
DÖNEM : Vltl CÎLT : 15 TOPLANTI : 8 

T. B. M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 

Otuz dokuzuncu Birleşim 

31.1.1949 Pazartesi 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 302 
2. — Havale edilen kâğıtlar 802 ' 
a — Yoklama 303 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları SOS 
1. — Yol ve Lüks Vergisi Kanunu tasarı

ları ile Kazanç Vergisi Kanununa ek Ka
nun tasarısının geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/309) 303 

5. — Görüşülen işler 303 
1. — Koçarlı Bucağına bağlı Çallısağır 

Köyünden Ali oğlu Mehmet Sökeli 'nin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/305) 303 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, çok çocuklu hâkimlere verile
cek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
3253 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/143) 303:304 | 

Sayft 
3. — Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık 

Kurulunun resmî alâmet, mühür, ad ve ad 
kısaltmasının bu kurulun rızası olmaksızın 
kullanılmasını önlemek üzere Türk Ceza 
Kanununun 253 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/457) 304 

4. — Eczanesi bulunmıyan yerlerde ec
zane açarak beş yıl süre ile çalışanların ar
zu ettikleri yerlerde eczane açabilmeleri için 
eczacılar ve eczaneler hakkındaki 964 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (1/459) 304:308 

6. — Sorular ve cevaplar 309 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah-

med Veziroğlu'nun Çıldır İlce merkeziyle 
köyleri halkından zaruret içinde bulunan
lara yardım yapılıp yapılmadığına dair 
olan sorusu ve Başbakan Şemsettin Günal-
tay'm yazılı cevabı 309 



1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu tasarısını görüşmekte olan Geçici Komisyona 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonundan da 
üç üyenin katılması münasip görüldü. 

Feyzi Tosun'un maaşına dair olan Dilekçe 
Komisyonu raporu kabul olundu. 

1949 yılı Şubat ayma ait Geçici Bütçe Kanunu 
tasarısı ile; 

Ankara Üniversitesi; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Ge

nel Müdürlüğü; 
Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Ge

nel Müdürlüğü; 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
İstanbul Üniversitesi; 
İstanbul Teknik Üniversitesi; 
Orman Genel Müdürlüğü; 

Posta,. Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü; 

Tekel Genel Müdürlüğü; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Şubat 

ayına ait Geçici Bütçe kanunları kabul olundu. 
Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım para-

lariyle ikramiye hakkındaki Kanunun kaldırıl
masına dair olan kanun teklifi ile; 

Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasansmın gö
rüşülmesi gelecek Birleşime bırakıldı. 

31 . I . 1949 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel C. Aksu 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

Sorular 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, 
Memurin Kanunu tasansına dair olan sözlü soru 
önergesi İçişleri Bakanlığına (6/256); 

Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Antal
ya İlinde yetiştirilen pamuk mahsulü hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğına (6/257); 

Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç 'in, Ordu 
Hususi Lisesi hakkındaki sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına (6/259); 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğiu'nun, 
Akşehir İlçesinin Gökpınar mevkiine yerleştirilen 
göçmenlere dair olan sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir (6/258). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Benzinden alınacak Yol Vergisi hakkın

da kanun tasarısı (1/504) (Ticaret, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlanna); 

Tezkere 
2. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'uı Mil

letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/310) (Anaya

sa ve Adalet Komisyonlanndan kurulan Karma 
Komisyona); 

Rapor 
3. — Çakmak ve suni çakmak taşının tekel 

konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin Güm
rük resimlerinde değişiklik yapılmasına dair kar 
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Ko-
misyonlan raporlan (1/458) (Gündeme). 



B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz (Trabzon) 
KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, yoklama | yapacağız. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Yoî[l] ve Lüks Vergisi Kanunu tasa
rıları ile Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun ta
sarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (3/309) 

BAŞKAN — Yol, Lüks Vergi tasarısı ile Ka
zanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasarısının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi var
dır okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I, 26 . XI . 1948 tarihli ve 6/3578, 6/3580 

ve 71/1196 sayılı yazılarımızla sunulmuş olan 
Yol Vergisi, Kazanç Vergisi Kanununa ek ve 
Lüks Vergisi Kanunu tasarılarının geri gönde-

1. — Koçarlı Bucağına bağlı Çallısağır Ko
yundan Alioğlu Mehmet Sökeli'nin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/305) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Adalet Komisyonunun 
raporu kabul edilmiştir. 

2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şunsel'in, çok çocuklu hâkimlere verilecek yar-

[1] 83 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 91 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

rilmesine müsaade Duyurulmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Bunlardan Lüks Vergisi henüz 
gündeme alınmamıştır, bunu Hükümet geri isti
yor veriyoruz. 

Diğer iki tasarı gündeme alındığı için ancak 
kararınızla verilecektir. 

Yol Vergisi tasarısının geri verilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasarısı
nın geri verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

dım paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayı
lı Kanunun kaldırılmasına dair Kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/143) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

ADALT BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; çok çocuklu hâkimle
re verilecek olan paralara ait kanunun ilgası 
mevzuubahistir. Bu hususta Feridun Fikri arka
daşımızın teklifi ile Hükümetimiz tamamen 
mutabıktır. Esasında Hükümetin de bu yolda 
Yüksek Meclise evvelce sunmuş olduğu bir lâ
yiha vardır. Bu lâyiha Bütçe Komisyonunda 

[1] 90 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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konuşulmaktadır. Orada halen birikmiş olan 
100 bin lira civarındaki meblâğ hakkında da 
teklifler vardır. Tensip buyurursanız Bütçe Ko
misyonu bir iki gün içinde o tasarıyı halletsin, 
ikisinin birden burada müzakeresi yapılırsa da
ha muvafık olacağı kanaatindeyim. (Doğru 
doğru sesleri). 

BAŞKAN — Efendim; Adalet Bakanı, tasa
rının Bütçe Komisyonuna gitmesini teklif edi
yor, bu hususta başka söz istiyen var mı? 

OSMAN NURt KÖNÎ (İstanbul) — Bir de
fa konuşmadan evvel bir noktaya ilişmek iste
rim. 

* Bir kere o karar mucibince Kânunuevvelde 
kesilmiş birtakım paralar vardır. Bunlar vezne
ye girmemiştir. Yarın Şubatta da kesilecek pa

h a l a r vardır. Bunlar açıktadır. Binaenaleyh her 
iki tasarının birleşmesi muvafık olur. Ondan 
sonra konuşuruz. Bendeniz bu mütalâadayım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; bu teklifimle çok çocuklu hâkimlerin 
ikramiyesi kanununun kaldırılmasını istiyorum. 
Hükümet zaten önce bir tasarı teklif etmiştir, 
o tasarı iki maddeyi ihtiva etmektedir. Bunlar
dan birisi, bu kanunun kaldırılması, ikincisi de 
teraküm etmiş olan paraların nereye sarfedile-
ceği hakkındadır. O tasarı Adalet Komisyonun
da bir hayli işlenmiş ve kabul edilerek Bütçe 
Komisyonuna gitmiştir. Şimdi bendenizin asıl 
maksadım, bu işin biran evvel intacını temin et
mektir. Bakanın ve arkadaşların izhar ettiği te
mayülü ben de izhar ederim. Bütçe çıkmadan 
evvel bunu intaç ederek Yüksek Huzurunuza 
getirilmesini Ve işin biran evvel intaç edilmesi
ni rica ederim. 

BAŞKAN — Tasarının Bütçe Komisyonuna 
verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Tasa
rının Bütçe Komisyonuna verilmesi kabul edil
miştir. 

3.— Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kuru
lunun resmî alâmet, mühür, ad ve ad kısaltması
nın bu kurulun rızası olmaksızın kullanılmasını 
önlemek üzere Türk Ceza Kanununun 253 ncü 
ynaddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Ko
misyonları raporları (1/457) [1] 

[1] 89 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

, 1949 O : 1 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1. I I I . 1926 tarihli ve 765 sa
yılı Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine 
aşağıdaki fikra eklenmiştir: 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kurulu
nun resmî mühür ve damgası ile dünya yuvar
lağı üzerine resmedilmiş iki defne dalı orta
sındaki eskülâp sembolünden ibaret alâmetinin 
ve (Dünya Sağlık Kurulu) adının ve bu adın 
ilk harflerinden müşekkel kısaltmanın ticaret 
veya herhangi bir menfaat kasdiyle, herhangi 
bir ticaret ve sanayi müessesesi veya bir kimse 
tarafından, işbu kurulun rızası olmaksızın, 
kullanılması, herhangi bir matbua veya evrak 
ve eşya üzerine konması veya temsil ve teces-
süm ettirilmesi yasaktır. Buna aykırı hareket 
edenler üç; aya kadar hapis veya beş liradan 
yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır, 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Emtiyenler.. Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. •— Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

4. — Eczanesi bulunmıyan yerlerde eczane 
açarak beş yıl süre ile çalışanların arzu ettikleri 
yerlerde eczane açabilmeleri için Eczacılar ve ec
zaneler hakkndaki 964 sayılı Kanuna bir madde 
ekenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu raporu (1/459) [1] 

[1] 92 sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır. 

m 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 

var mı? 
Dr. MlTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Bu 

gün huzurunuza getirilen kanun tasarısının 
maksat ve muhtevası üzerinde görüşmeden ev
vel müsaade buyurursanız bu tasarının getiril
mesine saik olan ve 21 sene evvel kabul olunan 
bir kanundan behsetmek istiyorum: 

Yüksek malûmlarıdır ki; memleketimizin 
czanesiz kasaba ve şehirlerinde eczane tesisine 
medar olmak üzere 1927 yılında 946 sayılı bir 
kanun tedvin edilerek her on bin nüfusa bir ec
zane isabet etmek kaydiyle eczane açmak keyfi
yeti tahdit edilmiş ve bu sayede bilhassa İstan
bul'da gruplaşmış olan eczanelerin diğer vilâ
yet ve kasabalarımıza intikali çareleri göz önü-
no alınmıştı. Filvaki o sıralarda Türkiye'de 
mevcut eczanelerin yarıdan fazlası da İstanbul'
da toplanmış vaziyette idi. 

Bugün; aradan 21 sene gibi uzun bir devre 
geçmiş olmasına rağmen Türkiye'de mevcut ec
zanelerin yekûnunda bariz bir değişme olmadı
ğı gibi İstanbul'daki, mevzuubahis, eczane kesa
feti de ancak Ankara ve İzmir gibi iki şehrimi
zin nam ve hesabına seyrelmiş, diğer vilâyet ve 
kaza merkezlerimiz bundan hissement olama
mışlardır. Hakikaten bugün İzmir'de 45 ve İs
tanbul'da da. 150 eczane olmasına rağmen beş 
vilâyetimizde 270 küsur kazamız el'an eczaneye 
kavuşamamış bulunmaktadır. Diğer taraftan 
kanunun âmir olduğu (10 bin nüfusa bir ecza
ne) hükmiyle; İstanbul, İzmir şehirlerimizin 
durumunu, kıyaslarsak bugün bile bu şehirler
deki eczane adedinin kanunun tâyin ettiği had-
din iki misli raddesindeki bir seviyeyi muhafa
za etmekte olduğu görülmektedir. 

Demek oluyorki eczane küşadmı nüfus ade-
diyle tahdit ve tâyin eden kanun mevkii tatbik
te bulunduğu 21 sene zarfında büyük birkaç şeh
rimizde bile vaziyet ve ihtiyaç tanzim edileme
miş bilâkis kanunun ruh ve mânasına aykırı 
olarak,(mahallî ihtiyaç) mazeretleri altında ka
nuni miktarın iki misli mertebesinde bir teka
süfün devamına göz yumulmuştur. 

İşte; bugün getirilen kanun tasarısı; hâlâ 
mevcut olan aksaklığı telâfi iddiasiyle yeniden 
bâzı tedbirlerin alınmasını istihdaf etmektedir. 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tasarıdaki 
bu tedbirlerin tetkikmdan anlıyoruz ki, (ecza-

1.1949 0 : 1 
ı nesi olmayan şehir ve kasabalarda beş sene 

müddetle eczane açıp çalışacak olan eczacılar bu 
müddet zarfında arzu ettikleri şehre işlerini 
nakledebilmek hakkını kazanacaktır.) 

Görülüyor ki, Sağlık Bakanının da komis
yonda aynen ifade ettikleri gibi, eczacılar bir 
(taviz) karışılığı harekete geçirilmek istenmekte 

I ve ancak bu tatlı vaitle eczanesiz şehir ve kasa
baların eczaneye kavuşturulması tahayyül edil
mektedir. 

Arkadaşlar; eczacılığm esasında bir (ilmî 
meslek) hüviyeti taşıdığı, fakat bunun yanısıra 
bir de işin ticari cephesi bulunduğu cümlece ma
lûmdur. Binaenaley kazanacağını gözüne kesti
ren bir eczacının eczanesiz, verimli bir kazaya 
gidip çalışmak istemesine bugün engel olacak 
hiçbir kanuni hüküm yoktur. Ve eczacı bu ba-

I kundan bir tüccar kadar serbesttir. Halbuki ha
len boş olan ve hiçbir tahdide tâbi tutulmıyau 
kasabalarımızın bir eczane faaliyetine şimdiye 
kadar sahne olamamasına karşılık bu tasarı ka
nunlaşınca bundan böyle ancak bir irtika basa
mağı olarak ele alınacak ve yalnızca birkaç bü
yük şehrimizdeki yine ancak bir kısmı eczane
lerin tatlı kazançlarını kendileri için gaye telâkki 
eden mahdut birkaç eezaemın bu tavizden fayda
lanmasına yarıyaeak ve meselâ bir kasabadaki 
ilâç mahrumiyeti beş sene sonra tekrar baş gös
terecek ve nimayet büyük piyasaya dönmek 
imtiyazını elde eden eczacının da, o piyasada 
âkibeti önceden kestirilemiyecek olan bu mace
rası teşvik olunacak demektir. Binnetice bu ric 'i 
cereyan verimsizliğiyle kasabadaki mahrumiye
tin temadisine ve sonra da büyük şehirdeki ec
zane enfilâsyonuna bir kat daha müessir olacak
tır. Bu bapta itiraz olarak (Taşraya çıkan ecza
cının behemehal şehre avdet etmiyerek beş sene 
çalıştığı mahalde belki de yerleşme kararını 
alacağı) ileri sürenlere cevap olarak denilebi
lir k i : 

1. — 'Kasabada kazanacağını peşinden büen 
ve gören bir eczacı ancak çeşitli içtimai şartla
rın ıslahından sonra kendiliğinden kasabaya 
koşmasını bilir. Yoksa bugünkü imkânsızlıklar 
devam ettikçe ne kadar imtiyaz vâdedersek ede
lim, netice müspet olmaz. 

2. — Geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz 
seneler bize şunu göstermiştir -. 

Bilhassa ticari sahada, bugıuv köyden kasa-
j baya ve kasabadan şehre kuvvetli bir akın var-

— m — 
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dır. Dünün köy ağası, bugünün kasaba manifa
turacısı; dünün kasaba tüccarı bugün şehir top
tancısı olmuştur. Binaenaleyh haliyle bu cereya
na kapılmak heves ve iştiyakı ile gösterilmek 
istenen taviz ve imtiyazlarla kasabaya giden 
eczacı bir an evvel büyük piyasaya dönmekten 
başka birşey düşünmiyerek o beş sene zarfında 
kasaba ihtiyacını bir yasak savar gibi şöyle böyle 
karşılamak yoluna saparak günlerini itmama 
çalışacak ve daha fecii memleket; halen kasaba
larda faaliyette bulunan eczaneleri elden kaçır
mak tehlikesiyle bile karşılaşacaktır. 

Arkadaşlar; bu görüştüğümüz paliatif ka
nunla, varmak istediğimiz gayeye ulaşılamıya-
cağına böylece kanaat getirince maksadı temine 
matuf tedbirlerin esaslı olarak mütalâasını ele 
almak icabetmektedir. Komisyonda bir arkada
şımızın pek güzel ifade ettiği gibi bu kanunu 
konuşurken 21 sene evvelki tahdit kanunun altı
na imza koyan arkadaşların 21 misli mesuliyet 
taşımaktayız. Ve bu 21 senelik uzun tecrübemize 
rağmen Hükümetin getirdiği yeni bir tecrübe 
teklifiyle karşı karşıya gelmekteyiz. (Komisyon
da : Ne yapalım ? Diyor Sağlık Bakanı; aylarca 
düşündük; bundan başka bir tedbir bulamadık 
ve nihayet yarayı bir kenarından olsun tedavi
ye karar verdik.) 

Arkadaşlar; müsaade ederseniz muhterem ba
kanın kullandığı tıbbi ifadelerle kendisine hitap 
ediyorum. Mevcut yara bir kenarmdan ele alına
cak kadar (sathi bir sıyırık) değildir ve yalnız
ca mevzii pansımanlarla da şifalandırılması gay
ri kabildir. Şifalandırılması gayri kabildir. Bu 
derin ve müntin yaranın tedavisinde alınacak 
tedbirler umumi bir tedavinin şümul dairesi için
de bulunacak ve hattâ belki de cerrahî bir mü
dahaleyi i&tilzam ettirecek derecede cezrî ve katî 
olacaktır. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığının 
hastalığın yegâne çaresi gibi sunduğu bu tasarı
nın kifayetsizliği karşısında bizim hiç te aylarca 
düşünmeden, naçizane hatırımıza gelen bâzı ted
birleri ve yolları arza müsaadenizi rica ediyorum. 

Görülüyor ki, bugünkü mevcut kanunlara 
rağman hükümran olan sosyal şartlar eczaneyi 
ve eczacıyı Anadolu'ya çekemiyor. Nitekim bu, 
başka sahalarda da müşahede edilmiştir. Yakın 
bir zamana kadar hukuk tahsili yapmış birçok 
genç tanırım ki İstanbul'dan ayrılmamak için 
şirketlerde, Maliye tahsil şubelerinde ufak maaş
lar mukabili kifafı nefs edip durmaktaydılar. 
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Fakat vaktaki bunların adedi arttı ve büyük şe
hirlerde iş bulamaz oldular, ozaman Devlet ka
pısına memleketin neresinde olursa olsun kaydı 
ile müracaatlara başlıyarak tâyinlerinde sıra 
beklemeye kayuldular. ohalde eczane dâvasının 
hallinde iki hususu evvelâ ele almak mecburiye
tindeyiz : 

1.— Bunlard&n birincisi: Eczacı adedini ih
tiyaç seviyesine çıkartmaktır. 

Eczacı Mektebi bugün gerek bina gerekse ted
ris kadrosu bakımından derin bir sıkıntı içinde 
bulunmaktadır. Hatta, meselâ Tıp Fakültesinin 
herhangi bir kliniğinde bir kadroya ihtiyaç 
hâsıl olduğu zaman, ilk müracaat edilecek yer, 
Eczacı Mektebinin kadrosunu alıp buraya ver
mektir. Eczacı Mektebi laboratuvarlannın bu
günkü izdihamı (Sepetçi hanmdaki) kundura 
atölyelerinden farklı değildir. Ben Eczacı Mekte
bini bu zavallı haliyle, kapısının önünden gelip, 
geçecek bir hayır sahibinin, savuracağı beş on 
mısırla taayyüş etmek için didinen güvercinlerin 
haline benzetirim. Eczacı okulu böylece Tıp Fa
kültesinin lûtüf ve atıfetine el açar vaziyete gir
miş olmaktadır. Onun için yapacak şey, Eczacı 
Mektebinin istiklâlini bir an evvel temin etmek 
ve buraya müstakil bir fakülte hüviyeti ver
mektir. 

İkincisi basit bir pansıman malzemsinin ademi 
mevcudiyeti dolayısiyle bir vatandaşın hayatı 
tehlikeye girdiği bir memlekette sıhhati umumi-
yenin sağlanması, ancak Devlet kuvvetinin ihti
yaç sahalarına uzanmasiyle mümkün olabilir. 

2. — Basit bir pansıman malzemesinin ade
mi mevcudiyetinden bir vatandaş hayatının teh
likeye girdiği bir memlekette sıhhatin sağlan 
ması ancak Devlet kuvvetinin ihtiyaç sahala
rına. uzanmasiyle mümkün olabilir. 

Binaenaleyh : Mahallî müesseselerin yani 
belediyelerin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının himayesi altında, harekete geçirilmesi 
vazifeleri mahallî ihtiyacı tanzim ve temin et
mekten ibaret olan bu müesseseleri diğer âmme 
hizmetlerini ifa eder gibi eczahane tesisine de 
hazırlanmış olacaktır ve bu suretle belediyeler; 
mezbaha, asri mezarlık gibi tesisleri yaptıkları 
tarzda eczahaneleri de kurabilecek ve hattâ bu 
işi (anıt, alan) ve* saire gibi gecikmesinde hiç
bir mahzur olmıyan fer'i icraattan evvel ele al
mak zorunda kalacaktır. Görülüyor ki: Bugün 
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memleketimizin en ücra ilçelerini bile Hükü« 
met ve Belediye tabiplerine kavuşturarak hepi
mizi iftihara ve milleti sağlığa ulaştıran (Mec
buri hizmet) sisteminin kurulacak belediye ec
zanelerine de teşmili ile 270 kazamızda ilâç
sız ve malzemesiz çalışarak randımanını yarıdan 
fazla kaybeden genç hekimlerden de hakkiyîe 
istifade yolunu sağlamak hatıra ilk gelen man
tıkî ve mâkul ve o derecede ihtiyaç ve realiteye 
uygun bir çaredir. 

Muhterem Sağlık Bakam komisyonda mec
buri hizmet usulünün bugünkü demokratik dü
şünüşlere aykırı olduğunu beyan buyurarak bu 
yüzden Tıp Talebe Yurtlarını da tedricen se-
detmekte olduklarını ifade ettiler. 

Arkadaşlar, bu baptaki tahdide; mecburi hiz
metin müstebidane bir metod olmasından ziya
de hekim ihtiyacını karşılanmış olmasından 
dolayı lüzum görüldüğü noktasından hak ver
mek mümkün olabilir. Fakat hekimlik sahasın
da çok müspet ve hayırlı neticeler vermiş bulun
duğu cümlece müsellem olan bu mecburi hizmet 
sisteminin, matlup netice elde edilinceye kadar, 
eczacılara da teşmilini bendeniz yegâne ve zaru
ri tedbir olarak telâkki eder ve kendi hesabıma 
bu mücerrep faydalı yolu takip edecek olanları 
şimdiden tebrik ederek sözlerime sön veririm. 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Aziz 
arkadaşlar, memleketin sıhhi durumu mevzuu-
bahis oldukça eczaneler meselesi, eczacılık dâ
vası yeniden karşımıza çıkmaktadır. Bir madde
lik bir kanunun müzakeresi için tasarı önümü
ze geldiği vakit bizi düşündürüyordu. Hakika
ten bunu daha cezri bir şekilde önlemek imkânı 
yok mudur? Sayın Mithat Sakaroğlu arkadaşı
mız tamamen haklıdır. Hepimiz aynı düşünce
deyiz. Fakat şimdiye kadar bu esaslı cezrî ted
birin alınmamış olmasına göre, hiç olmazsa bu 
kanunu, sağlanabilecek ufak tedbirler halinde 
kabul etmekte zaruret vardır. Arkadaşlar, 20 
senedenberi tahdit edilen eczanelerin memlekete 
çok faydası olmuş, memlekette mevcut 500 kü
sur eczaneden 360 şı tstanbul'da iken bugün 
bunların sayısı 135 - 140 a inmiş, mütekabisi 
Anadolunun diğer kazalarına ve vilâyet merkez
lerine dağılarak vilâyet merkezlerimiz de ecza
nelere sahip olmuştur. Bu tahdidin, 20 seneden 
beri bize verdiği iyi neticelerden biridir. 

Bugün kazalarımızın 272 sinde, illerimizin 
beş tanesinde eezahane yoksa bunu, ecza^ne-
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çilerin Anadolu'ya rağbet etmemesinden ziyade 
eczacılıkta iyi ve esaslı tedbir alınamadığına 
bağlamak lâzımdır. Mektep eczacı adedini tah
dit etmiştir, istenildiği kadar eczacı çıkaramaz 
ve memleketi kazalara kadar eczacının rağbeti
ni intaç edecek şe-kilde hali işbaa getiremez. 
Eczacılığın ilmî, fennî, insani cephesinden ziya
de takdir buyurursunuz ki, bir de geçim dâvası 
vardır. Fakat her şeyin üstünde bugün Ana
dolu'ya giden, Anadolu'da eezahane açan çocuk
lar mutlaka birinci ve ikinci şıkka kıymet ve
rerek gitmişler, memleketin sıhhi durumuna hiz
met etmekte bulunmuşlardır. Kıt kanaat geçi
nen eczacılar vardır ki, memleketin sıhhi duru
munu iyileştirmek gayesiyle kalbleri çarpmak
tadır. Ama Hükümet bunu gereği gibi eline 
alırsa, mektep kadrosunu ve binasını genişletir
se, tedris malzemesini artırırsa memlekette ye
tişecek olan fazla eczacı muhakkaktır ki, mün« 
hal bulunan kazalara gidip eezahane açmaya 
mecbur "olacaktır. Bu iş aynı zamanda serma
yeye taalllûk ettiği y;in, hususi muhasebelerin 
ve belediyelerin bu gibi kimseleri teşvik etmek 
maksadiyle, yardım ederek onların eczahae aç
malarını temin etmedikçe Anadolu'da eezahane 
açabilmek, eczacıların şahsan kendilerinden 
beklenilen fedakârlığı kat kat artırmak demek
tir. Buna da maddeten imkân yoktur. Eczahane-
ler tahdit edildikten sonra ve Eczahaneler Ka
nunu çıktıktan sonra, bir eezahane açılabilme
si için lâzım olan beş bin liranın bugün dört 
misline, mahallin ihtiyacına ve uzak veya yakın
lığına göre, beş altı misline çıkarılması lâzımdır. 
Bugün ilmî hüviyetiyle bütün hayatında sıhha
tini vakfederek topladığı 20 - 30 bin lirayı ser
maye koymak suretiyle eezahane açacak olan 
bir kimsenin memleketin en ücra köşelerine gi
debilmesi ve orada geçim korkusu bunları düşün-
dürmekte olduğu içindir ki, bu gibi yerlerde 
eezahane açılamamaktadır. 

Şimdi, bu kanunla öyle görüyoruz ki, Sağlık 
Bakanlığı bütün bu ihtiyaçları düşünmüş; buna 
tam olmasa dahi, ufak bir çare olarak, bulduğu 
tedbir cümlesinden, bize şu teklifi yapmıştır. 
Bugün memleketin her hangi eczanesi olmıyan 
bir yerinde eczane açıp da orada beş sene ecza
cılık yaptıktan sonra, daha büyük şehir ve ka
sabalarımızda eczane açmak imkânını sağlamak
tır. Bu cazip bir tekliftir. Büyük şehir ve kasa
balarda eczane açmayı düşünen gençlerimiz, beş 
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senelik bir mahrumiyetten sonra istediği yerde 
eczane açabilmek hakkını kazanacaklarından 
buna fazla itibar göstereceklerdir. İşte o mec
buriyetledir ki bu kanun tasarısı gelmiştir. Ama 
evvelden arzettiğim gibi, bu kanun hakikaten 
tam bir tedbir olarak bulunmuş bir çare değil
dir. Fakat 20 seneden beri Anadolu'da bugünün 
ihtiyacına göre ancak bu suretle karşılanabil
miş olan eczacılığa bundan sonra daha faz] a ih
tiyaç görülecektir. Onun içindir ki ona daha 
geniş mikyasta bir imkân verebilmek için bir 
çare düşünülmelidir. Bunun yanı başında sayın 
doktor arkadaşımızın da söylediği ve benim tek
rar ilâveye mecbur olacağım gibi, eczacı mek
tebinin kadrosunun genişletilmesi lâzımdır. Bu
nun için, Üniversitelerimiz muhtar olduğundan 
dolayı emirlerimizi değil, ricalarımızı oraya teb
liğ etmek mecburiyetinde olduğumuzu da naza
rı itibara alarak, bu ricalarımızın yerine getiril
mesini istemekten başka alınacak cezrî bir ted
bir yoktur. Bu da yapılmadığına göre, bu ihti
yacı karşılıyabilmek için yüksek huzurunuza su
nulmuş bulunan bu iki maddelik kanun, az çok 
bu mahzurları öııliyecek vaziyettedir. Bu itibar
la bu kanunun tasvibinize mazhar olmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında başka 
söz istiyen 3'oktur, Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Maddelere geçilme
si kabul dilmiştir. 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanuna bir 
• madde eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 24 . I . 1927 tarihli ve 964 sa
yılı Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra eczanesi bulunmıyan il ve ilçelerle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul 
edilecek bucaklarda eczane açarak beş yıl müd
detle müstemirren çalışıp yapılacak teftişlerde 
iyi sicil almış olan eczane sahiplerinin mevcut 
tahdide bakılmaksızın arzu ettikleri il ve ilçeler
de eczane açmalarına Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından müsaade verilebilir. 

Kabul edilecek bucakların, bu kanunda görü
len amaca uygun bir şekilde ve büyük şehirlerin 
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} belediye sınırları dışındaki ve bu şehirlerle ko-
| layca münasebet temin edilemiyecek yerlerden 
i olması şafttır. 
! BAŞKAN — • Madde hakkında söz istiyen 
! var mit 
i SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın ar-
I kadaşlar, bendeniz maddedeki « verilebilir » tâ-
1 
! biri üzerinde duracağım. Şimdi vermek başka, 
I verebilmek de başkadır. Bu suretle Sağlık Ba-
| kanlığı bir salâhiyet muhafaza ediyor, kendisi 
| için. Ne zaman verilebilecektir? Binaenaleyh. « ve 
i rilebilir » tâbiri yerine « verilir » kelimesinin 
1 kullanılmasını teklif ediyorum. 
| KOMİSYON SÖZCÜSÜ Dr. FAHRİ KUR-
; TULUŞ (Rize) — Muhterem arkadaşlar; eğer 
I « verilebilir » yerine, « verir » tâbirini koyarsak 
| herkes beş sene hizmetten sonra büyük şehirlere 
| gider. (Elbette gidecek sesleri). Halbuki iyi tef-
; ıi§ görmüş olması lâzımdır, yani eczacılığı bihak-
I kin yapmış olduğu hakkında Vekâlette bir kanaat 
i hâsıl olduktan sonra verilebilir olmalıdır. 
! Dr. AHMET HÂMÎT SELGÎL (Ankara) -
j Efendim; Vekâlet elbette bunları teftiş edecek ve 
i iyi olanlarına verecektir. « Verilebilir » denirse 
i isterse verir, istemezse vermez. Onun için « ve

rilir » tâbirinin kabul edilmesini rica ediyorum 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KOMİSYON ADINA Dr. FAHRÎ KURTU

LUŞ (Rize) — Efendim, bu arkadaşların teklifi
ni Komisyon kabul etmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, bu tâbirle yani (ve-
\ rilebilir) yerine (verilir) şeklindeki tadille mad-
i deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi-
i yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı ta rihinde 
I yürürlüğe girer. 
| BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
i yenler ... Kabul edilmiştir. 
I MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Sağlık 
; ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 
i BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
| Kabul edilmiştir. 
| Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

Gündemde başka işimiz.kalmamıştır. Çarşam-
| ba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
I son veriyorum. 
! Kapanma saati : 15,45 
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6. — SORULAR VB CEVAPLAR 

Çıldır ilce merkezi ile köylerinde kıtlık yü
zünden yardım yapılması hakkında ilk defa İç
işleri Bakanlığına 20 . XI . 1948 tarihinde Çıl-

i dır İlçesi halkından Ahmet Yılmaz ve arkadaş
ları imzalı dilekçe ile başvurulmuştur. Bu dilek
çe üzerinde İçişleri Bakanlığınca derhal valilik
le yapılan temas neticesinde bu ilçenin 19 kö
yünde sakin 1625 vatandaşın para ile yemeklik 
Ve tohumluk hububat alamıyacak durumda bu
lundukları anlaşılarak valinin başkanlığında bir 
yardım komitesi kurulmuş ve Kızılay eliyle 
(7 500) lira ilk bir yardım sağlanmıştır. Buna 
ilâveten aynı yolla (10 000) liralık bir yardım 
da gönderilmek üzeredir. Halen Toprak Mahsul
leri Ofisinin Kars merkez ambarında 423 ton 
hububat mevcut olup Kızılay emriyle mubayaa 
yapılarak muhtaç halka dağıtılmak üzere vali
lik emrine yeter miktarda buğday tahsisi yapıl
mıştır. 

Bu ilçenin 45 köyünde tahminen 2700 çiftçi 
vardır. Bu istihsal yılında bu çiftçilerden 2100 
adedine ceman 146 000 lira ikraz edilmiştir. 
Ayrıca bu ay içinde de 24 000 lira ikrazat ya
pılmıştır. Bankadan kredi alamıyanların mik • 

j tan 400 kişiden ibaret olup bunlar ya tamamen 
| malsız veya ancak birer ineğe sahip kimseler

dir. Mamafih bunlara da Banka Kanunu hü
kümleri dâhilinde olmak üzere ödeme güçleri 
miktarında kredi sağlanması için mahalline 
emir verilmiş ve bu maksatla da ayrıca 100 000 
liralık kredi haddi daha verilmiştir. Bu yıl ban
kaca ilce merkezinde bir ajans açılması karar
laştırılmıştır. 

İlce ziraatinin mâruz kaldığı kuraklık naza
ra alınarak 43 köydeki çiftçilerin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının ertelenmesi muamelesi
ne başlanmış ve muamelenin tamamlanmasına 
intizaren banka takibatı durdurulmuştur. 

1. — Afyon Kardhisar Milletvekili Ahmecl 
Veziroğlu'nun, Çıldır tice merkezi ile köyleri 
halkından zaruret içinde bulunanlara yardım ya
pılıp yapılmadığına dair olan sorusu ve Başba
kan Şemsettin Günaltay'ın yazılı cevabı. 

Yüksek Başkanlığa 
Çıldır İlce merkezi ile bu ilçeye bağlı köyler

de baş gösteren yoksulluk ve zaruret sebebiyle 
halkın mühim bir kısmı açlık içinde kıvrandık
ları halde idari makamlara vâki müracaatlarının 
neticesiz kaldığı; 

İhtiyaç içinde bulunan halka Ziraat Bankasın
dan yardımda bulunulmak üzere yaptıkları mü
racaatların ehemmiyetle nazara alınmadığı; 

Her ne kadar Toprak Mahsulleri Ofisinden 
(150) ton kadar hububat satılığa çıkarılmış ise 
de, mubayaa kudreti olmıyan vatandaşlar yiye
ceklerini teminden âciz bir durumda bulunduk
ları, tarafımıza yapılan şikâyetlerinden anlaşıl
mıştır. 

Binaenaleyh: 
1. — Bu ilce ve mülhakatı çiftçilerine Zira

at Bankasından yapılan yardımdan hariç kalan 
çiftçiler var mıdır? Ve bu sene zarfında banka
ca ne miktar yardım yapılmıştır? 

2. — Çiftçi olmıyan ve zaruret yüzünden aç
lığa mahkûm bulunan vatandaşlara yardım hu
susunda Hükümetin aldığı tedbirler nelerdir? 
Yardım, gören vatandaşlar varsa yardımın nasıl 
ve ne şekilde yapıldığının miktarı ile ve Sayın 
Başbakan tarafından yazılı olarak billirilmesini 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

Sayı: 77 - 880, 6/381 
31.1.1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Md. 6 - 251/4312 - 2795 sayılı ve 

21.1.1949 tarihli yazıları karşılığıdır. 
Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir

oğlu'nun, Çıldır ilce merkezi ile köyleri halkın
dan zaruret içinde bulunanlara yardım yapılıp 
yapılmadığı hakkındaki yazılı soru öner
gesine ait karşılığın ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Bu izahatımdan anlaşılacağı üzere gerek 
idari makamlar gerekse Ziraat Bankası ve Top
rak Mahsulleri Ofisi bahsi geçen bölgenin du
rumuna gerekli1 alâkayı göstermekte gecikme
mişlerdir. 

Saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 
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S. Sayısı: 83 
Yol Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/423) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . XI . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1168, 6/3579 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . X . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Yol Vergisi Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
ı Hasan Sako 

Yol Vergisi Kanunu tasarısı gerekçesi 

Memleketimizde Yol Vergisinin eski bir tarihi vardır. .Bu mevzuda yapılan tetkikler neticesin
de elde edilebilen malûmata nazaran; Osmanlı Devletinin bidayeti tesisinden Tanzimatı Hay-
riyeye kadar, hususi, umumi yollara büyük ehemmiyet verilerek bunun için (Müslimler), (Yörük
ler), (Beşlûler) adiyle ordular kurulmuş ve (Köprücüler), (Derbentler), gibi ahalisi daimî yol iş
leriyle mükellef köyler bulundurulmuş ve Devletçe varidat fazlasının mühim bir kısmı bunların 
inşa, tamir ve muhafazasına sarf edilmiş ve tekâlifi örfiye meyanmda (Yol), (Derbent), (Geçit), 
(Toprak bastı) resmi gibi türlü adlarla vergi tarh ve istifa ohınmuştur. 

Bu sistem Tanzimatın ilânına kadar devam ettikten sonra muhtelif tarihlerde çıkarılan nizam
name ve talimatnamelerle, daha esaslı şekilde ele alınarak (Umumi yolların teshil ve tesrii inşa-
siyle idamei mamuriyet ve mahfuziyeti için), erkeklerin senede dört gün yollarda çalıştırılması 
suretiyle yeni ve bedeni bir mükellefiyeti şahsiye ihdas edilmiştir. Konulan bu mükellefiyetten 
imamlar, papaslar, hahamlar, muallimler ve malûl olanlar istisna edilmiş ve bunlardan gayri 16 ya
şından 60 yaşma kadar olan bütün erkekler ve'bilûmum yük ve araba hayvanları beş senede yirmi 
gün yani senede dörder gün bizzat veyahut bedeli şahsi vermek suretiyle yol inşaatında istihdam 
olunmuşlardır. Ancak bu tarzı mükellef iye t* de, tatbikatta iyi neticeler vermediğinden 27 Şubat 
1329 tarihli (Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi Kanunu Muvakakti) yürürlüğe konularak 18 yaşın- « 
dan 60 yaşma kadar olan bütün erkekler bu vergiyle mükellef tutulmuş, yalnız malûllerle silâh al
tında bulunan erkekler muafiyetten istifade etirilmislerdir. Verginin miktarı en az 12 ve en çok 
40 kuruş olarak tesbit edilmiş ve bu hadler arasındaki miktarların tâyini yetkisi genel meclisle
re verilmiştir. 

İşbu Kanunu Muvakate; memur ve subayların, gerek müstahdem olsun, gerek mâzul ve müte
kait bulunsun, tarik bedeli ırakdiyelerinin Ağustos aylıklarından ve yukardaki miktarlara göre tah
sil olunacağı hakkında hükümler 'konulmuştur. 

Bundan başka Tarik Bedeli Nakdisinin, mükellef hangi vilâyet nüfusunda kayitli ise o vilâyete 
ve esas kaideden istisnası, olarak da memur ve subaylardan alman verginin, tevkif atın icra olun
duğu vilâyete ait olması kabul olunmuştur.. 

Mükellefiyetlerini nakden ödemekten kaçınanlar ve haczi kabil emvali bulunmıyanların kazaları dâ
hilinde kasaba ve köylerine en yakın mahallerde yol ve sair inşaat işlerinde borçlarını ifa edinciye 
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kadar amele sıf atiyle çalıştırılmaları ve bunlara verilecek ücretin, diğer ameleye verilen ücretin aynı 
olması ve bu borçlarının alacakları ücretin yarısı tevkif edilmek suretiyle tahsil ve istifası temin olun
muştur. 

Bu Kanun yedi sene yürürlükte kaldıktan sonra mevcut hükümler ıslah edilerek daha esaslı bir 
sisteme raptedilmiş ve bu suretle 21 Şubat 1337 tarihli Kanun meriyete konulmuştur. Bu kanunla ya
pılan değişiklikler, muafiyetlerin bir az daha genişletilmesine, vergi miktarının, her mahallin amele 
rayici gözetilmek ve dört amele yövmiyesi esas tutulmak üzere, genel meclislerce tâyin edilmesine ve 
mükellefin istediği takdirde borcunu bizzat ait olduğu malsandığına yatırmakta serbest olmasına, 
muhtarlara, muayyen nispetler fevkindeki tahsilattan dolayı genel meclislerce tâyin olunacak miktar
da aidat verilmesine, borcunu ödemek kudretinde olmıyanların kasaba ve köylerine üç saati teeavüz 
etmeyen mahallerde adi ve hususi yollarda çalışmalarına ait hükümlere inhisar etmiştir. 

Müteakiben, yol işlerinin daha esaslı bir surette tanzimine ve mevcut usullerde İslahat yapılmasına 
zaruret hissedilerek 19 Kânunusani 1341 tarihli ve 542 numaralı (Yol Mükellefiyeti Kanunu) yürür
lüğe konulmuştur. 

Bu kanunda esas hükümler hemen hemen aynenmuhafaza edilmekle beraber, içtimaî mülâhazalarla 
muafiyet hadleri genişletilerek maluliyeti sabit olan fakirlerle, bilûmum öğrencilerin ve silâh altında 
bulunan ordu ve jandarma erlerinin ve hayatta altı çocuğu bulunanların, muafiyetten istifadeleri 
sağlanmıştır. Bundan başka, yol mükellefiyetinin çalışmak suretiyle ifası esası kabul edilmiş ve aynı 
zamanda bu mükellefiyetin nakden ödenebileceği ve bedeni mükellefiyetinin senede altı günden az 
ve oniki günden çok olmamak üzere Vilâyet Genel Meclislerince her sene tâyin edilecek müddet zarfın
da vasati kuvveti haiz bir amelenin görebileceği işten ibaret olduğu ve bu mükellefiyetin hususi yol
lara münhasır bulunduğu, bedenen çalışmak suretiyle bu mükellefiyeti eda etmek istiyenlerin, bulun
duğu vilâyet dahilindeki ikâmetgâhı muhitinin nihayet sekiz saat mesafesindeki yollarda çalıştırıla
cakları ve mükellefiyetin tesisine esas olmak üzere mahalle ve köy muhtarları tarafından bir oe:,,.iİ 
tanzim olunacağı beyan olunmuştur. 

Aradan birkaç sene geçtikten sonra halen hükümleri mer'i bulunan 2 . V I . 1929 tarihli ve 1525 
sayılı (Şose ve Köprüler Kanunu.) yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunla Türkiye Cumhuriyeti sınır
ları içindeki bütün şose ve köprülerin inşa ve tamirine ve iyi bir halde muhafazalarına ait vazifelerin 
tanzim ve idaresi mazbut esaslara bağlanmış ve yol mükellefiyeti hakkındaki hükümler de bu kanun
da yer almıştır. 

Bu kanunla da mükellefler lehine muafiyetler tevsi edilerek Türkiye'de oturan ve ellerinde ika
met tezkeresi bulunan yabancı devlet uyruğu şahısların; (İkamet müddetleri altı aydan fazla olma
mak kaydile) ve Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi münasebetta bulunan Devletlerin diplomasi ve 
konsolosluk momurlariyle bunların maiyetlerinde bulunan aynı devlet tabiiyetini haiz memurların 
(mütekabiliyet şartiyle) yol vergisinden istisnaları kabul edilmiş bedenî mükellefiyette, vasati kuv
veti haiz bir amelenin on günde yapabileceği iş mikyas olarak ele alınmıştır. 

Nakdî mükellefiyetin senede sekiz lira olması, vilâyet genel meclislerince tâyin- olunacak zaman
larda ve iki eşit taksitte tahsil olunması, ieabmda bedenî mükellefiyetin on iki güne yol parasının 
on liraya çıkarılabilmesi, memur ve müstahdemlerin yo1! paralarının istihkaklarından tevkif edil-

*mek suretile tahsil olunması esasları aynen muhafaza olunmuştur. Mezkûr kanunun bazı maddeleri, 
23 . V I I . 1931, tarihli ve 1882 sayılı kanunla değiştirilmiştir. 

1882 sayılı kanunla nakdî kısım, maktuan dört lira olarak tâyin edilmiş ve bu miktarın vil.-j.yet 
genel meclislerince altı liraya çıkarılmasına izin verilmiş, tahsil olunacak verginin % 15 nin nafia 
hissesi olarak ayrılması esas kabul olunmuştur. 

Bundan başka bedenî kısım için, senede dört liraya mukabil altı gün ve dört liradan fazla alına
cak beher lira ve küsuru için de birer gün çalışımı ası ve zamlardan hususi idarelere düşecek miktar
dan Ziraat Bankası aidatının ayrılması hakkında hükümler konulmuştur. 

Bilâhare yürürlüğe konulan İzmir turistik yolları hakkındaki 22 . VI . 1938 tarihli ve 3477 
numaralı Knunla yalnız İzmir İline şâmil olmak üzere, bu yolların inşası için Yol parasına ikişer 
lira zammedilmiş ve bedeni mükellefiyet hakkında da buna muvazi kayıtlar konulmuştur. 

( S. Sayısı : 83 > 
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31 . V . 1943 tarihli ve 4227 sayılı Kanunla Yol Vergisinin nakden ödenen kısınma, fevkalâ

de ahvalin devamı müddetiyle mukayyet olmak üzere., bir misil zam yapılmıştır. 
6 . VI . 1945 tarihli ve 4751 sayılı Kanunla da; Genel, özel ve katma bütçelerden ve beledi

ye bütçelerinden ve Devlete katma bütçeli idarelere, özel idarelere ve belediyelere ilişkin her çe
şit kurumlar ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle imtiyazlı ve ruhsatlı ortaklıklardan aylık, ödenek 
ve ücret alanların Yol vergilerinin mensup oldukları idare saymanlıklarınca Mart ve EMm ayların
da iki eşit taksitle istihkaklarından kesilmesi ve tahakkukatın mahalle ve köy muhtarları ta
rafından tanzim olunacak cetvellere müsteniden icrası ve yol mükellefiyetini para ile veya bede
nen ödemek istiyenlerin bu isteklerinin de cetvellere derci ve 4427 sayılı Kanun hükmü mahfuz 
kalmak şartiyle, Yol Vergisinin 4 lira olduğuna ve bu miktarın İl genel meclisleri karariyle 6 lira
ya çıkarılabileceğine dair hükümler vaz'olunmuştur. 

18 . VI . 1947 tarihli ve 5116 numaralı Kanunla belediye sınırları içindeki Yol Vergisi mü
kellefiyetlerine bedeliye meclisleri karariyle % 50 ye kadar zam yapılmasına salâhiyet verilmiş 
ve bu zamdan Nafıa hissesi ayrılmıyacağı da ayrıca' hükme bağlanmıştır. 

Yol Vergisine taallûk eden ve bugüne kadar tatbik olunan hükümler, yukarda kısaca ve sıra-
siyle arzedilmiştir. Bu izahlardan anlaşılıyor ki, ötedenberi yol işlerine hususi bir önem verilmiş 
ve muhtelif vesilelerle bu işin bir nizam altına alınmasına çalışılarak daha esaslı bir sistem da
iresinde memleket yollarının inşası yolunda lüzumlu tedbirlerin ittihazından geri kalınmamıştır. 
Ancak; halen alınmakta olan ve çok evvelden müessis bir usule müstenit bir baş vergisi mahiye
tinde bulunan bu verginin sağladığı gelirle bugünün ekonomik şartları karşısında istenildiği gibi 
yol işlerimizi finanse etmek imkânları bulunamamaktadır. Bu itibarla bir taraftan bu verginin 
bir başvergisi mahiyetinden çıkarılması ve mümkün olduğu kadar iktidar ile mütenasip bir hale 
konulması sağlanırken diğer taraftan yurdumuzun müdafaası ve iktisaden yükselmesi bakımlarından 
'önemi aşikâr olan yol şebekemizin çok kısa bir zamanda ve ihtiyacı karşılayabilecek derecede in
şasını, mevcutların ıslahını temin- edebilmek içinlüzumlu gelir kaynaklarının da araştırılması yo
luna gidilmiştir. x 

Bu mevzuda yapılan çalışmalar neticesinde, aynen muhafaza olunan maktu vergiye ait hükümler 
üzerinde bugünkü vergi sistemimizin verdiği imkânlar nispetinde ıslahat yapılmıştır. 

Hazırlanan tasarı ile, mevcut eşit mükellefiyet yerine iktidar ile mütenasip bir vfcrgi ikame edil
miştir. Tasarının hedefi yollarımız için yapılacak masraflara vatandaşlarımızın kazanç ve iratları 
nispetinde iştiraklerini sağlamaktır. 

Verginin mevzuunu tâyin eden madde, Gelir Vergisi Kanunu tasarısındaki esaslara mütenazır 
olarak tertiplenmiştir. 

Maktu Yol Vergisinde yapılan değişiklikler, şu suretle hülâsa edilebilir. Mevcut hükümlerle; 
kadınlar ve 60 yaşından yukarı olan erkekler vergiden muaf tutulmuşlardı. Erkeklerle beraber 
aynı haklara sahip olan ve aynı safta yürüyen ve aynı işlerde çalışan kadınlarımızın bu mükellefi
yetin dışında bırakılmaları için mâkul hiç bir sebep görülemediğinden bunlar da mükellefiyete 
alınmış, umumi esaslara uyularak yaş haddi 65 e çıkarılmıştır. Mer'i Yol Vergisi Kanunumuz çalış
mak esasına istinat ediyordu. Bugünkü hayat şartları muvacehesinde gerek şehirlinin gerekse 
köylünün, iptidai bir sisteme dayanan bu tarzdaki mükellefiyetle Devlet masraflarına iştiraki zama
nın icaplarına uygun görülmemiş ve bu sebeple maktu vergi mükellefiyeti, nakdî olarak tesis olun
muş ve ancak ödeme kabiliyeti olmadığı anlaşılacakların, kadınlar hariç, bu mükellefiyetlerini be
denen ve bizzat çalışmak suretiyle ödemelerine imkân verilmiştir. 

Maktu Yol Vergisinin iki taksitte alınması esası aynen muhafaza edilmiş buna mukabil, her vi
lâyette ayrı ayrı aylarda tahsili her bakımdan bir çok zorlukları tevlit etmekte olduğu düşünüle
rek, memleketin muhtelif bölgelerinin zirai ve iktisadi durumları nazara alınmak suretiyle verginin 
Mart ve Ekim aylarında alınması derpiş edilmiştir Bundan başka bu vergide cari vergi ve usul 
kanunlarımızın bünyesine uygun ve muvazi olarak tarh, tahakkuk, tebliğ ve itiraz işlerine müteallik 
olmak üzere bazı değişiklikler yapılmak suretiyle daha esaslı ve mazbut usuller tesis edilmiştir. 

Tasarının ikinci kısmını teşkil eden mütehavvil Yol Vergisi; Kazanç, Bina ve Arazi Vergileriue 
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bağlanmıştır. Bu mükellefiyet tesis edilirken, mükelleflerin irat ve servetleri nazara alınmış ve mü-
kel'efler muhtelif kısımlara ayrılarak her guruba dâhil olanların ödeyecekleri vergiler ayrı ayrı tes-

bit edilmiştir. Ayrıca; mükellefiyetin tesisine, tebliğ, itiraz ve temyiz usullerine ve tahsilata ait 
olarak hususi hükümler vazolunnıuş, tahsil olunacak vergiden Hazineye, Özel İdarelere ve belediye
lere ait hisseler trsbit ve bunların sureti tevzii de ayrı esaslara bağlanmıştır. 

Kazanç Vergisi Kanununun G ve 7 nci maddelerine giren mükellefler de, malî bilançolarında 
gösterdikleri her yılın son günündeki ödenmiş sermayeleri esas tutulmak suretiyle ve sermayesi bu-
lunmıyan, noterler gibi mükellefler de ayrı tâyin olunan dereceler üzerinden vergi ödeyeceklerdir. 

Kazanç Vergisi Kanunu hükümleri gereğince taahhüt bedellerinin tediyesi sırasında Kazanç 
Vergisine tâbi olan mütaahhitleri aynı sistemde mütehavvil Yol Vergisine tâbi tutmuş, birçok 
müşkülâtı tevlit edeceği için bunların, Kazanç Vergisi bakımından almak mecburiyetinde oldukları 
ruhsat ve unvan tezkereleri üzerinden muayyen bir vergi ödemeleri cihetine gidilmiştir. 

Kazanç Vergisi Kanunu tadil tasarısı ile iş yerlerinin gerçek kirası üzerinden Kazanç Vergi
sine tâbi tutulan mükellefler, bulundukları yerin nüfusu nazara alınarak üç sınıfa ayrılmak, sure
tiyle muayyen miktarlarda mütehavvil Yol Vergisine tâbi tutulmuşlardır. 

Serbest meslek erbabı iki kısma ayrılmış olup bunlardan, işgal ettikleri yerlerin hakikî kirası üze
rinden Kazanı; Vergisine tâbi olanlarla, Kazanç Vergisi Kanununa göre istekleriyle beyanname usu
lüne tâbi tutulanlar, girecekleri grupa ve bulundukları yerlerin nüfusuna göre değişik ve muayyen 
miktarlarda Yol Vergisi ödiyeceklerdir. 

Hizmet erbabı vergilerine tâbi mükelleflerden vergiler ve emeklilik aidatı çıktıktan sonra kalan 
meblâğ üzerinden hor ay 1 liradan 2 liraya kadar Mütehavvil Yol Vergisi alınacaktır. 300 liradan 
aşağı eline para geçenler bu verginin dışında bırakılmışlardır. Karada işliyen otomobil, kamyonet 
otobüs ve kamyonlar da Mütehavvil vergilerine tâbi tutulmuşlardır. Bilhassa bu taşıt vasıtaları
nın vergi ile teklif edilmelerinin, bunların yollarımızı daima harap ettikleri düşünülecek olursa, bu 
teklifin ne kadar yerinde olduğu kolayca anlaşılır 

Yukarda bahsedildiği üzere bu vergi, mükelleflerinin irat -tfe servetlerini istihdaf ettiği cihetle 
memlekette irat sahibi bulunanların da memleketin yol masraflarına iştirak etmeleri kadar tabiî bir 
şey olamıyaeağmdan Bina ve Arazi Vergisine tâbi mükelleflerden irat veya kıymeti yüksek olanların 
bu bina ve arazilerinden dolayı kanunun' 29 ve 30ncu maddelerinde gösterilen miktarlarda Müte
havvil Yol Vergisi alınması derpiş edilmiştir. Yol Vergisinin bu kısmından muaf tutulan vatandaş
ları daha fazla köylümüz teşkil etmektedir. 

Tasarının; 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 ncıı maddeleri, muhtelif esaslardan mütehavvil yol 
vergisine tâbi tutulan mükelleflerin bu vergi ile ne suretle teklif edileceklerini, teklif mahallini, ver
ginin tarh zamanı, itiraz ve temyiz yollarını, tahsilatın hangi aylarda yapılacağını, vergilerini vak
tinde ödemiyenler hakkında uygulanacak cezaları ihtiva etmektedir. Bu maddelerde mevcut hüküm 
ler, her zümreye ayrılan mükelleflerin durumları ayrı ayrı ele alınarak tedvin edilmiş, itiraz ve tem • 
yiz müddetleri ve usulleri, 3662 sayılı Kanuna ballanmak suretiyle mevcut vergi kanunlarımıza inti
bak ettirilmiştir. 

Tasarının bundan sonraki maddeleri, Maktu ve Mütehavvil Yol vergilerinde, tahakkuk ve tahsil za
manaşımı ve tahsil olunacak vergilerin Hazine, özel idare ve belediyeler arasında ne nispette paylaşıîa 
cağını, bu hisselerin sureti tevziini göstermektedir Bu tesbitte bilhassa göze çarpan cihet Maktu Yol-
vergisinde de, diğer vergi kanunlarımızda olduğu gibi üç yıllık bir tahakkuk müruru zamanın kabul 
edilmiş olmasıdır. Kanunun 45, 46 ve 47 nci maddeleri, ilga hükümleri, yürürlük tarihi ve kanunu 
yürütmeye memur olanları göstermektedir. 

Yukardanberi arzolunduğu üzere, hazırlanmış olan bu tasarı ile temini umulan 60 milyon lira civa
rındaki gelirle her bakımdan çok büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan yollarımızın inşasına ve ida
mesine .imkân hâsıl olacaktır. 
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Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas 1/423-
Karar No, 3 

Yüksek 

Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 27 . X . 1948 tarih ve 6/3579, 71-1163 
sayılı kararı ile Yüksek Meclise sunulan ve Ka
mutayca Geçici Komisyonumuza havale buyru 
lan Yol Vergisi Kanunu tasarısı ve gerekçesi. 
Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Ba
kanları ve bu Bakanlıkların mütehassısları hu-
zurlaııiyle incelendi. 

Hükümet tasarısında : 
Yol işlerinin, programlaştırılan esaslar daire

sinde biran, evvel yapılabilmesi maksadiyle her 
yıl sarfına lüzum görülen elli beş milyon lira 
kadar bir ödeneğin sağlanması için şimdiye ka
dar nüfus başına alınmakta olan on iki lira mak
tu Verginin muhafazasdyle beraber Mütehavvil 
Vergi esasına dayanılarak bâzı vasıtasız vergiler
den de bir miktar dereceli Maktu' Vergi alınması 
ve maktu mükellefiyette şimdiye kadar güdül
mekte olan bedenî sistemin kaldırılarak nakdî 
sistem usulünün tatbiki ve vergiyi ödemiyenlerin 
yollarda çalıştırılması gibi düşüncelerin yer al
mak suretiyle tasarının hazırlandığı anlaşı1-
mıştır. 

Nüfus başına alınmakta olan Maktu Yol Ver
gisi sisteminin içtimai adalet kaidelerine uyma
dığından iktidar ve servetle mütenasip bir vergi 
sistemine gidilmesi muvafık olacağı ve Mütehav-
vil verginin de maktu esasa dayanmasının mü
kellefler üzerinde yaratacağı tesir göz önünde 
bulundurularak mümkün mertebe en uygun 
şeklin araştırılması için tasarı, evvel emirde Geçi
ci Komisyon üyeleri arasından ayrılan bir tâli 
komisyonda tetkik ettirildi. 

Tâli Komisyonun hazırladığı raporda: 
Baş Vergisi mahiyetinde bulunan ve şimdiye 

ka'dar devam ettirilen vergi mükellefiyet şeklinin 
içtimai adalet kaidelerine uymaması ve iktidarla 
mütenasip bir vergi olmaması bakımından Mak
tu vergiyi kaldırarak onun yerin© daha âdil bir 
sistem konulması düşünülmüş-ise de, Baş Vergi
sini sınıflandırmak îçin bir karine bulmaya.im
kân olmadıjı ve vasıtasız vergiler üzerine -.bir 

(S. Sı« 

11.1.1949 

Başkanlığa 

miktarı ilâve suretiyle gelir temininin zorluğu 
ve bunun yapacağı reaksiyon ve fertler üzerin
deki inikası da nazarı dikkate alınarak, bu ver
ginin yoldan daha fazla faydalananlara yükletü-
mesi ve memleketimizin ekonomik kalkınma ve 
savunması için ön plânda bulunan yollarımızın 
yapımının programlaştırüan esaslara göre ve 
hızla ilerileyebilmesi bakımından tasarının aşağı
da gösterilen üç noktadan mütalâa olunduğu 
tesbit edilmiştir. 

A) Yol dâvasına bütün yurtdaşlarm iştira
kini sağlayacak şekilde şimdiye kadar tatbik 
edilmekte olan maktu vergi mükellefiyet şeklinin 
muhafazası ve ancak bunun yavaş yavaş asgari 
bir hadde indirilmesi, 

B) Yoldan faydalananlardan asıl gelir kay
nağı olarak kabul edilecek mükellefiyet sistemiy
le elde edilecek muhassala kâfi geldiğinde baş 
vergisinden tamamen vaz geçilmesi, 

C) Tahsil edilecek yol vergisinin yalnız yol 
işlerine tahsis ve sarfı, 

Tâli Komisyon otuz milyon liradan fazla mü
him bir gelir sağlıyan maktu vergiden tamamen 
vaz geçilmekdense hali hazırda on iki lira olan 
miktarı (18-60 ) yaş arasındakilere şamil olmak 
üzere 1949 yılı için iki lira indirilerek on lira, 
1£50 yılı için sekiz lira ve 1951 yılı için de yine 
iki lira indirilerek altı lira olarak alınmasını 
muvafık görmüş ve aynı zamanda beklenilen 
geliri de temin için aşağıda izah edildiği üzere 
yeni bir gelir kaynağı bulunmasını düşünmüştür. 
Bunun için de : 

1. — Taşıt vasıtalarından otomobil, otobüs, 
kamyon, kamyonet, jip, motosiklet ve şasilerle 
lâstiklerin ithal ve imallerinde sif bedeli üzerin
den maktu vergi alınmasını, 

2. — Benzinin ithal ve memleket dâhilinde 
istihsalinde kilo başına yirmi kuruş alınmasını, 

3. — Yukarıda sayılan taşıt vasıtalarının 
seyrüseferi esnasında aybk veya yıllık olarak 
yol vergisine tâbi tutulmasını uygun görmüş ve 
bunlara yapılacak zammın ağır bir tesir yapmı-

ı ; 83) 
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yacağı mülâhazasiyle tatbikini zaruri ve hattâ 
faydal bulmuştur. 

Bu suretle: 
1. Halen yürürlükte bulunan Yol Vergisi 

Kanunu gereğince alınmakta bulunan vergiden 
yirmi beş milyon lira; 

2. Taşıt vasıtalarının ithalinde üç buçuk 
milyon lira; 

3. Taşıt vasıtalarının seyrüseferinden iki 
milyon lira; 

4. Benzinin istihsal ve ithalinde yüz altmış 
bin ton hesabiyle kiloda yirmi kuruş üzerinden 
otuz iki milyon lira; 

ki, ceman altmış iki buçuk milyon liralık 
bir gelir sağlanabileceği kanaatine vâsıl olun
duğu da ilâve edilmiştir. 

Tâli Komisyon raporunu hazırlarken Anka
ra 'da bulunan Amerika Birleşik Hükümeti Yol 
Dairesi Başkan Muavini Mister Hilsrde din
lenmiştir. Bu zat 1919 yılına kadar Amerika'da 
da nüfus başına maktu bir verginin alındığını 
ve bu tarihte yol siyasetine ehemmiyet verilme
si üzerine yoldan faydalananlardan vergi alın
ması cihetinin derpiş edildiğini ve temin edilen 
mühim miktardaki para ile yolların yapımının 
hızlandırıldığını ve benzin üzerine bir miktar 
vergi konduğunu ve 1919 yılından sonra Mak
tu Verginin kalkmış bulunduğunu ve bu vergi
nin halen bâzı yerlerde mahallî vergi olarak 
alınmasına devam edildiğini izah eylemiştir. 

Bu rapor üzerine Geçici Komisyonda yapılan 
incelemeler ve tartışmalar sonunda: Memleketin 
emniyet ve selâmetinin ve bilhassa iktisadi 
kalkınmasının sağlanması için en mühim âmil 
olan yol dâvasının Millî bir dâva olarak ele alın
ması ve hayati olan bu işte milletin vatan se-
verliğine ve fedakârlık duygularına müracaat 
edilerek her bakımdan memleket ve millet refa
hına vasıta olan yollarımızın umumi yol prog
ramına göre yapılabilmesi için Hükümetin tek
lif ettiği tasarı ile sağlamak istediği ödeneğin 
mutlaka karşılanması ieabedeceği knaatine va
rılmıştır. • 

Bunun temin şekli üzerinde Komisyonumuz 
çok derin tetkikler yapmıştır. Hükümetçe birinci 
derecede ele alınmış ve halen meri miktarda mu
hafaza olunması teklif edilmiş bulunan on iki lira 
maktu verginin ötedenberi mükellefler üzerinde 
yaptığı fena tesirin bu arada tehvini hedef tutul-

{S. Sa 

muş ve bu sebeple sonradan düşünülen azaltma 
şeklinden de vaz geçilerek yarıya indirilmesi uy 
gun bulunmuştur. Bu suretle halen elde edilmek
te bulunan miktar hâsılatın yarıya yani onbeş, on
art ı milyon raddesine İnmesi ve karşılanacak mik
tarın bu nispette artması tabiî olmuştur. Talî Ko
misyonun teklif ettiği benzine yirmi kuruş zam 
keyfiyeti üzerinde de geniş incelemeler yapılmış
tır. Neticede benzin fiyatının bu miktar artırıl
ması belki çok görülebilirse de en ziyade benzin 
istihlâk eden kamyon, kamyenet gibi eşya uakli-
yatı yapan vasıtalarda yüz kilometreye tahmi
nen altı paradan ibaret bir zamma sebep olacağı 
ve diğer vasıtalarda da ağır bir yük teşkil edecek 
kemiyette olmıyacağı anlaşılmış olduğundan 
vaktiyle Amerika'da dâhi tatbik edilmiş olan bu 
usulün tatbiki ehven bir şekil olarak kabul edil
miştir. Bununla dâhi maksada erişmek mümkün 
olamıyaeağından Demir ve Denizyolları nakliyat 
ücretlerine bir miktar zam yoliyle faydalaıubna-
sı da düşünülmüş ve tetkik edilmiştir. 

Bu idarelerin malûm olan sıkıntılı durumları
na rağmen ücretlere zamdan, haklı olarak çekin
mekte bulunmalarını ve bu vasıtalardan en çok 
istifade edenlerin daha ziyade fakir sayılacak 
halk tabakaları olduğu göz önüne alınınca bu yo
la gitmenin de uygun olamıyaeağı neticesine va
rılmıştı?. 

Hal böyle olunca Hükümet tasarısında göste
rilen kazanç, Arazi ve Bina Vergilerine tasarıda
ki teklif şeklinde değil de gerek mahiyeti ve 
gerek tahsil şekli bakımlarından daha elverişli 
bir şekil olduğu mülâhaza edilen kesri munzam 
usulüne ilâveten vergi alınması yoliyle maksa
dın teminine çalışılmıştır. Bu vergilerin mahi
yetlerine, tarh şekillerine ve hâlen tahassül 
eden mükellefiyet nispetlerine göre kazançta 
beyannameye, gayrisâfi irada dayanan vergiler
den % 2 ve % 5 nipetlerinde ve bina vergisinin 
% 10 u, arazi vergisinin de % 20 si nispetinde 
yol vergisi olarak munzam vergi alınması ve 
hizmet erbabının kazanç vergileri üzerinden 
% 2 nispetinde vergi alınması ve mütaahhitle-
rin taahhüt vergilerinden de aynı şekilde c/o 3 
nispetinde vergi alınması usullerinin kabulü 
hedefe vusul için mümkün mertebe adalete uy
gun ve tatbiki ve tahsili kolay çare olarak dü
şünülmüştür. Hiçbir verginin hemen hemen 
hiçbir memlekette tamamen adalete uygun ola
rak tatbik edildiği, bilhassa zamanımızda mer'i 
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vergiler bakımından iddia olunamaz. Mükelle
fin varlığını toplu olarak tesbite ve mükellefi
yeti buna göre tevzine medar olacak olan gelir 
vergisi sisteminin heuüz kabul ve tatbik edile
memiş olmasının tesiri de göz önüne alınınca 
vo yukarda arzedildiği üzere memleketimizin 
en büyük derdi olan yol işinin halledilebilmesi 
bundan faydalanan âmmenin vüs'u, derecesinde 
az çok fedakârlığa katlanmasiyle kabil olabile
ceği de ciddiyetle mülâhaza edilince tasarlanan 
esasların kabulü zaruri görüleceği mütalâa-
sındayız. 

Tasarının tetkikından anlaşılacağı üzere 
Hükümetin teklifinde maktu vergi 18-65 yaşa 
teşmil edildiği halde komisyonumuz şimdiye 
kadar olduğu gibi 65 yaşın 60 a indirilmesini 
muvafık görmüş bundan başka kazanç vergisine 
tâbi bir işi bulunmıyan veya aylık ücret tutarı 
50 liradan aşağı olan veye gayrisâfi kazanç esa
sına göre kazanç vergisine tâbi bulunan kadın
larla gündelikle çalışan işçi kadınlar maktu yol 
vergisinden istisna edilmiş, bugüne kadar mu
afiyeti deyeni edenler üzerinde bir değişiklik 
yaplmamıştır. Cezaen dahi olsa bedenî mükelle
fiyetin tatbiki uygun görülmiyerek tamamen 
kaldırılmıştır. 

Halen mer'i bulunan mevzuata göre alın
makta olan Yol Vergisinden 1948 sonuna kadar 
tahsil edilememiş olan bakiyelerin tamamen 
özel İdarelere bırakılması ve yîne 1882 sayılı 
Kanun hükmünce Yol Vergisi tahsilatından ay
rılması lâzımgelen % 15 nispetindeki Bayındır
lık hissesini 1948 senesi sonuna kadar verememiş 
olan vilâyetlerden bu borçlarının aranılmaması 
uygun görülerek ona göre hükümler ilâve edil
miştir. Yol Vergisi hasılatının mümkün mer
tebe tenakusa uğratılmıyarak maksada hasra 
tahsisi esas tutulduğundan bu hasılattan Türki
ye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Beden Ter
biyesi hisseleri ayrılmıyarak yalnız İller Ban
kası hissesi tefrik edilmesi hususunu sağlıyan 
hükümler de tasarıda yer almıştır. Komisyonca 
altı lira olarak kabul edilmiş olan maktu vergi
den mükellef miktarın» göre on beş, on altı mil
yon liralık; Kazanç, Bina ve Arazi Vergilerine 
munzam kesir olarak ilâve edilen vergilerden, 
dokuz milyon liraUk bir hasılat alınabileceği ve 
benzinin kilosundan yirmi kuruş hesabiyle alına
cak verginin de otuz iki milyon lira kadar sağlı-
yacağı ve bu suretle tahminen» elli altı, elli yedi 

milyon liralık bîr gelirin elde edilebileceği ne
ticesine varılmıştır. Bu suretle yapılan değişik
liklerle hazırlanan yeni tasarı bu gerekçe ile bir
likte takdim edilmiş olduğundan ivedilikle mü
zakeresi lüzumu saygı ile arzolunur. 

Şeker, Lüks ve Yol Vergi
leri Geçici Ko. Başkanı Sözcü 

Ankara İsparta « 
C. Gölet Yalnız küçük arazi sahip

leri için itirazım aşağıda 
yazılıdır. 
K. Aydar 

Kâtip 
Kastamonu t* İstanbul 

Muhalefetim bağlıdır. Muhalefetim bağlıdır. 
Âdil Toközlü 8. Bekter 

Afyon Karahisar Ankara 
Muhalifim Bu şekline muhalifim 

A. Veziroğlu H. O. Bekata 
Ankara Balıkesir 

A. Çubukçu F. Tiritoğlu 
Bolu Eskişehir 

Muhalif olduğum husus- Muhalifim 
lar için mütalâam bağlıdır. H. Polatkan 

t. Yalçın 
Eskişehir Gazianteb Gümüşane 

Muhalifim C. Alevli Muhalifim 
K. Zeytinoğlu Ş. Sökmensüer 

Gümüşane İstanbul Malatya 
A. K. Varınca Muhalifim O. Taner 

A. K. Süivrili 
Malatya Manisa 

M. N. Zabcı Muhalifim 
7. M. Alakant 

Manisa Maraş 
Benzin ve küçük arazi Benzin ve küçük arazi 

için itirazım bağlıdır. için itirazım bağlıdır. 
//. öztarhan A. Yaycıoğlu 

Niğde Niğde Samsun 
R. Gürsoy Mutabık değilim. ö. Karataş 

t. R. Soy er 
Seyhan Tunceli Sinob 

Muhalefetim bağlıdır. M. Tan Muhalifim 
K. Ener 8. Batur 

Tokad Trabzon 
F. Eken M. Yarvmbıyık 

Arazi Vergisi mükelleflerinin yüzde 70 ini 
fakir küçük arazi sahipleri teşkil eylemekte-

( S. Sayısı: 88 ) 
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dir. Bir taraftan bunların bugüne kadar ödemek
te oldukları maktu Yol Vergisini 6 liraya dü
şürürken diğer taraftan Arazi Vergisi namı 
altında kısmen de bunun tekrar geri 
alınmasını muvafık bulmuyoruz. 

Geniş ve fakir halkımız kütlesini bu mun
zam vergiden muaf tutmayı ve vergi matrahı 
bin Jiradan yukarı mükelleflerden kademeli 
bir nispet üzerine a-lınacak maktu bir vergi ile 
ihtiyacın karşılanmasını muvafık mütalâa et
mekteyiz. Bu sebeple istisnasız olarak Arazi 
Vergisine yüzde 20 zamma muhalifiz. * 

Gümüşane İsparta Bolu 
Ş. Sökmensüer f̂. Ay dar 1. Yalçın 

Benzine yapılan zam miktarının hayat pa<-
halıkğını artıracağı kanatinde olduğumdan 
benzine zamma muhalifim. 

Zammın fiyatlar üzerindeki inikasını ve 
düşüncelerimi Umumî Heyette arzedeceğim. 

Bolu 
/ . Yalçın 

Benzine 10 kuruştan fazla zamma ve kıy
meti bin liradan aşağı küçük arazinin vergiye 
tâbi tutulmasına muhalifim. 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Yol Vergisi Geçici Komisyon tasarısında: 
1. Baş Vergisinin geçim şartlarına ve ka

zanca göre ayarlanamamasını, 
2. Motorlu nakil vasıtalarından en fazla 

kamyon ve otobüs benzin sarf ve istihlâk ettiği
ne göre bunların kullanıldığı yerler göz önün
de tutulur ve biçer döğer gibi benzinle işliyen 
tarım makinaları nazarı itibara alınırsa benzi
nin kilosuna tekrar maliyetinden daha üstün 
bir resmin konulması dolayısiyle müstahsıla in
tikalini, 

3. Geçimini bile teminden âciz bulunan 
küçük müstahsilin Baş Vergisinden maada yüz
de yirmi Arazi Vergisi zammına tâbi tutulma
sını hiçbir suretle madelet ve memleket kalkın
ması dâvamıza uygun bulmadığımdan tasarıya 
muhalifim. 

Seyhan 
Kasım E ener 

Yol Vergisi Kanunu hakkında muhalefet şerhi 
1. Geçici Komisyon ekseriyetince kabul 

buyrulan tasarıda bedenî mükellefiyet esası 
kaldırılmıştır. Maktu Vergiye ve dolayısiyle 
müstakil bir Yol Vergisi Kanununa temel teş
kil «den bedenî mükellefiyet esası kaldırılınca 
yol yapımı masraflarının da diğer Devlet ge
lirlerinde gerekli artırmanın vergi manzumesi 
içinde mütalâa edilmesi gerekir. 

2. Yüksek Kamutaya arzolunan şekliyle 
bu kanun üç mesnede dayanmaktadır. 

1. Maktu Vergi, 
2. Muayyen vergilere eklenen yüzdeler, 
3. Benzine zam, 
Yol Vergisiyle yol dâvasının ihtiyaç gös

terdiği senelik masraf tamamen karşılanmadı
ğına ve Devletin beklediği gelir 30 milyon lira 
olduğuna göre Maktu Vergiyle kesri munzam 
mahiyetinde telâkki edilebilecek olan muhtelif 
vergilere eklenen yüzdeler mahallî idareler ma
lî kaynakları içinde mütalâa edilmek ve benzme 
yapılan zam da buna ait mevcut vergi mevzu
atında yapılacak ufak bir değişiklikle* halledil
mek doğru olur. 

3. Benzine yapılması düşünülen fiyat 
zammı çok yüksektir. Bunun hayatî umumiye-
de akisleri büyük olacaktır. 

Zammın yarı yarıya indirilmesi uygu-i 
olacağı kanaatindeyim. 

4. Bir vergi kanununda tahsisi varidata 
aykırı fikirdeyim. 

5. özel İdarelerle Belediyelere ait hisse
lerin paylaşılması şekline muhalifim. 

İstanbul Milletvekili 
Sadi Bekter 

1. Baş Vergisi olarak vasıflandırdığnnız 
Maktu Verginin içtimai adalet kaidelerine uy
madığı iktidarla ölçülü bir vergi olmadığı ma
lûmdur. Bunu iktidara göre sınıflandırmaya 
bugünkü vergi sistemimiz bakımından imkân 
da yok gibidir. İrat ve servetle mütenasip bir 
vergi sistemi tahakkuk edinceye kadar (Gelir 
Vergisi) şimdiye kadar nüfus başına almakta 
olduğumuz 12 liranın Su Komisyonunca tesbit 
edilen esaslara göre her yıl biraz indirilmek 
suretiyle alınması. 

2. Vasıtalı vergilere yapılan zamların 
fentler üzerine inikası oldukça kolaydır. Yoldan 

( S. Sayısı: 83) 
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faydalananların bu vergiye iştirakleri fayda 
nazariyesine göre yerinde olur. Bu itibarla ben
zinden alınmak istenilen verginin fertlere re
aksiyonu o kadar ağır olmaz. 

3. Vasıtasız vergilere yapılan zamların 
fertler üzerine inikası her zaman kolay olmaz. 
Bugünkü arazi vergi sistemimiz malûm oldu
ğuna ve bâına icarlarının Millî Korunma Kanu

nu ile takyit edilmiş bulunduğ'una göre Vası
tasız vergilerin matrahlarına gidilmesine ta
raftar değilim. 

Netice- Yeni Yol Vergisinin Su Komisyo
nunda teebit edilen esaslara göre karşılanması 
uygun olacağı düşüncesindeyim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

t&Jggfi$;tt) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Yol Vergisi Kanunu 

Verginin mevzuu 

MADDE 1. — Türkiye'de yerleşmiş olan ger
çek kişilerle merkezleri Türkiye'de bulunan ve-
ya Türkiye'de şube açan tüzel kişiler bu ka
nunda yazılı esaslar dairesinde Yol Vergisine 
tabidirler. 

İkametgâhları Türkiye'de bulunanlarla, bir 
takvim yılı içinde devamlı olarak altı aydan 
fazla ikamet edenler, Türkiye'de yerleşmiş sa-
yıbrlar. 

Resmî daire ve müesseselere veya merkez
leri Türkiye'de bulunan Bankalara ve Şirket
lere bağlı olup işleri dolayısiyle yabancı mem
leketlerde bulunan Türk vatandaşları Türkiye'
de ikamet etmeseler dahi, bu vergiye tabidir
ler. 

Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan el
çi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konso
loslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara men
sup ve o memleketin tabiiyetinde bulunan me
murları, Türkiye'de resmî bir vazifeye memur 
edilenler, belli ve geçici bir görev, seyahat ve 
tahsil maksadiyle Türkiye'ye gelen iş, ilim, ve 
fen adamları, uzmanlar, memurlar, basım ve ya
yın muhabirleri, talebeler, tedavi kastiyle gel
miş olanlar, mevkufluk, mahkûmluk ve hastalık 
gibi elde olmıyan sebeplerle Türkiye'de alıko
nulmuş veya kalmış olanlar, altı aydan fazla 
kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmaz
lar. 

BİRİNCİ KISIM 

Maktu Yol Vergisi 

Birinci Bölüm 

Mükellefler 
MADDE 2. — Maktu Yol Vergisi, 18 yaşın

dan (18 dâhil) 65 yaşma kadar (65 dâhil) olan 
erkek ve kadınlardan alınır. 

Mükellefiyetin tâyininde mükelleflerin her 
yılın Ocak ayı başındaki durumları esastır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN TEKLİFİ 

Yol Vergisi Kanun tasartst 

Verginin •mevzuu 

MADDE 1. -*- Devlet, vilâyet, şehir ve kasa
ba yollarının ve köprülerinin yapım ve onarını 
masraflarını karşılamak üzere; gerçek ve tüzel 
kişilerden aşağıda yazılı hükümler dairesinde 
Yol Vergisi alınır. 

BİRİNCİ KISIM 

Maktu Yol Vergisi 

Birinci bolüm 

Mükellefler 
MADDE 2. — Türkiye'de yerleşmiş olan 

•18 yaşmdan (18 dâhil) 60 yaşına kadar (60 dâ
hil) gerçek kişiler yıllık Maktu Yol Vergisine 
tabidirler. 

ikametgâhları Türkiye'de bulunanlarla, bir 
takvim yılı içinde devamlı olarak altı aydan 
fazla Türkiye'de ikamet edenler, Türkiye'de 
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fiti. 

Verginin miktarı: 

MADDE 3. — Maktu Yol Vergisi her bütçe 
yılı için 12 liradır. 

İstisnalar, 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı kişiler Maktu 
Yol Vergisinden muaftırlar. 

a) Altmışbeş yaşını bitirmiş olanlar; 
b) Kazanç Vergisine tâbi bir işi bulunmayan 

kadınlarla gündelikle çalışan işçi kadınlar (Gün
delik tâbiri haftalık, parça veya metre başına ve
rilen ücretler gibi başka esaslara göre tesbit olu
nan istihkaklara dahi şâmildir); 

ç) Malûl olan fakirler (Maluliyet hükümet 
doktorundan alınacak raporla ve fakirlik idare he
yeti karariyle tevsik edilmek şartiyle); 

ç) Hayatta beş ve daha fazla çocuğu bulu
nanlar (Nüfus kaydiyle tevsik edilmek şartiyle); 

d) Fiilî veya yedek askerlik hizmetlerini yap
makta olan erat (askerlik hizmetlerine girdikleri 
tarihi takip eden yıl başından hizmetten çıktık
ları yıl sonuna kadar); 

e) Orta ve yüksek öğrenim müesseselerinde 
(meslekî öğrenim müesseseleri dâhil) tahsilde bu
lunan öğrenciler (öğrenim müesseselerinden alı
nacak belgelerle tevsik edilmek ve 29 yaşını geç
memek şartiyle); 

Geçici İSL 

yerleşmiş sayılırlar. 
Resmî daire ve müesseselere veya merkezleri 

Türkiye'de bulunan bankalara ve şirketlere bağ
lı olup işleri,dolayısiyle yabancı memleketerde 
bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'de ikamet 
etmeseler dahi,, bu vergiye tabidirler. 

Mükellefiyetin tâyininde mükelleflerin her 
yılın Ocak ayı başındaki durumları esastır. 

Verginin miktan 

MADDE 3. — Maktu Yol Vergisi her bütçe 
yılı için (6) liradır. 

İstisnalar: 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı kişiler Maktu 
Yol Vergisinden muaftırlar. 

A) Kazanç Vergisine tâbi bir işi bulunmıyan 
veya aylık ücreti tutarı 50 liradan aşağı olan ve
ya gündelik gayrisâfi kazahç esasına göre Kazanç 
Vergisine tâbi bulunan kadınlarla gündelikle çalı
şan işçi kadınlar (gündelik tâbiri, haftalık, parça 
veya metre başına verilen ücretler gibi başka esas
lara göre tesbit olunan istihkaklara dahi şâmil
di?.) 

B) Fakir olan malûller (Maluliyet, Hükü
met doktorundan almacak raporla ve fakirlik 
idare heyeti karariyle tevsik edilmek şarttır. 
Hareket kabiliyeti olmıyan malûllerin bu vazi
yetleri Hükümet doktorlarınca mahallerinde 
muayene ve tesbit edilir); 

C) Hayatta beş ve daha fazla çocuğu bulu
nanlar (Nüfus kaydiyle tevsik edilmek şartiyle); 

D) Fiilî veya yedek askerlik hizmetlerini 
yapmakta olan erat (Askerlik hizmetine girdik
leri tarihi takip eden yıl başından hizmetten 
çıktıkları yıl sonuna kadar); 

E) Orta ve yüksek öğrenim müesseselerin-
de (Meslekî öğrenim müesseseleri dâhil) tahsil-
de bulunan öğrenciler; 

öğrenim müesseselerinden alınacak belgeler
le tevsik edilmek ve 29 yaşını geçmemek şar
tiyle) ; 

F) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan 
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahrî kon
soloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara 
mensup ve o memleketin tabiiyetinde bulunan 
memurları; 

(S. $*?W : 89) 
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tkinci bölüm 

Teklif usulv 

Teklif mahalli 

M-âDDE 5. — Maktu Yol Vergisi mükellefin 
ikâmetgâhının bulunduğu, mahal gelir dairesince 
salınır, 

isim cetvelleri 

MADDE 6. — Her yılın Ekim ve Kasım ayla
rında, ihtiyar heyetlerinin yardımiyle mahalle ve 
köy muhtarları, hem mahalle ve köy nüfus ka
yıtlarından faydalanmak hemde mahalle ve köyde 
yoklama yapmak suretiyle o mahalle ve köyde ika
met edenlerden Maktu Yol- Vergisiyle mükellef 
olanları tesbit ettikten sonra isim cetvellerini tan* 
zim ederek en geç Aralık ayının başında köy ve
ya mahallenin bağlı bulunduğu en büyük mülki
ye üstüne makbuz mukabilinde verirler. 

Bu cetvellerin ihtiyar heyetleri üyeleriyle 
muhtarlar tarafından imzalanmış ve içindekilerin 
hakikate uygun olduğunu onanmış bulunması 
şarttı*. 

tsim cetveline yazılacak bilgiler 

MADDE 7. — 6 neı madde geereğince hazır
lanacak isim cetvellerine mükelleflerin: 

1. — Ad ve Soyadları: 
2. — Erkek veya kadın oldukları: 
3. — Doğum tarihleriyle doğum yerleri: 
4. — İkâmetgâh adresleri: 
5. — İşleri: 
Yazılır. 

t sim cetveline alınacak olanlar 

MADDE 8. — Cetvellerin hazırlanması dev. 
resinde i • 

l. — 4 neü maddenin a, b, d fıkralarında ya-
( S. Sayısı: 83 ) 

Geçici K. 

G) Mensup olduğu Devlet tarafından Tür
kiye'de resmî bir vazife ile memur edilenler, ya
bancı talebeler, tedavi kasdiyle gelmiş olanlar, 
mevkufluk, mahkûmluk ve hastalık gibi elde ol
mayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya 
kalmış, olanlar, 

tkinci Bölüm 

Teklif Usulv 

Teklif mahaUî 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci nıadde*i ay
nen kabul edilmiştir 

MADDE 6. — Her yılın Kasım ve Aralık ay
larında, ihtiyar heyetlerinin yardımiyle mahal
le ve köy muhtarları, hem mahalle ve köy nü
fus kayıtlarından faydalanmak hem de mahalle 
ve köyde yoklama yapmak suretiyle o mahalle 
ve köyde ikamet edenlerden maktu yol vergisiy
le mükellef olanları tesbit ettikten sonra isim 
cetvellerini tanzim ederek en geç Oeak ayının 
başında köy veya mahallenin bağlı bulunduğu 
en büyük mülkiye üstüne makbuz mukabilinde 
verirler. 

Bu cetvellerin, ihtiyar heyetleri üyeleriyle 
muhtarlar tarafından imzalanmış ve içindekile
rin hakikata uygun olduğunun onanmış bulun
ması şarttır. 

tsim cetvellerine yazılacak bügüer 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

tsim Cetvellerine ahnmıyacak olanlar 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay 
nen kabul edümiştir. 



Hü 

zili olanlar; 
2. — Genel, özel ve katma bütçelerden ve bele

diye bütçelerinden ve Devlete, katma veya özel 
bütçeli idarelere ve belediyelere bağlı her çeşit ku« 
ramlardan ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden ve 
bankalardan aylık, Ödenek ve ücret alanlar (teka
üt ve yetim maaşı sahipleri hariç) cetvele yazıl
mazla;. 

Cetvellerin gelir dairesine verilmesi 

MADDE 9. — Mülki üstleri kendilerine ve
rilen isim cetvellerini, bu kanun hükümlerine uy
gun olup olmadığını incelettikten ve varsa eksik
lerini tamamlattıktan sonra, en geç Aralık aynını 
15 nci gününe kadar ilgili gelir dairesine verir
le*, 

Teklif cetvellerinin tamimi 

MADDE 10. — Gelir dairesi, isim cetvelle
rinde yazılı bulunan mükelleflerin maktu Yol 
Vergilerini, 3 ncü maddede yazılı miktar üze
rinden salarak bu vergileri ve 7 nci maddede
ki bilgileri havi olmak üzere tanzim edeceği tek
lif ce'tvellerini Ocak ayın m ilk haftası içinde 
ilân eder. 

Bu usretle yapılan ilân, mükelleflere teb
liğ yerine geçer. İlân, cetvellerin mahalle veya 
köylerin en kalabalık ve uğrak yerlerine asıl
ması suretiyle yapılır. İlânın yapılmış olduğu 
gazete çıkan yerlerde günlük yoksa diğer her 
hangi bir mevkut gazete ile, çıkmıyan yerlerde 
mûtat vasıtalarla duyurulacak şekilde, köy, 
çarşı ve mahallatta ilân olunur. 

İkinci bölüm 

Kanun -yollar} 

İtirazın şekli ve müddeti 

xMADDE 11. — Mükellefler maktu Yol Ver
gilerine karşı teklif cetvellerinin ilânı ve cet
vellerin talikından sonra yapılan münferit sal
malarda tebliğ tarihini takip eden günden iti
baren 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu vergi
ye ait itirazlar, Bina ve arazi Vergileri itiraz 
komisyonlarınca tetkik olunur. 

(S. Sa 

Geçici E. 

Cetvellerin Gelir Dairesine verilmesi 

MADDE 9. — Mülkiye üstleri kendilerine 
verilen isim cetvellerini, bu kanun hükümlerine 
uygun olup olmadığını inceledikten ve varsa ek
siklerini tamamlattıktan sonra, en geç Ocak ayı
nın 15 nci gününe kadar ilgili gelir dairesine 
verirler. 

Teklif Cetvellerinin tanzimi 

MADDE 10. —• Gelir Dairesi, isim cetvelle 
rinde yazılı bulunan mükelleflerin Maktu Yol 
vergilerini, 3 ncü maddede yazılı miktar üzerin
den salarak bu vergileri ve 7 nci maddedeki bil
gileri havi olmak üzere tanzim edeceği teklif 
cetvellerini, Şubat ayının ilk haftası içinde ilân 
eder. 

Bu suretle yapılan ilân, mükelleflere tebliğ 
yerine geçer. İlân, cetvellerin mahalle veya köy
lerin en kalabalık ve uğrak yerlerine asılması 
suretiyle yapılır. 

İlânın yapılmış olduğu, gazete çıkan yerlerde 
günlük, yoksa diğer her hangi bir mevkut ga
zele ile. çıkmıyan yerlerde mûtad vasıtalarla du 
vurulacak şekilde, köy, çarşı ve mahallelerde ilân 
olunur. 

Üçüncü Bölüm 

Kanun Yolları 

itirazın şekli ve müddeti 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

; 88) 
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Kesinleşme 

MADDE 12. — Maktu Yol vergileri, itiraz 
müddetinin itirazsız geçmesiyle, itiraz edildiği 
takdirde itiraz komisyonu karariyle kesinleşir. 
Komisyon kararları katî olup bu kararlar aley
hine Danıştaya dâva açılamaz. Maktu Yol Ver
gisinde usule taallûk eden ve bu kanunda hilâ
fına hüküm bulunmıyan hallerde 3692 numara- i 
lı Kanun hükümleri uygulanır, | 

üçüncü bölüm | 

Tahsil usulleri 
ı 

Alelade tahsil 

MADDE 13. — Maktu Yol Vergisi biri Mart 
diğeri Ekim aylarında olmak üzere iki eşit tak
sitte alınır. 

tstisnai tahsil 

MADDE 14. — Genel, özel ve katma bütçe- ı 
lerden ve belediye bütçelerinden ve Devlete, 
katma veya özel bütçeli idarelere ve belediyelere 
bağlı her çeşit kurumlardan ve İktisadi Devlet 
teşekküllerinden ve bankalardan ayılk, ödenek 
ve ücret alanların (tekaüt ve yetim maaşı sahip
leri hariç) yol vergileri bağlı bulundukları idare 
saymanlıklarınca tahakkuk ettirilir. Ve Mart 
ve Ekim aylarında iki eşit taksitte istihkakla
rından kesilmek suretiyle tahsil olunur. Bu say
manlıklarca tahsil edilen yol vergileri, ertesi 
ayın sonuna kadar memur ve müstahdemlerin 
bulunduğu yerin ilgili saymanlığına yatırılır. 
Yol vergileri başka yerlerde tahakkuk etmiş 
olanlar bulunursa tahsili yapan saymanlıkça, ta
hakkuk kaydı kapatılmak üzere, keyfiyet tahak
kuku yapan yere bildirilir. 

İsim cetvellerinin tanziminden sonra bu mad
de de sayılan dairelerde vazife alanların yol 
vergileri, bu kanunun genel hükümleri dairesin
de salınır. Saymanlar taksit aylarının tesadüf [ 
ettiği aylık, ödenek ve ücretleri öderken bu gi- ; 
bilerin vergilerini vermiş olup olmadıklarını ; 
araştırmaya ve makbuzlarım görmeye mecbur- I 
durlar. 

îbraz edilen makbuzların tarih ve numaraları 
tediye evrakına işaret olunur. îsim cetvellerine 

Geçici K 

Kesinleşme 
MADDE 12. — Maktu Yol Vergileri, itiraz 

müddetinin itirazsız geçmesiyle, itiraz edildiği 
takdirde itiraz komisyonu karariyle kesinleşir. 
Komisyon kararları katî olup temyiz edilemez. 

Maktu Yol Vergisinde usule taallûk eden ve 
bu kanunda hilâfına hüküm bulunmıyan haller
de 3692 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Dördüncü bölüm 

Tahsil usulleri 

Alelade tahsil 

MADDE 13. — Maktu Yol Vergisi biri Ma
yıs diğeri Ekim aylarında olmak üzere iki eşit 
taksitte alınır. 

İstisnai tahsil 

MADDE 14. — Genel, özel ve Katma Bütçe
lerden ve belediye bütçelerinden ve Devlete, 
katma veya özel bütçeli idarelere ve belediyele- * 
re bağlı her çeşit kurumlardan ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinden ve bankalardan aylık, öde
nek ve ücret alanların (Tekaüt veya yetim ma
aşı sahipleri hariç) Yol Vergileri bağlı bulun
dukları idare saymanlıklarınca tahakkuk ettirilir 
ve Mart ayında bir taksitte istihkaklarından ke
silmek suretiyle tahsil olunur. 

Bu saymanlıklarca tahsil edilen Yol Vergi
leri, ertesi ayın sonuna kadar memur ve müs
tahdemlerin bulunduğu yerin ilgili saymanlığı
na yatırılır. 

Yol Vergileri başka yerlerde tahakkuk et
miş olanlar bulunursa tahsili, yapan saymanlık
ça, tahakkuk kaydı kapatılmak üzere, keyfiyet 
tahakkuku yapan yere bildirilir. 

îsim cetvellerinin tanziminden sonra bu mad
dede sayılan dairelerde vazife alanların Yol ver
gileri bu kanunun genel hükümleri dairesinde 
salınır. Saymanlar, taksit aylannın tesadüf et
tiği aylık, ödenek ve ücretleri öderken bu gibi-
lerin vergilerini vermiş olup olmadıklarını araş
tırmaya ve makbuzlarını görmeye mecburdurlar. 

îbraz edilen makbuzların tarih ve numarala
rı tediye evrakına işaret olunur, 

(S. Sayısı : 83 ) 
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alınmamış olduğu anlaşılanların ve makbuz ib
raz etmiyenlerin vergileri, yukarıdaki hükümle
re göre bağlı bulundukları saymanlıklarca öde
necek ilk istihkaklarından kesilir. 

Borçlarını vaktinde Ödemiyenler 

MADDE 15. — Borçlarını zamanında ödemi-
yenlerin vergileri, Tahsili Evmal Kanıma hü
kümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

Yapılan takipler neticesinde ödeme kabiliye
ti bulunmadığı anlaşılan erkek mükellefler vergi 
borçlarını, yol işlerinde bedenen ve bizzat ça
lışmak suretiyle öderler. .Vergi miktarının kaç 
günlük mesaiye tekabül edeceği her hahallin iş
çi gündelikleri vasatisi gözönünde tutularak ma
halleri idare heyetlerince tâyin, olunur. 

ödevlilerin nerelerde ve ne suretle çalıştırı
lacakları ve borçlarının sureti mahsubu, bir tü
zükle tesbit olunur,. 

Dördüncü Bölüm 

Cezalar 

Muhtar ve ihtiyar heyetlerine ait cezalar 

MADDE 16. — îsim cetvellerini 6 ncı mad
dede gösterilen müddet zarfında ve bu kanu
nun tariflerine uygun olarak hazırlayıp müde-
tinde mülkiye üstlerine teslim etmiyen mahalle 
ve köy muhtarları ile bu işte muhtarlara lü
zumlu yardımı yapmıyan ihtiyar heyetleri üye
leri Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine 
göre cezalandırılırlar. 

Saymanlara ait cezalar 

MADDE 17. — 13 ncü madde hükmüne tâbi 
mükelleflerin istihkaklarından yol vergilerini 
kesmiyen ve evvelce ödemiş olduklarını beyan 
edenlerden makbuz aramıyan veya tevkif ettik
leri vergileri zamanında teslim etmiyen sayman
lardan bu vergiler, % 10 fazlasiyle ve Tahsili 
Emval Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Geçici K. 

îsim cetvellerine alınmamış olduğu anlaşılan 
j larm ve makbuz ibraz etmiyenlerin vergileri, 
i yakardaki hükümlere göre bağlı bulundukları 
j saymanlıklarca ödenecek ilk istihkaklarından 

kesilir. 

Borçlarını Vaktinde Ödemiyenler 

MADDE 15. — Borçlarını zamanında öde-
miyenleriıı vergileri, Tahsili Emval Kanunu 
hükümlerine göre takip ve tahsil olunur 

Beşinci BÖİum 

Ge&cHar 

Muhtar ve İhtiyar Heyetlerine azıt cezalar 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Saymanlara ait ceealar 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

' S. StytK ı 98) 
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Besinci Bölüm 

Verçfinvn terkini 

Terkin işleri 

MADDE 16. - 4 ııcü maddenin O, Ç, E fık
ralarına dâhil mükellefler adına salınacak ver
giler, ibraz edilecek belgelere ve isim cetvelleri
nin hazırlanmasından sonra silâh altına alınan 
tjratın vergileri de askerlik şubelerinin belgeleri 
ne dayanılarak terkin olunur. 

IKÖÎOÎ KISIM 

Mütehavvil yol vergisi 

Madde 19. — Mütehavvil Yol Vergisi Kazanç, 
Bina ve Arazi Vergilerine tâbi bulunan mükel
leflerden bu kısımda yazılan esaslar dairesinde 
alınır. 

Birinci bölüm 

Kazanç vergisine tâbi mükellefler 

Beyannameli mükellefler 

Madde 20. — 2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka
nununun 6 ve 7 nci maddelerinde yazılı mükel
lefler (Kazanç Vergisinden muaf olup da Buhran 
ve Müdafaa Vergilerine tâbi olanlar ve 17 neî 
.madde gereğince beyanname vermeyi tercih eden
ler dâhil serbest meslek erbabı hariç) malî bilan
çolarında gösterdikleri her yüm son günündeki 
ödenmiş sermayelerine göre ertesi yıl için aşağı
da yazılı miktarlarda mütehavvij yol vergisi Öder 
ler. Bu ^ r g i Kazane Vergisi bakımından masraf 
ka^dolunamaz 

Geçici K. 

Altıncı Bölüm „ 

Yerginin Terkini ve Zamanaşımı 

Verginin terkini 

MADDE 18. — 4 ncü maddenin b, e, e fıkra
larına dâhil mükellefler adına salınacak Maktu 
Yol Vergileri, ibraz edilecek belgelere dayanı
larak terkin olunur. 

Zamanaşvm ı 

MADDE 19. — Taallûk ettiği yılı takıp eden 
yıldan itibaren üç yü içinde salınmıyan veya 
salınıp da kesinleştiği yılı takip eden yüdan iti
baren beş yıl içinde tahsil edilemiyen Maktu 
Yol Vergileri zamanaşımına uğrar. 

İKİNGt KISIM 

Mütehavvil Yol Vergisi 

Verginin mevzuu 

MADDE 20. — Mütehavvil Yol Vergisi; Ka
zanç, Bina ve Arazi vergileri üzerinden bu kı
sımda yazılı esaslar dairesinde aşağıda gösteri
len nispetlerde alınır. 

Birinci bölüm 

Kazanç Vergisine tâbi mükellefler 

Beyanname usulünde vergiye tâbi mükellefler 

MADDE 21. — 2395 sayılı Kanunun 6, 7 ve 
•İ7 nci maddeleri gereğince beyanname usulünde 
vergiye tâbi olan mükelleflerin tarholunan Ka 
zanç Vergileri (Fevkalâde zamlar dâhil, Buhran 
zammı hariç) üzerinden: % 2 : 

(Sayıs ı ; . 83} 
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A) Kazanç Vergîsr Kanununun 6 ncı mad
desine tâbi olanlar : 

Sermaye miktarı 
Lira 

ödenecek 
yol vergisi 

Lira 

250 Sermayeleri 10 000 liradan aşağı 
olanlar: 

500 Sermayeleri 10 000 liradan 20 000 li
raya kadar olanlar. 

750 Sermayeleri 20 000 liradan fazla re 
50 000 liradan aşağı olanlar. 

1 000 Sermayeleri 50 000 liradan 250 000 li
raya kadar olanlar. 

1 500 Sermayeleri 250 000 liradan fazla ve 
500 000 liradan aşağı olanlar. 

2 500 Sermayeleri 500 000 liradan 1 000 000 
liraya kadar olanlar. 

5 000 Sermayeleri 1 000 000 lira ve daha 
yukarı olanlar. 

B) Kazanç Vergisi Kanununun 7 nci mad
desine tâbi olanlar (Noterlik vazifesini yapan 
memurlar hariç) 

ödenecek 
Yol 

Vergisi 
Lira 

125 

Geçici K. 

Sermaye miktarı 
Lira 

250 

375 

500 

1 000 

Sermayesi bulunmıyanlarla sermayesi 
10 000 liraya kadar olanlar: 
Sermayesi 10 000 liradan fazla ve 
20 000 liradan aşağı olanlar. 
Sermayesi 20 000 liradan 50 000 lira
ya kadar olanlar. 
Sermayesi 50 000 liradan yukarı ve 
100 000 liradan aşağı olanlar. 
Sermayesi 100 000 lira ve daha yakan 
olanlar. 

Garisâfi irat üzerinden vergiye tâbi mükellefler 

MADDE 22. — Aynı kanunun 17 ve değişik 
19 ncu maddelerinde yazılı mükelleflerin, salman 
Kazanç Vergileri üzerinden % 5; 

( S. Sayısı: 33) 
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Mütaahhithr 

MADDE 21. — Kazanç Vergisi Kanununun 
8 nci maddesinin birinci fıkrasına dâhil müta-
ahhitlerden ruhsat tezkeresi almaya mecbur 
olanlar yılda 250 lira Mütehavvil Yol Vergisi 
öderler. 

Gerçek kiralan ÜBerinden Kazanç Vergisine tâbi 
mükellefler 

MADDE 22. — Kazanç Vergisi Kanunu ge
reğince iş yerlerinin gerçek kirası üzerinden Ka
zanç Vergisine tâbi tutulan mükellefler bulun
dukları yerin nüfusuna ve sınıflarına göre aşa
ğıda yazılı miktarlarla Mütehavvil Yol Vergisi 
öderler. 

Kazanç Vergisi Kanununa göre 
«a 
i l •si 
.S s 
BÎS 

İ s 

il 
Nüfusu 

100 000 den yukarı olan şehir
lerde 
20 001 den 100 000 e kadar 
olan şehirlerde 
20 000 den 2 001 e kadar olan 
şehir ve kasabalarda 
2 000 den aşağı olan yerler
de 

Lira Lira Lira 

200 

150 

100 

50 

50 

40 

30 

20 

25 

20 

15 

10 

Serbest meslek erbabı 

MADDE 23. — Kazanç Vergisi Kanununa 
göre yazıhane, muayenehane, idarehane veya ika
met yerlerinin gerçek kirası üzerinden vergi veren 
serbest meslek erbabı, maktu Kazanç vergisi ba
kımından dâhil bulundukları sınıflarına göre aşa
ğıda yazılı miktarlarda Mütehavvil Yol Vergisine 
tabidirler. 

Geçici K.: 

MütaahMtler 

MADDE 23. — Aynı kanunun 8 nci maddesi
nin değişik 1 nci bendi mucubince taahhüt bedel
lerinden kesilecek Kazanç Vergileri üzerinden 
(Fevkalâde zam dâhil, Buhran zammı ha
riç) : % 3 ; 

(S. Sayı»: 88) 
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Beyannameli serbest meslek erbabı 
MADDE 24. — Kazanç Vergisi Kanununun 

47 nci maddesine göre beyanneme vermeyi tercih 
eden serbest meslek erbabı çalıştıkları yerlerin 
nüfusuna göre aşağıdaki miktarlarda Mûtehavvil 
Yol Vergisi öderler. 

ödenecek 
vergi 
Lira 

200 

150 

100 
50 

Nüfusu 

100 000 den yukarı olan yerlerde yılda 
20 001 den 100 000 e kadar olan yerler-
de yılda 
2 001 den 20 000 e kadar olan yerler
de yılda 
2 000 den aşağı olan yerlerde yılda 

(S. Sayın: 88) 
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MADDE 25. — Serbest meslek erbabı ile iş 
yerlerinin gerçek kirası üzerinden Kazanç Ver
gisine tâbi mükelleflerin Mütehavvil Yol vergi
lerine, taallûk ettiği bütçe yılının başındaki, yıl 
içinde işe başlıyanların o bütçe yılı için alına
cak Mütehavvil Yol Vergilerine de işe başladıkla
rı gündeki, durumları esastır. 

Beyannameli mükelleflerde; geçmiş yıl ka
zançları için verecekleri Kazanç Vergisi beyan
namesinde gösterdikleri sermaye esas tutulur. 
Yıl içinde işe başlıyanlar, işe bağladıkları tarih
te Kazanç Vergisi Kanununa göre yapacakları 
bildirimde sermayelerini de göstermeye mecbur
durlar. Bu mükelleflerin o bütçe yılma ait Mü
tehavvil Yol Vergilerine beyan ettikleri bu 
sermayeleri esastır. Beyanname vermiyenlerin 
veya sermayelerini bildirmiyenlerin bu vergiye 
esas tutulacak sermayeleri, vergi dairesince tah
kik ve tesbit olunur. 

Hizmet erbabı 

MADDE 26. — 2395 sayılı Kazanç Vrgisi 
Kanununa göre vergileri istihkaklarının tediye
si sırasında kesilen hizmet erbabı; vergiler ve 
emeklilik aidatı, muvakkat tazminat, kasa taz
minatı, çocuk ve yakacak zamları çıktıktan son
ra kalan meblağ esas tutulmak üzere her ay 
aşağıdaki cetvelde gösterilen miktarda Müte
havvil Yol Vergisine tâbi tutulurlar. 

Vergiler, emeklilik aidatı, tazminat- Ayda ödi-
lar ve zamlar çıktıktan sonra kalan yeceği vergi 
miktar: Lira K. 

300 (Dâhil) ilâ 500 lira alanlar 1 00 
501 » > 700 » » 1 00 
701 » » 1000 > » 1 50 

1000 lira ve daha yukarı » 2 00 
Yukardaki miktarların hesabında her tediye 

bordrosiyle yapılan ödemeler ayrı ayrı nazara 
alınır. 

Karada nakil vasıtası işletenler 

MADDE 27. — Karada nakil vasıtası işleten
lerden aşağıda yazılı miktarlarda Mütahavvil 
Yol Vergisi alınır.. 

( S. Sayısı; 88 ) 
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Lira 

İ. Beher otomobil ve kamyonet için 
yılda 25 

2. Beher kamyon ve otobüs için, 
yılda §0 

Yıl içinde işe başlayanların ve işi bırakanların 
vergileri 

MADDE 28. — 20, 21, 22, 23, 24 ve 27 nci 
maddelerde yazılı mükelleflerden bütçe yılının 
ilk altı ayında işi bırakanlarla ikinci altı ayı 
içinde ise başlıyanlar, ayni maddelerde yazılı ver
gi miktarlarının yansım öderler., ölüm, tasfiye 
ve iflâs, işi bırakma hükmündedir. 

ikinci Bölüm 

Bina ve Arazi Vergisine tâbi mükellefler 

Bina Vergisi mükellefleri 

MADDE 29.. — Bir mükellefin bir mahalle 
veya köyde vergide adına kayitli olup Bina Ver
gisine tâbi bulunan binaların gayrisâfi iratları 
toplamı : 

ödenecek 
vergi 

miktarı 
îrat miktarı lira Lira 

I. 250 liradan (250 dâhil) 500 liraya 
kadar olan mükellefler yılda 15 
501 tira'dah-1 000 liraya kadar olan 
mükellefler yılda * 25 
1 001 liradan' 2 00d liraya? - kadar 
olan mükellefler yılda 50 
2 001 liradan 4 000 liraya kadar 
olan mükellefler yılda 75 
4 001 liradan 6 000 liraya kadar 
olan mükellefler yılda 100 
6 001 liradan 10 000 liraya kadar 
olan mükellefler yılda 200 
10 000 den. yukarı olan mükellef-
ler yılda . 5 0 0 
Mütehavvil Yol Vergisi öderler.. Mükellefi-

yetin tesisinde, mükelleflerin her yılın Ocak 
ayındaki durumları esastır. 

°2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

,7. 

Geçici K 

Hizmet erbabı ve mütekaitler 

MADDE 24. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desinde sayılan hizmet erbabiyle mütekaitlerin 
(Dul ve yetimler hâriç) Kazanç Vergileri üze
rinden : % 2 •; 

ikinci bölüm 

Bina ve\ Arazi Veryüerine tâbi mükellefler 

Bina Vergisi mükellefleri 

MADDE 25. — 1937 numaralı Kanun muci
bince vergiye tâbi olan binalar için tarholunan 
Bina Vergisi üzerinden (Buhran ve Müdafaa ver
gileri hariç) ; % 10; 

1837 numaralı Kanunla diğer hususi kanun
lar mucibince belli sürelerle muvakkat muafiyet
ten faydalanan binalar da Yol Vergisine tabidir
ler. 

( S* Sayın ; 88 ) 
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Arazi Vergisi mükellefleri 

MADDE 30. — Bir mükellefin bir mahalle 
veya köyde vergide adına kayıtlı olup Arazi Ver
gisine tâbi bulunan «arazisinin kıymetleri toplamı: 

Kıymet miktarı 
Lira 

ödeneck 
vergi mik

tarı i 
Lira 

i. 

2. 

3. 

4. 

5. 

15 

25 

50 

75 

100 

1 000 liradan (1 000 dâhil) 2 000 
liraya kadar olan mükellefler yılda: 
2 001 liradan' 4 000 liraya kadar 
olan mükellefler yılda 
4 001 liradan 6 000 liraya kadar 
olan mükellefler yılda 
6 001 liradan 10 000 liraya kadar 
olan mükelleflerden yılda 
10 001 liradan fazla olan mükel
leflerden yılda. 
Mütehavvil yol vergisi öderler. Mükellefiyetin 

tesisinde mükelleflerin her yılın Ooak ayındaki 
durumları, esastır. 

Üçüncü bölüm 

Verginin tarhı ve kanun yollan 

Teklif mahalli 

MADDE 31. — Kazanç Vergisine bağlı müte
havvil Yol Vergileri, mükelleflerin Kazanç Vergisi 
bakımından, Bina ve Arazi Vergilerine bağlı Mü
tehavvil Yol Vergileri de bu mükelleflerin mezkûr 
vergiler bakımından, tâbi bulundukları vergi dai
relerince bu kanunda yazılı hükümler dairesinde 
Balınır. 

Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerin Mütehavvil 
Yol Vergilerinin ne zaman salınacağı 

MADDE 32. — Kazanç Vergisine tâbi mükel
leflerin Mütehavvil Yol Vergileri: 

1 - Bu kanunun 21, 22 ve 23 ncü maddelerin
de yazılı olanların her yıl Mart ayı; 

2 - Bu kanunun 20 ve 24 ncü maddelerinde 

Geçici K. 

Arazi Vergisi mükellefleri 

MADDE 26. — 1833 numaralı Kanun muci
bince vergiye tabi olan arazi için tahak
kuk ettirilen arazi vergisi üzerinden : '% 20; 

Üçüncü bölüm 

Verginin tarh, ve kanun yoUart 

Teklif mahalli 

MADDE 27. — Kazanç Vergileri üzerinden 
salınacak mütehavvil Yol Vergileri, mükellef
lerin Kazanç Vergisi bakımından; 

Bina ve Arazi vergileri üzerinden alınacak 
Mütehavvil Yol vergileri de bu mükelleflerin 
mezkûr vergileri bakımından; 

Tâbi oldukları vergi dairelerince, asıl vergi
lerle birlikte salınır. 

Kanun yolları 

Tarh ve tahakkuk muameleleri 

Verginin tarhı 

MADDE 28. — 21, 22, 23, 24, 25, 26 ncı mad
deler mucibince salınacak Mütehavvil Yol ver
gilerinin tarh ve tahakkuk muameleleri, asıl 
vergilerin bağlı bulundukları usul ve esaslara 
tabidirler. 

(S. Sayısı : 83) 



vasılı olanların, her yıl Mayıs ayı; 
3. - Kazanç Vergisi beyannamelerini Maliye 

Bakanlığınca tâyin olunan' tarihte verenlerin, 
beyannameyi verdikleri ayı takip eden ay; 

4 Yıl içinde yeniden işe başlayanların, işe 
Başladıkları ayı takip eden ay; içinde salınarak 
ihbarname ile kendilerine tebliğ olunur. 

Karada nakil vasıtası işletenlerin vergilerinin 
ne vakit salınacağı 

MADDE 33. — Bu kanunun 27 nci maddesi 
mucibince Mütehavvil Yol Vergisine tâbi tutulan 
kara nakil vasıtası işletenlerin vergileri, bunlara 
ait kazanç vergilerinin tarhı sırasında salınır. 

Bina ve arazi vergisine bağlı Mütehavvil Yol 
Vergilerinin salınma zamanı 

MADDE 34. —Bu kanunun 29 ve 30 ncu 
maddelerinde yazılı mükelleflerin Mütehavvil 
Yol Vergileri her yıl Ocak ayı içinde salmarak 
ihbarname ile mükelleflere tebliğ olunur. 

Kanun yoüart 

MADDE 35. — Mütehavvil Yol Vergisinde 
gilerine karşı yapılacak itirazlar Kazanç Vergile-
lara ait muamelelerde, 3692 numaralı kanun hü
kümleri cereyan eder. 

Kazanç vergilerine bağlı Mütehavvil Yol Ver
gilerine karşı yapılacak itirazlar Kazanç Vergileri 
itiraz komisyonlarınca, bina ve arazi vergileri-

1 ne bağlı Mütehavvil Yol Vergilerine kargı yapı
lacak itirazlarda bina ve arazi vergileri itiraz ko
misyonlarınca tetkik olunarak karara bağlanır. 

Geçici K. 

İtiraz işleri 

MADDE 29. — Mütehavvil Yol vergilerinde 
tebliğ, itiraz ve temyiz usullerine ve maddî ha
talara ait muamelelerde 2395, 1837, 1833 ve. 
3692 sayılı Kanun hükümleri cereyan eder. 

Tahakkuk ve tahsil zamanaşımı 

MADDE 30. — Kazanç, Bina ve Arazi ver
gileri üzerinden salınacak Mütehavvil Yol ver
gilerinde, tahakkuk ve tahsil zamanaşımı müd
detleri; asıl vergi kanunlarındaki zamanaşımı 
hükümlerine göre tâyin olunur. 

Verginin tahsili 

MADDE 31. — Bu kanun hükümleri dâire
sinde salman Mütehavvil Yol vergileri, bağlı 
bulundukları asıl vergi kanunlarında yazılı 
esas ve usuller dairesinde bu vergilerle birlikte 
tahsil olunur. 

Yol Vergisinin Zarar ve masraf kayıt olunmaya
cağı 

MADDE 32. — 21 nci maddede yazılı mü
kelleflerden bu kanun gereğince alınacak Mü
tehavvil Yol Vergisi, 2395 sayılı Kanunun 12, 
13 ve 15 nci maddeleri mucibince kazanç beyan
namelerinde zarar veya masraf kayıt oluna
maz. 

( S. Sayın : €8 ) 
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Dördüncü Bölüm 

Tahsüât 

Kazanç, bina ve arazi vergilerine bağlı 
Mütehavvü Yol Vergilerinin tahsili 

MADDE 36. — Bu kanun gereğince tahak
kuk eden Mütehavvü Yol Vergileri iki eşit taksit
te ve aşağıda gösterilen aylarda şu suretle mü
kelleflerden tahsil olunur. 

a) 20 ve 24 ncü maddelerde yazılı mükellef
lerden . birinci taksit Temmuz ve ikinci taksit 
Ekim aylarında^ . 

b) 21, 22 ve 23 ncü maddelerde zikredilen 
mükelleflerden birinci taksit Haziran, ikinci 
taksit Ekim aylarında; 

c) Yıl içinde yeniden işe başlıyanlardan; 
vergi, taksit müddetlerinden evvel tahakkuk et
miş ise yutardaki fıkralarda yazılı taksit müd» 
detleri içinde, takat müddetleri geçtikten sonra 
tahakkuk etmiş ise, tahakkuk ettiği tarihi ko-
valıyamayda; 

ç) Kazanç Yergisi beyannamelerini; Malfy o 
Bakanlığınca tâyin olunan tarihte veren mü
kelleflerden tahakkuk ettirildiği ayı kovalıyan 
ay içinde.; . 

d) 29 ve 30 ncu maddelerde yazılı mükellef
lerden birinci taksit Mart, ikinci taksit Eylül 
»yi içinde -y tahsil olunur. 

Bara nakil vasıtası işletenlerden alınacak Müte
havvü Yol vergisinin tahsili 

MADDE 37. — 27 nci maddede yazılı nakil 
Vasıtası işleten mükelleflerin Mütehayvil yol 
t ergileri, her yılın Ocak ayı içinde ve Mr tak
litte alınır. 

Hizmet erbabından alınacak Mütehavvü Yol Ver
gisinin tahsüi 

MADDE 38.:— 26 nci madde gereğince hiz
met erbabından alınacak Mütehavvü Yol Vergi
leri, istihkaklarının tediyesi sırasında bağlı 
bulundukları idare ve müessese saymanlıkların* 
ca istihkaklarından kesümek suretiyle tahsil 

Geçici E;. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Benzin ve benzerlerinden alınacak Yol Vergisi 

Benzin ve benzerlerinden alınacak vergi 

MADDE 33. —r Gerek yabancı memleket
lerden ithal, gerekse dâhildeki kaynaklardan 
Çıkarılıp tasfiye ve taktir suretiyle veya sair. 
muamelelerle istihsal edilen, Gümrük Tarife 
Kanununun .695 nci maddesinin B fıkrasında 
yazılı 160 dereceden evvel takaîtür eden yağ
lar (benzin ve benzerleri) dan, kilo başına 20 
kuruş Yol Vergisi alınır. 

Verginin mükellefi ve teklif mahalli 

MADDE 34. — Vergiye tâbi maddeleri 
Türkiye *ye ithal edenlerle memleket içinde • is 
tihsal edenler bu vergiyi ödemekle ödevlidirler. 

İthalâta ait vergi,,bu maddelerin ithal olun
duğu gümrük idarelerince; dâhüdeki istihsalâ-
ta ait vergi, istihsalin yapddığı yer Maliye Ge
lir Dairesince tarh ve tahsil olunur. 

Matrahın tâyini 

MADDE 35. — Benzin ve benzerlerinden 
alınacak Yol Vergisi, vergiye tâbi maddelerin 
ağırlığı üzerinden alınır. Kilonun kesri tam 
sayılır. 

Ağırlıkların tâyininde ve eşyanın zarfları 
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olunur. 
Kesilen Mütehavvil Yol Vergileri, tahsil 

olunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, 
hizmet erbabından alınacak Kazanç Vergileri
nin yatırıldığı vergi dairesine, teslim edilir. 

Tahsil cezaları 

MADDE 39. — Tahakkuk eden Mütehavvil 
Yol Vergilerini 36, 37 ve 38 nei maddelerde ya
zılı müddetler iyinde ödemiyenlerden bu vergi
ler, Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre 
%10 fazlasiyle tahsil olunur. 

Hizmet erbabına ait Mütehavvil Yol Vergi
lerini tevkif etmiyen ve tevkif edip de müdde
tinde vergi dairesine yatırmıyaıı saymanlavdaıı 
bu vergiler, %10 cezasiyle tahsil edilir. 

Beşinci Bölüm 

Birinci ve ikinci kısımlara ait müşterek hüküm
ler zamanaşımı 

Tahakkuk ve tahsil samanaşıvrı 

MADDE 40. — Taallûk eylediği-yılı kovalı-
yan yılbaşından itibaren üç yıl içinde tarh edil-
miyen ve kesinleştiği yılı kovalıyan yılbaşından 
itibaren beş yıl içinde tahsil olunamıyan Maktu 
ve Mütehayyil Yol Vergileri zamanaşımına uğ
rar. 

26 -
j Geçici K. 
j 

hakkında Gümrük Tarife Kanunundaki usuller 
uygulanır. Bu vergi, 3843 sayılı Kanun gereğin
ce alman muamele vergisi matrahına ithal edil
mez. 

; Tarh; tahakkuk tahsil muameleleriyle 
kanun yolları 

j MADDE 36. — 33 neü madde gereğince alı-
i uaeak vergiden memleket dâhilinde istihsal edi-
i len. maddelere ait verginin tarh, tahakkuk, tahsil 

işlemleri ve ödevlilerin kanuna uymıyan hare
ketlerinden dolayı uygulanacak cezalar 1718 sa
yılı Kanunla ek ve tadilleri ve tebligat, itiraz 
ve temyiz işlemleriyle maddi hataların düzeltil-

j TVHVSİ 3692 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
j reroyan eder. 
i 
i 

Defterler 
MADDE 37. — İstihsal edildiği maddeler da 

j'ıilî istihlâk vergisine de tâbi bulunan ödevliler; 
her iki verginin tahakkuku için bir defter tuta 
bilirler. 

i Gümrük Tarife Kanunu ile İlgili hükümler 

I MADDE 38. — Gümrük Tarife Kanununun 
11 ve 12 nei maddeleri hükmü ithalât maddele-

J rinden alınacak benzin ve benzerleri yol vergisi 
| hakkında da aynen uygulanır. 

! Müşterek Hükümler 

j Alınacak paraların yol işlerine tahsis olunacağı 

j MADDE 39. — Bu kanun hükümlerine göre 
I Hazine, özel idare ve Belediyelerce almacak yol 
j vergileri yalnız yol işlerine tahsis olunur. 

Özel İdarelerce yol işlerine tahsis olunacak 
j yol vergileri hasılatından tahakkuk ve tahsil mas-
[ raflarının düşülmesi caizdir. 

($. amumy 
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Paylaşma 

MADDE 41. — Bu kanunu göre alınacak 
Yol Vergilerinin: 

1) %50 si Hazinece 
2) %35 i özel İdareye 
3) % 15 i Belediyelere aittir. 

Özel îdarecv tahsil olunacak ve iyiden ayrılacak 
belediye ve Hazine hisseleri 

MADDE 42. — Özel İdarelerce' tahsil oluna
cak Maktu ve Bina ve. Arazi Vergilerine bağlı 
Mütehavvil Yol Vergilerinden 41 nei maddeye 
göre ayrılacak belediye hisseleri, tahsilleini ta
kip eden ayın sonuna kadar İçişleri Bakanlığı 
emrine İller Bankasına, Hazine hisseleri de her 
mahallin nıalsandığına yatırılır 

Hazinece tahsil olunacak vergiden ayrılacak be
lediye ve özel İdare hisseleri 

MADDE 43. — Hazinece tahsil olunacak 
Mütehavvil Yol Vergisinden ayrılacak özel İda
re ve belediye hisseleri, tahsilatın vukubulduğu 
ayı kovalıyan ayın sonuna kadar İller Bankası
na yatırılır. 

Belediye ve özel İdareler hisselerinin tevzii 

MADDE 44. — İller Bankasında belediyeler 
ve özel İdareler hesaplarında toplanan paralar
dan özel İdareye ait hisseler illerin, nüfusuna 
göre İçişleri Bakanlığınca taksim ve tevzi olu
nur. 

Belediyelere ait hisseler Belediye Gelirleri 
Kanununun 40 neı maddesi hükümleri dairesin
de belediyelere dağıtılır. 

Son hükümler 

MADDE 45. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1525 
sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile tadil ve ek
lerinin bu kanuna uymıyan hükümleriyle 6 . VI . 
1945 tarihli ve 4751 sayılı Kanun, yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

I Paylaşma 

| MADDE 4ü. Hükümetin II ııcı maddesi 
\ ;ıyueii kabul, edilmişi ir. 

MADDE 4.1. Özel İdarelerce tahsil uluna
cak Maktu ve Bina ve Arazi Vergilerine bağk 
Mütehavvil Yol Vergilerinden 40 ncı maddeye 
göre ayrılacak belediye hisseleri, tahsillerini ta
kip eden ayın sonuna kadar İçişleri Bakanlığı 
emrine İller Bankasına. Hazine hisseleri de her 
mahalliu malsandıgııuı yatırılır. 

MADDE 42. — Hükümetin 43 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Hükümetin 44 ncü maddesi 
avııeıı kabul edilmişti)'. 

İlga edilen kanunlar 

MADDE 44. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1525 
sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile tadil ve ek
lerinin bu kanuna uymıyan hükümleri ve 
3 1 . V 1943 tarih, 4427 ve 6 . V I . 1945 tarihli, 
4751 sayılı Kanunlarla 1 . VII „ 1948 tarihli ve 
5237 saydı Kanunun o neı maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır.-

(••%, Sayı» : 83 > 
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Geçici K. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 
A) 3 ııeü maddede yazılı Maktu Yol Vergi

si ile 25 ve 26 ııeı maddeler gereğince Bina ve 
Arazi Vergileri üzerinden alınacak Mütelıavvil 
Yol Vergileri 1.1.1949 tarihinden itibaren ta 
hakkuk ettirilir. 

B) 21 ve 22 nei maddeler gereğince beyan
name usulünde ve gayrisâfi irat karinesine göre 
tarh edilen Kazanç, Vergileri üzerinden alma 
eak Mütelıavvil Yol Vergileri; bu mükelleflerin 
1948 takvim yılı faaliyetlerinden mütevellit 1949 
Bütçe yıb vergilerine de şâmildir. 

U) 24 ııeü madde gereğince hizmet erbabı 
vergileri üzerinden alınacak mütelıavvil yol ver
gisi, bu kanunun yayımı tarihinden evvel tahak
kuk etmiş ulup da mezkûr tarihten sonra ödenen 
hakedişlerden alınmaz. 

D) 2395 sayıfı Kanunun 8 nei maddesinin 
değişik birinci fıkrasında yazılı mütaahhitlcrin; 
bu kanunun neşri tarihinden evvel akdedilmiş 
olan fiyatlara müsteniden yapılan ihalelerde, 
yetinden sonra yapılacak tediyeler, 23 ncü mad
dede yazılı yol vergisine tâbi değildirler. 

Bu kanunun neşrinden evvel teklif edilmiş 
olan fiyatlara müsteniden yapılan ihalelerde. 
ihale muamelesi bu kanunun neşrinden sonra 
icra edilmiş olsa d&hi bu taahhütlerin bedelin-. 
den 23 ncü maddede yazılı yol vergisi alınmaz. 

GEÇÎCt MADDE 2. — 33 ncü madde muci
bince vergiye tâbi tutulan maddelerin ticaretiy
le uğraşan ithalâtçılarla bunları ithalâtçılardan 
veya memleket içindeki ticari ve sınai müesse
selerden alarak satan toptancılar ve bu madde
leri memleket içinde imal eden sınai müesse-
ler; kanunun yayımı tarihinde ticarethane, ma
ğaza, fabrika, imalâthane, ambar ve depoların
da, şube ve acenteleri veya komisyoncuları nez-
dinde veya sair yerlerde bulunan vergiye tâbi 
maddelerin cins, miktar ve sıkletini ve bulun
dukları yerleri gösterir bir beyannameyi, aşağı
daki fıkrada yazılı ilânın yapıldığının ertesi 
gününden itibaren 4S saat içinde bağlı oldukları 
gelir dairesine vermeye mecburdurlar 

Gümrük Tarife Kanununun 695 nei maddesi
nin «B» pozisyonuna dâhil bulunan maddelerden 
bu kanunun yayımı tarihinde mevcutları 100 ki
lodan fazla olan perakendeciler de beyanname 
vermek mecburiyetindedirler. 
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] Geçici K 
i 
I Maliye daireleri, bu kanunun yayımını mütea-
j kip yukardaki fıkralarda yazılı beyannamelerin 
| verilmesini mahalî erindeki günlük gazetelerle ve 
j günlü gazete çıkmıyan yerlerde sair mûtat vasıta-
i larla ilan ederler. 
j Bu madde mucibince verilecek beyannameler 
) Gelir dairelerince mükelleflerin defterleri ve tica 
| ri evrakiyle tatbik ve tetkik edilerek doğruluğu 
I anlaşıldıktan sonra beyannamelerde yazılı mad-
j delere 38 ncü madde mucibince vergi tarholunur. 
j Süresi içinde beyanname vermiyeııler veya 
I vergiye tâbi mevcut maddeleri beyannamelerinde 

noksan gösterenler adına, beyannamesi verilmi-
yen veya noksan gösterilen maddelerin Gelir da-

j irelerince tesbit edilecek miktarları üzerinden sa-
| lmaeak vergilere beş kat zam yapılır. Beyana müs-
j tenit olanlar hariç olmak üzere tarholunan vergi' 
J lere ve ceza zamlarına karşı ödevliler, 3692 sayı-
I lı Kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz 
! talebinde bulunabilirler. 

İtiraz Komisyonu kararlarına karşı idare na
mına yapılacak temyiz talepleri de ayni hüküm-

ı lere tâbidir. 
| Tahakkuk eden vergilerle zamları, tahakkuku 
! kovalıyan aydan itibaren üç eşit taksitte ve üç ay-
j da tahsil olunur. Zamanında ödenmiyen taksitler 

% 10 zam ile ve Tahsili Emval Kanununa göre 
tahsil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 29 . V I . 193b tarihli 
ve 3530 numaralı Kanunun 19 ncu maddesinin 
«B» fıkrası mucibince vilâyet özel idareleri tara
fından bir sene evvelki nakdî tahsilat yekûnun
dan ayrılmakta olan % 2 Beden Terbiyesi hissesi, 
1 .1.1949 tarihinden itibaren bu kanun hüküm 
lerine göre alınacak Yol vergilerinden ayrılmaz. 

GEÇÎCİ MADDE 4. — 1 1 . V I . 1930 tarihli 
ve 1715 numaralı Kanunun 8 nci maddesi mu. 
cibinee Vilâyet özel İdareleri ve belediyeler ta
rafından bütçelerine mevzu tahsisatlar, yekû
nunun %1 ine muadil olarak ayrılmakta olan 
Cumhuriyet Merkez Ban'kası hissesi 1 .1.1949 
tarihinden itibaren bu kanun hükümlerine göre 
alınacak Yol Vergilerinden ayrılmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 5, — 2 . VI. 1929 tarihli 
ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Bununu, tadil 
ve ekleri hükümlerine göre tahakkuk etmiş 

es» mas-*») 
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Hü, ûeçıci K 

MADDE 46. — Bu kanun l , T . 1949 günün-
de yürürlüğe girer. 

MADDE 47. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
İL Saka 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakan V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakam 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakan 
E. Erişirgü 

Ulaştırma Bakam 
Onlek 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu j 
Adalet Bakanı j 

/''. Sirnıen \ 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakam 

Ş. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

N. Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı : 

Dr. K. Bayizit 
ı Tarım Bakanı 

.0. Oral 
Ticaret Bakanı 

C. S. Barla* 
Çalışm Bakam 

T. B. Balta 

olup da 1948 yılı sonuna kadar tahsil edilemiyen 
ve bakaya olarak devrolunan Yol Vergileri ta
mamen özel İdarelere terkedilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 25 . VII. 1931 tarihli 
ve 1882 sayılı Kanunun 2 nci maddesi mucibin 
ce Yol Vergisi tahsilatından ayrılan %15 nis> 
pelindeki bayındırlık hissesini 1948 yılı sonuna 
kadar vermiyen vilâyetlerin tahakkuk etmiş 
olan bu borçlan alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun 39 ncu 
maddesi hükmü belediyeler ve özel idareler 
hakkında 1950 yılından itibaren tatbik olunur, 

MADDE 45. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 46. — Hükümetin 47 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

)>m<( 

r~ (S. Sayısı: 83 ) 





S. Sayısı: 89 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kurulunun resmî alâmet, mühür, 
ad ve ad kısaltmasının bu Kurulun rızası olmaksızın kullanılma
sını önlemek üzere Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Adalet Komisyonları raporları (1/457) 

T. C. 
Başbakanlık 21, XII. 1948 

^ Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1197,6-4269 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kurulunun resmî alâmet, mühür, ad ve ad kısaltmasının bıı 
kurulun rızası olmaksızın kullanılmasını önlemek üzere Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine 

» bir fıkra eklenmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 2 . X I I . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 

Gerekçe 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kurulunun 17 . VII . 1948 tarihli 14 ncü Oturumunda oy bir
liği ile kabul edilmiş olan (Dünya Sağlık Kurulu) nun resmî mühür ve damgası ile dünya yuvarlağı 
üzerine resmedilmiş iki defne dalı ortasındaki eskülâp sembolünden ibaret alâmetinin ve bu kurul 
adının ve keza bu adın ilk harflerinden müteşekkil kısa adın bilhassa ticaret gayesiyle bir fabrika 
veya ticaret markası şeklinde kullanılmasının men'i için Hükümetimizce gereken bütün uygun ted
birlerin alınması hakkında bu kuruldan yapılan teklif ile kurulun kararı incelenerek Türk Ceza 
Kanununun 253 ncü maddesinin Kızılay Derneğinin alâmet ve işaretleri hakkındaki son fıkrasın
dan sonra aynea bu maddeye ek olarak ilişik fıkranın ilâvesi maksadı sağlamaya yeter görülerek 
bu tasarı hazırlanmıştır. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

Esas No. 1/457 
Karar No. 7 

/ . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kurulunun 
Resmî alâmet, mühür, ad ve ad kısaltmasının bu 
kurulun rızası olmaksızın kullanılmasını önlemek 
üzere Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunun 2 . XI I . 1948 tarihli toplantısında görü
şülerek Yüksek Meclise sunulan ve 22. XII .1948 
tarih ve 1/457 sayı ile Komisyonumuza havale 
buyurulan kanun tasarısı 27 . XI I . 1948 tari
hinde toplanan Komisyonumuzda Sağlık Bakan
lığı temsilcisi hazır olduğu halde incelendi. 

Yapılan incelemeler sonunda Hükümetin ta
sarısı çok uygun görülmüş ve Komisyonumuzca, 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sa. ve Sos. Yar. Ko. Bşk. Sözcü 

Gaziantep Rize 
Dr. M. GanboM Dr. F. Kurtuluş 
Kâtip 
Seyhan Antakya Bilecik 

Dr. M. Dıblan Dr. G. Kahraman Dr. M. Suner 
Denizli Giresun Kara 

Dr. H. Berkman Dr.G.K.Zaimoğlu Dr. E. Oktay 
• Kars Kırşehir Konya 

A. Sürmen t. II. Baltacıoğlu Dr.M.F.Dündar 
Kütahya Muğla Ordu 

/. Ş. Özgen Dr.M. Sakaroğlu Dr.Z.M. Sezer 
Rize 

Dr.S.A. Dilemrc 

Adalet Komisyonu raporu 

T, B. M. M, 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/457 
Karar No. 24 

25-, l. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakanlığınca hazır 
lanan ve Bakanlar Kurulunun 2 . XII . 1948 ta
rih ve 6/4269 sayılı fcarariyle Yüksek Meclise su
nulan Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair KanuLi tasarısı Adakst 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilci
leri huzuriyle Komisyonumuzda incelendi. 

NierçvyorkVla toplanan Milletlerarası Dünya 
Sağlık Kurulunca kabul ve imza edilen belge
lerin onanmasına dair 5062 sayılı 6 . VI . 1947 
tarihli Kanunla dâhil balunduğutmuz Dünya 
Sağlık Kurulunun 17 . VII . 1948 tarihli 14 ncü 
Oturumunda oybirliğiyle kabul edilmiş olan 
Dünya Sağlık Kurulunun resmî mühür ve dam
gası ile ad ve ad kısaltmalarının sembolünün 
kurulun rızası olmadan kullanılmasının men'i 
icdn Türk Ceza Kanununun 253 :ıcü maddesine 
bir fıkra ektenınesi uygun görükıüş ve Komisyo

numuzca tasarı kabul edilmiştir. 
Kamutayın yüce tasvibine ar/edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam 
Kayseri 

R. özsoy 
Kâltip 
Manisa Ankara 

K. Coşkunoğlu Emin H. Ergken 
Denizli Diyarbakır 

.V. Küçüka F. Kalfayı'} 
Erzurum 

- §. İbrahimhakktoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Bursa 

.1. Konuk 

Antalya 
İV. Akson 
Erzincan 
,1. Fırat 

İstanbul 
I/. II. Gclcnbeğ 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevid 

Mardin 
F. Uslu 

Kayseri Konya 
S. A. Fcymoğlu II. KaragülU 

Mardin Muğla 
,1/. 7ı. Boran N. özsmt 

( S. Sayısı : 89 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Ce&a Kanununun 253 ncü Maddesine bir 
fıkra eklenin(s-ine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 . 111 . 1926 tarihli ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kurulu
nun resmî mühür ve damgası ile dünya yuvar
lağı üzerine resmedilmiş iki defne dalı orta
sındaki eskülâp sembolünden ibaret alâ methim 
ve (Dünya Sağlık Kurulu) adının ve bu adın 
ilk harflerinden müşekkel kısaltmanın tica
ret veya her hangi bir menfaat kastiyle, her han
gi bir ticaret ve sanayi müessesesi veya bir 
kimse tarafından, işbu kurulun rızası olmaksı
zın, kullanılması, her hangi bir matbua veya 
evrak ve eşya üzerine konması veya temsil 
ve tecessüm ettirilmesi yasaktır. Buna aykırı 
hareket edenler üç aya kadar hapis veya beş li
radan yüz liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

MADDE 2. 
yîirürl 

.^Bıı kanun yay mu tarihinde 

.MADDE ;>. - - Hu kanunu Adalet Bakan 
yürütür. 

Başbakan 
//. Saka 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Milli Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. ErişirgÜ 

Ulaştırma Bakanı 
Oilleb 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

F, Sirmen 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adaları 
Bayındırlık Bakanı 

N. Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

C\ Oral 
Ticaret Bakanı 

C. S. Barfos 
Çau§m Bakanı 

f. n mim 

» # « 
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S. Sayısı: 90 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünşel'in, Çok çocuklu hâkim
lere verilecek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı 
Kanunun kaldırılmalına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 

raporu (2/143) 

Yüksek BnşküMÜKii 

Çok (joeuklu hâkimler*: yardim temin etmek maksadiyle- Büyük Meelfoll . Vl . \ty¥t tarMnttdc 
3253 sayılı Kanunu kabul etmiş idi. 

Hâkim sınıfında bulunanların içtimai ve sosyal bakımlardan hususi hayatlarını tanzime hiz
met etmiş olmak düşüncesiyle kabul edilmiş olan bu kanunun, ahiren yargıçlara temsil ödenekleri 
kabul edildiği ve bir taraftan da çocuklarına 10 lira verilmesi esası kabul ve tatbik olunduğu ci
hetle, meriyetinin devamını mâdelet bakımından uygun germiyorum. 

Esasen başka hiçbir dairede böyle bir usul de yoktur. 
Bu maksatla hazırladığım ilişik Kanım teklifini ilgili komisyonlara havalesini saygılarımla di

lerim. 
12 . I . 1949 

Biogft Mülstvekili 
Feridun Fihrî Dii-şihıael 

Addtet Komisyonu raporu 

, T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu ,2.r> . / . 19ü) 

Em No. 2/143 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünşel'
in, «Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım pa
ralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Ka
nun» un kaldırılmasına dair kanun teklifi tek
lif sahibi ve Adalet Bakanlığı temsilcisi huzn-
riyle Komisyonumuzda incelendi. 

Aynı kanunun; yargıçlara ödenek verilmesi 
ve çocuklarına yardım yapılmasa esasını ka
bul edilmiş olması sebebi ile Adalet Bakanlığın-
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
20. IV. 1948 tarih ve 3/7334 sayılı kararı ile 
Yüksök Meclise sunulan kanun tasarısı ile ilga 
edilmesi teklif olunmuş ve Komisyonumuzun 
27 . İT . 1948 tarih ve 32 sayılı kararı ile bu 
tasarıda kabul edilerek havalesi reehÜe Bitse 

Komisyonuna gönderilmişti. İşbu tasarının ih
tiva ettiği birikmiş olan paraların ciheti sarfı 
hakkındaki hükümleri Bütçe Komisyonunca bi-
lâhara müzakere edilmek üzere, 3253 sayılı Ka
nunun kaldırılmasını istihdaf eden ve mezkûr 
tasarının esası ile aynı mahiyette olan bu tekli
fin kanunlaşmasında büyük bir fayda ve zaru
ret görülmüş ve teklif aynen ve ivedilikle mü
zakere edilmek üzere kabul edilmiştir. Kamu
tayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Adale* Komisyonu Başkam Bu Rapor Sözcüsü 
Kayseri B u m 

R. össe# A. Kamdı 



Manisa ÂııkaiH 
K, Cojkunoğlu Emin H. Er&un 

DenMi 
N„ Küçüka 

Diyarbaikır 
F. Kalfagil 

- f i 

Antalya 
İV. Aksoy 

Emnean 
A. Fwat 

Emınan İstaaa-bul 
H. İbrahimhakkıoğlu M. H. Gelenbeğ 

Kastamonu Kayseri Konya 
Dr. F. Ecevit 8. A. Feyzioğlu H* Karagülle 

Mandin Mardin Muğla 
F. Uslu -W. J5C, Boran X. özsan 

amoOh MİLLETVEKİLİ FERİDUN PtKBl 
DÜŞÜNSEL 'ÎN TEKLİFİ 

(Jok Çocuklu Hâkimlere verilecek yardim para
lariyle ikramiye hakkındaki 3253 saydı Kanunun 

kaldırılmam hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. - Ç o k Çocuklu Hâkimlere veri
lecek yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
.11 . VI . 1937 tarihli ve 3253 sayılı Kanun il
ga edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu konun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. *~- Bu kanunu Adalet Ba&anı yü
rütür. 



S. Sayısı: 91 
Koçarb Bucağına bağlı Çalhsagır Köyünden Alioğlu Mehmet Söke* 
li'nin ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkere*! 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/305) 

Batbakaı&k tt . * . W6 
Yom İşleri ve Sicü Mvdürlüğ'ii \ 

8<w ' 5/4-156, 6-28? 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İki kişiyi öldüamekten suçlu Ali oğlu 1325 doğumlu Mehmet Sökeli'nin olum cezasına çarptı
rılması hakkında aydın Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni iş
lemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 13 . 1 , 1949 tarih ve 
27/13 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 17 . 11 . 1948 tarih ve 2129/2008/2068 sayılı İlâ
mı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 

Adfciet Komisyonu raporu 

& & M. M. 
Adatei Komisyonu 

Esas No. 3/305 
Karar No. 26 

M t.im 

Yüksek Başfeaniıga 

Feride Yürük ile Mehmet Ali Bdk'i öldür
mekten suçlu Koçarlı Bucağma bağlı Çallısağır 
Köyünden Alioğlu 1325 doğumlu Mehmet Söke
li'nin Ölüm cezasına çarptırıldığı hakkında Ay-
dm Ağır Oeza Mahkemesinden verilen hükmüa 
onanmasına dair Yargıtay Birinci Oeza Daire
sinden çıkan 17 . XI . 1948 tarih ve 2129 esas 
2008 karar sayılı ilâm Anayasanın 26 acı madde 
sindeki işlemin yapılması için Başbakanlığın 
2 1 , I . 1949 tarih ve 5 - 4 -156/6-287 sayılı tez
keresiyle birlikte Eomisyonum'asza havale buyrul* 
maJkla bu işle ilgili dâva dosyasının tetkSkmda: 

Adı geçen Mehmet Sökeli ̂ nin, Peride Yürük 
ile Mehmet Ali Ediz'i ayrı ayrı kurşunlar ile ve 
fakat aynı sebepler altında ve aynı zamanda ya 
ralayıp öldürdüğü maihkemece sabit görülerek 
hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci 
maddesinin 5 nci bendi gereğince ölüm cezasına 
earptırıîdığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan inoetefme ve görüş 
me sonunda suçlu Mehmet S$keü'ye hükmedilen 
ölüm cezasını» yerine gedilmeğine Anayasanın 
26 nci maddesi hükmü uyarınca karar verilme
sinin Kamutayın yüce tasvibine suaulmam oy
birliğiyle karar altına alınmıstıcr. 

Yüksek Başkanlığa sunalar. 
Adale/t Komisyonu Baftnîn Y. ,.; ^^' 

Manisa '* 
K. CofkunoŞh 

Bu Rapor Sözcüsü 
Mardin 

M. K. Boran 
Antalya Bursa 
N. Aksoy A. Akgüç 
Denizli Erzincan 

N. Küçüktt A. Fur<tt 
Kastamonu 

Dr. F. Bc&tit 

Kâtip 
Mante 

K, Cöşkvnoğtu 
Bursa 

A. Konuk 
ıspufa 

& GSM 
Muğla 

N. ömm J 





S. Sayısı: 92 
Eczanesi bulunmıyan* yerlerde eczane açarak be§ yıl süre ile çalı* 
şanların arzu ettikleri yerlerde eczane açabilmeleri için Eczacılar 
ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
raporu (1/459) 

r. c. . 
Başbakanlık 21 .XII. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 -1222 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16. XII . 1948 tari

hinde Yüksek Meclise sunuhnasi kararlaştırılmış olan Eczacılar ve Eczanelere dair 964 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygıla 
nmla araederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

964 sayılı Kanamın meriyete girdiği tarihtea bugüne kadar eczane açmak talebi hemen eksen* 
yetle memleketin büyük şehirlerine ve ekonomik bakımdan ileri bir safta bulunan ilçelere inhisar ei 
mektedir. 

Gerçi idare, kanunun verdiği yetkiler nispetinde yurt içinde bir muvazene tetmin eylemeye ça
lışmakta ise de bu yeni talepleri eczanesi buluumıyan yerlere sevketmeye imkân bulamamaktadır, 
Bu sebepledir ki, bugün yurdun 5 ili ve 276 ilçesinde eczane bulunmamaktadır. Birer sıhhati 
âmme müessesesi olan eczanelerin yurdun her1 taraftan hattâ bucaklarmda açılmasını hedef tutan 
idare mevzuat kamçısında bu hususta daha fazla bir tedbir almaya kendini salahiyetli görmemiş, 
bu maksadın tahakkukunun yeni bir tesisle mümkün olabileceğini mütalâa etmiş ve bağlı kanuu 
tasarısını ihzar eylemiştir. 

Eczanesi olmıyan il ve ilçelerde beş sene müddetle eczane işletmek şartını başlıca unsur olarak 
ele alan bu kanunla eczacılara diledikleri yerlerde eczane açmak hakkını iktisap edebilmek im
kânı da verilmektedir. Bu suretle hem eczanesi bulunmıyan il, ilce ve ıhaıötâ bucaklara kadar eczane 
açılması temin edilmiş olacaktır. 

Yurdu» muh/taç bulunduğu yerlerde eczane açılmasını sağlamak aımaciyle bu tasarı hazırlan
mıştır. 



2 -
Bağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
8a. ve 80.Y. Ko. 
Esas No. i/469 
Karar No. 11 

&;V<m9 

Yüksek Şaşkanlıga 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca Yüksek Meclise sunulan ve Komis
yonumuza havale buyuruları 964 sayılı Eczacı
lar ve Eczahaneler hakkındaki Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Komis
yonumuzun 27 . XII . 1948 ve 5 . 1 . 1949 tarihli 
toplantılarında Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı ve Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle ince
lendi. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakeerler-
de 964 sayılı Kanunun bâzı faydaları kabul edil
mekle beraber bu kanunun hiç eczanesi olmı-
yan il ve ilçelerde eczane açtırmayı sağlamadı
ğını, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan bu tasa
rının da bu meseleyi halledemiyeceğini binaena
leyh başka çarelerin de aranması lüzumunu ile
ri süren arkadaşlar bulundu. Sağlık Bakanı bu 
yeni kanun kabul edilecek olursa hiç eczanesi 
olmıyan yerlerde yeniden yüz kadar eczane 
açılabileceğini ümit ettiklerini aynı zamanda 
Eczacı Mektebine fazla talebe aldırmayı Bağlı
yarak ve bunları da yurtta okutarak yakın bir 
zamanda fazla eczacı yetişeceğini ve o zaman 
belediye ve özel idarelerin de eczane açmak is
teklerinin kolayca tahakkuk edebileceğini izah 
etmiştir. 

Komisyonumuz Bakamn bu konuşmasını din
ledikten sonra tam değilse bile şimdilik kısmen 
eczanesiz il, ilce ve bucaklarda eczane açılma
sını temin edecek olan bu kanun tasarısının ka
bulünü ekseriyetle muvafık bulmuştur. 

Komisyonumuz ayrıca; memur eczacıların ec
zane açabilmeleriyle şimdiye kadar küçük yer
lerde senelerce feragaitla' çalışmış alan eczacıla 
rai daha büyük şehirlerde eczane açabilmeleri 
hususunu da incelemiştir. 

Sağlık Bakanı bu kanun tasarısı kabul edil
dikten sonra dahi 964 sayılı Kanunun Bakanlığa 
verdiği yetıki ile bu eczacılara da müsait olan 
yerlerde eczane açmak ve nakletmek imkânının 
verilebileceğini söylemiş Kom&yonumuz da bu 
.-hususu memnuniyetle karşılamıııştiır. 

. Komisyonunuz memleketin bâzı büyük şehir
lerinde essen kâfi mibtrda eczane olduğundan 
bu şenirlerin yakanindeki bucaklarda eczane açıl
masını bu kanun ile güdülen amaca uygun bul
mamı iş ve birinci maddedeki bucak kelimesini 
(Sağlık ve Sosyal Yardan Şa t a l ^ ı aca kabul 
edilecek bucak şeklinde, değiştirmeyi muvafık 
bulmuş ve birinci maddey i , ' . . , " . _ ' . 

Madde 1. — 24 . I . 1947 tarih, ve 964 sayılı 
Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir: 

Bu kanunun yürürlüğe Namesinden sonra 
eczanesi bulunmıyan il ve ilçelerle Sğlık ve 
Sosyal Bakanlığınca kaibul edilecek bucaklarda 
eczane açarak beş sene müddetle müştemirren 
çalışıp yapılacak teftişlerde iyi sicil almış olaa 
eczane sahiplerinin «mevcut taihdide bakılmaksı-
zın arzu ettikleri il ve ilçelerde eczane açmala
rına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tavafın
dan müsaadle verilebilir. 

Kabul edilecek bu©aMarın,ıbu kanunla güdü
len amaca uygun bir şekilde ve büyük şehirlerin 
belediye şuurları dışındaki ve bu şehirlerle ko
layca münasebet temin «dilemîyecek yerlerden 
olması şarttır şeklinde kabul etmiştir. 

İkindi ve üçüncü maddeler Hükümetin teklif 
ettiği şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygılarımızla arzederk. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı 
Gazianteb 

Dr. M. Cambolat 
Sözcü Kâtip 
Rize Seyüıaa 

Dr, ,F. Kurtuluş Dr. M. Dıblan 
Amasya Antalya 

Z. Tarhan Dr. G. Kahraman 
Bilecik Denizli 

Dr. M. Suncr Dr. H. Beıikman 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Giresun 
Dr. G> K. Zaimoğlu 

Kars 
Dr. E. Oktay 

i S. Sabisi : 92 ) 
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tnızada bıdunamadı 
Kopya Kütahya 

Dr, "M. F. Dündar İanzada buloınomadı 
1. Ş. özgen 

Oriîto 
Muhalifim Dr. Z. M. Sezer 

lh\ M. Sakaroğlu 
Rize 

Dr, S. A, Dilemrv* 

t S. Sayın; 92) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun ta-

sansi 

MADDE 1. — 24 . I . 1927 tarihli ve 964 sa
yılı Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ec-
zaneci bulunmıyan il ve ilce ve bucaklarda ec
zane açarak beş sene müddetle müstemirren ça
lışıp Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yap
tırılan teftişlerde iyi sicil almış olan eczane sa
hiplerinin mevcut tahdide bakılmaksızın arzu 
ettikleri il ve ilçelerde, eczane açmalarına Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından mü
saade verilebilir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
İT. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Puad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

iVIaliye Bakam 
Ş. Adaian 

Bayındırlık Bakanı 
Hİhat Erim 

Sa. ye So. Y. Bakanı 
t>r. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
€. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakam 
//. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgü 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakam 
T. B. Balta 

SAĞUK VB SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUMUN DEĞIŞÎİRİŞÎ 

964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 

tasansı 

MADDE 1. — 24 . I. 1927 tarih ve 964 sayılı 
Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
eczanesi bulunmıyan il ve ilçelerle Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul edilecek bu
caklarda eczane açarak beş sene müddetle müs-
•temirren çalışıp yapılacak teft.işkjrd'e iyi sicil al
mış olan eczane sahiplerinin mevcut tahdide ba
kılmaksızın arzu ettikleri il ve ilçelerde eczane 
açmalarına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından müsaade verilebilir. 

Kabul edilecek bucakların, bu kanunda görü
len amaca uygun bir şekilde ve büyük şehirlerin 
belediye sınırları dışındaki ve bu şehirlerle ko
layca münasebet temin edilemiyecek yerlerden 
olması şarttır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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