
lif e^ö&e&tö1 olan madoMe «herhangi bir yayım 
sucundan dolayı mahkeme herhangi bir cezaya 
hükmedecek < oîursa o mahkeme aynı zamanda •• 
bir aydan eksik- olmamak üzere behemehal ga
zetenin k&pftnmasöıâ da hüküm vermek mecbu
riyetindei olacaktıry Tekrar arz^iyörum-, ga
zetenin kapanıp, kapanmamağının tâyini htrsu-
sûn^a ntafhfcfemeye verilmiş brr taktir hakkı yok
tur. &ÜİÎti#seez&ya hükmollunduğu takdirde 
mahklfflıe' te^menaî g a z i n i n kapanmasına da 
MklttîetM«k'«e%î5«»iyeti kar^Sttft&ttfer. 

Httiftsö ârkadiîşlar; MfctfcFtıat Kanununun 
yalnir^tÎJftsei öftdesıâSn <ieği$*İTİlm©si, değil, bu 
kitıwtoın'deaokt«tik^bir rtth'Ve zihniyetle yeni-
baftBfB tanmmi ieabe^rdi . Eftinci mafddenin ta
sarı i t a e t e i f fo-lusa» şekMîıe gelince? bu, es*i-
sme *bakm«ı!6Mt8'mw6eöüi ise de feti ceza olarak 
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iki seneye kadar bir gazete veya mecmuayı ka
patmak hükmünün mevcut olması lüzumsuz ol
duğu kadar da çoğ ağırdır. Onun için bu hük
mü ya tamamiyle kaldırmalı veyahut gazete ka
patmayı hiç değilse meşrutiyet kanununda gö
rüldüğü gibi ancak ve ancak asayişin muhafa
zası zaruretine bağlanmalıdır. Bu hükmün mad
dede kalması matbuat hürriyet ve dolayısiyle ge-

!lişme için çok zarark olur. 
Bundan başka' Matbuat Kanununda olduğu 

gibi; Seçim Kanunununda ve Cemiyetler Kanu
nunda da yapılan değişikliklerde inkMpçı ve 
hamleci bir ruhun değil, tereddüt ve endişenin 
hâkim olduğu görülmektedir. Esasen Anayasa 
rununa uyygnn olarak değişikKkler yapılmak 
üzere Polis «Vazife ve Salâhiyet Kanunu gibi di
ğer kanunların da henüz huzurunuza getirilme
miş olması bu ruh haletini daha ziyade açıkla
maktadır. înkilâpçıhğı ana prensipleri araşma 
almış bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
vasfc kaybetmiş olduğuna mı hükmetmek icabe-
diyo*? 

C. BA31LAS (Gazianteb) — Adnan Men
deres arkadaşımız kürsüye çıktığı zaman ümit 
ediyorduk ki, hiç olmazsa kendilerinin bizimle 
beraber, birçok arkadaşlarmazm kendileriyle 
beraber iştirak ettikleri an 50 nci maddenin bu 
tarzda tadilile-biz de mutabıkız desin ve insin. 

Fakat Adnan Menderes arkadaşım buna bir 
türlü yanaşmadı. Bunun sebebi gayet aşikârdır. 
Seçim arifesinde Meelis dağılırken, bir iki cümle 
ile Matbuat Kanununa, Cemiyetler Ka&anuna ve 
saireye temas ederek bir propaganda söylevi 
vermekten kendisim maalesef alamadı. Bunun 
hakikî sebebine gelince arkadaşlar; memleketi
mizde demokrasi yürüyüş deyince şöyle bir hava 
hâkimdir: Demokrasi demek mutlaka iki parti 
demektir. İki parti demekse mutlaka Halk Par
tisi ile Demokrat Part i demektir. Bu, hâdisenin 
hakikî ruhuna girmemekten ileri gelmektedir. 
Bugün Demokrat Parti, C. H. Partisi ile müca
dele için ayrı bir programla bizim karşımıza çık
mış değildir. Binaenaleyh böyle müstakil ayrı 
bir program taşnrayan Demokrat Parti karsısın
da Halk Partisi ne yaparsa yapsın o porti be-
ğenmiyeeektir. Binaenateyh onun en iyi işkrini 
kötü görecek, onu idare eden adamları da kötü-
liyecektir. Bu memlekette demokrasinin tekâmülü 
yolunda memleket adamlarının sarf ettiği gay
ret sayesinde demokrasinin* gelişmekte olduğunu 
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telâkki edyoruz. Fakat doğan ikinci parti olarak 
karşılamıyoruz. Çünkü hakikî ikinci parti muay
yen bir zümrenin, muayyen içtimai bir zümrenin 
muayyen bir nizam etrafında toplanması ve o 
nizamın fikrini müdafa etmesiyle kurulan parti 
olacaktır. Binaenaleyh, böyle bir parti yoktur. 

Asıl sadede gelince; sanki Menderes arkada
şım geçen otuz, otuz beş hâdiselerini hiç hatır-
lamıyormuş gibi konuştular. Meşrutiyet devri 
bahsettikleri kanunlar zamanında değiknidir, 
Mevlana Rifatlar, Ali Kemallar? Yine ozaman 
da değil midir ki, matbuat yüzünden istanbul'
da doğan anarşi havası? Meşrutiyetten Cumhu
riyete geçerken bu Devlet ağır sarsıntılar geçir
di. Bu sarsıntılarda maalesef matbuatın hiz
meti kadar suçu da oldu. Millî Mücadele yılla
rında İstanbul'da matbuatta karşılıklı tartışma
lar gördük. 

İstanbul'da çıkan öyle gazeteler gördük ki, 
o gazetelerdeki neşriyat hakikaten bazı husus
larda başka dillerle çıkan azlık gazetelerinden 
daha ileri idi. Uzun zaman gitmeye hacet yok, 
bugün İstanbul'dan gelen bir gazeteye baktım, 
isim söylemiyeyim, bizim memleket işlerinden 
bahsederken yine sözü Londra'da çıkan bir ga
zeteye refere ediyor. Kendisini küçük görmek 
hevesinden kurtaramıyan gazeteciler tirajlarını 
artırabilmek için istedikleri gibi yazı yazmala
rına göz yumarak başı boş bırakmağı Adnan 
Menderes arkadaşımız doğru buluyorlar mı? 

Kendisiyle bir noktada beraberim, evet 50 
nci madde değil Basın Kanununun tamamı değiş
melidir. Bir noktada da kendisinden ayrılıyo
rum: Matbuat Kanunu görüşüldüğü zaman bu
nun 35 - 40 senelik Türkiye'deki mazisinin ini
kaslarını da gözönünde bulundurmak lâzımdı. 
Hangi noktalarda faydalı olmuştur, hangi iş
lerde zararlı olmuştur? Binaenaleyh 50 nci 
madde niçin böyle acele ile bir çırpıda kaldırıl
mak yolcuna gidiliyor? Bugün gazeteler iste
diklerini yazamıyorlar mı? Bence bugün böyle 
bir zarurete lüzum yoktu arkadaşlar. 

Arkadaşlar ben Hükümetten şunu istiyorum, 
madem ki 50 nci madde gelmiştir, yeni hazır
lanan Matbuat Kanunda üç dört esasın hazır
lanacak olan yeni kanunda yer almasını istiyo
rum. Matbuat bugün 4 ncü kuvvettir. Nasıl icra 
kuvveti, teşrii kuvvet, kaza kuvveti varsa bir de 
matbuat kuvveti peyda olmaktadır. Bunun ya
pacağı kötülükleri de önliyecek bazı hâdiseleri 
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almak lâzımdır. Büyük sermaye sahipleri mah-
za sermayeleri vardır diye gazete çıkaracak
lar mıdır? Bunun acı misallerini geçenlerde İs
tanbul'da gördük. Efkârı umumiye galeyana gel
di, gazete kapatıldı, nihayet mürettipler aç 
kaldı. Sermaye sahipleri geri çekildi. Ali Ri-
za Türel arkadaşımızın dediği gibi diğer bir ar
kadaşın da söylediği gibi trajm artması için 
sövmek, saymak vasıtasından kurtaracak ayrıca 
cezai değil fakat mâni tedbirler düşünülmelidir. 

Bundan başka arkadaşlar, imzasız çeşit çeşit 
makaleler görüyoruz. Gazete sahipleri müdürü 
mesullerin arkasında oluyorlar. Meselâ Bolu 
mahkemesinde trajı artırmak için Adliye Veki
linin otomobili Boluya gitti mi, gitmedi mi gibi 
günlerce yazıldı. 

Binaenaleyh bugün 50 nci madde çıktığına 
göre, bu tarzda tadil edildiğine göre bizim mat
buat tarihine bakarak, İngilizlerin, Fransızla
rın ve sairenin değil, kendi yakın tarihimizi 
gözönüne getirerek matbuatın iyi çalışması, hür 
çalışması, fakat lekelenmemesi ve başkalarını da 
lüzumsuz yere lekelememesi lâzımgelir. Bütün 
bunları gözönüne alarak iyi bir Matbuat Kanu
nu Hükümetten rica ediyorum. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, tasan hakkın
da söz alimış bulunan Türel, Uludağ, C. Ural ve 
Barlas arkadaşlarımız Ceza Kanununda yapıl
mam lâzrm gelen bazı tadillerin lüzum ve zarure
tinden bahsettiler. Basın suçlarına ait ceza mev
zuatında tadilât gerektiği fikri Adalet Komisyo
nunda da öne sürülmüş Hükümetin bu mevzu 
üzerinde durduğu ve bunun esaslı bir tetkika tâbi 
tutulmakta olduğu Saym Adalet Bakanı tarafın
dan beyan edilmişti. Arkadaşların temennileri 
bu suretle nazara alınmış demektir. Bugün mev-
zuubahis olan mesele sadece ellinci maddenin kal
dırılması ve onun yerine yeni bir hüküm konması 
hususundan ibarettir. 

Sayın Menderes arkadaşımın beyanlarının bir 
kısmı bu 50 nci maddeye taalluk etmekte, bir 
kısmı da Matbuat Kanununun heyeti umumiye-
sini alâkalandırmaktadır. Bendeniz Adalet Ko
misyonu Sözcüsü olarak, Matbuat Kanununun 
heyeti umumiyesini alâkalandıran hususlar hak
kında beyanda, bulunmağa salahiyetli değilim. 
Esasen öne sürdükleri mütalâalar ayrı ayrı in
celenmiş ve metinler mukayese edilmiş olma
dıkça burada hâsıl olan bir ittilâ üzerine hemen 
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bir mütalâa beyanı zannederim esaslı bir tetkikin 
mahsulü, olmak icap eden meclis müzakerelerinin 
ciddiyetine de uygun düşmez. Bununla beraber 
bir hususu kaydetmeden ,geçe«niyeceğim. 

JBir milletvekilinin (bir milletvekiline sual sor
mak hakkı olsaydı, bendeniz, Sayın Menderes ar
kadaşıma şu. suali sorardım: Matbuat . Kanunu 
tadil edildiği şu sırada kendileri komisyona gel
mek zahmetini ihtiyar ,edip te bu fikirlerini bize 
izah etmek lûtf unda bulunsunlar ye bunlan esaslı 
bir tetkika . tâbi tutmak fırsatını bize ver
melerdi haklı olanlar komisyonda Hükümet .te be
nimseyerek tasvibinize . a^zetmek imkânını elde 
etmiş olurdu. (Doğru sesleri). 

Mütalâalarını öyle bir ânda beyan buyurur
lar ki meclis ya bunlan hiçbir tetkika tâbi tutma
dan kabul etmek veyahutta tetkiksdz olduğu için 
zaruri olarak reddetmek vaziyetinde bırakıyorlar. 

' Yalnış anlaşılmasın bu mütalâalarım, hepsi ye
rinde değildir demiyorum. Fakat haklı olanları 

. da varsa bize bu suretle onları kabul fırsatını ver
miyorlar. - Teşrii usullerimiz buna mânidir. Ken
dileri uzun müddet aramızda bulundular. Bu 
usulleri gayet iyi bilirler. Basm Kanununun hey
eti umumiyesine taallûk eden beyanlarını şöylece 
bir geçtikten sonra müsaadeleriyle ellinci maddeye 
taallûk eden ifadelerini cevaplanmaya çalışacağım. 
Sayın arkadaşımın tasarının hakikaten ileri bir 
görüş olduğu hakkındaki ifadelerini eğer yanlış 

jinlanaanijşşam teşekkürle kpj^şılarrm. hakikaten 
tasvibinize, sunulan, bu madde. mevcut maddeyle 

... kıyas] anmıyacak . derecede \değişik. bir hükmü 
^mıaktaJ,ır. Bendeniz bunu yüksek huzurunuzda 
huknki delilleri ve.mesnetleriyle izab.a çalışaça-

, ğım., Yalnız .görüyorum ki. kendileri de biraz te-
,ı:e4düt Jç^ndedi.Tİer. Bazan bu maddeyi tasvip 
buyuruyorlar, bazan tasvip etmiyorlar. Tasvip 
etmedikleri hususlara taallûk eden mütalâaların 
birer birer not ettim, onlarrn her birini ayn ayrı 
cevaplandıracağım. 

Bir kere tasarıya inkılâpçı bir ruhun hâkim 
olmasını isterdim dediler. Tasarmm bugünkü 
hükümlerine nazaran böyle bir ruhu taşıdığı mey
dandadır. Tasarıdan daha ileri hükümler de mev
cuttur. J3^J[ft1İ4çı1in7,bu,meyzu,dfa î en ileri büküm
leri ihtiva ettiği iddiasında değiliz. Fakat arka-

- duşlar, bütün kanunlar mahiyetlerine, zamana 
ve, karşıladıkları ihtiyaçlara göre mütalâa edilme
lidirler. içinde bulunduğumuz zamanı şöyle bir 
gözden geçirecek olursak ellinci maddenin bu-
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günkü haliyle bile vücudunu haklı gösterecek kuv
vetli sebepler pek,alâ bulunablir ye müdafaa 
edilebilir. Bugün kendilerinin ileri demokrasi di
ye vasıflandırdığı . memleketlerde dahi fevkal
âde hallerin icabı olarak bu nevi hükümlere yer 
verilmiştir. Normal zamanların hukuki rejimi 
olduğu gibi fevkalâde zamanların da,kendine hâs 
bir hukuki rejimi vardır. 

Buyurdular ki basm hürriyeti mukaddestir, 
bütün hürriyetlerinin üstündedir. Doğrudur mu
kaddestir, bütün hürriyetlerin üstündedir. Bu 
telâkki bizim anlayışımıza uyan bir görüştür. 
Bu hususta aramızda bir anlayış ve görüş farkı 
yoktur.. Hakikaten basın hürriyeti bütün hürri
yetlerin fevkindedir ve siyasi hürriyetlerin temi
natıdır. Yalnız basın hurriyetinin.de, bütün hür
riyetlerin de üstünde ve ondan da mukaddes 
olan bir mefhum vardır ki t o da memleketin se
lâmeti, milletin ve Devletin bakası mefhumu
dur. (Bravo şeşleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkün en bariz millî hasleti, onu ebediyete 

isal eden yüce yasfı işte bu mefhumu, ani ayış tar
zıdır. Memleketin selâmeti, Devletin emniyeti 
uzaktan yakından mevzuubahis olunca milletin, 
muvafikiyle, muhalifiyle gazetecisinden müvez-
ziine, en kudretlisinden en mütevaziine kadar 
aynı safta çözülmez bir birlik halinde daima top
lanmış olmaları işte hep bu anlayışın bir netice
sidir. (Bravo sesleri) Bu, millî seciyemizin asîl 
bir farikasıdır. Şan ve şeref dolu tarihimiz de 
baştanbaşa onun misalleriyle doludur. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Binaenaleyh basın hürriyeti mütalâa edilir
ken onunla birlikte her türlü hürriyetlerin men-
baı, menşei ve teminatı olan memleket selâmeti 
ve Devlet emniyeti bir arada mütalâa edilmek 
lâzımdır. (Bravo sesleri). 

îşte arkadaşlar, tasarının bariz vasfı da bu
dur. Sözlerimi buraya getirmek için böyle bir 
girişi ihtiyar etmek mecburiyetinde kaldım. Ta
şandaki, ceza müeyyidelerinin konulmuş ^olmala
rının hukuki mesnedi bu izah eylediğim mülâ
hazalardır. Şimdi arzetmiş olduğum bu ana pren-
şipin ışığı altında maddeyi, mütalâa ettiğimiz tak
dirde teklifin tasvir buyurdukları manzarayı haiz 
oJmadıgı; kendiliğinden görülür. Bir defa ihata 
eylediği hükümlere göz atmak kâfidir. Hangi nevi 
suçlar için bu müeyyide vazedilmiştir, hangi nevi 
suçlarda gazeteyi kapatmak yetkisi mahkemelere 
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verilmiştir. Bu hususlar doğrudan doğruya me
tinlere dayanılarak metinlerin veciz ve tered
dütsüz ifadesine hiç bir şey katmadan beyan 
ve izah olunursa teklif olunan metnin hukuk ve 
hürriyet esaslarına ne dereceye kadar uygun 
düştüğü kendiliğinden anlaşılır. 

Müsaade ederseniz, Ceza kanunundaki madde
leri sırasiyle ve aynen okuyayım. Tasarının mü
eyyide altına alındığı hükümler Ceza kanunu
nun ikinci babının birinci ve ikinci fasıllarında 
yer alan hükümlerdir. Bunlar Devletin şahsiye
tine, Devletin emniyetine karşı işlenen suçlardır. 
Bu suçları müeyyide altına almaktan daha haklı 
ve daha müessir bir vasıta ve çare düşünülebi
lir mı ? Müsaade ederseniz tasarının şümulüne 
giren iki faslın herbirinden sırasiyle üç, dört 
madde okuyayım. Menderes arkadaşım bunları 
kâfi görmezse maddelerin okunmasına dilediği 
kadar devam edeyim. 1 nci fasıl, Devletin ar
sıulusal şahsiyetine karşı cürümler madde 125 
Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını 
yabancı bir Devletin hâkimiyeti altına koymağa 

R. KAPLAN (Antalya) — Beşdamgalıya bu
nu da versinler. 

Ş. DEVRİN (Devamla) — Veya Devletin is
tiklâlini tenkise veya birliğini bozmağa veya 
Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklar
dan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmağa 
matuf bir fiil işliyen kimse ölüm cezası ile ce
zalandırılır. 

Arkadaşlar; ölüm cezası tehdidi altında bu
lunduran bir fiilin bunun neşir yolu ile işlen
mesi halinde bir gazeteyi kapatmağa müsait ol
maması müdafaa edilebilir mi ? Arkadaşımın bu
nu müdafaa edebileceğini zannetmiyorum ve et
memiştir de. 

126 nci maddeyi okumuyorum, çünkü yayım 
yolu ile işlenebilecek bir suça taallûk etmemek
tedir. 127 nci maddeyi okuyorum : 

Madde 127. — Yabancı Devletin Türkiye 
Devleti aleyhine harb açması veya hasmane ha
reketlerde bulunması için yabancı ile anlasan 
veya bu maksada matuf fiiller işliyen kimse 
on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Harb vukubulursa, ölüm cezası hükmolunur. 
Hasmane hareket vukua gelirse müebbet ağır 
hapis cezası verilir. 

Arkadaşlar, yabancı bir Devleti, Türkiye 
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aleyhine harbe teşvik etmek, Türk evlâtlarının 
kanının boşyere akmasına sebep olmak müeyyi
desiz mi kalmalıdır, böyle bir durum hürriyet 
fikri ile müdafaa edilebilir bir mefhum mudurf 
Değildir arkadaşlar. Adnan Menderes arkada
şım, geçenlerde Cemiyetler Kanunu sırasında 
beni kürsüye davet etmişlerdi. Ben de bugün 
kendisini davet ediyorum : Gelsin ve bu sualin 
cevabını versin, bu suçlarda gazete kapatılamaz 
desinler, efkârıumumiyedeki sözlerinin mesu
liyetini daha iyi ve kendilerine daha yaraşan bir 
şekilde alsınlar. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, maddeleri okumıya sırayı takip 
ederek devam ediyorum : 

Madde 128. — Türkiye Devletini harb tehli
kesine mâruz kılacak şekilde Hükümetin tasvi
bi olmaksızın yabancı bir Devlet aleyhine asker 
toplıyan veya diğer hasmane hareketlerde bulu
nan kimse beş seneden on iki seneye kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer harb vukua-
gelirse, müebbet ağır hapis cezası ile cezalandı
rılır. 

Bu suç müeyyide altına alınmamalı mıdır? 
Lütfen beyan buyursunlar. 

Geçelim öbür fasla. İkinci fasıldaki madde
leri de sırasiyle okuyorum : 

İkinci fasıl madde 146 dan başlar : 

Madde 146. — Türkiye Cumhuriyet Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kıs
mını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve kanun ile 
teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıs
kata veya vazifesini yapmaktan mene cebren te
şebbüs edenler idam cezasına mahkûm olur. 

Bu maddenin zannederim gazeteyi kapatmı-
ya mahal vermesi hiçbir suretle aşırı görülemez. 

Madde 147. — Türkiye Cumhuriyeti İcra Ve
killeri Heyetinin cebren ıskat veya vazife gör
mekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyle
yenlere idam cezası hükmolunur. 

Devam ediyorum: 

Madde 149. — Herkim Hükümet aleyhine 
halkı silâh veya uyuşturucu yahut boğucu veya 
yakıcı gazlar veya patlayıcı maddeler kullan
mak suretiyle isyana veya Türkiye ahalisini bir
biri aleyhine silâhlandırarak mukateleye teşvik 
eylerse 20 seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Devam edeyim mi? (Kâfi sesleri) 
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İşte arkadaşlar, bizim müeyyide altına al

dığımız suçlar, bu neviden suçlardır. Bunların 
müeyyide altına alınmasını basın hürriyeti mef
humu ile savunmaya imkân yoktur. 

Gelelim arkadaşımızın diğer itirazlarına, bu
yurdular ki, hiçbir yerde basın kanunu yokmuş. 
Sayın Yalçın üstadımız böyle bir beyanda bu
lunmuşlar. Bendeniz Sayın üstadın bundan ne 
kastettiğini anlayamadım. Çünkü kendilerinin 
derin kültürleri, anlayışları ve beyanlarına ver
dikleri ehemmiyet bunun herhalde bir mânası ol
masını gerektirir. 

Sayın Hüseyin Cahit Yalçın'm yazdıklarının 
ve söylediklerinin doğruluğuna ve ciddiyetine 
kendi sözüm kadar inancım vardır. Bunun baş
ka bir mânası olduğu şüphesizdir. Herhalde 
matbuat suçlarına taallûk eden matbuatı alâka
landıran hükümleri muhtevi ayrı bir kanun yok
tur, mânasını ta.zammun etmiyeceğini sanıyorum. 

Basın ve Yaym Umum Müdürünün bana şim
di gönderdiği liste Matbuat Kanunu olan birçok 
memleketlerin ezcümle, İsveç'in ve Fransa'nın 
ismini ihtiva ediyor. Bizzat Adnan arkadaşım, 
Fransa Kanunundan bahsettiler. Yanlış anla
mış isem, aflarını rica ederim. Binaenaleyh Ba
sın Kanunu vardır, yoktur meselesi, yine hür
riyet mefhumunun koruyucu veya izale edici bir 
husus olarak ileri sürülemez. 

Arkadaşımız bir mukayese yaptılar, dediler 
ki, meşrutiyet kanunu dahi bundan daha ileri bir 
bükümü ihtiva etmektedir. Bilmem fikirlerini 
anlamış mıyım1? (öyle sesleri) Bizzat kendile
rinin okuduğu metne nazaran muhafazai asayiş 
için gazete ve idarenin emriyle kapatılıyor. Ar
kadaşlar, muhafazai asayiş mefhumu ne kadar 
müphem, ne kadar gayrivazıhtır. Bunun her 
türlü tağyire, her türlü suiistimale ne kadar ge
niş yer verebilen bir mefhum olduğu bilmem 
izaha muhtaç bir keyfiyet midir? (Doğru sesleri). 

O kadar ki, muhafazayı asayiş mefhumu bi
zim kaldırmak istediğimiz ellinci maddenin ya
nında çok daha geniş ve çok tehlikeli bir mad
dedir, izah edeyim: 

Ellinci madde bir defa memleket umumi siya
setinden bahistir ve bu salâhiyeti Bakanlar Ku
ruluna vermiştir. Yani memleketin umumi si
yasetinden mesul olan bunun hesabını daima 
Millet Meclisi huzurunda vermeğe mecbur olan 
bir teşekkül bu yetkiyi haizdir. Bir de muha
fazayı asayiş gibi hiçbir hukuki mesnedi olmı-

yan, hududunu müntehasmı ve menşeini tayine 
imkân bulunmıyan bir salâhiyetimutlak idarele
rin siyasi edebiyatında yer alan muhafazayı asa
yiş formülünü sayın arkadaşımızın bize bir hür
riyet formülü olarak sunmasında bendeniz eza 
duydum. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Arkadaşlar, hürriyetin müdafaası kadar gü
zel bir iş ve vazife tasavvur edilemez. Fakat 
bu, çok hassas ve çok nazik bir mevzudur. İyi 
ayarlanmazsa bizi tam istediğimizin aksi netice
lere vardırır. Zannediyorum ki, Sayın Mende
res arkadaşımın ellinci maddeye taallûk eden 
sözlerinin hepsini cevaplandırmış bulunuyorum. 
Noksan cihetleri varsa lütfen ihtar buyursunlar, 
onları da tamamlamağa çalışayım. 

Komisyon adına müdafaa ettiğim tasarıyı ge
ri kelimesiyle vasıflandırdılar. Kendilerinin bi
ze bir örnek, bir hürriyet formülü olarak sun
dukları muhufazai asayiş sebebiyle gazete ka
patmayı, tasarı ile kıyaslanamıyaeak kadar geri 
bir esas olduğunu müsaadeleriyle beyan etmiş 
olayım. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, hülâsatan söylemek lazımsa, ba
sın hürriyetini anlayışımızda bir görüş farkı 
yoktur. Bu Büyük Millet Meclisinin hürriyeti 
anlayış tarzıdır. Fakat basın hürriyeti ile bir
likte memleketin salâmeti, Devletin ve milletin 
bekası mefhumu vardır ki, onun da daima her-
şeyin üzerinde tutmak lâzımdır. (Alkışlar) 

A. E. TÜREL (Konya) — Muhterem arka
daşlar; sayın Adnan Menderes'i dikkatle mümkün 
olduğu kadar bitaraf bir şekilde dinlemeğe ça
lıştım ve acaba bu tasarıda hukuk esasla
rına olsun, hakkaniyet ve adalet kaidelerine 
olsun ve umumi olarak basın hürriyetine ol
sun, aykırı bir nokta var mı ? Bu hususta bi
zi tenvir eder mi diye bekledim, fakat intizarım 
boşa çıktı. Bilhassa mütalâalarını kuvvetlendir
mek için ileriye sürdükleri mucip sebepler, 
bir parti namına konuşan bir arkadaşın ileri 
süreoniyeceği mütalâalardır. Bir Milletvekili 
olarak insan yanılabilir ve herhangi bir müta
lâa ileri sürebilir. Fakat bir partinin mesu
liyetini üzerine alarak o parti adına B. M. Mecli
sinde ve efkârı umumiye önünde konuşan bir ar
kadaşın hakikatlere, ciddiyete daha fazla ehem
miyet vermesi lâzrmgelir. Şimdi bu mülâhaza
nın sebeblerini arzedeceğim ve söyledikleri
ni birer birer teşrih ederek, mümkün oldu
ğu kadar objektif kalmağa gayret edeceğim. J 
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Evvelâ' sâyiri Yalçın rakadaşımizm gaze

telere yaptığı beyanattan bahsettiler. Yal
çın muhterem bir arkadaşımızdır, ve benden 
evvel söz söyliyen Sayın Şlnasi Devrinin de 
ifade buyurdukları gibi sözlerine kıymet ve
ren, dikkât eden mesuliyetini müdrik bir ar
kadaştır. Samimiyetine tamamiyle kani oldu^ 
ğumuz Yalçın çok muhtemeldir ki kîsa bir 
teflkrk seyahati esnasında incelemelerini iyi 
yapmamış olsun. Bundan önce arz ettiğim ve 
kendilerinin ifade ettikleri Fransa 'da 1881 ta
rihli matbuat kânunu halâ yaşamaktadır. Yal
nız 1936 tarihinde bugünün icablarına uyabil
mek için bazı tadiller görmüştür. Arkadaşını 
İsveç kanunundan bahsettiler. Ben faşizm dev
rinden evvel italya'da da bir matbuat kanunu 
nu olduğunu ilâve edeceğim. Bunun dışında 
benim bilmediğim başka memleketlerde de 
böyle' kânunlar olsa gerek hiç matbuat kanunu 
yapmamış ve matbuat suçlarını matbuatın ça
lışmasını umumi hükümlere bırakan memleket
ler de vardır. Fakat bunun dışında bir çok 
memleketlerde de vardır ki Matbuat rejimini 
ayrı bir kânuna bırakmışlar ve matbuat suç
larını da ceza kanununa koymuşlardır. Fakat 
her' halde matbuat suçları için ayrı bir re
jim vardır. Binaenaleyh en demokrat devlet
lerde matbuat kanunu olmadığı halde bizde 
bulunması fikir hürriyetine bir baskıdır yo
lundaki sözleri hakikate hiç bir veçhile uy
maza 

arkadaşlar , ifadelerinin bir noktasında 
dediler ki, Matbuat kanunun, bu kadar tenkit 
e'dfleû Matbuat kanunun, yalnız ellinci madde
si değiştiriliyor, altmış küsur madde bu fikir 
baskısı halinde kalıyor.. Altmış küsur maddesi
nin niçin baskı halinde olduğunun delillerini 
söylemediler. Fakat ben bunların bir baskı ol
madığını, herhangi bir demokrat memlekette ka
bul edilecek maddeler alduğünu arz ve izaha 
çalışacağım. 

Arkadaşlar, matbuat, biraz evvelki konuş
malarımda da temas ettiğim veçhile, her mes
lek gibi bir nizam altına alınması ieabeden 
bir meslektir. Çünkü umûmi efkâr önünde çalı
şan ve tesirleri çok büyük olan, hatta, malûm 
olan tâbirile, bugün dördücü kuvvet sayılan bir 
mesleki mahsustur. Gördüğü hizmet de âmme 
hizmetidir. Nasılki doktorluk, eczacılık, avukat-
ljîk ayrı bir kanun isterse bu mesleğin icra tar-
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zı da bu meslek mensuplarının vazifelerini kötü 
kullanmalarına karşı ayrı bir nizam içinde tes-
bit edilmelidir. (Bravo sesleri j . 

Meselâ Matbuat Kanununda baskı diye sık 
sık ileri sürülen ruhsat usulünü ele alalım. Ar
kadaşlar, Matbuat Kâmmu elimdedir. Ve iddia 
edebilirim ki, bir hukukçu olarak tam bir kana-
atla söyliyebilirim ki, buradaki ruhsat keyfi 
ve mutlak bir ruhsat salâhiyeti değildir. 17 nci 
maddeyi okursak görürüz ki, en büyük mülkiye 
âmiri beyânnameyi aldığı zaman o beyanname
de gösterilen kayıtların ve izahatın hakikata 
uygun olup olmadığını ve gazete çıkarmak isti-
yenlerde kanunun aradığı vasıfların bulunup 
bulunmadığını enkısabi r zamanda tetkik edecek 
ve bunların mevcut olduğunu görürse gazetenin 
çıkmasına mecburi olarak müsaade edecektir. 

Yani bu salâhiyet idare âmirlerine tanınmış 
keyfi ve mutlak bir salâhiyet değildir. Nasıl ki 
avukat olmak istiyen bir adamdan, baro hukuk 
diploman var mı, muayyen stajları yaptın mı 
diye sorar ve bunun vesikalarını aldıktan sonra 
baroya kaydederse, buradada vaziyet mevfirt-
tur. 

Arkadaşlar; eczacılık, doktorluk da böyle 
kayıtlara tâbi değil midir? Bunlar âmme men
faatini ilgilendiren işler olduğu için bir takım 
kayıtlara tâbi tutulmaları tabiidir ve bunlar 
hürriyeti tahdit edici şeyler değildir. Bir dok
tor, insanların hayatı üzerinde uğraşır. Bir ga
zeteci ise, insanların fikirleri üzerinde, cemi
yeti fikirleri üzerinde tasarrufta bulunur. Bina
enaleyh bu kadar büyük silâha sahip kuvvetli 
bir meslek sahibinde o meslekin bir takım va
sıf ve şartlarının bulunmasını istemek bir ce
miyetin zaruri bir nizamı icabıdır: 13u kânun 
bulundukça adeta memlekette fikir hürriyeti 
yoktur, dediler. Fikir hürriyetinin baskı altın
da bulunduğunu söylemek sureti ile"bunu ifade 
etmek istediler. 

Arkadaşlar; kişi dokunulmazlığı da Anaya
sanın, Türkler için tanıdığı bir haktır. Fakat 
bu hak kendi hudutları içinde kullanıldığı müdd-
detçe muteberdir. Bir insan sokakta birini ya
ralarsa yahut öldürür, yahut onun cebinden cüz
danını çalarsa o adamı cezaevine koruz. Bunu 
cezaevine koymamız, kişi dokunulmazlığına mü-
nafi bir hareket midir ? 

Bunun gibi kendilerine kanunun çizdiği hu
dutlar içinde fikir hürriyetini yayın yolu ile 
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kullanmak salâhiyeti verilmiş insanlar bu hudu
dun dışına çıktıkları zaman elbetteki bir takım 
müfeyyi'deler ile' karşılâşmalıdırlar. Aksi takdir
de cemiyette nizam değil fert hürriyeti diye 
anarşi hâkim olur. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, verdiğim' izahatta temas ettikle^ 
ri diğer'bir noktanın da cevâbını bulmak müm
kündür zannederim. Meselâ, Usul hükümlerini 
niye Matbuat Kanununa koymak- lâzımdır, de
diler. Arkadaşlar, basının kendine göre özel
likleri vardır. Gene tekrar ediyorum, her mes
leği, o meslek mensuplarının icraatı sırasında 
tâbi olacakları birtakım usul, kaide, kayıt ve 
şartlara raptetmek lâzımgelir. Bundan dolayı 
basınla da âmme işi sayılan vazifesini görürken 
tâbi olacağı şartların ayrı bir kanunla tesbit 
edilmiş olmasını gayet tabiî görmek1 lâzımdır ve 
fazla olarak basın hürriyetinin kötü kullanılma
sı yüzünden işlenecek suçlara ait usul hüküm
lerinin ayrılmasını ieabettiren ciddi bir sebep de 
bu suçlannrn efkârı umumiyede yaptığı'tesirle
rin uzun' zaman devam etmiyeeeğidir. Müeyyide 
kısa zamanda tatbik edilmelidir. Dâvanın kısa 
bir müruruzamana tâbi tutulması mecburiyeti, 
basının mahkemeye intikal etmiş bir dâva üze
rinde neşriyat yapmaması, basının neşriyatın
dan suç sayılmıyanların neler olabileceği gibi 
hükümlerin doğrudan doğruya Basın Kanu
nunda bulunması lâzımdır. Çünkü basının özel
likleri icabıdır. Arkadaşlar, basın hürriyeti 
Türklerin tabiî haklarındandır. Basta Kanuniy
le bu.hürrivet ortadan kaldırılıyor gibi telâkki 
edilmektedir. Halbuki Anayasa tetkik edilirse 
bir 77 nci maddenin mevcudiyeti görülür; Bu
rada, matbuat kanım dairesinde serbesttir, de
nilmektedir. îşte basının, Türklerin tabiî hak
kından olan basın hürriyetinin serbestisi kamm-
la tâyin edilecek diyen bu madde dolayrsiyledir 
ki bu kanünçıkarılmıştır. 

Arkadaşlar, 1325 tarihli kantara bugünkü 
Basın Kanunundan daha ileri bir kânun olarak 
tasvir ettiler. Bu mütalâanın isabetsizliğine Şi-
nasi Devrin arkadaşımız bir bakımdan cevap 
verdiler, ben diğer bir bakımdan cevap arzetmek 
istiyorum. 

1325 tarihli kanü'ft muhafazai asayiş müiâ-
hazasiyle mahkemelerin gazete kapatacaklarını 
âmirmiş. Muhafazai asayiş meselesini bir tara-
*fa bırakıyorum. Fakat tazminat meselesi. l5§er 
her işlenen suçtan dolayı mahkemeye verilen bir 

-m 
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adanv sonradan beraet etti diye' tazminat verme 
usulünü kabtıl etmek cemiyeti içinden çıkılmaz 
bir! hale1 koyar. Diğer Devletler kanunlarında 
da böyledir. BizimJ kanunlarımız da bu tazmi
natı kabul etmemiştir. Bir adam suç1 işledi iddi-
asiyle mahkemeye* verilir, fakat beraet ederse 
mevkuf kaldığı müddetten dolayı o adamın za
rarı hiçbir1 veçhile tazmin edilmez, edilemez. 
Bönün tazminine maddeten imkân' yoktur. 

Arkadaşlar; mahkemelerin gazete kapamaları 
ağtr bir htt-fcumdftr; dediler: Şinasi arkadaşım, mah
kemelerin1 ne gibi suçlardan dolayı gazeteleri ka
pamak- salâhiyetim haiz olacaklarını tebarüz et
tirmek suretiW bu idd iana aksinin delillerini 
ortaya koydular. Ben bir şey daha ilâve edeyim; 
bizim matbüatlmjzife Ceza kanununun a bab ve 
fasıllarında yazılı' olan suçlan hiçbir zaman- işli-
yecekSörine-kanaatim olmadığı için bu madde
nin kıymeti nazarî olmaktan ileri geçmiyecektir, 
kanaatindeyim. Onla* öyle suçlard# ki cemiye
tin ve Devletin varliğina ve1 bir nizamına- engel 
olan1 suiglari işliyenler hakkımda tatbik edilir. 
Meselâ ihtilâl, B. M: Meclîsini ıskat, îcra Vekil
lerini vaaif e görmekten menetmek, ne bileyim, 
ansrşistöfc esasına göre- bir rejim- kurmak için 
şiddet kaHmamak gibi -suçlar bu memlekette zan
nediyorum ki hiçbir vatandaş taraf mdan olmadı
ğa gibi' matbmat vajatasiyle< de irtikâp edikniye-
cefctir. Bw itibarla kianunun hukuki bir rejim 
içinde gazete kapanması için koyduğu şartlar ve 
sebebler tatibkatta büyük bir kiymeti haiz de
ğildir: d-önül isterdi ki diğer bazı meslek suçları 
da bo-maddennî' içine alınarak bu suçlan işli-
yetiterii^ gazetelerini de muayyen bir zaman için 
kapatfiraid siMhiyeti mahkemeye verilmiş ol-
sıra*.- Be» >bw&u< noksan burayorum. Nihayet mad
de hsıkuki bifi rejime tesir ediyor. 

Arkadaşlar^ Muayyen suçlardan dolayı gazete 
k#patmafe yetkisinin mahkemelere verilmesini 
hukuk bakım-mdan-, ceza hukuku bakımından hak
lı ve-zaruri gösteren diğer bir ilmî sebeb daha 
vardır; Odft meslek suçlânna karşı meslek ve 
sanatın tatili icrası cezasını vermenin ceza naza
riyatındarartttfcd bir usul obftastdir. Meselâ tica
ret yaf&n birisi diğer bir ticarethane Ceza ka-
möfttö tâyin ettiği hâllerdenmeslekî ve sanatını 
icî* netdceSkıde herhangi bir suç-işlense çok defa 
f&r'i efeza olarak o mesleki yapmaktan muayyen 
bir zam&ri içm' menedilir. Burada vaziyet terna-
men aynidir. Gazeteci gazetesi ile işlediği muay-
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yen suçlardan dolayı mahkûm olmuştur, mah
kemeye verilmiştir. Bu bir meslekî suç olduğu 
için aslî cezadan başka gaztesi de kapanır. Bunu 
hukuk bakımından gayri tabiî görmek için hiçbir 
sebep yoktur. 

Hulâsa arkadaşlar, huzurunuza gelen tasarı, 
Şinasi arkadaşımızın tebarüz ettirdiği gibi, Hükü
mete, iç ve dış politika meselelerinden dolayı, 
gazete kapatmak yetkisini veren madde yerine 
bu yetkiyi muayyen ve gayet mahdut suçlardan 
dolayı mahkemelere vermeyi istihdaf eden bir ta
sarıdır. Bugünkü 50 nci maddeye yapılan itiraz
ların mesnedi hakkında tekrar söz söyliyerek 
vaktinizi alacak değilim. Fakat notuma işaret et
miştim, arzedeyim. Muhafazayı asayiş mülâha-
zasiyle gazeteleri kapamak salâhiyetini mahkeme
lere vermektense memleketin umumi siyasetini 
idarede yetkili bir heyet olan Bakanlar Kurulu
na bu salâhiyeti vermek her halde hak bakımın
dan da mantık bakımından da daha yerinde olur. 

Binaenaleyh Matbuat kanunu, 325 tarihli Mat
buat kanunundan geri telâkki etmeye hiçbir hak
ları yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

F . F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Arkadaşlar, 
evvelâ meşrutiyet ile yapılan mukayese üzerinde 
duracağım. Sayın Şinasi -Devrin arkadaşımız 
mühafazai asayiş tâbirinin mevcut olan 50 nci 
maddedeki umumi siyaset tâbirinden daha çok 
salâhiyet verici bir konu olduğunu ifade buyur
dular.. Bu mütalâalarına iştirak ederim. Bunun 
için bu kısmı geçiyorum. 

Yalnız meşrutiyetten bahsedildiği zaman o 
kanunun mütemadi bir idarei örfiye mekanizma
sı içinde yaşamış bir kanun olduğunu da hatır
lamak lâzrmgelir. O kanun birgün bile idarei örfi-
yesiz yaşamamıştır. Meşrutiyetin devamı müd-
detince idarei örfiye mevcuttu. Bizim bugün 
İstanbul'da idarei örfiyemiz olduğu halde bir tek 
gazetenin kapandığı vâki değildir. Binaenaleyh 
bitaraf olarak vaziyeti mütalâa ve mukayese 
ederken meşrutiyetle yapılan bu mukayesenin 
Cumhuriyetin lehine olduğunu kabul etmek lâ-
zımgelir. 

50 nci maddeye gelel:m. 50 nci maddeyi tek
lif eden zannediyorum'ki, Demokrat Partinin 
Lideri olan Sayın Celâl Bayar 'm Başbakanlığın
daki Hükümet tarafından bu teklif yapılmıştır. 

Bendeniz, Sayın Atıf Tüzün'ün, İçişleri 
Komisyonu raporunda yazdığı şerhi doğru bu
lanlardanım. Yani geçenlerde, Demokrat Par-
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1 ti mensuplarından bir arkadaşa da söyledim. Bu

nun, memleketin her türlü vaziyet karşısında 
her türlü ihtimalat karşısında, Hükümetin elin
de bir silâh olması lâzımdır. Memleketin mev
cudiyetine karşı cephe almış olan ve kurşundan 
daha ağır yazanlara karşı bu silâhın olmaması 
mesuliyetini, mesuliyeti mâneviyesini deruhde 
eder misiniz? Dedim. 

Arkadaşlar, tereddüt ve endişeden bahsetti
ler, tereddüt ve endişe mevcut değildir. Bilâ
kis cesaretle yapıyoruz. Güvendiğimiz için ya-

I pıyoruz. Tereddüt ve endişemiz olsaydı, şahsan 
bunun tadiline taraftar olmazdım. 

Çünkü açık arzedeyim; mesele, bir parti 
meselesi değildir, Türk milletinin mevcudiyetini 
elinde tutan Hükümetin elinde bir silâh olmak 
lâzımdır. Her ihtimale karşı o silâhın anında 
işlemesi lâzımdır. Kuvvei adliyenin değil, mem
leketin mevcudiyetine dakikası dakikasına hâ
kim olan kuvvetin elinde böyle bir silâhın mev
cut olması lâzımgelir. Elinci maddeye ben ta
raftarım arkadaşlar. Fakat madem, ki Hükü
met bunun tadilini münasip görüyor, partimiz 

I de bunu uygun buluyor, bu bakımdan ben de 
I bu konuya iltihak ediyorum. Fakat tekrar ar

zedeyim; buyurdular ki, tereddüt ve endişeli bir 
hava altında hareket ediliyor. Asla.. Cesaretle ha
reket ediyoruz ve korkmadan yürüyoruz. (Bravo 

I sesleri.) Binaenaleyh bu noktada hiçbir tereddü
dümüz hiçbir endişemiz yoktur. 

Geçen gün bir arkadaşımız, kifayeti müza-
I kere teklif edildiği ve kabul edildiği için ben 

bu nokta üzerinde duramadım; memleketin 
Cumhuriyet Halk Partisinden soğuduğunu ifade 
etti. Bir milletin takdirinin muhafazasını anla
mak için en büyük miyar seçim değil midir? 
Belediye seçimlerinde samimiyetle herkes imza
sını atmak suretiyle dünyada bu kadar tevsik 
olmaz imzasını atmak suretiyle bu partiye karşı 
âzami itimadını göstermedi mi? (İmza yok ses
leri . Intihabata iştirak etti. Karıştırmayınız 
zihnimi ben ne dediğimi biliyorum. İmzalı pus-
lalar atılmadı, zabıt varakasını imza ettik, her
kes muntazam surette attı. Millet Cumhuriyet 
Halk Partisinden soğumamrştır. Bu memlekette 
hürriyet, demokrasi ve emniyeti temin bakımın
dan liyakat gösteren ve memleket mukaddera
tını emniyetle eline teslim edilecek bir parti 
olarak Halk Partisini görmektedir. (Alkışlar). 

1 Arkadaşlar; meşrutiyeti biliyoruz. Tecrübe 
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edilmemiş insanlara herhangi bir zaman memle
ket teslim edilemez. Memleketin emniyetini 
tehlikeye düşürecek bir hareketi Türk milleti 
yapmıyacak kadar uyanıktır. Böyle bir düşün
ce mevzuubahis değildir, millet ne istediğini bi-
liyor ve ne yaptığını biliyor. Burada fırkalar 
mevzuubahis değildir arkadaşlar, tş daha nazik
tir, daha derindir. Okuyun Ulus gazetesini. 
Ecnebi matbuatından bir kısmmm memleketin 
en küçük hâdisesini ne suretle istismar ettiğini, 
nasıl memleket te demokrasi yok dediklerini 
orada görüyoruz. 

Arkadaşlar; bilhassa demokrat arkadaşlar, 
emin olunuz ki, siz de mevki iktidara gelseniz, 
millî duygularınız mevcut olduğu için onlar si
zin de aleyhinizde yazacaklardır. Hasmın he
defi, memleketin duygusu, millî mevcudiyeti, 
milli esaslarıdır. Amma buna vesile vermemek 
lâzımdır. Belediye intihabı şöyle olmuş, böyle 
olmuş. Arkadaşlar, dünyanın ne tarafında bun
dan dürst belediye intihabı olur? Bendeniz san
dık başlarına gittim, gördüm. Soruluyor, imza
sını atıyor ve kendi ihtiyar ve iradeleriyle vatan
daşlar istediği puslayı sandığa atıyor. Bunun 
hilâfma en küçük bir hâdise var mıdır? Bu mem
leket halkı pekâlâ şikâyet etmesini biliyor. En 
küçük birşey için mahkemelere müracaat etme
sini biliyor. Böyle bir hâdise vâki midir? Bina
enaleyh tereddüt ve endişe yoktur, soğuma yok
tur, bilâkis millet masum hissiyle, asîl duy-
gusiyle Partimize olan tam bir güvenle tam bir 
inanla mukadderatının sarsılmaz bir vaziyette 
olmasmı istiyor. 

Sonra, ne istiyorlar? Samimi arzedeyim, an
layamadım, ne istiyorlar? Sayın arkadaşım, es
ki Grup İdare Heyeti âzası arkadaşım Adnan 
Menderes'in ne istediğini anlayamadım. Ciddi 
arzediyorum, ne istediğini anlayamadım. 

Matbuat hürriyetini nasıl yapalım? Arka
daşlar rica ederim, bugün Vatan gazetesini ala
lım, Yenisabahı alalım, Tasviriefkân alalım. 
Bundan fazla ne yazabilirler? Aklım almıyor. 37 
senedir, ilânı meşrutiyetin birinci gününden iti
baren doğru dürst okuduk şu gazeteleri. Ne dî -
yorlar. Serbestinin neşriyatını mı istiyorlar, 
Volkan gazetesini istiyorlar. Hani 31 Mart günü 
«Meşrutiyetimizi refetmek yedikudreti şahane-
nizdedir» diyen Volkanı mı istiyoruz? Bundan 
daha fazla serbestiyet olmaz arkadaşlar. Kö-
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tülükler aksetmiyormuş. Hangi kötülük akset
miyor? Hangi kötülük? Aksedecek kötülük ol
mayınca kötülük mü icadedelim de aksettire
lim? (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bu işin tahlilini yaparken objek
tif olmalıyız ve ne yaptığımızı bilmeliyiz. Ben
deniz bu. sözleri şu maksatla söyliyorum. Her 
konu ayrı ayrı sui istimal ediliyor, arkadaş
lar tarafından yanlış anlaşılmasın, bu memle
ketin varlığını yıkmak istiyenler her hâdiseyi 
istismar ediyorlar. Memleket aleyhine, Türkiye 
aleyhine, Türk mileti ve Devleti aleyhine istis
mar ediyorlar. Ben buna meydan vermekten 
endişe ederim. Bütün vatanperver kalbleri bunu 
daima nazarı itibare almağa davet ederim. Dâ
va ne Cumhuriyet Halk Partisi davasıdır, ne De
mokrat Parti davasıdır. Dâva, mukades, müba
rek Alsancağı üzerinde dolaşan asil Türk mille
tinin mevcudiyeti, bekası ve daima yaşama>sı 
davasıdır. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

A. MENDERES (Aydın) — Muhterem arka
daşlar ; Muhalefetin sesini sükûnetle, sabırla 
dinlemek lütfünü gösterdiğinizden dolayı Yük
sek Heyetinize teşekkürlerimi sunarım. 

İkinci olarak, benden sonra, bana cevap ver
mek üzere söz alan arkadaşlarım gayet na
zik ve usullü olarak cevap vermiş olmaların
dan dolayı kendilerine ayrıca teşekkürü bir borç 
sayarım. 

Cemil Barlas arkadaşım, burada söz alma
mı bir intihap propagandası vesilesi olarak 
vasıflandırdılar. Kendileri heyecanlı bir arka
daşımızdır. Bazan heyecanları kendisini belki 
bahsettikleri hududun ötesine götürür. Kendi
leri böyle mi söylediler, tâyin edemedim. Böy
le söylemiş olmaları lâzımgelir. Çünkü burada 
söz alan bütün arkadaşların aynı ittihamı yük
lenmeleri icabeder. Hattâ kendileri acaba in
tihap propagandası için mi söz.almış bulundu
lar? 

Saym Türel arkadaşımız dediler ki, bir par
ti adma söz alan arkadaş, o partiyi sözleriyle 
bağlamış olacağı için sözlerinin hakikate teva
fuk eder olmasına dikkat etmiş olmalıdır. Ha-
kikten kendileriyle beraberim. Hattâ konuş
malarımda mensup olduğum partiyi ilzam edici 
neticeler çıkabileceğini bildiğim için, takdir 
ettiğim için, daima yazılı olarak konuşmak iti
yadını edindim. Bu yazılı ve dikkatli konuşma-
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mn hakikate tevafuk etmemesi bakımından men
subu bulunduğum Partiyi .ilzam. edecek veya 
küçük düşürecek ve hakikate uymayan, söz söy
lemiş olmak durumuna düştüğümü sanmıyo
rum. Bu iddialarının delili olarak dediler ki, 
Avrupa'da demokratik memleketlerde Matbuat 
^anunlan yoktur demiştim; ve bu sözüm hakika
te uygun değilmiş demek istediler; Halbuki 
bendeniz konuşurken dikkat etmemişler. Ben
deniz sâdece Hüseyin Cahit Yalçın'm sözlerini 
naklederek, dedim ki, Avrupa'nın birçok de
mokratik memleketlerinde Matbuat kanunu 
adiyle hususi bir kanun olmadığını Hüseyin 
Cahit Yalçın ifade etti. Bana. cevap veren ar
kadaşlarım îsveç 'ten bahsettiler, ve Faşizmden 
evvel1 İtalya'da vardı dediler, Fransa'da oldu
ğunu söylediler. Bendeniz garp memleketleri
nin hiçbirisinde hususi matbuat kanunu yoktur. 
demedim. Yanlış anlamışlar. Birçoklarında 
yoktur dedim. Derhal ilâve ettim ki, biz'Mat
buat Kanunu olmasını iltizam ediyor değiliz. 
Binaenaleyh, bu suretle.beni, hakikaten uzaklaş
mış ve mensup bulunduğum Partiyi ilzam etmek 
durumunda buluriduramazlar. 

Tekrar bana atfettiler; Basın Kanununun 
mevcudiyeti,' hürriyeti .ortadan kaldıran bir se
beptir. Demişim. Bendeniz böyle söylemedim. 
Basın kanunları mahiyeti ve ihtiva ettiği hükme: 
göre bazan hürriyeti kaldırabilir, yahut t a hür
riyetleri teyit edecek kuvvette olabilir dedim. 

Bana atfettikleri bir «özü de bu suretle doğ
rul amış oluyorum. Usul hükümlerinin Matbu
at Kanununda dereedilmiş olmasını,, vatandaş
lara Usul kanunlarının bahşetmiş olduğu; temi
natı zayıflattığını ifade etmiştim. Kendileri (de
diler ki ^berhususv kanunun < kendine göre icap
ları vardır, bu icaplara uyularak o;kanuna 
hususi hükümlerin konulması lâznngelir. Ben
deniz yalnız şurasını İfade etmekle iktifa .ede
ceğim, Matbuat kanunda usule dair olan- hü
kümler arasında Temyiz Mahkemesinin salâhiye
tini tahdit edici hükümlerde mevcuttur. Bu 
kadarmı söylemekle, usul bahsindevJfcanunda...ileri 
gidilmiş.olduğunu ve vatandaşia^ul kanunları
nın verdiği teminatın zayvflfttitopş .olduğunu 
ifade etmiş olduğ»mu zannediyorum.' 

Sayın Şinasi Devrin artadAŞflîi, üadelerini 
ikiye ayırdı: 

'Bir kısmı kanunun hey eti. ftmumiyesi. hakkın
da diğeri de 50 nci -madde h a k t o d a >ve dediler 
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.ki, 50 nci madde hakkında cevap vereceğim 

50 nci madde hakkında bana cevap. verirken 
: heyeti .umumiyesine taaUûk eden kısımları da 
.karıştırarak,, cevaplandırdılar Bu ellinci madde 
hakkında benim söylediğim-kapama cezasının kal
dırması , hakkındaydı- Daha önce.gayet açık ola
rak,dedim ki, ellinci madde.e&ki ellinci maddeye 

;nazaran ,bir .ilerlemedir. Ellinci maddede »bir ta-
,dil (teklif ettim. Tadilini arzettiğim cihet, gazete 
.kaparçıa cezasının kaldırılmasıydı. 

Şinasi arkadaşım ellinci maddenin mevzuunu 
teşkil eden suçlardan bazılarını belirterek bunlar 
hakkında gazete kapama cezası verilmesini mi is
tiyorlar diye sordular. Eğer hakikaten yalnız oku
dukları maddelere taallûk etseydi benden,/ derhal 
kendilerine iltihak eder ve hakikaten bu suçlar 
için kapama hükmü verilmesi yerinde olurdu di
yebilirdim. Fakat 50 nci maddenin şümulü içine 
giren maddeler .yalnız okudukları maddeler de
ğildir. Şimdi Ceza Kanununa kendileriyle sür
atli bir göz attık. Gözüme çarpan şu oldu: Her
hangi salahiyetli bir makamın neşrini menettiği 
malûmatı neşredenler... Meselâ Ankara Belediyesi 
falan malûmatın neşrini menetmiş, tesadüfen bir 
gazeteci bunu gazetesinde neşretti diye o gazeteyi 
kapatmak meselesi. (Nasıl olur sesleri). 'Bu tesa
düfen gözüme çarpandır. Şinasi Devrin arkada
şımızın söylediği, bunlardan ibaret değildir. Daha 
çok basit, alelade suçlara taallûk eden maddelerde 
vardır; Binaenaleyh esasen bunlara, suçun derece
sine göre vahametine göre kanunda cezalar tâyin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca kapatma nezasına neden ihtiyaç görü
lüyor dedim. Kendileri bunu bir heyecan mev-
,zuu yaptılar. Vatan aleyhine işlenen bir suça 
kapatma cezası vermiydim mi dediler. Amma 
aynı maddede Ceza Kanunu o suça ölüm cezası 
veraniştir. Biz bu ağır suçları işliyenler cezasız 
kalism demiyoruz. Umumî efkârm.bilmesi lâzım 

: gelen budur. Esasen bu. suçlar vahamet. derece
lerine göre ,ceza, kanununda cezai müeyyidelerle 
, karşilanmjştır. Arzımız bundan ibarettir. 

ı Tadil edilmekte olan eski 50 nci maddede ya
zılı olanymeö^efeetin umumi siyasetine-doku
nacak «neşriyat» tâbirine ilişmjştim. -Şinasi 
Devrin arkadaşım.buna.karşılık, Meşrutiyet.Ka
nununun, - jmühafazal asayiş tâbirini ileri sürdü
ler .ve dediler ki ; rauhafazai asayiş tâbiri mem
leketin siyaseti umumiyesi, tâbirinden çok daha 

,-şey yal ç#k daha mebde ve, müntehası itâyjn ,edi~ 
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lemiyecek bir tâbirdir. Asayiş dediğimiz zaman, 
daha ziyade maddi bir mevzudur. Memleketin 
siyaseti umumiyesi dediğimiz zaman bunun içi
ne girmîyeceii. ne vardır arkadaşlar. 

Binaenaleyh bu roktadan Sıırm Şinasi ar
kadaşımızın mütalâasına asla iştirak etmiyorum. 
Hiç şüphe yoktur ki, memleketin siyaseti umu
miyesi tâbiri «asayiş» tâbirinden çok daha ge
ni* ve çok daha şümullnnün ve mebdei ve mün-
tehasmm tâyin ve tesbiti çok daha müşkül olan 
bir tâbirdir. 

Söz alan arkadaşlarımdan bazıları, matbu
atın bir âmme hizmeti, bir âmme vazifesi oldu
ğunu ileri sürdüler ve bütün dâvalarını bu gö
rüşe istinat ettirerek konuştular. Bu konuda 
aramızda görüş ayrılığı, görüş farkları vardır. 

Nitekim, Şinasi Devrin arkadaşım da bu mü
talâaya matbuatın amme hizmeti olduğu müta
lâasına iştirak eder görünmediler. Biz matbuat 
hürriyetini; fikir, vicdan ve söz hürriyetinin 
bir vasıtası telâkki etmekteyiz ve bunu Anaya
sanın hükümlerinde hamaktayız. Buna cp^an 
veren arkadaşımız dediler ki, Anayasada bir 
de 77 nci madde vardır. Bu 77 nci madde mat
buatın kanun dairesinde serbest olduğunu yazar. 
Ark°da«;"Iar. Tmsnsi b^sm kaniTnla-p-m-m pip^fT't 
olmadığı memleketler mevcut olduğuna göre bu 
hal acaba o memleketlerde basının, kanun hari
cinde serbest olduğunun bir ifadesi midir? Bu 

Son olarak yine Şinasi Devrin arkadanmm 
gayet güzel bir heyecan mevzuu olarak söyledik
leri herşeyin üstünde milletin ve memleketin se
lâmeti vardır sözlerine dokunacağım. Arkadaşlar, 
hiç şüphe yok ki; memleketin ve milletin selâ
meti her endişenin üstündedir. Bunu söylemiye 
burada tekrar etmeye ne hacet, ne lüzum var. 
Fakat matbuat hürriyetiyle memleketin selâmeti 
meselesinin birbirini nehyeder, birbirine muanz 
mefhumlar olduğunu bendeniz anlıyamadım. 
Hattâ kendilerinin de bana iştirak etmiş olmaları 
lâzımdır. Çünkü matbuat hürriyetini müdafaa 
eden sözler söylediler. Bu kürsüden müdafaa 
edilen fikirler hep memleketin selâmeti ve mem
leketin menfaatine olabilir. Matbuat hürriyetini 
de hiç şüphe yok ki tıpkı benim gib? memleketin 
selâmeti ve menfaatinedir diye müdafaa ettiler. 

Arkadaşlar; yak'a tarihimizde geçen acı ha-
ttıralar ve hâdiselerin hepsini matbuat hürriye
tinden doğmuş gibi gÖ3termek, hakikatle teta-
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buku olmayan bir iddia olur. Saltanat, yıkılışını, 
matbuat hürriyetine mi atfedecekler? 

Eğer memleketin selâmeti ile matbuat hürri
yeti birbiriyle telif edilemez deniyorsa, böyle bir 
iddia varsa onu ayrıca konuşmak lâzımdır. Fa
kat söz alan arkadaşlarımın ekserisi matbuat hür
riyetinin lüzumunu, demokrasinin doğru yürüme
sinin, ilerlemenin faydasını müdafaa ettiler. Bun
ları, işitmek, hakikaten ferahlık vericidir. 

Arkadaılar, şurasını söylemek lâzım gelir ki bu 
memleket matbuat hürriyetinden ziyade hürriyet
sizlik ıztıraplarmı çekmiş ve eğer yakın tarihinin 
son devrelerinde acı durumlara düşmüş ise mut
lak ve muhakkak hürriyetsizlik yüzünden düş
müştür. (Son devre ne demektir sesleri). 

BAŞKAN — Saim Ali Dilemre... 
A. Ko. S. Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Ko

misyon adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Ben, evelden 

söz almıştım. 
BAŞKAN — Sözünüzü yazdım, fakat Komis

yon adına söz istiyorlar Tüzüğe göre kendilerine 
söz vereceğim. (Devam sesleri). 

Ş. DEVRÎN (Zonguldak) — Buyurunuz. 
BAŞKAN — Saim Ali. 
Ş. DEVRÎN (Zonguldak) — Sözcü olarak ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Müsaade edin, sözcüye söz veri

yorum. 
Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim ben 

de söz istemiştim ve verdiniz. 
BAŞKAN — Evet sıra sizindir amma Tüzük 

öyle. Sözcü takaddüm eder. 
Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Müsaade edin 

söyliyeyim. Komisyon sözü bana veriyor. (Gülüş
meler) . 

Evvelâ rica ederim Adnan Menderes otur
sun burada, gitmesin, söyleyip, söyleyip kaçmak 
olmaz ve bana da cevab versinler. Son lakırdı
ları çok şayanı dikkattir. Bir memleketin yıkıl
ması padişahlığın devrilmesi, oradaki matbuatın 
bilmem nesi, meşrutiyet filân. Yakın tarihten 
bahsettiler. O vakit kendileri mektep çocuğu idi, 
ben o zaman 6 senelik zabit ve doktordum. 
325 - 26 - 27 de Balkan harbinden evvelki zaman
da. Şimdi o kanunun methetmek Matbuat kanu
nunun zararı, şikâyet filân deyip de gürültüye 
getirmek olmaz. (Gülüşmeler). Burada yaşlı 
adamlar var, müsaade buyurun yani ne demek? O 
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zaman'bir gazete çıkıyordu. İsmini söylemeye I 
teeddüp ederim. Eski yazı ile elif, şm, kef. Çıktı 
okuduk, ismini öyle koymuşlardı. Bu gazete 
içinde yazı yazanlar bu memlekette şunu yapar, 
bunu yapar. Adnan Menderes bundan evvel dedi 
ki ve öyle lakırdıları gülerek soyuyor ki tuhaf 
oluyor doğrusu. Tuhaf bir haleti ruhiye var... 

R. KAPLAN (Maraş) — Memleketi curnal 
etmek... 

S. A. DÎLEMRE (Devamla) — Adnan Men
deres'in" istediği hürriyet çıktı. Gazetenin adi 
elmalûm ve üzerinde iki tane de kulak var. Belki 
ovakit Adnan Menderes okuma yazma bilmiyor
du, Sonra «Erüfürük», «Volkan» falan, ne oldu 
ozaman? Ben kendimi bütün Tıp Fakültesiyle 
birlikte Selanik 'te buldum. Anlıyor musunuz ? 
25 gün esir oldum, sonra İstanbul'a geldim. 
Arkasından Balkan harbi çıktı. Küçücük sivri
sinek gibi milletler toplandılar ve başımıza 
çullandılar. Ozaman Ulus gazetesinin mevzuu-
bahsettiği falan radyodaki yazıyı yazmıyorlardı. 
Şimdi yazıyorlar, çünkü bu laflara ihtiyaç var. 
Onun içindir ki, böyle «Sini<3İeux» yazılar ya-* 
zıyorlar. Onun için, ne denir? Türkçesini bula
mıyorum (Suplicite) ye kaçıp, sonra da bura
dan gitmeleri doğru değildir. Bunların cevabını 
alacak, eminim ve onun için buradan gitmesini 
istemiyorum. Ben vaktiyle canı yanmış, bir ih
tiyar - adam sıfatiyle söylüyorum. O gazeteler 
1325 - 1330 arasında asayişi berbat ettiler. Bu, 
dehşetli esbabi] zaaf oldu. Birçok arkadaşlarım bu 
ahvale vakıftırlar. Çünkü söz ayağa düştü. Akıllı 
adamlar da' şaşırdı. Ahval de müsaitti, şu oldu, 
bu oldu. Şimdi ahval müsait mi, gayrimüsait mi? 
Bunu bilmem. Hem de lüzum yok bu kadar uzat
manın: Fakat çok teessüf' ederim: Söylediğim 
süzler partizanlık değildir dediler. Halbuki pekâ
lâ partizanlıktır. Maksatları da meydandadır. Tek: 
bu lâfları gazetelere: intikal etsin, gazeteler bu 
türlü" yazıları yazsınlar. Böyle kritik zamanlar
da;. Zaman da kritik değilmiş, arada sırada bu 
gibi lâflarr da -soyuyorlar. Azizim böyle zaman
da atom bombasının tecrübesi için 120 milyon 
lira- sarf ediyorlar. Nasıl kritik olmaz? Böyle 
bir zamanda Matbuat Kanunu filân. 

Feridun Fikri?ye cevap vermedi. Heyecan 
falan dedi. Şimdi bana da heyecanlı diyecek. 
İster heyecanlı olsun, ister heyecansız olsun, söz
lerim mantıkî değil mi? Esasen mantıkî sözler 
heyecanlı • olur. Zaten heyecanlanmamak ne de- | 
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mektîr? O burada hiç heyecanlanmıyor, anlamı
yorum. (Alkışlar). 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ş. DEV
RİN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, Ad
nan Menderes arkadaşım benim ifadelerimi esas 
tutarak bazı cevaplarda bulundular. Herşey-
den önce sözlerimin başlangıcında nazikâne su
rette teşekkürlerimden dolayı ben de kendilerine 
teşekkürü borç bilirim. Yalnız şunu arzetmek 
isterim ki, hareketleri bu sözlerini teyid etme
di. (Bravo sesleri) 

Sözlerini bitirir bitirmez, Meclisi terkettiler. 
Cevaplarımızı dinlemek lüzumunu duymadılar. 
Bu usulün daima, bahis buyurdukları karşılıklı 
saygı hislerine uygun olup olmadığını takdiri 
kendilerine bırakıyorum. Arzetmek istediğim 
nokta, sadece şudur: 

Nazik sözlerini fiilleriyle de teyid etmiş ol
salardı, daha çok müteşekkir kalacaktım. 

Arkadaşlar, muhalefet kutsi bir ödevdir. Bir 
fikir cereyanını temsil etmeli ve onu müdafaa 
etmelidir. Bir fikirle mütalâa öne sürdükten 
sonra cevap almadan; cevapları tahlil ve tenki
de tâb'i tutmadan Meclisi terketmek bilmem 
asıl maksada ne derece hizmet/eder. Maksat bir 
fikir teatisi değil midir? Hakikatin meydana 
çıkması için söylesinler ve dinlesinler. Biz'bunu 
istiyoruz: Şimdi esasa geçiyorum:. 

Bir defa arkadaşlar, meşrutiyet devrinin ba
his buyurdukları 23 ncü maddesini şimdi getirt
tim, metih okunduktan sonra arkadaşımın bunu 
bir örnek olarak gösterdiğine doğrusu hayretler 
içinde kaldım. Çünkü benim de bilmediğim bir 
şey varmış. Bu salâhiyet meğer mahkemeye de
ğil, Hükümete ait bir salâhiyetmiş bir de şü
mulüne aldiğî suçlar -tetkik mevzuu1 olan tasarı 
ile-kryaslânmıyacak derecede1 geniş'Ceza; Kânu
nunun ikinci faslını tamamiyie ; ihata eden' yani 
en geniş' mikyasta gazete kapamak salâhiyetim 
taşryan bir maddedir. Size bunu aynen okuyo
rum: 

«..17 nei maddede muharrer ceraime tahriki 
havi' neşriyatta bulunan gazete veya risale hak
kında alelusul ikâhıei dâva olunmakla beraber 
Hükümetçe muhafazai asayiş için lüzum görül
düğü halde mezkûr gazete veya risale neticei 
muhakemeye kadar tatil edilebilir...» 

Görülüyor ki, mücerret muhaf ayazı asayiş 
gazete kapatmıya kâfi sayılmaktadır. Rica ede
rim, muhafazayı asayiş Devletin umumi siyase-
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ti mefkumu ile kıyaslan cüğı > takdirde bunun 
ne dereeeye müphem hudut ve .şümulü gayrimu-
ayyen.bir müfhem olduğu kendiliğinden tebarüz 
etmez.jaai? Mahkeme önünde .10ikisinin toplan
mış olması muhafazayı asayiş için ibir. müdalıa-
leyi istilzam :«tm«z. mi ? Daha neler .muhafazayı 
asayiş .namına müdahaleye yol açmaz. .Muha
fazayı-asayiş ı mefhumu hiç de hürriyet rejimine 
örnek;gösterilecek • bir esas değildir. Bu hususta
ki iıeyanlarmı .bUigeküde eevaplandırmış oluyo-
13310, 

Dediler M: Madeleri okudular, Jbazdarını 
okumadılar. -Bendeniz daha kürs^y^çıktığımm-
man sura; ile okuyorum dedim v&Bira. ile. okudum 
bir tanesiaidahi atlamadım. BArİBei ve ikinci 
iasüdan kâfi denilineeye.kadar okudum ve ̂ ken
dilerim daeyana davet ettim. Jjütfen kürsüye 
Sıkanlar ive söylesinler. Hangi;madde memleke
tin selâmeti ve emniyeti aoktasmdan böyle (bir 
cezayı-gerektirmez. Söylesinler dedim. Tasarı
nın şümulüne ̂ giren hiçbir madde zikretmediler. 
Tabiî böyle.mühim bir. dâvanın müdafaasına çık
madan önce, eminim ki, arkadaşım, bütün mad
deleri elemiş ayn ayrı tetkik etmiş ve bulama-
.mıştır. Kendilerinin de beyan .ettikleri jgibi bi
raz önce .yanıma ageldiler. Nispeten daha kafif 
bir,cezayı ̂ gerektiren jnadeyi beraberce aradık. 
Aynen okuyorum: 

Made 137. — Salahiyetli makamların ne-
-şir ve işaasını menettîkleri malûmatı ifşa^edeaı 
kimse-3 seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Fii l harp zamanında işlenir veyahut Devletin 
harp hazırlıklarını veya harp kudret ve kabili
yetini veya askerî hareketlerini "tehlikeye koyar
ca, verilecek ağır hapis cezası 10 seneden aşağı 
olamaz. 

Bu maddenin üçüncü fıkrasında ölüm cezası 
vardır, bu hüküm de aynı esaslar dâhilinde bü
tün delilleriyle izah etmek isterdim. Kendileri
nin bulunmadıklarından müteessirim. 

İt. KAPLAN (Maraş) — Ne diye müteessir i 
olacaksınız? i 

§. DEVRİN (Devamla) —Dâvanın.. j 
.E. KAPLAN (Maraş) — Bu kadar teessüre j ! 

dejğmez. i 
Ş.DEYRÎN (Devamla) — , Dâvanın anlaşd- j 

ması «bakımından, maksat .hakikatin meydana j 
jgıkmûfii-de^il.midir? dediler ki, pekâlâ bütün i 
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okuduklarını kabul ediyorum, bu suçlar işlenirse 
kapatma cezası verilsin, şu halde esasa muhalif 
dejğildirler. ;Bazı maddeler mevzuuna giren .suç-
larda, gazete kapamak cezasının verilmesini ka
bul ediyorlar. Kabul etmedikleri bir tek fıkra 
vardır: 

«Encümene teşrif etseler, fikirlerini söylese
ler di,: belki o fıkra .çıkarılır, belki kaldırılırdı. 
demek oluyor ki, esasa bir itirazları -yoktur. 
_§uhalde fark bir prensip farkı değil bir nüans 
farkıdır. Bpyle olunca Devletin emniyet ve.selâ
metine taallûk eden suçlarda ceza.ile birlikte 
gazete kapatılması hürriyete münafi olarak tas
vir edilemez, dediler ki, memleketin selâmetin
den ve mevcudiyetinden bahsettiler. ;Buna ne 
lüzum vardı ? Bendeniz bu beyanlarını. anlaya
madım. esas mevzuumuz budur. Basın hürriyeti 
ne vakit kayıt altına alınabilir? Ancak ve mün
hasıran memleketin selâmeti mevzuuhahis ol
duğu hallerde. 

Dediler -ki, heyecanlandılar. Memleketin •, em
niyet ve selâmeti mevzu.ubah.is olduğu hallerde. 
biraz heyecanlanın atn i za lütfen müsaade buyur
sunlar. (Kâfi, kâfi sesleri). 

H. B. TANKUT (Maraş) — Efendim, ;yanlış 
.anlaşıldığını veyahut yanljş ifade -elildâğini ̂ zan
nettiğim bir-noktayı aydınlatmak için «öz aldım. 
Adnan Menderes arkadaşım, her .iki. sözünde de 
..Hüseyin Gahit Yaliçm'a atfen şu sözü aöyledi: 
Avrupa gezisinden dönen bu zat, Avrupada lug-
bir memlekette Matbuat Kanunu yoktur demiş. 
Hüseyin JOaMt Yalçm'a atfen ş̂u «özü .söyledi: 
ben de o basın birliği merkezinde üyeyim. Hüse
yin Gahit, geldiği zaman bizi topladı ve-se-yaha-
tmdan bahsettikten sonra, dedi M, gezdiğim, gör
düğüm ve dolaştığım yerlerde ;Basm Birliği diye 
bir kanun görmedim. 

Hakikaten Basın Kanunu olmıyan anemleket-
ler vardır. Fakat Avrupa'da birçok memleketlerde 
Basın Kanunu vardlr. Bu Basın Birliği Kanunu
nu, ise Hükümet, memlekette basın mesleğinin .ge
lişmesi ve basın mesleği mensuplarının kendi ara
larında ahenk içinde çalışarak^ yokluk, darlık 
ve «ıkıntı;anlarında birbirlerine yaralım etmele
rini temin maksadiyle .düşünmüştü, O vakit 
için basın mensupları .hşpimiz bwm hayırlı gör
müş ve Hükümete teşekkür etmiştik. Fakat za
man inkişaf etti, durumumuz inkişaf etti, matbu
at .kendi kendini korur vaziyete ,gicdi. JteieJdEi 
Hükümet ve Jkleeltergene laasm birlik mensupları-
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nm arzu ettiği şeyi yaptı. Tavzih etmek istediğim 
nokta bu idi. 

Yalnız muhterem heyetinizin dikkatini bu ve
sile ile bir noktaya çekmek isterim: Böyle basın 
hürriyetinden, mukaddes hürriyetten bahsedip 
müdafaasını deruhte etmiş olan bir muhalif üye, 
böyle bir mevzua hazırlamak için çok çalıştığı 
anlaşılıyor çünkü yazılarını okumuştur, ifadele
rinde istinat ettiği şeylerle kamuyu teşviş eddici 
bir duruma gitmemeli idi. Benim arkadaşıma ya
kıştıramadığım cihet işte budur. (Alkışlar). 

(Kâfi kâfi sesleri). 
A. R. TÜREL (Konya) — Rahatsız etmiye-

ceğim. Adnan Menderes sözlerini tahrif ettiğimi 
ve ona dayanarak bazı mütalâalar çıkardığımı 
söylediler. Yüksek heyetinizde bu hususta bir uk
de kalmamasını ve efkârı umumiyece de me
selenin iyi bilinmesi için, gayet kısa olarak 
cevap vermek mecburiyetindeyim. Bir defa Hüse
yin Cahid Yalçının ne söylediğini ben ifade et
medim. Kendileri bahsettiler. Onlara düşen va
zife şu idi. Yalçın'in hakiki beyanatının ne oldu
ğunu incelerler ve sonra bunun doğruluğunu 
araştırırlar. Hüseyin Yalçın, filân yerde Matbu
at kanunu yoktur, demiş, ben izah ve ispat ettim 
ki iki sistem vardır. Bir sisteme göre bazı mem
leketler matbuat suçları için ayrı kanun yapmış
lardır. Zaten mümkün olduğu kadar ifadelerine 
sadık kalarak mütalâamı arzetmek için bu ifade
leri aynen not etmiştim. Basın hürriyeti hakkında 
söyledikleri şl idi; [60 küsur maddelik Matbuat 
Kanunu aynen kalıyor, yalnız bir maddesi deği
şiyor. Diğerleri kişi hürriyeti baskİ! halinde. 
bulundurmakta devam edecektir.] Söylediği ay
nen budur. Bunun mânası gayet açıktır, eldeki 
Matbuat kanunu basın hürriyetine aykırıdır. 

Usul bahsinde, kanun yargıtaym salâhiyetini 
tahdid ediyor dediler. Fakat, misal ve delil gös
termediler. Böyle şey yoktur arkadaşlar. Hattâ 
dünya matbuatı kanunlarında hâkim olan esaslı 
bir vasıf, matbuat dâvalarının süratle görülme-
sidir. Hattâ demin bahsettiğim Fransız gazete
leri sendikasının verdiği kararda dahi cezaların 
tesirli olabilmesi için kısa bir zamanda verilme
sini sağlıyacak usul tedbirleri alınması lüzumu
na işaret edilmiştir. Bizim Matbuat kanunumu
zun usul hükümleri de bu esaslı prensipe, sürat 
presipine dayanmaktidır. Zaten mühim nokta
larda meselâ sandığa müdafaa hakkı vermek lâ
zım geldiği yerlerde, bu hak mahfuz tutulmuştur. 
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Hulâsa basın kanunlarındaki usul hükümleri

nin basit ve süratli olmasının tek sebebi bir ta
raftan bu suçların kısa bir müruruzamana tâbi 
olması, diğer taraftan da bu suçların cezalarının 
tesirli olması için zamanında verilebilmesini 
sağlamak amacına dayanır. Bunun dışında da 
gayet garip ve cevaplamaya bile değmiyen bir 
şey söylediler. Ve basının kanunu dairesinde 
serbest olduğuna işaret eden Anayasa maddesini 
okumam üzerine, o halde Basın kanunu olmayan 
memleketer, basını serbest değil mi? Hangi kanu
na göre serbest oacaktır, dedier? Bu, cevaptan 
müstağni olacak kadar basit bir taktiktir. Basın 
kanunu olmayan memleketlerde, basın kanun da
iresinde serbestir, demek orada basın kanunu 
değil de meselâ; Borçlar kanunu, Ceza kanunu, 
gereğince veya herhangi bir amme menfaatini il
gilendiren kanuna göre serbesttir, demek olduğu 
izah istemiyen bir keyfiyettir. 

ADALET BAKANI M. ÖKMEN (Ankara) 
— Arkadaşlar; Muhterem Milletvekillerinin mü
talâalarına karşı Hükümet görüşünü izah zaru
reti olmasaydı, söz alacak değildim. 

Şinasi Devrin arkadaşım, hakikaten, üstün, 
ezici ve kesin mantikı ile muhalefetin sayın ve 
narin mümessilini o hale getirdi ki benim ona 
nişan almam, eski bir avcı olarak yaralı kuşa 
saçma atmamak prensipine uymazdı. 

Kendilerine bu izahatımla cevap verecek de
ğilim. Yalnız Şinasi Devrin bir şeyi unuttu 
belki de unutmadı da nezaket eseri tebarüz et
tirmedi. 

O Adnan Menderes'i usta bir profesörün ta
lebesini imtihana çekişi gibi hareket ederken 
onu yalnız bir hukukçu olarak ele aldı. Düşün
mek lâzımgelir ki, onun da esas vasfı politikacı 
olmaktır ve buraya onun icabı olan vazifeyi 
yapmağa gelmiştir. Bu sıfatından dolayı Sayın 
Menderes bu imtihanda iyi bir not almamışsa 
arkadaşım kendisini mazur görsün. 

Şimdi arkadaşlar, Hükümet olarak bizim 
j! yaptığımız nedir? 
k Bugün Hükümet Matbuat Kanununun 50 nci 

maddesiyle haiz olduğu büyük bir salâhiyeti 
bir kuvveti kendiliğinden tamamiyle bırakıyor. 
ve bırakılmasını Meclise arzediyor. Bu, kuvve
tin, itimadı nefsin bir ifadesidir. (Bravo ses
leri). Benim diyen bir Hükümet bunu kolay ko
lay bırakmak istemez. Fakat arkadaşlar, Hü
kümet, bunu bırakırken bu imlletin mukaddera-
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tmı emniyetini herşeyin üstünde tutmakla mü
kellef olan Hükümet bu emniyeti mahfuz tut
mak için başka bir tedbir alıyor. Onun yerine 
en ileri memleketlerde kabul edilmiş olan bir 
teminatı koyuyor. Bu teminat ta şimdi huzuru
nuza arzedilen teminattır. Bu usulün, bu te
minatın demokratik olup olmadığı münakaşası, 
insanı nihayet muhalefetin muhterem mümessil
lerinin bugünkü haline benzemekten başka işe 
yaramaz. 

Feridun arkadaşımız da temas etti. Benim 
asıl tebarüz ettirmek istediğim nokta şudur: 
Bizde ne şüphe vardır, ne tereddüt. Tereddü
dümüz olsaydı demin akbul ettiğiniz ceza kanu
nunda tadilât yapıp bize hasım teşekküllerin vü
cuduna imkân verirmi idik? Tereddüdümüz ol
saydı elimizden bövle bir silâhı bırakırmı idik? 
Tereddüdümüz olsaydı, Seçim Kanunlarını en 
ileri ve en demokratik hale getirirmi idik? Ka
rarımız samimidir ve katidir ve böyle olduğu 
içindir ki üstüste bu kararları aldık. Biz bun
ları yaparken başkalarının tahmin ettiği, zan
nettiği, arzu ettiği gibi bu Devleti sokağa tes
lim edecek,, sokağa düşürecek bir mübalatsızlı-
ğa, bir gaflete düşmezdik. Bu Hükümetten ve 
bu Meclisten kimse bekliyemez. (Bravo sesleri) 
Demokratik kanunları yapacağız, ileri hare
ketleri yapacağız; fakat bunları yaparken bir 
esası daima gözönünde tutacağız. Türk Milleti
nin, Türk Devletinin, Türk toprağının emni
yet ve istiklâli için ne gibi tedbirler lazımsa bun
ların yanında onu da behemehal alacağız (Şid
detli alkışlar.) 

BAŞKAN — Tasarmın tümü hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. Kabul edenler... Etmiyenler.... Tasarının ive
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. Maddeyi 
okuyoruz. 

Matbuat Kanununun 50 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1. — 25 . VII . 1931 tarihli ve 1881 
sayılı Matbuat Kanununun 50 nci maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 50. — Türk Ceza Kanunun ikinci 
kitabının ibirinci babının birinci ve ikinci bö-

.1946 0 : 1 
İlimlerinde yazılı cürümler yayım yolîyle işlen
diği takdirde mahkemece, cürmün gerektirdiği 
ceza iki yıla kadar kapatılmasına karar verilir. 

Yetkili mahkeme hükmünden önce dahi ko
vuşturmanın her derecesinde gazete veya mec
muanın kapatılmasına karar verebilir. Şu kadar 
ki kapatma süresi birinci fıkrada yazılı sürenin 
yukarı haddini geçemez. 

Bu suretle kapatılan gazete veya mecmua
nın yayımına devam edenler hakkından 18 nci 
madde hükmü uygulanır. 

Böylece kapatılan gazete veya mecmuanın so
rumluları kapatma süresi için de başka bir adla 
gazete veya mecmua çıkaramazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

t. EZGÜ (Samsun) — Aziz arkadaşlarım ; 
Matbuat Kanununun ellinci maddesini değişti
ren ve Yüksek Meclise sunulan bu tasarıda bir 
noktayı müphem gördüğümden ilerde tatbikatta 
müşkilât olmaması için saym sözcüden izahat 
vermelerini rica ediyorum. Bu nokta da şudur: 
Kapatılma hükümden evvel olsa tedbir beraber 
olursa cezadır. Cezayı verecek şüphesiz mahke
medir. Ancak iş ilk tahkikat sırasında ise Ada
let Komisyonu kapatmak yetkinin tecrübeli az 
ve dereceleri dun sorgu hâkimlerine vermek is
tememiştir. Pek doğrudur. Bu, vazifeyi yet
kiyle mahkemelere vererk bu mahkmeyi ceza ve
ya asliye ceza mahkmesi olarak tasrih etmeme
sidir. Gerçi işin ilk tahkikat için sorgu hâki
mine verilmesi cürmün ağır cezayı istilzam et
tiği kabul edilmiş olmasına nazaran delâletle 
yetkili mahkemenin ağır ceza mahkemesi olma
sı icabeder. 

Ancak mahkemeler kanun dairesine vazife
lerinin hâkimi olup talepnamede gösterilen mad
de ve cürmü vasfiyle mukayyet olmadığından 
vazife ihtilâfının zuhuru pek muhtemeldir. Bu 
suretle acele görülmesi icabeden dâvalar teehhür 
eder. Yetkili mahkemenin ağır ceza olması ka
bul edilmidiği takdirde her yerde ağır ceza teş
kilâtı bulunmamasından müşkülâtı mucip olaca
ğından tejbir mahiyetinde kapatmanın asliye 
ceza hâkimlerine verilmesi muvafık olur. Za
ten ceza hâkimleri sorgu hâkimleri kararlarının 
tetkik merciidir. Takdir ve karar Yüksek Mecli
sindir. 

ADLÎYE Ko. SÖZCÜSÜ Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, Sayın ihsan Ezg t arka-
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daşıma, bu hususu açıklama fırsatını vermiş 
olmalarından dolayı Komisyon adrna bilhassa te
şekkür ederim ve şunu arzetmeyi bir vazife bi
lirim ki, Komisyonda en uzun tetkike mevzu teş
kil eden hususlardan birisi de, işte şimdi bu kür
süden beyan buyurdukları yetkili mahkeme iba
resine taallûk eden hükümdür. Komisyonda 
uzun müzakerelerden sonra, bir arkadaşımızın 
muhalefetiyle, komisyon, yetkili mahkeme tâ
birinin gayet yerinde olduğunu ve hiçbir ihti
lâfa meydan vermiyeceğini ve esas maksadı en 
iyi koruyacağı neticesine vardı. Bendeniz te
ferruata taallûk eden hususata girişmek istemez
dim. Fakat, madem ki sayın arkadaşımız, buna 
lüzum gösterdiler, müsaadeleriyle biraz Geza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundan bahsetmek 
mecburiyetinde kalacağım. 

Efendim; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuz suçları ya bir iddiname ile asliye mah
kemesine; yani tahkikata tâbi olmayan hu
suslarda bir iddianame ile asliye mahkemesine 
ve yahut ilk tahkikata tâbi hususlarda bir talep
name ile yetkili sorgu yargıçlığına verilmesini 
âmirdir. 

Maddede kovuşturmanın her derecesinde 
ibaresi; eski ifade ile takibatın başlanmasından 
sonra, yani gerek ilk tahkikat sırasında gerek 
duruşma sırasında bir tedbir alınacağına dair
dir. 

Matbuat suçları Yüksek Heyetinizin malû
mudur ki, Matbuat Kanunun 20 nci maddesin
de işin icabı olarak ayrı bir usule tâbidir. 
Sayın arkadaşımın nazarı dikkatma arzetmek 
için 56 nci maddeyi okuyorum. 

(Matbuat vasıtası ile irtikâp edilen ağır ce
za mahkemesinin vazifesine dair suçlardan gayri 
suçlar Cumhuriyet müddeiumumiliğinin iddiana
mesiyle doğrudan doğruya mahkemeye verilir. 
Müstehcen mahiyetteki neşriyattan dolayı gaze
te veya mecmuanın intişarı mahzurlu görülürse 
Cumhuriyet müddeiumumiliğince gazete veya 
mecmuanın muvakkaten tatili ve lüzumu halin
de de maznunların tevkifi mahkemenin her saf
hasında dâvayı görecek olan mahkeme veya hâ
kimden istenir. Bu talep duruşmadan evvel 
vaki oursa mahkeme veya hâkim evrakı tetkik 
ederek tatil ve tevkif hakında bir karar verir. 
Beraet kararlariyle tadil kararı kalkar. Mahkû
miyet halinde mahkûmun mahkûm olduğu müd
det veya para «ezasının ödenmesinden dolayı 

.1946 Ö : 1 
ne miktar hapis cezası lâzım geliyorsa o miktara 
muadil olacak ve Ceza Kanununun 25 n»ci mad
desinde muayyen müddetin âzami haddini geç-
miyecek bir müddetle gazetenin tatiline dahi 
hükmolunabilir. Gazete veya mecmualarını karar 
hilâfına neşredenler hakında üç aydan aşağı ol
mamak üzere hapis ve iki yüz liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası hükmolunur). 

Demek ki, ağır cezalı olmryan suçlar dolayı-
siyle iddianame ile mahkemeye verecektir. Şu-
halde asliye mahkemesine taallûk eden,suçlarda 
bu tedbiri ittihaz için salâhiyet bakımından 
edna bir derecede mahal olmadığı aşikârdır. 

Gelelim ağır ceza işlerine: Ağır ceza işleri 
müddeiumuminin talepnamesi üzerine Ceza Mu
hakemeleri Kanununun 177 nci maddesine tevfi
kan ilk tahkikat sorgu hâkimi tarafından açılır 
ve yapılır. Talepnamesi üzerine sorgu "hâkimi 
ilk tahkikatın açılması veyahut muhalefeti var
sa yine maddei mahsusasına tevfikan bu muha
lefeti ilk tahkikatın açılması talebinin reddine 
karar verecektir. Onun da ne yolda karara bağ
lıyacağı hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda hükümler vardır. Onları burada 
söylemek zannederim lüzumsuzdur. Şimdi ilk 
tahkikat açılınca ilk tahkikatdaki salâhiyet tâ
yininde kararın son tahkikat noktasında dahi 
salâhiyeti belli olmuş olur. Binaenaleyh ilk tah
kikatın bu safhasında dahi mahkemenin salâhi
yeti taayyün etmiştir. Hattâ ben daha ileri 
gideceğimi; savcı bu dâvaya el koyduğu zaman 
mensup olduğu mahkemenin salahiyetli bulun
duğu bu dâvayı açar, çünkü bir küldür. Savcı
lık ve sorgu yargıçlığı bir küldür. Ayrı salâ
hiyetleri yoktur. Binaenaleyh tahkikatın her 
hang bir durumda o dâvayı rüyet edecek mah
keme belli edilmiştir. Fakat ilk tahkikatın so
nuna kadar bu salâhiyete itiraz edilebilir, ilk 
tahkikat sırasında sorgu yargıcı huzurunda. 
Şimdi salâhiyet böylece taayyün ettikten sonra 
tahkikat sırasında bu salâhiyet değişmiş olursa 
tetkiki istenilecek âna bırakılır. Bu tetkiki is
tenen anda hangi mahkeme salahiyetli ise işte 
kararı verecek olan mahkeme budur. Binaen
aleyh ilk tahkikatın her safhasında dahi bir yet
kili mahkeme mevcuttur. Fakat bu yetkili mah
kemenin değişmesi ihtimali mevcuttur. Çok mu
dur bu yetkili mahkemenin değişmesi ihtimali? 
Hayır, gayet azdır arkadaşlar. Çünkü üeza 
Usulü Muhakemeleri Kanununun sekizinci mad-
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desinin salâhiyetermütedair.olan üçüncü fıkra
sında (Takibi şikâyetname verilmesine bağlı olan 
hakaret ve sövme suçiaıında matbua, tecavüze 
uğrayan kimsenin ikamet ettiği veya sakin ol
duğu ! yerde tevzi - olunmus&a oradaki mahkeme 
dahi salahiyetlidir.) Denilmektedir. Hakaret ve 
sövme suçlarında-bunun mahalli tatbiki yoktur. 
Çünkü bu hususlardan hiçbiri bu fıkranm hük
mü, dâhiline girmez. 

Şimdi, arkadaşımız buyuruyorlar ki, asliye 
ceza--mahkemesine verelim." Bu, mahzurludur. 
İki baklamdan mahzurludur: Bir kere sistemi bor 
zar, biz. mahkemeye veriyoruz. O. ciheti tavzih 
etmek istiyorum. Biz salâhiyeti. hâkime veriyo
ruz. buyurdular\ Bu.doğru değildir. Salâhiyeti 
hâkime vermekle mahkemeye vermek arasında 
bilirler ki, büyük fark vardır. 

Binaenaleyh, biz. bu tedbiri ittihaz hakkmı 
mahkemeye:veriyoruz. Hangi mahkemeye veri
yoruz. Dâvanın esasına bakacak olan ımahker 
raeyeeveriyoraz. Bunu başka bir mercie vermek 
n»c'bttgüa-müdafaa ettiğimiz basm hürriyetine 
n© 4e. bilâhare» dâvanm arzedeceği safhalara g<5-
res mucip • olae&ğı ihtilât ve teşevvüşlere- mâni 
olamaz. Çünkü asliye Ceza: mahkemesinin ^ver
diği o kararı, ağır ceza- verecektir. Ağır ceza 
mahkemesi Kapatma kararmı kabul edecek mi, 
etmeyecek mi? etmezse fuzuli yere: o gazete' ka
panacaktır» Malûmu âliniz'bir gazete kapatmak 
deaıekj alelade /bm tedbir değildir, o gazete için 
gayet vahim neticeler doğurur. Bunu parçala
mak, muhtelif yerlere vermek mahzurludur. 
Binaenaleyh, Adalet Komisyonu metninin hem 
tekniğe muvafık hem de maslahata uygun ol
duğu kanaatmdaynn, aynen kabulünü rica 
ederim. 

t EZGÜ (Samsun) — Bir sual müsaade bu
yurur musunuz? Yetkinin değişebileceği söyle
niyor. Bendeniz de iptidalarında dedim ki, ka
nunda katî sarahat olmalıdır. Böyle müstacel 
işlerde yetkili mahkeme tabiriyle iktifa edilme
yip Asliyeceza, Ağırceza mahkemesi denilme
sinde ne mahzur vardır?: 

ADADHT Eo. SÖZOÜCÜ Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Şu*mahzur vardır: Asliyede görü
lecek bir dâtaj yani madun dereceli bir mahke
me mafevk bir mahkemenin kararmı ıslâh edici 
bir vaziyet alacaktır. Bunu da ceza usulüne gö
re muvafık görmezler zannediyorum. 
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İkinci.esas sistemimiz, dâvayı hangi mahke

me rüyet edecekse tedbirini de. o ittihaz, edecek
tir t Binaenaleyh, Salâhiyetin değişmesi şeklen 
olsa.bile bu, nihayet ender hallere, inhisar ede
cektir. Halbuki öyle bir merci tâyin ve tesbit 
edecek olursak mütemadiyen bu ikilik hâsıl ola* 
çaktır. Şimdi bizim teklfimkde zaman zaman 
hâsıl olacak mahzura .nazaran; kendlerinin.tek
lif buyurdukları şekilde daha fazla ve mütema
diyen olacaktır. Çünkü teklif i başka birisi ya
pacak, mahkemeye başka birisi bakacaktır. Bu 
itibarla metnin aynen kabulünde Komisyonumuz 
zaruret görmektedir. 

Ş. TUGAY (İçel) — Af. dilerim,. vakit geçti, 
fakat usule dair bir noktanın belirtilmesmde fay
da vardır. Bir gazeteyi-kapatma yetkisi mahke
meye verilmektedir. Bu, gayet yerinde bir hü
kümdür, hiç şüphe yok. Yalnız Yüksek Heyetiniz^ 
ce de malûmdur ki, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kânununda esasta müessir olmıyan, nihai karar
lar mahiyetimde olmıyan ara kararlarla kanunda 
sarahat olmadıkça itiraz mümkün değildir. Hal
buki bendeniz bazete kapatmak hususunda gerek 
Cumhuriyet savcısına gereksanığa:bu talebin red
di halinde bir itiraz hakkının tajıınmasamı gayet 
faydalı görürüm. Yüksek Heyetinizin matûmu-
mudur ki, ara kararlarında.ancak, tevkife, hacze 
veya üçüncü şahsın hakkıma ait kararlara dair 
acele itiraz, yoluna: gidilebilir. Diğer kararlar, 
temyiz edilmek suretiyle kanun yoluna müracaat 
edilebilir. Tasavvur buyurunuz ki, gazete kapa-
majt büyük bir.zaruret oldu ve bilhassa, ilk tahki
kat esnasında sorgu hâkimi tarafından Cumhuri
yet Savcısı tarafından talep edilen gazete kapat
ma hususuna ve buna karar verilliği taktirde bu 
karar aleyhine C. Savcısı taraflından itiraz edile-
bilmeiL Ve aksi olarak ta sanık tarafından bu 
karar aleyhine, gerek mahkeme ve gerek ilk tah
kikat esnasında sorgu hâkimliği tarafnıdan veril
sin, itiraz edilebilmelidir. Bendeniz bu itiraz 
yolunun açık bulundurulmasında büyük fayla 
germekteyim. Acaba bu cihet komisyonda düşü
nülmüş müdür? Bendeniz., umumî hükümlere is
tinat edilirse, bu itiraz yolunun açık olmadığı 
kanaatmdaynn, Bu hususta: sözcünün bir iki ke
lime^ ile cevap lütfetmesini rica ediyorum. 

ADALET Eo. SÖZCÜSÜ Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müsaade buyurulursa, ar
kadaşımın bir noktayı tashih buyurmalarını rica 
edeceğim. Sorgu hâkimine gazeteyi kapama sa-
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lâhiyeti verilmemiştir. Binaenaleyh Sorgu hâki
mine verilmiyen bir salâhiyet için itiraz mevzuu-
bihis değildir. Verilen bu yetki hususunda Ce
za Mahkemeleri Usulü kanununun umumi hüküm
leri cari olacaktır. Bu bakımdan zannediyorum 
ki Komisyonun metni yerindedir. 

Ş. TUGAY (içel) — Yani itiraz edilemez. 
Ş. DEVRİN (Devamla) — Ceza Muhakeme

leri Usulü kanununun 298 nci maddesi; mahkeme 
kararlarına itiraz edilemez demektedir. Binaen
aleyh, esas hükümle birlikte temyize tâbi olacak
tır. Yani esas hükmü verirken ya idame edecek 
veya kaldıracaktır. Umumi ceza sistemimiz budur. 
Maddenin bu şekilde kabulünü rica ederim. 

(Kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

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

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyların neticesini arzediyorum. 
Açık oylarm sonucunu arzediyorum. 
Üniversiteler kanunu tasarısına (327) oy ve

rilmiştir. Muamele tamamdır. (327) oyla tasarı-
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mn kanunluğu kabul edilmiştir. 

1945 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına (321) oy verilmiştir. Muamele tamam
dır. (321) oyla tasarının kanunluğu kabul edil
miştir. 

Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun tasarı
sına (312) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. 
(312) oyla tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi kanununda değişiklikler yapıl
masına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri gereğince 
bazı maddelerden alınan istihlâk vergisinin mu
amele vergisiyle birleştirilmesine dair kanun ta
sarısına (309) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. 
(309) oyla tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki 
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısına (279) oy verilmiştir. Muamele-
tamamdır. (279) oyla tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

Eskişehirde vakıf Çifteler Çiftliği içindeki 
topraklara ilişkin ecrimisillerin aranmaması hak
kındaki kanun tasarısına (277) oy verilmiştir. 
Muamele tamamdır. (277) oyla tasarının kanun
luğu kabul edilmiıtir. 

Kazanç Vergisi kanununun 37 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısına (277) 
oy verilmiştir. Muamele tamamdır. (277) oyla 
tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiştir. Yarın saat 15 de toplanılmak 
üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,45 

DÜZELTİŞLER 

63 ncü Birleşim Tutanak dergisinde aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

Sayfa sütun Satır Yanlış Doğru 

187 
230 

7 
21 

Mesud Çankaya 
Mesud Çaikaya 

Mesut Çankaya 
Mesut Çankaya 
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Üniversiteler Kanununa verilen 

[ '~ Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekinserler 

Açık Mületvekillikleri 

O : î ^ 
sonucu 

(Kanun kabul edflınîştir.) 
455 
327 
327 

0 
27 

O 
1 

> ? « e T . 

AFYON KARAHÎSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKBR 
S. YÜRDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H TUGAÇ 

AMASYA 
Z TARKAN 
A. K. YfĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M.AKSOLEY 
G1.N.ANI1L10Ş! 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇÎOĞLU 
Z. YÜRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
A. S. LEYEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
P. ETÇÎOÖLU 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 

[Kabul 
F.TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
K. SUN 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
*\ P. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B OSMA 

BOLÜ 
H.'Ş. ADAL 
Korçl. A. ALPTÜĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 
Dr. Z. ÜEGEN 

BURDUR 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 
Dr. M. T.SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. BULAYIBLI 

edenler] 
TL. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLÜ 

DENtZLÎ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr; B. UZ 

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

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DESflRAY 

28fr — 

M. N. GÜNDÜZALF 
Dr. F. MEMTK 

ELAZIĞ 
S. SA$PEOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞtiâR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. BEMİRHAN 
R. DÎNÇî 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Mi m. GÖLE: 
Ş. KOÇAK 
Gi Z. SOYDEMtR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
t. ÖZDAMAR 

CFAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 



î. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

OÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 

ÎÇEL 
H. S. TANRIÖVER 
S. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

ÎSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
A. H. DENÎZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜCEL 
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KARS 

E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVlT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
t. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
N. ERÎM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
T. TOLON 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
K. OKAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

6.1946 0 : 1 
I KÜTAHYA 

M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 

I E. TOKTAR 
MALATYA 

E. BARKAN 
N. BAYDAR 
K. EVLİYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TAMER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
HBAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
1. ERTEM 

I Dr. S. E. KÂATÇILAR 
I K. KARAOSMAN 

F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
II. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLIT 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 

| R. DOLUNAY 

290 — 

R. GÜRSOY 
H.ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

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

SEYHAN 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
S. TEKELlOĞLU 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRK AY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Amiral H.GÖKD ALAY 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 



& PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
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R. A. SEVENGİL | URFA 

K. BERKER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C.ARAT 
Z. ARKANT 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ > 

S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. INCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Oya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA (1.) 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F. R. ATAY 
F. DALDAL 
I. tNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (I.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (I.) 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Hanta) 

BURDUR 
Ş. ENGINERÎ 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (I.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. N. GÜNTEKIN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

DENİZLİ 
A. EGE 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMIR 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN 
F.YÜZATLı 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 

B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERIKER 
Dr. M. BERKER 
(Hasta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (I.) 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. CIMCOZ (I.) 
Dr. H. DİKER 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
H.C. YALÇIN 

Dr. H. H. CURA 
S. DİKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (I.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (I.) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 

KONYA 
S. ARIKÂN 
V. BİLGİN 
M. A. BÎNAL 
S. ÇUMRALİ 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY (Başkan-
vekili) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELILBAŞI 
A. TlRlDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MANİSA 
Ş. R. HATİPOĞLU 
(Bakan) 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARDİN 
I. F. ALPAYA (I. Ü.) 

MUĞLA 
C.KARAMUĞLA 
H. KlTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(D 
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MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 

NİĞDE 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
I. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 

B : 64 13.6 
F. SÎRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
•Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 

1.1946 0 : 1 
Gl. F. ERBUĞ 
H. IŞIK 
N. SADAK (1.) 
t. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TRABZON 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (L) 
S. DAY (Bakan) 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 

R. KARADENİZ (Ba 
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URPA 
H. S. COŞAR 
H. SOYER 

VAN 
I. ARVAS 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGIL 
A, GÜREL 

1 " ^ I 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
verilen oylarm sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAH1SAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
A. K. YlGlTOĞLU 

Üj '•e sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekius erler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
321 
321 

0 
133 

0 
1 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MTHÇIO&LU 

Z. YÖRÜK 
ANTALYA 

N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DA&LIOÖLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
H. ÇARI KLI 

P. ETÇIOĞLU 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
K. SUN 
Dr. M. SUNER 

— 282 



B : 64 13.6.1946 O : İ 
BÎNGÖL 

F. F. DÜŞÜNSEL 
BİTLİS 

M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTÖĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 

BURDUR 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS i 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

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

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY | 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL* 
I. EKER 
Dr. C. KAZANCIOGLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
II. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 

E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

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

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

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
t. U. AYKURT 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 

N. OSTEN 
.1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A.R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. AÜSEVIEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
A. H. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMUKSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
1. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ABALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S . E P İ O O ^ 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
H. Â YÜG3EL 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLÜ 
Gl. H. DURUDOÖAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
İZ. ORHÖN 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUÖ 
N. TAMAT? 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KHRŞEHtR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
I. TOLON 
1. S. YÎGİT 

KONYA 
Gl. A. F. CSBBŞSOY 
A. H. Kt ta iSN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
N. H. OÜAT 
A. R. TÜREL 



KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
K. EVLİYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÜZELÇI 
H. Ş. ÖZPAZARBAŞ1 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIUOĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R; N. EDGÜER 
O. ERCİN 
î. ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. K A ATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZIT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
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E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUÛLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. ULUSOY 
fi. GÜRSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DILEMRE 
K.KAMÛ 
F. SIRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 

.1946 ö î 1 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRUKER 

SEYHAN 
Ş. İŞCEN 
S. TEKELlOĞLU 

SİIRD 
A. R. ESEN 
E. KILICÇIOÖLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SINOB 
C. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMIR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK (I.) 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SIRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 

H. N. KEŞMİR 
C. KOVALİ 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
D. EYIBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA 

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

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

[Oya katılnuyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
A. ÇETlNKAYA (I.) 
Dr. A. H. SELGIL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F. R. ATAY 

t İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (I.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 

A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMİR (I.) 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Hasta) 
H. R. ÖYMEN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGlNERl 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (I.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
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ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. ÜS 

DENİZLİ 
A. EGE 

ELÂZIĞ 
F. AÖRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

OAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
Gl. T. SÖKMEN 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
S. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 

HATAY 
A. $. DEVRİM (ö.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
Dr. M. BERKER (Ha
ta) 
F. C. GÜVEN 
R.KORALTAN (t.) 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
Dr. K. Ç. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. CÎMCOZ (1.) 
Dr. H. DÎKER 
T. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
H. O. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (1.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (1.) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 

KONYA 
S. ARDCAN 
V. BÎLGÎN 
M. A. BÎNAL 

S. ÇUMRALİ 
Dr. S. niMAK (Bakan) 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F. SDLAY (Başkan-
vekili) 
Dr. O. S- ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOÖLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 

MANİSA 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
T. F. ALPA YA (t. Ü.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
TT. KtTABCT 
F. O. MENTEŞEOĞ-
LU ( t ) 

MUŞ 
H. KILICOÖLU (Hasta) 

NİĞDE 
H. MENGÎ 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (t.) 

ORDU 
I. ÇAMAŞ 

S. S. TARCAN (t.) 
RİZE 

H. C. BELÜL 
SEYHAN 

D. ARDXOĞLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENAl 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBUĞ 
H. IŞIK 
N. SADAK (1.) 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TRABZON 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPB (1) 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ 
(Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A.K.TECER 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 

[Açık milletvekülikleri} 
Zonguldak : 1 
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Kalkınma istikrazı hakfemdaM kaniim verilen oylarm sonucu 

APYON KARAHÎSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMACIYA 
N. AKTIN 
A. K. Yt&lTOGLU 

ANKARA 
M. AKSO&EY 
Ol. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKCt 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
U. KAYAOĞLU 
H. R MIHÇTOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTAIaYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 

BALIKESÎR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
i Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Oya katılımyanlar 

Çekinserler 
Açık Milletvekillikleri 

455 
3L2 

: 312 
0 

142 
0 
1 

[Kabul edenler]' 
H. ONAT 
GI.HLÖ2ALP 
F. TİRÎTO&LU 
Y. S. UZAY 
î. H. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
M. Ş.. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BÎTLÎS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

B©£U 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. St'REN 

BURDUR 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. Â. ATLT 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N TINAZ 

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

A. KAMÇIL 
ÇANKIRI 

Dr. A ARKAN 
A. tNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKtN 
I. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLT' 

I DENIZLI 
F. ASAL 
Dr. H. RERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKtT 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKlN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUG 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMlRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B K ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
F. KALFAGtL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMtRHAN 
R. DtNÇ 

1 N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr: M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t GÜRAK 
N. OSTEN 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
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^ÜMtjŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SET/EK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. ILOAZ 
H. SELÇUK 

ÎÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEYEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R, BELE 
A.H.DENÎZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. t. GÖZCÜ 
GÜ K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDA!, 
A.R. TARTTAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜVDAÖ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BtRSEL 
E. ÇINAR 
S. DÎKMEN 
S. EPÎKMEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
H. A. YÜCEL 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOÖLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 

B î 64 13 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORTTOV 
E. ÖZOĞU2 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAO 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATTR 
M. TANER 
ö. TAŞOTOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
9. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. RELER 
î. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DÎKMEN 
N. ERÎM 
R, FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
î. TOLON 
t S. YÎĞÎT 

KONYA 
Gl. A. F. OEBESOY 
A. F . DÎKMEN 
S. ERGUN 
K. OKAY 
A. R. TÜREL 
Dr. 0. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLÎ 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
H. PEKCAN 
E. TOKTAB 

. 6. İ946 0 : î 
MALATYA 

E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞTROĞLU 
0; TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZARCI 

MANİSA 
Konçl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYTTR 
R. N. EDGÜER 
0. ERÇÎN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCTOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGÎN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLr 
T.. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. î. O ALTILAR 

NİĞDE 
A. G. 'BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMRTYDX 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE | 
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K. KAMU '"ÜTI 
F. SÎRMEN 
A. ZIRH ~ " ; ' 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKTR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBYA 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
S. ÎŞCEN 
C. ORAL 
S. TEKELÎOĞLU 

StîRD 
E. KİLIÇÇIOĞLU 
S. TTTNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
C. K. ÎNCEDAYT 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
t H. SE YÜK 

SİVAS 
E. DÎZDAR 
A. ESENBEL 
Amiral TT. O^TCDALAY 
S. OÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. ş. SÎRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOK AD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERGKEN 
H* N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
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TRABZON 

S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
D. EYÎBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN , 

AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETÎNKAYA 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASÎN 
H, TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F. R. AT AY 
A. ÇUBUKÇU 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş-
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (î.) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMÎR (t.) 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. SUN (t) 

BİNGÖL 
T. BANGUOÖLU 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL (Ha* 
ta) 
H. R. ÖYMEN 
Dr. Z. ÜLGEN 

H.ÜÇÖZ 
URFA 

K. BERKER 
E. TEKELİ 
S. V. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 
M. BOYA 

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

I Oya hatürmy anlar] 
BURDUR 

Ş. ENGÎNERI 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
R. CANTTEZ (î.) 
Dr. S. KONUK*(Bakan) 

ÇANAKKALE 
R N. GÜNTEKİN 

ÇANKTRT 
B. ERKİN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
E. ALPSAR 
M. ÇAĞIL 

DENİZLİ 
A.EGE 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROÖLU 

ESKİŞEHİR 
î. ARUKAN 
1. U. A YKURT 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMÎR 

GİRESUN 
Gl. î. SÖKMEN (I.) 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 

HATAY 
A. §. DEVRİM (ö.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (1.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER (Has
ta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (1) 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. CÎMCOZ (1.) 
Dr. H. DİKER 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bar
bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. ÇOŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (î.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (t) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

S. PEK ~~ 
KONYA 

S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN (I.) 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY (Başkan-
kan V.) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
H. PEKCAN 
A. TÎRÎDOĞLU * 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
K. EVLÎYAOĞLU 

MANİSA 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. TANKUT 

MARDİN 
t. F. ALP AYA (1. Ü.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
H. KÎTABCI 
F. O. MENTEŞEOÖLU 
(t) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 
K. KOTAN 
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NİĞDE 
H. MENGÎ 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (î.) 

ÖRDÜ 
î. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (î.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 

SEYHAN 
D.ARIKOÖLU 
K. ÇELÎK 

İ : 64 İ3.6 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SİÎRD 
A. R. ESEN 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBÜÖ 
H.IŞIK 
N. SADAK (1.) 
I. M. UĞUR 

.1946 0 : 1 
TEKİRDAĞ 

R. APAK 
TOKAD 

R. A. SEVENGİL 
TRABZON 

M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 

tJRPA 
H. Ö. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERÎŞİRGÎL 
A. GÜREL 

Muaemle Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 2781 *ayılı kanun ve ekleri gereğince 
bazı maddelerden alman istihlâk vergisinin muamele vergisiyle birleştirilmesine dair kanuna 

verilen oyların sonutfu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARHAN 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 

üye sayısı 
Oyyerenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 
T [Kabul edenler] 

G1.N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F.DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

455 
309 
309 

0 
145 

0 
1 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
P. ETÇIOÖLU 

H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRiTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş, ESENDAL 
K. GÜLEK 
K. SUN O. 
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BİNGÖL 
F. F. D U ş b ^ E L 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOÖAN 
U. OZÇAĞLAK 

BURDUR 
M. SANLİ 
Dr. A. İt. VEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
A. UURU 
A. Al. ERHAN 
M. F . GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R, BULAYIRLI 
H.ERGENELİ 
A. KAJMÇIL 

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

ÇORUH 
A. R. ERE Al 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
î. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F . ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 

JÜ. A, TOKAD 

B : 64 13,6 
DİYARBAKIR 

R. BEKİT 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEYÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUÜ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEAi±lU.Y 
Al. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F . A1EA1İK 

ELAZIĞ 
I. YALÇİN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGlL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMlRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE* 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEA1ÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUIvAN 
î. U. AYKURT 
I. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

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

.1946 Ö : 1 
GÜMÜŞANE 

H. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TOR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
11. İLGAZ 

İÇEL 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
AL KARAAĞAÇ 
II. ÖZDAAIAR 
K. T URAN 
C. TÜZEA1EN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYİNDİR 
Gl. R. BELE 
A. H. DENİZAIEN 
A. Ş. ESAIER 
Al. H. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAAİURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYA1EN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
I. II. ÜLKAIEN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIAIAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKAİEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
H, Â. YÜCEL 

KARS 
E. DEAllREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞITZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F . ECEVİT 

R. SALTUÖ 
N. TAAİAÇ 
T. TAŞK1RAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
Al. K. ŞATIR 
M. TANER 
0. TAŞÇ10ĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL • 
Dr. F . UAIAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
I. TOLON 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F . CEBESOY 
A. H. DİKAİEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. İRAIAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
M. ERKAIEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
K. EVLİYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
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M. PEKmAŞ-
H. SAĞIRÜJÛLU 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. il. AffiTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Dr. S. E. Kİ^TCILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDÖ&U& 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
A. H. TANJUNAR 
A. YAYCIOÖLU 

MAEBİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOGLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 

BfüŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 

R. GÜRSÖY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEJütR 
Dr. Z. M. SEZER 
H.ŞABX-AN 
H. YALMM 
M. YARIMSÖTJK 

m 

T. B. BALTA 
Dr. S. A, D İ L E M E 
K. KAMU 
F. SiRMIN ~ 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. EN£&* 
S. ERBAJ 
I. EZGÜi 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YQ$ÜKER 

SEYHAN 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
S. TEKELlOĞLU 

SÜRD 
A. R, ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 

S. TUNCAY 
B. TÜRKAN 

SÎNO& 
C. ATAY 
C K l N C j ^ A Y I 
D r . & K M & E . ¥ l Ş 
H. ORUQQĞJUU. 
I. H: SEVÜK 

StVAS 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Amiral U, GÖKS>£LAY, 
Ş. GÜNALT4Y 
K. K İ T A B I 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F.ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBAD1N 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVEfcî 
H.N. KEŞMİR 
O. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGlL 

TRABZON 
S. ABANOZGGLTJl 

M . S . A N £ g $ $ 
M. A%$W 
F. A. BARUTQU 
T. GÖKŞE& 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

N. S. SILAN 
H. ÜÇÖ3 

mu?* 
K. BERKEJB 
jR. SOYER> 
S. K. YETiEttt 

I. ARVAS 
N. BEİK^İ l 

YOZGAD 
M. ALLI0ÖLU 
C. ARAT 
Z.ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIO&LU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKItf 
Ş. D^VR&T 
A. R. INCEALEM-
DAROĞLU 
Y. Z.ÖZENÇl 
Ş. TANSAN ' 
R. VARÇİŞ 

[Oya katılmıyanl&rf 
AFYON KARAHtSAR 
A. ÇETlNKAYA ( t ) 
Dr. A. H. SELGlL 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASIN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F. R. ATAY 

t. İNÖNÜ (Ctoturbaş-
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN ( t ) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 

H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (I.) 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
\ H. C. ÇAMBEL (Hasta) 

H.R. ÖYMEN 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

ş. ENiQj$paa 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (I.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R.N.GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 
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ÇORUM 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 

DENlZU 
A. EGE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ ( 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAÛIROÖLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER (Ha» 
ta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (I.) 
H. S. TANRIÖVER 

B:64 13.6. İ946 0 : 1 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. ClMCOZ (I.) 
Dr. H. DİKER 
İ. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (I) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (İ.) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
A. F. ABAS1YANIK 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
N. ERİM 

KONYA 
S.ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
T. F, SILAY (Bş. V.) 

KÜTAHYA 
B. ATA LA Y 
Dr. A. S. DELILBAŞI 
S. KUTMAN 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 

MANİSA 
0. ERCİN 
Ş. R. HATİPOĞLU 
(Bakan) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAY1ZIT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (I. Ü.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(D 

MUŞ 
H. KILICOÖLU (Has
ta) 

NlĞDE 
H. MENGI 

Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
I. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
G1.N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBUĞ 
H. IŞIK 
N. SADAK (I.) 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE (I.) 
S. DAY (Bakan) 
D. EYİBOĞLU 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 

URPA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

VAN 
M. BOYA (1.) 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 



B : 64 13.6.1946 0 : 1 
Devlet kitapları döner sermlayesi hakkmdaki kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın

daki kanuna verilen oylarm sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YTJRDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
A. K. YÎGÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
01. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
P. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOÖLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. D A G L I O G L U 
Dr. G. KAHRAMAN 

BALIKESİR 
0. N. BURGU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K ÖZALP 
F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S, UZAY 

Üye sayısı : 455 
Oy verenler : 279 

Kabnl edenler : 279 
Kabul etmiyenler 0 

Oya katılmryanlar 175 
? Çekînserler : 0 

Aç* Milletvekillikleri ; l 

[Kabul edenler] 
t. H. UZTTNÇARŞILI 

BÎLECÎK 
K. GÜLEK 
K. SUN 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BÎTLÎS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
H. R. ÖYMEN 
0. ÖZÇAÖLAR 

BURDUR 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÜMER 
/ i l "VT fflTT^T A TW Gl. N. TTNAZ 

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

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

" — 3( 

1 ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZtîN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKtN 
M. ÇAĞIL 
î. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENtZLÎ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. OÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLART 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMtK 

ELAZIĞ 
H. KÎStOÖLU 
S. SAĞIROĞLU 
î. YALÇTN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 

33 — 

F. KALFAGÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
R. DÎNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMtR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHÎN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 



İÇEL 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
A. H. DENÎZMEN 
A. Ş. ESMER 
Dr. Gl. N. t. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z.KARAMURSAL 
$. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R, TARKAN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
B. ARTMAN 
M. BÎRSEL 
S. DİKMRN 
S. EPtKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
01. H. D U R U D O G A N 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVÎT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

K&YSEtfî 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K/ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 

B : 64 13.^ 
Nl'TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korffrl. K. DOÖAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DÎKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
t. S. YfGîT 

KONTA 
Gl. A. F. CEBESÖY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DÎKMEN 
Dr. S. TRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ . 

KÜTAHYA 
M, ERKMEN 
H. PEKOAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTÜN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
Y. Ö'ZEY 

MARAŞ 
A. YAYCIÖĞLÜ 

.1946 0 : 1 
MARDİN 

Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOGLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKTR 

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

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMtR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBTYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMtT 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGtN 
S. ERBAY 
1. EZOÜ 
N. ÖZTUZCU 
N. FIRAT 
M. A. YÖRTÎKER 

SEYHAN 
Ş. ÎSCEN 
C. ORAL 
Dr. K.SATTR 
S. TEKELÎOÖLU 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. K I L T Ç C I O G L U 
S. TUNCAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H.ORÜCOGLU 
1. H. SEYÜK 

SİVAS 
E. DÎZDAR 
A. ESENBEL 

Amiral TT. GÖKDALAY 
K. KÎTAPÇI 
R. Ş. SÎRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERÎŞKEN 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGtL 

TRABZON 
S. ABANOZOGLU 
M. AYDTN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYÎBOGLU 
T. GÖKSEL 
T;. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. STLAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
R. SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

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

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRÎN 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 
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AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA ( t ) 
Dr. A. H, SELGİL 
A. TAŞKAFıLJ 

AÖRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z.TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
F. & ATAY 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (1.) 
N. E.SUMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. I/EVENP 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMİR (1.) 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
Kor$. A ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL (Has
ta) 
C. S. SİREN 
Dr. Z, ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGlNERl 
M. SANIMI 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANJTEZ ( t ) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. Ş. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIM 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ÇORUH 
M- M, KANSU 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 

DENİZLİ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
K ŞEDELE 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 

ESKİŞEHİR 
1. U. AYKURT 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
Gl. î. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (1.) 

[Oya katılmıyanlar] 
İÇEL 

T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER (Has
ta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (1.) 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

J8TARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. CİMCOZ (1.) 
Dr. H. DİKER 

l M. H. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
I. H. ÜLKMEN 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
Dr. H. H CURA 
E. ÇINAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bar
bakan) 
II. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
II. ÇORUK (I.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (I.) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
S. PEK 
t TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN (1.) 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY (Başkan-
vekili 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
K. EVLİYAOĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABÇI 

MANİSA 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
(Bakan) 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYiZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MADDÎN 
t. F. ALPA YA ( t Ü.) 
E. ERGİN 
Dr. A. URAŞ 

MUĞJ.A 
Orgrl. 1. ÇALİŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KÎT4B.CI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(î.) 
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MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. MENGÎ 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (î.) 
Ş. GÜNALTAY (Baş-
kanvekili) 

ORDU 
î. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (î.) 

B : 64 
RÎZE 

H. C. BELÜL 
F. SÎRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Ol. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SIÎRD 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. K. INCEDAYI (Baş
kan V.) 

İ3.6.İ946 O : 1 
SİVAS 

M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBUĞ 
H.IŞIK 
N. SADAK (I.) 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE (I.) 
S. DAY (Bakan) 

R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

VAN 
I. ARVAS 
M. BOYA (I.) 

ZONGULDAK 
E. ERlŞlRGlL 
A. GÜREL 
A. R. INCEALEMDAR-
OÖLU 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 

» «» I 

Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içindeki topraklara ilişkin ecrimüillerin aranmaması hak
kındaki kanuna verilen oylarm sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

A&RI 
H. BAYRAK 
H, TUOAÇ 

Üye sayısı : 455 
Oy verenler : 277 

Kabul edenler : 277 
Reddedenler : 0 

Oya İcatılmıyanlar : 177 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri t 

[Kabıâ edenler] 

AMASYA 
Z. TARHAN 
A. K. YIĞITOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
GL N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 

^ - 8 < 

M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOÖLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

) 6 ~ 

' 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇIOÖLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRlTOĞLU 



Y. S. UZAY 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BtTLÎS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 

BURDUR 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

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

ÇANKIRI 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

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

B : 64 13.6 
DİYARBAKIR 

0. OCAK 
Dr. t T. ÖNGÖREN 
Gl. K. ÖEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE " 
Ş. ULUĞ 

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

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTJER 
F. KALFAGÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. U. AYKURT 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

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

GÜMÜŞANE 
II. F. ATAÇ 
E. S. TÖR | 

. 1946 O : İ 
HATAY 

Gl. tf. DURUKAN 
II. İLGAZ 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEÖ 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
1. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BtRSEL 
S. DİKMEN 
S. EPtKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

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

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 

N. T AMAÇ ^ p : 
T. TAŞKIRAN * * 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 

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

KIRŞEHİR 
F. SELER 
t. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
R. FENMEN 
S. PEK 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
VI ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
TTAT. 
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H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOÖLU 
Y. ÖZEY 

MARDÎN 
Ol. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
JT. MENEMENCÎOÖLr 
Dr. A. IJRAS 
L. ÜLK^MEN 

MUĞL'A 
A. ÇAKIR 

A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
11. GÜRİSÖY 
H. TJLUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SOYER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

B : 64 13 
RÎZE 

T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

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

SEYHAN 
Ş. TŞCEN 
O. ORAL 
Dr. K. SATIR 
S. TEKELİOĞLU 

SÎÎRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOÖLU 
S. TUNCAY 

.«.194B O : 1 
SÎNOB 

Dr. B. KÖKDEMÎR 
î. H. SEVÜK 

SÎVAS 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGttL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 

M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
•D. EYİBÖĞLU 
T. GÖKSEL 

TUNOELÎ 
N. S. SILAN 

URPA 
K. BERKER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKÎN 

VAN 
N. BERKER 
M. BOYA 

YdZOA© 
Z. ARKANT 
•S. ÎÇÜZ 
Y. B. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEYMN 
A. R. İNCEALEMDAR. 
OĞLU 
Y. Z. Ö2ELÇÎ 
R. VARDAR 

'[Oya hatıl mıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETÎNKAYA 
Dr. A. H. SELtfÎL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F . R. ATAY 
A. ÇUWKCU 
F. DALDAL 
î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
•M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. S Ö K M N (1.) 
N. U. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Ol. R. ALPMAN* 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMİR (1.) 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
K. SUN (1.) 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Haş
ata) 

C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGBN 

BURDUR 
•Ş. ENGÎNERİ 
M. SANLI 

BURSA 
R. CANITEZ (I.) 
M. F . GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
S . ERKİN 
A. İNAN 

ÇOKUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇOStüM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 

Di^lÜLÎ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R.BEKlT (Hasta). 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞHU 
1. YALÇIN 

ERZ&GAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
*G1. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
E. SAZAK 
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B : tt 15.6 
«AE&MTEP 

Ş. ÖZDEMÎR 
OÖtEtfüN 

Gl. î. SÖKMEN (î.) 
GÜMÜŞANE 

Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRBLÎ 
C. SELEK 

HAKKAttt 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRÎM (ö.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN ( t ) 

T. C. BERÎKER 
Dr. M. BERKE* 
(Hasta) 
F. C. GÜVBN 
R. KORALTAN .(f.) 
H. S. TA*îitîWl5ft 

ttPARfA 
K. AYDAR 

ÎSTANÖÜL 
C. E. ARS2VEN 
Gl. R. «BSLE 
Dr. K. (İ. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
S. ClMCGZ ,(î*) 
Dr. H. DİKER 
î. A. GÖVSA 
F. HAMAii 
V. SARDDAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
H. MENTEŞE 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

C.DURSÜNOĞLU ı 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Baka») 
H. ÇORUK (î.) 
Z. ORBAt 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ j 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

! 
KTBŞTJflB 

F. ÇOBANOĞLU (I.) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
Koramiral Ş. OKAN 
1. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
İŞ. ERGUN 
F. GÖKMEN (1.) 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
N. H.ONAT 
T.F.S&hAY (Bş. V.) 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLÎ 
Dr. A. S. DELÎLBAŞl 
m. KUTMAN 
A. rmmfâitö 
V. UZGÖ&EN 

MAÎAWÂ 
K. EVLİYAOÖLÜ 

.19İB 0 : 1 
MftHftiA 

<&. 1R0ÎN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
(Bakan) 
H. SARHAN 
F.TTSLU 

MARAŞ 
«Dr. K. SAYÎZİT 
R. KAPLAN 
H.R.EANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MÂfcDÎN 
î. F. AUPAYA (I. Ü.) 
E. ERGm 

MU&.A 
Orgrl. 1. «ÇASEŞkAR 
C. KA*tA5ft$&/A 
H. KÎTAfcöî 
F. O. MENTEŞE0@LÜ 
(t.) 

BSBıf 
H. KILICOĞM >(Bas-
ta^ 
K. KOTAN 

H. MENÖÎ 
Dr. R, *\ TALAT 
H. TEPEfftAN ( t ) . 

ÖRDÜ 
t. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (1) 

H. C. B»ÜDL 
F. SIRSIN (Btfkan] 

«StCAK 
İD. ABJKO&Lm 
K. ÇELİK 
«Gl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

&£&D 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI (Baş
kan V.) 
H. ORUCOÖLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBUĞ 
Amiral H. GÖKDALAY 
H.IŞIK 
N. SADAK (1.) 
t. M. UĞUR 

1&&&&&A§ 
R. AFAK 

TOKA» 
H. N. KE$MÎR 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
İH. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
İR. KARADENİZ (Ba
lkan) 

H.SAKA (Bakao 
L. YAVUZ 

TUNCKIİ 
H. ÜÇÖZ 

TTEFA 
H. S. COŞAR 
R. SOYEJR 
A. K.'f$?*3ER 

VAN 
1. ARV4S 

YOZGAD 
M. ALLI0ÖEU 
C. AÎİÂT 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGÎL 
A. GÜREfc 

A çî-k -millet tekillikleri 
ZöRgtAdak : 1 



B : 64 13.6.1946 O : 1 
Kazanç Vergrisi Kanununun 37 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanuna verilen oy

ların sonucudur 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
277 
277 

0 
177 

0 
1 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHtSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
A. K. YÎĞlTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLBY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
M. ERlŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
I. H. UZUNÇARŞILI 

[Kabul 
BİLECİK 

M. Ş. ESENDAL 
K. SUN ( t ) 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 

BURDUR 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A, M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

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

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

edenler] 
ÇORUM 

N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
Dr. C. KAZANCIOÖLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNYER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD, 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

Gl. P. DEMlRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
î. ARUKAN 
I. U. AYKURT 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. CANBOLAT 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAŞ 
Dr. M. A. AĞAKAl 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
N. OSTEN 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 
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İÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
A. H. DENIZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

Ş. ADALAN 
B. ARTMAN 
M. BİRSEL 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

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

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. P. ECEVIT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 

fi: 64 13. 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOGLU 
N TOKER 
C. TÜZEL 

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

KIRŞEHİR 
F. SELER 
I. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
N. ERİM 
R. PENMEN 
S. PEK 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Dr. S. IRMAK ' 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYbAR 
K. EVLtYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N.ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K.KARAOSMAN 

6.1946 0 : 1 
F. KURDOĞLU 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

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

MUĞLA 
A. ÇAKIR 

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

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A.DlLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
Ş. ERBAY 
t. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZGU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Ş. IŞCEN 
S. TEKELÎOĞLU 

SURD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
C.K.INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMIR 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAt 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELtKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S.ABANOZOÖLU 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D.EYIBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER ( 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
A R . INCEALEMDAR-
OĞLU 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

- - » • -



İ : 64 İâ. 6. 1Ö46 0 : 1 
[Oya kalümıyanlarf 

AFYON KABAHISAR 
II. ÇKRÇK-îii. 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPJLI 

AĞRI 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F. R. ATAY 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
t. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÜKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
T. SÖKMEN ( t ) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
M. DEMİR (I.) 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Has
ta) 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENG İNERİ 
M. SANLI 

BURSA 
R. OANITm (1.) 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK (Bakan*) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GİİNT.EKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AJKGÖL 
E. ALPSAR 

DENİZLİ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (Hasta) 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI ( t ) 
F. A. AYKAÇ 
S. aAĞIROĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
F. KALFA8İL 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMlR 

GÎRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (1.) 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. 8ÜRELÎ 

HAKKÂRİ 
A. R. 0ÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEYRJM (ö.) 

B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN ( t ) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER 
(Hasta) 
F. C. GÜVEN 
R. KORAfcTAN (1.) 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. K. C. Bt&RKSGY 
Y. K. BEYATLI 
S. CİMCOZ (I.) 
Dr. H. DİKER 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 

Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (1.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (1.) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 

Dr. F. Ş. BfeGİÛ 
A. DİKMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
1. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Ş. ERGÜN 
F. GÖKMEN ( t ) 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY (Baş. V.) 

KÜTAKYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. a D1I4L3ASI 
S. KUTMAN 
A. TÎRİDOĞLJJ 
V. UZGÖRSN 

MALATYA 
M. PEKTAŞ 

MANİSA 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎBOĞLU 
(Bakan) 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZiT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Ü.) 
E. ERGİN 

MUĞLA 
Orgl. t. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(t) 

MUŞ 
H.KILICOĞLU (Hasta) 
K. KOTAN 
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NİĞDE 7 

R. DOLUNAY 
H. MENOt 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (I.) 

ORDU 
I. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (t.) 

H. C. BELÜL 
F. SİRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 

B : 64 13 
m. N. ELDENIZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SÎNOB 
H. ORUCOÖLU 

StVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY (Baş-
kan V.) 
H. IŞIK 

[Açık mille 

6.1946 O : 1 
N. SADAK (I.) 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R.APAK 

TOKAD 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE (I.) 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

tekillikleri] 

TUNCELİ 
H. ÜÇÖZ 

UBFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 

TOZOAD 
Y. D. KARSLIOĞLU 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇİ 

Zonguldak : 1 





S. Sayısı: 163 
Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret An
laşmaları ve ModUsvivendiler akdine ve bunların şü
mulüne giren maddelerin Gümrük resimlerinde deği
şiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmayan Dev
letler muvaredatma karşı tedbirler alınmasına yetki 
verilmesi hakkındaki 4582 sayılı Kanuna ek Kanun ta

sarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporları (1/614) 

T. O. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 80 . ¥ . İ946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71 - 589, 6/1367 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve ModUsvivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaşmıya yanaş-
mıyan Devletler muvaredatma karşı tedbirler almmasma yetki verilmesi hakkındaki 4582 sayılı 
kanuna ek olarak Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1946 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu ar-
zederim. * 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

ı Gerekçe ' " •---<•*» 

Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve ModUsvivendiler akdine 
ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaş
maya yanaşmayan Devletler muvaredatma karşı tedbirler almmasma yetki verilmesine dair olan 
4582 sayılı kanun 13 . V I . 1946 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. 

Bu kanununun yürürlüğe konmasını gerektiren Milletlerarası ekonomik ve ticari durum üzerin
de, bu harp sonrası devresinde de, henüz esaslı bir salâh eseri görülmemekte ve yakm bir gele
cekte bu şartların normalleşeceğine dair bir belirti sezilmemektedir. 

Bunun için ekonomik menfaatlerimizi korumak ve ticaret politikamızı ekonomik menfaatlerimizin 
icaplarına uygun bir şekilde zamanında ve vakit geçirmeden tanzim ve idame etmek için yukarıda 
mâruz kanunla Hükümetimize verilmiş olan yetkiden istifade olunmasında zaruret görülmektedir. 

Bu düşüncelerle, süresi bitecek olan 4582 sayılı kanunun 13 Haziran 1946 tarihinden sonra da yü
rürlükte kalmasını sağlamak amaciyle ilişik kanun tasartsı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/614 
Karar No. 26 

4. VI. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Tica
ret Aanlaşmaları ve Modüsyivendiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve an
laşmaya yanaşmıyan Devletler müvar.edatrna 
karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesi hak
kındaki 4582 sayılı kanuna ek olarak Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 

29 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi 
Başbakanlığın 30 , V . 1946 tarihli ve 6/1367 
sayılı yazısiyle Yüksek Meclise sunulduktan son
ra komisyonumuza havalesi üzerine Dışişleri 
Bakanının huzuriyle incelendi. 

Hükümetin gerekçesinde ileri sürülen sebep
ler yerinde görülmekle beraber Mecjl̂ s yetkile
rinin tasarının 1 nci maddesinde yazılı olduğu 
veçhile, süresiz Hükümete bırakılması Anaya

samızla uzlaşması imkânsız sayılmıştır. Bu iti
barla kanunun süresinin bittiği ^tarihten bşşlıya-
rak iki yıl uzatılması düşünülmüş ve tasarının 
1 nci maddesi bu yolda değiştirilmiştir. Bu deği
şiklikle beraber diğer maddeler olduğu gibi oy
birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Konya 

S. Ankan 
Ankara 
Z. Yörük 

Gümüşane 

Seyhan 
N. Sideniz 

Bu R. Sözcüsü 
Ağrı 

R. R. Pam 

P. 

Kâtip 
Ağrı 

-#>;#. Pasin 
Gümüşane 

0. &elek 
Samsun 
C. Bilsel 
Tokad 

N. Toroy 

Ticaret Komisyonu rapora 

T. M. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/614 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

5 . VI . 1946 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ti
caret anlaşmaları ye mo^şvivj^iler.iaMiı&e «e 
bunların şümulüne giren maddelerin gşümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaş
maya ya^naşşügyan Deyletler mâva^idatena kar
şı tedjbirler alınmasına yetki yerilmesi hakkın
daki 4582 sayılı kanuna ek kanun tasarısı ha
valesi gereğince Komjşyonumuje^a incelendi. 

Gerekçede açıklanan sebepler yerinde jşörül-
müş ve Dışişleri Komisyonunun ileri sürdüğü 
4582 sayılı kanunun § n«i maddesinin iki aylık 
süre ile uzatılması düşüncesine uyulmasına ve 
ancak bu ve buna benzer anlaşmaların onanmasın'n 

aşuresi iğinde Büyük MUM MesAisine »unalması-
nın sağlanm^iMn Hükâjüifetten iftmennisiae ve 
Kamutaya arze4ilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmasfjja ]sms# yerildi. 
Ticaret Ko. B a k a n ı B» Söaeü j&âtip 

®ik@k 
K. Mlek 

I>iyarfeakîr 
K. Şedele 

Niğde 
H. ülmoy M. 

Tr&bzon 
L. Yavuz 

Ankara Ankara 
A, Çubukçu A. Çubukçu 

KüJtak^a 
H. BenU 

Ordu 
Yarmbvyîk 

KMabş* 
&<;Kwdmm 

öitrd 
E. HtUççıoğlu 

Y^sgad 
Z. Arkant 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
— 3 — 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
Anlaşmaları ve Modüsvivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaşmı-
ya yanaşmıyan Devletler muvaredatına karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesi hakkındaki 4582 

sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüsviven-
diler afsdine ve bunların şümulüne giren mad
delerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapıl
masına ve Anlaşmıya yanaşmıyan Devletler mu
varedatına karşı tedbirler alınmasına yetki ve
rilmesi hakkındaki 4582 sayılı kanunun 5 nci 
maddesindeki «iki yıl» kaydı kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 13 Haziran 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. S. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Yabanca memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
Anlaşmaları ve Modüsvivendüer akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük resim
lerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaşmaya 
yanaşmayan Devletler muvaredatırm karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesi hakkındaki 4582 

sayılı kanuna ek kanun tasarını 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüsviven
düer akdini ve bunların şümulüne giren madde
lerin Gümrük resimlerinde değişiklikler yapıl
masına ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler mu
varedatına karşı tedbirler alınmasına yetki ve
rilmesi hakkındaki 4582 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı süre iki yıl uzatılmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü meddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 164 
Tekirdağ Milletvekili Rahmi Apak ve iki arkadaşının, 
«İnönü Armağanı» başlıklı kanun taklifi ve Millî Eğitim, 
Tarım, Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (2/25) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yurttaş iş verimini ve çalışma kudretini süratle geliştirmek için hazırlanan (înönü Arma
ğanı) Kanunu ve mucip sebepler lâyihası sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadele
rini arz ve rica eyleriz. 

26 . XI . 1943 
Erzincan mebusu Sinob mebusu Tekirdağ mebusu 

Ş. Sökmensüer C, K. încedayı R. Apak 

inönü Armağanı kanun lâyihası mucip sebepleri 

Geçmiş asır ve devirler içinde müspet ilme kıymet vermemek yüzünden medeniyet sahasında 
büyük inkişaflar gösteren müterakki milletler arasında çok geri kalmış bir durumda görülürüz. 
Medeni âlemin her sahadaki inkişaf seyrini dikkatle takip etmemek ve asrın icaplarına zamanın
da intibak edememek yüzünden, aslında her türlü terakki cevherlerini sinesinde taşıyan ve çok 
çalışkan olan Türk milletini de tevekküle ve yalnız günlük hayatı kazanacak ve iş kudretini ve
rimsiz bir hale koyacak bir duruma sokmuş ve netice itibariyle rızkını gaipten bekliyen ve hayati 
vazifesini unutan tembel bir camia haline girmiş bulunuyorduk. Bu zihniyet büyük bir İmpara
torluğun çökmesini mucip olmuş ve ancak Cumhuriyet devrinde bu feci durumdan Türk milleti
ni kurtarmanın tek kurtuluş yolu olduğuna inanmış bulunuyoruz. Asırlarca devam edip gelen 
tevekkül zihniyeti idarecilerimiz ve aydınlarımız arasında da uyuşturucu tesirler yapmıştır. Bu 
tesirlerden henüz tam mânasiyle silkinip uzaklaştığımızı iddia etmek daha büyük bir hataya düş
müş olmağı kabul etmek olur. 

Türk milletinin, engin tarihinde insanlık için faydalı inkişaflar gösterdiği ve büyük eserler 
vücude getirdiği tarihî bir hakikattir. Yine şurası da tarihî bir hakikattir ki, büyük ve cihan
şümul terakki hamleleri göstermiş ve büyük eserlerin temelini atmış bulunduğumuz devirler, bil
ginlerimizin, iş adamlarımızın maddi ve mânevi sahada büyük himaye ve teşvika mazhar olduk
ları devirlerdir. Türklük âleminin itilâ devirlerinde zaman, zaman yetişen büyük Devlet adamla
rı, sanatkârlar, âlimler ve elde edilen büyük medeniyet eserleri o devirlerin gösterdiği himaye ve 
teşvika medyundur. Osmanlı imparatorluğunun inhitat devrinde ise ne saltanat ve âtiyen ne de 
meşrutiyet müesseseleri bu himayeyi gösterememiş ve bu yüzden de memleketin inkişafına müessir 
olacak tesisleri kuracak şahsiyetlerin yetişmesine mâni olmuşlardır. 

Bu devirde bütün kabiliyetlerimizden şüpheye düşerek kendimizi küçük görmeğe alışarak 
kendimizi için için erimeğe terketmişizdir. Cumhuriyet devrinde Türk milletinin bütün meziyet
lerini açılamak için hamleler yapmağa çalışmağa başladık. Fakat bu çalışmalar yeter derecede 
tesirli ve teşvik edici olmamış inkilâp ve rejimimizin ruhunda mündemiç olan ileri hamle ve idfeal 
ferde ve hayata tam mânasiyle intikal ettirilememiş bulunmaktadır. 

Son cihan savaşı ise çalışma temposunu, muvaffak ve üstün olmak ihtirasım en yüksek nok-



taya çıkaran milletlerin etraflarına dehşet saldıklarını gösterdi. Cemiyetin iş kudretini son had
dine kadar ortaya koyan milletlerin çalışmayı teşvik için aldıkları hayret verici tedbirleri zik
retmeğe burada lüzum görmedik. Kırk elli yıldanberi bazı ecnebi mütehassıslar idaresi altında 
iş görmüş bazı müesseselerimizde mahdut ölçüde de olsa metotlu ve dinamik bir çalışma itiyadı 
ve zevki vücut bulmuş ise de umumî görenek için de bunun da tekrar sönmesi muhtemeldir. 

Memleketin genişliği ve sonsuz tabiî servetleri ile onu müdafaa edecek ve işletecek nüfus arasın
daki nispet hepimizi düşündürecek ve dikkatle üzerinde durduracak bir haldedir. Artık milletçe 
âzami verimle çalışmağa ve en son iş kudretimizi ortaya atmağa mecburuz. Biz iş sahasında elli 
altmış milyonluk bir millet manzarası ile medenî âleme görünmek zorundayız. Dünyanın gittiği 
yeni âlem içinde yaşama hakkı kazanmak ve buhranlar içinde ezilmemek ve yeniden şu veya bu 
milletin fikrî, iktisadi ve teknik boyunduruğu altına girmemek için çıkar tek yol, Türk milletini 
bütün kudretiyle harekete getirerek, ideal, iş, içten gelen heycan ve alev uyandırıcı bir terbiye 
ruhu vererek çalışma ve verim sahasına sürmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde tabiatiyle, bu 
yeni âlem içinde yine tevekkül yoiu ile tenbellik cehennemi içinde kıvranan bir millet haline 
gelebiliriz. Sıtmanın tahribatından verdiğimiz kurbanlar ve kaybettiğimiz milyarlarca saat iş 
kudreti, bu tahribatın karakter ve enerjimiz üzerinde yaptığı acınacak menfi tesirler harbe gir
mememize rağmen çekilen geçim güçlükleri, yaşama seviyemizin düşkünlüğü hep maziden gelen te
vekkül ve dolayısiyle tenbellik ve lâkayitlik zihniyetinin acı neticeleridir. Şu hakikate de dokun
makta fayda görürüz. 

Bir memlekette başarılı çalışanların nispeti çalışmayanlara nazaran az olursa o memlekette 
çalışanlar sevilmez ve onlara tahammül edilmez. Bu ruh haletin memleket ve millet hayatında ya
pacağı yıkıcı ve bozucu tesirler ölçülemiyecek kadar büyük olur. Çünkü, bir iş çıkarmağa yel
tenen memur veya serbest her vatandaş gördüğü mukavemet ve ihmal karşısında şaşırır ve kırı
lır. O zaman bütün Devlet makinesi idarei maslahatcılarm elinde kalır. Bu yoldan da moral cep
hede önemli bir gedik açılmış bulunur. 

Memlekette çalışma itiyadını yerleştirmek Türk milletinin yaratıcı ve yapıcı meziyetlerinin ve
rimli bir hale gelmesini temin etmek için icabeden her tedbiri almakta gecikmemek, millî işleri
mizin en başında gelir. Bu hususta hâtıra başlıca iki çare gelir : Birincisi çalışmayı kanun ve kuv
vet yolu ile sağlamak, ikincisi de çalışma aşk ve itiyadını teşvik yolu ile kazandırmak ve esaslan-
dırmaktır. Birincisi bir çok memleketlerde birinci cihan savaşından sonra tatbik edilen ve ilk ve 
orta zamanlarda da eserleri görülen mecburi çalışma usulünün tatbiki demektir. Buradaki hedefi
miz ikinci çaredir. Bu da teşvik yoludur. 

Cemiyet hayatı içinde her sahada özenerek ve millî ihtiyaç ve karaktere uygun olarak teşkilât
lanmış bir millet, teşvik yolu ile büyük inkişaflara mazhar olabilir. îşte bu düşünce iledir ki re
jim ve Cumhuriyet idaremizin bu uğurda maddi ve mânevi yollardan arasız şekilde sarfetmekte 
olduğu mesaiyi devrimizin tatbik usullerinden biri olan yoldan da milletimizin her sahadaki me
deni kabiliyet ve meziyetlerinin süratle inkişafını temin edecek teşvik tedbiri olmak üzere işbu ka
nun lâyihasını hazırlamış bulunuyoruz. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 24.IV.1944 

Esas No. 2/M5 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Erzincan Mebusu Şükrü Sökmensüer, Sinob 
Mebusu Cevdet Kerim Incedayı ve Tekirdağ Me
busu Rahmi Apak'in hazırlayıp makamlarına sun
dukları ve Yüksek Beisliklerince de Encümenimi
ze havale buyurulan înönü Armağanı Kanun 
teklifiyle mucip sebepler lâyihası Encümenimiz-
ce tetkik ve müzakere olundu. 

Müzakerelerimiz sırasında teklif shaibi me
buslarımızla Maarif Vekilinin ve bulunmadığı 
zamanlarda kendisini temsil etmiş olan salahiyet
li memurlarının da mütalâaları dinlendi 

Encümenimiz yukarıda adlan kaydolunan üç 
mebusumuzu büyük bir ad taşryan bir silsile mü
kâfatlar tesisini düşünmeğe sevketmiş olan halis 
niyeti, bu türlü mükâfatlarla milletimizde çalış
ma zevkini arttırmak ve çalışma itiyadının kök
leşmesine yardım etmĞk fikrini takdirle karşıla
mış ve teklifi bu duygu ile incelemiştir. Bu incele
me neticesinde Encümenimizce teklifin; saikini 
teşkil eden iyi niyet ve maksatları tamamiyle sağ
lar mahiyette bulunmadığı da görülmüştür. 

Teklifin her yıl mükâfatlandırılmalarmı derpiş 
ettiği vatandaşlar; sayıları sabit ve belli bulunan
larla bulunmıyanlardan ibaret olmak üzere iki 
kısımdır. Sayıları sabit ve belli olanlar türlü iş 
ve hizmet sahalarının iyi çalışan ve üstün başarı 
gösteren mensuplarıdır. Sayıları sabit ve belli 
olmıyanlar da 40 yaşına vardıkları zaman hayatta 
altı ve daha fazla çocuğu bulunan vatandaşlardır. 

Birinci kısma giren vatandaşların sayıları 
1600 ü bulacak, hattâ aşabilecektir. 

Bu 1600 küsur sayıdaki insan arasmda ders
lerine iyi çalışan talebeler bulunacağı gibi çocuk 
sergisinde kazanacak çocukların aile reisleri ve 
âmme hizmetinin türlü kollarında çalışan ve vazi
felerini iyi yapan Hükümet memurları da bulu
nacak ve bunlarla birlikte keşif ve ihtiralarda 
bulunan ve meselâ tıp sahasmda milletlerarası 
tesirler yapacak bir eser vücude getiren vatan
daşlar da tek ve müşterek bir mükâfatlandırma 
kanununun hükümleri içine sıkışacaktır. 

îş bölümünde bir vazife almış her vatandaşın 

iyi çalışmasından ve işinde başarı göstermesinden 
cemiyet hayır ve fayda görür. Bu sebeple hangi 
alanda olursa olsun iyi çalışan millet fertlerini 
takdir etmek ve üstün başarı gösterenleri bu ba
şarının derecesine göre mükâfatlandırmak doğ
ru ve gayretleri arttıran bir tedbirdir. Ancak 
türlü iş sahalarının ve türlü âmme hizmetlerinin 
birbirine nazaran farkları ve hususi şartları var
dır. Buna nazaran her iyi çalışmayı ve sütün 
başarıyı kendi sahasmm şartlarına ve icapları
na göre ve bu sahanın nizamları içinde daya
nak noktaları bularak veya bu nizamlara yeni hü
kümler katarak mükâfatlandırmak ve hayatın 
türlü sahalarının ve âmme hizmetlerinin bütün 
kollarının türlü mertebelerdeki basanlarını tek 
bir kanunun taşıyabileceği hükümlerle kıymetlen
dirmeğe ve mükâfatlandırmağa gitmemek doğru 
olur. 

Derslerine iyi çalışan bir talebeyi şimdi oldu
ğu gibi terbiye prensipleri gözönünde tutularak 
okul ölçüsü içinde okula mahsus kaide ve nizam
larla mükâfatlandırılmalıdır. Ayni suretle vazife
lerini. iyi yapan dürüst Hükümet memurlarını da 
şimdi kısmen olduğu gibi Memurin Kanununun 
veya hususi kanunların çerçevesi içinde takdir ve 
taltif etmeği düşünmelidir. Bunlara mukabil 
ilim ve sanat sahalarında büyük çalışmaları ve 
başarıları mükâfatlandırmak ve vatandaşları bu 
türlü başarılar elde etmeğe teşvik etmek için şim
di mevcut olmıyan büyük Devlet mükâfatları tesis 
etmeli ve İnönü'nün büyük adını bu türlü mükâ
fatlara tahsis ve hasreylemelidir. 

Encümenimiz bu düşünce ve kanaatiyle mü
him noktalarda teklif sahibi üç mebusumuzdan 
ayrılmakta bulunduğundan bunlar tarafından 
hazırlanan projeyi de maksadı sağlar mahiyette 
görmemiş ve bu projenin yerine konmak ve ilgili 
encümenlerle Umumî Heyete arzedilmek üzere 
ilişik projeyi hazırlamıştır. 

Projemize göre înönü armağanları yüksek 
değer taşıyan ilim ve sanat eserleriyle yurt mü
dafaasına, milletin sağlığına ve istihsalin geliş-
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meşine yarayacak keşif ve ihtiralan takdir ve teş
vik etmek maksadiyle tesis edilmiş mükâfatlar
dır. 

Armağanlar takdir ve teşvik adı altında ilâ. 
dereceye ayrılacaktır. Her armağan bir diploma, 
bir anı madalyası ve bir miktar paradan mü
rekkeptir. Takdir armağanlarına ait para 25 er 
bin lira, teşvik armağanlara ait para da ikişer 
bin lira ile beşer bin lira arasmda ilgili jüriler-
ce tesbit edilecek miktardan ibarettir. Takdir 
armağanları biri ilim, diğeri sanat eserlerine 
üçüncüsü de keşif ve ihtiralara mahsus olmak 
üzere üç armağandır. Teşvik armağanları ikisi 
ilim; ikisi sanat eserlerine, ikisi de keşif ve ihti
ralara mahsus olmak üzere altı armağandır. Tak
dir armağanları, lâyık eser çıkarsa her dört 
yılda bir; teşvik armağanları bu şart altında her 
yıl dağıtılacaktır. Teşvik armağanları memle
ketimizde her yıl vücude getirilecek ilim ve sa
nat eserleriyle keşif ve ihtiraların en yüksek de
ğer taşıyan ikisine, takdir armağanları ise, dört 
yılda bir, geçen dört yıllık devre içinde vücude 
getirilen ve dünya ölçüsünde bir değer taşıyan 
eserlerle keşif ve ihtiralardan birinci derecede 
değerli görülenlere verilecektir. 

înönü Armağanlarına ait paralar her türlü 
vergi, resim ve harçlardan muaf olacak, hacze
dil emiyecek, bunlardan tevkif at yapılamıyacak 
ve para haklıların ölmeleri halinde kanuni vâris
lerine intikal edecektir, inönü Armağanı alan 
eserlerle keşif ve ihtiralara ait edebî ve sınai 
mülkiyet haklarının masunluğu da sağlanacak
tır. Bir kere kazanılması bir insan için yeter bir 
şeref olan înönü takdir armağanını kazanan 
kimse bunu bir kere daha alâmıyacaktır. 

Herhangi bir eserin keşif ve ihtiraın înönü 
Armağanlarına lâyik olma bakımından incelen
mesi ve lâyık olduğunun tesbiti bu maksatla 
kurulacak Devlet jürilerine aittir. 

Her dört yılda bir, memleketimizdeki yüksek 
öğretim kurumları hocalarının seçeceği beşer 
öğretmenden (profesör veya doçent) mürekkep 
bir heyet Maarif Vekilinin reisliği altında top
lanacak ve birisi ilim, ikincisi sanat ve üçün
cüsü de keşif ve ihtiralara mahsus olmak üzere 
kurulacak daimî jüriler için dörder asıl ve üçer 
yedek üyeyi namzet gösterecekler ve bu namzet
ler îcra Vekilleri'Heyetinin tasdikma arzolu-
nacaktır. Bu suretle daimî j ü r i t o teşekkül ede
cektir. 

LJ__!." „' ! X-S. Sa; 

ilk jüriler bu kanunun yürürlüğe girmesini 
takibeden ikinciteşrin ayında seçilecektir. Her
hangi bir eserin, keşif veya ihtiram inönü 
Takdir Armağanlarına lâyik olma bakımından 
incelenmesini bu jüriler kendileri kararlaştıra-
bilecekleri gibi yüksek öğretim ve ilmî araştır
ma kurumları da bu hususu Maarif Vekilliği ka-

. nalı ile jürilerden isteyebileceklerdir. Teşvik 
armağanlarına lâyik olmak bakımından eserle
rin, keşif ve ihtiraların incelenmesini yüksek 
öğretim ve ilmî araştırma kurumları gibi bu 
eserlerin, keşif veya ihtiraların sahipleri veya vâ
risleri de Maarif Vekilliği kanaliyle isteyebile
ceklerdir. 

Daimî jüriler muayyen ihtisasları temsil eden 
az sayıda üyeden mürekkep olacakları için 
bunların türlü sahalara ait bütün ilim, sanat 
eserlerini ve keşif ve ihtiralan tam bir yetki ile 
tetkik edemiyecekleri tabiidir. Bu cihet göz önün
de bulundurularak daimî jürilere lüzum göre
cekleri mevzular için lüzumu kadar aslî ve ye
dek üyeden mürekkep muvakkat jüriler kurabil
me salâhiyeti verilmiştir. Muvakkat jürilerin 
verdikleri kararlar kendilerini kuran daimî jü
rilerin kararı olarak tanınacaktır. Jüriler ica
bında dışarıdaki ilim ve ihtisas adamlarîyle de 
müşaverelerde bulunabilecek, mükâfatlandıra
cakları eserler hakkında imzalariyle neşrolunan 
raporlar tanzim edeceklerdir. 

Jürilerin ancak înönü Armağanları Kanunu 
yürürlüğe girdikten sonra vücude getirilen ve
ya neşrolunan eserlerle keşif ve ihtiralan tetkik 
edip mükâfatl andırabilmeleri esası kabul olun
muştur 

înönü Armağanları Kanununun istilzam ede
ceği her türlü masrafların her sene Devlet büt
çesinden verilecek yüz bin liraların birikmesi 
ile Maarif Vekilliği emrinde Millî bankalardan 
birisinde vücude gelecek bir milyon liralık bir 
fonun gelirinden verilmesi ve bu. fonun «înönü 
Armağanları kaynak akçası» diye adlandırılması, 
bir milyon lira birikinceye değin masrafların ana 
paradan ödenmesi uygun görülmüş ve projeye 
buna göre hükümler konmuştur. 

înönü Armağanları Kanunu çıkınca bu ka
nuna ait hükümlerin tatbik şeklini gösteren bir 
nizamnameye ihtiyaç duyulacaktır. Böyle bir 
nizamnamenin hazırlanması için projeye hüküm 
konduğu gibi ilâve edilen muvakkat bir madde 
ile de projenin yakında kanunlaşması halinde 
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bunun 1944 malî yılı bütçesinde isteyeceği meb
lağın sağlanması düşünülmüştür. 

Projemizin; tanzimine saik olan teklif ile bir
likte ve havalesi gereğince Ziraat Encümenine 
gönderilmesini derin saygılarımızla rica ederiz. 
M. E. K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Manisa Sivas Urf a 
R. Ş. Sirer 8. K. Yetkin 

Ankara Bingöl Bolu 
B. Baykan T. Banguoğlu H. R. Öymen 

Çankırı Eskişehir İstanbul 
T. Onay t. V. Aykurt K. Akyüz 
İzmir İzmir Kars 

E. Çınar Ş. Yunus F. Köprülü 
Kastamonu Sinob 

T. Taskıran î. II. Sevük 

. Sinob Mebusu Cevdet Kerim Incedayı, Tekir
dağ Mebusu Rahmi Apak ve Erzincan Mebusu 
Şükrü Sökmensüer tarafından hazırlanıp encü
menimize havale buyurulan kanun teklifi okundu 
ve görüşüldü. 

Türk milletinin yaratıcı ve başarıcı meziyetle
rinin bir kat daha gelişmesine hizmet edecek 
olan bu teklif üzerine incelemelerde bulunulmuş 
ve Maarif Encümeninin hazırladığı şekil bir ta
kım değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Maarif Encümeni lâyihayı takdir ve teşvik 
mükâfatlan olmak üzere iki kısımda mütalâa 
etmektedir. Encümenimiz de ayni mucip sebep
lere dayanarak takdir mükâfatları hakkındaki 
hükümleri aynen kabul etmiş teşvik mükâfatla
rında aşağıdaki sebeplerden değişiklikler yap
mağa lüzum görmüştür. 

Çeşitli iş sahalarında her bakımdan istihsa
lin artmasını sağlıyacak bir çok üstün başardı 
sanayi ve ziraat erbabı da kanun hükümleri içine 
almarak bu kabîl fevkalâde muvaffakiyet gös
teren vatandaşları İnönü Armağanı gibi Millî 

Armağanın takdir ve teşvik armağanı diye 
iki türlü olmasına ve ikincisinin nispeten orta 
derecedeki eserler ve çalışmalar için verilebile
cek küçük ölçüde mükâfatlardan teşekkül etme
sine taraftar değilim. Her yıl dağıtılacak 
küçük teşvik mükâfatlan ilim müesseseleriyle 
muhtelif kururmların bütçelerine konabilir 
ve konmalıdır, ve bu hususta varlıklı vatan
daşların vakıflar ihdas etmelerine de yol 
açılmalıdır. Fakat kanaatime göre Devlet 
Reisimizin muhterem" adını taşıyacak olan ar
mağan, ancak müstesna eserler ve baaşnlar 
için çok nâdir olarak verilebilecek mahiyette 

olmalıdır. 
İstanbul 

t. A. Gövsa 

Şefimizin yüce adını taşıyan bir mükâfatla teşvik 
ı etmenin memlekette yaratacağı faaliyet havası da 

ehemmiyetli görülmüştür. 
ı Encümenimiz Maarif Encümeninin birinci 

maddesini ona göre değiştirerek 2, 3 ncü madde
leri aynen kabul etmiştir. 4 ncü maddeyi de aynı 

c mülâhaza ile değiştirmiştir. 5, 6 ncı maddelerde 
ş ufak değişiklik yaparak 7 nci maddenin ikinci 

fıkrasını Encümenimizin kabul ettiği esasların 
tatbiki bakımından değiştirmeğe lüzum görmüş 

£ ve nihai kararı Başvekâlette vekâletler müste-
ı şarlarmdan kurulacak bir jüriye bırakmış ve 

8 nci ve Muvakkat maddeyi kaldırmıştır. 
i 9, 10, 13 ncü maddeleri aynen 11, 12 nci 

ufak değişikliklerle kabul etmiş her vekâleti 
- ilgilendiren bu mükâfatların kaynak akçasının 

Başvekâlet emrinde bulunmasını daha uygun 
t- görmüş ve aranılan gayenin istihsali bakımın-
tı dan Maarif Encümenince kabul edilen bir mil-
e yon lirasmı iki milyon liraya çıkanlmak suretiy-
i- le ve her yd Devlet bütçesine beş yüz bin lira 
Lî konarak bu paranın dört senede toplanması mu-

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
I 

Tarım Komisyonu ' . ' 17 . V . 1944 
Esas No. 2/25 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 
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Vaf ık görülmüş ve 14 ncü madde değiştirilmiştir. 
15 nci 19 ncu maddelerde değişiklik yapılarak 
diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalelerine göre Millî Müdafaa Encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Tarım K. Başkanı Sözcü Kâtip 

İzmir Manisa Çanakkale 
R. Köken Yaşar özey S. Botu 

Çorum Çorum Benizli 
İV. Atalay H. Akdoğan E- Aslan Tokad 
Kırşehir Kocaeli Malatya 
1. Turan Dr. Ş. Bürge K. Sayın 

Maraş Mardin Niğde 
A. Yaycıoğhı Lûtfi Vlkümen R. Dolunay 

Siird Sivas Yozgad 
A. R. Esen A. Esenbel M* Alpak 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/25 
Karar No. 29 

1 .VII . 1944 

Yüksek Başkanlığa 

üç Mebus tarafından teklif edilerek havale 
sırasiyle encümeniıınize gelen «İnönü Armağanı» 
Kanun lâyihası Başvekil ve Maliye Vekili hazır 
oldukları halde teklif sahiplerinin ve ilgili ve
kâletlerin salahiyetli mümessillerinin iştirakiyle 
incelenmiştir. 

Kanun lâyihasının bariz vasfının, yurtta üs
tün bir çalışma itiyadını ve zevkini kökleştirmek 
olduğu görülüyor. Lâyihada, Devlet mekanizması
nı idare edenler vasıtasiyle çalışma duygusunun 
halka sirayet ettirileceği ve halk arasında ise en 
semereli sahadaki başarıların yurdun kalkınma
sına yarayacağı düşünülmüştür. Teklif sahipleri
nin bu düşüncesi encümenimizce dahi bu sahada 
esaslı bir hareket noktası olarak elealınmış ve 
lâyihada buna göre tadiller veya genişlemeler 
yapılmıştır. Bu incelemeler dolayısiyle, yurtta, ça
lışmayı teşvik için bugün mevcut mevzuların ve 
hükümlerin gayrikâfi olduğu ve ancak ordu için 
mevcut bir ikramiye kanunu ile İktisadi Devlet 
Teşekkülleri için tesis edilmiş hükümleerden yani 
hulâsa olarak tam olmıyan bazı küçük tedbirler
den başka çalışmayı tahrik edecek teşvik vasıta
larının henüz cemiyetimizin ihtiyacı nispetinde 
sağlanmamış olduğu neticesine varılmıştır. Tek
lif sahiplerinin, başka millet ve memleketlerden 
de misaller vererek memleketimizin ve milletimi
zin geçmiş devirlerinde bugüne kadar olan millî 
hayat ve başarılan, yükselme ve duraklamaları 
ve istikbal ihtiyaçları hakkında verdikleri 
uzun izahlar ve yapılan münakaşalar netice

sinde Başvekilimizin ve Maliye Vekilimizin 
iştirakiyle bu mükâfatların muayyen birkaç mev
zua ve dar sahaya inhisarı suretiyle değil 
Maarif Encümeninin tesbit ettiği gibi dünya öl
çüsünde yüksek değer taşıyan ilim, sanat, sağlığa 
ve yurt müdafaasına ve istihsalin gelişmesine ya
rayan keşif ve ihtiralardaıı başka Ziraat Encü
meninin de düşündüğü gibi başka sanayi Ziraat, 
Maarif olmak üzere bütün Devlet ve halk teşki
lâtı içinde çalışmayı ve üstün başarıyı mükâfat
landırmayı esas tutan bir genişlikte mütalâa edil
mesi ve ona göre tanzimi esası kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh bu esas üzerinden yürüyen En
cümenimizin teklif sahipleriyle mutabık olmadığı 
noktalar şunlardır: 

Birincisi; nüfus hareketlerini teşvik işi, Dev
letçe başlı başına ele alınacak ve sağlanacak millî 
bir mevzudur. Esasen Encümenimizde hazır bu
lunan Başvekilimiz dahi nüfus dâvasının Hükü
metçe müstakillen tetkik edilmekte olduğunu ve 
yakında bir kanun hazırlanacağını bildirmişler
dir. Binaenaleyh teşvik mükâfatlan cetvelinden 
nüfus bahsi çıkarılmıştır. 

İkincisi; Encümenimiz, bürolarda normal hiz
met ve mesai gören memurları bu gayenin dışında 
görmüş, binaenaleyh bunlar için vekâletler emri
ne tahsis edilmesi teklif edilen mükâfat paraları
nı çıkarmıştır. 

Encümenimiz, mükâfatların takdir ve teşvik 
mükâfatlan olarak tasnif edilmesi hususunda Ma
arif ve Ziraat Encümenlerinin fikir ve kararları-
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na iltihak etmiştir. 
Encümenimizin kararlarında teklif sahipleri 

ve diğer encümenlere nispetle mevcut farklar 
aşağıdaki veçhile sıralanabilirler: 

1. — Takdir mükâfatının tıpkı Maarif Encü
meni gibi mahdut üç sahaya hasredilmesînde be
raberdir. Ancak bu mtkâfatlarm da dört yılda 
bir defa değil, teşvik mükâfatlan gibi, müstahik-
leri çıktığı takdirde her yıl tevzi edilmesini ve 
müstahikleri tesbit edecek hakem heyetlerinin 
her yrl teşkil edilmesini uygun görmüştür. 

2. — Başvekilimizin ve Maliye Vekilimizin, 
Encümenimiz huzurundaki muvafakat ve tasvip-
leriyle İnönü Takdir ve Teşvik armağanları için 
şimdilik her yıl Hükümeat bütçesinden enaz beş 
yüz bin liralık tahsisat sağlanması kararlaştırıl
mıştır, 

3. — Teşvik Armağanları listesinde aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır: 

A) öğretim müesseselerinde, öğreniciler için 
teklif edilen mükâfatlar bu müesseseleri birinci
likle bitirdikleri takdir edilenlere hasredilmiştir. 
Ve bunun miktarı da yüksek öğretim için beş yüz 
ve orta öğretim için dahi iki yüz elli lira olarak 
tesbit edilmiştir. Askerî öğretim müesseseleri için 
de aynı muamele yapılacaktır. 'Böylece, yurttaki 
yüksek öğretim müesseselerini birincilikle bitir
dikleri takdir edilen her Türk öğrenicisi beş yüz 
liralık ve liselerle muadilleri okulları birincilikle 
bitirdikleri anlaşılanlar dahi iki yüz elli liralık 
bir mükâfat alacaklardır. 

B) öğretmen ve idareciler için teklif sahip
lerinin cetveliyle Encümenin arasındaki farklar 
mühim değildir. Bu ufak tadil cetvelde yazıl
mıştır. 

C) Askerlik kısmına, asgari sağlık işleri 
dahi eklenerek böylece askerî sağlık işleri Devlet 
ve halk sağlık işlerinden ayrılmıştır. Çünkü bun
lar birlikte muameleye tâbi tutuldukları takdirde 
mükâfatların tesbit ve evziinde güçlükler çıkabi
leceği mülâhaza edilmiştir. 

D) Ziraat sahası için eneümenimizce tesbit 
edilen şekil, vekâletin mütehassıs mümessillerinin 
tekliflerine uygun olan teknik bir tasnif şekli 
olup asıl teklif sahipleri de buna iltihak etmiş
lerdir. Cetvelde görüleceği veçhile yıllık mükâ
fatların seksen bin liraya yakm bir kısmı yani 
hemen hemen dörtte biri ziraat sahasına tahsis 
edilmek suretiyle bu cihete en çok mükâfat ayır

mak prensipi gözönünde tutulmuştur. 
E) Sanayi ve maden hareketlerini teşvik 

için de ilgili vekâletin salahiyetli mümessilinin 
teklifi esas tutulmuş ve mükâfat parasının tak
riben sekizde biri bu alana tahsis edilmiştir. 

F) Memleket kalkınmasında en mühim te
siri yapacak ve yaratacak unsurların idarecile
rimiz olduğunu ve binaenaleyh valileri, kayma
kamları ve nahiye müdürlerini ve hatta muhtar
ları ve belediye reislerini çalışıcı elemanlar ha
line sokmak lüzumunu takdir eden encümenimiz 
bunlar için yapılan teklifi münasip görerek teş
vik armağanları eetvelinde bunların dahi yer al
masını ve bunlara ayrılan mükâfatı muvafık 
görmüştür. 

Gr) Encümenimiz, sanayide ve madencilikte 
bulgu, ıslah, randman arttırıcı hareketlerin teş
vik edilmesini çok faydalı görerek cetvelde bunun 
için de ayrı bir fasıl açmıştır. 

H) En nihayet, vatandaşların beden kabili
yetlerinin arttırılmasını teşvik eylemeği ve bu cet
velde mahrum bırakmayı arzu etmiyen Encü
menimiz spor için dahi son bir fasıl açmak sure
tiyle cetveli tamamlamayı uygun görmüştür. 

4. — Armağanların müstahiklere verilmesinde 
adalet ve isabeti sağlamak için Başvekâlete bağlı 
olmak üzere iki hakem heyetiyle bunlara bağlı 
teknik ve yardımcı heyetlerin teşkil edilmesi için 
kanuna hüküm koymakla iktifa edilerek bu hey
etlerin ne suretle teşkil edileceğinin ve ne suretle 
çalışacaklarının Başvekâletçe hazırlattırılacak bir 
nizamname ile tanzim ve temini daha pratik mü
lâhaza edilmiştir. 

5. — Maarif Encümeninin teklifinde bir kere 
takdir armağanı alana ikinci bir defa bu arma
ğanın verilmiyeceği tasrih edilmiştir. Halbuki 
Encümenimiz aksine olarak, gösterilen başarılar
da daha ileri adımlar atılmasını teşvik maksa-
diyle bir yurtdasm gösterdiği her başarıda dahi 
bu armağanı almasını pek haklı ve tabii olarak 
mütalâa eylemiştir. 

6. — Encümenimiz her yıl için beheri yirmi 
beş bin liralık üç takdir armağanı ile muhtelit' 
miktar paralardan mürekkep 559 aded teşvik ar
mağanı ihsad etmiş oluyor. Bunların tu tan 
395 800 liradır. Başvekilin ve Maliye Vekilinin 
dahi muvafakatiyle bütçeye 500 000 liralık tah
sisat konacağına göre, geriye kalan 100 000 lira 
hakem heyetlerinin ve sergilerle insan, hayvan 
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— 8 — 
ve eşyanın nakli masraflarına mukabil sayılmış 
ve bunu sağlıyacak hükümler de kanuna 7 nci 
madde olaıak sokulmuştur. 

Hulâsa olarak, Encümenimiz, Reisicümhuru-
muz ve Büyük Millî Şefimizin yüksek adlarına 
muzaf olan ve yurdun mukadderatı için bir dö
nüm noktası senbolü bulunan inönü adı altında 
her yıl müstahiklara dağıtılacak armağanlara bu 
memlekette çalışma tenposunun hayli hızlandırı
lacağı ve mühim bir eksikliğin de böylelikle kıs
men kapatılmış olacağı mütalâasiyle tadil edilen 
bu lâyihayı ittifakla kabul etmiştir. Havalesi ge
reğince Dahiliye Encümenine tevdi buyurulm^k 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
M. S. K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Sinop Ağrı Konya 
C, K. încedayı II. Tuğac V, Bilgin 

Bolu Bursa Çankırı 
Kor. Gl A. Alptoğan Gl.A. Atlı Gl.N. Tınaz 

Hatay İsparta İstanbul 
Gl. E. Durukan C. Tüzemen • Ş. A.- ögel 

Kars Kayseri Kırklareli 
Gl. İT. Durudoğan N. Toker Kor. Gl. K. Doğan 

Kocaeli Mardin Muğla 
M. Baku Dr. A. Vras 8. Güney 

Sürd Tekirdağ Tokad 
B. Türkay R. Apak 8. Çelikokol 

Çorum Çorum Diyarbakır 
Dr. A. Arkan E. 8. Akgöl Teşvik armağanının 

3 bin liradan fazla 
olmaması sebebiyle 

Gl. K. SevükteMn 
Erzurum Erzurum Gaziantep 

A. Akyürek Gl. Z. Soydemir Dr. M. Canbolat 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 2/25 
Karar No. 28 

Yüksek Başkanlığa 

28.IV. 1945 

Erzincan, Sinob ve Tekirdağ Milletvekilleri 
Şükrü Sökmensüer, Cevdet Kerim Încedayı ve 
"Rahmi Apak taraflarından (İnönü Armağanı) 
adiyle hazırlanarak teklif edilen kanun tasarısı, 
Millî Eğitim, Tarım ve Millî Savunma Komis
yonlarınca incelenerek raporlariyle birlikte Ko-
miyonumuza verildiğinden okundu. 

Teklifin gerekçe raporunda; kabul edilecek 
olan bu kanunla elde edilmek istenilen amacın 
değeri ve millete sağlıyacağı hizmetin derecesi 
gereği kadar açıklanmış ve aydınlatılmış olduğu 
görülerek tasarının tamamı bakımından incelen
mesi kabul edildi. Şöyle ki : 

Millî Eğitim Komisyonunun kararında be
lirtildiği gibi armağanın okul öğrencilerine ka
dar genişletilmemesi ve fakat Tarım Komisyonu 
raporunda anlatıldığı gibi (çeşitli iş alanların
da her bakımdan istihsalin artmasını sağlıya
cak üstün başarı) ların dahi Millî Şefimizin ünlü 
armağanından paylandınlması Komisyonumuzca 
da yerinde görüldü ve tasarıya bu şekilde geniş 
bir olgunluk verilmesi kararlaştırıldı. 

İşbu karara göre; gerek teklif ve gerek Millî 
Savunma, tasarılarmdaki, armağanın ne şekilde 
dağıtılacağına dair olan cetveller çıkarıldığı ve 
Tarım Komisyonunun birinci maddesi küçük 
bir söz değişikliğiyle yeniden yazıldı. 

İnönü armağanının kaynağı, tasarısının en 
önemli özü olması bakımından bu kaynağın ge
lirini ve tutamı gösteren Millî Eğitim Komis
yonunun 14 ncü ve Tarım Komisyonunun 13 ncü 
ve Millî Savunma Komisyonunun 7 nci maddele
rine karşı Komisyonumuzca ikinci madde hazır
landı. 

Bu madde hazırlanırken; İnönü Armağanı için 
belli ve yeter tutarda bir fon sağlanarak mükâ
fatların bu fondan ayrılıp dağıtılması ve bu 
önemli vazifenin Millî Eğitim Bakanlığından zi
yade Başbakanlık emrinde idare olunması daha 
uygun olacağı kararlaştırıldı ve Maliye Baka
nının oydaşlığı ile fonun tutarı iki milyon lira 
olarak ve her yıl Devlet bütçesinden iki yüz elli 
bin lira ayrılarak kaynağın kurulacağı anlaşıldı. 

İsimleri geçen her üç komisyonun tasarıların-
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da, değerlendirme armağanları için açıklanan 
düşünceler birbirinin aynıdır. Komisyonumuz 
dahi bu düşüncelere uymuş ve yalnız bu arma
ğanların da özellendirme armağanlarında olduğu 
gibi hak edenler bulundukça her yıl dağıtılmasını 
amaca daha uygun bulmuştur. Tasarının üçüncü 
maddesi bu yolda hazırlanmıştır. 

Her üç komisyon tasarılarının üçüncü mad
desine (Yeni başarı gösterip de değerlendirme 
armağanı almış olanlara bir daha değerlendirme 
armağanı verileceği veya verilmiyeceği) hak
kında hüküm konmuş ve özenlendirme armağanı 
hakkında hiçbir düşünce belirtilmemiştir. 

Ohalde; dünya ölçüsünde başarılar kazanan 
kimse bütün hayatında yalnız bir defa armağan 
alabilecek ve yurd ölçüsünde başarı kazananlar 
ise her başarı için her defasında birer armağan 
alabilecek oluyor ki, Komisyonumuz, ayni mahi
yette olan her iki armağan için böyle bir ayrı
lık yapmağı lüzumlu görmediği gibi ilk armağan 
alanın ikinci defa armağan alabilmesi için, ikinci 
başarısının birinci başarıdan (daha büyük) bir 
başarı olması kaydiyle bağlanmayı da yerinde bul
mamıştır. 

tşte bu düşünce ile tasarıların üçüncü madde
si Komisyonumuz tasarısına alınmamıştır. 

Komisyonumuz, özendirme armağanları sayı
sını rasyonel bir nispette ayarlamayı ve her bir 
armağan tutarını da değişmez olarak belitmeyi 
uygun bularak Maliye Bakanınm oydaşlığı ile 
on tane beşer bin liralık ve on beş tane üçer bin 
liralık yirmi beş armağan verilmesi şeklinde dör
düncü maddeyi hazırladı. 

Millî Eğitim ve Tarım Komisyonları tasarısı
nın beşinci maddesinde; inönü armağanı almağa 
hak kazananları ayırmak için Millî Eğitim Baka-
nmm başkanlığında bir jüri kurulu teşkil edile
rek Bakanlar Kurulunun onamma arzedilmesi 
esas olarak gösterilmiş ve jüri kurulunun nasıl 

çalışacağı da sonra gelen maddelerde birer birer 
ayılmıstir. 

Komisyonumuz, İnönü armağanının taşıdığı 
önemli mahiyette ve tasarıya verilen prensip ge
nişliğine göre Armağan Kanununun uygulanma
sına, fon kullanma işleminde Olduğu gibi doğru
dan doğruya Başkanlığın memur edilmesini pek 
gerekli bulmuştur. 

Jürilerin nasıl kurulacağını ve nasıl çalışaca
ğını bildiren hükümler ise, bir kanun konusu ol
maktan ziyade işbu kanunun uygulanışını göste
recek bir tüzük konusuna esas olabilir. 

Bu düşünce iledir ki; Millî Savunma Ko
misyonunun 6 ncı maddesinin komisyonumuz ta
sarısına 5 nci madde olarak alınması yeter görül
dü ve dağıtılan armağanın vergi dışı tutulacağı
na ve sahiplerinin haklarına ait hükümler ta
sarısının 7 ve 8 nci maddelerinde gösterildi. 

Yukarıda yazılı düşüncelere dayanılarak (İnö
nü Armağanı Kanunu) 9 madde olarak düzen
lendi. ' : ':•• '• I -!İfJ 

Havelesine göre Bütçe Komisyonuna verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Uybadm A. Tüzün E. Ergin 

Kâtip 
Giresun Ankara Balıkesir 

F. Daldal S. Uzay 
Bolu Bursa Erzincan 

T. $. Adal F. Güvendiren Ş. Sökmensüer 
Erzurum Gaziantep Gümüşane 
N. Elgün Dr. A. Melek R. Güreli 

îçel Kars Konya 
R. Koraltan E. özoğuz Ş. Ergun 

Sivas Tokat Trabzon 
E. Dizdar A. G. Pekel S. Abanozoğlu 

Zonguldak 
R. Vardar 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonv, 

Esas No, 2/25 
Karar No. 118 

6 .VI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Erzincan Milletvekili Şükrü Sökmensüer, Si
nop Milletvekili Cevdet Kerim încedayı ve Te
kirdağ! Milletvekili Rahmi Apak'm, hazırlayıp 
Yüksek Başkanlığa sunulan (înönü Armağanı) 
Kanun teklifi Komisyonumuza havale edilmekle 
teklif, Millî Eğitim, Tarım, Millî Savunma ve 
içişleri Komisyonları raporlariyle birlikte ve 
teklif sahiplerinden Erzincan Milletvekili Şük
rü Sökmensüerle Maliye Bakanlığı temsilcisi ha
zır oldukları halde görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde ve diğer komisyonlar ra
porlarında açıkça gösterilen sebeplere ve Türk 
milletinin yapıcı ve yarattcı meziyetlerini verim
li bir hale getirmek ve dünya ve yurt ölçülerin
de değeri olan başarıları değerlendirmek ve öz-
lendirmek için Aziz Millî Şefin âdını taşıyan 
bir armağanla Millî îMücadelenin ilk zaferinin 
yaratıldığı günde mükâfatlandırmanın geniş 
faydalar sağlıyacağı düşünülerek teklif esas iti
bariyle uygun görülmüş ve maddelerin konuşul
masına geçilmiştir. 

Armağan teklifi ile Millî Savunma Komis
yonu raporunda gösterildiği şekilde tesbit edi
lecek bir liste üzerinden veya Millî Eğitim, Ta
rım ve İçişleri Komisyonları raporlarında gös
terilen şekilde belirli esaslar üzerinden mahdut 
miktarda dağıtılması üzerinde duruldu. Millî 
Eğitim Komisyonu raporunda açıklanan sebep
lere binaen talebe ile kamu hizmetlerini gören 
vazifeli memurların kendi hususiyetlerine göre 
hususi kanunları çerçevesinde mükâfatlandırıl-
maları ve değerlendirme armağanının diğer ko
misyonlarca kabul edilen şekilde kabulü ancak 
Tarım ve İçişleri Komisyonları raporlarında be
lirtildiği veçhile (İstihsalin artmasını sağlıyacak 
üstün başarılı ziraat ve sanat erbabı) nın da 
özendirme armağanı ile teşvik edilecekler arası
na alınması komicyoııumuzca uygun görülmüş 
ve tasarının 3 ncü maddesi bu maksadı belirte
cek ve çerçevelivecek şekilde yazılmıştır. 

İki komisyon değerlendirme armağınının 4 
yılda bir ve iki komisyon da her yıl, hak eden
ler bulundukça verilmesini kabul etmiştir. Ko
misyonumuz değerlendirme armağını dünya öl
çüsünde değer taşıyan eser, açış ve bulgulara ve
rileceğine göre, bir yıllık süre az görülmüş ve 
maddede üç bölümde gösterilen eser, açış ve 
bulguların ayrı ayrı her birine armağanın veri-
lebilmesini ve bu bölümler sıraya konarak her 
yıl bir bölüme armağan verilmesini sağlamanın 
daha uygun olacağı komisyonumuzca kabul edil
miş ve ikinci maddede bu husus bu yolda yazıl
mıştır. 

Armağanların miktarlarında değerlendirme 
armağanı için diğer komisyonların görüşlerine 
ve özendirme armağanı için de İçişleri komisyo
nunun görüşüne uyulmuştur. Tamamen Millî bir 
mahiyeti olan bu armağanın, Türk vatandaşla
rına verilebileceği maddede açıklanmıştır. 

Jüri konusunda esas itibariyle, Millî Eğilim 
Komisyonunun görüşüne uyulmuştur. Jüri ko
misyonları üyelerinin seçim şeklinin daha amelî 
olmasını sağlamak emeliyle esasa tesir etmiye-
cek bir değişiklik yapılmış ve komisyonların 
Başbakanlığa bağlı olacağı açıklanmış ve yine 
amelî bakımdan işin gerektirdiği bazı ufak deği
şiklikler yapılmıştır. 

Armağanlar ile bunlar için yapılacak gider
lerin verilmesini sağlıyacak kaynak, akcasuım 
Başbakanlık emrinde ve iki milyon lira olması ve 
bunu sağlamak için Hükümetçe her yd Başba
kanlık bütçesine en aşağı iki yüz elli ibin lira 
ödenek konması kabul edilmiş ve ancak kaynak 
akçasının kurulmasının biran evvel tamamlan
ması temenniye değer görülmüştür. 

Değerlendirme armağanının alana bir da
ha verilip verilmemesi hususunda İçişleri Ko
misyonunun görüşüne uymuştur. 

Diğer maddeler bu esaslar dairesinde ve ba
zı kelime ve tertip değişiklikleri ile yeniden 
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yzıîmıştır. 

Kamutaya erzedDmek üzere 
lığa sunulur. 

Başkan 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Burdur 

Ş. Engineri 

Bu Rapor Söz. 
îzmir 

M. Birsel 
Çanakkala 
8. T. Arsal 

Yüksek Başkan-

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 
Eskişehir 

Yavuz Abadan 

öiresun 
M. Akkaya 
Kütahya 

H. Pekc&n 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Giresun 
Ayet Sayar 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Trabzon 
M. 8. Anamur 

Yozgad 
A. Sungur 

Kayseri 
F. Baysal 
Mardin 
B. Erten 

Urfa 
Esat Tekeli 
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R. APAK ve 2 ARKADAŞININ 
TEKLlFÎ 

İnönü Armağanı kanunu 
lâyihası 

MADDE İ.. — Türk milleti
nin gelişme ve kuvvetlenme ha
reketlerini hızlandırmak mak-
sadiyle ve (inönü) Armağanı 
adiyle yıllık bir mükâfat tesis 
edilmiştir. 

Bu mükâfat; insanlık camia
sına faydalı olan ve tahsil ha
yatındaki gençlik ile âmme hiz
metinde ödevli vatandaşların 
ahlâk duygularının kökleşmesi
ne ve çalışma faaliyetlerinin 
artmasına yarayan eserler ya
zanlara, Türk milletinin sağlığı
na ve nüfusça çoğalmasına ve 
medeniyet hayatnun her safha
sında değerlenip yücelmesine 
yarayacak tesisler vücude geti
renlere, millî varlığımızın emni
yet ve müdafaasını ve yurdu
muzun iktisadi ve zirai kalkın
masını kuvvetlendirecek ihtira 
ve keşiflerde bulunanlara, veri
lir. 

MADDE 2. — inönü armağa
nının hangi emeklere karşılık 
olduğu ve ne nispette verilece
ği ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelin tutarı tahsisat 
her yıl Başvekâlet bütçesinde 
(inönü Armağanı) &âi ile açı
lacak fasla konur. 

- 1 2 -
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYO

NUNUN DEĞlŞTlRlŞt 

İnönü Armağanı Kanunu 
lâyihası 

MADDE İ. — îlim ve sanat 
eserleriyle keşif ve ihtiralara 
verilmek üzere înönü takdir ve 
tnönü armağanları adlan al
tında iki türlü armağan tesis 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İnönü takdir 
armağanları yirmi beş bin lira
lık üç armağan olup dünya öl
çüsünde yüksek değer taşıyan: 

A) İlim eserlerine; 
B) Sanat eserlerine; 
C) Milletin sağlığına, yur

dun müdafaasına ve istihsalin 

TARIM KOMİSYONUNUN 
DEĞÎSTIRIŞI 

İnönü Armağanı Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — İlim ve sanat 
eserleri, keşif ve ihtiralarla 
memleketteki çeşitli iş sahala
rında üstün başarı gösterenlere 
verilmek üzere İnönü takdir ve 
İnönü teşvik armağanları ad
ları altmda iki türlü arma
ğan tesis edilmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Encü
meninin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN DBÖÎŞTIRÎŞI 

İnönü Armağanı Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — îlim ve san
atı, keşif v ebulguyu, Devlet, 
halk ve yurt alanmda çalışma
yı teşvik için bu alanlarda üs
tün basan gösterenlere veril
mek üzere (înönü Takdir) ve 
(înönü Teşvik) armağanları 
adlan altında iki türlü arma
ğan tesis edilmiştir. 

MADDE 2. — İnönü Takdir 
Armağanları, (25 000 er bin li
ralık üç armağan olup dünya 
ölçüsünde yüksek değer taşı
yan; 

A) îlim eserlerine; 
B) Sanat eserlerine; 
C) İnsan ve hayvan sağlı-

ÎÇİŞLERÎ KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRİŞÎ 

tnönü Armağanı Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Bilgi ve za-
nat bilgilerinde ve açm ve bul
gu alanlarında üstün ve örnek 
başarı kazananlara her yıl 
(înönü değerlendirme) ve (înö-
nö özendirme) armağanları 
adiyle iki türlü mükâfat dağı
tılır. 

MADDE 2. — İnönü Arma
ğanlarım sağlamak için Millî 
bankalarından birinde Başba
kanın emri altında olmak üzere 
iki milyon liralık bir kaynak 
kurulur. 

Bu kaynağı kurmak maksa-
diyle 1 Ocak 1947 tarihinden 
başlıyarak iki milyon lira ta
mamlanıncaya kadar Başbakan
lık bütçesine her yıl iki yüz elli 
bin liralık ödenek konulur. 

MADDE 3. — İnönü değer
lendirme armağanları: 25 er bin 
liralık üç mükâfat olup dünya 
ölçüsünde yüksek değer taşı
yan : 

A) Bilgi belgelerine ; 
B) Zanat belgelerine; 
C) İnsan ve hayvan sağlığı, 
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BÜTÇE KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎ-

RİŞİ 

İnönü Armağanları 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. —Bu ka
nun hükümlerine göre 
ve Türk vatandaşların
dan hakedenlere, (İnö
nü değerlendirme) ve 
(înönü özendirme) ar
mağanları adları al
tında iki türlü arma
ğan dağıtılır. 

MADDE 2. — İnö
nü değerlendirme ar
mağanları yirmi beşer 
bin liralrk üç armağan 
olup dünya ölçüsünde 
yüksek değer taşıyan • 

A) Bilim eserleri; 
B) Oüzel sanatlar 



Teklif 

MADDE 8. — inönü armağa
nı haklıları; 

A bölümü için ait olduğu ve
killikler tarafından, 
B bölümü için vekillikler arası 

kurulacak teşekküllerce tâyin 
ve tesbit edilir. 

Bu bölümler hakkındaki ka
rarlar, Millî irade ile tekemmül 
eder. 

C bölümü için İcra Vekilleri 
heyetince karar verilir ve bu 
kararlar Büyük Millet Meclisi
nin kabul ve tasvibine arzedilir. 

MADDE 4. — ilişik cetvelde 
gösterilen A, B ve 0 bölümleri 
hakkında karar verecek teşek
küllerin ne suretle kurulacağı, 
Armağan haklılarının ne zaman 
ve hangi ölçüler gözetilerek 
ayırt edileceği ve armağanın 
haklılara ne suretle verileceği 
bu kanunun tatbikatına ait ni
zamnamede gösterilecektir. 

-ü-
M. E. K. 

gelişmesine yarayan keşif ve ih
tiralara verilir. Bu armağanlar 
lâyık eser bulundukça dört yıl
da bir dağıtılır. 

MADDE 3. — İnönü takdir 
armağanı alana bu armağan bir 
kere daha verilmez. 

MADDE 4. — inönü teşvik 
armağanları, 2 000 - 5 000 lira 
arasında altı armağan olup 
yüksek değer taşıyan: 

A) ilim eserlerine; 
B) Sanat eserlerine 
C) Milletin sağlığına, yur

dun müdafaasına ve istihsalin 
le yarayan keşır ve 

ihtiralara verilir. Bu armağan
lar her grup için ikişer tane 
olup lâyık eser bulundukça her 
yıl dağıtılır. 

Ta. K. 

MADDE 3. — -Maarif Encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — inönü teşvik 
armağanları 1 000 - 5 000 lira 
arasında 200 armağan olup yük
sek değer taşıyan: 

A) Hım eserleri; 
B) Sanat eserleri; 
C) Milletin sağlığı, yurt 

müdafaası ve çeşitli iş ve istih
sal sahalarında olağanüstü ba
şarı gösteren vatandaşlara lâ-
yikları bulundukça her yıl da
ğıtılır. 

- . : • : - • ' . . . . . . ^ 
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gına, yurdun müdafaasına ve 
istihsalin gelişmesine yarayan 
keşif ve ihtiralara, müstahikle-
ri bulundukça, her yd verilir. 

MADDE 3. — Daha büyük 
yeni başarı gösterenlere takdir 
armağanı yeniden verilebilir. 

MADDE 4. — înönü Teşvik 
Armağanları maarif, askerlik, 
sağlık, ziraat, iktisat, idare, be
lediye ve spor hareketleri i ç ' j 
(1) numaralı listede gösterilen 
559 armağandan ibarettir. Bu 
armağanlar müstahiklan bulun
dukça her yıl verilir. 

- 15 — 
îç. K. 

yurdun müdafaası, üretimin ge
lişmesi işlerine yarıyan açın ve 
bulgulara; 

Hak edenler bulundukça her 
yıl dağıtılır. 

MADDE 4 .— İnönü özendir
me armağanları, beşer bin lira
lık on ve üçer bin liralık on beş 
mükâfat olup yurt ölçüsünde 
yüksek değer taşıyan : 

A) îlim belgelerine ; 
B) Zanat belgelerine ; 
C): însan ve hayvan sağlığı, 

yurdun müdafaası, üretimin ge
lişmesi işlerindeki açın ve bul
gulara ; 

D) Herhangi bir çalışma 
alanında örnek ve üstün başarı
lara ; 

Hakedenler bulundukça her 
yıl dağıtılır. 

MADDE 5. — înönü değer
lendirme ve özendirme arma
ğanlarını hakedenleri belirtmek 
için Başbakanlığa bağlı olmak 
üzere her yrl iki hakem kurulu 
toplanır ve kurulun teknik yar
dımcıları ile bu kanunun uygu
lanışı yayınlanacak tüzükte gös
terilir. 

MADDE 6. — înönü değer
lendirme ve özendirme arma
ğanları, bu kanunun yayımın
dan sonra meydana çıkarılan 
belge, açın, bulgu ve başarılara 
verilir. 

Bu armağanlar ile mükâfat-
landırılanlar aynı eylem için 
özel kanunlarda varolan hü
kümlerden faydalanamaz. 

B. K. 

eserleri; 
C) însan veya hay

van sağlığına, yurdun 
savunmasına ve istih
salin gelişmesine ve iyi
leşmesine yarıyan açış 
ve bulgular sahiplerine 
verilir. 

Bu armağanlar, hak
edenler bulundukça, 
yukarıdaki üç bölüm
den herbiri için üç yıl
da bir verilir. Bölüm
ler sıraya konarak her 
yıl bir bölüm için ar
mağanı hakeden karar
laştırılır. 

MADDE 3. — înö
nü özendirme armağan
ları, beşer bin liralık 
on ve üçer bin liralık 
on beş armağan olup 
yurt ölçüsünde yüksek 
değer taşıyan : 

A) Bilim eserleri 
sahipleri; 

B) Güzel sanatlar 
eserleri sahipleri; 

C însan veya hay
van sağlığına, yurdun 
savunmasına ve istih
salin gelişmesine yarı
yan açış ve buldular 
sahipleri ile tarım ve 
endüstri alanlarında 
istihsalin artmasını 
sağlıyacak olağanüstü 
başarı gösterenlere; 

Hakedenler bulun
dukça, her yıl dağıtı
lır. 

MADDE 4. — înö
nü armağanlarına hak
edenleri belirtmek üze
re, her üç yılda bir, 
biri bilim, diğeri gö-
zû .sanatları, üçüncü-
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MADDE 5. — înönü arma
ğanlarına lâyık eserleri tesbit 
etmek üzere her dört yılda bir, 
biri ilim, diğeri sanat üçüncüsü 
de keşif ve ihtiralara mahsus 
olmak üzere üç daimî jüri teş
kil olunur. Bu jürilerin üyeleri, 
yüksek öğretim müesseselerini 
(Fakülte ve yüksek okullar) 
temsil eden beşer profesör veya 
doçentin dört yılda bir ikinci 
teşrin ayında Maarif Vekilinin 
reisliği altmda vukubulacak 
toplantısında seçilerek tcra Ve
killeri Heyetinin tasdikına ar-
zolunurlar. Sözü geçen üç jüri
den her birinin dördü asli üçü 
yedek olmak üzere yedi üyesi 
bulunur. Jüriler reislerini ken
di aralarından seçerler. 

MADDE 6. — Hk daimî jü
riler bu kanunun yürürlüğe gir
mesini takip eden ikinci teş
rin ayında seçilirler. 

MADDE 7. — Daimî jüriler, 
înönü takdir armağanlarına lâ-
yik olma bakımından hangi 
eserleri inceleyeceklerini kendi
leri kararlaştırırlar. Yüksek öğ
retim ve ilmî araştırma mües
seseleri de her hangi bir 
eserin, keşif veya ihtiraın înönü 
takdir armağanlarına layik ol
ma bakımından incelenmesini 
Maarif Vekilliğine müracaat yo
luyla daimî jürilerden isteyebi
lirler. Ancak bu müracaatlar 
takdir armağanlarına lâyık gö-
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MADDE 5. — înönü takdir 
armağanlarına lâyik eserleri 
tesbit etmek üzere her dört yıl
da bir, biri ilim, diğeri sanat, 
üçüncüsü de keşif ve ihtiralara 
mahsus olmak üzere üç daimî 
jüri teşkil olunur. Bu jürilerin 
üyeleri yüksek öğretim müesse
selerini (Fakülte ve Yüksek 
okullar) temsil eden beşer pro
fesör veya doçentin dört yılda 
bir ikinci teşrin ayında Maa
rif Vekilinin reisliği altında vu
kubulacak toplantısında seçile
rek İcra Vekilleri Heyetinin 
tasdikına arzolunurlar. Sözü ge
çen üç jüriden her birinin 
dördü asli üçü yedek olmak 
üzere yedi üyesi bulunur. Jüri
ler reislerini kendi aralarından 
seçerler. 

MADDE 6. — îşbu daimî jü
riler bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takip eden ikinci 
teşrin ayında seçilirler. 

MADDE 7. — Daimî jüriler 
înönü takdir armağanlarına lâ
yik olma bakımından hangi 
eserleri inceliyeceklerini kendi
leri kararlaştırırlar. Yüksek öğ
retim ve ilmî araştırma mües
seseleri de herhangi bir eserin 
keşif veya ihtiraın înönü tak
dir armağanlarına lâyik olma 
bakımından incelenmesini Maa
rif Vekilliğine müracaat yoliyle 
daimî jürilerden isteyebilirler. 
Ancak bu müracaatlar takdir 
armağanlarına lâyik görülen 



M. S. K. 

MADDE 5. — Takdir ve 
Teşvik armağanlarının verilme
si işi Cumhuriyet bayramların
da ve merasimle yapılır. Bu 
armağanları alanlara ayrıca bir 
de belge verilir. Ve bunlar her 
türlü yayım vasrtalariyle mem
lekete ilân edilir. 

MADDE 6. —. Takdir ve 
Teşvik Armağanlarının müsta-
hrklerini tesbit için Başvekâle
te bağlı olmak üzere her yü iki 
hakem heyeti teşkil edilir. Bu 
heyetlerin ve heyetlere yardım
cı olmak üzere teşkil edilecek 
muavin ve teknik heyetlerin 
teşkili ve çalışmaları keyfiyeti 
Başvekâletçe hazırlattırılacak 
bir nizamname ile tesbit olu
nur. 

- 17-
iç. K. B. K. 

sü, açış ve bulgularla 
üstün başarılar için 
üc jüri komisyonu ku
rulur. Jüri komisyon
larının üyeleri üç jüri 
komisyonunun herbiıi 
için ikişer tane olmak 
üzere her fakülte ve 
yüksek okul profesör
ler veya öğretmenler 
kurullarınca gösterilen 
.'idaylar arasından Ba
kanlar kurulunca seçi
lir. Jüri komisyonları
nın dördü asıl, üçü 
yedek olmak üzere ye
di üyesi bulunur. 
Komisyonlar Başkan
larını kendi araların
dan seçerler. Jüri ko
misyonları Başbakan
lığa bağlıdır. 

MADDE 5. — Üç 
jüri komisyonunun ilk 
üyeleri bu kanunun 
yürürlüğe girmesini 
kovuşturan bir ay için
de seçilir. 

MADDE 6. — tnönü 
değerlendirme armağa
nına hangi eser, açış ve 
bulguların lâyık oldu
ğunun jüri komisyon
larınca incelenmesini, 

A) Üyesi bulundu
ğu Jüri Komisyonun
dan, o komisyon üye
leri, 

B) Her Jüri Ko
misyonundan fakülte
ler ve yüksek öğretim 
ve bilim araştırma ku
rumları, istiyebilirler. 

înönü özendirme ar
mağanı için bu incele
menin yapılmasını, 
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rülen eserlerin ilân olunacak
ları yılın mart ayı sonuna ka
dar yapılır. 

inönü teşvik armağanlarına 
lâyik olma bakımından bir ese
rin veya keşif ve ihtiram in
celenmesini yüksek öğretim 
ve ilmî araştırma müesseseleri 
isteyebilecekleri gibi eserlerin, 
keşif ve ihtiraların sahipleri 
veya vârisleri de isteyebilirler. 
Eserlerle keşif ve ihtiralarm 
sahipleri veya vârisleri müra
caatlarını her yıl mart ayı so
nuna kadar Maarif Vekilliğine 
yaparlar. Vekillik bu müraca
atları ilgili daimî jüriye bildi
rir. 

MADDE 8. — Daimî jüriler 
lüzum görecekleri konular için 
lüzumu kadar asli ve yedek 
üyeden mürekkep muvakkat jü
rileri kurabilirler. Bu jürile
rin kararlan kendilerini kuran 
daimî jürinin karan olarak ka
bul edilir. 

MADDE 9. — Jüriler ka
rarlarını rey çoğunluğu ile ve
rirler. Karar verilebilmesi için 
bütün üyelerin bulunması şart
tır. Hastalık gibi mühim bir 
mazeret dolayısiyle çalışmalara 
iştirak edemiyenlerin yerlerini 
yedek üyeler alır. Aynı şahıs 
birden fazla jüriye üye olabilir. 

MADDE 10. — Jüriler icabın
da heyet dışındaki ilim ve ihtisas 
adamlariyle müşaverelerde bu
lunabilirler. Bunlar reye işti
rak edemezler. 

Ta. K. 

eserlerin ilân olunacakları yüm 
Mart ayı sonuna kadar yapılır. 
İnönü teşvik armağanlarına lâ
yık olma bakımından bir eser 
ve başarının incelenmesini bu 
eser veya başanyı meydana 
getirenlerin doğrudan doğruya 
valilere müracaat suretiyle is
temeleri lâzımdır. Valiler bu 
müracaatları bizzat riyaset et
tikleri ve ilgili mütehassıs ve 
idare âmirlerinden teşekkül ede
cek jüriler marifetiyle tetkik 
eder ve ilgili vekâletlere bildi
rirler. Talibin ilgili vekâlet 
nezdinde vilâyet jürilerinin ka-
rarlanna itiraz hakkı vardır. 
Nihai karar her vekâlette teş
kil edilecek ihtisas jürilerinin 
raporlarına müsteniden Başve
kâlette ilgili vekâletler müste
şarlarından müteşekkil bir jüri 
tarafından alınır. 

MADDE 8. — Maarif Encü
meninin 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Maarif Encü
meninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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A) înönü değerlen

dirme armağanı için 
inceleme istiyebilecek 
olanlar; 

B) Bu armağana 
lâyık olduğunu iddia 
edecekler veya bunla
rın mirasçıları; 
istiyebilirler. 

Bu maddede yazılı 
istemlerin armağanın 
verilme gününden beş 
ay evvel Jür i Komis
yonuna verilmesi lâ
zımdır. 

MADDE 7. — Jüri 
Komisyonları, gereken 
konular için, lüzumlu 
gördüğü sayıda üyeleri 
bulunan, geçici Jüri 
Komisyonları kurabi
lirler. Geçici Jür i Ko
misyonları kararlan, 
bunları kuran Jüri Ko
misyonlarının onayı ile 
yürürlüğe girer. 

Jüri Komisyonları, 
gegerektiğinde komis
yon dışındaki bilim a-
damları ve uzmanlarla 
danışmalar yapabilir
ler. 

MADDE 8. — Jür i 
Komisyonları, dört ü-
yesinin hazır bulun-
masiyle toplanır ve 
kararlarını oy çoğun
luğu ile verirler. Oy 
eşitliğinde çokluk baş
kanın bulunduğu yan
dadır. özür dolayı-
siyle komisyon çalışma
larına katılmıyanların 
yerlerine ad çekme ile 
yedek üye alınır. 

Bir kişi, birden faz
la Jüri Komisyonunda 
üye olabilir. 
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MADDE 11. — Armağana lâ
yık görülen eserlerle, keşif ve 
ihtiralar için jürilerce ayrı ay
rı gerekçeli raporlar tanzim ve 
jüri üyelerinin imzaları altmda 
neşrolunur. 

MADDE 12. — Jüriler ancak 
bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra neşredilen veya vücuda 
getirilen eserlerle keşif ve ihti
ramları, mükâfatlandırmak üzere 
incelerler. 

MADDE 13. — înönü arma
ğanları ile mükâfatlandırılacak 
eserleri tesbit eden jürilerin ka
rarları Cumhuriyet bayramın
dan bir hafta önce verilerek 
bayram günü bütün yayın va-
sıtalariyle ilân olunur ve arma
ğanlar ilgililerin bulundukları 
yerde Hükümetçe tertiplenecek 
bir törende armağana ait bir 
anı madalyası ve diploma ile 
birlikte kendilerine verilir. 

MADDE 14. — înönü arma
ğanları, «înönü armağanları 
kaynak akçası» adı altında ve 
Maarif Vekilliği emrinde Millî 
bankalardan birinde Devlet büt
çesinden yapılacak yardımlarla 
toplanacak bir milyon liranın 
yıllık gelirinden verilir. Bu 
kaynak akça için her yıl Devlet 
bütçesinden yüz bin lira ayrılır 
ve kaynak akça bir milyon lira 
oluncaya kadar armağanlar ana 
paradan verilir. 

MADDE 15. — İnönü arma
ğanlarının verileceği eser, keşif 
ve ihtira sahiplerini tesbit et
mek için bu kanun gereğince 
kurulacak her nevi jürilerin 
üyeleriyle bu jürilerde kendi
lerine vazife verilecek memur
ların her türlü harcırah ve yev
miyeleri «înönü armağanları 

Ta. K. 

MADDE 10. — Armağana lâ-
yik görülen eserlerle keşif ve 
ihtiralar iş ve başarılar için 
jürilerce ayrı ayrı gerekçeli ra
porlar tanzim ve jüri üyeleri
nin imzalan altmda neşrolunur. 

MADDE 11. — Jüriler ancak 
bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra neşredilen veya vücuda 
getirilen eserlerle keşif ve ihti-
raları iş ve başarıları mükâ
fatlandırmak üzere incelerler. 

MADDE 12. — Maarif En
cümeninin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — înönü arma
ğanları, înönü armağanları kay
nak akçası adı altında ve Baş
vekâlet emrinde Millî bankalar
dan birinde Devlet bütçesin
den yapılacak yardımlarla top
lanacak iki milyon liranın yıl
lık gelirinden verilir. Bu kay
nak akça için her yıl Devlet 
bütçesinden 500 000 lira aylılır 
ve kaynak akça iki-milyon lira 
oluncaya kadar her yıl bütçeye 
yüz bin lira konur. 

MADDE 14. — înönü arma
ğanlarının verileceği eser ke
şif ve ihtira ve üstün başarı 
sahiplerini tesbit etmek için bu 
kanun gereğince kurulacak her 
nevi jürilerin üyeleriyle bu 
jürilerde kendilerine vazife ve
rilecek memurların harcırah ve 
yevmiyeleri (înönü armağanla-
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MADDE 7. — Gerek takdir 
ve gerekse teşvik anr ağanları 
için her yıl Başvekâlet bütçesin
de açılacak fasla en az 500 000 
liralık tahsisat konur. Arma
ğan müstehiklerinin tesbiti için 
yapılacak hakem heyetleri mas-
raflariyle tecrübe, sergi, nakil, 
harcırah ve saire gibi bilûmum 
masraflar bu tahsisattan öde
nir. 

B. K. 

MADDE 9. — Jüri 
Komisyonları, vermeği 
kararlaştırdığı her ar
mağan için ayrı ayrı 
gerekçeli raporlar verir 
ve bu raporlar üyeleri
nin imzaları altında 
yayınlanır. 

MADDE 10. —inö
nü armağanları, bu ka
nunun yayınlanmasın
dan sonra yapılan veya 
yayınlanan eserlerle 
sağlanan açış ve bul
gulara ve elde edilen 
başarılara verilir. 

MADDE 11. — Jüri 
Komisyonları arma
ğanların verilmesine 
ilişkin kararlarını, her 
yıl aralık ayının 20 n-
ci gününe kadar Baş
bakanlığa verirler. 

Bu kararlar, her yıl 
birinei înönü Zaferinin 
yıl dönümüne rastla
yan ocak aymın 9 ncu 
günü radyo ve gazete
lerle ilân olunur ve 
armağanlar Başkentte 
ve gelemedikleri tak
dirde hakedenlerin bu
lundukları yerlerde 
Hükümetçe tertiplene
cek bir törende bir an
ma madalyası ve dip
loma ile kendilerine ve
rilir. 

MADDE 12. — (I-
nönü armağanları kay
nak akçesi) adı altın
da; millî bankaların 
birinde, Başbakanlık 
emrinde 2 000 000 li
ralık bir kaynak kuru
lur. Bu kaynaktaki 
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MADDE 5. — inönü armağa
nı, her türlü vergi ve resim ve 
harçlardan muaftır. Haczedile
mez ve tevkifat yapılamaz ve 
haklıların vefatı halinde kanu
ni vârislerine intikal eder. 

M. E. K. 

kaynak akçası» nın yıllık geli
rinden ödenir. 

MADDE 16. — tnönü arma
ğanları, her türlü vergi ve re
sim ve harçlardan muaftır. Hac
zedilemez ve tevkifat yapılamaz 
ve haklıların ölmeleri halinde 
kanuni vârislerine intikal eder. 

MADDE 17. — înönü arma
ğanı alan eser, keşif ve ihtira
lar üzerindeki her türlü edebî 
ve smai mülkiyet haklan eser 
sahiplerine ve ölümleri halinde 
kanuni mirasçılarına aittir. 

MADDE 18. — «tnönü arma
ğanları kaynak akçası» ndan 
bu kanun gereğince yapılacak 
her türlü tediyeler Divanı Mu
hasebat vizesine tabi değildir. 
Kaynak akçanm idare şekli 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tesbit olunur. 

MADDE 19. — Bu kanunun 
18 nci maddesi dışındaki hüküm
ler bakımından tatbik şekli 
Maarif Vekilliğinin ilgili ve
killiklerle birlikte hazırlıyacağı 
bir nizamname ile gösterilir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Maliye Vekilliği 1944 malî yılı 
bütçesinde «tnönü armağanları 
kaynak akçasma yardım» adiy
le açılan hususi fasla yüz bin 
lira tahsisat konulmuştur. 

Ta. K. 

n kaynak akçası) nın yıllık ge
lirinden ödenir. 

MADDE 15. — Maarif En
cümeninin 16 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Maarif Encü
meninin 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Maarif Encü
meninin 18 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun 
tatbiki için bir nizamname ya
pılır. 
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MADDE 8. — inönü arma
ğanı her türlü vergi ve resim 
ve harçlardan muaftır. Borç 
için haczedilemez ve tevkifat 
yapılamaz. Ve haklıların ölümü 
halinde kanuni mirasçılarına 
vergisiz intikal eder. 

MADDE 9. — Takdir ve 
Teşvik maksadiyle diğer hususi 
kanunlarla tesis edilen hüküm
ler mahfuzdur. 

MADDE 10. — Takdir ve 
Teşvik Armağanları bu ka
nunun neşrinden sonraki eser 
ve basanlara aittir. 

— 23 — 
iç. K. 

MADDE 7. — inönü arma
ğanları her türlü vergi ve resim 
ve harçlar dışında tutulur. 

Armağan alan belge, açın ve 
bulgular üzerinde sahiplerinin 
her türlü haklan saklı olduğu 
gibi ölümleri halinde kanuni 
mirasçıları bu madde hükmün
den faydalanırlar. 

B. K. 

paralarla, en fazla irat 
getiren Devlet tahvil
leri alınabilir. 

Bu kaynağın kurul
masını sağlamak için 
1947 yılı bütçesinden 
başlıyarak her yıl Baş
bakanlık bütçesine en 
aşağı 250 000 liralık 
ödenek konulur. 

inönü armağanları 
ile Jüri Komisyonları
nın her türlü giderle
ri bu kaynaktan öde
nir. 

MADDE 13. — İnö
nü armağanları her 
türlü vergi, resim ve 
harçlar dışında tutu
lur. Bunlar borç için 
haczedilemez. Arma
ğan alanların eser, a-
çış, bulgu ve başarıla
rına ilişkin her türlü 
hakları saklıdır. 

Armağanı hak ede
nin ölümü halinde ar
mağan mirasçılarına 
verilir ve mirasçılar 
bu madde hükmünden 
faydalanırlar. 

MADDE 14. — inö
nü armağanları kay
nak akçesinin idare 
şekli ile her türlü gi
derlerin ödenmesi ve 
muhasebe usulü ve bu 
kanun hükümlerinin 
uygulanması yolu bir 
tüzük ile düzenlenir. 
Bu kaynak akçesinden 
yapılacak ödemeler 
Sayıştay vizesine ve 
Genel Muhasebe Ka
nunu hükümlerine 
bağlı değildir. 
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MADDE 6. — Su kanun neş

ri tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini icra Vekilleri he
yeti yürütür. 

— 24 — 
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MADDE 20. — Bu kanun 
neşri tarihinden yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 21. — Bu kanunun 
hükümlerini îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

Ta. K. 

MADDE 19. — Maarif Encü
meninin 20 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Maarif Encü
meninin 21 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 12. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Ve 
killeri Heyeti memurdur. 

iç. K. 

MADDE 8. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 20 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 9. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 21 nci maddesi 
aynen. 

B. K. 

MADDE 15. — Bu 
kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu 
kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

.( S. Sayısı : 164 ) 



- 2 6 -
Tekirdağ Mületveküi Rahmi Apak ve iki arkadaşının teklifine bağlı cetvel 

Her yıl tevzi edilecek inönü Armağanı listesi 

BİRİNCİ FASIL 

A Bölümü: 

1. öğretim müesseselerine dağıtılacak inönü Armağanı: 
A) Yüksek öğretim müesseseleri: 

I. öğretmenlere ve idarecilere: 
2 000 liralık 

II. öğreniciler için 
1 000 

500 
200 
100 
50 

2 
10 

10 
40 

100 
200 

aded 
» 

» 
> 
» 

B) Orta öğretim ve muadili teknik ve sanat öğretimi 
I. öğretmenler, idareciler : 

1 000 liralık 3 
250 > 20 

C) 

II. öğrenicilere 

îlk öğretim : 
öğretmenlere : 

250 
50 

500 
300 
200 

4 
20 

20 
50 
100 

2. Ordu (Kara, Deniz, Hava kuvvetleri ve askerî tesisler) 
I. Askerlik bilgileri için : 

3 000 liralık 1 
1 000 > 10 

II. Tâlim ve terbiye bakimi için : 
2 000 

3. 

4. 

Sağlık işleri : 
Devlet sağlık işleri 

1 000 
500 
100 

3 000 
1 000 

liralık 

Yer ürünleri, hayvancılık (Halka mahsus) 
I. Yer ürünleri : 

3 000 liralık 
- - 1500 » 

1 000 » 

1 
5 

50 
100 

1 
20 

8 
5 

10 

Yekûn 

4 000 
10 000 

5 000 
8 000 
10 000 
10 000 

3 000 
5 000 

1 000 
1 000 

10 000 
15 000 
20 000 

3 000 
10 000 

2 000 
5 000 
25 000 
10 000 

3 000 
20 000 

9 000 
7 500 
10 000 

( S. Sayısı : 164 ) 
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Yekûn 

İİ. Bahçe, bağ, meyve, orman : 
3 000 
1 500 
1 000 

II. Hayvancılık: 
A) Çeki beygiri ve katın : 

2 000 
1 000 
500 

» 
» 
> 

» 
> 
» 

3 
3 
5 

1 
5 
10 

aded 
» 
» 

» 
» 
» 

B) öküz, manda ve diğer çiftlik hayvanları (Çeki, sütlük, kasaplık) 
1 000 liralık 5 aded 

100 » 100 » 
5. Nüfus hareketleri : 

40 yaşında, hayatta 6 çocuk sahibi aile reislerine 
4 0 » » 5 » » » > 
Umumiyetle » 8 » » » > , 

» » 8 den yukarı > » 

9 000 
4 500 
5 000 

2 000 
5 000 
5 000 

5 000 
10 000 

3 000 
1 500 
4 000 
5 000 

B Bolümü 

1. Aşağıdaki güzel sanatlar şubelerinin beheri için : 

2. 

3. 

2 000 
1 000 

liralık 
> 

1 - Musiki 
2 - Besim 
3 - Heykeltıraşlık 
4 - Mimarlık 
5 - Tiyatro 
6 - Opera, Operet, Balet 
7 - Sinema 
Aşağıdaki edebiyat şubelerinin beheri için : 

3 000 liralık 

aded 
» 

aded 
» 1 000 » 

1 - Şür 
2 - Millî roman 
3 - Neşir ve kritik 

İdare işleri : 
Halka, memlekte hizmette ve mın takalarını çabuk kalkındırmakta muvaffak olan 
vali, kaymakam, nahiye müdür ve muhtarlara: 

5 000 liralık 
: „ • - , 3 0 0 0 > 

'•""" , ^ 1 0 0 0 » 
1 0 0 » 

3 
10 
20 
300 

aded 
» 
» 
» 

14 000 
7 000 

9 000 
6 000 

15 000 
30 000 
20 000 
30 000 

(S. Salısı: 164) 
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Yekun 

4. Sanayi tesisleri ve bankalar : 
I. Resmî ve Hükümet sermayeleri 

I. Serbest sanayi tesisleri 

I. Küçük sanatlar için : 

3 000 
1 000 

i için : 
3 000 
1 000 

1 000 
500 

için : 
liralık 

» 

liralık 
> 

•» 
» 

1 
5 

2 
5 

5 
50 

aded 
» 

» 
» 

» 
» 

O Bölümü 

3 000 
5 000 

6 000 
5 000 

5 000 
25 000 

9 000 
10 000 

5. Belediye faaliyetleri ve sosyal yardım heyetleri ve sağlık hareketleri : 
3 000 liralık 3 » 
1 000 » 10 > 

6. Kültür hareketleri (Halkevleri ve diğer halk müesseseleri) : 
1 000 liralık 5 aded 5 000 

7. Beden terbiyesi ve vücut inkişafı : 
I. Atletizm, denizcilik, dağcılık ve kayak ve planör sporları ve tam spor için : 

500 liralık 3 » 
100 » 10 » 

II. Her yıl yapılacak çocuk sergilerinde kazanan çocukların aile reislerine : 
2 000 liralık 1 aded 
1 000 > 3 » 

" r ^ 500 > 10 » 

1 500 
1 000 

2 000 
3 000 
5 000 

468 000 

1. Aşağıdaki ilim şubelerinde temeyyüz edenler veya bu vadilerde uluslararası tesir
ler yaratacak eserler vücude getirenlere verilebilmek üzere ve beher ilim şubesi için : 

5 000 liralık 1 aded 50 000 
2 000 » 2 > 40 000 

1 - Fizik bilgileri 
2 - Kimya » 
3 - Teknik > 
4 -* Jeoloji ve coğrafya 
5 * Biyoloji bilgileri , ; 
6 * Köycülük * ' i "^ 
t - Tıp » , ' \ , := 
8 * İktisat * . 
9 * Millî ve umumî tarik . . , , ., * ' 

İ0 • fîukuk ve fefeeftt . , • 

(â; Sayısı: İ Ü ) 
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îekfbı 

i/mümî ihtiralar ve bulgular için : 
25 000 
15 000-
10 000 
5 000 
1 000 
500 

liralık 
» 
» 
> 
» 
> 

1 
1 
3 
10 
10 
10 

aded 
» 
> 
» 
» 
» 

25 000 
İ5 000 
30 000 
50 000 
10 000 
5 000 

İKtNCÎ FASIL 
Ayrıca her vekâlet emrine, vekâletteki memurlardan işbu kanunun kasteylediği yük
sek çalışma kabiliyeti ve halka ilgi gösterenlere verilmek üzere (A) bölümü dâhilinde 

10 000 lira 12 aded 120 000 

( 8. Sayısı: 164) • . - * 
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Millî Savunma Komisyonunun değiştiricine oağlı 

[1] NUMARALI LİSTE 

Her yıl dağıtılacak înönü Teşvik armağanları listesi 

Birinci bölüm 
Maarif alam için her yıl verilmek üzere ihdas edilen armağanlar 

A) Yüksek öğretim müesseselerinde: • • ' ' • • 
I - Temeyyüz eden öğretmen ve idareciler için: 

Miktarı Sayısı Toptan 

3 000 Liralfk 1 Armağan 3 000 
1 000 » 4 » 4 000 

II - Her yıl yüksek tahsili birincilikle bitirdikleri takdir edilen öğrencilere: 
Miktarı Sayısı Toptan 

500 Liralık 37 (Her yüksek tah- 18 500 
sil müessesesi için 
bir tane) 

B) Orta Öğretim müesseselerinde : (Liseler, meslek öğretmen ve öğretmen okulları, koy ens
titüleri, sanat enstitüleri)» 

I - Temeyyüz eden öğretmen ve idareciler için: 
Miktarı Sayısı Toptan 

2 000 Liralık 1 2 000 
1 000 » 2 2 000 

500 » 7 3 500 
İl - Lise ve muadillerini her yıl birincilikle bitirdikleri takdir edilen öğrencilere! 

Miktarı Sayısı Toptan 

250 Liralık 150 (Her okul için 37 500 
bir) 

C) İlköğretim : Temeyyüz eden öğretmenler için 
Miktarı Sayısı Toptan 

500 Liralık 10 5 000 
250 > 40 10 000 

- İkinci bölüm 
Askerlik alam için üstün basan gösterenlere verilmek üzere ihdas edilen armağanlar 

A) Askerî okullar: ı ı ~~ ~" . 
1. Yüksek askerî okullar : (Akademiler, harbokulları, meslekokulları, yedeksubay okulu, jan

darma subay okulu) 
I - Temeyyüz eden öğretmen ve idareciler için: 

Miktarı Sayısı Toptan 

3 000 Liralık 1 
1 000 » 1 

, .. (S. Sayısı : 164) 
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l i - Bu okulları birincilikle bitirdikleri takdir edilenler için: 

Miktarı Sayısı Toptan 

500 Liralık 8 
2. Askerî ortaokullar : (Askerî liseler, askerî ortaokullar, 

gedikli ve gedikli hazırlama okulları) 
I - Temeyyüz eden öğretmen ve idareciler için: 

Miktarı Sayısı 

4 000 
her sınıfa mahsus 

Toptan 

başgedikli ve 

2 000 Liralık 1 
500 1 

II - Birincilikle bitirdikleri takdir edilen öğrenciler için: 
Miktarı Sayısı 

250 4 (Yalnız askerî 
liseler) 

B) Talim ve terbiye ve bakımda temeyyüz eden kıta veya 
dürleri veya âmirleri için (Askerî sağlık müesseseleri.dâhil): 

Miktarı Sayısı 

2 000 
•500 

Toptan 

1 000 

müessese komutanları veya mü 

Toptan 

3 000 
2 000 
1 000 

500 

2 
2 
5 

20 

Üçüncü bölüm 

Devlet sağlık isleri 

6 000 
4 000 
5 000 

10 000 

Sıtma vesaire gibi mühim hastalıklara karşı insanları ve hayvanları korumada ve mücadelede 
muvaffak olan ve alelûmum sağlık teşkilâtında üstün başarı ile çalışan insan ve hayvan sağlrk 
mensupları için (Askerî sağlık müesseseleri hariç) 

Miktarı Sayısı Toptan 

3 000 
2 000 
1 000 

3 000 
2 000 
5 000 

Dördüncü bölüm 

Ziraat işlerinde (Halka mahsus) üstün haşan gösterenlere verilecek armağanlar 

I - Mürekkep ziraat işletmeleri: 
Miktarı Sayısı 

3 000 
1 500 
1 000 

4 
4 
4 

Toptan 

12 000 
6 000 
4 000 

( S. Sayısı : 164) 
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II - Basit ziraat işletmeleri: 

Miktarı Sayısı Toptan 

12 000 
6 000 
4 000 

Toptan 

6 000 
4 000 
2 800 

Toptan 

1 000 6 6 000 
500 8 4 000 
400 10 4 000 

V - Devlet ziraat işletmeleri ve hususi idareler ziraat tesislerinde (kombinalar, ıslah istasyonları, 
fidanlıklar vesaire) de üstün başarı gösterenler için : 

Miktarı Sayısı Toptan 

3 000 
1 500 
1 000 

III - Damızlık tektırnaklı hayvanlar: 
Miktarı 

1 500 
*500 
350 

IV - Damızlık çift tırnafelı hayvanlar 
Miktarı 

4 
4 
4 

Sayısı 

4 
8 
8 

Sayısı 

2 000 
1 000 

500 

1 
1 
4 

2 000 
1 000 
2 000 

Beşinci bölüm 

İktisadi alanda üstün başarı gösterenler için 

I. Devlet maden ve arma işletmeleri için : 
Miktarı 

3 000 
2 000 

II. Devlet sanyi işletmeleri için 
Miktarı 

Sayısı 

1 
3 

Sayısı 

Toptan 

3 000 
6 000 

Toptan 

3 000 1 3 000 
2 000 4 8 000 

III. Hususi sanayi ve maden tesislerinde ve işletmelerinde üstün başarı gösterenler ve memle
kete faide sağlayanlar için : 

Miktarı Sayısı Toptan 

3 000 
2 000 
1 000 

IV. Küçük sanatlar için : 
Miktarı 

1 
2 
2 

Sayısı 

500 10 

3 000 
4 000 
2 000 

Toptan 

5 000 
( S. Sayısı : 164 ) 
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Altıncı bölüm 

"*"'"' İdare işleri 

I. Halka ve memlekete hizmette ve bölgelerini çabuk kalkındırmakta üstün basan gösteren voli, 
kaymakam, nahiye müdürü ve muhtarlar için : 

Miktarı Sayısı Toptan 

5 000 1 5 000 
2 000 5 10 000 
1 000 10 10 000 

100 100 10 000 
II. Belediye faaliyetlerinde üstün basan gösteren belediye reisleri için : 

Miktarı Sayısı Toptan 

3 000 1 3 000 
2 000 2 4000 
1 000 3 3 000 

III. Halk kültüründe, yardım hareketlerinde (Halkevleri, halkodaları, umumî menfaaıtlarâ hadim 
cemiyetler) üstün basan gösterenler için : 

Miktan Sayısı Toptan 

1 000 3 3 000 
500 10 5000 

Yedinci bölüm 

Bulgu, ıslah ve randıman arttırıcı haşarılar içim, 

•Uinumi sanayi, harp sanayii, madencilik ve ziraat işlerinde zaman ve emek tasarrufunu sağlayıcı 
ve randımanı yükseltici ıslah usullerinde başarı gösterenler için : 

Miktan Sayısı Toptan 

5 000 
3 000 
1 000 

500 

1 
2 
4 

10 

5 000 
6 000 
4 000 
5 000 

Sekizinci bölüm 

Yurttaşların beden faaliyetini teşvik için sporda üstün başarı gösterenlere 

I. Ferjdî sporlarda Türkiye rekoru kıranlar için : 
Miktan Sayısı Toptan 

1 000 4 4 000 
II. Uluslararası rekor kırmalar için : 

Miktan Sayısı Toptan 

2 000 1 2 000 

( S. Sayısı : 164 ) 





S. Sayısı: 165 
Basnır Birliği Kanununun kaldırılması hakkında kanun 

tasarısı ve Adalet ve içişleri Komisyonları 
raporları (1/607) 

T.C. 
Başbakanlık 30 . T . 1946 

Muameba&&enel Müdürlüğü 
T&kihMüdürlüğ&v 

Sayw71/590,6/1368 
B ^ ü k MSlet Meclisi BaşkanlıgTna 

Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29/5/1946 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu arzederim. 

Başbakan 
'Ş. SarMoğkı. 

GEREKÇE 

Türk Basın Birliği 1938 yılında yayımlanan- 3511'mamaralı kanunla kurulmuştur. Bu son 
yılların uygulamaları neticesinde; bu kanunda basın mesleğinin serbestçe inkişafı bakımından 
bugünkü'ihtiyaçtan kaTşılâmıyacak bazı kayıtların bulunduğu görüllmüş ve Cemiyetler kanunun» 
da yapılması teklif' olunan değişikliğin kabulünden sonra kurabilecek olan meslek teşekkülleri* 
nin Basın Birliği yetine kaim olabileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, mezkûr kurumun, meslek 
ihtiyaçlarım dich'a iyi karşılayabilecek serbest derneklerin kurulmasına yol açmak üzere kaldı
rılması faydffli sayılmuştir. 

TSrkr Basın Birliğinin şimdiye kadar olan faaliyetleri neticesinde bu meslek mensupları içinbks 
çok istifadeler •sağladığı ve bu arada para ve mal olarak mevcutları biriktiği de şüphesizdir. 
Bunların; mer'i mevzuat hükümlerine uygun bir surette tasfiyesi, yani mümasil gayeli dernek* 
lere, hükümetin gözetimi altında devri tabiîdir. Tasfiye işlerinin devamı sırasında, Birlik üyeleri
nin zarar görmemeleri için geçici maddedeki hükmün kâfi olduğu düşünülmüştür. 

Adalet Komisyonu raporu 
Tu EL 3st\ Mu 

Adalet Komisyonu. 6 . VI . 1946 

Karat No. 27 
Yüksek Başkanlığa 

Basiü B»ligi Kanununun - kaldırılması hak- ihtiva eylediği t hükümler Adalet Bakanı > Mütti* 
kında Hükümetçe hazırlanarak Bakanlar Kuru- taz ökaıen huzüriyleincelendi ve görüşüldü. 
lunum20K V.. 1946 tarihli toplantısında "Yüksek Hükümetadma bugörüşmelere iştirak eetes-
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasalısı Ko- Adalet Bakanı tarafından bugün yürürlükte 
misyonumuza da havale ve tevdi edilmesi üzerine olan kanunun madde ve metinlerine dayanılarak 



verilen izahlara nazaran Cemiyetler Kanununun 
son değişikliklerle aldığı şekil muvacehesinde 
basın mensuplarına diledikleri gibi teşkilâtlan
mak imkânını vermek maksadiyle hazırlanmış 
olan tasarının aynı zamanda kanunun bugünkü 
inkişafları karşılamıyacak bazı kayıtlarının da 
kaldırılmasını sağlıyacağı anlaşlmştır. 

Dernekler Kanununun değiştirilen 1 nci mad
desinde derneklerin, tüzüklerinde dernek olarak 
kurulması isteğini açığa vurmakla tüzel kişilik 
iktisap edecekleri ve bu itibarla kuruluş sayıla
cakları esası kabul edilmiş olduğundan Basın 
mensuplarına kendi meslek kaidelerini bizzat 
tâyin ve tesbit ve mesleki teşkilâtlarını diledik
leri gibi kurmak imkânını bahşeden tasarının 
aynen kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ldalet Ko. Başkanı Sözcü 
Kayseri 
R. özsoy 

Antalya 
N. Aksoy 
Denizli 

H. Günver 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
8. Artel 

Rize 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
0, N. Burcu 
Denizli 

N. Küçüka 
Kastamonu 
F. Ecevit 
Konya 

H. Karagülle 

Dr. 8. A. Düemre 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 

Bursa 
A. Akgüç 

izmir 
E. Oran 
Kayseri 

C. Tüzel 
Mardin 

E. Ergin 
Sinob 

C. Atay 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/607 
Karar No. 35 

6 .VI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Basın Birliği Kanununun kaldırılması hak
kında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29.V. 
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale olunmakla, Adalet Komisyonu raporiyle 
birlikte ve Adalet Bakanı ve Basın ve Yayın 
Genel Müdürü de hazır olduğu halde incelendi. 

Türk Basın Birliği 3511 sayılı kanunla 1938 
yılında kurulmuş bir teşekküldü. 3511 sayılı 
Cemiyetler Kanununda yapılan son değişiklik
ler dolayısiyle her meslek mensuplarının kendi 
özel ihtiyaçlarını karşılıyacak dernekler kura
bilmesi imkânları daha geniş bir surette sağ
lanmış olduğundan basın mensupları için ba
zı kayıtları ihtiva eden ve bu meslekin serbest 
inkişafı mevzuunda bugünkü ihtiyaçlara teka
bül etmiyen bu kanunun yürürlükte kalmasın
da bir fayda görülmemiştir. Bu kanun kaldı
rıldıktan sonra Cemiyetler Kanunundaki hü
kümlere göre basın mensupları gerek toplu 
olarak, gerek hizmet hususiyetlerine ve basın 
nevilerine göre dernek kurmaları meslekî ihti

yaçları bakımından daha uygun olacaktır, 
3511 sayılı kanunun kaldırılmasından son

ra Türk Basın Birliğinin borç ve alacakları ve 
mevcutları da Cemiyetler Kanununun hüküm
lerine uygun olarak tasfiye edilecektir. 

Ancak basın mensuplarının meslekî hizmet
leri bakımından haiz oldukları bazı haklar var
dır ki bunların kanunla beraber hemen kalk
ması basın hayatında bazı güçlükler doğura
bilir. 

3511 sayılı kanunun 31 nci maddesine Ve 
bu maddeye dayanılarak yapılan tüzükte tes
bit edilen hakların yeni dernekler kuruluncıya 
kadar saklı kalmasını bu kanunda düşünmek 
yerinde olacaktır. Geçici madde bu maksadı te
min edecek şekilde yazılmıştır. 

Kamutayda ivedilik ile görüşülme dileğiyle 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Ko. 
Başkanı 
Tekirdağ 

C. Uybadın 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Sözcü 
Bolu 

H. Ş. Adal 

( S. Sayısı : 165 ) 



Kâtip 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 
Bursa 

F. Güvendiren 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 

Balıkesir 
8. Uzay 
Elâzığ 

/. Yalçın 
Giresun 
N. Osten 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Erzurum 
N. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Sivas 
E. Dizdar 

Zonguldak 
R. Vardar 

Konya 
Ş. Ergun 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Malatya 
E. Barkan 

Tokad 
A. G. Pekel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3511 sayılı ve 28 . VI . 1938 
tarihli Basın Birliği Kanunu kaldırılmıştır. 
Türk Basın Birliğinin borç ve alacakları ve 
mevcutları 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu hü
kümlerine uygun olarak tasfiye edilir. 

GEÇİCİ MADDE — Basın Birliği üyeleri
nin, yeni meslek kurumları içinde teşkilâtlan
malarına kadar, birlik üyesi olarak haiz bulun
dukları hakları devam eder. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
$. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R> Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
//. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma 
Dr. S. 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakam 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakam 
R. Karadeniz 

Bakanı 
Irmak 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta* 
rihine kadar kendilerine basın kartı verilen bir
lik mensupları, yeni meslek kurumları içinde 
teşkilâtlanmalarına kadar 3511 sayılı kanunun 
31 nci maddesiyle tanınan haklardan faydala* 
nır. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen, 
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S. Sayısı: 166 
Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı ve Ekono

mi, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/586) 

T. B. M. M. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 7 .V . 1946 
Müdürlüğü 

Sayı: 71/556,6 -1186 
Büyük Millet Mecüisi Başkanlığına 

Kalkınma istikrazı hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 4/V/1946 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Yurdumuzda1 gelişme şartları mevcut endüstri şubelerinin takviye ve tevsii ve yeraltı servet
lerimizin rasyonel istihsal usullerile veriminin artînlnıası için hazırlanan plânların tahakkuku
na mallî tasarrufun da yardımını temin için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tesbit edilen mezuniyet haddi 150 milyon liradır. Bu miktar, muhtelif ekonomi sünelerinin 
finansman ihtiyaçlarına ve ayrıca derpiş edilen kredi imkânlarının sureti teminine' göre muhtelif 
tertiplerde ihraç edilecektir. 

Tahvillerin faiz, ihraç fiatı gibi istikrazın akdi sırasında mevcut duruma bağtı ve binnetice-
değışebilir mahiyette olan emisyon şartları vaziyete göre Hazînece tesbit edilmek üzere bu tasarı
da tasrih edilmemiştir. 

Tahviller -'"yapılacak fihansnıanıri mahiyeti icabı uzun vadeli olmakla beraber, bu kabil plas
manların faifc nispetinde umulan tenezzüllerden istifade suretile yıllık mürettebattan tasarruf 
temin edebilmek üzere erken tediye ve konsversiyon hakkimiz* mahfuz tutulmuştur. 

Teminat olarak kabul ve vergi muafiyetinden faidelenme bundan evvel çıkarılan devlet is
tikrazlarında olduğu gibidir. 
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Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
E'.onomi Komisyonu ı 29 . V . 1946 

Esas No. .1/586 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Kalkınma istikrazı hakkında Maliye Ba-
k::nlığınca hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 
4 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan ve 8 . V . 1946 tarihinde 
Komisyonumuza havale buyuruları kanun tasa-
)•;,;] ile gerekçesi Maliye Bakanı hazır olduğu 
İmlde incelendi. Maliye Bakanının tamamlayı
cı açıklamalarından anlaşıldığına göre 150 mil
yon lira için istihsal edilecek mezuniyetten 19'. o 
sp-ıesi içinde kullanılacak olan miktar, bu s- • 
ne bütçesinde zikredilmiş bulunan 50 milyon 
liralık limit dâhilinde kalacaktır. Diğer yıllar
da kullanılacak olan istikraz salâhiyeti her yıl 
bütçesinin gelir ve giderleri arasındaki açık 
miktarına göre taayyün edecektir. Şu hale 
n'-zaran gelecek yıllarda gelir genişlemeleri 
o kırsa bayındırlık işlerinin lüzumlu kıldığı gi
derleri istikraz yoluyla karşılamak zarureti 
hafiflemiş olacaktır. Gerçekten Komisyonumu
zun görüşü de odur ki; bayındırlık işlerinin ya-
]>ıİmasında istikrazdan ziyade bütçe genişleme-
l^rine güvenmek esas olmalıdır. Fakat yurtta 
<>;. 1 işine imkânları mevcut olan sınai teşebbüs
le rin genişlemesine, yerüstü ve yeraltı istih-
vıl kabiliyetimizin yükseltilmesine yarıyacak 
bütün teşebbüslerin alınmasını yalnız bütçe ge
nişlemesine bağlı tutmanın da, milletimizi muh
taç olduğu ilerleme hamlelerinden mahrum 
kılabileceği mülâhazasına aynı önemle yer ver
ip nk zarureti vardır. Böyle olunca külfetli ol
duğu muhakkak bulunan istikraz yoluna gi
dilmesi, nimeti galip, tereddüde, hele tevakku
fa mutlaka tercihi lâzım bir harekettir. Şu ka
dar ki; geniş verimleri uzun yıllara bağlı, 
faydaları çok yıllara sâri teşebbüslerin yü
künü; ferahlık ve menfaat dağılışiyle mütena
sip hale getirmek üzere iç istikrazların yarata-
h ildiği kudrete dış kredi imkânlarını katmanın 
cia önemini takdir eden bir anlayışın aydınlat
tığı yolda alınacak mesafe, hedefimize erişme 

müddetini kısaltmağa yarıyacak bir başarı un
suru olmak üzere daima gözönünde tutulmak 
değerini muhafaza etmelidir. Gerekçe de yazılı 
olandan ve Maliye Bakanımızın komisyonum uz -
daki açıklamalarından 1 , cihetin derpiş edil
mekte olduğu kanaatini edinen komisyonumuz 
tasariyie istenen yetkinin verilmesini esas itiba
riyle kabul etmiştir. Maddelerin konuşulmasına 
geçilmiştir. 

nLHdae 1. — Hükümetin 1 nci maddesi a> 
nen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile faiz nispeti belir
tilmeden yetki verilmesi istenilmektedir. Ger
çekten istikrazların; sermaye hareketlerine, 
plasman imkânlarına iş hayatının iktisadi icap
larına ve Devletin göze aldirabileceği faiz 
yüküne göre ayarlanması mülâhazasiyle isleni
len yetkinin verilmesinden ameli faydalar dü
şünülebilir. Ancak bu takdirde Hazinece kabul 
edilecek mükellefiyetin yekûnu belirsiz kalmak
tadır. Asıl borç miktarı mahdut olmakla bera
ber faiz yükünün inzimamiyle hâsıl olacak borç 
haddinin bilinmemesi ve bilinmeden yetki ve
rilmesi Anayasa ruhuna da uygun düşmiyeceği 
mülâhazası Komisyonumuzca üzerinde hassasi
yetle durulmağa lâyık görülmüştür. Bu sebep
le faiz nispetinin en çok yüzde yedi olmak üze
re belirtilmesi zaruri görülmüştür. Maddenin 
yazılışı bu ciheti sağlıyacak şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince ait alduğu Komisyona 
sunulmak üzere Yüksek BaşkanK^a arzolunur. 
Ekonomi Ko. Başkanı Sözcü 

Giresun Çankırı Ankara 
İ . Sabuncu A. İnan M. Eriş 

Ankara Aydın Elâziğ 
Fİ. O. fieketa Dr. M Germen H, Kişioğlu 

İmzada bulunamadı, 
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Gazianteb 
B. Kaleli 

İstanbul izmir İzmir Konya 
F. Hamal B. Anman 8. Epikmen A. H. Dikmen 

İmzada bulu- İmzada bulu- Malatya 
namadı. namadı. K. Evliyaoğlu 

Zonguldak 
Ş. Tansan 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/586 

Karar No. 34 

31 .V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Kalkınma istikrazı hakkında Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 7 . V . 1946 ta
lihli ve 71/556 sayılı tezkereleriyle Yüksek Mec
lise sunulan ve Komisyonu/muza havale buyuru-
lan kanun tasarısı ile Ekonomi Komisyonu rapo
ru Maliye Bakanlığının temsilcisi hazır olduğu 
halde incelendi. 

Yurdumuzda gelişme şartlan mevcut endüstri 
şubelerinin kuvvetlenlirifynesi ve gelişmesi için 
hazırlanan puanların gerçekleştirilmesine millî 
tasarrufun da yardımını sağlamak amaciyle ha
zırlandığı anlaşılan kanun tasarısı Komisyonu
muzca da uygun görülmüş ve her tertipte tesbit 
edilecek faiz nispetinin en çok % 7 olmak üzere 
belirtilmesi yolunda Ekonomi Komisyonunca ileri 
sürülen sebepler yerinde görülerek tasarı adı ge

çen komisyonun değiştirdiği şekilde aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Başkanı Y. Sözcü 

İzmir İzmir 
Ş. Adalan Ş. Adalan 

Kâtip 
Ankara Afyon K. Afyon K. 

M, Aksoley t. H. Baltacıoğlu S. Yurlkoru 
Antalya 

Dr. G. Kahraman 
Kastamonu 

H. Çelen 

Bursa 
Dr. R. Güran 
Malatya 
M. N. Zabcı 
Tokad 

C. Kovalı 

İzmir 

Siird 
S. Tuncay 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/586 
Karar No, 116 

Yüksek Başkanlığa 

6 . VI . 1946 

Kalkınma istikrazı hakkında Maliye Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 7 . V . 1946 
tarihli ve 6/1186 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Ekonomi ve 
Maİiye Komisyonları raporlariyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Maliye Bakanlığı adı
na Hazine Genel Müdürü hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. 

Türlü bayındırlık ve ekonomi alanlarında ya

pılması düşünülen kalkınmalara bütçelerle tah
sis edilen ve ilgili daireler bütçelerinin serma
ye kredi ve tesislere mahsus altıncı kısmını teş
kil eden teretiplere konan ödeneklerin karşılan
ması maksadiyle, en son limiti 150 milyonu olau 
bir istikraz salâhiyetini sağlamak üzere hazır-
landığı anlaşılan bu tasarı .komisyonumuzca du 
uygun görülmüştür. 

İstenilen bu salâhiyet de bu yıl Bütçe kanu-
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nunun üçüncü maddesindeki yetkiye göre 50 
milyonunun kullanılacağı ve geri kalan yüz 
milyon için ayrıca lüzum hasıl oldukça Mec
listen yetki isteneceği ifade edildiği gibi bun
dan böyle de istikraz yoluna gidilmemek husu
sunda azamî gayret sarfedileceği Hükümet tem
silcisi tarafından ifade edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde Ekonomi Ko
misyonunca belirtilen faiz haddi Komisyonu
muzca azamî had olarak uygun görülmüş ve 
şartlar müsait olduğu takdirde bu haddin al
tına da inilebileceği Hükümet temsilcisi ta
rafından ifade edilmekle bu had içinde ikrami
yen tahvillerin faiz ile birlikte ikramiyesini de 
kapsadığını belirtecek şekilde madde yeniden 
yazılmıştır. 

Diğer maddeleri Hükümet teklifi veçhile ,ay-
nen kabul edilen tasarı Kamutayın onayına arz-
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokad Rize tstanbul 

/ / . N. Keşmir T. B. Balta F. Öymen 
Burdur Çanakkale Eskişehir 

*>'. Engineri S. T. Arsal Yavuz Abadan 
Giresun Giresun Kayseri 

M. Akkaya Ayet Sayar F. Baysal 
Kütahya Manisa Mardin 

H. Pekcan F. Kurdoğlu R. Erten 
Samsun Trabzon Urfa 

M. A. Yörüker M. S. Anamur Esat Tekeli 
Yozgad 

A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKİLFİ 

Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hasılatı iktisadi kalkınma gi
derlerine karşılık tutulmak üzere 150 milyon li
raya kadar uzun vadeli iç ictikraz akdine Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapı
lacak istikraz için mütaaddit tertiplerde hamili
ne yazılı tahvil ihraç olunur. Her tertipte faiz 
nispeti veya bu nispetle birlikte ikramiye mik
tarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve diğer şartları 
Maliye Bakanlığınca tesbit edilir. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası borsada ba-
şabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları sürece bu
radan satmalma yoluyla, başabaşı bulmuş veya 
aşmış bulundukları takdirde kura çekmek sure
tiyle yapılır. 

İkramiyeli tahvillerin itfası kura yoluyla icra 
edilir. 

MADDE 4. — Her tertibe ait tahviller ihraç 
tarihlerinden on yıl geçmedikçe erken ödemeye 
veya konversiyona tâbi tutulamazlar. Bu tarih
ten sonra Hükümet keyfiyeti üç ay evvel ilân et
mek suretiyle herhangi bir faiz vâdesinde hâ
millere tedavülde kalmış olan tahvillerin tama
mı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme 
veyahut konversiyon teklif edebilir. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz, bedel ve ikra
miyeleri, geçici ve kesin tahviller ve bunların 
kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler, 
ilân ve istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın 
tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve re
simden muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak olan tahviller genel ve katma bütçe ile ida
re olunan daire ve kurumlarca il özel idareleri 
ve belediyelerce yapılacak artırma, eksiltme ve 
sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri 
üzerinden başabaş kabul olunur. 
~ Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa
bet eden ikramiyeler ve vadesi gelmiş faiz ku
pon bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ikra
miye meyanında tahvilin itfa bedeli varsa yal
nız o miktar tahvili teminat olarak alan da-

EKONOMÎ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kalkınma istikrası hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikraz için müteaddit tertiplerde hamiline ya
zılı tahvil ihraç olunur. Her tertipte faiz nis
peti, ikramiye miktarı ençok % 7 olabilir. İtfa 
süresi, ihraç fiyatı ve diğer şartları Maliye Ba
kanlığınca tesbit edilir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 

MADDE 4. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddesi 

MADDE 5. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddesi 

MADDE 6. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

6 neı maddesi 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎBİŞİ ı 

Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hasılatı ekonomi kalkınması 
giderlerine karşılık tutulmak üzere 150 milyon 
liraya kadar uzun vadeli iç istikraz akdine Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikraz için müteaddit tertiplerde hâmiline ya
zılı tahvil ihraç olunur. Her tertipteki tahvville-
rin senelik faiz veya faizle ikramiye tutarı, iti
bari kıymetinin en çok % 7 si olabilir, ikramiye 
miktarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve diğer şart
lar Maliye Bakanlığınca belirtilir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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ire ve kurumlara ait olur. Bu tahviller Hazine
ce satılmış ve satılacak olan millî emlâk bedel
lerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul olu
nur. 

MADDE 7. — Bu istikraza ait faiz kupon 
bedelleri ve ikramiyeler, tediyesi iktiza ettiği 
tarihten beş yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâ-
zımgeldiği tarihten on yıl sonra Hazine lehine 
zamanaşımına uğrar. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikrazın her tertibinde ihraç giderleri 
Devlet borçları bütçesinde açılacak ayrı bir bö
lüme ödenek kaydiyle ödenir. 

Maliye Bakanlığı her tertipte ihraç gider
leri için otuz bin liraya kadar geçici harcama
ya yetkilidir. 

MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği istikrazın her tertibine ait yıllık faiz, ik
ramiye, itfa, komisyon ve giderleri karşılıyabi-
lecek ödenek her yıl Devlet borçları bütçesin
de açılacak ayrı bir bölüme konulur. 

MADDE 10. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye Bakanı memurdur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

içişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Gebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Eko. K. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 üci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 rtci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir^ 

MADDE 9. — Hükümetin 9 neu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 iıcu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

. ' İ * -:.»._. — — - M — • * * • * » — * * • 
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S. Sayısı: 167 
Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve 2731 sayılı kanun ve ekleri gereğince bazı mad
delerden «alınan istihlâk vergilerinin muamele vergisi 
ile birleştirilmesine dair kanun tasarısı ile Bursa Mil
letvekili Dr. M. Talât Simer ve 6 arkadaşının, muame
le vergisi kanununun 45 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Ekonomi, Ticaret, Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/576, 2/102) 

Muamele. Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri gere
ğince bazı maddelerden alman istihlâk vergilerinin muamele vergisi ile birleştirilınesi-

ne dair kanun tasarısı (1/576) 

T. C. • - " 5 • ' < 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 24 . IV . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 466, 6/1077 ] - : • . , 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu ve eklerinde değişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı kanun 
ve ekleri gereğince bazı maddelerden alınan istihlâk vergilerinin muamele vergisi ile birleştirilme
sine dair olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . IV . 1946 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederiım. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

3843 sayılı muamele vergisi kanunu ve eklerinde değişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı kanun ve 
ekleri gereğince bazı maddelerden alınan istihlâk vergilerinin muamele vergisiyle birleştirilmesine 

dar kanun gerekçesi 

Umumi istihlâk vergisinin kaldırılmasından sonra vasıtalı vergilerimiz arasında, gerek Devlet 
bütçesine sağladığı gelir ve gerek geniş bir mükellef tabakasını ilgilendirmesi bakımından, 
seneden seneye artan ehemmiyetiyle muamele vergisi önemli bir mevki işgal etmektedir. 
ihdas edildiği tarihten bugüne kadar 1860, 2430, 3843 sayılı kanunlarla yapılan 
esaslı değişikliklere rağmen bu vergi, bilhassa imalât ve ithalâtta (kıymet) esasına dayanan bir istih
lâk vergisi olmak karekterini muhafaza etmiştir. Teklif sisteminin bu suretle advalorem olmasile-
dir ki eşya fiyatlarmm artışı nispetinde vergi gelirinin de artması sağlanabilmiş ve harp yıllarında 
muamele vergisi Devlet bütçesinin en verimli kaynaklarından birini teşkil etmiştir. 

Tatbik alanı gayet geniş olmakla beraber muamele vergisi yanmda bir kısmı maddeleri mükel
lefiyet mevzuuna alan bazı istihlâk vergilerimiz de bulunmaktadır. Bunlar da 1718 numaralı kanun 
ve müzeyyelâtına tevfikan (dahilî istihlâk vergisi) ismi altında toplanan petrol, benzin ve diğer 



mayi madeai, mahrukat, şeker ve glikoz, havagazı ve elektrik istihlâk vergileriyle 2731 sayılı ka
nunla ihdas edi|en ve bazı maddelere teveccüh eden istihlâk vergisidir. Bu grupta toplanan vergi
lerde ise tarh ve tahakkuk sistemi bazan «sıklet» bazan «kıymet» ve bazan da başka ölçülere istinat 
ettirilmiştir. 

1718 numaralı ana kanuna ve bunu değiştiren kanunlara bağlı istihlâk vergileri pek mah
dut ve muayyen maddelere teveccüh etmek itibariyle tatbikatta müşkülât doğurmamış ve bunların 
tarh ve tahakkuk sistemlerine ait esaslarını değiştirmek lüzumu şimdiye kadar hisscdilmemiştİR 
Buna mukabil 2731 numaralı kanun mevzuunu teşkil eden ve fevkalâde zam llanunlariyle yapıl
mış ilâvelerle birlikte gümrük Tarif© Kanununun 300 küsur pozisyonuna giren çeşitli maddeleri 
mükellefiyeti altına alan istihlâk vergisinin uygulanmasında ise başlıca şu mahzur ve müşküllerle, 
karşılaşılmıştır. 

I - 2781 numaralı kanun ve fevkalâde zam. kanunlariyle istihlâk vergisine tâbi tutulan madde
lerin hemen hem.cn tamamı mamul maddelerden ibarel bulunduğu için bunların gerek ithalleri ve gerek 
dâhilde imalleri sırasında kıymetleri üzerinden (muamele), sıkletleri üzerinden de (istihlâk) vergisi 
alınmak lâzımgelmiş, aynı mamullerden dolayı aynıkarakteri taşıyan iki vergide hem advalorem, hem 
de spesifik esasları uygulamak zarureti hâsıl olmuştur. 

I I - Dâhilde imal ettikleri maddeler aynı za manda istihlâk vergisine tâbi müesseselere iki 
vergi için ayrı ayrı kayıtlar tutmak ve beyanda bulunmak külfeti yüklemiştir. 

III - İstihlâk vergisinin spesifik oluşu bu verginin aynı esasa dayanan gümrük Tarife Kanunu
muzla ilgilendirilmesini ve binnetice maddenin vasfını, cins ve nevini, vergiye matrah olacak sık
letini ve mahlut eşyada ne yolda muamele olunacağım tâyin için Tarife Kanunumuzun teferruatlı 
hükümlerinin geniş ölçüde uygulanmasını icabettirmiştir. 

Bu durum, istihlâk vergileri gümrük resmiyle birlikte ithalleri sırasında ödenen maddeler için 
büyük bir müşkülâtı davet etmemiş olmakla beraber, dâhildeki imalâtta gerek idare ve gerek mü
kellef zümresi için cidden ağır bir mevzu olmuştur. Filhakika nıamulâtr hem muamele hem istihlâk 
vergisine tâbi küçük bir müessesenin Gümrük Tarife Kanununun çeşitli hükümlerini tam bir ih
tisasla bulmak, bilmek ve bellemek mecburiyetinde bırakılışı ve bazı yerlerde tatbikatın bir kaza 
varidat memurunun bilgi, vazife ve kontrolüne terkedilişi iki taraf için de başarılmaz bir ödev 
olmaktan ve bu sebeple hatalı işlere yol açmaktanhali kalmamıştır. 

IV - Bahis konusu olan istihlâk vergisinin spesifik oluşu, aynı karakterde olan diğer; vergiler 
gibi, eşya kıymetlerinin bir kaç misli bulan artışlarına rağmen hasrlatı sabit bı'ramrş ve bütçe için 
verimli bir kaynak olmaktan da uzak kalmıştır. 

Tşte bağlr kanun tasarısı yukarıda kısaca sayılan mahzurları bertaraf etmek mülâhazasiyle ha
zırlanmış, ve incelenmesiyle anlaşılacağı üzere bu tasarının birinci amacı mumele vergisiyle istihlâk 
vergisini (Mumele vergisi) ismi altında birleştirmek ve mevcut ikiliği ortadan kaldırmak olmuş
tur. 

Tasarının gütütğü amaçlardan ikincisini geniş bir istihlâk vergisi vasfmı taşıyan muamele 
vergisinde tek nispet esası yerine dereceli nispet esasını kurmak teşkil etmiştir. Vergiye mevzu 
olan maddeleri: 

a) Gıda maddeleri ' 
b) Diğer mamuller 

şeklinde bir tasnife tâbi tuttuktan sonra bunları dereceli nispetlerle mükellefiyet altına almak. 
bu günkü sistemden daha isabetli bir teklif tarzı olarak mülahaza edilmişti-r. 

Halen yürürlükte bulunan 3843 numaralı muamele vergisi kanununun vergi nispeti ithalâl, 
ve imalâttan % 10, banka ve sigorta şirketlerinde (kambiyo muanıelatındaki istisnaî nispet hariç) 
% 2,5 olarak tesbit edilmiş ve bu nispetler favklâde zam kanunlariyle artırıldıktan sonra en son 
4415 sayılı kanunla ithalât ve imalâttan % 15; banka, banker ve sigorta şirketlerinde % 10 na 
çıkarılmış, yalnız ithal ve imâli dolayisile bilumum hububat unlarının nispeti 4226 sayılı kanunun 
yaptığı zamla birlikte % 12,-5 olarak ipka edilmiştir.. 

Tasarının vergi nispetlerini gösteren maddelerinin incelenmesile de anlaşılacağı üzere ithal ve 
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imalleri sırasında muamele vergisine tâbi maddeler, evvelce 2731 sayılı kanunla istihlâk vergi
sine tâbi tutulmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın yukarıda yazıldığı şekilde, gıda maddeleri 
ve diğer maddeler şeklinde bir tasnif ile iki büyak gürupa ayrılmıştır. 

Bu arada vergiye tâbi mamullerin iç ve dış ambalajlarının mamulün vergi nispetine tâbi tu
tulacağı hakkında yeni bîr küküm de konularak tatbkattaki tereddütlerin izalesi temin edilmiş
tir. 

Ancak tasarının geçici birinci maddesine konulan bir hükümle vergi nispetlerinin 3780 sayı
lı Millî KöYunma Kanununun yürürlükte kaldığı müddetçe hububat unları için eskisi gibi % 12,5 
tasarının 10 ve 18 nci maddelerinde sayılan diğer gida maddeleri için %15 ve diğer mamuller 
için de % • 18 tesbit ödilmiştîr. 

G-ıda maddelerinden gayri mamullere halen uygulanmakta olan'% 15 muamele vergisinin fev
kalâde halin devamı müddetince % 18 olarak uygulanması, görünşte vergiye % 3 nispetinde bir 
zam yapılmış olduğu hissini vermekte ise de, evvelce sıklet üzerinden alınmakta bulunan istihlâk 
vergisinin de bu nispette ithal edilmiş olarak muamele verğisile birlikte alınmakta olduğu düşünü
lürse vergiye zam yapıldığını değil, bu konuda yapılan hesaplardan da anlaşılacağı veçhile/ ten
zil yapılmış bulunduğunu kabul etmek icabeder. 

Vergi nispetleri üzerinde yapılan değişikliklerden başka tasarı, muamele vergisi kanununun mü
kellefiyet ve ;muafyet prensiplerile tarh ve tahakkuk sisteminde çok esaslı tahavvülleri tazam-
mun eden hükümleri de muhtevi bulunmaktadır. 

Bnnlarm başllcalarını şu suretle'hulâsa etmek mümkündür: 
A — Malûm bulunduğu üzere 3843 sayılı kanunun ikinci maddesi sınaî müesseseler yanında top* 

taneı ticarethane ve mütaahhitlerle bunların top kan veya perakende satış yapan filyal, şube ve 
satış mağazaları tarafından yapılan teslimleri de vergi mevzuuna almakta, 3 ncü 4 neü ve 7 nci 
maddeleri ise arzolunan işbu mükellefiyetle alâkalı hükümelri ihtiva etmektedir. 

Ancak, imalât muamele vergsi üzerinde yapılması muhtemel kaçak veya muvazaaları önlemek 
rııaksadile vazedilen işbu hükümler, tatbikatta faydalı neticeler vermediği gibi kanunun kolaylıkla 
anlaşılıp uygulanmasını zorlaştırmış ve hatta yerli mamuller üzerinde iş yapan toptancı, ticaretha
ne ve mütaahhitleri yabancı meta, ve mamuller üzerinde alış veriş eden mümasillerine nispetle 
munzam bir mükellefiyete de tâbi tutmuştur. 

Yakında yüksek meclise sunulacak olan gelir vergisi kanun tasarısı bu vergide olduğu gibi 
muamele vergisinde de kaçakçılık veya muvazaalar yapılmasına mâni tedbirleri ihtiva ettiği 
için esasen bütçeye bir verim de seğlamayan mezkûr mükellefiyetin devam ettirilmesinde lüzum 
ve fayda kalmamış ve bu sebeple bağlı tasarının mülga hükümleri kapsayan maddesine 3843 sa
yılı kanunun toptancı ticarethane ve mütaahhitlere bunların filyal, şube ve satış mağazalarının 
mükellefiyetlerine mütaallik hükümleri de sokulmuştur. 

B —• Tasarının muamele vergisi konusunda mühim hükümlerinden biri de (götürü) usuldeki 
mükellefiyet şekline nihayet verilmesidir. 

Karineye istnat eden bütün vergilerden olduğu gibi, muamele vergisinde de götürü usul, alı
nan bütün tedbirlere ve gösterilen âzami ihtimama rağmen, tatbikatta mükellefler arasında bir 
ikilik yaratmaktan ve bilhassa beyanname usuliyle teklif edilen mümasil büyük sanayi yanında 
haksız rekabete meydan vermekten hâli kalmamıştır. 

Gece gündüz çalışarak veya takdir olunan vergilerini çeşitli sebeplerle düşürterek mamul
lerine aksedecek vergi payını sıfıra yaklaştırabilen götürü usul mükellefleri şimdiye kadar bü
yük sanayi aleyhine işliyen bir sistem olarak şikâyetlere mevzu olmuş ve memleket ekonomisi 
bakımından da faydasından aiyade mazarratı hissedilen bu usulün ilgası tasarının esaslı ve 
ehemmiyetli hükümlerinden birini teşkil eylemiştir. 

Ancak nebat yağlarına ait muamele vergisinin aynen alınması hakkındaki 4307 sayılı kanun 
3780 sayılı Millî Kqrunma Kanununun yürürlükte kaldığı , müddetle kayıtlı bulunduğundan ve 
bu kanunun götürü vergi ile ilgili beşinci maddesi de 3843 sayılı ana Muamele Vergisi Kanunu
nun 27 ve 28 nci maddelerine bağlı olduğundan her iki kanunun sözü edilen maddelerinin Mik 
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lî Korunma Kanununun yürürlükte kaldığı müddetçe uygulanacağı tasarının geçici 3 ncÜ mad
desinde açıklanmıştır. 

C) Malûm bulunduğu üzere 3843 sayılı kanunun 26 ncı maddesi, muamelâtını tamamen 
Veya kısmen memleket dışına çıkaran müesseseler için vergi tahakkuk ettirilmemesini veya ta
hakkuk ettirilen verginin, muayyen şartlara riayet olunduğu takdirde, tecil ve terkin olunma
sını âmirdir. Ancak maddenin ihtiva ettiği hüküm mamul ve gayrimamul bütün ihracatımızın 
gümrük çıkış vergisine tâbi tutulması dolayısiyle 4290 sayılı kanunun ikinci maddesiyle te
cil edilmiş, başka bir tâbirle 3780 sayılı kanunun uygulanmasına mahal olmadığının Hükümet
çe ilânına kadar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Halen Millî Korunma Kanununun tatbik alanından kaldırılması hakkında alınmış ve yayın
lanmış bir karar mevcut değilse de ihraç mallarımızın dış piyasalarda sürümünü sağlamak 
maksadiyle gümrük çıkış vergisi kaldırılmış ve hattâ birçok maddeler verginin ilgasından ev
vel Bakanlar Kurulu karariyle vergiden istisna edilmiş bulunduğuna göre mamul ihraç malları
mıza teveccüh eden muamele vergisi mükellefiyetinin devamı için ortada bir sebep ve zaruret 
kalmamış demektir. 

Bu itibarla bağlı tasarıda 4290 sayılı kanunun ikinci maddesi yürürlükten kaldırılmakta ve 
Muamele Vergisi Kanununun bahsi geçen 26 ncı maddesi meriyet mevkiine iade edilmektedir. 

D) Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrası ve yeniden bazı mükelle
fiyetler ihdası hakkında alınan tedbirler cümlesinden olarak 1718 sayılı kanunun 12 nci maddesinin 
şekerden dâhilde imal olunan maddelerin muamele vergisinden muafiyetine dair olan hükmünün 
4040 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle kaldırıldığı ve bundan sonra da bahsi geçen maddelerin mu
amele vergisiyle teklifine başlanıldığı malûmdur. 

Bilindiği üzere dâhilde imal olunan veya hariçten getirilen toz ve kesme şekerler, yapılan bütün 
indirmelere rağmen, halen dahi ağır bir istihlâk vergisine tâbi bulunmaktadır. İptidai maddesi bu 
derece ağır bir istihlâk vergisine tâbi şekerli maddelerin yine bir istihlâk vergisi mahiyetinde bulu
nan muamele vergisiyle mükellefiyeti ise nev'ama bir tekerrür yaratmakta ve bu maddelerin satış 
fiyatlarını artırmaktadır. Gerek arzolunan tekerrürü bertaraf etmek ve gerek hayatı ve bilhassa gıda 
maddelerini ucuzlatmak alanında alman tedbirlere katılmak üzere şekerli maddelere ait muamele 
vergisi mükellefiyetinin kaldırılması da düşünülmüş ve tasarının mülga hükümlere ilişkin maddesin
de 4040 sayılı kanunun 7 nci maddesi de zikredilmiştir. 

Nihayet bağlı tasarının hazırlanmasında güdülen amaçlardan biri de 1940 senesindenberi yürür
lükte bulunan 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunumuzun tatbikatta aksıyan, müphem olan veya 
ekonomi icaplara, uymıyân hükümlerini değiştirmek olmuştur. Aşağıda her tadil maddesi için ayrı 
ayrı verilen izahatın mütalâasından anlaşılacağı üzere bu konuda da istisna ve muafiyetleri artırmak, 
ceza müeyyidelerini hafifletmek, mecburiyetleri azaltmak gibi ödevliler lehine esaslı hükümler ka
bul edilmiştir. 

Bu cümleden olarak kanunun muafiyetlerle ilgili 9 ve 10 ncu maddelerine ilâve edilen hüküm
lerle madde ve müessese bakımından verilen muafiyet alanı genişletilmiş ve bu arada bilhassa kü
çük sanat muafiyetiyle ilgili 12 nci maddenin A fıkrası kaldırılarak küçük sanat muafiyetinden 
faydalanacak müesseseler adedi çoğaltılmıştır. 

Bilindiği gibi 12 nci maddenin bahis konusu olan A fıkrasiyle (Amilinin veya sahibinin mar
kasını havi şişe, kutu ve diğer ambalaj maddeleri /İçinde satışa çıkarılan mamuûler) mutlak su
rette muamele vergisine tâbi tutulmuştur. Kanunda gerek açıkça ve gerek atıf yoluyla (marka) nın 
ne olduğu tarif edilmediği için tatbikatta mükellefiyetin şümulü müphem kalmış ve bilhassa bazı 
maddelerin sahip veya âmillerinin mamulleri üzerine isim ve adreslerini gösterir bir etkiet koy
mağa mecbur-bulunmaları (meselâ, gıda maddeleri tüzüğünün tahmil ettiği mecburiyet gibi) bun
ların âdeta zorla muamele vergisi mükellefiyetine girmelerini icabettirmiştir. Diğer taraftan mücer
ret bir marka kullanılmasının bir vergi mükellefiyeti ihdas etmesi marka kullanmağa olan rağbet 
ye temeyülü azalmış, bu vaziyet yerli mamullerin benzeri yabancı mamullerle rekabet etmelerine ve 
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memleket piyasasında tutunup tanınmalarına mâni olmuştur. Bu sebeple ve bilhassa arzolunan ik
tisadi mahzuru gözönünde tutularak A fıkrası tamamen kaldırılmıştır. 

Bundan başka kanunun 41 nei maddesi gereğince, sözü edilen 12 nci maddedeki muafiyetten fay-
dananan müesseseler işe başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde keyfiyeti bir beyanname ile 
varidat dairesine bildirerek bir muafiyet karnesi almak mecburiyetindedirler. Kanunun 52 nci mad
desine göre sözü edilen muafiyet karnaseni almadan çalışanların karnesiz çalıştıkları zamana ait 
teslimlerinden re'sen takdir suretiyle muamele vergisi alınmak lâzımdır. 

Tasarının kaldırılan hükümlerle ilgili 24 ncü maddesine ınevzuubahis 41 ve 52 nci maddeler de 
katılmak suretiyle küçük sanat müesseselerini gerçekten müşkülâta uğratan işbu mecburiyete ni
hayet verilmektedir. 

Madde 1 : B« madde ile Muamele Vergisi Kanununun bazı gıda maddeleriyle emsali maddeleri ver
giden istisna eden 9 ncu maddesinin 12 nci fıkrasına balıkyağı, balıkunu, balık gübresi, balık yu
murtası, havyar, pastırma, sucuk, kavurma, salam, sosis, sosison, pekmez, bulama, pestil, turşu, sir
ke, küsbe, sopstok, kepek, meyve suyu ve meyve usaresi ilâve edilmektedir. Bahsi geçen maddeler
den gıda sanayiine ait olanlar da küçük sanatlar vergi muafiyetinden istifade etmek üzere bu sana
yiin küçülme ve parçalanmıya doğru gitmesini ve sıhhi şartlardan uzaklaşmasını önlemek, amacı 
güdülmekte, sopstoka verilen muafiyetle bu maddeden tekrar yağ istihsali, küsbeye verilen muafi
yet ile de bunun ucuz bir hayvan yemi olarak kullanılması imkânı sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan balık ayrıca bir istihlâk vergisine tabi tutulduğu için bundan yapılan mad
delerin muamele vergisine tâbi tutulmasının yarattığı mükerrerliğe nihayet verilmektedir. 

Tasarının bu maddesile kepeğe verilen muafiyet ise yeni sayılamaz. Malûm bulunduğu üze
re 3843 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin sözü edilen 12 nci fıkrasının 4040 sayılı kanunla tadi
linden önceki şeklinde de kepek muamele vergisinden muaf bulunuyordu. Tasarının bu madde-' 
sile kepeğin muafiyeti iade edilmektedir. 

Madde 2: 3843 Sayılı muamele vergisi kanununun 9 ncu maddesinin, tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarları, diş macununu, suyunu ve tozunu vergiden istisna eden 25 nci fıkrasına piyasada D. 
D. T. remizleriyle anılan (Diklor - Difenil - Diklor Etan) ve bu tertipteki haşarat öldürücü madde
ler de ilâve edilmiş ve memleketimizde de imaline başlanılan mezkûr maddenin ucuza satılması sağ
lanmak istenilmiştir. 

Madde 3 : Bu madde ile muamele vergisi kanununun 10 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasında aynı kanu
nun 9 ncu maddesinin sayılan fıkraları arasında 4, 5,15.ve 16 numaralı fıkraları da katılmış ve bu su
retle imalleri vergiden istisna edilen maddelerin tamiratını yapan müesseselere de2 bir tefrika tâ
bi tutulmadan muafiyet verilmiştir. 

Madde 4: 3843 Sayılı muamele vergisi kanununun bu vergiden muaf sınaî müesseselerle ilgi
li 10 ncu maddesine eklenen 10 sayılı bir fıkra ile deneme ve öğretim amacile imalât yapan, Tarım 
Bakanlığına bağlı kauçuk istasyonları da muamele vergisinden istisna edilmektedir. 

Bir mühendisimizin memleketimizde yetişen bazı bitkilerden de kauçuk çıkarılabileceği hakkın
daki buluşunun, ilk denemelerden sonra Tarım Bakanlığı emrindeki istasyonlarda geniş bir araş
tırma konusu olarak ele almdığı ve denemelerin ümit verici bir gelecek vadeden gelişmeler kaydet
tiği malûmdur. Tasarıya konjülan işbu hükümle endüstri hayatımızda çok önemli bir yeri bulunan 
kauçuğun memleketimizde istihsali teşvik edilmek istenilmiştir. 

Madde 5 : Tasarmm bu maddesiyle ev sanatları muafiyetinden istifade etmekte iken mua
fiyet şartlarını kaybeden müesseselerle, küçük sanat muafiyetinden istifade etmekte iken işçi 
sayısını ve muharrik kuvvet miktarını artırarak mükellefiyet mevzuuna giren müesseselerin key
fiyeti bir hafta içinde haber vermeğe mecbur bulundukları hakkındaki 11 ve 13 ncü madde hü
kümleri değiştirilmekte ve işe başlama ve işi bırakma hakkındaki kanun hükümlerine imtisa-
len mevzuubahis müddetler 15 güne çıkarılmaktadır. 

Madde 6 ve 7 : Tasarının bu maddeleri, kanunun 16 ve 17 nci maddelerini, toptancı ticaret
hane ye mütaahhitlere ait mükellefiyetin kaldırılması dolayısiyle yeni bir düzene sokmaktadır. 

Madde 8 : Tasarının bu maddesiyle yapılan tadil, mamulâtım münhasıran şube, filyal ve sa* 
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taş mağazalarına veya komüsyoncularma gönderen sınai müesseselerde vergi matrahının kanu
nun 19 ncu maddesinde yazılı unsurları nazarı dikkate alarak resen takdir komisyonunca tâyin 
ve takdir olunacağı hükmüne münhasırdır. Kanunun sâkit bıraktığı bu hal, tatbikata göre tas
rih olunmakta ve toptancı ticarethane ve mütaahhitlere ait hükümler maddeden çıkarılmakta
dır. Bundan başka madde hükmü ücret üzerinden vergiye tâbi tutulacağı kanunda yazılanlara 
ilâveten hangi işlerin aynı suretle vergiye tâbi tutulması lâzımgeleceğini tâyinde Maliye ve Eko
nomi Bakanlıklarının müşterek mütalâalarına istinaden Bakanlar Kuruluna bir yetki tanımak
tadır. 

Madde 9 : Toptancı ticarethane ve mütaahhitlerin mükellefiyet haricinde bırakılmaları do-
Myısiyle kanunun 19 ncu maddesi bu esasa göre yeniden düzenlenmektedir. 

Diğer taraftan yürürlükte bulunan 19 ncu maddenin ikinci fıkrasına göre kendi hesabına 
imalât yapan sınai müesseselerde, iptidai maddesi başkalarına ait olarak yapılan ve aynı ka
nunun altıncı maddesinde yazılı şekillerde istimal veya istihlâk edilen mamulâtm veyahut fil-
yal, şube ve satış mağazasına veya komüsyoncuya gönderilen mamulâtın vergi matrahı- emsal 
satış bedeline nazaran tâyin edilmekte ve bu bedelin mamulâtın teslim edildiği ay içinde sınai 
müessesenin mümasil mamulâtmm vahit satış fiyatları vasatisi olacağı; sınai müessesenin o 
ay içinde mümasil mamulât teslimatı yoksa vasatinin hesabında teslimatı mevcut olan en son 
ayın vahit satış fiyatlarının esas tutulacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu hüküm karşı
sında vergi matrahının tâyini için hiçbir tahdide tâbi tutulmadan geriye doğru gidilmekte, bu 
hal ise mamulâtın teslim edildiği ayın hakikî satış bedellerine mümkün mertebe yakın olması 
ieabeden vergi matrahını bu esastan uzaklaştırmaktadır, işte tasarının 9 ncu maddesiyle vergi 
matrahının geçmiş aylardaki rakamlarla tesbit edilmesi keyfiyeti tahdit edilmekte, iki ay ev
vele kadar gidildiği halde müessesenin mümasil mamulât teslimatı yoksa matrahın resen takdir 
komisyonunca tâyin edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 10 : Tasarının bu maddesi imalât muamele vergisinin nispetini tâyin etmektedir ki 
bu konuda gerekçenin baş kısmında kâfi izahat verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 11 : Muamele Vergisi Kanununun 6 ncı maddesine göre, sınai müesseselerin, komüs
yoncularma olduğu gibi mamullerini satılmak üzere kendi filyal, şube ve satış mağazalarına 
göndermeleri de muamele vergisine tâbi birer teslim sayıldığı halde 24 ncü maddede, bu tes
limlerle ilgili muamele vergisi noktasından bir fark gözetilmiş ve sınai müesseselerin yalnız 
komüsyoncularma gönderdikleri mamullerin ilk teslim kıymetleriyle komüsyoncular tarafından 
müşterilere yapılan teslimlerdeki katî satış kıymetleri arasındaki fark için ne suretle hareket 
edileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Sözü edilen iki teslim kıymeti arasındaki fark bir sınai müessesenin komüsyoncusu ile olan 
münasebetinde mevzuubahis olabileceği gibi, filyali, şubesi ve satış mağazasiyle olan münase
betlerinde de bahis mevzuu olabilir. Şube, filyal ve satış mağazalarının muamele vergisi mü
kellefiyetleri kaldırıldığına göre tasarının bu maddesiyle 24 ncü madde hükmünün, sınai 
müesseselerin kendi filyal, şube ve satış mağazalarına gönderdikleri mamuller için de uygu
lanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 12 : Götürü usulün kaldırılması dolayısiyle kanunun 29 ncu madlesinin son fıkrası kal
dırılmakta ve bu fıkra yerine verginin mevzuuna giren ve fakat işçi sayısı ve muharrik kuvvet bakı
mından küçük sanat karakterini taşıyan müesseselerin tutacakları defterler hakkında hükümler 
konulmaktadır. 

Malde 13 . Tasarmın bu maddesiyle kanunun 31 nci maldesi değiştirilmekte ve evvelce bu mad
denin toptancı ticarethane ve mütaahhitler hakkında vazettiği hükümler mevzu dışında bırakıl
maktadır. 

Madde 14 : Yürürlükte bulunan Muamele Vergisi Kanununun 4ü nci maddesine göre (43 ve 
44 ncü maddelerde yazılı haller hariç olmak üzere defterlerini 32 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı şekilde tutmayan ve mevcutlarının envanterini yapmıyan mükelleflerin senelik vergilerine % 20 
zam) yapmak icabetmektedir. , 
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32 nci maden in mevzuubahis, ikinci fıkrası ise 43 ve 44. ncü maddelerin, aynça cezalandıiNâığj 

haller müstesna- defjterlerinin Türkçe tutulmasını, muamelenin em geç, yapıldığının beşinci günü, ak* 
şamma kadar müfredat üzere defterlere kaydedilmesini, kayıtların ay sonlarında yekûn edilmesini 
ve sene sonundan itibaren iki ay içinde mevcut iptidai ve mamul maddelerle hali imalde bulunan 
maddelerin envanterinin yapılmasını âmir bulunmaktadır. Şu hale nazaran yukarıdaki mecburi
yetlerden birine riayet olunmaması mükelleflerin senelik vergilerine % 20 zam yapılmasını icabettir-
diği gibi aynı veya başka fiillerin tekrar vukuu aynı cezanın, tekerrür halinde de bir misil fazla 
sunin tatbikini zaruri kılmaktadır. Ancak, kanunun müeyyidelere- ait dokuzuncu bölümünün diğer hü
kümleriyle bahis konusu olan 45 nci madde hükmü karşılaştırıldığı takdirde anlaşılacaktır ki bu mad
denin vazettiği ceza hükmü kanunun ihmal edilen emirleri karşısında ağır bir müeyyide mahiyetini 
taşımaktadır. Tâbiri aharla bu mevzuda suçla ceza arasmda bir nispeti âdile yoktur. Bu sebeple ta
sarıya konulan hükümle 45 nci maddenin ihtiva ettiği cezanm matrahı senelik vergi olmaktan çıka
rılmış, bu fiillerin işlendiği ayın vergisi mezkûr cezaya matrah: ittihaz olunmuş- ve nispet de % 20. 
den % 5 şe indirilmiştir, • -

Madde 15 : Tasarnun bu maddesiyle kanunun muamele vergisinden muaf banka muameleleriyle 
ilgili 63 noü maddesine eklenen 7 sayılı bir- fıkra ile esasen banka muamelelerinden bulunmıyan ve 
sınai işletme iştiraklerinden doğan kârların muamele vergisinden muafiyeti sağlanmaktadır. 

Madde 16 : Tasarının bu maddesiyle 82 nci maddede yapılan değiştirme münhasıran toptancı tica
rethane ve mütaahhitlerin mükellefiyet dışında bırakılmalariyle alâkalıdır. 

Madde 17 : Muamele Vergisi Kanununun ithalleri sırasında vergiden muaf bulunan mamullerle 
ilgili 89 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası gümrük ve tarife kanunları, veya sair kanunlarla gümrük 
resminden muaf tutulan eşyayı muamele vergisinden de istisna etmektedir. Tasarının bu madde
siyle sözü edilen fıkraya (benzerleri memleket içinde imal edilen maddeler hakkında bu fıkra 
hükmünün uygulanmamasını Bakanlar Kurulu kararlaştırabilir) şeklinde bir fıkra eklenmiş ve mü
masilleri memleket içinde yapılıp muamele vergisine tâbi tutulan maddelerin himayesi imkânı temin 
edimek istenilmiştir. 

Madde 18 : Tatbikatta bir kısım mükellefler yurda soktukları eşyayı ya kendi, araçlariyle Tür
kiye'ye getirdiklerini veya bunları yine kendi ambar ve antrepolarında sakladıklarını söyliyerek 
nakil veya ambar antrepo ücreti ödemediklerini ve bunun neticesi olarak muamele vergisi matra
hına bu neviden bir masrafın katılmaması gerektiğini ileri sürmüşler ve gümrükçe bu masraflara 
tekabül eden miktarın vergi matrahınna katılma-sma itiraz etmişlerdir. 

Halbuki bu durumlarda eşyanın meselâ, mükellefin kendi antreposunda muhafaza edilmesi ha
linde dahi antrepo ücreti yerine antrepo işletme masrafı ödediği söz götürmez bir hakikat olduğu 
cihetle bu masraftan o eşyaya isabet eden miktarın mükellefçe beyan edilmemesi halinde emsaline 
göre hesap edilip matraha katılması zaruri ise de kanunda bu hususa dair bulunan hükümler her
hangi bir itirazı önliyecek kadar kesin olmadıkları için 91 nci maddenin bu maksada göre değiştiril
mesine lüzum görülmüştür. 

Madde 19 : Muamele vergisi nispetiyle ilgili mucip sebepler yukarıda, imalât muamele vergisi
ne ait izahat sırasında arzolunmuştur. 

Madde 20 : Beyan edilen - unsurların tetkikından sonra gerçekleştirilen muamele vergisi mevzu
unda mükelleflerin noksan vergi ödemek gibi teşebbüs ve temayüllerini önlemek ve tahakkuk me
murlarını da bu noktada daha çok dikkatli olmağa teşvik etmek için gümrük resminin noksan beyan 
edilmesi halinde tatbiki gereken ceza ve mükâfat hükümlerinin muamele vergisi hakkında da uy
gulanmasını sağlamak üzere 93 ncü madde yeniden tertip edilmiştir. 

Madde 21 : 94 ncü madde yalnız matrah unsurları üzerinde çıkacak olan uyuşmazlıklar için 
eksperlere itiraz edideceğini hükme bağlamıştır. Oysa ki eşyanın mamul olup olmadığı veya her
hangi bir muafiyetten faydalanıp faydalanmıyacağı yönünden de ihtilâflar çıktığı görülmektedir. 
Bunların hepsinin ekepsrtiz yoluyla çözüleceğine dair maddenin yürürlükte olan şeklinde bir hü
küm olmadığı için Danıştayca bazı hâdiseler hakkında 3692 sayılı kanundaki komisyonlara gidile-
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ceği hususunda karar verilmektedir. Bu ayrılıkları önlemek için gümrük resmi uyuşmazlıklarında 
olduğu gibi ithalât muamele vergisi işlemlerinde de ekspertiz yoluna gidileceği hükme bağlan
mıştır. 

Madde 22 : Tasarının bu maddesiyle kanunun 95 nci maddesi yeniden düzenlenmiş ve işin eks
perler kuruluna şevkiyle bu kurulca karara bağlanma şekil ve şartları maddede gösterilmiştir. 

Madde 23 : Mal gümrükten çıktıktan sonra yapılan tetkikler neticesinde herhangi bir sebeple 
yeni bir vergi farkının tahsili veya reddi bahis mevzuu olmaktadır. Kanunun yürürlükte bulunan 

•97 nci maddesi bu hususlara taallûk etmekle beraber yanlışlıkla mükellefiyet tatbiki halini içine 
almamış ve yukarıda gösterilen vaziyetlerden doğan alacakların istenme ve tahsil süreleri madde
nin veni şeklinde daha acık olarak gösterilmiş ve zamanaşımı da "'erek idare için ve gerek mükellef 
için altı ay olarak kestirilmiştir. Böylece reddiyatm bütçe üzerinde dalgalı bir tesir yapması müm
kün mertebe önlenmiş ve mükellef de altı ay içinde maliyetine göre malını satmış olabileceğinden 
red müddetinin de tahsil müddeti gibi kısaltılmasından zarar görmesi ihtimali teertaraf edilmiştir. 

Geçici maddeler : Tasarının 1 ve 3 sayılı geçici maddeleri* hakkında gerekçenin başında etraflı 
izahat verilmiş olduğundan burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 

2 sayılı geçici madde ile kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki intikal devresine ait mevzular 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 24. : Tasarının bu maddesi yürürlükten kaldırılan hükümleri göstermektedir. Bunlardan 
evvelce bahsi geçip ilga sebepleri keydedilenler hakkında yeniden izahatta bulunmağa bittabi lü
zum yoktur. Esasen maddenin kapsadığı hükümlerden bir çoğu toptancı ticarethane ve müteah
hitlere ait mükellefiyetin ve götürü vergi usulünün kaldırılmasiyle kanun maddelerinde yapılması za
ruri değişikliklerle ilgilidir. * 

Kaldırılan hükümler arasında bulunup yukarıda temas edilmeyen hükümlerden biri de 3843 sa
yılı Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının A ve B bentlerindeki muafi
yetlerden ancak teşviki sanayi' muafiyetinden istifade eden sınai müesseselerin faydalanacağına dair 
olan kayıttır. 

Bilindiği gibi 1055 sayılı Teşviki Sanayi Kanunu, 44 ncü maddesindeki hüküm gereğince 1 Hazi
ran 1942 de kendiliğinden yürürlükten kalkmıştır. Bu sebeple Muamele Vergisi Kanununun bu ka
nunla ilgili şartları da bu tarihten itibaren ortadan kalkmış bulunduğundan sözü edilen A ve B 
fıkraları o tarihtenberi uygulanmaz birer ölü hüküm olarak kalmış ve hazırlanıp defterdarlıklara 
gönderilen 38 seri numaralı genelge ile de bu durum açıklanmış bulunmaktadır. 

Tasarıda yapılan tadille mevzuubahs muafiyetlerin Teşviki Sanayi kanuniyle olan ilgisi kaldırıl
makta ve tasan kanunlaştığı takdirde yürürlüğe gireceği tarihten itibaren diğer şartları da haiz 
olmak kaydiyle bütün sınai müesseselerin bu muafiyet hükümlerinden faydalanması mümkün hale 
gelmektedir. 

Madde 25 ve 26 : Tasarmın bu maddeleri kanunun yürürlük tarihine ve yürütecek makamlara 
ait hükümleri muhtevidir. 
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Bursa Milletvekili !Br, M. Tal&ti Sdmer ve altı arkaria^mm, Muamele Vergisi Kanununun 

45 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/102) 

«firkat Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 45 nci maddesinin değiştirilmesine dair hazırlanan ka
nun teklifi ile gerekçesi bağlı, olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasına yüksek müsaadelerini saygılarımızla rica ederiz. 
Bursa Milletvekilleri : 
Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa 

Dr. M. T, JSimer A Duru Dr. R. Güran A. M. Erhan A. Akgüç F. Güvendiren 
İstanbul 

Î.H. Ütkmen 

Gerekçe 

3843 sayılı muamele vergisi kanunun 45 aei maddesi, bir kaçakçılık kasit ve niyetine makrun 
olmıyarak sadece kanunda gösterilen şekillere göre riayette ihmal gösterilen hallerde Müessese
nin bir yıllık muamele vergisine % 20 nispetinde ceza zammı yapılmasını âmir bulunmaktadır. Zâ« 
hirde hafif gibi görünen bu zam, istenen «uçla -hiç mütenasip olmadığındAiı tatbikatta çok ay
kırı sonuçlar vermektedir. Bu yüzden kanun hükmü, ihmalkârlıkları önleyecek yerde; adeta ka
çakçılığa teşvik edici bir mahiyet göstermektedir. Bunu! bir misalle açıklamak isteriz. Şöyleki: 

Bir sınai müessese, yılın birinci ayında faraza, iki yüz liralık bir satış yapmış ve bunun fatura
sını defterine kanunun 32 nci maddesile belirtilmiş olan beş günlük müddet içinde kaydetmiyerek 
bu müddeti bir kaç gün veya daha uzun bir müddet geçirdikten sonra ve fakat Maliyenin kontro-
lundan evvel defterine kaydedüp vergisini vermiş olsa, bu ihmalkârlığının cezası olarak yılın sonu
na kadar Ödeyeceği bütün muamele vergilerine, 45 nci madde hükmüne göre 5& 20 ceza zammı ya
pılması icap etmektedir. Bu Müessesenin bir yılda iki yüz bin lira muamele vergisi ödediği farz 
olunursa, bu faturanın defteri geç kaydedilmesinden dolayı 40. 000 lira ceza ile tecziyesi gerek
mekte ve yıllık muamele vergisi mikdarı nekadar çoğalırsa ceza da okadar ağırlaşmaktadır. Hal
buki bu Müessese ayni faturayı defterine hiç kaydetmemiş olsaydı, kanunun 43 ncü maddesi hükmü
ne göre, ceza olarak sadece mezkûr fatura ile yapılmış olan satıştan alınacağı muamele vergisi
nin iki katını ödemeğe mecbur kalacaktı ki misalimize göre bu ceza 60 liradan ibaret bulunmakta
dır. 

Şu halde her hangi bir muamelesini kanuni müddet içinde defterine geçirememiş olan bir 
mükellefin, bu faturayı hiç kayd etmiyerek vergiyi kaçırması iyi niyetle hareket edip geç de olsa 
defterine kayd ve vergisini Termesine müreccah bir hale gelmiş olmaktadır . 

Bu itibarla muamele vergisi kantınunun bu maddesinin adilâne bir şekle sokmak maksadiyle 
işbu kanun teklifi yapılmıştır. Teklif edilen zamlar, yapılan ihmalkârlıkla mütenasip olacak 
hadlere tahdid edilmiş ve maddenin şümulüne giren fiiller daha açık olarak belirtilmiştir. 

Kanunun halen pek ağır olan hükmü yüzünden ufak ihmalkârlıklar dolayısiyle bir çok sınai 
müesseseler mühim mikdarlarda cezalara mâruz kalmışlardır. İşlendiği zamanın kanununa gö
re, sonradan çıkan kanun suçlunun lehine olduğu takdirde son kanunun uygulanması genel hukuk 
esaslarından olmasma göre, yeni hükmünün, henüz vergi zamları - tamamen tahsil edilmemiş o-
lan - mükellefler hakkında da uygulanmasına imkân verilmesi maksadile bir de geçici madde ek
lenmiştir. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ Dr. M. TALÂT SÎMER'ÎN TEKLÎFÎ 

Muamele Vergisi Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 45 nci madidesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

43 ve 44 ncü maddelerde yazılı haller hariç olmak üzere muameleleri defterlere 32 nci maddede 
gösterilen beş günden geç olarak kaydedilmiş veyahut müfredatlı veya kazmtısız olarak geçirilmemiş 
olması hallerinde sınai müesseselerde yalnız bu fiillerin işlendiği aylarm muamele vergisine almele 
vergilerine % 5 ve diğer mükelleflerde de yıllık muamele vergisine bu fiillerin işlendiği her ay için 
binde beş nispetinde zam yapılır. 

Ay ve yıl sonu yekûnlarının beş gün içinde yapılmamış olması halinde sınai müesseselerin o aya 
(Yıl sonu yekûnu yapılmamış ise son aya) ait vergileri % 1 ve diğer mükelleflerin yıllık vergileri 
binde bir zamma tâbi tutulur. Şu kadar ki, bu zam yüz liradan aşakı olamaz. 

Yıl sonundan itibaren iki ay içinde mevcutlarının envanterini 32 nci maddenin tarifine uygun 
olarak yapmamış bulunan mükelleflerin yıllık vergilerime % 5 zam olunur. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3843 sayılı kanunun 45 nei maddesine 
temas edem fiiller dolayısiyle şimdiye kadar tahakkuk ettirilip te henüz tamamen tahsil edilmemiş 
olan vergi zamları da birinci madde hükmüne göre düzeltilir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanun hükünılerini Maliye Bakanı yürütür. 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 25 . V . 1946 

Esas No. 1/576 - 2/102 
KcD/rar No. 16 . 

Yüksek Başkanlığa 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı kanun ve 
ekleri gereğince bazı maddelerden alınan istihlâk 
vergilerinin muamele vergisi ile birleştirilme
sine taallûk edip Maliye Bakanlığınca hazırla
nan ve 18 . IV . 1946 tarihli ve 71 - 466/6/1077 
sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Büyük Meclise 
şevki kararlaştırılarak komisyonumuza hava
le buyurulan kanun tasarısı ile gerekçesi Mali
ye ve Ekonomi Bakanlıkları temsilcileri hazır 
bulundukları halde incelendi. Adı geçen Bakan
lıklar temsilcileriyle yapılan tamamlayıcı açık
lamalar dinlendi. 

Muamele ve istihlâk vergilerinin birleştiril
mesinden beklenen faydaları sağlamak, 4843 nu
maralı kanunun uygulanmasında görülen ve 
vergi ödeyicilerini sıkan ve ihtilâflara yol açan 
sakatlıkları gidermçk, tek nispet esaşuıa da

yanan muamele vergisinde gıda maddeleriyle 
diğer mamulleri ayrı ayrı ve gıda maddeleri 
lehinde olmak üzere nispetlere tâbi tutmak, 
memleket dışına çıkarılan mamullerin muamele 
vergisinden muaflığını sağlıyan 26 nci ve mem
leket içinde yapılan şekerli maddeler muaflığına 
ait 12 nci madde hükümlerini tekrar yürürlüğe 
sokmak gibi esaslı değişiklikler yaratmayı ve 
ceza hükümlerinde vergi yükümlüleri lehine ha
fifletmeler yapmayı hedef tutan ve halen hüküm 
süren fiyat seviyeleri . üzerinden hesap edildiği 
takdirde dahi Hazine gelirinde önemli bir eksi
lişe sebep olması aşikâr bulunduğu halde kanun 
hükümlerinin uygulanmasında devam eden ak
saklıkların ortadan kaldırılması ve şekil zorluk
larını enaz hadde indirmek yoluyla vergiye 
karşı mukavemeti bertaraf etmek ve ceza 
hükümlerini Adalet ruhunu incitmiyecek bir 

( S. Sayısı : 167 ) 



. *••• — ı ı — 

şekle sokmak, sınai teşebbüslerin gelişme
sini^ ve ihracatın kolaylaştırılmasını sağ
lamakta menfaat ariyan ekonomik an
layışa ön safta yer vermek gibi takdire 
değer mülâhazalarla hazırlandığı anlaşılan ta
sarı memnunlukla karşılandı ve maddelerin ko
nuşulmasına geçildi. Aynı zamanda Muamele 
Vergisi Kanununun 45 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında Bursa Milletvekili Dr. 
M.Talât ve altı arkadaşları tarafından ve
rilen önerge de incelenmeğe mevzu oldu. Bu 
önergenin hedef tuttuğu değişiklik Hükümet 
tasarısı içinde düşünülen değişiklik sırasında ve 
bir arada mütalâa olunması kararlaştırıldı. 

Madde 1 : Vergiden istisnaları teklif olu
nan maddeler arasına her türlü tütsülenmiş ve 
tuzlanmış balıklarla, sebze ve meyva konserve
lerinin şekerli maddelerinin, öğütülmüş veya 
kırılmış palamutun sokulması Komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve Maliye Bakanlığı mümes
sillerinin de beraberliğiyle adi geçen maddeler 
eklenmiştir. 

Madde 2. : Hükümet teklifi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 3, 4, 5, 6, 7. : Hükümet teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 8. : A, B, C fıkraları Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

D fıkrasının başına anlayışta açıklık sağlanma
sı kastiyle «Sınai mamullerin» ilâvesi yapılmıştır. 
Aynı zamanda mamullerin ve motorlu nakil va
sıtalarının kırılan veya bozulan aletlerinin çıka
rılıp yerlerine mamul yedek parçaların takılma
sını tamir anlamı dışında bırakmak kastiyle işbu 
fıkra içinde geçen tamir kelimesinden sonra pa-
rentez içindeki kısım eklenmiştir. 

Madde 9. : Hükümet teklifi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 10. : Hükümet teklifi aynen kabul edil
miştir. 

Madde İİ. : Bir toptancı kelimesi eklenerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12, 13 : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 14 : Hükümet teklifi ile Bursa Mil
letvekili Dr, Talât ve altı arkadaşlarının hazır
ladıkları tasan hükümleri birleştirilerek ve 
Komisyonca gerekli t görülen değişiklikler yapı
larak madde yeniden yazılmıştır. Bu suretle 
ceza hadleriyle iş eksikliği arasındaki nispet 

(S . Saj 

adalet esasına Uygun hale getirilmiştir. 
Madde 15 : Bankaların sınai teşebbüslerden 

sağladıkları kârların muamele vergisinden is
tisnasına taallûk eden teklif aynen kabul olun
du. Bu madde üzerinde yapılan konuşmalar
dan anlaşılmıştır ki teklifin şevki başlıca iki 

. sebebe dayanmaktadır. 
Birinci sebep : Sınai teşebbüslerde mamuller 

üzerinden esasen muamele vergisi alınmakta
dır. Böyle olunca bankaların aynı mevzudan 
aldıkları kârı da muamele vergisine tâbi tut
makla bir tekerrür yaratılmaktadır. Teklif 
olunan istisna fıkrası ile tekerrür ortadan kal
dırılmış olacaktır. 

İkinci sebep : Bankaların doğrudan doğru
ya veya vasıtalı olarak sınai teşebbüslerle alâ
kalanmaları yurtta sınai hamleyi ve ekonomik 
gelişmeyi kolaylaştıracaktır. Bu itibarla da is
tisna teklifinin şevkinde fayda mülâhaza olun
muştur. 

Bilhassa ikinci sebebi hareket noktası ya
pınca bankaların ticari teşebbüslerden aldık
ları kârların da muamele vergisine tâbi tutul
maması Komisyonumuzca üzerinde durulmağa 
değer bir konu olarak mütalâa edilmiştir. 

Gerçekten bankaların ticari teşebbüslerde 
bulunmaları veya ticari teşebbüslere katılma
ları yurdun ticari sahada muhtaç olduğu inki
şaf şartlarını tahakkuk ettirmek bakımından 
gerekli ve yerinde bir hareket olur. Diğer ta
raftan bankalar ve güdümlerinde ilgili olduk
ları kurumlar Hazine geliri için tam ve kâmil 
olarak faydalanılması mümkün olan en selâ-
metli ve sıhhatli kaynaklardır. 

Hal böyle iken bankaların ticari sahada el
de edecekleri kârın muamele vergisine tâbi tu
tulması, emin gelir kaynağı olan bu müesse
selerin hususi şirketlere veya ferdî teşebbüsle
re karşı yüzde on nispetinde fazla vergi ile 
mükellef tutulmaları ve bu halin böylece de
vam ettirilmesi bir sakatlık: belirtisi halinde 
göze çarpmaktadır. Bu mevzuda mütalâası din
lenen Ticaret Bakanlığı temsilcisinin yaptığı 
açıklama Komisyonumuzu tatmin edememiştir. 
Temsilcinin açıklamasından anlaşılan şudur ki; 
bankaların ticari sahada teşebbüs almaları ve
ya vâki teşebbüsleri desteklemeleri esas itiba
riyle istenilen gelişmenin husulünü kolaylaştı
rır ve arzu edilmeğe, değer görülür, hattâ it-
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haİât ve ihraeat hareketlerini desteklemek 
amaciyle. kurulması düşünülen bankanın, ge
rekli ahvalde doğrudan doğruya ithalât ve ih
raeat teşebbüslerine girişebilmesi için statüsü
ne bu ntevzuda yetki veren hükümlerin konul
ması da, düşürtülmüş bulunrhaktadır. 

Ancak bankaların ticari kazançları niuame-. 
le vergisinden muaf tutulduğu ve Devlet ser
mayesine dayanan bankalarda bu yola girdik
leri takdirde fiilî bir ticaret inhisarının kurul
masından endişe edildiği için sınai teşebbüsler 
neticesinde elde edileeök kazançlara ticari sa
lı adari geleceklerin de eklenmesi talebinde bu
lunulmamıştır. Yukarıdaki çerçeve içinde hu
lâsa edilebilen Ticaret Bakanlığı görüşü; 

Çeşitli ekonomik şartları, umumi faiz poli
tikasının ve bu yüzden bankaların iktisadi va
zifelerinin ' ifasında hâsıl olan, bir bakımdan 
zaruret şevkine dayanan istikamet yanlışlık
larını hep bir arada mütalâa etmemiş olmaktan 
doğan, ihtiyaca ve realiteye uygunluk arzetmiyen 
bir görüş olarak tecelli etmektedir. Bu itibarla 
adı geçen bakanlığın daha esaslı bir alâka ile bu 
konuyu incelemesi komisyonumuzca temenniye 
lâyik görülmüş, Hükümet teklifi aynen kabul 
olunmuştur. 

Madde 16. : Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. : Bu madde ile istenilen değişik
lik teklifin tamamen aksine olarak kabul edil
miş; ve Muamele Vergisi Kanununun 89 neu mad
desinin üçüncü fıkrası Maliye ve Ekonomi Ba
kanlıklarının da, iştirak ettikleri esas dâhilinde 
yeniden tanzim olunmuştur. Gerçekten Hükümet 
teklifinde; benzerleri, memleket içinde imal edi
len ve muamele vergisine tâbi tutulan maddeler 
hakkındaki hükmün, dışardan getirilmesi ve yur
da. sokulması halinde gümrük resminden muaf
lık, dolay isiyle muamele vergisinden istisna edi
lenlere de teşmil olunması istenmekte idi. Bu is
teyiş evvelemirde bir vergi mükellefiyeti tesisi 
mahiyetini, taşımakta, diğer taraftan müstehlik 
yükünü arttırma yoluyla başvurulan bir koruma 
tedbiri olarak göze çarpmakta bulunduğu için 
uzun tartışmalara sebeb olmuş ve konuşmalar ya
pılan değişiklikle sonuçlanmıştır. 

Madde- 18 19, 20*, 21. : Hükümet teklifi ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 22. : Hükümet teklifinde muamele 

vergisinin tahakkukunda karşı yabalan itirazlar
da Tekel Bakanlığınca evrakın tekemmül ettiril
mesi ve* ekisperleır kurulmn* gâıuaderillBiesi • belirli 
bir müddetle huduitİMi^Tilmaaittiştıri Bu, madde
de maksadı sağlayan değişiklik yapıkaaşfar; 

Madde 2 İ : ikinci < fıkrada. Yamuk sulamak 
kastini taşıyan değişiklik ile kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 : Bir kelime degişiküğyie ka
bul edilmiştir; 

Geçici madde 4. : 14 m«ür maddede yapla» (de
ğişiklik dolay isiyle Bua?s& Milletvekili Dr, Talât 
ve altı arkadaşlarının • teklifleri veçhil*. işbu: ge
çici madde Komi&yonumuzea. ekknmişfcuv 

Madde 24 : Hükümet teklifi aynanı kaimi edil
miştir. 

Madde 25 : Muaflık ve ceza hükümlerasdie ya
pılan değişikliklerin derhal yüın^lüğe^ gİEEaeşMii 
sağlamak; kastiyle madde yeniden.yazılmıştır. 

Madde 26 : Hükümet teklifi aynen kafeul 
olunimuştur. 

Havalesi veçhile Ticaret Komisyonuma, gönde
rilmek üz^re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ekonomi Komisyonu Başkam N. Sözcü 
Çankırı Çânkrn 

A. İnan, A. İnan 
Kâtip 

îç.el Afyon K. Ankara 
Ş. Tugay B. Türler II. O. Rekata 

imzada-bulunmadı ' 
Ankara Ankara Aydın 
M. Eriş M. Kayaoğlu Dr. M. (Sermen 

İmzada bulunmadı 
Elâzığ Gazianteb İstanbul 

/ / . Kişioğlu B. Kaleli AAl.Bçmzmen 
İmzada bulunmadı , 

İstanbul İzmir Iztnir 
F. Hamal B. Anman S. Epikmen, 

Konya Malatya Trakitoi 
/ / . Dikmen K. EvliyM&ğlu T. Göksel 

İmzada baıtammadı 
İmzada bökaKaMiadt 

Zonguldak Zonguldak' 
A. Iî. îneealemdaroglu $;. Tûnsmt; 

imzada bulunmaadı 
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KcBr^Komiajua^rajttr» 

î*. B.M. M. 
TÂ£#r«tKomisyonu, »,>?..ıttH-

MmüNo* 1/576^2^102 
Karar No. 21 

Yüksek Başkftaa£ı§a 

Yüksek Başkanlığın 24 Nisan 1946 günlü ve 
71 - 466/6 - 1077 sayılı yazılarına bağlı olarak 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Büyük Millet 
Meclisine sunulan ve havalesi gereğince ̂ Komis
yonumuza gelmiş olan (3843 sayılı Muamele ver
gisi kanununda değişiklik yapılmasına ve 
27<&vşayıÎ! kanun ve ekleri gereğince bazı mad
delerden alınan istihlâk vergisinin muamele ver
gisiyle birleştirilmesine dair kanun tasarısı) 
ilgili Bakanlıkların temsilcilerinin buluranala-
riyle incelendi. Bu münasebetle : 

B*fe*gibi<-e«effiB ve!laffâ*ıımL çok-taamnsK'iL-
' tflmâmett - m«lî kamiHtenis • «saati d«?£iç*MlM*r 
yvpm ^asanlartHî -mübe&iBfiferH» İoiâyBfeia*di*ı-
Tttmla*Htf totaaek ve-dîâ*» e # e f t i fcaaufchm; 

v» -tS^ğişöfMtl^PîHÎ aramak z&msâ*•• braakîhaa-
mafcj Ifckımflsei»»' esaslı defişiMiklepi 'i^ine; aîan 
taitt metin- h»aünd^ Y-ükselC Bİ8#î»»' g«W»l»esi 
tem*ıWHy« fâyik g^nitem$t#r. 

B«, tasan il* istiftlik vergisinin: muamele 
vwgisf öe> b»kştmtaa*»i gersk tatbikat v* ge
rek vergi ödeyeceklerin görecekleri ko4ayiilfci.lsa-
ftöMöda» çok yferiade bk« te l^^elâfcf^aıdaşı l -
mî» re-tm htim»48' Kotm*y^rronw»dwn'-M**«'ta
sarıyı i raeîeym E&©«a»i î £ ^ ^ 
terk» katılacak: 

1. —- 38431 sayılı kaaHmuft' 9 J mm mhdâmtiân 
12 neî fîkimsmda vergMİeır mustes«ala« sayan 
b^tftSföînî» Bffinei nmâ^ıesiftdeki ««atuUer ara-
«Aıa^^aıtıfei^*) tmiekleftfiseBM»; 

21'net «addeftffi'aytteat 
• •'f; —̂  S.n«û mad^&s«Bfttri4a parantez -içiaclöki 
(^âteızr bu isterinden* d6iayî^ îb«**sıfci» $afca 
açıklanmış olmak bakiraîtfdan t»tö»%et«y»alHiz 
îttdfitaj vfc ttmwF işlerintp ra^fcasrcâîr) failinde 
y&iötoasmaj' -<:•.*'• 

4'treü^mad^etem ayHen, 
nmdde^in «tötttfftâ  4çi»d*MbıAın^ı-

ğfcnttrş şartlar g«a§nüW JA\tm*9fc>Çv» S S ^ ı 
ttadö«feki;»4tt;ajK swr& \m yü&) mstmmik ak-. 
lennroflitte, 

6» 7 ve S'tKsi maddelerk ayase». > 

4. — Bu tasarıda 9 ncu madde olarak gös
terilen 19 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki va
sati hesapların yapılmasında (sınai müessese-
nüı a a^ içinde benzeri mamullerden teslim et
tiği bulunmadığı takdirde vasatinin hesabında 
4 aya kadar (4 ay dâhil) önae gele» teslime esas 
tutulur) suretinde değiştiribuftaine, ... -

5. — 22 nci maddeyi «ieığjs.tü'en 10, acu-aiad-
de de 1 No. ile mamullerin cins v» a&Yİn&â göste
ren» -gıda maddelerinin sonuna (ve benzerleri) 
kelimesinin eklenmesine ve 2 No. ile diğer ma-
«»ûlteriii' altmdâkk ambatag'jnp vwgiyeHâh4tutul
ması Jdc#:u ĝö*ttlsa»ey«F8fe tçılb^hia&ia», 

W, 1^.13^-14, •mfmi •%?*&%% nei iBtodâek-
ri»yayneB; 

İM — 9£ «&mrtdifcyi» değişti»*» 1# -mm mad-
d«€İ« I* N^, .*fct«wfak+ g*dttA ma«kle*«ıi mym. m-
nuna- 4fce»z«^eri) • îfceihuestnin* eklenmesine, 

20Ş >^\ 2ft' mx maidddariö'jayHsni 
7, —̂  9f ^ı®j-ıaaiıâte5â <d*gi»tİTe»r2â: non road-

datıi» itfci frteföM ıüıe*i*d« «nemie^ dttran ko*mie-
yonuaraz t akakkutea- mm- t u t u k » fa tu Fa, şafea-
de^Mööe^-veya l>eyattfi*nıeUr<îl« değe,y ve masrttf-
larıı»> y*ftbş gösterilmesi * yüsüiNfemı hiç aimma-
IHIŞP vey* rı©kB»n alııunsş' muamei^ v*rgüeri*Tİn 
mah»~ güa»rAkt*tt g«^j»ü^iği tarikten itibaren 
attı ay i^ad* isteBİlhı^ııi ishali yapan • taeirin 
makin•* <âe*fcafc satışa ̂  areetrtefe mecburiyeti bakı-
n*mdan>d#fi,ti'bukwwTt«wa^ bu eite*fcin g»üîxiBÜk 
a ^ p T a n l e Kawunu»wi yeni şeklinin Yüksek 
Meclis komisyonlarında incelenmesi» »ıraatada it-
hûliteoiö* ııw^üiîjpi*iııe merdan vermeyecek bir 

»tsa«^i beanfclieste bağlaaiMftsı- kay-diyM 3 aya indi-
' fötatasime w • k»rşıhkiı ^ buta&masına * bakıimaya -
•'«k', f aab, ve • yersiz aknanlanan.' ise: teklif veçhile 
§wi* İ9*caÜBU9«iwin^al}tray olacak ikafanastna; 

8: — 25-nei .roaddieyev tM^kanunuıa 17 nci 
mad«te»yl«' i384â,»y3İı. kiBiuöauf 9 ncu mad^«fli-
a i» A v* Bpfefflrtteâadiki ı iabacdarin s yayım ta
rihinden muteber olacakla*; a»»Kî» aknm»sı Bko-

• noamıfiafcaniı^ ten^teirmı^eklidi Ttaarime'muva-
Mc girölereb-kaJbcdiine v*-geçici 4,a«ü maıâade 

( & BajrsKH W7) 
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iİe İ4 ncü maddede gözönüne alınan Bursa Mil
let Vekili Dr. Talât ve arkadaşlarının teklifle
riyle birlikte havalesi gereğince Maliye Komis
yonuna gönderilmek üzere yüksek başkanlığa 
sunulmasına karar verildi. 
Ticaret Ko. Başkanı Bu sözcü Kâtip 

Bilecik Ankara Ankara 
K. Gülek A. Çubukçu A. Çubukçu 

3843 sayılı Muamele vergisi kanunu ve ek
lerinde değişiklikler yapılmasına, ve 2731 sayı
lı kanun ve ekleri gereğince bazı maddelerden 
alınan istihlâk vergilerinin muamele vergisile 
birleştirilmesine dair olarak-' Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan, Yüksek Başbakanlığın 24/4/ 
1946 günlü ve 71 - 466/6/1077 sayılı yazısı ile 
Büyük Meclise sunulan ve komisyonumuza ha
vale buyuru) an kanun tasarısı ile gerekçesi Ma
liye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının tem
silcileri de hazır bulundukları halde incelendi: 

Sözü edilen kanun tasarısı kıymet esasına 
dayanan muamele vergisile sıklet esasına da
yanan istihlâk vergilerini birleştirmek ve ge
niş halk yığınlarının vazgeçilmez gıda maddele-
•rile evvelce esasen istihlâk vergisine de tâbi 
bulunan diğer maddeleri ayrı nisbetler üzerinden 
yalnız muamele vergisine tâbi tutmak gibi Vası
talı vergiler mevzuatımızda esaslı bir değişik
lik yapılmaktadır. 

İstihlâk vergisinin kaldırılması jsuretile ya
pılan bu değişiklik sebebile hasıl olacak 21 
milyon lira raddesindeki eksilme fevkalade 
halin devamı müddetiyle kayıtlı olmak üzere, 
evvelce istihlâk vergisine tâbi bulunan maddele
rin % 3 bir fazlalıkla, bu türlü mamuller için 
normal devirlerde uygulanacak % 15 nispeti ye
rine % 18 nispetinin uygulanması ile kısmen 
karşılanmak istenmiştir. 

Bu tasarı ile bu gün yürürlükte bulunan ka
nunla esasen muamele vergisinden muaf tutulan 

Diyarbakır Konya Muş 
K. Şed4e N. H. Onat K. Kotan 

Niğde Siird Trabzon 
H. Ulusoy E. Kılıççıoğlu L. Yavuz 

Yozgad 
Z. Arkant 

maddelere bir çok yenileri eklenmiş, ihraç olu
nan mamullerle ilgili olup fevkalade halin devam 
müddetince tecil edilmiş bulunan muafiyet hük
mü yürürüğe iade edilmiş, küçük san'at mua
fiyetini mükellef aleyhine tahdit eden marka 
kullanmama mecburiyeti kaldırılmış, bankala
rın sınai işletmelerden doğan kârları vergiden 
istisna edilmiş, toptancı tüccar ve mütaahhit-
lerle bunların filyal şube ve satış mağazaları
na ait mükellefiyet tamamiyle kaldırılmış bulun
maktadır 

Bundan başka vergi ödevini yerine getirme 
yolunda küçük mükellefin mukavemetini artıran 
ve Ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektiren 
güçlükler kaldırıldığı gibi 3843 sayılı kanunun 
45 nci maddesi ile konulan ağır müeyyide de 
gene mükellefler lehine olarak tadil edilmiş
tir. Aynı zamanda sözü edilen 45 nci maddenin 
değiştirilmesi hakkında Bursa Milletvekili Dr. 
Talât ve 6 arkadaşı tarafından verilen önerge 
de gözönünde bulundurulmuş ve yeni madde 
Ekonomi Komisyonunda iki tasarının birleşti
rilmesi suretiyle kaleme alınmıştır. 

Tasarının umumi esaslarında mutabık kalan 
komisyonumuz, Muamele Vergisi Kanununda gö
türü esas tamamen terkedildiği halde 4307 sa
yılı kanunla devam ettirilen bu esasın büsbütün 
kaldırılmasını ve esasen muamele vergisinden 
muaf bulunan nebati yağ imalâtının Millî Ko
runma Kanununun yürürlükten kalkmasını bek
lemeden doğacak ilk fırsatta aynen veya nak-

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 29 . V . 1946 

Esas No. 1/576,2/102 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 
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den teklif edilmekte olan bu mamullerin mua
fiyetinin iadesini temenni değer görmektedir. 

Maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda 
gösterilmiştir: 

1. — Tasarthın Ekonomi Komisyonunca ge
nişletilerek değiştirilen birinci maddesindeki, 
muamele vergisinden muaflığı kabul edilen ma
muller arasına, geniş halk kütlesinin gıda 
maddesi olan tahinle tahin helvası ve deri sa
nayiinde palamut unu ve kırığı gibi önemli birer 
yardımcı madde olarak kullanılan çam kabuğu 
kırığı, sumak ve mazı da katılmış ve 3843 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin 12 nci fıkrası yeni
den düzenlenmiştir. 

2. — Tasarının ikinci maddesi ile D. D. T. 
ye verilen mua/lık, sıtma mücadelemizde azîm-
sanmıyacak bir yeri bulunan filit cinsinden 
diğer haşarat öldürücü maddeleri de içine ala
cak şekilde genişletilmiş ve bunların Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
tarafmdan müştereken tesbit ve ilân edileceği 
hükme bağlanmıştır. 

3. — Tasarının Ekonomi ve Ticaret Komis
yonlarınca değiştirilen 10 ncu maddesindeki gı
da maddeleri arasında sayılan tahin, muaflığa 
alladığından bu maddeden çıkarılmış ve Hükü
metin teklifindeki (iç ve dış ambalajlarda ver
gi nispeti mamulün tâbi olduğu nispettir) şek
lindeki kayıt lüzumlu bulunmuş ve madde met
nine yeniden alınmıştır. 

4. — Tasarının 22 nci maddesi ile değiştiri
len ve 3843 sayılı Muamele- Vergisi Kanunu
nun 95 nci maddesi olarak kabul edilen metin
de ( . . . yukarıda sözü edilen 30 ncu maddenin 
usulleri dairesinde . . . ) ibaresi bulunduğu hal
de ne bu metnin ytıîkarı kısmında, ne de tasa
rının 21 nci maddesi ile değiştirilen 94 ncü 
madde metninde 30 ncu maddeden bahsedilme
miş bulunduğundan sözü edilen ibarenin atfı 
açrk kalmaktadır. Bu boşluğu doldurmak ve 94 
ncü maddeye daha kesin bir ifade vermek mak
sadı ile tasarının 21 nci maddesi ile değiştiri

len 3843,fayılı kanunun 94 ncü maddesinin 1 
nci fıkrasındaki ( .. . . sekiz gün içinde) ibare
sinden sonra (Gümrük Tarife Kanununun 30 
ncu maddesinde yazılı eksperler heyetine) iba
resi maddenin metnine ilâve edilmiştir. 

5. — Tasarmm 24 ncü maddesi ile kaldırı
lan hükümler arasında, 3843 sayılı kanunun 
12 nei maddesindeki küçük sanat muaflığın
dan faydalanacak müesseselerin birer muafiyet 
karnesi almalariyle ilgili mecburiyet ve müey
yidesine ait 41 ve 52 hci maddeleri de bulundu
ğundan, tasarının yürürlüğe girdiği tarihte, bu 
mecburiyet ve müeyyide gereğince salınmış olup 
da henüz tahsil edilmemiş vergiler varsa bun
ların da, tasarı ile değiştirilen 45 nci madde 
gereğince evvelce salınmış ve henüz tahsil edil
memiş ceza zamları için kabul edilen prensibe 
uygun olarak alınmasını sağlamak maksadiyle 
tasarıya geçici 5 nci madde eklenmiş ve DU 
hükmün de kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren uygulanması için Ticaret Komis
yonunca değiştirilen 25 nci maddede gerekli 
değişiklik yapılmıştır. 

6. — Bundan başka 3843 sayılı kanunun ta
san ile kısmen değiştirilen madde veya fık
raları yapılan değişiklikleri de muhtevi olmak 
üzere tam olarak yazıknıştır. 

üavalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. 
Başkanı Y. 

îzmir 
Ş. Adalan 

Afyon K. 

Sözcü Kâtip 
îzmir Ankara 

Ş. Adaları M. Aksoley 
Antalya 

/ . E. Baltacıoğlu 
Antalya 

Dr. G. Kahraman 
îzmir 

S. Dikmen 
Malatya 

M.N.Zabcı 

H. T. Dağlıoğlu 
Bursa 

Dr. R. Güran 
Kastamonu 
H. Çelen 

Siird 
8. Tuncay 
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Bütçe Kamisyomı rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/57$ - 2/102 
•Kanar No. 117 

Yüksek Başkanlığa 

Muamele vergsi kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri gere
ğince bazı maddelerden alınan istihlâk vergile
rinin muamele vergisile birleştirilmesine dair 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
6/1077 sayılı ve 24 . IV .1946 tarihli yazısiyle 
yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı ile 
Muamele vergisi kanununun 45 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Bursa Milletvekili Dr. 
Talat Simer ve altı arkadaşı tarafından Yük» 
sek Meclise sunulan kanun teklifi Ekonomi, Ti
caret ve Maliye komisyonları raporİariyle bir
likte komisyonumuza verilmekle ilgili Bakan
lık temsilcileri hazır oldukları halde incelendi. 

Memleket içinde yapılan veya dışarıdan 
yurda sokulan mamul maddeler kıymetleri üze
rinde muamele vergisine ve ayrıca sıkletleri üze
rinden de istihlâk vergisine tâbi bulunmakta
dır. 'Tasarı istihlâk vergisini kaldırarak yal
nız muamele vergisi almak ve fakat istihlâk 
vergisinin kaldırılması yüzünden Hazine gelir
lerinde hâsıl olacak eksikliği kısmen olsun kar-
şılıyabilmek için bu gün her iki verginin ma
mul madde kıymetine göre baliğ olduğu mik
tardan çok. aşağı miktarda olmak üzere rfoısmî 
marndı maddelerin muaanele vergisi (»ismetlerini 
artırmak aîaaeiyle hazırlanmıştır. \Bu esas mak
satla beraber muamele vergisi' kaa>un;aBun vergi 
ödevlilerine &ğ;jr gelmekte olan hükümlerini kal
dırmak ve basitleştirmek, toptancı ticarethane
lerle mütaahhitlerden ve filyal, şube ve satış 
mağazalarından alınan muamele vergilerini kal
dırmak, olağanüstü durum dolayısile uygulan
ması durdurulmuş olan ihracat muaflığını, yeni
den yürürlüğe koymak ve bir çok maddeleri de 
muamele vergisinden muaf kılmak, gıda mad
delerinden alınan verginin nispetini hafifletmek 
gibi maksatlar da takip edilmektedir. 

Bu suretle istihlâk vergisinin kaldırılması, 
yeniden bir çok anamûl maddelerin vergiden 
muaf tutulması Bankanların iştirakleri bulunan 
ortaklıklardan aldıkları kârların vergi dışın

da bırakılması dolayısile Hazine gelirlerinden 
hâsıl olacak noksanlık (24 918 000) liraya yük
selmekte olup bunun yarısı, gıda maddeleri dı
şında kalan ve hâlen kıymete nazaran % 4 den 
15 e kadar değişen miktarda istihlâk vergisine 
tâbi bulunan mamul maddelerin muamele vergisi 
nispetlerine % 3 miktarında zam yapılmak sure
tiyle karşılanacağı, diğer yarısının da vergi ha-
fifletilmesinden doğacak fazla istihlâk ile telâfi 
edileceği komisyonumuzda yapılan açıklamalar
dan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun 1945 yılı Bütçe raporunda 
Muamele ve istihlâk vergilerinin birleştirilmesi 
hakkında arzeylediği bir temenniyi de yerine 
getiren ve vergi ödevlileri lehine bir çok hafifle
tici ve basitleştirici değişiklikleri ihtiva eden 
tasarı komisyonumuzca memnuniyetle karşılan
mış ve Hükümetçe bu hususta gösterilen alâka 
ve duyarlık takdire değer bulunmuştur, istihlâk 
vergisiyle toptancı ticarethane, filyal ve şube ve 
satış mağazalarından alınmakta olan Muamele 
Yergisinin kaldırılmasına ilişkin olan hükümleri 
1 Ocak 1947 tarihinden itibaren yürürlüğe gire
ceği cihetle ve Muamele vergisinden muaf kılı
nan, maddelerden hâsıl olacak gelir eksikliğinin 
de bugüne kadar muamele vergilerinde elde 
edilmiş olan fazlalıkla karşılanmış bulunduğun
dan tasarının kabulü 1946 yılı bütçe gelirleri 
üzerinde bir tesiri olmıyacağı ve ilerdeki yıllarda 
vergi hafifletmelerinden hâsıl olacak istihlâk faz
lalarının da gelir eksikliğini karşılayacağı hak
kındaki görüşe komisyonumuzca da iştirak edil
miştir. 

Halen bütçemize 140 milyon liraya yakın 
gelir sağlayan Muamele vergisi sanayi istihlâk 
üzerinden alman ve bütün sanayi istihsale şâmil 
bulunan genel bir istihlâk vergisi olup bu nevi 
vergilerin bütün mahzurlarına malik bulunmak
tadır. Bilhassa memleketimizin özel durumu ba
kımından geçimi dar olan halk yığınlarının za
ruri ihtiyaçlarına cevap veren ve daha ziyade 
iptidai mahiyette bulunan sanatların vergiden 
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muaf tutulması zarureti, rasyonel çalışan ve bü
yük istihsal, yapan sanayii bazen ciddi surette 
haksız rakabetlere mâruz bırakmakta ve bunun 
neticesinde vergiden kaçınmak için parçalamağa 
sevketmekte olması sanayiini yeni kurmakta olan 
memleketimiz için üzerinde önemle durulmağa 
değer bir konu teşkil etmektedir. 

öteyandan, şimdiye kadar tek nispet üze
rinden alınmakta olan muamele vergisi tasarı
da, gıda maddeleri için daha hafif olmak üzere 
iki nispete ayrılmış ve bu nispetler normal za
manlar için gıda maddelerinde % 10 ve diğer 
mamullerde de % 15 olarak tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Bu şekilde nispetin ikiye ayrıl
ması bu konuda başlı başına bir ilerleme sayı-
labilirse de bu çeşit istihlâk vergilerinin geli
ri az olan halkın zaruri ihtiyaçlarını karşilıyan 
maddeler dışında kalan ve icabmda istihlâkinin 
azaltılması veya vazgeçilebilmesi mümkün olan 
maddeler üzerine konulmasına ve nispetinin de 
% 5 i geçmemesine itina edilmekte olması ba
kımlarından, bu konuda da daha ileri adımlar 
atılması gerekmektedir. 

Bu konular üzerinde önemli tartışmalarda 
bulunan Komisyonumuz Maliye Bakanının bu 
husustaki düşüncelerini ve açıklamalarını dinle
miş ve Hükümetçe bu konuların gözönünde tvt-
tulmakta olduğu, teklif edilmiş olan gelir ver
gisi tasarısı kanunlaştığı ve beklenen geliri 
sağladığı takdirde muamele vergisi üzerinde de 
gerekli hafifletmelere doğru gidilmesi ve nispet
lerin yavaş yavaş normal ve mutedil sayılacak 
hadlere irca olunması esasının derpiş edilmiş bu
lunduğu hakkındaki beyanını yeter görmekle 
beraber gıda maddeleri dışmda kalan mamuller
den normal zamanlarda % 15 nispetinde vergi 
aimmasmı yerinde bulmryarak Maliye Bakanı
nın da muvafakatiyle bu nispeti ilk fırsatta 
daha aşağı hadde indirilmek kaydiyle % 12,5 
olarak tesbit eylemiştir. Bundan başka, yüz 
yıllarm ihmali yüzünden bakımsız kalan ye baş
tan başa baymdırılmağa muhtaç bulunan yur
dumuzdaki inşa faaliyetlerini hızlandırmak ama-
ciyle inşa malzemesinin mümkün olduğu kadar 
ucuza maledilmesi lüzumuna kani bulunan Ko
misyonumuz bu malzemenin başlıcalarım teşkil 
eden çimento, tahta ve kalas, çivi çubuk ha
linde veya profilli demirlerden alınan muamele 
vergisinin de tasanda tesbit edilmiş olan en 
aşağı nispet üzerinden alınmasını muvafık bul

muş ve Maliye Bakanı da bu düşünceye katıl
mıştır. 

Ekonomi ve Maliye komisyonlarınca tasan 
üzerinde yapılan değişiklikler Komisyonumuzca 
da ayniyle kabul edilmiş ve Bursa Miüetvebüli 
Dr. Talât Simer ve arkadaşlarının Muamele Ver
gisi Kanununun 45 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki tekliflerinin Ekonomi Komisyonunca 
tasan ile birleştirilmesine dair olan kararma Ko
misyonumuzca da iştirak olunmuştur. 

Yazılış tarzı üzerindeki lüzeltımelerlen başka 
tasarıda yapılan değişiklikler aşağıda gösteril
miştir: 

1. — Toptancı ticarethane ve mütaahhitlerle 
filyal, şube ve satış mağazalannm muamele ver
gisi ödevliliği kaldırıldığına göre bu ödevliliği 
evvelce tesis etmiş olan 3843 sayılı kanunun ikin
ci maddesinin yeniden yazılması suretiyle bu ci
het açıkça belirtilmesi uygun bulunmuştur. 

2. — Vergiden muaf kılınan maddeler araşma 
3 ncü madde ile çocukların bir grdasrnı teşkil 
eden bisküvi ile reçel ve toarmalât, krema ve kay
mak katıldığı gibi bu (maddeler arasına Ekonomi 
Komisyonunca konulmuş olan (Şekerli madde) 
tâbiri, maksadı daha açık olarak ifaüe etmek üze
re (şekerlen mâmûl mpdde) şekline çevrilmiş ve 
glikoz da şeker gibi ayrıca istihlâk vergisine tâbi 
bulunluğuiidanı bu fıkraya (glikozdan mamul 
madde) 1er de eklenmiştir. 

3. — Hayvan yemi olarak kullanılacak bütün 
mâmûl maddelerin vergiden muaf -tutulmasını 
sağlamak üzere bunların kanunda sayılmasından 
vazgeçilerek nevilerinin Maliye ve Tarrm Bakan
lıklarınca birlikte tesbit elilmesi muvafık görül
müş ve buna ait hüküm o şekle konulmuştur. 

4. — Yurdumuzda sunî kavuçuk imali husu
sundaki denemeleri ve bu maddenin imalini teş
vik edeceği düşünülerek bu madde de vergiden 
istisna edilmiştir. 

5. — Yabancı memleket mamullerinden olup 
ithalât muamele vergisinden muaf tutulmuş olan. 
maddelerin yurt içinde eşit ve benzerleri yapıl
dığı ve bunlar vergiye tâbi bulunduğu takdir
de dışarıdan getirilenlerin de Bakanlar Kurulu 
karariyle muamele vergisine tâbi tutulabilmesi-
ni sağlamak maksadiyle hazırlanmış olan Hü
kümet tasarısı a n 17 nci maddesi Ekonomi Ko
misyonunca, balıallerde memleket içindeki ima
lâtın Bakanlar Kurulu karariyle vergiden muaf 
tutulması suretinde değiştirilmiştir. 
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Komisyonumuz eşit ve benzerleri memleket 
iyinde yapılmakta olan yabancı mamuller mu
amele vergisinden muaf bulunduğu takdirde 
yurt içinde yapılan-eşit ve benzerlerinin vergi
den muaf tutulmasının çok tabiî olduğunu ve 
bunun için ayrıca Bakanlar Kurulunun meşgul 
olmasına lüzum bulunmadığını, ancak Gümrük 
ve Tarife Kanunları ve diğer kanunlarla güm
rük resminden muaf tutulmuş ve gümrük rem i il
den muaf olması itibariyle muamele vergisin
den de muaf bulunmuş olan maddelerin çok ve 
çeşitli ve bunlardan önemli bir kısmının da zatî 
mahiyette olduğunu gözönüııe alarak bu hususta 
kanuna konulacak mutlak bir hükmün maksadı 
çok aşkın muaflıklara yol açabileceğini düşün
müş ve mevzuu 6 ve 7 nci maddelerle iki fıkra • 
halinde ayrı ayrı tesbit eylemeği muvafık bul
muştur. 

6 nci madde ile verilen muaaflık Gümrük 
Tarife Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı zatî 
eşya, ev eşyası veya sanat aletleri gibi zatî ve
ya ayın kanunun 5 nci maddesinin muhtelif fık-
ralariyle verilen muaflıklar gibi şarta bağlı ve 
geçici, veyahut 2510 sayılı İskân Kanunu ile 
muhacirlere verilen muaflıklar nevinden obnı-
yarak, tamamiyle umumi ve devamlı mahiyet ar-
zeden ve mamul madde nevi üzerine verilmiş 
olan gümrük resmi muaflığından faydalanan eş
yaya ait bulunmaktadır. 

7 nci madde ile verilen muaflık ise resmî dai
relere, bunlara bağlı kurumlara veyahut resmî 
veya , özel, diğer kurumlara kanunlarla ve
rilmiş olan gümrük resmi muaflığından fayda
lanan eşyadan. (Belediyelerce dışarıdan: getiri
lecek etfaiye _ale,t ye edavatı ve su boruları 
gibi) yurt içinde eşit ve benzerleri imal edi
lenlere verilmektedir. Bu muaflık ancak Güm
rük muaflığından faydalanan daire ve kurum
lara kendi ihtiyaçlarında kullanmak ye başka
larına satmamak veya devretmemek şartla»rile 
ve Bakanlar kurulu kararile verilebilecektir. 
Bunlardan başka kurum veya şahıslar bu mu
aflıktan faydalanmıyacaklardır. 

6. —-• Vergiye tâbi bir işe yeniden başlıyan 
veya işlerini bırakan veya devrende ödevli
ler bu durumlarım kazanç vergisi bakımından 
bir ay içinde gelir dairesine bildirmek mecburi
yetinde oldukları halde bu süre, muamele ver
gisi bakımından, 3843, sayılı kanunun 37, 38 ve 
39 ncu maddeleriyle 15 gün olarak tayin edilmiş 

olduğundan, bu hal ödevlileri şaşırtmakta ve 
ekseriya hatâya düşürmektedir. Bunu önlemek 
cin muamele vergisi kanunundaki haber verme 
süreleri de bir aya çrkarılmıştır. 

7. —• Ücret üzerinden muamele vergisine tâ
bi tutulacak olan işlerin Maliye ve Ekonomi 
liakanhklarınca birlikte tâyinleri sırasında gö-
zönünde bulundurulması gereken ölçüler tasarı
da gösterilmemiş olduğundan bu ölçüleri de ih
tiva etmek üzere 18 nci maddenin son fıkrası 
yeniden yazılmıştır. 

8. -— 3843 sayılı muamele vergisi kanunu
nun 20 nci maddesinde ambalaj masraflarının 
• vergi matrahından iııdirlemiyeceği açıkça yazı

lı olup mamulün kendisi hangi nispete tâbi ise 
vergi matrahını teşkil eden satış bedelinin için
de dahil bulunacak olan ambalaj masrafının 
aynı nispete tâbi olacağı ve ayrıca tasrihe 
hacet bırakınlyacak kadar açık bulunduğun
dan tasarının vergi nispetlerini beyan eden 
maddelerinden (İç ve dış anıambalajlarda vergi 
nispeti mamulün tâbi çlduğu nispettir.) fıkrala
rı lüzumsuz görülerek yazılmamıştır. Kayıt ve def
ter formalitelerine riayetsizlik hakkında mua
mele vergilerine yapılacak zamların mutlak ola
rak bırakılması adalet mülâhazlarına ve cezadan 
beklenen uyarma ve ıslâh etme gayelerine uy
gun görülmediğinden bu hallerde yapılacak zam
lar mutlak bırakilmayıp fiillerin mahiyetine gö
re asgari ve âzami birer miktar ile hudutlandı-
rılması muvafık bulunmuştur. 

10. — İthalât muamele vergisi matrahına ka
tılacak unsurlardan birini teşkil eden ithal pri
minden ne kasdedildiği, 91 nci madde tadilinde 
açıklanmıştır. 

11. — Yurda soktuğu mamul maddeleri ken
di ambarlarında saklıyan veya kendi araçlariyle 
yurda getirilenlerden alınacak muamele vergi
lerinin matrahına gümrük idarelerince emsaline 
;göre katılacak taşıma ve saklama masrafların
dan dolayı ödevlilerden ceza alınması adalet mü-
lâhazasiyle telif edilemiyeceğinden bundan do
layı hâsıl olan vergi farkından zam alınmıyaca-
ğı 93 ncü madde tadilinde tasrih edilmiştir. 

12. — Tahakkuk ettirilen ithalât muamele 
vergisine ilgililerin itiraz edecekleri sürenin 
başlangıcını tesbit edebilmek için tahakkukun 
bunlara tebliğ edilmesi zaruri görülmüş ve 94 
ncü maddeye bu yolda Hüküm konulmuş olduğu 
gibi itiraz edilemiyecek halleri beyan eden fık-
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ranın baş tarafına (97 nci madde hükmü saklı, 
kalmak üzere) kaydi eklenmek suretiyle mal 
gümrükten çıkarılmış veya vergi, ödevlinin be
yanına göre tahakkuk ettirilmiş olsa bile; mad
di hata veya yanlış beyan hallerinde ödevliden 
istenilecek noksan tahakkuklara itiraz olunabi
leceği veya idarece fazla alınmış olan vergilerin 
ödevlilerce geri istenilebileceği belirtilmiştir. 

13. — Kanunun yürürlüğe girmesiyle, yeni
den muaflık tanınmış veya istihlâk vergileri 
kaldırılmış olan maddeleri imal eden sınai mü
esseselerle toptancı ticarethane ve mütaahhitle-
rin ve filyal, şube ve satış mağazalarının cdev-
lilikleri de kalmış olacağından o tarihe kadar 
müşterilerden aldıkları halde henüz Hazineye 
vermemiş oldukları muamele ve istihlâk vergi
leri kendilerinde kalacaktır. Buna meydan ver-
memek ve Hazine adma müşterilerden almış ol

dukları vergilerin Hazineye girmesini sağlamak 
üzere tasarıya geçici 6 nci madde eklenmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
Onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Ba$kan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Tokad İstanbul istanbul 

Jjl*:N. Keşmir /. ff^Ülkümen &; öymen 
Çanakkale Giresun Giresun 
S. T. Arsal M. Akkaya A. Sayar 

« Her nevi hah işlemle
rinin boyanması » mu
af olduğu belirterek. 

Kütahya Manisa Trabzon 
H Pekcan F. Kurdoğlu M. S. Anamur 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nununda değişiklikler yapılma
sına ve 2731 sayılı kanun ve ek
leri gereğince bazı maddelerden 
alınan istihlâk vergilerinin mu
amele vergisi ile birleştirilmesi

ne dair kanun tasarısı 

EKONOMİ KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİEİŞI 

3843 sayılı Muamele Vergisi Ka-
nunuda değişiklikler yapılması
na ve 2731 sayılı kanun ve ek
leri gereğince bazı maddelerden 
alınan istihlâk vergilerinin mu
amele vergisiyle birleştirilmes-

ne dair kanun tasarısı 

TİCARET KOMİSYONU 

Ticaret Komisyonununun değiş-
tirişi 
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MALÎYE KOMISYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nununda değişiklikler yapılma
sına ve 273i sayılı kanun ve ek
leri gereğinde bazı maddelerden 
alınan istihlâk vergilerinin mu
amele vergisi ile birleştirilmesi

ne dair kanun tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRlŞt 

Muamele Vergisi Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve 
2731 sayılı kanun ve ekleri 
gereğince bazı maddelerden 
alınan istihlâk vergisinin mua
mele vergisiyle birleştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3843 sayılı ve 
28 . V . 1940 tarihli Muamele 
Vergisi Kanununun ikinci mad
desi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Türkiye içinde imal edilen 
maddelerin sınai müesseseler ta
rafından teslimi muamele ver
gisine tâbidir. 

MADDE 2. — Aynı kanu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fık
rası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

A) Sanayi ve maden işlerin
de ve her türlü su taşıt vasıta
larında kullanılan ve nevileri 
Maliye ve Ekonomi Bakanlıkla
rının birlikte yapacakları tek
lif üzerine Bakanlar Kurulunca 
belirtilecek ve ilân edilecek 
olan makineler ve aletler ve 
bunların yedek ve yenileme par
çalan, (sanayi ve maden işle
riyle su taşıt vasıtalarından 
başka yerlerde kullanılması 
mümkün olanlar hakkmda bu 
muaflığın uygulanma şekli Ba
kanlar Kurulunca belirtilir.) 

B) Ulaştırma, yükleme ve 
boşaltma ve muharrik kuvvet 
istihsal ve nakil tesislerine ge
rekli olup nevileri Maliye ve E-
konomi Bakanlıklarının birlik
te yapacakları teklif üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirtile
cek ve ilân edilecek malzeme 
(inşaat malzemesi hariç) ve 
muharrik, müteharrik vasıtalar-
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MADDE 1. — 28 . V . 1940 
tarih ve 3843 sayılı kanunun 9 
neu maddesinin 12 nei fıkra-
siyle vergiden müstesna tutulan 
maddeler arasına sağıdaki 'ma
muller de katılmıştır: 

Balıkyağı, balıkunu, balık 
gübresi, balıkyumurtası, hav
yar, pastırma, sucuk, kavurma, 
salam, sosis, sosison, pekmez, 
bulama, pestil, turşu, sirke, küs
pe, sopstok, kepek, meyve su
yu, meyve usaresi. 

Eko. K. 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 
tarih ve 3843 sayılı kanunun 
dokuzuncu maddesinin 12 nci 
fıkrasiyle vergiden müstesna 
tutulan maddeler araşma aşağı
daki mamuller de katılmıştır. 

Balıkyağı, balıkunu, balık-
• gübresi,' balıkyumurtası, havyar 
her türlü tuzlanmış ve tütsülen
miş balıklar, pastırma, sucuk, 
kavurma", salam, sosis, sosîson, 
pekmez,' bulama, pestil, turşu, 
sirke, küsbe, sopstok, kepek, pa-
lamutunu ve kırığı, meyve suyu, 
meyve usaresi, et, sebze ve mey
ve konserveleri, şekerli madde
ler, (% 50 ve daha fazla mik
tarda şekeri ihtiva eden madde
ler^ şekerli' madde sayıl ir.) 

Ti. K. 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 
tarih ve 3843 sayılı kanunun 
9 ncu maddesinin 12 nci fıkra
siyle vergiden müstesna tutulan 
maddeler arasına aşağıdaki ma
muller de katılmıştır: 

Balıkyağı, balıkunu, balık-
gübresi, balıkyumurtası, havyar, 
her türlü tuzlanmış ve tütsü
lenmiş balıklar, pastırma, sucuk, 
kavurma, salam, sosis, sosison, 

jambon, pekmez, bulama, pestil, 
turşu, sirke, küsbe, sopstak, ke
pek, palamutunu ve kırığı, mey-
vesuyu, meyve usaresi, et, sebze 
ve meyve konserveleri, şekerli 
maddeler (% 50 ve daha fazla 
miktarda şekeri ihtiva eden mad
deler şekerli madde sayılır). 
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Mal. K. 

MAÜDE 1. — 28 . V . 1940 
tarih ve 3843 sayılı kanunun 9 
ucu maddesinin 12 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

12. A) Tâkim veya tek
sif edilmiş veya toz haline geti
rilmiş şekerli ve şekersiz süt, 
tereyağı, sadeyağ, yoğurt, pey
nir, balık konservesi, balıkya-
ğı, balık unu, balık yumurtası, 
havyar, her türlü tuzlanmış ve 
tütsülenmiş balfklar, pastırma, 
sucuk, kavurma, salam, sosis, 
sosison, janbon, et, sebze ve 
meyve konserveleri, pekmez, 
bulama, pestil, meyve suyu ve 
meyve usaresi, turşu, sirke, kı
rılmış veya toz haline getiril
miş tuz, kavrulmuş veya öğü
tülmüş kahve, uzun müddet 
muhafazası mümkün olmıyan 
ve satıldığı yerde istihlâki mû
tat bulunan yiyecek ve içecek 
maddeleri, ekmek, peksimet, 
tahin, tahin helvası ve şekerli 
maddeler (% 50 ve daha fazla 
miktarda şekeri ihtiva eden 
maddeler şekerli madde sayı
lır.) 

B) Hayvan yemi olarak 
kullanılmak üzere un haline 
getirilmeksizin ezilmiş veya kı
rılmış hububat ve bakliyat, 
mel az, prina, küspe, sopstok, 
kepek; 

C) Balık gübresi, palamut 
unu ve kırığı, çam 'kabuğu kı
rığı, sumak, mazı. 

— 23 - * 
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la bunların yedek ve yemleme 
parçalan. 

MADDE 3. — Aynı kanu
nun 9 ncu maddesinin 12 nci 
fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Tâkim ve teksif edil
miş veya toz haline getirilmiş 
şekerli ve şekersiz süt, tereyağ, 
sadeyağ, kaymak, krema, yoğurt, 
peynir, balık ve et ve sebze 
ve meyve konserveleri, balıkya-
ğı, balıkunu, balıkyumurtası, 
havyar, her türlü tuzlanmış ve 
tütsülenmiş balıklar, pastırma, 
sucuk, salam, sosis, sosison, jan
bon, kavurma, her türlü pek
mez, bulama, pestil, meyve suyu 
ve meyve usaresi, turşu, sirke, 
kırılmış veya toz halinde geti
rilmiş tuz, kavrulmuş veya öğü
tülmüş kahve, uzun müddet 
saklanması mümkün bulunma
yan ve satıldığı yerde istihlâki 
âdet olan yiyecek ve içecek mad
deleri, ekmek, peksimet, tahin, 
tahinhelvası, bisküvi, reçel ve 
marmelat, şeker ve glikozdan 
mamul maddeler, (% 50 ve da
ha fazla miktarda şeker veya 
glikozu havi maddeler şeker ve 
glikozdan mamul madde sayılır.) 

B) Hayvan yemi olarak kul
lanılan her türlü mamul mad
deler, (nevileri Maliye ve Ta
rım Bakanlıklarınca birlikte be
lirtilir.) 

C) Balıkgübresi, kırılmış 
veya toz haline getirilmiş pala
mut, çam kabuğu, sumak ve 
mazı, 

MADDE 4. — Aynı kanunun 
9 ncu maddesinin 18 nci fıkrası
na (suni kavuçuk) kelimeleri 
eklenmiştir. 
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MADDE 2. — Aynı kanu
nun 9 ncu maddesinin 25 nci 
fıkrasına D. D. T. ve onun gibi 
(Diklor - Difenil - Diklor E-
tan) terkibinde olan maddeler 
ilâve edilmiştir. 

Eko. K. 

MADDE 2. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Ti. K. 

MADDE 2. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 
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Mal. K. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
9 ncu maddesinin 25 nci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

25) Tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarlar, diş macunu, suyu 
ve tozu, D. D. T. ve onun gibi 
diğer haşarat öldürücü madde
ler. (Bu maddeleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı beraber tes-
bit ve ilân eder.) (Tıbbi ve is
pençiyari müstahzar ruhsatna
mesini haiz olsalar dahi saç bo
yası, losyonu ve suyu, şampu-
van ve biryantin, krem, pomat, 
ruj, pudra, tırnak boyası ve 
cilâsı, kozmatik. düzgün, sür
me ve emsali ıtriyat ve tuvalet 
levazımı, bu muafiyetten istifa
de edemezler.) 

— 25 — 
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MADDE 5. — Aynı kanunun 
9 ncu maddesinin 25 nci fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir: 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzar
lar, diş macunu, suyu, tozu ve 
komprimesi, Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıkla
rınca birlikte belirtilecek ve ilân 
olunacak haşarat öldürücü mad
deler (Tıbbi ve ispençiyari müs
tahzar ruhsatnamesini haiz ol
salar dahi saç boyası, losyonu 
ve suyu, şampuvan ve biryantin, 
krem, pomat, ruj, pudra, tınak-
boyası ve cilâsı, kozmetik, düz
gün, sürme ve benzeri ıtriyat 
ve tuvalet maddeleri bu muaf
lıktan faydalanır.) 

MADDE 6. — Aynı kanunun 
9 ;uneu ̂ a^deşine asadaki. 27 
nci; fıkra Elenmiştir 

27. Yabancı memleketlerde 
imal edilmiş olup ta Türkiye'de 
istimal fveya istihlâk edilmek 
üzere yurda sokulan ticaret eş
yasından ithallerinde Gümrük 
veya Tarife Kanunları veya di
ğer kanunlarla gümrük resmin
den muaf tutulanların yurt için
de imal olunan eşit ve benzerleri. 
(Transit ve geçici kabul usulle
rinden, geçici veya şarta bağlı 
muaflıkta/n faydalananlar ha-
riç.) 

MADDE 7. — Aynı kanunun 
9 ncu smadlesine aşağıdaki 28 nci 
fıkra eklenmiştir: 

28. Gümrük veya Tarife Ka 
nunları veya diğer hususi ka
nunlarla resmî dairelere ve bun
lara bağlı kurumlarla resmî ve 
ez&HcBğer kurumlara vMfcûıiş 
olan jgüfflfliKik resini inuafbğin-
dan faydaâanan eşyanm yurt 
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Hü. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 
10 ncu maddesinin 3 ncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

3. — 9 ncu maddenin 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 15 ve 16 ncı fıkrala
rında yazılı malzeme ve vasıta
larla bu vasıtalarda kullanılan 
makine ve aletlerin tamiratını 
ve her türlü montaj işi yapan 
müesseseler (yalnız bu işlerin
den dolayı). 

MADDE 4. — Aynı kanu
nun 10 ncu maddesine aşağıda
ki 10 sayılı fıkra eklenmiştir: 

10. — Deneme ve öğretim a-
maciyle imalât yapan Tarım 
Bakanlığına bağlı kauçuk istas
yonları. 

MADDE 5. — Aynı kanu
nun 11 nci maddesinin ikinci 
ve 13 ncü maddesinin birinci 

— 26 — 
Eko. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Aynı kanunun 
10 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

3 - 9 ncu maddenin 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 15 ve 16 ncı fıkra
larında yazılı malzeme ve vası
talarla bu vasıtalarda kullanı
lan makine ve âletlerin tamira
tını ve her türlü montaj işi ya
pan müesseseler (muafiyet yal
nız montaj ve tamir işlerine 
münhasırdır.) 

MADDE 4. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Aynı kanunun 
11 nci maddesinin 2 nci ve 13 
ncü maddesinin birinci fıkra-



Mal. K. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 
10 ncu maddesinin 3 ncü fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

3. 9 ncu maddenin 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 15 ve 16 ncı fıkra
larında yazılı malzeme ve vası
talarla bu vasıtalarda kullanı
lan makine ve âletlerin tamira
tını ve her türlü montaj işi ya
pan müesseseler. (Bu muafiyet 
yalnız montaj ve tamir işlerine 
münhasırdır.) 

MADDE 4. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE .£. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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içinde imal olunan eşit ve ben
zerlerinden Bakanlar Kurulu f i 
rariyle imalât muamele vergisin
den muaf tutulacak olanlar. 
(Yalnız gümrük muaf lığını haiz 
olan daire ve kurumlara teslim 
edilmek ve bunlar tarafından 
kendi ihtiyaçlarında kullanılarak 
başkalarına satılmamak veya dev
redilmemek şartlariyle.) 

Bu fıkra gereğince vergiden 
muaf tutulan eşyanın üç yıl için 
de başkalarına satılması veya 
devredilmesi halinde satan veya 
devredenlerin, satış veya devir 
tarihinden başlryarak bir ay 
içinde ilgili gelir dairesine baş
vurmaları ve satış bedeli veya 
devir kıymeti üzerinden mua
mele vergisini ödemeleri mecbu
ridir. Buna riayet edilmemesi 
halinde vergi bir k a t zamla alı
nır. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 
10 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

3. 9 ncu maddenin 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 15 ve 16 ncı fıkra
larında yazılı vasıta, malzeme 
ve maddelerin ve bu vasıtalar
da kullanılan makine ve âlet
lerin tamirlerini ve her türlü 
montaj işi yapan müesseseler 
(bu muaflık yalnız tamir ve 
montaj işlerine münhasırdır.) 

MADDE 9. — Aynı kanu
nun 10 ncu maddesine aşağıda 
yazılı 10 sayılı fıkra eklenmiş
tir : 

10. Deneme ve öğretim 
amaciyle imalât yapan, Tarım 
Bakanlığına bağlı kauçuk is
tasyonları. 

MADDE 10. — Aynı kanu
nun 11 ve 13 ncü maddelerin
deki haber verme süreleri 15 
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Hü. 

fıkralarındaki birer haftalık 
haber verme süreleri onbeş gü
ne çıkarılmıştır. 

MADDE 6. — Aynı kanu
nun 16 neı maddesi aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir: 

Madde 16. — İmalât mua
mele vergisini sınai müessese
ler ödemekle mükelleftirler. 
Muamele ve satış şartları bu 
mükellefiyeti değiştirmez. 

MADDE 7. —• Aynı kanunun 
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 17. — Sınai müesse
selerin vergisi imalin yapıldığı 
mahal varidat dairesince salı
nır. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 
18 nci maddesi aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

Madde 18. —• imalât mua
mele vergisinin matrahı : 

A) Kendi hesabına imalât 
yapan sınai müesseseler için 
teslim edilen mamul maddenin 
satış bedelidir. 

B) Kendi hesabına imalât 
yapan sınai müesseselerde, ip
tidai maddesi başkalarına ait 
olarak yapılan mamulâtın, al
tıncı maddede yazılı şekilde is
timal veya istihlâk edilen ma
mulâtın veyahut filyal, şube, 
satış mağazasına veya Komis
yoncuya gönderilen mamulâtın 
vergi matrahı 19 ncu maddede 
yazılı şekilde tâyin edilen em
sal satış bedelidir. 

C) Kendi hesabına imalât 
yapmayıp başkalarına ait ipti
dai maddeleri işliyerek mamu-
lât vücude getiren sınai mües
seselerle mamulâtını münhası
ran şube, filyal, satış mağaza-

— 28 — 
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MADDE 6. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — A, B, C fıkra
ları Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

D) Sınai mamullerin baş
kaları hesabına yapılan mün
hasıran boyama, apre, havlan
dırma, kolalama, kasarlama, 
ütü, kaynak, maden kaplaması, 
tesviye, torna, tamir, cam kes
mesi ve tesviyesi işlerinde, ma
mul ipliklerin yeniden bir kat
lama ameliyesine tâbi tutula
rak katlı iplik haline getiril-
meksizin yalnız büktürülmesin-
de ve kireçlenmiş hayvan deri
lerinin dolaplarda ve sair su
retle temizlenmesinde vergi 
matrahı bu işler karşılığında 
alınan ücrettir. 

Yukarıda sayılanlardan baş
ka hangi işlerin ücret üzerin
den vergiye tâbi tutulacağı Ma
liye ve Ekonomi Bakanlıkla
rınca birlikte tesbit ve Bakan
lar Kurulu karariyle; tâyin ve 
ilân olunur. Bu gibi işlerde 
ücret üzerinden mükellefiyet 

Ti. K. 

sındaki birer haftalık haber-
verme süreleri onbeş güne ve 
26 nci maddenin 3 ncü ben
dindeki 6 aylık süre bir yıla çı
karılmıştır. 

MADDE 6. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 
teklifi' aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ekonomi Ko-
misyonununun teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 167) 
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MADDE 6. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ekonomi Ko
misyonunun teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. E . 

şer güne ve 37, 38 ve 39 ncu 
maddelerindeki haber verme 
süreleri de birer aya çıkarıl
mıştır. 

MADDE 11. — Aynı kanu
nun 16 ncı maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

İmalât muamele vergisini sı
nai müesseseler.ödemekle ödev
lidirler. Muamele ve satış şart
ları bu ödevliliği değiştirmez. 

MADDE 12. — Aynı kanu
nun 17 nei maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir : 

İmalât muamele vergisi ima
lin yapıldığı yer gelir daire
since salınır. 

MADDE 13. — Aynı kanu
nun 18 nei maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir ; 

İmalât muamele vergisinin 
matrahı : 

A) Kendi hesabına imalât 
yapan sınai müesseseler için 
teslim edilen mamul maddenin 
satış bedelidir. 

B) Kendi hesabına imalât 
yapan sınai müesseselerde; ip
tidai maddesi başkalarına ait 
olarak yapılan mamullerin, G 
nei maddede yazılı şekilde kul
lanılan veya istihlâk edilen ma
mul maddelerin veyahut filyal, 
şube, satış mağazasına veya 
komüsyoncuya gönderilen ma
mullerin vergi matrahı 19 ncu 
maddede yazılı şekilde belirti
len emsal satış bedelidir. 

C) Kendi hesabına imalât 
yapmayıp başkalarına ait ipti
dai maddeleri işliyerek memul-
ler yapan sınai müesseselerle 
mamullerini münhasıran şube, 
filyal, satış mağazalarına' veya 

( S . i ı S a y ı » : ^ ) 
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larına veya komüsyoneulara 
gönderen sınai müesseselerde 
vergi matrahı, 19 ncu maddede 
yazılı unsurları nazarı dikkate 
alarak resen takdir komisyo
nunca takdir ve müesseseye teb
liğ edilecek olan satış fiyatı 
üzerinden tâyin edilen emsal sa
tış bedelidir. 

10 ncu maddenin değişik be
şinci fıkrasında yazılı değir
menlerde zâti ihtiyaç için imal 
ettirilip satışa çıkarılan veya 
satılık başka maddelerin ima
linde kullanılan mamullerin 
vergi matrahı da bu usul dai
resinde tâyin olunan emsal sa
tış bedelidir. 

D) Başkaları hesabına ya
pılan münhasıran boyama, ap
re, havalandırma, kolalama, 
kasarlama, ütü, kaynak, ma
den kaplaması, tesviye, torna, 
tamir, cam kesmesi ve tesviyesi 
işlerinde, mamul ipliklerin ye
niden bir katlama ameliyesine 
tâbi tutularak katlı iplik ha
line getirilmeksizin yalnız bük-
türülmesinde ve kireçlenmiş 
hayvan derilerinin dolaplarda 
ve sair suretle temizlenmesinde 
vergi matrahı bu işler karşılı
ğında alman ücrettir. 

Yukarıda sayılanlardan baş
ka hangi işlerin ücret üzerin
den vergiye tâbi tutulacağı Ma
liye ve Ekonomi Bakanlıkla
rınca birlikte tesbit ve Ba
kanlar Kurulu kararile tayin ve 
ilân olunur. Bu gibi işlerde üc
ret üzerinden mükellefiyet ilâ
nı kovalayan ay başından baş
lar. 

— 30 — 
Eko. K. 

ilândan sonra gelen ay başın
dan başlar. 

Ti. K. 

( S. Sayısı : 167 ) 
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komüsyonçulara gönderen sınai 
müesseselerde vergi matrahı 19 
ncu maddede yazılı unsurları 
itibara alarak re'sen takdir ko
misyonunca takdir ve müesse
seye tebliğ eidlecek olan satış 
fiyatı üzerinden tâyin edilen 
emsal satış bedelidir. 

10 ncu maddenin değişik 5 nci 
fıkrasında yazılı değirmenler
de özlük ihtiyaç için imal ettiri
lip satışa çıkarılan veya satılık 
başka maddelerin imalinde kul
lanılan mamullerin vergi mat
rahı da bu usule göre belirtilen 
emsal satış bedelidir. 

D) Başkaları hesabına yapı
lan, münhasıran boyama, ap
re, havalandırma, kolalama, 
kasarlama, ütü, kaynak, ma
den kaplaması, tesviye, torna, 
tamir, cam kesmesi ve tesviyesi 
işlerinde, mamul ipliklerin ye
niden bir katlama ameliyesine 
tâbi tutularak katlı iplik haline 
getirilmeksizin yalnız büktürül-
mesinde ve kireçlenmiş hayvan 
derilerinin dolaplarda ve sair 
suretle temizlenmesinde vergi 
matrahı bu işler karşılığında 
alman ücrettir. 

Mahiyetleri bakımından yu
karıda sayılanlara benzyen ve iş
lenen maddeye cüzi bir kıymet 
farkı ekliyen ve münhasıran 
başkaları hesabına yapılan imal 
işlerinden daha hangilerinin üc
ret üzerinden vergiye tâbi tu
tulacağı Maliye ve Ekonomi 
Bakanltklarmca birlikte belirti
lir ve Bakanlar Kurulu karariyle 
tâyin ve ilân olunur. Bu gibi iş
lerde ücret üzerinden ödevlilik 
ilândan sonra gelen ay başın
dan, başlar. 

(9 . Saym: 167) 
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MADDE 9. — Aynı kanunun 
19 ncu maddesi aşağıdaki gibi 
gösterilmiştir. 

Madde 19. — Bu kanunda sa
tış bedeli tabiri, teslim edi
len mamuller karşılığında her 
ne adla olursa olsun müşteri
den alman veya müşterinin 
borçlandığı paranın toplamım 
ifade eder. 

18 nci maddenin «B» bendin
de yazılı emsal satış bedeli adı 
geçen bentte yazılı mamullerin 
teslim edildiği ay içinde sınaî 
müessesenin benzeri mamulleri
nin vahit satış fiyatları vasa
tisi esas ittihaz edilerek bulu
nan bedeldir. Sınaî müessese
nin o ay içinde benzeri mamul
lerden teslimi bulunmadığı tak
dirde vasatinin hesabına da bir 
ay evvel ki, bir ay evvel de tes
lim yoksa ondan önce gelen ay
daki teslimi esas tutulur. Bu 
aylarda teslim yoksa vergi mat
rahına esas olacak emsal satış 
bedeli resen takdir komisyo
nunca tâyin olunur. 

Mamullerin mübadelesi ha
linde satış bedeli, yukarıdaki 
fıkrada yazdı şekilde bulunan 
emsal satış bedelidir. 

Kesen takdir komisyonunca 
tâyin olunan emsal satış bede
li, mamullerin maliyet bedeli
ne satılıncıya kadar yapılan bü
tün masrafların ve bu mamulle
re ilişkin bütün vergi ve resim
lerin ve teamül derecesinde bir 
kârın eklenmesile hasıl olan kıy
metten aşağı olamaz. İmalatta 
maliyet bedeli iptidaî maddele
rin alış fiyatına müesseseye so-
kuluncıya kadar yapılan bilu
mum masraflarla ödenen ver
gi ve resimlerin, işçilik ücreti 
ve masraflarının ve umumi mas-

Eko. K. 

MADDE 9. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

(S.-Sayısı : 167) 

Ti. K. 

MADDE 9. — Aynı kanu
nun 19 ncu maddesi aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Bu kanunda ya
zılı satış bedeli tâbiri teslim 
edilen mamuller karşılığında her 
ne adla olursa olsun müşteriden 
alman veya müşterinin borç
landığı paranın toplammi ifade 
eder. 

18 nci maddenin «B» bendin
de yazılı emsal satış bedeli adı 
geçen bentte yazılı mamullerin 
teslim edildiği ay içinde sınai 
müessesenin benzeri mamulleri
nin vahit satış fiyatları vasati
si esas ittihaz edilerek bulunan 
bedeldir. Smai müessesenin o 
ay içinde benzeri mamullerden 
teslim ettiği bulunmadığı tak
dirde vasatinin hesabında dört 
aya kadar (dört ay dâhil) önce 
gelen aylardaki teslimleri esas 
tutulur. Bu aylarda teslim yok
sa vergi matrahma esas olacak 
emsal satış bedeli resen takdir 
komisyonunca tâyin olunur. 

Mamullerin mübadelesi halin
de satış bedeli yukardaki fıkra
da yazılı şekilde bulunan emsal 
satış bedelidir. 

Eesen takdir komisyonunca 
tâyin olunan emsal satış bedeli, 
mamullerin maliyet bedeline sa-
tılıncaya kadar yapılan bütün 
masrafların ve bu mamullere 
ilişkin bütün vergi ve resimle
rin ve teamül derecesinde bir 
kârın eklenmesiyle hasıl olan 
kıymetten aşağı olamaz. İmalât
ta maliyet bedeli iptidai madde
lerin alış fiyatına müesseseye 
sokuluncaya kadar yapılan bil
ûmum masraflarla ödenen ver
gi ve resimlerin, işçilik ücreti 
ve masraflarının ve umumi 
masraflardan mamule düşen pa
yın toplamıdır. 



^ Mal. K. 

MADDE 9. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

— 33 — 
B. K. 

MADDE 14. — Aynı kanu
nun 19 ncu maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunda yazılı satış be
deli tabiri, teslim edilen ma
muller karşılığında her ne ad
la olursa olsun müşteriden alı
nan veya müşterinin borçlan
dığı paranın toplamım ifade 
eder. 

18 nci maddenin «B» bendin
de yazılı emsal satış bedeli adı 
geçen bentte yazılı mamullerin 
teslim edildiği ay içinde smaî 
müessesenin benzeri mamulleri
nin vahit satış fiatlan ortala
ması esas tutularak bulunan 
bedeldir. Smaî müessesenin o 
ay içinde benzeri mamuller
den teslimi yok ise ortalama
nın hesabına bir ay evvelki, 
o ayda da teslim yoksa ondan 
önce gelen aydaki teslimi esas 
tutulur. Bu aylarda teslim 
yoksa vargi matrahına esas ola
cak emsal satış bedeli resen 
takdir komisyonunca belirtilir. 

Mamullerin mübadelesi halin
de satış bedeli, yukarıdaki fık
rada yazılı şekilde bulunan 
emsal satış bedelidir. 

Resen takdir komisyonunca 
belirtilen emsal satış bedeli, ma
mullerin maliyet bedeline satı-
lmcrya kadar yapılan bütün 
masrafların ve bu mamullere 
ilişkin bütün vergi ve resimle
rin ve teamül derecesinde bir 
kârın eklenmesile hasıl olan 
kıymetten aşağı olamaz. İma
lâtta maliyet bedeli iptidaî mad
delerin alış fiyatma müessese
ye sokuluncuya yadar yapılan 
bütün masraflarla ödenen vergi 
ve resimlerin, işçilik ücret ve 
masraflarının ve genel masraf
lardan mamule düşen paym top
lamıdır. 
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raflardan mamul düşen payın 
toplamıdır; 

MADDE 10. — Aynı kanu
nun 22 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — İmalât muame
le vargisinin nispeti eri aşağıda 
gösterilmiştir. 

1. Gıda maddeleri : % 10 
(Hububat ve bakliyat unları 

ve komprimeleri, bulgur, pirinç, 
pirinçunu, makarna, şehriye, 
bisküvi, hububat ve bakliyat
tan mamul sair gıda maddele-
leri, et, meyve, sebze konser
veleri, hardal, baharat, tahin, 
gazoz, çikolata, ekmek ve bira 
mayası, vergiye tâbi bilûmum 
nebat ve hayvan yağları) 

2. Diğer mamuller: % 15 
iç ve dış ambalajlarda vergi 

nispeti mamulün tâbi olduğu 
nispettir. 

MADDE 11. — Aynı kanu
nun 24 ncü maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Sınai müesseselerin kendi fil 
yal, şube ve satış mağazalarına 
gönderdikleri mallar hakkında 
da yukarıdaki hükümler daire
sinde işlem yapılır. 

— 34 — 
Eko, K. 

MADDE 10. — Aynı kanu
nun 22 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 22. — imalât muame
le vergisinin nispetleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

1. Gıda maddeleri •% 10 
(Hububat ve bakliyat unları 

ve komprimeleri, bulgur, pirinç, 
pirinçunu, makarna, şehriye, 
bisküvi, hububat ve bakliyattan 
mamul sair gıda maddeleri, har
dal, baharat tahin, gazoz, çiko
lata, ekmek ve bira mayası, ver
giye tâbi bilûmum nebat ve hay
van yağları) 

2. Diğer mamuller % 15 
iç ve dış ambalajlarda vergi 

nispeti mamulün tâbi olduğu 
nispettir. 

MADDE 11. — Aynı kanu
nun 24 ncü maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Sınai müesseselerin kendi top
tancı filyal, şube vo satış mağa
zalarına gönderdikleri mallar-
hakkmda da yukarıki hüküm
ler dairesinde işlem yapılır. 

Ti. K. 

MADOE 10. — Aynı kanu
nun 22 nci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 22. — imalât muame

le vergisinin nispetleri aşağıda 
gösterilmiştir. 4 

1. Gıda maddeleri % 10 
(Hububat ve bakliyat unları 

ve komprimeleri bulgur, pirinç 
pirinçunu, makarna, şehriye, 
bisküvi, hububat ve bakliyattan 
mamul sair gıda maddeleri, har
dal, baharat, tahin, gazoz, çiko
lata, ekmek ve bira mayası, ver
giye tâbi bilûmum nebat ve hay
van yağları) ile bu mamullerin 
benzerleri. 

2. Diğer mamuller % 15 

MADDE 11. — Ekonomi Ko
misyonunun teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 10. — Aynı kanu
nun 22 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : . 
: Madde 22. — İmalât muame
le vergisinin nispetleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

1. Gıda maddeleri % 10 
(Hububat ve bakliyat unları 

ve komprimeleri, bulgur, pirinç, 
pirinçunu, makarna, şehriye, 
bisküi, hububat ve bakliyattan 
mamul sair gıda maddeleri, 
hardal, baharat, gazoz, çikola
ta, ekmek ve bira mayası, ver
giye tâbi bilûmum nebat ve 
hayvan yağları) ile bu mamul
lerin benzerleri. 

2. Diğer mamuller % 15 
İç ve dış ambalajlarda vergi 

nispeti mamulün tâbi olduğu 
nispettir. 

MADDE 11. — Aynı kanu
nun 24 nçü maddesi aşağıdaki 
şekil4e değiştirilmiştir : 

Madde 24. — Sınai müessese--
leree satılmak üzere komüsyon-
culâra gönderilen malların sa
tış faturaları celb olunarak mü
essesede saklanır. Katı satış 
kıymetlerine göre, evvelce ver
giye matrah ittihaz edilmiş olan 
kıymetlerde fazlalık veya nok
sanlık hâsıl olursa, faturanın 
almdığı ayın beyannamesine 
bu fazlalık veya noksanlık, ev
velce hangi ayın beyannamesi
ne dâhil edilmiş olan mala ta
allûk ettiği işaret edilmek su
retiyle derç ve fazlalık o ayın 
matrahına ilâve, eksiklik de o 
ayın matrahından tenzil edilir. 
Ancak noksanlığın fatura ve 
kayıtlarla tevsiki şarttır. 

Mükellef işini terketmiş ise 
fazlaya ait vergi farkı ayrıca 

B. K. 

\ MADDE 15. — Aynı kanu
nun 22 nci maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir. 

İmalât muamele vergisi aşa
ğıda yazılı nispetlerde alınır. 

A) Yenilecek ve içilecek 
maddeler % 10 

B) Çimento, tomruktan bi
çilmiş tahta ve kalas, pencere 
camı, çivi çubuk halinde ve
ya profilli demirler. % 10 

C) Diğer mamuller. % 12,5 

, MADDE 16. — Aynı kanu
nun 24 ncü maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Sınai müesseselerce satılmak 
üzere, komisyonculara konun-
yasyon üzerine iş yapanlara gön
derilen malların satış faturala
rının kopyası getirtilerek sınai 
müessesede saklanır. Kesin satış 
kıymetleriyle evvelce vergiye 
matrah tutulmuş olan satış be
delleri arasında fazlalık veya 
eksiklik olursa bu fazla veya 
eksiklik evvelce hangi aynı be
yannamesine geçirilmiş olan ma
la ilişkin olduğu beyan edilmek 
suretiyle, fatura kopyasının alın
dığı ay içindeki teslimlere iliş
kin beyannamede yazılı vergi 
matrahına eklenir veya ondan 
indirilir. Ancak indirilen mik
tarın fatura ve kayıtlarla tevsiki 
şarttır.-

ödevli sınai müessese, işini bı-
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MADDE 12. — Aynı kanunun 
29 ncu maddesinin son fıkrası 
kaldırılmış ve yerine aşağıdaki 
fıkra konulmuştur: 

îşçi sayısı ve muharrik kuvvet 
bakımından muaflık dışmda ka
lan sınai müesseselerden mües
sese sahibi de dâhil olduğu halde 
işçi sayısı günde onu ve muhar
rik kuvvet kullananlarda muhar
rik kuvveti on beygiri geçmiyen 
müesseselerin (imalât) defteri 
tutmaları ve 32 nci ımaddeye gö
re envanter yapmaları mecburi 
değildir. 

Ancak bu gibi müesseseler mu
amele defterlerinde aldıkları ip
tidai maddelerle bunlardan ay
nen sattıklarını ve vücude getir
dikleri mamullerden teslim ettik
leri miktarı göstermek ödevinde-
diırler. 

K. 

MADDE 12. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

TL K. 

MADDE 12. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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tahsil ve noksana ait vergi red- , 
dolunur. 

Sınai müesseselerin kendi top
tancı filyal, şube ve satış ma
ğazalarına gönderdikleri mal
lar hakkında da yukarıdaki 
hükümler dairesinde işlem ya
pılır. 

' MADDE 12. — Aynı kanu
nun ^9 ucu maddesi aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir: 

Madde 29. — Sınai müesse
seler imalât ve teslimatlarını 
göstermek üzere biri (imalât), 
ve diğeri (muamele) defteri na-
miyle iki defter tutmağa mec
burdurlar. 

İmalât defterine smai mües
sese tarafından mubayaa veya 
istihsal olunan iptidai maddele- * 
rin nevi, miktar ve kıymetleriy
le bunlardan imale sevkolunan 
ve imal edilen maddelerin nevi 
ve miktarları, mubayaa veya is
tihsal ve imal tarihleri, muba
yaa faturalarının tarih ve 
numaralan kaydolunur. İp
tidai maddelerden imale sev-
kedümeyip aynen satılanların 
nevi, miktar ve kıymetleriyle 
satış tarihleri ve satış faturala
rının tarih ve numarası da bu 
deftere kaydolunur. 

Muamele defterlerine. mües
sesenin müşterilere teslim veya 
filyal şube ve satış mağazala
rına veya komüsyonculara ve
yahut müessese haricindeki de
polara irsal veya ecnebi memle
ketlere ihraç ettiği veya altıncı 
maddede yazılı şekilde istimal 
ve istihlak eylediği mamul mad
delerin nevi ve miktarları, vahit 
satış fiyatları ve buna göre sa
tış bedelinin tutarı, satış fatu-
ralarmm tarih ve numaralan 
kaydolunur. Depodan maksat1 

% 

- » -
B. K. 

rakmış ise fazlaya ait vergi far
kı aynca tahsil olunur ve eksi
ğe ait vergi farkı geri verilir. 

Sınai müesseselerin kendi top
tancı filyal, şube ve satış mağa
zalarına gönderdikleri mamul
ler hakkmda da yukardaki hü
kümler uygulanır. 

MADDE 17. — Aynı kanu
nun 29 ncu maddesinin son fık
rası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

12 nci maddede yazılı muaf
lık dışında kalan ve işçi sayısı 
günde 10 nu ve muharrik kuv
vet kullananlar da muharrik 
kuvveti 10 beygiri geçmeyen sı
nai müesseseler (imalât) defteri 
tutmak ve 32 nci maddede ya
zılı envanteri yapmak mecburi
yetinde değillerdir. Bunlar (mu
amele) defterlerinde aldıMan 
iptidai maddelerle bunlardan 
aynen sattıklarının nevî miktar 
ve kıymetlerini gösterirler. 

( 
ı 
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MADDE 13. — Aynı kanunun 
31 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 31. — Sınai müesse
seler teslim ettikleri mamul
ler için müşterilere fatura ver-

MADDB 13. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE i a — Hükümetin 
teMiii aynen kabul edilmiştir, 
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için de satış yapılmryan ve mal 
muhafaza olunan yerlerdir. 

İptidai maddesini kendi imal 
eden sınai müesseseler iptidai 
madde imalâtının kaydına mah
sus olmak üzere ayrıca bir 
imalât defteri tutmağa da mec
burdurlar. 

Ücret üzerinden muamele 
vergisine tâbi olan sınai mües
seseler imal için aldıkları ipti
dai maddelerin nev'i ve mik-
tarlariyle imal ettikleri madde
lerin nev'i ve miktarlarını ve 
aldıkları imal ücretini göster
mek üzere bir defter tutarlar. 
Satış bedeli üzerinden vergiye 
tâbi bulunan sınai müesseseler 
aynı zamanda ücret üzerinden 
vergiye tâbi işleri de yaparlar
sa bu. muamelâtı muamele def
terinde tahsis edecekleri ayrı 
bir partide göstermeğe mecbur
durlar. 

İşçi sayısı ve muharrik kuv
vet bakımından muaflık dışın
da kalan sınai müesseselerden 
müessese sahibi de dâhil oldu
ğu halde işçi sayısı günde onu 
ve muharrik kuvvet kullanan

dı ar da muharrik kuvveti on 
" beygiri geçmiyen müessesele
rin (imalât) defteri tutmaları 
ve 32 nci maddeye göre envan
ter yapmaları mecburi değildir. 

Ancak bu gibi müesseseler 
muamele defterlerinde aldıkları 
iptidai maddelerle bunlardan 
aynen sattıklarını ve vücude 
getirdikleri mamullerden tes
lim ettikleri miktarı göstermek 
ödevindedirler. 

MADDE 13. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

— 39 — 
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MADDE 18. — Aynı kanu
nun 31 nci maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Sınai müesseseler teslim ettik
leri mamul maddeler için müş
terilere fatura vermek ödevin-
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meğe mecburdurlar. Bu fatura
lar müteselsil sıra numarasını 
havi olacak ve asıl nüshası 
müşteriye verilerek kopyesi mü
essesede saklanacaktır. Fatu
ralara teslim edilen malın cin
si, nevi, miktarı, vahit satış fi
yatı, satış bedelininin tutarı 
teslim tarihi, müşterinin isim ve 
adresi ve kopyesine faturanın 
(muamele) defterinde kaydedil
diği sıra numarası yazılır ve 
müessesenin yetkili adamı tara
fından imzalanır. Faturalar ma
lın müesseseden şevkinin beşin
ci günü akşamına kadar defter
lere geçirilir. 

MADDE 14. — Aynı kanu
nun 45 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 45. — 43 ve 44 ncü 
maddelerde yazılı haller hariç 
olmak üzere defterlerini 32 nci 
maddenin ikinci fıkrasında ya
zılı şekilde tutmıyan müesse
selerin bu fiilleri işledikleri ay 
veya aylara ait vergilere ve en
vanter yapılmaması halinde de 
bundan önce gelen yılın vergisi
ne % 5 eklenir. 

[ - 4 0 -
Eko. K. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 
45 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 45. — 43 ve 44 ncü 
maddelerde yazılı haller hariç 
olmak üzere mamullerin defter
lere 32 nci maddede gösterilen 
5 günden geç olarak kaydedilmiş 
veyahut müfredatlı veya kasın
tısız olarak geçirilmemiş olması 
hallerinde bu fiillerin işlnediği 
aylarm muamele vergisine % 5 
zam yapılır. 

Ay ve yıl sonu yekûnlarının 
5 gün içinde yapılmamış olması 
halinde o aya '(Yıl sonu yekûnu 
yapılmamış ise son aya) ait ver
giler % 2 zamma tabi tutulur. 

Yıl sonundan itibaren iki ay 
içinde mevcutlarının envanteri
ni 32 nci maddenin tarifine uy 
gun olarak yapmamış bulunan 
mükelleflerin yıllık vergilerine 
% 5 zammolunur. 

Ti. K. 

MADDE 14. — Ekonomi Ko
misyonunun teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 14. — Ekonomi Ko
misyonunun teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

dedirler. Faturalar müteselsil 
sıra numaralalı olacak ve aslı 
müşteriye verilerek kopyası mü
essesede saklanacaktır. 

Faturalara, teslim edilen ma
lın cinsi, nevi, miktarı, vahit sa
tış fiyatı, satış bedelinin tuta
rı, teslim tarihi, müşterinin a-
dı ve adresi ve kopyasına bun
lardan başka faturanın muame
le defterinde kaydedildiği sıra 
numarası yazılır ve müessesenin 
yetkili adamı tarafından imza
lanır. Faturalar malın gönderil
diğinin beşinci günü akşamına 
kadar defterlere geçirilir. 

MADDE 19. — Aynı kanu
nun 45 nci maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

A) 43 ve 44 ncü maddeler
de yazılı haller hariç olmak 
üzere muamelelerin defterlere 
32 nci maddede gösterilen beş 
günden geç olarak kaydedilmiş 
veyahut müfredatlı veya kazm-
tısız olarak geçirilmemiş olma
sı hallerinde bu fiillerin işlendi
ği ayların muamele vergileri
ne % 5 zam yapılır. 

B) Defterlerde ay ve yıl so
nu yekûnlarını beş gün içinde 
yapılmamış olması halinde o aya 
(yıl sonu yekûnu yapılmamış i-
se son aya ait muamele verigle-
rine % 1 zammedilir. 

C) Yıl sonundan başlıyarak 
iki ay içinde mevcutlarının en
vanterini 32 nci maddenin tari
fine uygun olarak yapmamış 
bulunanların yıllık muamele 
vergilerin^>% 5 zammolunur. 

A ve C fıkralarına göre ya
pılacak zamlar elli liradan az 
ve beşyüz liradan çok ve B fık
rasına göre yapılacak zam da 
elli liradan az ve ikiyüz liradan 
çok olamaz. 
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MADDE 15. — Aynı kanu
nun 63 ncü maddesine aşağıdaki 
7 sayılı fıkra eklenmiştir: 

7. Bankaların sermayeleri
nin tamamı kendilerine ait ve
ya iştirakleri bulunan sınai iş
letmelerden temin ettikleri kâr
lar. 

MADDE 16. — Aynı kanu
nun 82 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 82. — 23 ve 68 nci 
maddelerde yazılı beyanname
lerin birer kopyesi zamanaşımı 
süresince mükellefler yanında 
saklanır. 

Mükellefler 29, 31 ve 69 ncu 
maddelerde yazılı defterlerle 
fatura kopyelerini ve diğer bel
gelerini tahakkuk zamanaşımı 
süresince saklamağa ve isteni
lince yetkili memurlara göster
meğe mecburdurlar. 

MADDE 17. — Aynı kanu
nun 89 ncu maddesinin 3 nu
maralı fıkrası aşağıdaki gibi de
ğiştirilmiştir : 

3. Gümrük ve Tarife Ka
nunları veya sair kanunlarla 
gümrük resminden muaf tutu
lan eşya (benzerleri memleket 
içinde imal edilen maddeler 
hakkında bu fıkra hükmünün 
uygulanmasını Bakanlar Ku
rulu kararlaştırabilir.) 

MADDE 18. — Aynı kanu
nun, 4040 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesiyle değişik 91 nci mad
desi yeniden aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 91. — İthalât muame
le vergisinin matrahı ithal olu
nan maddelerin F. O. B. değer
lerine taşıma, sigorta ve sakla
ma ücretleriyle ithal priminin 
ve mal gümrükten geçirilinciye 

MADDE 15. — Hükümetin 
teklifi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 
teklifi apnm kabul edilma#tir, . 

MADDE 18. — Hükümetin 
teklifi ayaı,en kabul edilmiştir. 

' * < * 

MADDE 15. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Aym kanusran i I MADDE 17. — Ekonomi Ko-
89 JJCU maıddteainîn =3 nıaaaralı misyonunun teklifi aynen ka-
lıkcasj algıdaki gVbi değiştiril- bul edilmiştir. 
mistir. I 

,8. ÖÜBûDPÜyk ve tarife kanma
ları veya srâr ikamualarla gümrük 
çeşnimden muaf -tatulan «şya 
(beherleri memlefeet işiod© imal 
©dilen <bu gibi maddeleri imalât 
muamele vergisinden muaf tut
acağa Bakanlar BJHTÜU yetkili
dir.) I 
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MADDE 15. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Ekonomi Ko
misyonunun teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

ft fc-

MADDE 20. — Hükümetin 
15 nei maddesi -ayniyle kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21..— Aynı kanu
nun 82 nei maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

ödevliler, 23 ve 68 nei mad
delerde yazılı beyannamelerin 
birer kopyasını ve 24, 29, 31 ve 
69 ncu maddelerde yazılı def
terlerle fatura kopyalarını ve 
diğer belgelerini tahakkuk za
manaşımı süresince saklarlar 
ve istenilince yetkili memurla
ra gösterirler. 

MADDE 22. — Aynı kanu
nun, 4040 sayılı kanunla de
ğiştirilmiş olan 91 nei maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

İthalât muamele vergisinin 
matrahı yurda sokulan madde
lerin F. O. B. değerlerine taşı
ma, sigorta ve saklama ücret
leriyle mal bedeli üzerinden 
alınan para priminin ve mal 
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kadar ödenen vergi, resim ve 
sair masrafların toplamıdır. 

inal mevkiine kadar yapılmış 
S. İ. h\ satışlarda taşıma ve si
gorta ücretleri kıymete eklen
mez. 

Yukarıda belli edilen unsur
lardan taşıma, sigorta ve sak
lama ücretlerinin miktarı mü
kelleflerce ispat edilemezse veya 
ödenmediği iddia olunursa bun
lar, emsaline göre gümrüklerce 
kestirilip matraha katılır. 

Eşyanın değerleri, orijinal 
fatura veya menşe şahadetname-
leriyle, ithal primleri de bun
ları tesbit eden mercilerin bel
geleriyle tevsik olunur. Matrahın 
tesbitinde ithal olunan madde
nin menşe şahadetnamesiyle ori
jinal faturasında yazılı kıymet
lerden yüksek olanı esas tutulur. 

Fatura veya menşe şahadet
namesinin gösterilmesi âdet ol
mayan, gayri ticari eşyaya, bun
ların gümrüklendikleri yerlerde
ki piyasa değerlerine göre mu
ayene memurları tarafından kıy
met biçilir j 

Gümrük kanunu hükümlerine 
göre sahipsiz sayılarak satılan 
eşyanın muamele vergisine bu 
eşyanın satış bedeli matrah olur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
üç ay önce resmî gazetede ilân 
ederek faturaların Türk konso-
losluklannca onaylanmış bulun
masını isteyebilir. 

Orijinal fatura ve menşe şe-
hadetnamelerinde yazılı yabancı 
paralan, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca kambiyo borsasının 
son bir aylık ortalama kambiyo 
fiyatlarına nazaran Türk para
sına göre tutarını göstermek 
üzere düzenlenecek cetveldeki fi
yatlarla hesap olunur; bu cet-
yeller, uygulanmasına geçilmez-

- 4 4 -
Eko. K. Ti. E. 
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gümrükten geçirilinciye kadar 
ödenen vergi, resim ve başka 
giderlerin eklenmesiyle bulu
nan toplamdır. 

ithal mevkiine kadar yapıl
mış C. 1. F. satışlarda taşıma 
ve sigorta ücretleri kıymete ek
lenmez. 

Yukarıda belli edilen unsur
lardan taşıma, sigorta ve sak
lama ücretlerinin miktarı mü
kelleflerce tevsik eidlemezse 
veya ödenmediği iddia olunur
sa bunlar, emsaline göre güm
rüklerce kestirilip matraha ka
tılır. 

Eşyanın değerleri, orijinal 
fatura veya menşe şahadetna
melerimle, para primleri de 
bunları belirten mercilerin bel
geleriyle tevsik olunur. Matra
hın belirtilmesinde yurda soku
lan maddenin menşe şahadetna-
mesiyle orijinal faturasında 
yazılı kıymetlerden yüksek ola
nı esas tutulur. 

Fatura veya menşe şahadet
namesinin gösterilmesi âdet ol-
mıyan, gayri ticari eşyaya, 
bunların güınrüklendikleri yer
lerdeki piyasa değerlerine gö
re gümrük tahakkuk memurla
rı tarafından kıymet biçilir. 

Gümrük Kanununun hüküm
lerine göre sahipsiz sayılarak 
satılan eşyanın muamele ver
gisine bu eşyanın satış bedeli 
matrah olur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
üç ay önce resmî gazetede ilân 
ederek faturaların Türk Kon
solosluklarında onanmış bulun
masını istiyebilir. 

Orjinal fatura ve menşe şa
hadetnamelerinde yazılı yabancı 
paraları, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca kambiyo borsası
nın son bir aylık ortalama 
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den 15 gün evvel ilân edilir. 
Cetveller bir ay için muteberdir. 

Türkiye borsasında fiyatı bu
lunmayan yabancı paralara Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca fiyat biçilir. 

MADDE 19. — Aynı kanu
nun 92 hci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 92. — İthalât muame
le vergisi aşağıda gösterilen nis
petler üzerinden alınır. 

1. Gıda maddeleri % 10 
(Hububat ve bakliyat unlan 

ve komprimeleri, bulgur, pirinç, 
pirinçunu, makarna, şehriye, bis
küvi, hububat ve bakliyattan 
mamul sair gıda maddeleri, et, 
meyve ve sebze konserveleri, har
dal, baharat, tahin, gazoz, çi-
kokolata, ekmek ve bira mayası, 
vergiye tâbi bilûmum nebat ve 
hayvan yağlan. 

2. Diğer mamuller %15 

MADDE 20. — Aynı kanu
nun, 4040 sayılı kanunun 10 
ncu maddesiyle değişik 93 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde yeni
den değiştirilmiştir: 

Madde 93. — Muamele vergi
sine tâbi eşyayı yurda sokmak 
istiyenler, 91 nci maddede ya
zılı vergi unsurlarını giriş be-
yannemelerinde gösterirler ve 
bunların doğruluğunu tevsik 
etmek üzere belgelerini de ek
lerler. Gümrük tahakkuk me
murları, aynı zamanda mua
mele vergisini de tahakkuk et
tirmek için yukarıdaki fıkraya 

EkeV& 

MADDE 19; — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

teiM#* aynm kabul* edihaişli*. 

Ifc-fe 

MADDE 19. — Aynı kanu
nun 92 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 92. — İthalât muame
le vergisi aşağıda gösterilen 
nispetler üzerinden alınır : 

1. Gıda maddeleri % 10 
(Hububat ve bakliyat, unları 

ve komprimeleri, bulgur^ pirinç, 
pirinçunu, makarna, şehriye, 
bisküvi, hububat ve bakliyat
tan mamul sair gıda maddeleri, 
et, meyve ve sebze konservele
ri, hardal, baharat, tahin, ga
zoz, çikolata, ekmek v̂e bira 
mayası, vergiye tâbi bilûmum 
nebat ve hayvan yağları) ile 
bu mamullerin benzerleri. 

2. Diğer mamuller % 15 

MADDE 20. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 19. — Ticaret Ko
misyonunun teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

- 5 İ 7 -

kambiyo fiatl arına nazaran Türk 
parasına göre tutarını göster
mek üzere düzenlenecek cetvel* 
deki fiatlarla hesap olunur; Bu 
cetveller, uygulanmasına geçil
mezden on beş gün evvel ilân 
edilir. Cetveller bir ay için mu
teberdir. 

Türkiye borsasında fiyat bu-
lüttimyah yabahci paralara Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca fiyat biçilir. 

MADDE 23. —*: Aynî kanu
nun 92 nci maddesi aşağıda ya-; 
zili şekilde değiştirilmiştir. 

İthalât muamele vergisi aşa
ğıda yazılı nispetlerde a lnm 

A Yenilecek ve içilecek 
maddeler % 10 

B) Çimento, tomruktan bi
çilmiş tahta ve kalas, pencere 
•camı, Çivi, çubuk halinde veya 
profilli demirler % 10 

C) Diğer mamuller % 
12,5 

MADDE 24.,— Aynı kanu
nun 4040 sayılı kanunla değiş
tirilmiş olan 93 ncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir. 

Muamele vergisine tâbi eşya
yı yurda sokanlar, 91 nci med-
dede yazılı vergi matrahı un
surlarını giriş beyannamelerin
de gösterirler ve bunların doğ
ruluğunu tevsik etmek üzere 
belgelerini de eklerler. 

Gümrük tahakkuk memurla
rı, aynı zamanda muamele ver
gisini de tahakkuk ettirmek 
için, yukarıki fıkraya göre be-
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göre beyan edilmiş bulunan un
surları ve belgeleri inceleyip 
noksan gördüklerini tamamlar
lar ve matraha girmesi gereken 
başka unsurlar varsa onları da 
matraha katarlar. 

Mükellefin beyan eylediği 
matrah ile tahakkuk veya tet
kik yapanların veyahut bu ka
nunla teftişe yetkili kılınanla
rın buldukları matrah arasın
daki vergi farkları hakkında 
Gümrük Kanununun değişik 
107 nci maddesi uyarınca güm
rük resmi hakkındaki usullere 
göre işlem yapılır. 

MADDE 21. — Aynı kanu
nun 94 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 94. — İthalât muame
le vergisine mükellef veya 
kanuni mümessili veya gümrük 
komüsyoncusu tarafından ta
hakkukun öğrenildiği tarihten 
itibaren sekiz gün içinde itiraz 
edilerek ekspertiz isteğinde bu
lunabilir; eksperler ücreti iti
raz süresi içinde yatırılmadığı 
takdirde ekspertiz talebi yapıl
mamış sayılır. Ancak eşya güm
rükten geçirilmiş bulunduğu ve
ya mükellefin beyanına göre ta
hakkuk yapıldığı takdirde mu
amele vergisine itiraz edilemez. 

Vergi nispetlerinin veya un-

— 48 — 
Eko. K. 

MADDE 21. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Ti. K. 

MADDE 21. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. ~ Aynı kanu
nun 94 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 94. — İthalât' muame
le \rogisme mükellef veya ka
nuni mümessili veya gümrük 
komüsyoneusu tarafından ta
hakkukun öğrenildiği tarihten 
itimaren 8 gün içinde gümrük 
tarife kanununun 30 ncu mad
desinde yazılı eksperler heyeti
ne itiraz edilerek ekspertiz is
teğinde bulunabilir; eksperler 
ücreti itiraz süresi içinde ya
tırılmadığı takdirde eksper
tiz talebi yapılmamış sayı
lır. Ancak eşya gümrü|g«en ge
çirilmiş bulunduğu veya mü
kellefin beyanına göre tahak-

yan edilmiş olan unsurları ve 
bunlara ilişkin belgeleri ineeli-
yerek uygun görülürse ayni] e 
kabul ederler. Eksik gördük-
lei unsurları, kendileri tarafın
dan belirtilen miktarlara çıka
rırlar ve matraha girmesi ge
reken başka unsurlar varsa on
ları da matraha katarlar. 

ödevlilerin beyan eyledikleri 
matrahla tahakkuk veya tet
kik yapanların veyahut bu ka
nunla teftişe yetkili kılınan
ların buldukları matrah arasın
daki, vergi farkları hakkında 
Gümrük Kanununun değişik 
107 nei maddesi uyarınca güm
rük resmi hakkındaki usullere 
göre işlem yapılır. 

Ancak 91 nci madde gereğin
ce tahakkuk memurları tara
fından mükelleflerin kendi am
bar veya antrepolarına konul
masından veya kendi vasıtala
rı ile taşınmasından dolayı be
yan edilmemiş olup da vergi 
matrahına katılan unsurlar için 
Gümrük Kanununun 107 nci 
maddesi .hükmü, uygulanmaz. 

MADDE: 25. — Aynı kanu
n u n a ncü maddesi aşağıda ya
zılı şekilde'değiştirilmiştir: 

93 neü madde hükmüne göre 
tahakkuk ettirilen muamele ver
gisi; tahakkuk sırasında hazır 
bulunan mal sahibine veya ka
nuni temsilcisine veya gümrük 
komüsyoncusıma tebliğ edilir. 

Bu tebliğ üzerine ithalât mu
amele vergisine, ödevİiHk, mu

aflık, vergi nispeti veya ver
gi -unsurlarının çoğaltılması 
bakımlarından veya tahakkuka 
iMşkin başka işlemler dolayı-
siyle tebliğ tarihinden itibaren 
8 gün içinde Gümrük Tarifesi 
Eaıtuaunujfk 30 ncu maddesince 
yaMİ»; eksperler kuruluna i*ir«z*-

fS . -S*y* ı : 167) 

file:///rogisme


Hü. . 
surlarının çoğaltılması veya 
matraha başka unsurların da 
katılması% suretiyle tahakkuk 
ettirilen vergiye karşı yapıla
cak itirazlarda ihtilaflı olmı-
yan yergi katî olarak ödenmek 
ve uyuşulmıyan miktara ait 
vergi de temin edilmek şartiyle, 
eğer itiraz eşyanın mamul sa
yılması veya evsaf ve mahiye
tine göre muafiyetten fayda-
landırılmaması neticesi yapılan 
tahakkuka taallûk tdiyorsa bu 
takdirde tahakkuk ettirilen ver
gi yine aynı suretle temin edil
dikten başka tetkika elverişli 
numunesi de gümrüğe tevdi o-
lunmak şartiyle eşyanın ithali
ne müsaade olunur. 

Numune alınması mümkün 
olmıyan hallerde, eşyanın nite
likleri tesbit edilir veya fotoğ
rafları çıkarılır veya sahiplerin
den bunların katalogları alınır. 

MADDE 22. — Aynı kanu
nun 95 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 95. — Giriş muamele 
vergisi gümrük resmi ile birlik
te ve aynı zamanda alınır. Mu
amele vergisi tahakkukuna kar
şı yapılan itirazlar, itiraz gü
nünden itibaren 8 gün içinde 
belgeleriyle ve alınmış ise nü-
munesiyle birlikte Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilir. 
Bakanlık en kısa bir zamanda 
eksper evrakını tekemmül etti
rerek bunları eksperler daimî 
kuruluna gönderir. 

Bu kurul, itirazın süresi için
de yapıldığını görürse Muamele 
Vergisi Kanununun ilgili hü
kümlerine göre tarafların id
dia ve müdafaalarını inceleyip 
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MADDE 22. — Aynı kanu
nun 95 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 95. — Giriş muamele 
vergisi gümrük resmiyle birlikte 
ve aynı zamanda alınır. Mua
mele vergisi tahakkukuna karşı 
yapılan itirazlar itiraz günün
den itibaren 8 gün içinde belge
leriyle ve almmış ise nümunesiy-
le birlikte gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilir. Bakanlık 
en çok bir ay içinde eksper evra
kını tekemmül ettirerek bunları 
eksperler daimî kuruluna gön
derir. 

Bu kurul, itirazm süresi için
de yapıldığını görürse muamele 
Vergsi Kanununun ilgili hüküm
lerine göre tarafların iddia ve 
miiilafaalarını inceleyip yukarı-

MADDE 22. — Ekonomi Ko
misyonunun teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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kuk yapıldığı takdirde mua
mele vergisine itiraz edilemez. 

Vergi nispetlerinin veya un
surlarının çoğaltılması veya 
matraha başka unsurların da 
katılması suretile tahakkuk et
tirilen vergiye karşı yapılacak 
itirazlarda ihtilaflı olmayan 
vergi kat'i olarak ödenmek ve 
uyuşulmıyan miktara ait ver
gi de temin edilmek şartile, eğer 
itiraz eşyanın mamul sayılma 
sı veya evsaf ve mahiyetine 
göre muafiyetten faydalandırıl-
maması neticesi yapılan tahak
kuka taalluk ediyorsa bu tak
dirde tahakkuk ettirilen ver
gi aynı suretle temin edildik
ten başka tetkike elverişli nu
munesi de gümrüğe tevdi olun
mak şartile eşyanın ithaline mü
saade olunur. 

Numune alınması mümkün ol-
mryan hallerde, eşyanın nitelik
leri tesbit edilir veya fotoğraf
ları çıkarılır veya sahiplerin
den bunların katalogları almı-r. 

MADDE 22. — Ekonomi ko
misyonunun teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

— 51 — 
B. K. 

edilebilir. Eksperler ücreti iti
raz süresi içinde yatırılmadığı 
takdirde itiraz yapılmamış sa
yılır. 97 nci madde hükmü saklı 
kalmak üzere, eşya gümrükten 
geçirilmiş bulunduğu veya ö-
devlinin beyanma gör.e tahak
kuk yapıldığı takdirde muame
le vergisine itiraz olunamaz. 

îtiraz istekleri en kısa bir za
manda eksperler kuruluna gön
derilir. Bu kurul itirazın süresi 
içinde yapıldığını görürse mu
amele Vergisi Kanununun ilgili 
hükümlerine göre tarafların id
dia ve müdafaalarını inceleyip 
yukarıda sözü edilen 30 ncu 
maddenin usulleri dairesinde ve 
en geç 15 gün içince itirazı ka
rara bağlar. 

MADDE 26. — Aynı kanu
nun 95 nci maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

İthalât muamele vergisi güm
rük .resmi ile birlikte ve aynı za
manda almır. Tahakkuk ettiri
len vergiye itiraz olunduğu tak
dirde ihtilaflı olmıyan matraha 
ilişkin vergi katı olarak öden
mek ve ihtilaflı matraha ilişkin 
vergi miktarı da teminata bağlan
mak ve gerekli hallerde incele-

' meğe elverişli numunesi de güm
rüğe verilmek şartlariyle eşya
nın çekimesine müsaade olu
nur. 
Numune aimması mümkün ol

mıy an hallerde eşyanın nitelik
leri belritilir veya fotoğrafları 
alınır ^veyahut sahipler jnden 
bunların katalokları almır. 
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yukarıda sözü edilen 30 ncu 
maddenin usulleri dairesinde 
uyuşmazlığı karara bağlar. 

94 ncü maddeye göre temin 
edilen vergi veya karşılığı hak
kında bu karar gereğince işlem 
yapılır. 

MADDE 23. — Aynı kanu
nun 97 nci maddesi aşağıdaki. 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 97. — Mal gümrük
ten geçtikten sonra maddi he-. 
sap hatası, yanlışlıkla muaflık 
veya mükellefiyet tatbiki veya
hut tahakkuka esas tutulan fa-( 
tura, şahadetname veya beyan
namelerdi değer ve masrafla
rın yanlış gösterilmesi yüzün
den hî§ alınmamış veya noksan 
veyâh&t fâzla veya yersiz alın
mış bulunan muamele vergileri, 
eşyanın gümrükten geçirildiği 
tarihten itibaren 6 ay içinde 
istenilir. 

Bu vergilerin tebliğ ve tahsil 
işlemleri Güümrük Kanununun 
değişik 12 nci maddesi uyarınca 
yapılır; mükellef 15 gün içinde 
ekspertiz isteğinde bulunduğu 
takdirde bu istek usulüne göre 
yerine getirilir. 
. ithalât muamele vergisinin, 
tarh, tahakkuk ve alınmasına 
ilişkin işlemlerinde mamul eşya 
sokanların tutmakta oldukları 
kanuni ve ticarei bilûmum def
ter ve belgelerin Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı müfettişleriyle 
muavinleri^ gümrük başmüdür, 
müdür ve muavinleriyle bu işle 
görevlendirilecek muayene me
murları teftiş ve tetkika yetkili 
olup ilgilllir bu defter ve bel
geleri g&itlrnıeğe mecburdur-
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da sözü edilen 30 ncu maddeni» 
usulleri dairesine uyugmazkğı 
karara bağlar. 

94 ncü maddeye göre temin 
edilen ver#i veya karşılığı hak
kında bu karar gereğince işlem 
yap*kr. / 

MADDE 23. — Aynı kanu
nun 97 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 97. — Mal gümrükten 
geçtikten sonra maddi hesap ha
tası, yanlışlıkla muaflık veya 
mükellefiyet tatbiki veyahut ta
hakkuka esas tutulan fatura, şa
hadetname veya beyannamelerde 
değer ve masrafların yanlış 
gösterilmesi yüzünden hiç alın
mamış veya noksan veya nok
san veyahut fazla veya yersiz { 
alınmış bulunan muamele vergi
leri, eşyanın gümrükten geçiril
diği tarihten itibaren altı ay için
de istenilir. 

Bu vergilerin tebliğ ve tah
sil işlemleri Gümrük Kanunu
nun değişik 12 nci maddesi uya
rıncaM yapılır; müfeelM tebliğ 
gününden b«Mk̂ ftT&k 15 gün 
içinde eksperlik isteğinde1; bu
lunduğu -tafcdfîtâebt^ istek usu
lüne 'göre yerineı getîriMft \ 

Mal ât m uamele vergfehlhı, • 
tarh, tahafefcuk fve ahraffaasma 
ilişkin işlemlerinde mamul eşya 
sokanların tutmakta oldukları 
kanuhi ve ticari bilumum def-'-
ter ve beijfeleriai gütftr#£#eİT<Bi' 
kel Bakanlığı müfettişleriyle 

muavinleri, günlMk başmüdür, 1 
müdür-ye müa^nİer^fîfebu'îşle 
görevlendirilecek muayefl» me
murları teftiş ve tetkika yetkili1 t 
olup ilgililer bu? defter-=ve* !>eî-
geicri" gösteıme#e mecbttftîtltte». 

Tl.KK 

MADDE 23. — Aynı kanu
nun 97 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 97. — Mal gümrükten 
geçtikten sonra maddî hesap. 
hatası, yanlışlıkla muaflık ve
ya1 mükellefiyet 'tatbiki veya
hut tahakkuka esas tutulan fa-* 
tura, şahadetname veya beyan»-
namelerde değer ve masrafla
rın yanlış gösterilmesi yüzün
den hiç alınmamış veya nok
san veyahut fazla veya yersiz 
alınmış bulunan muamele ver
gileri eşyanın gümrükten ge
çirildiği tarihten itibaren mü
kellefler tarafından altı, ay ve 
gümrüklerce üç ay içinde iste
nilir. 

Vergilerin tebliğ ve tahsil iş
lemleri #&»*ük î^unmtffi*de-
ğişik 12 nci maddesi * tıy«tme& , 
yapılır. Mükellef ' tebliğ gü
nünden başlıyarak 15 gün 
içinde ekspertiz isteğinde bu
lunduğu takdirde bu istek usu
lüne göre yerine getirilir. 

İthalât muamele vergisinin 
tarh, tahakkuk ve alınmasına 
ilişkin işlemlerinde mamul eşya 
sokanların tutmakta oldukları 
kanuni ve ticari bilûmum def
ter ve belgelerinin Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı müfettişleriyle 
muavinleri, Gümrük Başmüdür, 
Müdür ve muavinleriyle bu işle 
görevlendirilecek muayene me
murları teftiş ve tetkika yetki- ' 
li olup ilgililer bu defter ve 
belgeleri göstermeğe mecbur
durlar, 
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t üksperleD. küBTikıı̂ ef. iti*az 
f redxiadiWiği.. taMirde iHtiiiiü 

râB&tfuk, ilişKuı vergi iabüİLo-
luJİöa^ 

MADDE 23. — Ekonomi ko- MADDE 27. — Aynı-"H&m* 
misyonunun teklifi aynen ka- na#S7Mıo» I * a M e # ^ â ^ a ya-
bul edilmiştir z ı l i î | e İ B Î l d # ^ ^ ^ ^ ü ^ r : 

fm>g$Ü^Mm^e^m son-

Iık^inttnrflA veya €M**vUük ny-
[ gtiİ&Wtitı-vw»}Hit t^ftkkııka 
I ölSî ttiittlan fatur», şahadetna- [ 
t nie veya beyannamelerde değer [ 
F ve masrafların yanlış gösteril- f 
t; mfeli cüzünden hi$ alınmamış 
I: *f#a' «s ik yahtit fazla veya yer-
| sı* , alınmış -tmltffcftB -oa»w&6İe [ 
l telifleri, ef7^^:ı#karükien, 
[ İegirlîdiği tarihielı itibaren,&l7r 
[: ii $f- içinde îifcfiüir. 
I Ött vergilerin tebliğ ve tahsil • 
t ii^fiiİeri * Gümrük Kanununun I; 
I dö|İ§ik 12 nci maddesi uyarm- İl 
r 6A-Sapılır. Ödevli, teblif günün- j 

<fe** başhyarakr lS'guri t^rade | 
îm«friftı^e«M§&iImiBu ittfcbBtt- J 
ra 94 ncü înadde hükinöleTÎne 1 
göre incelenerek karara bağla- İ 
îıır. . j ! 
İthalât muamele vergisinin, sa-

t lınma, tahakkuk ve alınmasına 
I ilişkin iş lemlerini mamul eş- lî 

ya sokanların tutmakta olduk- ; 
lan kanuni ve ticari bütün def-
tw-ve bejgejşosini Gümröfc ve 
Tekel, Bakanit^ »üi(5fttiöwfiyle 
muavinle«i, gümrük batraüclün, 
mâd^vefnwıikvi»leri^j bıı i^eı 

I gör^vlendirile^k'iahftkHttk «ft«^J 
I muria^t«ftjs¥«4neetetefi^y«t-I 

kiüv.ol»|»,,ilgi^leB>la*îdeffteiîFveJ 
;S- ';; be^le^fr g#ltowej8T matbım. 

* ;s i:. 'i durlar. 
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GEÇÎCÎ MADDE 1. — 3780 
sayılı Millî Korunma Kanunu
nun uygulanmasına lüzum kal
madığının Hükümetçe ilânını 
kovalıyan yıl başına kadar ima
lât ve ithalât muamele vergile
rinde aşağıdaki nispetler uygu
lanır : 

1. Hububat unları % 12,5 
2. Gıda maddeleri % 15 
(Hububat unları hariç olmak 

üzere bu kanunun 10 ve 18 nci 
maddelerinde sayılan mamul
ler) 

3. Diğer mamuller % 18 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girmesin
den evvelki zamanlara ait ima
lât ve ithalât muamele ve is
tihlâk vergilerinde mükellefi
yet, muafiyet, vergi nispeti ve 
cezalar eski hükümlere tâbidir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. *- 4307 
sayılı kanun ile 4290 sayılı ka
nunun birinci maddesi yürür
lükte kaldığı müddetçe aynî < 
veya nakdî usulde muamele 
vergisine tâbi nebatî yağ istih
sal müesseseleri hakkında 3843 
sayılı kanunun değişik 27 ve 28 
nci maddelerinin uygulanması
na devam olunur. 
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GEÇÎCt MADDE 1. — 3780 
sayılı Millî Korunma Kanunu
nun uygulanmasına lüzum kal
madığının Hükümetçe ilânından 
sonra gelen yıl başına kadar. 
imalât ve ithalât muamele ver
gilerinde aşağıdaki nispetler uy
gulanır. 

1. Hububat unlan % 12,5 
2. Gıda maddeleri % 15 
(Hububat unlan hariç olmak 

üzere bu kanunun 10 ve 18 nci 
maddelerinde sayılan mamuller.) 

3. Diğer mamuller % 18 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hükü
metin teklifi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hü
kümetin teklifi • aynen kabul e-
dilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu 
kanunun Yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar 3843 sayılı kanu
nun 45 nci maddesine temas 
eden fiiller dolayısile tahak
kuk ettirilipte henüz tamamen 
tahsil edilmemiş olan vergi zam
ları da 14 ncü madde hükmüne 
göre düzeltilir 

Ti. K. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Eko
nomi Komisyonunun teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hü
kümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hü
kümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Eko
nomi Komisyonunun teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 1. — Eko
nomi komisyonunun teklif ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hü
kümetin teklifi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hü
kümetin teklifi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Eko 
nomi Komisyonunun teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. K. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 3780 
sayılı Millî Korunma Kanunu
nun uygulanmasına lüzum kal
madığının Hükümetçe ilânın
dan sonra gelen yıl başına ka
dar muamele vergisinde aşağı
daki nispetler uygulanır. 

A) Hububat unlarından % 
12,5; 

B) Çimento, tomruktan bi
çilmiş tahta ve kalas, pencere 
camı çivi, çubuk halinde veya 
profilli demirlerden % 12,5; 

C) Yenilecek ve içilecek 
maddelerden % 15 

D) Diğer mamullerden % 
18; 

E) Bankalar, bankerler ve 
sigorta şirketlerinden % 10; 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hü
kümetin geçici ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hü
kümetin geçici üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4.— Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar 3843 sayılı kanunun 45 
nci maddesine giren haller do-
loyısiyle tahakkuk ettirilipte 
henüz tamamiyle tahsil edilme
miş olan muamele vergisi zam
ları <la 19 ncu madde hükmü- • 

ne göre düzeltilir. 
I-, 
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GEÇtCÎ MADDE 5. — Bu 
kanunun 24 ncü maddesiyle ilga 
edüllen 3843 sayılı kanunun 41 ve 
52 nci madleleri gereğince kar
ne alınmamış olmasından dolayı 
salınmış olup ta bu kanunun yü
rürlüğe gerdiği tarihte henüz 
tahsil edilımemiş bulunan mua
mele vergileri silinir. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — 3843 
sayılı kanunun bu kanunla kal
dırılan 41 ve 52 nci maddeleri 
gereğince, karne alınmamış ol
masından dolayı salınmış olupta 
bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte henüz tahsil edilmemiş 
bulunan muamele vergileri sili
nir. 

GEÇÎCt MADDE 6. — Bu 
kanunla muamele vergisinden 
muaf kıimmış olan maddeleri 
imal etmeleri dolayısiyle mua 
mele ve istihlâk vergileri ö-
devliliği kalkmış olan smai mü
esseseler, kanunun yayımı ta
rihinden başlıyarak 15 gün için
de, o tarihe kadar olan teslimle
rini bir beyanname ile <?elir da
iresine bildirirler ve tahakkuk 
eden muamele ve istihlâk vergi
lerini öderler. 

Bu kanunla muamele vergisi 
ödevliliği kalkmış olan toptancı 
ticarethane ve mütaahhitlerle 
filyal, şube ve satış mağazaları 
da 1 Ocak 1947 tarihine kadar 
olan muamelelerini havi beyan-
nomelerini geçici ikinci madde 
hükmü dairesinde verirler ve 
envanterlerini de aynı hükme 
göre hazırlarlar. Bu beyanna
meler üzerine gereken muamele 
vergisi tahakkuk ettirilerek tah
sil olunu. 

2731, 3536 ce 3841 sayılı ka
nunlar gereğince istihlâk vergi
siyle ödevli bulunan sınai mü
esseseler 1 Ocak 1947 tarihin
den başlıyarak 15 gün içinde o 
tarihe kadar vergisi ödenmemiş 
olan istihlpk vergisine tâbi 
madde teslimlerini bir beyanna
me ile birdirirler ve tahakkuk 
eden istihlâk vergilerini öder
ler. 
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Hü. 

MADDE 24. — Aşağıda ya
zdı hükümler yürürlükten kal
dırılmıştır : 
Kanun 
No. Kaldırılan hüküm 

2731 Kanunun bütün hükümleri 
3536 Kanunun bütün hükümleri 
3841 Kanunun bütün hükümleri 
3843 3, 4, 7, 27, 28, 30, 41, 52, 

56, 57 ve 88 nci maddeleri 
3843 2 nei maddesinin II , III, 

IV, V işaretli fıkraları ve 
12 nci maddesinin A fık
rası, 6 nci maddesinin son 
fıkrası, 23 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrası, 25 nci mad
desinin son fıkrası, 36 nci 
maddesinin son fıkrası ve 
43 ncü maddesinin son 
fıkrası 

3843 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının A bendinin pa
rantez içindeki (Teşviki 
sanayi muafiyetinden isti
fade eden sınai müessese
ler tarafından imal edil
mek kaydiyle ve) ibaresi 
ile aynı fıkranın B ben
dinin sonunda parantez 
içindeki (Teşviki sanayi 
muafiyetinden istifade e-
den smai müesseseler ta
rafından imal edilmek ve 
teşviki sanayi muafiyetin
den istifade eden sınai 
müesseseler tarafından 
kendi ihtiyaçlarında kul
lanılmak üzere satın alın
mak şartiyle) ibaresi, 42 
nci maddenin son fıkra
sındaki (ve sınai müesse
selerden maada mükellef
lerde de senelik vergiye 
bu mamulât satış bedeli
nin binde beşi nispetin
de), 50 nci maddesinin 
2 nci fıkrasındaki (ve di-

— 58 — 
Eko. K. 

MADDE 24. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Ti. K. 

MADDE 24. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmigtir. 

( S. Sayısı : 167 ) 



Mal. K. 

MADDE 24. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

MADDE 28. — 2731, 3536 ve 
3841 sayılı kanunlarla 3828 ea-
yılı kanunun 7 ve 8 nci mad
deleri, 3973 sayılı kanunun bi
rinci maddesi, 4040 sayılı kanu
nun 5, 7, 9, 1,0, 11 ve 12 nci 
maddeleri, 4226 sayılı kanunun 
13 ve 14 neü maddeleri, 4290 
sayılı kanunun ikinci maddesi, 
4415 sayılı kanunun birinci 
maddesi, 4750 sayılı kanunun 8 
ve 9 neu maddeleri, 3843 sayılı 
kanunun 3, 4, 7, 27, 28, 30, 41, 
52, 56, 57 ve 88 nci maddele
riyle 12 nci maddesinin A fık
rası ve 6, 23, 25, 36, 42, 43, 50, 
54, 75 ve 83 ncü maddelerinin 
toptancı ticarethaneler ve mü-
taahhitlerle filyal, gube ve sa-_ 
tış. marazalarının muamele ver
gisi ö,4evliliğine ve götürü mua
mele vergisine ilişkin ve bu ka
nuna uymıyan hükümleri kaldı
rılmıştır. 
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Kanun 
No. 

Hü. 

Kaldırılan hüküm 

ğer mükelleflerin takvim 
yılı), 54 ncü maddesinin 
birinci fıkrasındaki (ile 
götürü vergi matrahı), 75 
nci maddesinin birinci 
fıkrasındaki (ve 28 nci 
maddede yazılı şekilde 
kabul ettikleri götürü ver
giye), 83 ncü maddesinde
ki (le toptancı ticaretha
nelerin) ibareleri 

3973 Birinci maddesi 
3828 Bu kanunun muamele ve 

bazı maddeler istihlâk 
vergilerine ait hükümleri 

4040 6 ve 8 nci maddeleri ha
riç olmak üzere muamele 
ve bazı maddeler istihlâk 
vergilerine ilişkin hüküm
leri 

4040 7 nci maddesi 
4226 Kanunun muamele ve ba

zı maddeler istihlâk vergi
lerine ait hükümleri 

4290 İkinci maddesi 
4415 1 nci maddesinin A fık

rası ve B fıkrasının son 
bendi 

4750 9 ncu maddesi. 

MADDE 25. — Bu kanun 1 
Ocak 1947 gününde yürürlüğe 
girer. 

- 6 0 — 
Eko. K. 

MADDE 25. — Bu kanunun 
1, 2, 4, ve 14 ncü maddelerile. 
geçici 4 ncü maddesi ve 24 ncü 
maddesinin 4290 sayılı kanu
nun 2 nci maddesini ilga eden 
hükmü yayımı tarihinde ve di
ğer hükümleri 1/ Ocak /1947 
gününde yürürlüğe girer. 

Ti. K. 

MADDE 25. — Bu kanunun 
1, 2, 4 ve 14 ncü maddeleriyle 
geçici 4 ncü maddesi ve 24 ncü 
maddesinin 3843 sayılı kanu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının A ve B bentlerinin 
parantez içindeki hükümleriyle 
4290 sayılı kanunun 2 nci mad
desini ilga eden hükmü yayımı 
tarihinden ve diğer hükümleri 
1 Ocak 1947 gününde yürürlü
ğe girer. 

( S . 'Sayısı : 167) 



Mâl. K. 
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B. K. 

MADDE 25. — Bu kanunun 
1, 2, 4 ve 14 neü maddeleriyle 
geçici 4 ve 5 nei maddeleri ve 24 
neü maddesinin 3843 sayılı ka
nunun 9 neu maddesinn 9 ncu 
fıkrasının A ve B bentlerinin 
parantez içindeki hükümleriyle 
4290 sayılı kanunun 2 nci mad
desini ilga eden hükmü yayı
mı tarihinde ve diğer hükümle
ri 1 Ocak 1947 gününde yürür
lüğe girer. 

MADDE 29. — Bu knaunun 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 <ncu 
maddeleriyle geçici 2, 4, 5, ve 6 
nci maddeleri ve 4290 sayılı ka
nunun ikinci maddesinin kal
dırılmasına dair olan hükmü ya
yımı tarihinde ve diğer hü-
küümleri 1 Ocak 1947 tarihin
de yürürlüğe girer. 
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Hü. 

MADDE 26. — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeğe Bakan
lar Kurulu memurdur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Adalet Bakanı 
M. Ökrrmn 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T, Coşkan 

Tarım Bakanı V. 
Dr. S. Irmak 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

- 6 2 -
Eko. K. 

MADDE 26. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Ti, K> 

MADDE 26. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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Mal. E. 

MADDE 26. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

MADDE 30. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

—•« »m<i 
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S.Sayısı: |68 
İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Ülkmen'in, Kazanç 
Vergisi Kanununun 37 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun teklifi ve Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raparları (2/105) 

30 . V . 1946 
Yüksek Başkanlığa 

Kazanç Vergisi Kanununun 37 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair hazırlanan kanun tek
lifi ve gerekçesi bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini arz ve rica eylerim. 
İstanbul Milletvekili 

/ . H. Ülkmen 

Gerekçe 

4541 sayılı kanunla şehir ve kasabalarda kurulan mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarında görev 
alan muhtarlarla çarşı ve mahalle bekçileri 2395sayılı Kazanç Vergisi Kanununda açıkça zikredil
memiş olduğundan, bunlara adı geçen kanununbirinei maddesinin D fıkrasiyle 37 nci maddesinin 
C fıkrasına dayanılarak, özel bir komisyonca takdir olunan gündelik gayrısâfi kazançlarının 20 
misli nispetinde kazanç vergisi, bunun beşte bir nispetinde iktisadi buhran zammı ve % 10 u nis
petinde de fevkalâde zam tarholunmaktadır. Bu suretle kendisine üç lira gayrisâfi kazanç takdir 
edilmiş olan bir muhtar (60) lira kazanç vergisi, (12) lira buhran ve (6) lira da fevkalâde zam 
olmak üzere ceman (78) lira vergi ve (50) kuruş da karne harcı ödemektedir. 

Muhtarlar bir kamu hizmeti görmektedirler. Bu hizmet karşılığında alacakları ücreti serbest
çe takdir etmek yetkisine sahip değildirler. 4541 sayılı kanunun 20 nci ve 4 . IV. . 1945 tarihinde 
3/2412 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe knu] muş olan tüzüğün 34 ncü maddeleri ge
reğince iş sahiplerinden her yıl il idare kurullarınca kararlaştırılacak bir tarifeye göre harç 
alırlar. Fakirlikleri en büyük mülkiye memurlarınca kabul olunan vatandaşlardan harç almadıkları 
gibi, türlü kanunlarla verilmiş çeşitli hizmetlerin hepsinden de harç alamayıp yalnız vatandaşla
rın kendi özlük işlemlerine esas olacak nitelikteki işleri gördüklerinde harç almaktadırlar. Aldık
ları bu harca karşılık bir çalışma yeri tutmak ve bu yerin ısıtma, aydınlatma, kira, hizmetçi ve 
kırtasiye giderlerini de ödemek mecburiyetindedirler. 

Şehir ve ksabalanmızın pek çoğunda muhtarlık işleri emekli memurlarca görülmekte olup bir 
çok mahallelerde harç geliri, muhtarlık giderlerini karşılamağa bile yetmemekte olduğu cihetle tar-
holunan kazanç vergilerini ödemekte çok zorluk çekmekte ve bu vergiler sağladıkları kazançlara 
göre çok nispetsiz bulunmaktadır. 

Ücretleri, 29 Nisan 1330 tarihli geçici kanunun 3 ncü maddesi gereğince yetkili heyetler vasıta-
siyle ve polis teşkilâtının denetlemesi altında halk-tan tevzi usuliyle toplanan paralarla ödenmekte 
olan mahalle ve çarşı bekçilerinin vergi durumu da muhtarların durumundan farksız bulunmak
tadır. 

Köy muhtar ve bekçileriyle imam ve korucularına gelince, köy kanunu uygulanmıyan yerler
de bunlar da yukarıda anlatıldığı şekilde vergiye bağlanmaktadır. Köy Kanunu uygulanan yerler
de ise bunlar köy bütçesinden ücret alan bir hizmetli duruma girdiklerinden halktan toplanarak 
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köy bütçesine maledilmek suretiyle aldıkları paralardan hizmet erbabı gibi vergi kesilmekte ve her 
iki surette bağlandıkları vergiler kazançlariyh mütenasip bulunmamaktadır. 

Bu vaziyeti düzeltmek maksadiyle işbu kanun teklifi yapılmıştır. 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 2/105 
Karara No. 19 

3 . VI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Kazanç Vergisi Kanununun 37 nei maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında İstanbul Mil
letvekili ismail Hakkı Ülkm^n tarafından veri

len ve Komisyonumuza havale buyurulan kanun 
tasarsı ile gerekçesi Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır olduğu halde incelendi. 

Köy ve mahalle muhtarları ile bekçi ve koru
cularının, aynı zamanda çiftçi mallarını koruma 
hakkındaki kanun gereğince çalıştırılan korucu 
ve bekçilerle köy imamları ve kâtiplerinin gün
delik gayrisafi kazançlarının ancak beş misli 
miktarında kazanç vergisi ödeme ile yükümlü 
olmalarını sağlamak için verilen bu önergenin 
konuşulması sırasında teklif sahibinin bildirdiği 
sebepleri varit ve muhik gören Komisyonumuz; 
kazançları genel ölçü içinde çok az ve görevle
rinin külfeti fazla olan bu sınıf mükellefler hak
kında tam bir muaflık tanınmasını esas itiba
riyle uygun görmüştür. Bu takdirde Devlet ge
lirinde hâsıl olacak eksiklik de önemli bir 
miktar arzetmiyeceği yapılan açıklamalardan 
anlaşılmıştır. Ancak vergi kanununda umumi
yet prensipini muhtarlar lehine bozma halinde 
bundan doğabilecek sonuçlar ve az kazançlı iş 
erbabı arasında yer bulması mümkün olan kır
gınlıklar ve vergiye karşı durma temayülleri 
gibi mahzurlar gözönünde tutularak yalnız zi
raat işçisi gibi mütalâa edilmeleri caiz olan köy 
korucu ve bekçileriyle çiftçi mallarını koruma 
teşkilâtında çalıştırılan bekçi ve korucular hak
kında muaflık tanınması neticesine varılmıştır. 

Muhtarlarla imamların da gündelik gayri
safi kazançlarının üç misli vergi ödemeleri ka
bul olunmuştur. 

Madde 1. — Yukarıda açıklanan görüş için
de ek fıkra yeniden yazılmıştır. 

Madde 2. — Adı geçen kanunun üçüncü mad
desinin 10 ncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bağcılar, bahçıvanlar, ziraat işlerinde ve bah
çelerde çalışan işçilerle makinistleri, köy ko
rucu ve bekçileriyle, çiftçi mallarını koruma 
teşkilâtında çalıştırılan bekçiler ve korucular, 
balıkçı tayfaları, çobanlar ve ev hizmetçilerinin. 

Madde 3, 4. — Teklif aynen kabul olunmuş
tur. 

Geçici madde — Teklif aynen kabul olunmuş
tur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ekonomi Ko. 
Başkanı adına Sözcü 

Çankırı Çankırı 
A. İnan A. İnan 

Ankara 
M. Eriş 

İmzada bulunamadı 
Elâzığ 

H. Kişioğlu 
İmzada bulunamadı 

İstanbul İstanbul 
F. Hamal A. H. Denilmen 

İmzada bulunamadı 
İzmir . Konya 

S. Epikmen A. H. Dikmen 
Zonguldak 

Ş. Tansan 

Kâtip 
İçel 

Ş. Tugay 
Aydın 

Dr. M. Germen 
İmzada bulunamadı 

Gazianteb 
B. Kaleli 

İzmir 
B. Anman 

Malatya 
K. Evliyaoğlu 

Afyon K. 
B. Türker 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/105 
Karar No. 36 

4 .VI 1946 

Yüksek Başkanhığa 

Kazanç Vergisi Kanununun 37 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında İstanbul Mil
letvekili ismail Hakkı Ülkmen tarafından veri
len ve Komisyonumuza havale buyurulan kanun 
teklifiyle gerekçesi Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır olduğu halde incelendi. 

Tasarı, köy ve mahalle muhtarlariyle bekçi, 
ve korucuların ve çiftçi mallarını koruma hak
kındaki kanun gereğince çalıştırılan korucu ve 
bekçilerle köy imamları ve kâtiplerinin gün
delik gayrisâfi kazançlarının beş misli mikta
rında kazanç vergisiyle teklif edilmelerini he
def tutmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonucun
da tasarının Ekonomi Komisyonunda konuşul
ması sırasında ziraat işçisi gibi mütalâa edilen 
köy korucu ve bekçileriyle çiftçi mallarını ko
ruma teşkilâtında çalıştırılan bekçi ve korucular 
hakkında muaflık tanınması ve diğerlerinin de 
kazançlarının azlığı ve görevlerinin çok külfetli 
oluşu nazara alınarak gündelik gayrisâfi ka
zançlarının üç misli vergi ödemeleri kabul edilip 
tasarının bunu sağlıyacak şekle sokulduğu an

laşılmış ve ileri sürüleri sebepler Komisyonumuz
ca da yerinde görüldüğünden tasarı bu şekliyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıda adı geçen mükellefler hâlen günde
lik gayrisâfi kazançlarının yirmi misli mikta
rında vergiye tâbi tutulmuş ve taksit müddetleri 
de hülûl etmiş bulunduğundan mağduriyetleri
nin devam ettirilmesine daha fazla yer verilme
mek üzere mükellef lehine bir tenzil ve tahfif 
mahiyetinde olan tasarının ivedilikle görüşül
mesi Komisyonumuzca uygun görülmektedir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. Baş. Y. 
İzmir 

Ş. Adatan 
Afyon K. 

8. Yurdoku 
Bursa 

Dr. B. Gürem 
Siird 

8. Tunca 

Sözcü Kâtip 
İzmir Ankara 

$. Aadalan M. Aksoley 
Antalya 

Dr. G. Kahraman 
Kastamonu 
H. Çelen 

Zonguldak 
T. özençi 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Bütçe Kor,ıısyonu 
Esas No. 2/105 
Karar No. 119 

Yüksek ! 

Kazanç Vergisi Kanununun 37 ııci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair istanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Ülkmen tarafından Yüksek Meclise 
sunulan kanun teklifi Ekonomi ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte komisyonumuza 
verilmekle' Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır ol
duğu halde görüşüldü. 

Köy ve mahalle muhtar ve bekçileriyle köy 
korucularından ve Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nunu gereğince çalıştırılan koruculardan yürür
lükte bulunan kanun hükümlerine göre alınmak
ta olan kazanç vergisinin, bunların kazançlariyle 
mütenasip bir hale getirilmesi maksadiyle yapıl
dığı anlaşılan kanun teklifinin Ekonomi Komis
yonunda görüşülmesi sonucunda köy korucu ve 
bekçileriyle çiftçi mallarını koruma teşkilûtında 
çalıştırılan bekçi ve korucuların tarım işçilerin
den farkb durumda olmadıkları gözönüne alı
narak onlar gibi vergiden muaf tutulması ve 
muhtarlarla imamların da gündelik gayrisâfi ka
zançlarının üç misli üzerinden vergiye bağlanma
sı kararlaştırılmış olduğu ve Maliye Komisyonu
nun da Ekonomi Komisyonunun değiştiricine ka
tıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz Eekonomi Komisyonunun gö
rüşlerini yerinde bulmakla beraber köy muh-
tarlariyle imam ve kâtiplerinin elde ettikleri ka
zançların genel ölçüye göre çok az olduğunu, bu
na karşılık bilhassa muhtarların çeşitli âmme 
kanunlarının uygulanması bakımından yüklen
miş oldukları görevlerin ağır bulunduğunu, ka
zanç vergisi kanuniyle vergiden muaf tutulmuş 
olan diğer şahıslarla kıyaslandığı takdirde bun
ların da vergiden muaf tutulmasında umumilik 
prensipi bakımından bir aykırılık husule gelemi-
yeceğini itibare alarak köy muhtar, imam ve 
kâtiplerinin de muaflık içine almağı kabul et
miş ve bunlardan aylıklarını köy bütçesinden 
almakta olanlar kazanç vergisinden başka buh
ran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım ver
gilerine de tâbi bulunduklarından yalnız ka
zanç vergisinden muaf tutulmaları maksadı te-
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şkanlığa 

min edemiyeceği cihetle bu vergilerden de mu
af tutulmalarını sağlamak üzere tasarıya bir 
madde eklenmesi uygun görülmüştür. 

Teklifin görüşülmesi sırasında bazı yerler
de, çiftçi mallarını koruma teşkilâtında çalış
tırılan bekçi, korucu ve saire gibi şahısların 
bordro usuliyle vergiye tâbi tutulması ve ken
dilerine aylıkları ödendiği sırada bundan hiz
met erbabı vergilerinin kesilerek Maliyeye ya
tırılması gerektiği yolunda içtihat edilerek bu 
suretle işlem yapmamış olan muhtarlar adına 
ita âmiri sıfatiyle cezalı vergi tarhedildiği Ko
misyon üyelerinden bazıları tarafından ileri sü
rülmüş ve Maliye Bakanlığı temsilcisi de bu 
yolda salınmış cezalı vergilerin mevcut bulun
duğunu bildirmiştir. 

4081 sayılı kanunla çiftçi mallarının korun
ması işi adı geçen kanun hükümleri dairesinde 
köylerde ihtiyar meclislerine ve şehir ve ka
saba dışında ve fakat belediye sınırı içinde 
bulunan yerlerde koruma heyetlerine verilmiş 
ve bu heyetlerce düzenlenerek denetleme hey
etlerince onanan tarifelere göre ilgililerden ko
ruma ücreti alınarak koruma sandığına male-
dildikten sonra bu işlerde çalıştırılan bekçi 
ve korucu ücretlerini ve kanunun uygulanma
sından doğan masraflarla zarar ve ziyanları 
sandıktan ödemek görevi bu heyetlere yüklen
miş ve aynı kanunda koruma kadrolariyle büt
çeleri yapılacağı da zikredilmiş ise de Muhase-
bei Umumiye Kanunu hususi bütçeyi mahallî 
varidat ve sarfiyatı ihtiva eden bütçe olarak 
tarif etmiş olmasına binaen bu bütçeleri husu
si bir bütçe saymak doğru olamıyacağı ve bu
nun daha ziyade köy veya kasabanın müşte
rek bir işi olan mahsullerin korunması işini 
birlikte başarmak üzere kurulmuş hususi bir 
fondan ibaret bulunduğu ve bu bakımdan, adı 
gecen teşkilâtta çalıştırılan bekçi ve korucula
rı n hususi bütçeden ücret alan hizmet erbabı 
durumunda telâkki edilemiyecekleri sonucuna 
varılmıştır. Esasen komisyonumuz bunların 
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vergiden muaf tutulmasını kabul etmiş olduğuna 
göre bugüne kadar yanlış bir içtihat neticesin
de köy muhtarlarına ita âmiri veya sayman sıfa-
tiyle salınmış olan cezalı vergilerin silinmesi 
uygun bulunmuş ve bu maksatla tasarıya geçici 
ikinci madde eklenmiştir. 

Maliye Komisyonunun tasarının ivedilikle 
görüşülmesi hakkında serdeylediği mütalâaya 
komisyonumuzca da iştirak edilmiştir. 

Kamutayın onayına sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcüsü 
Tokad Rize 

H. N. Keşmir T. B. Balta 

Kâtip 
istanbul 

F. öymen 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 

îzmir 
M. Birsel 

Mardin 
R, Erten 
Trabzon 

Aydın 
R: Alpman 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Giresun 
A. Sayar 
Kayseri 

F. Baysal 

M 

M. S. Anamur 

Burdur 
Ş. Engineri 

Eskişehir 
Y. Abadan 
İstanbul 

/ . H. Ülkme>, 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ISMAÎL HAK
KI ÜLKMEN'IN TEKLİFİ 

Kazanç vergisi kanununun 37 nci maddsine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2395 sayılı ve 22 . III . 1934 
tarihli Kazanç vergisi kanununun 37 nei mad
desine aşağıdaki F fıkrası eklenmiştir : 

F) Köy mahalle muhtarlariyle bekçileri, 
korucuları, çiftçi mallarının korunması hakkın
daki kanun gereğince çalıştırılan korucu ve 
bekçiler, köy imamları ve köy kâtipleri günde
lik gayrisâfi kazançlarının beş misli. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yazı
lı olanların 1946 yılı kazanç vergileri de bu ka
nun hükmüne göre tahakkuk ettirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

EKONOMİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞt 

Kazanç Vergisi Kanununun 37 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2395 sayılı ve 22 . I I I . 1934 
tarihli Kazanç Vergisi Kanununun 37 nci mad
desine aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir: 

F) Köy ve mahalle muhtarlariyle, köy imam
ları ve köy kâtipleri gündelik gayrisâfi kazanç
larının üç misli. 

MADDE 2. — Adı geçen kanunun üçüncü 
maddesinin 10 ncu fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bağcılar, bahçıvanlar, ziraat işlerinde ve bah
çelerde çalışan işçilerle makinistleri, köy koru
cu ve bekçileriyle, çiftçi mallarmı koruma teş
kilâtında çalıştırılan bekçiler ve korucular, ba
lıkçı tayfaları, çobanlar ve ev hizmetçileri. 

GEÇİCİ MADDE 
mistir. 

Teklif aynen kabul edi1 

MADDE 3. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Kazanç Yergisi Kanununun 37 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine, dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Ekonomi Komisyonunun teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ekonomi Komisyonunun tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklif aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

7 — 

[ BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kazanç vergisi kanununda değişiklikler yapıl
masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2395 sayılı ve 22 . III . 1934 
tarihli Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 10 ncu fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

10. — Bağcılar, bahçıvanlar, tarım işlerinde 
ve bahçelerde çalışan işçilerle makinistleri, köy 
muhtar, imam, kâtip, korucu ve bekçileri ile 
çiftçi mallarını koruma işlerinde çalıştırılan bek
çi ve korucular, balıkçı tayfaları, çobanlar ve ev 
hizmetçileri. 

MADDE 2. —Aynı kanunun 37 nci maddesi
ne aşağıdaki F fıkrası eklenmiştir: 

F) Mahalle muhtarları ile mahalle ve çar
şı bekçileri gündelik gayrisâfi kazançlarının üç 
misli. 

MADDE'3. — Birinci madde ile kazanç ver-
I gisinden muaf tutulan köy muhtar, imam, kâtip, 
I korucu ve bekçileriyle çiftçi mallarını koruma 

işlerinde çalışan bekçi ve koruculardan iktisadi 
buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım 
vergileri alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklif sahibinin geçici 
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Köy muhtar, imam, 
kâtip, bekçi ve koruculariyle çiftçi mallarını ko
ruma işlerinde çalıştırılan bekçi ve korucular 
adına gerek şahsan gerekse ita âmiri veya say
man sıfatiyle tahakkuk ettirilmiş olupta kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edil
memiş olan kazanç, iktisadi buhran, muvazene 
ve hava kuvvetlerine yardım vergileri ile zam
ları silinir ve bu tarihten evvelki zamanlar için 
bunlar adına vergi salınmaz. Tahsil edilmiş olan
lar geri verilmez. 

I MADDE 4. — Teklif sahibinin 2 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklif sahibinin 3 ncü madde
si ayniyle kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: |69 
Matbuat Kanununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonları raporları (1/613) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü | ̂  | I 29 . V * 1946 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 443, 6/1354 

Büyük Millet Meclisi STüksek Başkanlığına 

Matbuat Kanununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 22 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

1881 sayılı Matbuat Kanununun 50 nci maddesi Bakanlar Kuruluna, memleketin umumi siyase
tine dokunacak yayımlardan dolayı, gazeta ve dergileri geçici olarak kapatmak yetkisini vermiş bu
lunmaktadır. Bu hüküm, ceza tehdidi altında bulunmasa dahi, bazı neşriyatın Devletin umumi siya
seti bakımından memleket menfaatlerine uygun olmayabileceği mülâhazasiyle konulmuştur. 

İstiklâl savaşını takip eden zamanlardaki iç ve dış umumi durum gözönüne getirilirse, bugün 
artık bir tartışma konusu olmaktan çıktığını sandığımız büyük içtimai inkilâplarm memleket için
de kökleşip gelişmesine yardım edecek böyle bir yetkinin Hükümet elinde bulunmasındaki zaru
reti takdir etmemek mümkün değildir. 

Zaman geçtikçe bu zaruret yavaş yavaş kendini daha az hissettirmeğe başlamış, ve esasen daima 
büyük bir itidalle kullanılan bu yetki, bilhassa son zamanlarda, hattâ Hükümetin tenkit edilme
sine yol açabilecek kadar ihmal edilmiştir. 

Bununla beraber, fiilen kullanılmakta olmasa bile Hükümetin elinde böyle bir yetki bulunması, 
memleketin siyasi olgunluğu bakımından bir zaruret olmaktan çıkmış ve muvakkat olduğu tabii 
bulunan bu yetkinin adli kaza mercilerine bırakılması kâfi bir teminat olacağı kanaatine varılmıştır. 

Ancak Matbuat Kanununun 5.0 nci maddesinin Hükümete verdiği gazete veya mecmua ka
patma selâhiyetinin kazai makamlara tevdii hususu mülâhaza edilirken evvelemirde bugün meri bu
lunan 50 nci maddenin tetkikten geçirilmiş olması lâzımdır. Bu maddenin kanuni unsuru memle
ketin umumi siyasetine dokunacak neşriyatın vukuu keyfiyetidir. Bu asli unsurun adli veya idari 
kazalardan birisine tevdii halinde birisi teknik, diğeri ise tatbikata ait iki müşkil karşısında kalın
mış olacaktır. 

a) Teknik müşkil : Umumi ceza prensipleri müeyyide vaz'ını ihraz eden herhangi teyidi bir 
hükmü aslî ve fer'î olmak üzere iki nevi ceza tehdidi altına vaz'etmiş bulunmaktadır. Fer ' î cezalar» 
daima aslî cezanın mütemmimi olarak hülmıolunurlar. Hidematı âmmeden memnuiyet, bir meslek ve 
sanatın tatili gibi.. Binaenaleyh, gazete veya mecmuayı kapatma hükmünün, adlî bir merci tarafın
dan tatbik edilebilmesi için bu keyfiyetin evvelâ aslî bir ceza tehdidi altuna konulması, yani unsurları 
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muhtevi bir cürüm meylaııa konularak onun fer'i bulunması iktiza etmektedir. Daha açık bir ifade 
ile memleketin umumî siyasetine dokunacak neşriyatın bir cürüm olarak telakki edilmesi ve bu cür-
mün aslî bir ceza ile tecziyesi hükmünden sonra fer'i ceza olarak neşriyatı yapan gazetenin kapa
tılması hususu düşünülmelidir. Bunun içindir ki, yalnız kapatmak keyfiyetini adlî mercilere tevdi 
etmek, umumi ceza prensipleriyle telifi kabil olmıyan bir hareket olacaktır. 

b) Tatbiki müşkül; bugünkü mevcut ellinci maddenin vazıı, «Memleketin umumi siyasetine do
kunacak neşriyat» tâbirini kanuna korken, kapatma keyfiyetini Bakanlar Kuruluna vermiş, böyle
likle memleketin umumi siyasetinin ne olduğunu tamaımiyle bilen Bakanlar Kurulu bu şle vazife-
dar kılınmıştır. Maddenin aynı şekilde adlî mercilere tevdii halinde, hâdise böyle olmıyacaktır. 
Maddeyi tatbik edecek olan adlî merciin memleketin umumi siyasetini bümesine hiçbir zaman im
kânı madfd olmadığından bu merci her şeyden evvel «memleketin umumi siyaseti» ne olduğunu bilmek 
istiyecek ve bunun için de Bakanlar Kurulunun mütalâasını almak zaruretini duyacaktır. Bimnetice 
Bakanlar Kurulu, hüküm verme mevkiinde kalacaktır ki, bu vaziyet karşısında mezkûr salâhiyetin 
adlî mercilere verilmiş olmasında hiç bir mantıki gaye kalmamış olacaktır. 

Şu iki mahzur muvacehesindeı maddenin bugünkü şekliyle adli mercilere tevdiinde bir fayda 
mülâhaza edilememiştir. 

Memleketin umumî siyasetini alakadar eden fiilleri; en ince teferruata kadar ceza kanu
numuzun iîrinci kitabının birinci babının birinci ve ikinci fasıllarına mevzu teşkil etmiş bu
lunmaktadır. Umumî siyaset tabirinin içerisine almış ve kanunî unsurları göz önünde bulundu
rularak maddeleştirilmiş bulunan hükümler memleketin ve rejimin hariçte ve dahilde korun
masını sağlayan hükümlerdir. Bilfarz: 125 127, 128, 132, 133, 137, 140, 141, 142, 143, 146, 149 ve 
155 nci maddeler temamen memleketin dahilî ve haricî emniyetini en hurda teferruata kadar kendi
lerine mevzu edilmiş maddelerdir. Bu maddeler hükümlerini bu gün ihlâl eden vatandaş ister 
bilfiil isterse neşir voliyle yapmış olsun maddelerde mevzu ceza müeyyidelerinin teyit kuvveti 
altında bulunmaktadır. Şu hale nazaran kapatma kayfiyetini bu maddeler hükümlerine fer'i 
bir hüküm olarak kabul etmek, memleketin umumî siyasetini muhafaza bakımından maksadı te
mine kâfi gelecektir. Madde bu düşüncelerle kaleme alınmış ve kapatma kayfiyetinin süreli ve
ya süresi olması keyfiyeti, maddenin yazılışı tadadı bir usul takip eylemediği için. fiilin vehametini 
takdir bakımından adlî merciin kanaatına terkolunmuştur. ÎMnei ve üçüncü fıkralar bu günkü 
kanunda mevcut fıkraların aynen muhafazasından ibaret bulunmaktadır. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B, M, M. 
İçişleri Kûtnisy&m 
Esas Non/6,13 
Karar No. 33 

4.VI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Matbuat Kanununun 50 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 22 . V . 1946 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun ta
sarısı Komisyonumuza havale olunmakla Ada
let Bakanı ve Basm ve Yayın Genel Müdürü 
hazır olduğu halde incelendi. 

••1881* sayılı Matibaa Kanununun 50 nci mad
desi Bakanlar Kuruluşa, memleketin genel 
siyasetine dokunacak yayımlardan dolayı ga
zete ve dergileri geçici olarak kapatma yetki
si vermiş bulunmaktadır. 

Büyük kurtuluş savaşından sonra yurdu
muzda süratle gerçekleşmesi hayati bir dâva 
olarak kabul edilen içtimai inkılâpların emni
yet ve istikrar içinde gelişmesini ve sağlamlaş
masını temin amacjyle, ceza tehdidi altında bu
lunmasa dahi, bazı yayınların Devletin genel 
siyaseti bakımından halk efkârmda yapacağı 
menfî tesirleri önliyecek tedbirler arasmda 
böyle bir yetkinin bulunması lüzumu hâsıl ol
muştu. 

İkinci Cihan harbinin çıkması üzerine, 
uzun süren bu ölüm dirim savaşı içinde Devle
tin emniyetinin ve memleket müdafaasının ge
rektirdiği fevkalâde tedbirler arasında bu yet
kinin Hükümet elinde kalması zaruri bulun
makta idi. 

Normal haller yaklaştıkça pekaz kullanı
lan ve nihayet kendiliğinden ölü bir madde 
haünVîe kalan bu hükmün devamında hiçbir 
fayda mevcut olmadığı gibi, tek dereceli se
çimlere gidildiği, toplanma hakkının ve dernek 
kurma faaliyetinin daha Hoeral esaslara göre 
tanzinı edildiği-ve bu suretle âmme haklarının 
bugünün realitelerine daha uygun olarak dü
zenlendiği bu sırada mevzuatımız arasında 
ahenk ve beraberliğin kurulması bakımından da 
değiştirilmesi muvafık olaeağı aşikârdır. 

Komâsyornaı bu kanaatle, bu yetkinin ka
nundan çtkar*h»a&ı hakkındaki Hükümet tekli
fim kabul etmiştir. 

Hükümetçe teklif edilen yeni 50 nci madde
deki kapatma yetkisinin Bakanlar Kurulundan 
mahkemelere intikal etmesini, âmme haklarının 
teminatını kazai murakabe altına almak bakı
mından genel prensiplerimize uygun bulmakta
yız. « Kapatmiya yetkili makam » hakkındaki 
bu esaslı prensipten başka eski hüküm ile yeni 
teklif arasındaki diğer bir fark da kapatmayı 
icabettiren « mevzu » a taallûk ediyor. Eski 
madde « Memleketin genel siyasetine dokuna
cak neşriyat » dan dolayı gazete ve dergilerin 
kapatılması yetkisini vermekte idi. Genel siya
set tabiriyle ifade edilen kanuni unsurun tahak
kuku bakımından mahkemelerce karşılaşılacak 
zorluklar hakkında Hükümet gerekçesinde gös
terilen sebeplere Komisyonumuzda katılmıştır. 
Bundan başka âmme hukuku sahasına giren di
ğer bir düşünceyi de bu sebeplere ilâve etmeği 
faideli buluyoruz. 

Filhakika memleketin genel siyaseti, millî 
idarenin tezahürü ile Büyük Millet Meclisinde 
çokluğu teşkil eden ve iktidar mesuliyetini üze
rine alan partinin ve Hükümetinin programın
da taayyün etmektedir. Azlığı temsil eden mu
halefet partilerinin veya müstakil siyasi ka
naatlerin temsilcisi olan gazetlerin bu program 
ve icraatı beğenmiyen yazılarından dolayı ka
panması bugün inkişafı istenen meşru siyasi 
faaliyetlerin gelişmesi bu bakımdan da esasen 
arzu edilmiyen bir keyfiyettir. Hükümetin, 
kanunen haiz olduğu bu yetki fiilen kuEanıl-
maması siyasi partilerin ve siyasi faaliyetlerin 
gelişmesini kolaylaştırmak fikrinden doğmakta 
ve bu keyfiyet Komisyonumuzda Hükümet ta
rafından beyan edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, bu sebeplerle 50 nci mad
denin bugünkü şekliyle adlî mercilere tevdiinin 
muvafık olamıyacağı hakkındaki Hükümet tek
lifine iştirak etmiştir. 

Ancak Genel Ceza Kanunumuzda Devletin 
emniyetine karşı işlenecek suçların gazete veya 
dergiler vasıtasiyle ikaı halinde, bunları önli-
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yecek kanuni tedbirlere başvurulması da bugün 
bir zarurettir. Vatandaş siyasi haklarının kul
lanılmasında esaslı şart, bu faaliyetin Devletin 
emniyetini sarsacak mahiyet taşımamasıdır. Si
yasi hakların zararlı olarak istimali kanun va-
zımca tecviz edilemiyecek bir keyfiyettir. Bil
hassa, yayım yoliyle işlenen suçların halk ef
kârı üzerinde yapacağı menfi tesirlerin izalesi 
sadece faillerinin eezalandırılmalaçiyle kabil de
ğildir. Suçun ikama vasıta olan gazete 
veya derginin yayıma devam etmesi bir taraftan 
Devlet emniyetinin sarsılmasını, diğer taraftan 
vatandaş şahsi haklarının haleldar olmasını in
taç eder. Basın suçlarının sahası bakımından 
haiz olduğu tesir de hesaba katılacak olursa ceza 
tehdidi altında bulunan suçların basın yoliyle 
işlenmesi halinde mahkemelere o gazete veya 
defgiyi fiilin mahiyetine göre süreli veya süresiz 
kapatma yetkisini vermek yerinde bir tedbirdir. 
Komisyonumuz bu düşüncelerle Devletin emni
yetine karşı işlenen suçları ihtiva eden genel 
Ceza Kanununun, ikinci kitabının, birinci ve 
ikinci bölümlerinde yazılı suçların yayım yoliy
le işlendiği takdirde mahkemece, mahkûmiyet
ten ayrı olarak, gazete veya derginin kapatılması 
hakkındaki teklifi kabul etmiştir. 

Metinde yapılan değişiklik kapatma hükmüne 

o gazete ve derginin toplattırılması hükmünü de 
ilâveden ibarettir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Ko. Başkanı Başkan V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uybadm Dünya barışı olmadan 
ellinci maddenin kaldırıl
ması taraftarı değilim. 

A. Tüzün 
Sözcü Kâtip 
Bolu Trabzon Balıkesir 

H. Ş. AdaZ S. Abanozoğlu F. Tirit oğlu 
Balıkesir Bursa Elâzığ 

Y. 8. Uzay F. Güvendiren 1. Yalçın 
Erzurum Gazianteb Giresun 
İV. Elgün Dr. A. Melek N. Osten 

izmir Kars Kayseri 
H. Onaran E. Özoguz A. H. Kalaç 

Konya Malatya Sivas 
Ş. Ergun E. Barkan E. Dizdar 

Tokad Zonguldak 
Kapatma yetkisinin Hükümette R, Yar dar 
kalması ve ilgililerin Danıştayda 
iptal dâvası açmaları taraflısıyım. 

G. Pekel 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/613 
Karar No. 29 

9 .VI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Babanlar Kurulunun 22 . V . 1946 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan 1881 sayılı Matbuat Kanununun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının içişleri Komisyonu raporiyle birlik
te Komisyonumuza da havale ve tevdi edilme
si üzerine ihtiva eylediği hükümler Adalet Ba
kanı Mümtaz ökmen hazır olduğu halde görü
şüldü ve incelendi. 

1881 sayılı Matbuat Kanununun bugfün yü
rürlükte olan 50 nci maddesi, memleketin umu
mi siyasetine dokunacak yayımlardan dolayı 

Bakanlar Kuruluna gazete veya mecmuaları 
geçici olarak kapatma yetkisini tanımaktadır. 
Tamamiyle takdire dayanan bu yetkinin, siya
si ve içtimai hayatımıza yeni bir nizam verme
ği gaye edinen ana mevzuatın tamamlanıp tat
bik sahasına geçtiği devreye rastladığını belirt
mek kanunların hazırlandıkları zamana ve 
karşılamak istedikleri ihtiyaçlara göre müta
lâa edilmesi zaruretine en iyi bir misal teşkil 
eder. Gerçekten büyük bir inkılâbın yaratmış 
olduğu siyasi ve içtimai müesseselerin, memle
ket içinde temelleşip gelişmesini kutsi bir ödev 
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olarak yüklenmiş olan Hükümetin, «bunu te
mine yarryacak vasıta ve imkânlara, kanun yo
luyla sahip bulunması, bu ödev ve sorumlulu
ğunun tabiî bir neticesidir. 

O günden bugüne kadar verimli seyrini ara 
vermeden takip eden ileri hamleler inkılâbın 
vücut verdiği eser ve müesseseleri, artık bir 
tartışma konusu olmaktan bile çıkarmış, en 
geniş mâna ve şümulde bütün millete male^nig-
tir. işte Matbuat Kanununun 50 nci maddesi 
böyle bir zamanda ve yeni ihtiyaçların ileaöiy-
le ortadan kaldırılmaktadır. Bu yeni ihtiyarla 
Türk demokrasisinin mukadder ve tarihî : ge
lişmesinin yeni bir ifadelinden başka bir 
değildir. Artık tarihe intikal edecek olan, bu 
maddenin son bir muhasebesi yapılırken çok ge
niş bir kudret halinde tecelli eden bu yetkinin, 
daima büyük bir itidalle, hele son zamanlarda 
Hükümetin zaman zaman muahezesine bile yol 
açan, fakat hakikati halde, hürriyetin geniş bir 
anlayışına dayanan bir müsamaha ile tatbik 
edilegeldiğini kaydetmeği vazife biliriz. 

50 nci maddenin tasarıda aldığı yeni şekil, 
esaslı bir tetkika tâbi tutulduğu takdirde, mev
cut hükümlerde bir değişiklikten çok ileri gi
dildiği eski hükümlerin tamamen ilgasiyle on
larla kıyaslanamıyacak yeni bir maddenin tek
lif edilmekte olduğu vuzuhla görülür. Gerçek
ten bu gün uygulanmakta olan 50 nci madde 
iki esaslı hükmü ihtiva eder: Bunlardan birin
cisi « Bakanlar Kurulua gazete veya mecmua 
kapatmak yetkisi », ikincisi ise bu yetkiyi kul
lanmağa mesnet olan « memleketin umumi si
yasetine dokunacak yayımlar » mefhumudur ki, 
her ikisi de ortadan kalkmış, buna mukabil, 
gazete kapatma yetkisi münhasıran suç işlenmiş 
olan hallerde suça terettüp eden cezaya murtabıt 
olarak yepyeni bir şekilde umumi mahkemelere 
intikal etmiş olmaktadır. 

Yeni maddenin bilhassa kaydedilmesi lâ-
zımgelen bariz vasfı şudur ki, basın ve yayın 
hürriyeti yeni madde ile hiçbir veçhile kayıt
lanmış addedilemez. Anayasamızda « fikir, söz, 
yayım hak ve hürriyetleri Türklerin tabiî hak
larındandır» formülü ile en güzel ifadesini bul
muş olan basın ve yayın hürriyeti, ancak ha
kikî bir sorumlulukla denkleştiği hallerdedir ki, 
tam ve kâmil şeklinde tecelli eder. Bu sorum

luluğun hangi. hallerde olacağını ise yine Ana
yasamızın 76 nci maddesine tevfikan kanun tâ
yin eder. îşte Devletin basın ile olan münase
betleri hep bu mürriyet mefhumu etrafında 
toplanır, Nasıl ki, suç işliyen vatandaşları 
tenkil eden onları hürriyetlerinden mahrum. 
bırakan ceza kanunları, Türklerin tabii hak ve 
hürriyetlerinden sayılan kişi dokunulmazlığını 
ihlâl edici veya kaldırıcı sayılamazsa, ayni su
retle, kanunen suç sayılan fiillerin yayım yo
luyla istenmesini ceza tehdidi altında bulundur
mak hiç bir veçhile basın hürriyetini kayıtliayıcı 
mahiyette telâkki edilemez. Hele tasanda ol
duğu gibi bu suçlar Devletin mevcudiyetine iç 
ve diş emniyetine yönelmiş olursa onlan tenkil 
ve tecziyedeki zaruret daha önemle belirir. 

Gerçekten tasarının birinci maddesinin şümu
lüne giren suçlar Ceza Kanununun ikinci kita
bının birinci faslında, yazılı Devletin arsıulusal 
şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle Devletin ni
zam ve emniyetini bozan «Devlet kuvvetleri aley
hinde cürümler» başlığı altında çoğu vehim ma
hiyette olan suçlardır. 

Komisyonda bu esaslar dahilinde cereyan 
eden müzakere neticesinde, Hükümetin de mu
vafakatiyle, tasarıda iki esaslı tadil yapılmıştır-
ki bunların birincisi mahkemelerce verilecek 
bir cezanın süresiz olamıyacağı gibi esaslı teknik 
bir mülâhazaya dayanan değişikliktir, ikincisi 
ilk tahkikat safhasında sorgu yargıcına tanınmış 
olan gazete kapatma yetkisinin, bu safhada 
dahi, suçun cezasını rüyet vazife ve salâhiyetini 
haiz mahkemeye verilmesi gazeteler için daha te
minatlı sayılarak, bir tedbir olarak kullanıla
cak bu yetkinin birinci fıkrada yazılı mahkeme
ye verilmesi oybirliğiyle karar altına alınmış 
olan değişikliktir. Bu değişikliğin maksadı daha 
iyi sağlıyı.cağı Hükümet mümessili! tarafından 
da beyan ve ifade edilmiştir, tkinci fıkradaki 
«yetkili» kelimesinin vazife ve salâhiyet bakımın
dan bazı mahzurlara yol açacağı komisyonun 
bir üyesi tarafından öne sürülmüşse de bu hu
susta cereyan eden görüşme ve inceleme sonunda 
öne sürülen mahzurların varit olmadığı, yetkili 
mahkemeden maksat, umumi hükümlere göre bi
rinci fıkrada yazılı cürümleri yargılamakla 
ödevli mahkeme olduğu açıkça anlaşıldığından, 
ikinci fıkradaki yetkili mahkeme ibaresinin Hü-
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sumüor. 

Adalet Ko. Başkam Sozdi 
Kayseri 
R. Özsoy 

AaMah* 

Denizli 
İV. Rîzçüka 

Kastam©»» 

& ,at* Büenm 

Zonguldak 
$. Devrin 

Btâfetfiş 
tfF.. Banan 

Erzincan 

Koeaeli 

Kâtip 
Manisa. 

2?. 'friflu 

<M+;Ûtifyi 
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îızmir 

Mardin 
E..Ezgi* 

M.iB$rker 

CESttJümden önee gazete ve mecmuaların 
kapatrkı&aısı bu tasarıda (yetkili hâkime) ve-
rüb&iştir, hazırlık ve ilk tahkikat sırasında
dır gine gazeteci hangi kaza merciinin ka
p a c a ğ ı me»feût geçilmiştir. Komisyon ekse
riyeti (yetkili hâkim) tabiriyle dâva i& 
ta&klkfct safhasında olsa dahi ağır Ceza 
mahkemesi olaoağa komisyon ekseriyetine* 
mütalâa-edilmiş ve halbuki metni bünyesi (ma 
löütekaımmil olmadığından Devlet kendi bün-
yesiöm aehiitiyen neşriyat karşısında hiçbir 
şey .yapmamak gibi cemiyeti korumaktan 
smz feırakaeağından korkmaktayım. Btı kana
atledir i ki sorgun hâkiminde bulunan bir dâ
vadan- dolayı̂  gazetenin ve derginin kapatllma-
müğmyetkiii mahkemenin tasrih edilmesi f*k-
riffiilöykıı. 

Konya 
H. KaragülU 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Matbuat Kanununun 50 .nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 . VII . 1931 tarihli ve 1881 
sayılı Matbuat Kanununun 50 nci maddesi aşa-# 

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
« Madde 50. — Türk Ceza Kanununun 2 nci 

kitabının birinci babının birinci ve ikinci bö
lümlerinde yazılı cürümler yayım yoluyla işlen
diği takdirde mahkemece, ceza mahkûmiyetin
den ayrı olarak, gazete veya mecmuanın süreli 
veya süresiz olarak kapatılmasına da karar ve
rilir. 

Bu kapatmıya yetkili mahkeme veya sorgu 
yargıcı tarafından hükümden önce de karar 
verilebilir. 

Bu suretle kapatılan gazete veya mecmuanın 
yayımına devam edenler hakkmda 18 nci mad
de hükmü uygulanır. 

Böylece kapatılan gaazete veya mecmuanın 
sorumluları kapatma süresi içinde başka bir 
isimle gazete veya mecmua çıkaramazlar.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Matbuat Kanununun 50 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanu)n tasarısı 

MADDE 1. — 25 . VII . 1931 tarihli ve 1881 
sayılı Matbuat Kanununun 50 nci madesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«MADDE 50. — Türk Ceza kanununun 2 nci 
kitabının birinci babmın birinci ve ikinci bö
lümlerinde yazılı suçlar yayım yoliyle işlendiği 
takdirde mahkemece, Ceza mahkûmiyetinin ay
rı olarak, gazete veya mecmuanın süreli veya 
süresiz olarak kapatılmasına, suça mevzu olan 
matbuaların toplattırılmasına da karar verilir. 

Bu kapattırmaya ve toplattırmaya yetkili 
mahkeme veya sorgu yargıcı tarafından hü
kümden önce de karar verilebilir. 

Bu suretle kapatılan gazete veya mecmuanın 
yayımına devam edenler hakkmda 18 nci mad
de hükmü uygulanır. 

Böylece kapatılan gazete veya mecmuanın 
sorumluları kapatma süresi cinde başka bir isim
le gazete veya mecmua çıkaramazlar.» 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRlŞÎ 

1881 sayılı Matbuat Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . VII . 1931 tarihli ve 188İ 
sayılı Matbuat kanununun 50 nci maddesi aşa
ğıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 50. — Türk Ceza kanununun ikinci 
kitabınmn birinci babının birinci ve ikinci bö
lümlerinde yazılı cürümler yayım yoliyle işletil 
diği takdirde mahkemece, cürmün gerektirdiği 
ceza ile birlikte gazete veya mecmuanın bir ay
dan iki yıla kadar kapatılmasına karar verilir. 

Yelkiİi mâİike'me nüktimdeÜ ötoe M i ko
vuşturmanın her derecesinde gazete veya inê l-
muanin kapatılmasına karar verebilir. Şu kadar 
ki kapatma süresi birinci fıkrada yazılı sürenin 
yukarı haddini geçemez. 

Bu suretle kapatılan gazete veya mecmua
nın yayımına devam edenler hakkında 18 nci 
madde hükmü uygulanır. 

Böylece kapatılan gazete veya mecmuanın so
rumluları kapatma süresi için bir isimle gazete 
veya mecmua çıkaramazlar. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

»6« 
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S. Sayısı: 170 
Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftliği içindeki topraklara 
ilişik ecrimisillerin aranmaması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/611) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . V . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-291 6/1372 . \ 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftliği içindeki topraklara ait ecrimisillerin aranmaması hakkın
da hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
, , Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Eskişehir'deki vakıf Çifteler Çiftliğinde çok zaman evvel iskân yoluyla yerleştirilmiş veya 
kendiliklerinden yerleşmiş (33) köy halkının ellerindeki topraklan kendilerine satıp tapu sa
hibi yapmak ve bu suretle kanuni alım, satım VP veraset işlemlerinin gidişine yol açmak ana pren
sip olarak ön plâna alınmış ve bu önemli işe dört yıl evvel başlanarak Önceden Çiftliğin genel ha
ritası ve sonradan her köyün tasarruf krokileri yaptırılmış ve bu sayede her çiftçinin elindeki 
bütün toprakların cinsi, çevresi ve yüz ölçüleri tahdit ve tesbit olunmuştur. 

Büyük mesai sarfiyle en uygun bir şekilde yapılan bu işler, köylüyü memnun edecek suret
te düzene sokulmuştur. Ancak Vakıflar kira tüzüğü ve genel hükümler muvacehesinde bu çift
liğin içindeki tarlalar ile meralar, çayırlar, bağ, bahçeler ve her köyün içinde ve dışında vücude 
getirilmiş binaların arsaları için şâgıllerinden ayrıca ecrimisil alınmak lâzımgelmekte ve olduk
ça yekûn teşkil edeceği cihetle köylüler üzerinde ağır bir yük olarak görülmektedir. Gerek 
bu durum, gerek bilhassa son yılın kuraklığı dolayısiyle köylülerde hâsıl olan malî takatsizlik 
gözönüne alınarak 1946 bütçe yılı sonuna kadar olan ecrimisillerin aranılmaması zaruri görül
mekle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Maliye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 

EsasNo.' i/611 
Mmor No, m 

4 .IV . 1^946* 

Yüksek Başkanlığa, 

Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde
ki topraklara ait ecrimisillerin aranmaması hak
kında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
29 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi 
incelendi. 

Gerekçede belirtilen sebepler dolayısiyle 
Çifteler Çiftliği genel çevresi içindeki tarlalar 
ile meralar, çayırlar, bağ, bahçelerin, ve her 
köyün içinde ve dışında vücuda getirilmiş bi
naların arsalar için şagillerinden 1946 yılı so
nuna kadar ecrimisil aranmaması Komisyonu

muzca uygun görülmüş ve tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komis-

SÖJÇÜ; 
İzmir 

Ş.Atfflfan 
Antalya 

yonu Başkanı Y. 
İzmir 

#. Adaları 
Afyon K. 

8. Yurdkpru 
Kastamonu 

S. Çelen 

A&lfara 
M. A&şoley 

Bursa 
Dr. O. Kahraman Dr. R. Güran 

Siird Zonguldak 
S, Tuncay Y. Z, Özenci 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas N&. 1/611 
Karar No. 120, 

8 . VI . 1946 

Yüksek Başknalığa 

Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içindeki 
topraklara ait ecrimisillerin aranmaması hak
kında hazırlanan ve Başbakanlığın 30 . V . 1946 
tarih ve, 6/i;372 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Maliye Komisyonu 
raporiyle birlikte komisyonumuza verilmekle Va
kıflar Genel Müdürü Fahri Kiper hazır olduğu 
halde okundu ve incelendi. 

Taşarı, elverişli şartlarla köylüye temlik edil
mekte olan Çifteler Çiftliği arazisi şagillerinden 
1946 yılı sonuna kadar ecrimisil aranmanı asını 
sağlamak amaciyle hazırlanmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan açıklamalarda: 
Çifteler Çiftliği arazisi içinde kurulmuş 33 köy
de 8857 çiftçi vatandaşın yerleşmiş bulunduğu, 
yüz ölçümü 1 270 000 dekardan ibaret bulunan 
çiftlik topraklarından 27 288 dönümünün Hazi
ne ve 173 938 dönümünün de Vakıflar idaresi 
tarafından daha evvel köylüye satılmış olduğu, 
halen köylüye temliki yapılacak toprak yüz 

ölçümünün 430 165 ve me,ra yüz ölçümünün de 
235 716 dekardan ibaret bulunduğu ve bu top
raklar için (4 301 650) ve meralar için de 
(294 645) ki ceman (4 596 295) lira beslemelik 
ecrimisil istendiği anlaşılmıştır. Batajdık, sazlîjt 
ve taşjjkl.arla göllerin kapladığı snh,a (354 188) 
dekar tutmaktadır. 

Komiyonumuz, çoğu geçimini güçlükle temin 
eden çiftçi vatandaşlardan birikmiş ecrimisille-
lerin aranmaması yolundaki Hükümet teklifini 
takdirle karşılamıştır. 

Toprak ve meraların tesbit edilen ehven şart
larda köylüye temliki işinin biran evvel tamam
lanması yerinde olacaktır. Komisyonumuz, bu 
temlik keyfiyetinin köylülere izafesi mümkün 
olmıyan sebeplerle 1946 yılından sonraya kal
ması ihtimalini düşünerek ecrimisillerin temlik 
tarihine kadar aranmamasına Hükümet temsilci
sinin de iltihakiyle uygun bularak tasanda 
gerekli değişikliği yapmış ve ecrimisil almmıyan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Eskişehir'de vakıf Çifteler ÇiftUgi içindeki top
raklara ait ecrimisillerin aranmaması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Eskişehir'de vakıf Çifteler 
Çiftliği genel çevresi içindeki tarlalar ile me
ralar, çayırlar, bağ, bahçelerin ve her köyün 
içinde ve dışında vücude getirilmiş binaların 
arsaları için şagillermden 1946 yılı sonuna ka
dar ecrimisil aranmaz. Şimdiye kadar bu nam
la alınmış paralar geri verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Baş
bakan yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Milî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

(H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T, Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A, F, Cebesoy 

Çalışma Bakam 
J)r, S, Irmak 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

içişleri Bakanı 
HÜmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sim Doy 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. U. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

R. Karadeniz 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞI 

Eskişehir'de vakıf Çifteler Çiftliği içindeki top
raklara ilişkin ecrimisillerin aranmaması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE İ. — Eskişehir'de vakıf Çifteler 
Çiftliği genel çevresi içindeki tarlalarla mera, 
çayırlık, bağ ve bahçelerden ve köylerin içind* 
veya dışında yapılmış binaların arsalarından 
dolayı şagillerinden, bu yerleri kendilerine tem
lik için gerekli işlemden ilgili mercilere düşen 
kısımların tamamlandığı bildirildikten üç ay 
sonraya kadar ecrimisil aranmaz. Şimdiye ka
dar bu adla alınmış paralar geri verilmez. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan 
yerlerin ecrimisil alınmıyan süreye ilişkin ara
zi vergileri bu yerleri işgal edenlerden alınır. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

• m 9 
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S. Sayısı: 171 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/616) 

T, G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 5 . VI . 1946 
Tethih Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 580 6/1412 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . V I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim, 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Cemiyetler Kanununun değiştirilmesi tasarcsiyle muvazi olarak Ceza Kanununun bazı maddeleri
nin de değiştirilmesi zaruri görülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanının Büyük Millet Meclisinin Ye
dinci Döneminin Üçüncü Toplantı yılını açarken verdikleri direktif dâhilince Ceza Kanunumuza 1938 
yılında yapılan değişiklikler neticesi konulan bazı maddelerin, memleketin güvenliğine, bünyesine 
ve ihtiyacına göre doğru ölçüler dâhilinde iyileştirilmesi, partiler teşkiline karşı koyması ihtimali 
olan hükümlerin değiştirilmesi amaciyle incelemeler yapılmış ve vatandaşların smıf menfaatleri üze
rine parti kurumlarına kanun yolu ile mâni olmamak ve kökü dışarıda yani yabancı aleti olan cemi
yet ve partiler ve onlardan mülhem olan cemiyet ve partilere karşı kanun yolu ile karşı koymakta 
devam etmek şeklinde hulâsa edilebilen ölçüler dâhilinde bir değişiklik yapılmak üzere bu tasarı 
meydana getirilmiştir. Kökü dışarda bulunan ve Milletlerarası mahiyette olan cemiyet ve partilerden 
gayesi Türk kanunlarına aykın olanlarına karşı koymak için 141 nci maddede bir değişiklik yapıl
masına lüzum görülmemiştir. 

Madde 141. — Bu maddenin birinci fıkrasında bir değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiştir. 
Bu madde sınıf esası üzerine kurulacak partilere karşı koymamaktadır çünkü demokrat bir re
jimde partiler birbirlerini yok etmek veya diğerleri üzerinde tahakküm etmek gayesiyle kurulmazlar. 
Bu madde, içtimai bir sınıfın diktatörlüğü veya içtimai bir sınıfın ortadan kaldırılması gayeleriyle 
kurulacak cemiyetleri ceza tehdidiyle yasak etmek suretiyle parti diktatörlüğünü Önlemekte ve çok 
partili demokrasi esaslarını sağlamaktadır. 

İkinci fıkradaki siyasi veya hukuki nizamın ortadan kaldırılması mevzuunda ortadan kaldırıl
manın zor yani kanuna aykırı yollarla yapılmasının gaye edilmesi menedilmek istenilmiş ve bu su
retle kanun yollarıyla değişiklik yapılması için partiler kurulmasına imkân verilmiştir. Memleketin 
güvenliğine, bünyesine ve ihtiyacına göre hangi nizamın kanun yolları ile dahi değiştirilmemesi ge
rektiğini açıkça göstermek lüzumu karşısında demokrasinin en ileri şekli olan Cumhuriyeti korumak 
maksadiyle gayesi Cumhuriyetçiliğe aykırı olan cemiyetler yasak edilmiştir. Lâyikliğe aykırı parti 
ve cemiyetler hakkında 163 ncü maddemiz mevcut bulunmaktadır. 



Siyasi veya hukuki herhangi bir nizamı ortadan kaldırmak zorla olacağı kabul edilmesine göre 
şiddet kullanmak istihdaf edilmesi ağırlatıcı sebebinin yalnız birinci fıkraya ait olması tabii ol

duğundan fıkralar sırasında gerekli değişiklikler yapılmıştır. 
Son fıkrada yukarıki fıkralarla tenazuru teinin edecek şekilde bir değişiklik yapılmıştır. 
Madde 142. — 141 nci maddede yazrlı gayeler için propaganda yapmayı meneden madde 141 nci 

maddeye temamen mütenazır bir şekilde değiştirilmiştir, 

Adalet komisyonu raporu 

T. Ii. M. M. 
Adalet K'omisyonu 7 .VI . 19461 

Esas No. 1/616 
Karar No. 28 •• 

Yüksek- Başkanlığa 

Türk Ceza kanununun 141 ve 142 nci madde* 
delerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun-
5 . VT . 1946 tarihli toplantısında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun tasarısı komisyo
numuza havale ve tevdi buyurulmakla Sayın 
Adalet Bakanı huzurile incelendi. 

Tasarının; birden artık partilerin kurulabil
mesini kolaylaştırmak amacile Cemiyetler Ka
nununda yapılan değişikliklere muvazi olarak I 
bir taraftan vatandaşların sınıf faydaları üze- I 
rine Parti kurumlarına mani hükümleri Ceza ka- 1 
nuııundan kaldırırken diğer taraftan kökü dı
şarıda olan yabancı aleti cemiyet ve partilerin te
şekkül ve memlekette faaliyetlerine engel ola
cak hükümleri sağlamak maksadiyle tanzim 
edildiği anlaşılarak müzakereye değeri oybirli
ğiyle kararlaştırıldıktan sonra maddelerin in
celenmesine geçildi. 

141 nci maddedeki değişikliklerin 4 ncü fık
ranın 2 nci fıkra olarak yazılmasından ve mem
lekette normal yollardan gayelerine yürüyecek 
partilerin teşekküllerine engel olmamak üzere 
ikinci fıkrada yazılı, »cemiyetin sayasî ve huku
kî nizamını kaldırmanın cürüm olmasını (Zor) 
unsurunun mevcudiyetine bağlanmasından ve 
normal kanun yollariyle dahi dokunulamryacak 
nizamların neler olduğunu göstermek ve de
mokrasinin en ileri şekli olan Cumhurieyti koru
mak maksadiyle de beşinci fıkrada bu yolda 
açıklama yapılmasından ve bu değişiklikler 
gereği 142 nei maddede bazı düzeltmelerden iba
ret olduğu anlaşdraıştM\ 

141 nci maddenin birinci: fıkra* • muhtevası, 
memleket içinde içtimai bir zümrenin diğer 
zümrelere tahakkümüne veya bunları ortadan 
kaldırmasına veya memleket dâhilinde teşek
kül etmiş iktisadi veya içtimai nizamları yık
masına velev kanun yoluyla olsa da meydan 
bırakınlyacak hükümlerdir. Görülüyor ki mem
lekette bir zümrenin diktatörlüğüne meydan 
verilmemekle bir taraftan çok partili demok
rasi esaslarının korunduğu ve diğer taraftan 
da yokluğu memleket bünyesinde sarsıntı hu
sule getirecek nizamların da korunması sağ
landığı cihetle bu fıkra ve bir ikinci fıkra ek
lenmekle iki fıkradaki fiillerin zorla yapılması 
halinde cezayı çoğaltan üçüncü fıkra olarak 
yazılan fıkra aynen kabul olunmuştur. 

Cemiyetler Kanununun değiştirilmesinde gü
dülen amaç memlekette müteaddit partilere 
en liberal demokratik esaslar dâhilinde yer ver
mektir. Partilerin ise, memleket idaresinde bir
birinden farklı muayyen noktai nazarları ola
cağı tabiidir. Aksi halin tasavvuru parti taad
düdünün manasızlığını gerektirir. Her parti 
memleket idaresindeki noktai nazarını tahak
kuk ettirmek için hiç, şüphe yok kanun yolla
riyle cemiyetin siyasi ve hukuki nizamlarında 
değişiklikler yapmağa çalışacaklardır. Bu ça
lışmalar zor unsuruna mukarin olmadıkça el
bette ki cürüm sayılmamak icabeder. Aksi hal
de partilerin gayelerine erişmek için normal 
kanun yollarından değil yürümelerine, hattâ 
teşekküllerine bile imkân bırakılmamış olur. 
Bunun için üçüncü fıkraya eklenen zor unsu-

(İ3; Sayısı: 171) 



runun yerinde- olduğu KomisysfiEumuzca da uy
gun . görülmüştür. 

Ancak .kanun. yollarımdan yüriiyeeekr.yapıcı 
partilerin teşekküllerine mâni hükümlere yer 
bnrakttamak1 üzere^ vücudu zaruri görülen (Zor . 
unsurunun), gayesi cemiyetlerin siyasi v«rhü* 
kuki nizamını devirmekten ibaret ve» bu yıkı
cı gayesine erimek .için zor kullanmak, esasen 
bünyesi icabı.bulunan ve fakat teşekkülünü sağ» 
lamak üzere sureti haktan görülen anarşist par
tilerin, memlekette teşekküllerine meydan bı
rakmamak, için; (z«r) olmaksızın; .dahi ̂ cemiyetin.. 
siyasi ve hukuki nizamlarını-toptan yokedeeek 
yıkacak teşekküllerin cezalandırılması sağlan
mak üzere yeniden yazılan fıkra ikinci fıkra o-
larak 141 nci maddeye eklenmiş ve tasarıdaki 
üçüncü fıkra'dördüncü fıkra: olarak aynen bıra
kılmıştır. 

Bu değişiklikler gereği, olarak-6 nci f i t a d a 
bazı düzeltmeler müstesna diğer fıkralara, do
kunulmamıştır 

142- nci madde değişikliklerine* gelince yu

karıda arzolunan değişiklikler icabı düzeltmeler 
bazı\ kelime. değişikükleımdenv ibadet bufaınmaş* 
tur. 

Yüksek Meclise arzolunmak üzere tasan ilişik 
olarak Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Ru rapor sözcüsü Kâtip 
Kayseri izmir Manisa 
R. Ötsoy E." Oran F. TTslü 
Antalya Balıkesir Bursa 
N.1 Altsoy O. 'W.'Bttrcu A. Akgftç 

Denizli. Denizli 
H. Günver N. Küçûka 

Erzincan Kastamonu Kastamonu 
A. Fırat A. Bİrikaya. F. Ecevit 
Kayseri Kocaeli Kionya 
C. Tüzel 8. Artel R. KmagüÜe 

Mardin Rize 
E. Ergin S. A* B&lemre 

Sinob IMa 
O. Aiayn K. B&rker 

(.(S.SayiMy: 17I-) 



HÜKÜM3ETÎN TEKLÎFÎ 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

M^DDE 1. — T. C. Kanununun 141 ve 142 
nci maddeleri aşağıda gösterildiği gibi değişti
rilmiştir : 

Madde 141. — Memleket dâhilinde içtimai 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
tesis etmeğe veya içtimai bir zümreyi ortadan 
kaldırmağa veya memleket dâhilinde teşekkül 
etmiş iktisadi veya içtimai nizamları devirme
ğe matuf cemiyetleri tesis, teşkil, tanzim ve
ya sevk ve idare eden kimse iki yıldan beş yıla 
kadar ağır hapis cezasiyle- cezalandırılır. 

Maksada varmak için şiddet kullanmakta 
istihdaf edilmiş ise verilecek ceza beş yıldan 
on iki yıla kadar ağır hapistir. 

Memleket dâhilinde cemiyetin siyasi veya 
hukuki herhangi bir nizamını zorla ortadan 
kaldırmak gayesiyle cemiyet tesis, teşkil, tan
zim veya sevk ve idare eden kimseye beş yıl
dan on iki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Gayesi Cumhuriyetçiliğe aykırı veya millî 
hissiyatı sarsmaya veya zayıflatmaya matuf 
cemiyetleri tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve 
idare eden kimse bir yıldan üç yıla kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Bu cemiyetlere iştirak eden kimse altı ay
dan iki yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lır. ikinci fıkrada yazılı halde ceza bir yıl
dan üç yıla kadar ağır hapistir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı 
cemiyetleri sahte nam altında veya muvazaa 
şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tan
zim veya sevk ve idare edenler hakkında veri
lecek cezalar üçte birden eksik olmamak üzere 
artırılır. 

Madde 142. — Memleket dâhilinde içtimai 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
tesis etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan 
kaldırmak yahut memleket dâhilinde teşekkül 
etmiş iktisadi veya içtimai nizamları devirmek 

( S. Say 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddeleri aşağıda yazıldığı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 141. '— Memleket içinde, içtimai bir 
zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis 
etmeğe veya içtimai bir zümreyi ortadan kaldır-
mıya veya memleket içinde teşekkül etmiş ikti
sadi veya içtimai nizamları devirmiye matuf 
cemiyetler tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve ida
re eden kimse iki yıldan beş yıla kadar ağır ha
pis cezasiyle cezalnadırılır. 

Memleket içinde, cemiyetin siyasi veya hu
kuki herhangi bir nizamını devirmek amaciyle 
yıkıcı cemiyetler tesis, teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden kimse iki yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Bu maksatlara varmak için şiddet kullanıl
mak ta istihdafedilmiş ise veya zor kullanılmış 
ise verilecek ceza beş yıldan on iki yıla kadar 
ağır hapistir. 

Memleket içinde, cemiyetin siyasi veya hu
kuki herhangi bir nizamını zorla değiştirmek 
gayesiyle cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden kimse beş yıldan on iki yıla kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Gayesi Cumhuriyetçiliğe aykırı veya millî 
hissiyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf ce
miyetleri tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
ede kimse bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

Bu cemiyetlere iştirak eden kîmise altr ayden 
iki yıla kadar hapis cezasiyle celandırılır. İkin
ci ve dördüncü fıkralarda yazılı hallerde ceza 
bir yrldan üç yıla kadar ağır hapistir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı 
cemiyetleri sahte nam altında veya muvazaa 
şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim 
veya sevk ve idare edenler hakkında verilecek 
cezalar üçte birden eksik olmamak üzere arttı
rılır. 

Madde 142. — Memleket içinde içtimai bir 
zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü te
sis etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan kal
dırmak yahut memleket içinde teşekkül etmiş 
iktisadi veya içtimai nizamları devirmek veya si-

va; 171) 
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Hti. 

için propaganda yapan kimse altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Propaganda, yukarıki fıkrada yazılı hare
ketleri şiddet kullanarak elde etmeğe mâtüf 
bulunduğu takdirde verilecek ceza beş yıla ka
dar ağır hapistir. 

Memleket dâhilinde cemiyetin siyasi veya 
hukuki herhangi bir nizamını zorla yıkmak için 
propaganda yapan kimse beş yıla kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Cumhuriyetçiliği veya millî hissiyatı sars
mak veya zayıflatmak için propaganda yapan 
kimse altı aydan iki yıla kadar hapis ceza
siyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri medih ve 
istihsan eden kimse de aynı cezaya çarptırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakam 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Goşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. Ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hümi Uran 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

A<LK. 

yas i; veya hukuki nizamları yıkmak için propa
ganda yapan kimse altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezasile cezalandırılır. 

Propaganda, yukarıdaki fıkrada yazılı hare
ketleri şiddet kullanarak elde etmeğe matuf 
bulunduğu takdirde yerilecek ceza beş yıla ka
dar ağir hapistir. 

Memleket içinde cemiyetin siyasi veya huku
ki herhangi bir nizamını zorla yıkmak için 
propaganda yapan kimse beş yıla yadar ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Cumhuriyetçiliği veya millî hissiyatı sars
mak veya zayıflatmak için poropaganda yapan 
kimse altı aydan iki yıla ka*dar hapis cezasi
le cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiilleri öven veya iyi 
gördüğünü söyliyen kimse de aynı cezaya çarp
tırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

- M - * • * -**• 
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S.Sayısı: |72 
Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki kanunun 
3577 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/609) 

T.C. \ 
Başbakanlık ^1 1V 

Muamelât Genel Müdürlüğü i 
Tetkik Müdürlüğü - - - - - -

Sayı: 71 - 568 6/1370 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Kitaplıkları Döner Sermyesi hakkındaki 2133 sayılı kanunun 3577 saydı kanunla 
değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkmda Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim, 

Başbakan 
Y Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılacak okul kitaplarının vaktinde yetiştirilmesini sağlamak 
üzere gerekli ödeneği zamanında el altmda bulundurabilmek için 2133 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi ile Devlet Kitapları mütedavil sermayesi adına Millî Bankalardan birinde 350 000 li
raya kadar hesabıcariler açtırmak için Maliye Bakanlığına üç yıl süre ile yetki verilmiştir. Son
radan bu yetkinin 1945 malî yılı sonuna kadar uzatılması ve kredi miktarmm 500 000 liraya çı
karılması da 3577 sayılı kanunla kabul edilmişti. 

Olağanüstü hallerin devamı ve son yıllardaki ilk öğretimin geliştirilmesi için alman tedbir
lerin sonucu olarak öğrenci sayısının hemen bir misli artmış olması bu yetkinin hem uzatılma^ 
sini hem de İkinci Dünya Savaşı dolayısiyle yükselmiş olan fiyat ve işçilik ücretleri sebebiyle 
kredi miktarmm artırılmasını gerektirdiğinden ilişik kanun tasarısının teklifine zaruret görül
müştür, 

30 . V . 1946 



/ ^ \ ' • • * • - . ' Millî Eğitim Komisyonu raporu 

"~ T.B.M.M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

KararIf0,1i ^ . r ı- t :- , 

5 . 77 . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Kitapları JDön^r Sermayesi hakkında
ki 2133 sayılı kanunun 3577 sayılf kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak 
Bakanlar Kurulunun 29 . V . 1946 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanılğı tem
silcileri hazır bulundukları halde incelendi ve 
görüşüldü. 

Tasarının amacı; okulların ders kitapları ih
tiyacını karşılamak için tesis edilmiş bulunan 
Devlet kitapları döner sermayesi adına Millî Ban
kalardan 1945 yılı sonuna kadar ve. 500 bin li
raya kadar cari hesaplar açtırabilmek hususunda 
2133 ve 3577 sayılı kanunlarla Hükümete sağ
lanmış olan yetkinin 1950 yılma kadar uzatıl

ması ve bir milyon liraya kadar yükseltilme
sidir. 

ihtiyaçların artması böyle bir tedbiri zaruri 
kıldığından tasarının birinci maddenin başın
daki yalnız kelimesi kaldırılmak suretiyle aynen 
kabulü uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere saygılarımızla Yüksek Başkanlığa 
sunarız. 
Millî Eğitim Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Manisa Sivas Urfa 
R. N. Edgüer R. Ş. Sirer S.K. Yetkin 

Bingöl Diyarbakır 
T. Banguoğlu O. Ocak 

Ankara 
B. Baykan 

izmir 
E, Çınar 

Kastamonu 
T, Taskıran 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/609 
Karar No. 121 

Yüksek Başkanlığa 

8 .VI: 1946 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkında
ki 2133 sayılı kanunun 3577 sayılı kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 
Başbakanlığın 3.0 . V . 1946 tarih ve 6/1370 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Komisyonumuza tevdi buyurulmakla 
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte ve 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarının yetkili 
temsilcileri hazır oldukları halde okundu ve 
incelendi. 

Tasarı, okul kitaplarının bastırılması için 
Millî Eğitim Bakanlığına evvelce verilen ve 
3377 sayılı kanunla süresi uzatılan, millî ban
kalar nezdinde carihesaplar açtırmak yetki

sinin 1950 yılının sonuna kadar.uzatılmasını ve 
açtırılan carihesaplar yekûnunun da beş yüz 
bin liradan bir milyon liraya çıkarılmasını sağ
lamak amaciyle hazırlanmıştır. 

Değişen şartlar muvacehesinde, beş yüz 
bin liradan ibaret olan döner sermayenin bir 
milyon liraya çıkarılması ve sürenin uzatılma
sı Komisyonumuzca da esas itibariyle uygun 
görülmüştür. 3577 sayılı kanunla kabul edil
miş olan sürenin bitiş tarihi ile bu tasarının 
Kamutayca onanrp yayınlanması tarihine ka
dar geçecek olan zamanın açıkta kalmamasını 
temin maksadiyle maddeye bir tarih ilâvesi za
ruri görülmüş ve Hükümet tasarısındaki «yal
nız kelimesi» okul kitaplarına tahsis gayesini 

( S . Sayısı: 172) 



açılda^Mtibmyle. %&a&şörüj^kyelden 
yazılmıştır. 

JŞaşf^ da kısaltılmak, sure^yle tekrar ka
leme alınan,.tasalı ivedilikle müzakere edijme-
si dileğiyle ^ajûıutayın. onayana arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunultjr. 

Başkan Şögcü Ip#P , 
Tpkad Bize, İstanbul 

H. N', Kçşjnir T, B,Baltck F. öymm 

Aydm 
R. Alpman 
Eskişehir 
Y. Ahudan 

îsp&rta, 
Mr Karağeç 

Kayseri 
F. Baysal 
Samsun 

M. A. Yörüktr 

3flrdWr 
Ş. Engineri 

Giresun 
Mt Akkaya 

ÎSt&nbul 
/ . B: Üîkmen 

Manisa 
F. Kurdçğlu... 

Trafon 
M, 8, 4wwm 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
4ı Sayar 

îzmir 
MvMrsü 
Mardin 

B. Erten 
Urfa 

E, Tekeli 

(S*ŞffO^ : î») ; ; , 



ffr~~ ! HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki 
2133 sayılı kanunun 3577 sayılı kanunla değiş
tirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet kitapları döner serma
yesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 2133 sa
yılı kanunun 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sayılı 
kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Madde 4. — Yalnız Millî Eğitim Bakanlı-
ğmce bastırılacak okul kitaplarını giderlerine 
karşılık olmak üzere Devlet kitapları döner ser
mayesi adına bu sermaye gelir ve kazançların
dan kapatılmak ve 1950 yılı sonuna kadar geçer
li olmak üzere millî bankalarda en çok bir mil
yon liraya kadar carihesaplar açtırmıya Maliye 
Bakanı yetkilidir.» 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
E. Süha 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkun 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cehesoy 

Çalışma Bakanı 
S Dr, S. Irmak 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

Maliye ve Millî 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Tiran 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakam 

R. Karadeniz 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİ-
RIŞI 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı kanunun 3577 sayılı kanunla değiştirilen 4 

ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Döner Serma
yesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 2133 
sayılı kanunun 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sayı
lı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Milli Eğitim Bakanlığınca bas
tırılacak okul kitaplarının giderlerine karşılık 
olamak üzere Devlet kitapları Döner sermayesi 
adına bu sermaye gelir ve kazançlarından kapa
tılmak ve 1950 yılı sonuna kadar geçerli olmak 
üzere Milli Bankalarda en çok bir milyon lira
ya kadar carihesaplar açılmağa Maliye Baka
nı yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S . Sayar: 172) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ I 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Döner Ser
mayesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 2133 | 
sayılı kanunun 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sa
yılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağı
da yazlıı şekilde değiştirilmiştir: 

Yalnız Millî Eğitim Bakanlığınca bastırı
lacak okul kitaplarının giderlerine karşılık ol
mak üzere Devlet kitapları' döner sermayesi 
adına bu sermaye gelir ve kazançlarından 
kapatılmak ve 1 Haziran 1946 tarihinden baş-
lryarak 1950 yılı sonuna kadar geçerli olmak | 
üzere Millî Bankalarda en çok bir milyon lira
ya kadar carihesaplar açtırmağa Maliye Ba
kanı yetkilidir. i 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 172 ) 





S. Sayısı : | 78 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile İda
reci Üyeler Kurulnnun, Büyük Millet Meclisi 1946 yılı 
Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1/618,2108) 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
m ı (1/B18) 

T. C. 
Başbakanlık ' 

Muamelât Genel Müdürlüğü . 6 . VI . 1946 
Tetkik Müdürlüğü . . . . * - , ~ . 

Sayı : 71 - 591, 6/1466 
Büyük Millet MecKsi Başkanlığına 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . VI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği cetvel ile birlikte sunulduğunu arzederim. 

ı v - Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Eklenen 
B. M. lira 

Madde: 1 !>j 
Devlet borçlan 

504 200 000 Bu tertibe bütçelerin hazırlanması sırasında konulan ödenek, ilamlı borç
ların her yıl miktar ve tutarları mütehavvil olduğundan, kesin bir hesaba 
istinat edememektedir. 1946 yılı bütçesine konulmuş olan ödenek tamamen 
harcanmış olduğundan, halen ödenmesi lâzımgelen hükümlü borçlarla ileri 
de çıkması muhtemel olanlar için bu miktar ödenek ilâvesine zaruret hasıl 
olmuştur. 

Mütt Eğitim Bakanlığı r^7Z 

570 5 000 Kabil'deki Türk Lisesine yardım maksadiyle bu tertibe konulan (5 000) 
lira Afganistan Büyük Elçiliğimize gönderilmiştir. Ayni maksatla 1945 yılı 
bütçesine konulan (5 000) lira, ödemeğe ilişkin bazı formalitelerin gecikme
si ve bütçe yılınm sona ermesi yüzünden gönderilememişti. Birçok yabancı 
elçilerin çocuklarının da okuduğu ve müşkül durumda bulunduğu öğreni
len bu okula, geçen sene yapdamryan yardımm bu sene ilâveten (5 000) 
lira gödnerilmek suretiyle telâfisi düşünülmüştür. 



— 2 — 

B. 
Bkleüen 

lira 

762 200 000 Mısır'da bir yıla yakın bir zamandır sığır vebası hüküm sürmektedir. Men
şei andan, Erifer* ve OSabesistan olan bu hastalığınMısır yolu ile, Yunanis
tan ve İ talya 'ya da sirayet ettiği öğrenilmiştir. Bültenler dört ay teahhür-
le geldiği için, bütçenin hazırlanması sırasında Mısır'da veba olduğu öğre-
nilememiş ve büt$e ödenekleri normal şartlara göre konulmuş, olduğundan, 
yeni vaziyet ve alınması lâzjn^filen tedbir kaa*şısınçla bu ödenekle ihtiyacın 
tamamen karşılanmasına imkân kalmamıştır. Vakit geçmeden a§ı ve serum 
imalâtına büyük ölçüde başlanarak serum hayvanları mubayaasını, naklini, 
iaşesini ve elde edilecek serumların her türlü masraflarını karşılayabilmek 
üzere bu bölüme ek ödenek alınmasına mecburiyet hasıl olmuştur. 

Madde: 2 
İçişleri Bakmlığt 

317 2 500 000 Milletvekilleri seçiminin yenilenmesi için yapılması gereken masraflar, ve
rilecek ücretler karşılanacaktır. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağU (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasi hakkında kanun 
tasarısı •'*"'*' Y" v • •4-->^-w*, • 

MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bölüm
lerine (405 000) lira ek ödenek verilmiştir. . 

MADDE 2. —- 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin içişleri Bakanlığı kısmın
da (Milletvekili seçimi her türlü giderleri) adiyle yenden açılan 317 nci bölüme (2 500 000) lira 
olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Ticaret Bakanı 
72. Karadeniz 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Çalışma Bakanı 
Dr, S. Irmak 

içişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Tarım Bakanı 
Ş. B. Ratipoğlu 

( S. Sayım : 178 ) 



Eklenen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

Devlet borçlan 
504 üükaıe bağlı borçlar 200 000 

Mül% Eğitim Bakanhğt 
570 Yabancı memleketlerdeki Türk özel okullarına yardım 5 000 

Barmı Bakanlığı 
762 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji evi ve serum 

kurumları ve lâböratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri 
1 Genel giderler 35 000 
2 Bakteriyoloji ve serum kurumları ve lâboratuvarları 120 000 
4 Veteriner gereç ambarı 15 000 
5 Geçici görev yolluğu .5 000 
6 Taşıt giderleri 25 000 

Bölüm toplamı 200 000 

GENEL TOPLAM 405 000 

idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
iair kanun teklifi (2/108) 

ITMksek Başkanca 

10 . VI . 1946 günü Büyük Millet Meclisi Umumi Toplantısında, milletvekilleri seçiminin ye
nilenmesine karar verilmesinden dolayı yeniden seçilecek olanların Ağustos 1946 tarihinden iti
baren Aralık ayı sonuna kadar tahakkuk edecek ödenekleriyle geçici tazminat ve yolluklarına 
verilmesi icabeden paraların karşılığı olarak 1946 yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinde yeter mik
tarda ödenek mevcut olmadığından bunun sağlanması için üyelere verilecek ödeneklerle evvelce 
1946 yılı içinde yapılan kısmi seçimde milletvekili olan iki zatın geçici tazminat ve yollukları 
ve millî saraylardaki eşyanın evvelce gönderildiği yerlerden getirilerek tekrar yerlerine konul
ması ve bunlardan başka Cumhurbaşkanlığı Çankaya köşkündeki çatı kısımlarının bozulmuş bu
lunması sebebiyle yaptırılan keşif evrakına göre gerekli giderler karşılığı olarak 1946 yılı Bü
yük Millet Meclisi bütçesinin bağlı cetveldeki bölüm ve maddelerine 2 820 072 lira ödenek eklen
mesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
M. öker H. Bayrak 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

MADRE 1. — 1946 yıla Büyük Millet Meclisi bütçesinin bağlı cetvelde yazılı bölüm ve madde* 
lerine 2 820*072 fira eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun Büy^ük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

(& : Sağana 1TB) 



Üye ödeneği 
Geçici Tazminat 
Üyelerin yollukları 
Genel giderler 
Yapı ve onarma işleri 

İdareci Üyeler Kurutunun teklifine bağlı 
CETVEL 

Bölüm 

i 

Top: 

1 
2 
3 

12 
23 

lam 

Madde 

2 
1 
1 
1 

Lira 

1 656 000 
241 072 
723 000 
50 000 

150 000 

2 820 072 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/618 - 2/108 
Karar No, 123 

11 .VI. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

1946 yılı Bütçe Knaunununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ma
liye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
6 . VI . 1946 tarihli ve 6/1466 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun taasarısı ile aynı 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmımda değişik
lik yapılması hakkında idareci Üyeler tarafın
dan yapılan kanun teklifi komisyonumuza hava
le edilmekle idareci Üye Muttalip öker (Ma
latya) ve Maliye Bakanlığı adma Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü huzurlariyle ve her iki 
tasarı birleştirilmek suretylie incelenip görüşül
dü. 

Tasarının; tek dereceli seçimin gerektirdiği 
giderderin temini, ilamlı borçlar için bütçeye ko
nan paranın yetişmemesi, Kabil'deki Türk lisesi
ne gereken yardımın yapılması, cenup sınırla
rımızı tehdit etmekte olan sığır vebasiyle savaş 
için ödenek verilmesi gibi çok acele giderlerin 
sağlanması maksatlariyle hazırlandığı; idareci 
Üyelerin teklifinin, yeniden seçilecek Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını 
ve diğer bazı âcil Meclis gidererini karşılamak 
üzere teklif edildiği yapılan incelemelerden an
laşılmış ve komisyonumuzca da tasarı ve teklif 
yerinde görülmüştür. 

Görüşme sırasında, îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununda değişen esaslara göre yeniden seçile
cek il genel meclisleri seçim giderlerine har
canmak üzere özel idarelere bir milyon liralık 

yardım yapılması, mülga Düüyunu Umumiye 
Meclisi ile hesaplaşmak ve satın alınıp mahalle
rinde bırakılan Devlet tahvillerini mahallinde 
imha etmek üzere gideceklerin yollukları için 
Maliye bütçesine 30 000 liralık ödenek konul
ması ve Gümrük ve Tekel Müfettişleri yollukla
rına 13 000 lira eklenmesi Hükümetçe teklif 
edilmiş; komisyonumuz, bu ödeneklerin gerek
çelerini de yerinde görerek tasarıya eklenmesi
ni kabul etmiştir. 

Bu ödeneklerin gelir fazlasından karşılana
cağı yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Yııkarıki izahlara göre yeniden kaleme alı
nan tasarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Tokad 

// . N. Keşmir 
Balıkesir 

S. örge evren 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

. M. Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Urfa 
E. Tekeli 

Sözcü 
Rize 

T. B. Balta 
Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Giresun 
A. Sayar 
istanbul 

/. II. Ülkmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

Kâtip 
istanbul 
F. öymen 
Eskişehir 

Y. Abadan 
Hatay 

H. Selçuk 
izmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Trabzon 

M. A. Yörüker 3f. S. Anamur 
Yozgad 

A. Sungur 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN BE&lŞTtRÎŞÎ 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe kanununa bağ
lı «A» işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı bölümlerine (3 268 072) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe kanununa bağ
lı «A» işaretli cetvelde yeniden açılan ilişik 

(2) sayılı cetvelde yazılı bölümleri (3 500 000) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. • — Bu kanunu Maliyee Bakanı 
yürütür. 

B. M. 

12 

23 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cefoetter 

CETVEL [1] 

ödeneğin çeşidi 

BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ 
ödenekler 

2 Üye ödeneği 

Geçici tazminat ve denetçi ücreti 
1 Geçici tazminat 

Yolluklar 
1 Üyelerin yolluğu 

Millî Saraylar giderleri 
1 Genel giderler 

Yapı ve onarma işleri 

Lira 

1 656 000 

241 072 

723 000 

50 000 

150 000 

MALİYE BAKANLIĞI 

418 Yolluklar 
4 Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler ve memurlar yolluğu 30 000 

DEVLET BORÇLARI 

504 Hükme bağlı borçlar 200 000 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

570 Yabancı memleketlerdeki Türk özel okullarına yardım 5 000 
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k ödeneğin çeşidi Ura 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Yolluklar 
3 Müfettişler yolluğu 13 000 

; l & TARIM BAKANLIĞI 

Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji evi ve serum ku
rumları ve lâboratuvar kurma ve yöneetim işleri giderleri 

1 Genel ggiderler 
2 Bakteriyoloji ve serum kurumları ve lâboratuvarlan 
4 Veteriner gereç anbarı 
5 Geçici görev yolluğu 
6 Taşıt giderleri 

CETVEL [2] 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Milletvekili seçimi her türlü giderderi 

MALİYE BAKANLIĞI 

îl Genel Meclisi seçimleri için özel idarelere yardım 

Bölüm toplamı 

35 000 
120 000 
15 000 
5 000 
25 000 

200 000 

GENEL TOPLAM 3 268 072 

2 500 000 

1 000 000 

TOPLAM 3 500 000 

«W» M 

.(& Sayan: İ fa ) 


