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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm, Millî 

Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun 
teklifinin Geçici Komisyonda görüşülmesi, kabul 
olundu. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 
hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne dair olan 
1609 sayılı Kanunun mer'i olup olmadığı hak
kındaki sözlü sorusu, soru sahibi bu Birleşimde 
de hazır bulunmadığından, düştü. 

İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, 
431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin uygulanma 
tarzına dair olan sözlü sorusuna, Maliye Bakanı 
18 Nisanda cevap vereceğini bildirdi. 

Bolu Milletvekili îhsan Yalçın,'in, Sümerbank 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, İs
tanbul Üniversitesinin Tıp Fakültesi inşaatı hak
kındaki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/305). 

İstanbul Milletvekili Dr. Operatör Mim Ke
mal Öke'nin, hastanelerdeki doktorlardan resmî 
görevlerini istismar ve suiistimal edenler olup 
olmadığı hakkındaki sözlü soru önergesi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(3/306) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Raporlar 
1. — Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 964 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı (veya 
resmî bir görevi bulunan) tâbirinin şümulüne 
Milletvekilliğinin dâhil olup olmadığının yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Komisyonları 
raporları (3/337) (Gündeme); 

Selüloz Sanayii Müessesesi yayınlarından (Ka
vak kültürüne dair İtalya'da yapılan etüd) adlı 
kitaptaki düşünce ve fikirler hakkındaki sözlü 
sorusu, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 
görüşüldü ve Birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
11 . I V . 1949 Pazartesi günü saat 14 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 
R. Karadeniz Nccmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 
hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne dair olan 
1609 sayılı Kanunun mer'i olup olmadığı hak
kındaki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/307) 

Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlıklarının birleştirilmesi 
sebebi ile bu Bakanlıklara ait Teşkilât Kanunu
nun Meclise ne zaman getirileceği hakkındaki söz
lü soru önergesi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/308) 

2. — Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri 
Birlikleri hakkındaki kanun tasarısı ve Ekonomi, 
Ticaret ve Çalışma Komisyonları raporları 
(1/443) (Gündeme); 

3. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci mad
desine iki fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/242) (Gündeme). 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli). 

^mm 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden yok

lama yapılmaya başlandı). 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Buyurun, Sağlık Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIB BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Efendim, 
Gündemin 8 nci maddesinde Verem Savaşı hak
kındaki kanun tasarısı vardır. 9 ncu madde
sinde de yabancı memleketlerden getirilecek 

bâzı ilâçların gümrükten muafiyeti tasarısı var
dır. Her iki konu da acele ve önemlidir. Tas
vip buyurduğunuz takdirde öncelikle ve ive
dilikle müzakerelerini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Gündemin 8 nci ve 9 ncu mad
delerinde yazılı tasarıların Sağlık Bakanı yeğ
likle görüşülmesini teklif ediyorlar. Oyunuza 
sunuyorum.: Yeğlikle görüşülmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hakkındaki tekliflerini de sırası 
geldiğinde oyunuza sunacağım. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'ın, Sü-
merbank Selüloz Sanayii Müessesesi yayınların
dan (Kavak kültürüne dair İtalya'da yapılan 
etüd) adlı kitaptaki düğünce ve fikirler hakkın
daki sonmuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ce
mil Said Barlas ve Tarım Bakanı Cavid OraV-
m sözlü cevapları (6/299). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sümerbank Selüloz Sanayii müessesesi tara

fından yayınlanan (Kavak kültürüne dair İtal
ya'da yapılan etüd raporu) adını taşıyan ki
tapta ileri sürülen bâzı mütalâa ve fikirler kar
şılıklı olarak bu müessese ile Orman Umum Mü-
'dürlüğü arasında hammadde temini bakımın
dan çalışma ve anlayış farkları olduğunu gös
termektedir. İhtilâf mevcut ve şimdiye kadar 
da halledilmediyse memleketin yıllardan be
ri yüklendiği zarar büyük demektir. Bu sebep
le âtideki hususatm aydınlatılmasını zaruri 
görmekteyim. 

1. — Mezkûr kitabın önsözünde şimdiye 
kadar Selüloz Müessesesinin ormanları tahrip 
edici vaziyete düşmesinin mesuliyeti. Orman 

idaresinin anlayışsızlığından ileri geldiği, hal
buki müessesenin kâğıt için tomruk değil, or
manlardaki ferahlandırma kesimi mahsulleri ve 
tomruk metrukâtı talep ettiği halde alamadığı 
iddia edilmektedir. Bunlar doğru mudur? Doğ
ru ise müessese ile Orman Umum Müdürlüğü
nün anlaşmamaları neden ileri gelmektedir? 

2. — Bu kitabın 47 ve 48 nci sahifelerinde 
Orman Umum Müdürlüğünün kavak yetiştir
meyi mühimsemediği ihsas edilmekte ve biraz 
da ileri gidilerek işte ilmî kifayetsizlikleri ifa
de edilmektedir. Binaenaleyh, Orman İdaresi
nin yurtta kavak yetiştirme bakımından faali
yeti ve alınan neticeler ne mahiyettedir? Selü
loz Müessesesine yardım yapılmış midir? 

3. — Selüloz Sanayii Müessesesinin ham
maddesi olan odunun kavaktan temin edilece
ğini düşünerek veya buna ümit bağlıyarak or
manlarımızda çürümeye mahkûm odunları kıy
metlendirmek için münasip yerlerde odun ha
muru fabrikaları kurmaya matuf teşebbüsün 
devam edip etmiyeceği ve bunun ne safhada ol
duğunu Ekonomi ve Tarım Bakanları tarafın-
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dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arzede-
rim. 

Bolu Milletvekili 
İhsan Yalçın 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE
MİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim; 
sayın arkadaşımız İhsan Yalçın'm birinci sua
linin cevabı şudur : 

Mevzuubahis ettikleri kitapta orman ida
resini itham edici bir şey yoktur. Kitap diyor 
ki; bugün ormanda mevcut ağaçlar, kâğıt fab
rikasının ihtiyacını temine kâfi değildir. 

Ferahlandıracak surette deşelerden kâğıt 
sanayiine yeter miktarda kavak tomruğu veril
mesine maddeten imkân olmadığını orman ida
resinin teknisiyenleri söylemektedir. 

İkinci sualleri : Kitabın 47 - 48 sahifelerin-
de, orman idaresi ağaç yetiştirmeyi mühimse-
mediğini ifade eden bu yazıdan bendeniz pek 
bu mânayı çıkarmadım, fakat kitapta yazılı 
olan şey şudur : «Ağaç ihtiyacımızı bugünkü 
orman mahsulleri temin edemediği için kavak 
dikmek yoluna gittik diyorlar. Bu kavak eki
minde bilhassa bunlar İtalya'da yeni bir tarz
da kavak yetiştirme tipi gördükleri için mem
lekette Orman İdaresi de istifade etmesini iste
mektedirler. Mütahassıslarm bir kısmı 1,5 bir 
kısmı 2,5 metre ara ile dikilmesini söylemiş ol
dukları halde İtalyanlar daha geniş ara ile di
kilmesini söylemişlerdir. Halbuki bu vaziyete 
göre İtalyanların söyledikleri calibi dikkattir. 
Çünkü bu senede iki metre yükselen bir ağaç
tır. Orman idaresi mütahassıslarınm teklifle
ri hilafına biz İtalya'da bu tarzda gördük di-
yorlar. 

Arkadaşımın orman hamuru fabrikası ku
rulmasına dair sualine gelince; bir isveç'li mü-
tahassıs, esaslı bir otorite, memlekette bu cihet
ten tetkikatta bulunmaktadır. B,ı ayır on beşi
ne doğru gelip mütalâpsın< bana söybyecektir. 
Eğer rantabl ise bittabi bu yola gideceğiz. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

— Arkadaşlarım, mütaaddit defalar işaret et
tiğim gibi ormanlarımızın bugünkü kapasitesi 
memleketin ihtiyacını karşılıyacak bir durum
da değildir. Bütün sıkıntı da bundan ileri gel
mektedir. Selüloz fabrikasının tabiatiyle bü
yük ihtiyacı vardır fakat bu fabrikanın in«# ku-
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turda ağaçlara çok ihtiyacı olduğu söylenmekte 
ve talep edilmektedir. Bu fabrikanın ihtiyacını 
da biz, istediği şekilde karşılıyamıyoruz. Bun
dan daha tabiî bir şey olmaz. 

Sonra, hamur yapan değirmenlerin kurul
masına gelince; bu daha çok kâğıt sanayiini ilgi
lendiren bir şeydir. Onların bu mevzu üzerin
de inceleme yapmaları ve kendi ihtiyaçlarını 
karşılıyacak hamuru yapacak değirmenlerin 
münasip yerlerde kurulmasını temin etmeleri 
lâzımdır. 

Broşür meselesine gelince; kâğıt fabrikasın
dan iki arkadaşın zannederim birisi kimyager 
diğeri orta ziraat mezunu olduğunu öğrendi
ğim iki zat italya'ya gidiyor ve iki ay kaldık
tan ve bu müddet içinde tetkikatta bulunduk
tan sonra dönüyor ve bu broşürü yayınlıyorlar. 
Hakikati ifade etmek lâzımgelirse, arkadaşla
rın bu broşürde ileri sürdükleri şey yersiz ve 
haksızdır. Çünkü bu nihayet bir ihtisas işidir. 
ihtisas devrinde yaşadığımız şu zamanlarda ih
tisasa hürmet etmek herkese düşen ilk vazife
dir. 

Sonra kâğıt endüstrisiyle Orman Umum 
Müdürlüğünün daima birbiriyle ahenkli ve an
layışlı hareket etmeleri göz önünde tutulursa 
bu müessesede çalışan iki arkadaşın, daima elin
den geldiği kadar ihtiyacını karşılamaya çalı
şan bir müessese hakkında bu şekilde gelişigü
zel neşriyatta bulunmaları doğru bir şey ola
maz. 

Arkadaşlar, Orman Umum Müdürlüğü bil
hassa suni ağaçlandırma üzerinde ehemmiyetle 
durmaktadır. Memlekette kavak ve okaliptüs 
ormanlarının mümkün olduğu kadar süratle ye
tiştirilmesi ve bu suretle endüstrimizin ihtiya
cını karşılaması gerçekten göz önünde tutulma
sı lâzımgelen bir şeydir. Bu kanaat, Orman 
Umum Müdürlüğüne hâkim olmuştur. Nitekim 
bu maksatla birçok fidanlar, çubuklar dağıtıl
mış, bâzı yerlerde orman yetiştirilmeye gidil
miştir. Nitekim Orman Umum Müdürlüğünün 
hazırlamış olduğu programda da önümüzdeki 
yıllarda kavak ve okaliptüs ormanlarının geniş
letilmesine çalışılacaktır. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar ; yıllardan beri, bu kürsüden Orman 
Umum Müdürlüğü Bütçesi müzakere edilirken 
memlekette keresteciliğe salih ve bugün mem
leketin ihtiyacını karşılamıyacak kadar ez olan 
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tomruklardan kâğıt yapıldığından acı acı şikâ
yet ederim. 

Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, bu tomruklardan 
kâğıt yapılmazmış, daha ufak ağaçlardan yapı-
lırmış. Alâkalıların ve salahiyetlilerin, öyle zan
nediyorum ki, akılları yeni başlarına ge*liyor ve
ya bunu söylemek zaruretinde kalıyorlar. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Onlar büyük 
teknisiyenlerdir de onun için. 

ÎHSAN YALÇIN (Devamla) — Dediler ki, 
neşredilen broşürde Orman idaresinin güttüğü 
politikanın yanlış olduğuna dair söz yoktur. 
Bendeniz iki fıkrasını okuyayım ve broşürde 
Orman İdaresinin güttüğü politikaya dair söz 
olup olmadığını heyetiniz takdir buyursun. 

Bu broşürde diyor ki : «Medeni memleket
lerde ağaç kullanan sanayi ve bu meyanda se
lüloz ve kâğıt işletmeleri, orman yapıcısı, fe
rahlatıcısı mevkiinde iken, memleketimizde or-
manin sanayie ayak uydurmaması dolayısiyle 
kâğıt sanayiinin orman yıkıcısı olarak telâkki
sine temayül edilmektedir. 

Filhakika kâğıt sanayii, ormanı ferahlandır
ma dolayısiyle kesilen ve ayıklanan ağaçların
dan istifade ederken, bizde bu yolda bir orman
cılık takip edilmediğinden, kâğıt sanayiine ve
rilen kerestelik tomruklar, kerestelik evsafında 
olduğundan kıymet bakımından memleket he
sabına zararlı olduğu gibi evsaf bakımından uy-
ıgun değildir.» Selüloz Sanayi Müessesesi yazı
yor bunu. 

Şu okuduğum kısımda Selüloz Sanayi Mü
essesesi açıktan açığa diyor ki, bize Orman ida
resinin kâğıt yapmak için verdiği tomruklar, 
kâğıt yapmaya elverişli şeyler değildir, asıl kâ
ğıt olacak ağaçlar, ayrı ağaçlardır. Ama bütün 
dünyanın tatbik ettiği usulü Orman İdaresi tat
bik etmediği için bize bunu veriyor, diye açık
tan açığa söylüyor. Bunun başka bir mânası var 
mı? Başka bir mânası olduğunu ben bilmiyo» 
ram, 

Şimdi işi geriye götürmek, vaktinizi almak 
demektir. İzmit'te bu kâğıt fabrikaları kuru
lurken, muhterem mütehassıslarımızın bu odu
nun, alınacak mevaddı iptidaiyenin nereden 
temin edileceğini düşünemediklerini ve bunun 
acı acı neticelerini, iki dairenin yekdiğerini it
ham eden fikirlere, zararlara düştüklerini görü
yoruz. Bunun mesulü kim olacaktır"? 

Zaten bu fabrika kurulurken, kuvvei mu-
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harrikesi için lâzım olan kömürün Zongul
dak'tan, suyunun, 24 kilometredeki Sabanca 
gölünden, ağaçlarının da Anadolu'nun şimal 
ormanlarından temin edilmesinin düşünülmesi 
kadar gayri tabiî bir şey olmaz. Hattâ bir köy 
değirmeni bile kurulurken, kurulmazdan evvel 
bunun suyunun nereden temin edileceğini köylü 
düşünüyor da, koca fabrikayı kuranlar bunu 
düşünmüyor. 

Şimdi ortada bir zarar ver, bu zarar nere
den telâfi edilecektir? Memlekette ormanlar 
tahrip edilmekte, kâğıt için miktarı kâfi ağaç. 
bulunamamaktadır, bunun mesulü kimdir 

Şimdi esas budur. Diyorar ki; Orman İdare
si bize istediğimiz ağacı vermiyor, kaim ağaçla
rı veriyor. Hakikaten eğer böyle ise ve Orman 
idaresi kâğıt, için lâzım olan az kuturda ufak 
ağaçları vermemekte ısrar ediyorsa, bunda Or
man İdaresi haksızdır. Yok eğer müessese, kâ
ğıt imali için böyle ağaç istemedi de kalın tom
rukları kullandı ise, bunda müessese haksızdır. 
Binaenaleyh bu cihetin, bu kadar zarar muva
cehesinde muhakkak aydınlatılması lâzımdır. 
Bu şekil, bundan sonra böyle hareket edecek
ler için bir misal teşkil etsin. 

Memleket zararına yapılan bu hareketin he
saplarını kim yaptı ise, ona gereken sualin 
sorulması ve bunun etraflıca açıklanması lâzım
dır. 

İkinci mesele, teknik bir meseledir, benim 
ihtisasım içinde değildir, ben bu işe karışmam. 
Yalnız hayret ettiğim şey; bir Devlet dairesi 
olan ve memlekette orman denilen şeyi yüksel
tecek olan bir görevle çalışmakta bulunan bir 
müessesenin, bir Devlet organının, bu işte ehli
yetsiz olduğunun iddia edilmesidir. 

Orman idaresi kavak yetiştirmekte ehil de
ğildir, bilmiyor, biz italya'da öğrendik, diyor, 
ben bu işten, başta da söylediğim gibi, anlamam, 
bunu kendi aralarında halletsinler. 

Fakat esef edilecek şey şudur ki: Bu iş bro
şürlere ve gazete sütunlarına kadar intikal et
miştir, iki Devlet müessesesi arasındaki ihtilâ
fın bu şekli alması acıdır. 

Onlar; Orman idaresi ehliyetsizdir diyorlar, 
halbuki Orman idaresi de ben memlekete şu ka
dar kavak yetiştirdim, şu kadar fidan dağıttım, 
şu kadar Kanada kavağı yetiştirdim şurada ka
vaklık kurdum; vatandaşa şu kadar kavak da
ğıttım diye söylüyor, 

-•2*4. 996 
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Bunları kendi aralarında halletsinler; benim I 

korktuğum asıl mesele şudur: 
Memlekette sellüloz sanayii müessesesi kendi 

başına harekete geçmiş, buradaki yazının bana 
• verdiği kanaate göre. Orman İdaresinden ba
na, hayır, kavak yetiştireceği falan yok, ben 
kendi başımın çaresine bakayım diyor. Şayanı 

- takdir. 
Yalnız, kavak yetiştiriyoruz, bu kavaklarla 

memleket ihtiyacını temin edeceğiz derken; 
10 - 15 sene sonra, bu heves ileriye sürüldüğüne 
göre, bugün memleketin muhtelif yerlerinde 
orman metrukâtından odunu kâğıt hamuru ha
line getirecek, bu maddei iptidaiyeyi müessese
sinin merkezine sevkedecek bir tesis hazırlan
maktadır. İşte bu mütahassıs gelmiş, tetkikler 
yapacak, bu ormanlarda bunlar yapılabilir mi, 
yapılamaz mı diye bir rapor verecek. Çok kor
karım ki . Çünkü bundan evvel bu iş hakkında 
tetkik yapan mühendislerin raporu elimde. On
ların başka bir noktai nazarları vardır. Kâğıt 
yapacak fabrikanın ynmda kâğıt hamuru tesi
si yapmamak için, raporda bunu reddetmek için 
lâzımgelen gayretler sarfedilmiştir. 

İzmit'de Kâğıt Fabrikasının yanında Kâğıt 
Hamur Fabrikası da olsun, İzmit müessesesinin 
gayesi budur. 

Halbu ki, bu işleri tetkik eden, İtalya'dan 
gelen arkadaşın raporunda, Şimali İtalya'da kâ
ğıt müesseselerine yardımcı olarak, yalnız ka
vak ağacından kâğıt hamuru yapan 36 tane de
ğirmen olduğu söyleniyor. Bu mütahassıslar 
gittikleri yerlerde, bu gibi müesseseleri besli-
yecek, memleketin muhtelif yerlerine serpiş
tirilmiş odun hamuru yapan değirmenlerin ya
pıldığını biliyorlar; görüyorlar anlıyorlar da bu 
memlekette yapılmaması için hâlâ niye ısrar 
ediyorlar, ayak diriyorlar? Anlıyamiyorum. 
Arkadaşlar, rapor uzundur, arzedemiyeceğim, 
fakat bu raporun içinde bunu yapmamak için 
lâzımgelen cehdü gayreti göstermektedirler. 
Bu, memleketin zararınadır. İnsaf etsin müta
hassıs arkadaşlarımız, biraz insafa gelsinler ve 
desinler ki; dışarda yapıyorlar, bunların mem
lekette de kurulması için biraz cehdü gayret gös
tersinler. 

Bugün huzurunuza getirdiğim mesele, müta
hassıs arkadaşlarımızın yaptıkları yanlış işin 
neticesidir. Şimdi bu kerestelik tomruklan 
mahvetmişiz, kâğıt işine de yaramamış, orma- ı 

.'İMA O : İ 
nm işine de yaramıyor, bunun mesulü kimdir, 
Millet midir? Çok rica ederim, her iki Vekil 
bunu ele alsın, bu işte kusur ve dikkatsizliği 
olanlar meydana çıkarsın ve iki Bakanlık işbir
liği yapsınlar. Öyle görülüyor ki Sellüloz mües
sesesi başka bir yol takip ediyor, diğeri, yani 
orman idaresi başka bir yol takip ediyor. Rica 
ederim, bunun çıkar tarafı yoktur. Af buyuru
nuz, sanki iki ecnebi müessese imiş gibi birbirine, 
sen yaptın, ben yapmadım deyip duruyorlar. 
Bunların her ikisi de memleketin millî müesse
seleridir, birleşsinler, fikir birliği yapsınlar. 
Yoksa daha geniş bir mesuliyet ortaya çıkacak, 
bu sefer de, sen yaptın veyahut ben yapmadım 
diye birbirinin üstüne atacaklardır. O zaman bu 
işin içinden çıkılmaz bir vaziyet olacak arka
daşlar. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE
MİL SAİD BARLAS ((lazianteb) — Efendim; 
İhsan Yalçın arkadaşımın bir noktaya nazarı 
dikkatini celbederim. Kendileri buyurdular ki; 
vaktiyle Kâğıt Fabrikası İzmit'te yapılırken 
niçin mütahassıslar dinlenmemiş ve değirmenin 
suyunun nereden geleceği düşünülmemiştir. Ben 
o zaman Bakan bulunmuyordum. Bizim vazife
miz yanlışlıkları düzeltmektir. Biz mütahassıs 
olmadığımıza göre mütahassısları dinlemek mec
buriyetindeyiz. Binaenaleyh bugün mütahassısla-
rımız kifayetsiz ise daha iyi mütahassıs bulur 
dinleriz. Ben bugün yüzde yüz bilsem ki kâğıt 
hamuru fabrikası lâzımdır, bu hususta derhal 
karar alamam. Ben politika Bakanıyım. Müta
hassıs değilim. Bana mütahassısm tevsik etmesi 
lâzımdır. Binaenaleyh nazarı dikkatlerine şunu 
arzederim ki, mütahassıslar ne derse o olacaktır 
iktisadi işlerde ne jeopolitik ne de başka âmille
re yer verilmiyecektir. 

İkinci nokta, Orman idaresinin bu işte bir 
suçu yoktur, fazla heyecana düştüler bil
miyorum neden. Biz diyoruz ki; orman idaresi
nin elinde mevcut, ağaçlara göre verdikleri kü
tükler kalındır, keresteliktir. Bunlar da arada 
telef oluyor. Onlar diyorlar ki; bizim ormanla
rımızda bugünkü vaziyette kâğıt fabrikasının „ 
ihtiyacını temine yeter derecede ince tomruk 
yoktur. Burada ittiham değil, bir hali fiilî gös
terme mevcuttur. 

Üçüncü nokta, Sellüloz Fabrikası kâğıt hak
kında bir büroşür neşretmiş, bu büroşürde söv
me sayma değil, Orman idaresinin kavak yeti§-
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tirme hakkındaki noktai nazarını, kendi görüşü
ne göre izah etmiş, inceliğini, kalınlığını, 2 - 4 
metre olması babından uygun görmemiş, artık bu 
hususta, ağaç hakkında yapılacak bir münaka
şada Orman idaresi kendi noktai nazarını ya-
zıyle bildirmemişse veya Sümerbank Sellüloz 
müessesesi bunu yazmışsa bunda suç mu işlemiş 
olur. Esasen Orman idaresi vermiyor demiyor, 
ormanlar veremiyor diyor. Demek ki ormanın 
kapasitesi mevzuubahistir. Vaziyet budur. 

CAVÎD ORAL (Seyhan) — Arkadaşlarım, 
bir kere Orman İdaresinin sellüloz fabrikasına 
vermiş olduğu tomruk vaziyetini göz önünde 
tutarken geçirmiş olduğumuz harb devresini de 
birlikte mütalâa etmek lâzımdır. Harb dev
rinin içinde dışardan kâğıt getirmek imkânı 
yokken ve memleketin gazetecilik ve neşriyat 
ihtiyacını karşılamak için Orman İdaresi elin
den gelen yardımı yapmış ve sellüloz fabrika
sının istediği miktarı karşılamak için de elin
de mevcut olan odundan, tomruktan vermiştir. 
Fakat bunun devamlı bir şey olmıyacağı Orman 
Umum Müdürlüğünce anlaşılmış ve sellüloz fab
rikalarının ihtiyacını karşılamak için sun'i ka
vak yetiştirmeye, suni kavak ormanları tesisine 
ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş ve memleketin 
muhtelif yerlerinde bu ağaçlandırma işine baş
lanmıştır. İhsan Bey arkadaşım isterse nere
lerde kavak ormanları yetiştirildiğini kendi
lerine göstermek isterim. Yalnız bu iki ar
kadaşın biraz evvel işaret ettiğim gibi biraz yer
siz ve intisasa karşı biraz saygısız bulduğum 
bu tezlerini çürütecek mahiyette elimizde ilmî 
etüdler de vardır. Bugün Orman Fakültesi de
kanı bulunan Fikret Kavakçı'nın bu hususta 
yazdığı eser de vardır. Şu halde noktai nazar
lar değişmiş olabilir. Bunu yersiz bulmakla be
raber ilmî sahada yapılan bir münakaşa mahi
yetinden de aşırı olarak karşılamam. 

Ortada feda edilmiş ve kaybedilmiş bir şey 
yoktur. İhtiyacın ve zaruretin doğurduğu va
ziyet vardır. Bundan sonrası için ince kuturlu 
kavak fidanlıkları yetiştirmeye ihtiyaç ve zaru
ret vardır. Çünkü diğer tomruklardan yapı
lan kâğıt da iyi evsafta çıkmamaktadır. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Her halde iyi 
ifade edemedim. Arkadaşım, mütehassısların 
dediği olacaktır diye bir şey söylediler. Bende
niz mütehassısların dediğinin haricinde bir şey 
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yapılmasını istemiyorum. Yalnız mütehassıs ar
kadaşların artık insafa gelmelerini rica ediyo
rum. 

Şimdi Tarım Bakanı arkadaşım buyurdular 
ki ; harb içinde zaruretlerin şevkiyle biz bu tom
rukları verdik. Bunu kabul ediyorum. Ohalde 
şimdi memlekete dışardan odun ithali müm
kündür. Bugünden itibaren temin ederler mi 
ki, sellüloz sanayii ihtiyacını hariçten temin ede
cek ve bizim ormanlardan tomruk vermiyecek? 
Bunun açıklanmasını rica ediyorum. Kavak ye
tiştirmek için Orman İdaresinin yıllardan beri 
sarfettiği mesaiyi yakînen görmekteyim. Ka
nada kavağını ve sair isimleri biz Orman İdare
sinden işittik. Ben bu işlerin ilme, bilgiye 
terettüp eden kısımlarına karışmıyorum. On
lar kendi aralarında uğraşsınlar; senin dediğin 
doğru, benim dediğim doğru diye. Yalnız benini 
istediğim şey. memleketin bugün uğradığı za
rarın önlenmesidir. İddiam budur. Memleke
tin bugün çektiği ve çekmekte olduğu İm zara
ra artık bir nihayet verelim. 

Eğer Tarım Bakanı arkadaşım, önümüzdeki 
yıl için kâğıtlık tomruk vermiyeceklerini taah
hüt ederlerse memnun olurum. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Arkadaşlarım, Tarım Bakanınız böyle bir ta
ahhüde girişemez. Bilâkis1 memlekette neşriyatın 
gelişmesini, memleketin kültürüne faydalı olan 
neşriyatın inkişafını temin etmek için bu saha
da bu selüloz sanayiini takviye etmiye çalışacak
tır. 

Yalınız şunu arzedeyim, bugün yabancı mem
leketlerle ticaret imkânlarının genişlemiş olmasın
dan dolayı gazeteler oldukça memlekete kâğıt it
hal etmekte'dirler. Bu bakımdan da ormanın, se
lüloz fabrikasına vermek mecburiyetinde olduğu 
tomruk miktarı azalmaktadır. 

Onun için arkadaşımızın benden böyle bir 
taahhüt istemesini doğru bulmuyorum. 

2. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, zirai sigorta kurulması hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/300) 

BAŞKAN — Muammer Alakanti 
Burada yoklardır, gelecek birleşime bırakıyo

rum. 
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S. —* Manûa Milletvekili Yunus Muammer 

Aİakant'tn, deri ve kösele Giimrük Resimleri 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
SÖMIÜ sorum (6/302) 

1049 0 : 1 
BAŞKAN — Muammer Alak&nt. Burada oi-

madığından bunu da gelecek birleşime bırakıyo
rum 

5. GÖRÜŞÜLEN İŞL£R 

1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında, kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/529) [1] 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Seyhan) '— Efendim; malûmunuz olduğu veçhi
le, memleketimizde beynelmilel hava meydanları 
inşası teşebbüsüne girişilerek bunlar bir takım 
taahhütlere bağlanmıştır. Huzurunuza sevk etti
ğimiz kanun tasarısı, bu inşaatın Bayındırlık 
Bakanlığına devri hakkındadır. 

Yine gündemin 10 ncu maddesinde görülen 
ikinci bir tasarı vardır. 0 da bu meydanların in
şası için lâzım gelen tahsisatın bu meydanları in
şa edecek olan Bayındırlık Bakanlığına devri hak
kındadır. Bu iki tasarının bir biriyle çok sı
kı alâkası vardır. Onun için her ikisinin beraber
ce ivedilik ve yeğlikle müzakere edilmesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN —• Ulaştırma Bakanının önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeple, gündemin 10 ncu 

maddesindeki (Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi) hakkındaki kanun tasalısı
nın yeğlikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

BAŞKAN — Önergeyi- oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 167' sayık başmayazb tutanağın sonunda-
tkt. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü-
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı bölümlerinde
ki ödeneklerden hizalarında gösterilen 11 404 915) 
liralık kısmı iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlr... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin üçüncü (Hazineden yardım) bölü
mündeki geİir tahmini 275 713 lira olarak dü
zeltilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlr... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. —- Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/427) 
[11 

[1] 141 e ek sayılı basmayası tutanağın sonun-
dadar. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? , 

Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... ! 
Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir.. 

Bilûmum hava meydan ve limanlariyle bunlarla 
ilgili bina ve tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Her türlü hava ulaştırmasının 
sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binalariyle bunlarla ilgili teçhiz 
ve tesisleri havi kara ve deniz limanlarının ya
pılması ve yaptırılması ve yerlerine konulması, 
halen mevcut olanların genişletilmesi ve düzen
lenmesi ve bu hususta gerekli kamulaştırma iş
lemleriyle her türlü istikşaf, etüd ve aplikasyon
ların yapılması ve yaptırılması ve bunlara ait 
teknik büroların kurulması ve bu işlerin yapıl
ması için gerekli her türlü taşıt ve makinalarm 
satın alınması ve yaptırılması Bayındırlık Ba
kanlığının görevidir. 

Bayındırlık Bakanlığınca tamamlanan ve iş- j 
ler bir hale getirilen hava meydan ve limanları, j 
işletme ile ilgili teçhiz ve tesisleriyle birlikte j 
Ulaştırma Bakanlığına devir ve teslim olunur. •' 

Teslim alman hava meydan ve limanlarının 
her türlü bakımı ile devamlı tamirleri ve işletil- : 
meleri Ulaştırma Bakanlığına aittir. j 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 8 . I I . 1946 tarihli ve 4860 sa
yılı Kanunun 11. VI . 1947 tarihli ve 5076 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci maddesi hükmü ge
reğince Ulaştırma Bakanlığına verilen 43 000 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi yetkisinden geri kalan kısmı ve Ulaş
tırma Bakanlığınca bu yetkiye dayanılarak ba
ğıtlanmış sözleşme ve ekleriyle bunlardan doğ
muş ve doğacak bütün alacak ve borçlar ve bu 
maksatla alınmış olan ve halen işletmede kulla-
nılmıyan her türlü teçhiz ve tesisler, aletler, ma-
kinalar, malzeme ve vasıtalar aynı şartlar içinde 
Bayındırlık Bakanlığına devredilir. 

Ancak, Ulaştırma Bakanlığınca avans sure
tiyle verilen paralar toplamı Hazinece bir taraf
tan irat ve diğer taraftan ödenek ve avans kay
dedilerek mahsubu yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
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Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu işleri 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine bağlı kal
maksızın Bakanlar Kurulu karariyle ve pazarlık
la yaptırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci ve ikinci maddeler ge
reğince girişilmiş ve girişilecek yüklenmelerin 
karşılığı her yıl Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısımlarında 
özel bölümlerine konulacak ödeneklerle ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakan 
lığı kısmındaki 486 ncı (Devlet Havayolları Ge
nel Müdürlüğüne) bölümünden (11 404 915) lira 
indirilerek (57 000) lirası Bayındırlık Bakanlığı 
kısmının 618 nci (Geçici hizmetliler ücreti) bölü
müne aktarılmış ve geri kalan (11 347 915) li
rası da (A. 1) cetvelinin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmında (5076 sayılı Kanun gereğince hava 
meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 
karşılığı) adiyle yeniden açılan (20/A) bölümü
ne olağanüstü ödenek olarak konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka 
nununa bağlı *(R) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmına aşağıdaki formül eklenmiştir • 

20/A 5076 sayılı Kanun gereğince hava 
meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 
karşılığı. 

Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve 
bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması ve yap-
tırılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlen
mesi, telsiz ve sair cihazlarının satmalma ve kur
ma giderleri, kamulaştırma giderleri, meydan
lara gerekli her türlü makina, teçhizat ve taşıtlar 
satmalma bedelleriyle bunlar için harcanacak 
ambalaj, taşıma ve sigortalama giderleri, yapı 
ve kurma işlerine ait keşif, pılân, proje gider
leriyle bu işlerin inceleme ve düzenleme, mua-
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yene ve teslim alma ücret ve giderleri, satın 
alınacak malzemenin muhafazası için tutulacak 
depo kirasiyle Gümrük Resmi, ardiye ve bu iş
ler için kullanılacak yabancı uzmanların yolluk
ları île sözleşmeleri gereğince yapılacak fyer çeşit 
ödemeler ve bu işlerin gerektirdiği bilûmum 
giderler bu tertipten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen! 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyeııler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Verem Savaşı hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyon 
lan raporları (1/520) [1] 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
SÖz istiyenleri şöylece kaydettik. Daha başka 

söz istiyen varsa işart etsin. 
Mitat Sakaroğlu, Emin Sazak, Tahsin Coş-

kan, Hikmet Fırat. 
Başka söz istiyen yok. 
Buyurun Sakaroğlu. 
Dr. MÎTAT SAKAROĞLU (Muğla) — 

Efendim, hepimizin, bütün milletin uzun za 
mandan beri beklemekte olduğu veremle savaş 
tasarısını bugün huzurunuza getirdiği için Sağlık 
Bakanına teşekkürle söze başlıyacağım. 

Uzun, uzun bu hastalık hakkında, memleketi 
mizdeki şümulü hakkında izahat vererek sizi yor
mak istemiyorum. Yalnız gayet veciz olan gerek 
cedeki bâzı cümleleri arzedeceğim. Hakikaten 
memleketimizde her sene 50 bin vatandaşın bu 
hastalıktan vefat ettiği tesbit edilmiş bulunuyor 
Elde esaslı istatistik olmadığı için musap adedini 
bunun on misli tahmin etmek suretiyle yarım 
milyon vatandaş kütlesinin bu hastalıkla pençeleş-

[1] 166 say ıh basmayazt tutanağın sonunda-
dır. 
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| tiği tebarüz ettirilmiştir. Her hastanın üç beş 

kişiyi bulaştırdığı nazaraı itibara alınırsa birkaç 
milyon vatandaşın her gün bu hastalığın tesiri 
ve tehdidi altında olduğunu ve aramızda dolaştı 
ğını tesbit edebiliriz. 

Şimdiye kadar bu hastalıkla mücadele konu
sunda hususi mücadele derneklerinin faaliyetle 
rini burada şükranla anmak lâzımdır. Fakat 
dâvanın büyüklüğü bunların mücadele imkânla
rını gayet mahdut ölçüde bırakıyor, , nihayet is
tediğimiz kadar müessir olmaktan alıkoyuyordu. 
Binaenaleyh bugün için bu ağır yükün bu husu
si teşekküllerden kısmen olsun alınarak Devletin 
üzerine geçirilmesi için getirilen bu kanunu ve 
bu realist görüşü burada takdirle anmak istiyo 
rum. 

Arkadaşlar, dâva çok mühim. Fakat ben 
bunları bildiğiniz için üzerinde uzun uzadıya di* 
rarak sizi yormak istemiyorum. Yalnız bir nok
ta üzerinde ısrarla duracağım: Komisyondaki 
müzakerelerde görüldüğü üzere bilhassa verem 
tecrit hastahanelerinin tesisiyle hastaları cemiyet 
içinde bulup çıkarmak ve bu hastalığı etrafa bu
laştırmamak için hususi inşaat derpiş ediliyor 
Bu tesislerin müstakil, ayrı bir hastahane şek
linde meydana getirilmesi şüphesiz ki; en ideal 
bir şeydir, fakat bugünkü bütçe durumumuza 
göre bunları daha çok hastahanelere ek şeklinde 
yapılacağı zaten, derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
gayet ucuz bir sistemle. Binaenaleyh Sağlık 
mümessilinin Komisyonda gayet güzel belirttiği 
gibi ek inşaat, müstakil inşaatın üçte birisi nis
petinde ucuza mal olmaktadır. Bu suretle bir 
hastaneye bir sene zarfında ilâve edilen paviyon-
larda tedavi edilenler için senede bin lira masraf 
yapıldığına göre müstakil inşaatta tedavi edilen
lerde ise bunun üç misli masraflar tahmil edil 
mektedir. Yani bugünkü tasariyle bir kişilik 
masrafa mukabil üç kişinin aynı masrafla tedavi 
edilmedi sağlanmış bulunuyor. 

Benim Sayın Sağlık Bakanından ricam şu-
ı dur : Şimdiye kadar memleketimizde doğum ve 

çocuk bakım evleri müstakillen vilâyetlerde ayrı 
birer müessese halinde çalışmaktadırlar. Halbuki 
bunları memleket hastahanelerine ilâve etmek 
şartiyle, yani düşünülen sisteme bu doğum ve 
çocuk bakım evlerini de ilâve etmek suretiyle 

I verimli bir çalışma sistemi vüeuda getirirsek, 
j gerek bu masraflar bakımından ve gerek idari ve 
| ilmî personeller bakımından çok istifadeli olacak-
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tır. Meselâ doğum evinde yatan bir gebe kadı
nın gebelik safhasında vukua gelebilecek diğer 
bir hastalığın yardımcı mütehassıs arkadaşlar ta
rafından tedavisi imkânını hazırlama bakımın
dan bu doğum evlerinin de inşası düşünülen ve
rem tecrit hastahaneleri gibi memleket hastaha 
nelerine ilâvesini ben şahsan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Emin Sazak. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben 

de Mitat Sakaroğlu arkadaşımız gibi bu kanu
nu teklif eden sayın Vekilimize teşekkür ede
rim. Hakikaten memlekette «ihmal edilmiş di-
yeceğinr» ihmal edilmiş en büyük derdinin, 
memleketteki 3 - 5 hastanedeki hastaların ba
kımsız kalmalarım ortadan kaldırma teşebbüs
leri hakikaten memleket namına şayanı şükran
dır. 

Benim aklıma gelen birkaç şey var, bu işte 
muvaffak olmak için lüks bina lâzım de
ğildir öyle yapmalı ki altı taş, üzeri kerpiç yü
züne de bir sıva. Fakat temiz, ucuz, daha çok 
bina. Benim bir hastam oldu da ondan dolayı 
verem hastalığı ile epey alâkadar oldum bu
nun çaresi, doktor nezareti altında muntazam 
yatırıp, kaldırmak, muntazam hava aldırmak 
ve sağlam gıda. Bana, işi hafif tutmak doğru 
olmıyacak gibi geliyor. Bu işe başlarken hiç 
olmazsa bu sene dediğim tarzda bina ve teşki
lât yaparak beş bin hastayı yatıracak bir sana
toryum yapmalı. Bu hastaneler hangi dağ ba
şında kurulursa kurulsun memleketin derdini 
anlamış, olan doktorlar her fedakârlığı yaparak 
oralara giderler. Bendeniz bu şehirler yanında, 
ancak hastaların hastalığını teşhis etmeli, bun
ları sağlamlardan ayırmalı ve ayrı paviyonlar 
ilâve ederek veremlileri oralara koymalıdır. 
Yoksa bunları hep bir arada yatırmak tedavi 
etmek doğru olmaz. 

Ben Eskişehir'de bir yer biliyorum. Burada 
beş bin yataklı bir yer yapılabileceğine kaniim. 
Orman içerisindedir manzarası havası, suyu her 
şeyi fevkalâde. Biz bir iki hasta da gönderdik 
tecrübe ettik. Atatürk merhum da hastalığı za
manında böyle bir yer aradılar. Burayı tavsiye 
ettik. Bakan da burasını bilir. Yapılacak mas
raf bir iki milyonu geçmez, belki de bir milyon
la olur. Verem 50 bin kişiyi aşıyor, ne demek 
bu? Bunlar da en yetişmiş olan insanlarımızdır. 
Orman içerisindeki bu yeri her türlü malzeme, 
elektrik ve saire ile teçhiz etsinler, bu mükem-
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i mel bir çare olur. Şurada bir hastane yapıyor-
j 1ar üç milyon beş milyon. Ben o kadarına lü-
' zum görmüyorum, yerden bir metre kurtardık 

mı upuzun bir paviyon yaparız. Bu da diğerine 
nazaran on da bir veye 20 de bir ucuza mal olur. 

| Bu işi gevşek, yarım tutmıyalım. En mühim 
i yerlerde olmak üzere Karadenizde birkaç yere, 
i Akdeniz mmtakasında birkaç yere ve Orta 

Anadolu'da birkaç yere olmak üzere bu hasta
neleri serpiştirelim. Nihayet bir iki milyon de
ğil, bunun için ne lazımsa konulsun, esirgenme
sin. Meselâ zannederim ki, Ziraat Bankası ne 

j yapar yapar birkaç milyonla bu işe iştirak 
eder. Bunun tertibini daha iyi bilenle*, e terke 

i diyorum. 

, Komisyondan ve doktor arkadaşlardan bir 
teklifim ve ricam var : Vekile salâhiyet vere
lim, bu sene hiç olmazsa memleketin muhtelif 
mıntakalarında 5 - 6 yerde senbolik değil 2 - 3 

ı veya beş bin yataklı hastaneler yapsın. Biz de 
vazifemizi yapmış olalım. Şimdi istenen tahsisa
tı yurttaşlarımıza karşı az gördüm. Yine şayanı 

I şükran olmakla beraber verilen miktar azdır. 

I TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Sayın 
| arkadaşlarını; Büyük Millet Meclisi, kuruluşun-
' dan bugüne kadar, memleketin faydasına çok 

mühim kanunlar çıkarmıştır ve çıkaracaktır da. 

| Şimdi, görüşmeye başladığımız bu kanun, 
j şimdiye kadar çıkmış olan önemli kanunlardan 
| birisidir. Belki bu kanunu, Yüksek Meclis, hiç 
| konuşmadan kabul edecekti. Fakat bu önemli 
i dâva üzerinde bir iki söz söylemek benim için 

bir vazifedir. Arkadaşlar, bu kanun biraz geç. 
de olsa nihayet elimize gelmiştir. Ben doktor de
ğilim. Nihayet düşüncelerimi arzedeceğim. Pek 
uzun olmıyacaktır, müsamahanızı rica ederim. 
Geçen sene gazetelerde, doktorlar Karadeniz se
yahati yapmışlar, bu hususta yazılanı okudum. 
Benim gibi diğer arkadaşlarım da bunu biliyor
lar. Bunun mübalâğalı olduğuna işaret ettiler. 
Olabilir, hakikattir veya daha azdır, bunun ra
kamı üzerinde duracak değilim. Yalnız ne olur
sa olsun arkadaşlarım, veremin memleketin en 
büyük dertlerinden biri olduğuna inanıyorum. 
Doktor olmadığımdan bahsetmiştim. Verem has
talığı bir diş ağrısı gibi, bir böbrek sancısı gibi 
ıstıraplı bir şey değildir; fakat mütemadiyen 
insanları eriten, kendisine bütün şefkat ve mer
hameti celbeden bir âfettir. Bu âfetin tahribatı 
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memleiketimizde tahmin ettiğimizden daha de
rindir. Keşke imkân olsaydı da bunu 10 - 15 se
ne evvel ele almış olsaydık ve binlerce insanı 
bu âfetten kurtarsaydık. O zaman imkân yoktu, 
ele alınamadı. Arkadaşlarım bu hastalığın 
Fizyolojik sefaletten ileri geldiğini söyler
ler, doktorlar da bunu söyler. Belki se
beplerden birisi budur. Fakat arkadaşlar, yal
nız bu değildir. Bu hastalığa duçar olanlar ara
sında zengin olanları da 'biliyorum ve hepimiz 
biliriz. Binaenaleyh, alelıtlak gıdasızlık değil
dir. Muhakkak başka sebeplerde müessirdir. 
Bu bakımdan üzerinde çok derin durmak ve dü
şünmek lâzımdır. 

Bendenizin ricalarımdan birisi, bu mevzu 
ele alınırken ayrıca bir de verem araştırma 
enstitüsünün kurulmasıdır. Böyle bir teşekkü
lün meydana getirilmesinin zaruri olduğuna ka
niim. Zengin olanlarımız hastalarını Avrupa'ya 
ve diğer muhtelif yerlere gönderirler. Dünya 
ilim müesseselerine bir şey diyemem. Fakat te
davi için harice gidip gelenler içinde kaç tane
si yaşamıştır? Cevap, çok elîm ve hazin. Şah
san vâki olan temaslarımla bunu biliyorum ve 
ifade ediyorum, nişlerimle söylemiyorum. Şu 
halde bu dâvayı kendi içimizde, kendi doktor
larımızla ve kendi gayretlerimizle önlemek 
mecburiyetindeyiz. Bu bakımdandır ki, bu ka
nun bugüne kadar çıkan kanunların önünde ge
len bir kanun bulunduğundan bahsettim, çok 
ınütevazıdır ve maddeleri azdır, fakat mânası 
çok büyüktür. 

Fazla söylemiyeceğimden bahsetmiştim. Bil
hassa şimdi nazarı dikkatimi celbetti, bu dâ
va öyle bir dâvadır ki, evvelâ Hükümetin ha
zırladığı bir tasan, Cumhuriyet Halk Partisine 
geldi, hiç görüşülmedi, çünkü aleyhinde konu
şacak kimse yoktur, bugün heyeti umumiyeye 
arzedildi, karşı partili arkadaşlar da yalnız te
şekkür ettiler, binaenaleyh dâva, bir millet, bir 
memleket davasıdır, Hükümeti tebrik ederim, 
Bakana teşekkür ederim, başarılar dilerim. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Veremle 
savaş, hajkkmdaki kanun tasarısını görüşürken, 
'bu tasarının şümulü hakkında muhtelif arka
daşlar fikir beyan ettiler. Ben de bu arkadaşla
rın fikirlerine içten iştirak ederek Hükümete 
teşekkür vazifesini ifa etmeyi bir borç telâkki 
ediyorum.. 

Verem savaşı hakkındaki kanun tasarısı gö- | 
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rüşülürken, şurasını arzedeyim ki, ben bunu bir 
vait olarak telâkki ediyorum. Çünkü tasarıyı 
tetkik ettiğimiz zaman bunun bir savaş kanunu 
olmadığını görürüz. Yalnız mevcut olan veya
hut tesbit edilecek olan veremlileri en kısa bir 
zamanda tedavi çareleri aranacaktır. O halde 
bu bir savaş kanunu değildir. Bu tasarıyı Sağ
lık Bakanımızdan bir vait telâkki ederek, bunu 
takip edecek savaş kanunları getirmesini temen
ni eder ve onu her zaman enerjik Bakanımızdan 
umarım. . 

Kanunun bize vadettiği hususların tahakku
ku için gereken 30 milyon liranın on senede sarfı
na ve buna ait tesisat ve teçhizatın temini hu
susunda salâhiyet veren bir teşkilât ve tahsi
sat kanunu şimdi elimizde bulunmakta ve mü
zakeresine de başlamış bulunuyoruz. 

Bu tasarı Büyük Meclisçe kabul edildiği ta
rihten itibaren 1949 yılında 3 milyon lira der
hal tahsis edilmiş olacaktır, çok yerinde olan 
bu tasarının en esaslı noktaları bunlardır. 

Malûmu âlinizdir ki, verem hastaneleri ve 
verem sanatoryum ve prevantoryumları diğer 
sıhhî müesseselere benzemez. Eğer bir müesse
sede bu hastalığın uzmanı olan bir arkadaş 
hekim bulunmazsa, eğer bir müessesede rönt
gen yoksa, lâboratuvar mevcut değilse orada 
verem mücadelesi, verem tedavisi yapılmaz. 
Onun için birdenbire hepinizin birliği ile gönül 
birliği ile istemiş olduğumuz şümullü faaliyeti 
bu şekilde bu tasarı tahdit etmişse sebebi hik
meti buradadır. Ve gayet yerinde ve isabetli 
bir tedbirdir. Bu bakımdan en ekonomik 
ve en fennî şekilde isabetli tatbikat ancak iç 
hastalıkları mütehassısı veyahut bu mealde ye
tiştirilmiş daha mütekâmil bir uzman, ki biz 
ona verem mütehassısı diyoruz, röntgeni ve lâ-
boratuvarı bulunan müesseselere ilâve olarak 
yetiştirilme-k suretiyle yürüdüğümüz zaman, bu 
para ile umduğumuz şekilde verimli durumda 
gelişmek imkânı vardır, verimli duruma getir
mek imkânları vardır. Yoksa takdir ve tah
min buyurursunuz ki, herhangi bir büyük mü
essese açıldığı zaman bunu yeniden kurmak, 
yeniden işletmek, yeniden tesis etmek, bunun 
mutasavver olan formalitesini ikmal etmek 
uzun yıllara mutavakkıftır. Bugüne kadar 
beklendiği, isticale sebebiyet veren keyfiyetleri 
husule getirdiği içindir ki, bu tasan hazırlık 
olarak bize bir müjdeyi getiren bir tasarıdır. 
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Bundan sonraki tasarılar Veremle Savaş Kanu
nu namı altında getirilecek mütekâmil şekiller | 
heyeti umumiyeyi tatmin edecek durumda, ola- I 
bilir. I 

Bu tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman bâzı ken- j 
di görüşüme göre noksan gördüğüm yerleri de ; 
gördüm. Onu da arzedeyim. j 

Hükümetin teklifinde verem mütehassısı ı 
olarak istihdam edilecek 26 hekimin en yük
sek derecesi 70 lira idi. Sağlık Komisyonu bu- j 
nu tadil ederek bir doksan, iki seksenlik ilâve 
etmiştir. Sağlık Komisyonuna teşekkür ede- i 
rim Fakat bu kâfi değildir, arkadaşlar. Burada | 
en büyük dert Sıhhat Teşkilât Kanunundaki ak
saklıktır. Sayın Bakandan rica ediyorum, bu | 
tahsil ve terbiyeyi görmüş, bu sistemde tekâ- I 
mül etmiş Devlet Memurlarının kadrosu ne ise 
elbetteki hekimlerin de, mütehassıs hekimlerin- * 
de o dereceyi bulması kadar tabiî ve âdilâne 
bir hak ve hakikat de olmaz. Böyle düşünül-
mezse bu bizi feci bir yola sevkeder. Binaena
leyh 90 lira son ümidi olan bir mütehassıs ar
kadaşın böyle hayatını tehlikeye koyaraktan, 
böyle bir müessesede beşeriyete hizmet edeceği
ni bekliyorsak, daima çok az fedakâr arkadaş
larla karşılaşırız. Bunu şümullendirmek için, 
cazip demiyorum, diğer yüksek mektep mezun
larının çıkabildikleri dereceye kadar çıkma
ları hakkını da tanımak hiç şüphesiz ki, hak ve 
madelete daha uygun olur. Yine bu tasarıda 
bir imtiyaz verilmemiştir, ben imtiyaz taraftarı 
değilim, fakat hayatını tehlikeye koyan bu 
aümre arkadaşların da elbette ki ; bir hakları 
vardır. Bunlar diğer sınıftaki hekim arka
daşlara benzemezler. Sâri hastalıklarla uğra
şan bu arkadaşlara hayati ehemmiyeti haiz bir 
tehlike bakımından bunlara bir yıpranma pa
yı da ayırmak icabeder. Bu, burada ne mad
deten gösterilmiş ve ne de ilerde bir vait ola
rak tefhim veyahut da her hangi bir surette 
bir ima ve temayülde bulunulmuştur. Bu nok
sanlıklar Verem Kanunu tasarısının tekâmülün- | 
de bunlar yerine getirilir, ben bunu bekliyorum. 
Bunu umuyorum muhakkak ki, bu gibi hayatı 
pahasına sâri hastalıklarla mücadelede çalışan 
arkadaşları hiç olmazsa bu yönden teşvik etme
miz icabeder. 

Sonra hastanelerde, fiilî surette çalışan müs
tahdeminin aldıkları 60 liralık ücrete de bil
hassa nazarı dikkati çekmek isterim. Bunlara | 
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bugünkü hayat şartları içinde verilen bu para
nın hiçbir kıymet ifade etmiyeceği herkesçe 
malûmdur. Onun için bu müstahdemini de da
ha doyurucu bir vaziyete sokmak lâzımdır. 
Çünkü verem hastahanelerine lâalettâyin bir 
müstahdem alınamaz. Bunlar kurstan geçirile
cek ve bu sari hastalığın şekilleri öğretileeek, 
kendisini koruyacak bir duruma geldikten son
ra bu müesseselere alınacaktır. Yoksa geldiği 
kapıdan müesseseye yük olabilir. Ve belki da
ha acı neticelerle karşılaşılabilir. O halde bu 
müesseselere mümtaz bir zümre lâzımdır. Diğer 
müesseselerdekinden daha üstün ve bilgili 
zümre. Bunları bulabilmek için bunları tedarik 
edeceklerine ben kaani değilim. Bunların kadro
ları yükseltildiği takdirde ve bu cihetlerde na
zarı dikkate alındığı takdirde daha iyi netice
ler alınabilir. Binaenaleyh bugünkü şekilde şu 
veçhile gelmiş olan ve tamamen Milletin bün
yesine uygun bulunan bu tasarının kabulü ile 
tekrar Hükümete teşekkür ederek kürsüden 
ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, ben-

de arkadaşlarım gibi bu tasarıyı getirmiş olan 
Hükümete ve ilgili Bakanlığa tefekkür etmek-
lo söze başlıyacağım. Memleketin senelerden be
ri beklediği bir teşkilâtın kurulmasına dair bir 
tasarıyı elbette sevinçle karşılarız. 

Tasarının gerekçesinde 400,000 diye bir ra
kam veriliyor bu rakam tabiî takribidir çünkü 
köy mıntakası, cenubu şarki vilâyetleri, şimalî 
Anadolu'da bunun tesir sahası ve nişanlar üze
rindeki tesiri ve insanların adedi kati surette 
bizce tesbit edilmiş değildir. 

Fakat, tasarıdaki takribî rakamda yanılma-
dıklarma kaaniim ama bu takribî rakam bizim 
için korkunç bir rakamdır. Böyle korkunç bir 
rakam karşısında böyle bir tasarıyı şükranla 
karşılamamak imkânsızdır. 

Zaten şimdiye kadar memleketimizde bu ih
tiyacı karşılamak için bir tane sanatoryom var 
biliyoruz, o da istanbul'da... Görüyoruz ki bu 
tasarı ile Sağlık Bakanlığı memleketin muhte
lif yerlerinde birkaç tane daha sanatoryom kur
ma teşebbüsünü almak üzeredir. Hakikaten bir 
hastanın meselâ Gazianteb 'ten kalkıp trenle İs
tanbul'a kadar gidip sanatoryuma yatması ne 
kadar müşküldür. Bu dertleri hepimiz yakînen 
biliriz. 
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Arkadaşlar, bu teklifle payılacak iş vereme 

tutulanların tedavisidir. Halbuki bir vatanda
şın vereme tutulmaması için alınacak tedbirler 
vardır. Bunları kendi düşüncem olarak sizlere 
arzetmekten kendimi alaınıyaeağım. Bu bakım
dan memleketimizde kahvehaneler- hakikaten 
ele alınacak bir mevzudur. Her tarafta kahve
haneler sabahtan akşama kadar dolup taşmak
tadır. Pencereleri kapalı, tavanları isli ve du
manlı, tabanı tozlu, her türlü muzahrafat mev
cut olan, bakımsız, tavlanın takırtısı, nargile
nin tıkırtısiyle sabahtan akşama kadar dolan 
bu kahvelerde veremli veremsiz; sağlam, çürük 
vatandaşların bir arada bulunması bizim gözü
müzü oraya çekecek mevzudur. Tenbellik cihe
ti, vatandaşın bu yüzden kendini işinden gücün
den uzak bulundurması başka mesele, fakat has
talık bakımından Sağlık Bakanlığının bu mev
zua el atması yerindedir. 

îkinci mesele; okullardaki dersanelerin va
ziyeti ve öğrenci kesafetidir. 50 kişilik bir der-
sanede 80 - 100 çocuk bulunur. Sonra bu der
sanelerin ısınma ve havalandırılma işleri de 
vaktinde yapılmazsa elbetteki körpe yavruların 
ne olacağını takdir edersiniz. , 

Bir de lokantalar meselesi vardır. Türkiye'-
deki lokantaların bu bakımdan hakikaten gö
zetilecek tarafları vardır. İstanbul'da Sirkeci
deki lokantaları görmüş olanlarınız pekâlâ tak
dir eder ki Anadolu'dan gelenlerin hemen hepsi 
o civardaki lokantalarda oturur kalkarlar. Hal
buki bu lokantalar o kadar kontrolsüzdür ki. 
Hattâ Türkiye'nin her tarafında, Ankara'da 
bile mahalle ve sokak aralarında, şurada bura 
da* öyle lokantalar var ki orada yemek yerken 
veya yiyenleri seyrederken insanın ıstırap duy
mamasına imkân yoktur. Bir de bu mevzuumuz 
vardır. 

Küçük sanat erbabının büyük şehirlerde kü
çük, rutubetli, izbe dükkânlarda çalışmaları ve 
bu dükkânlarda küçük, henüz körpe yavruların 
çırak olarak çalıştırılırken, bu bakımdan bun
lar üzerinde bir hayli teknik düzeltmelere sebep 
olacak şekilde durulması icabetmektedir. 

Nihayet nakil vasıtaları. Memleketimizin her 
tarafında otobüslerde Karamürsel sepeti gibi 
insanları üst üste taşımak yok mu? Bu nakil 
vasıtalarına itişe kakışa kontrolsüz bir şekilde 
girmek ve taşımak yok mu? tşte bunun da ele 
alınması ve ıslâhı lâzımdır. 
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Bunun yanında bir de tren mevzuumuz vardır. 

Malatya'dan bininiz, bu tarafa gelirken kori
dorlarda, hela önünde sıkışık bir hâlde seyahat 
eden vatandaşlar ve bunların çiğnenmek sure
tiyle gidip gelmeleri, sıkışık vaziyette, hasta
lıklı ve hastalıksız birbirleriyle dirsek dirseğe, 
burun buruna yolculuk yapmaları üzerinde 
ehemmiyetle durulacak bir mevzuudur. 

Şu saydığım sirayet sebepleri, verem hasta
lığı bakımından olduğu kadar diğer hastalıklar 
bakımından da aynı derecede zararlı ve tehli
kelidir. Bu şekilde yolculuk yapmaya mâruz ka
lan vatandaşlar ve bu yaşama şeraiti içinde di
yebilirim ki, bu tahsisatlarla kuarcağmız bina
larla bu hastalığın önüne geçemiyeceğiz. Çün
kü mütemadiyen sirayet artmakta ve bu şekil 
vaziyetler devam ettikçe artacaktır. Onun için
dir ki arkadaşlar bir taraftan mevcut veremli
leri tedavi ederken bir taraftan da sirayet se
beplerini ortadan kaldırmaya çalışmamız lâ
zımdır. Bunların hepsinin başında gıda mevzuu 
gelir sayın arkadaşlar. Pahalılık ise günden 
güne artıyor. Vatandaşlar, bilhassa geçimi dar 
olan vatandaşlar az kazançlariyle vücutlarına 
yetecek kadar gıda almak imkânına malik ol
madıkça zannederim ne kadar müessese yapıl
sa bunun önüne geçilmesi hayli güç olur. işte 
bir de Hükümetçe, milletçe bunun üzerine düş
memiz gerekir kanaatindeyim. Ama ne olursa 
olsun, memleket dertlerine çare bulmak için 
Hükümetin şimdiden bir teşebbüste bulunması
nı, bu tasarıyı getirmesi umarım ki bu arzetti-
ğim noktalara bir vesile teşkil edecektir, bu 
yönden kendilerine teşekkür ederim. 

Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Arkadaşlar; 
Devletin sıhhi teşkilâtı arasında vereme karşı 
savaşın yer tutmamış olması hakikaten hazin 
olan bir eksiklikti. Bu itibarla kıymetli zaman
lar kaybedilmiş ye geç kalınmış olmasına ve 
ancak pek mütevazi olan ve bir ilk adım ifade 
etmiş olmasına rağmen önümüzdeki teşebbüsü 
elbette şükranla karşılıyoruz. 

Arkadaşlar mevzuubahis dâvanın şümulünü 
ayrı misallerle izah etmeye lüzum yok. Yalnız 
tek bir vakıa dünyaca bu menhus hastalığa ve
rilen ehemmiyeti gösterebilir. Birçok memle
ketlerde. mevcut hastalık sigortası yanında 
bunun kifayetsizliği ve veremin sinsiliği şea
meti dikkate alınarak özel verem sigortaları da-
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hi ihdas edilmek mecburiyeti duyulmuştur. 
Şüphesiz biz bu hususta büyük bir teşkilât 
istiyen bu duruma gidecek vaziyette değiliz. 
Bununla beraber, mümkün olan mücadele vası
talarından istifade edeceğiz. 

Bu kürsüde, arkadaşlarımın, dolayısiyle Mil
letin ihmal etmemesi lâzımgelen bir noktayı 
latırlataesğaL 

Bu hastalık etrafında yapılan edebiyat verem 
savaşında yeis manzarası verebilir. Bu, şifa bul
maz bir hastalık gibi tasvir edilmiştir. Pek kısa 
bir zaman zarfında şümullü bir musabiyet nis
petini aldığımız zaman dünyayı bitirmesi, yani 
büyük salgınlar gibi olması lâzımgelirdi. Ham-
dolsun vaziyet böyle değildir. Bu meşum has
talık, musaplarının ancak % 10 nu imha eder, 
% 90 m ise şifa bulur. Verem en çok şifa bulan 
hastalıktır. 

Yapılan otopsiler göstermiştir ki, insanların 
% 90 nı hayatlarınm muayyen bir zamanında 
vereme musap olmuşlar ve şifa bulmuşlardır. Şu 
da bir hakikattir ki, veremle musap olanların 
ölüm nispeti çok değildir. 

Bu Yüksek Huzurunuza getirilmiş olan ka
nun bununla mücadelenin ilk merhalesi ve bir 
müjdecisidir. Millet ve Devlet bu savaşta el
birliği edecek ve verem mücadelesinde elbette 
hayırlı neticeler elde edilecektir. 

Bir îçanadolu çocuğu bulunmam, memleke
tin servet ve sağlık durumunu iyi bilen bir ar
kadaşınız olarak Sağlık Bakanı arkadaşımızdan 
rica edeceğim taraf, kendisi de yakînen bildiği 
için rica edeceğim taraf, başka kurulması düşü
nülen müesseselerde fakir bir milletin seviyesine 
uygun ucuz bir inşa prensipine gitmektir. 

Arkadaşlar, dikkate şayandır, memlekete en 
büyük hekimlerimizi hediye etmiş olan ve mem
lekete hudutsuz şifa kaynağı olmuş olan istan
bul'daki Gülhano Hastanesi, bilmem hiç gitti
niz mi, fırsat bulup uğramak imkânına nail ol
dunuz mu, ben bu müessesenin muazzam şöhre
tini işitirdim, fakat askerliğimi orada yaptıktan 
sonra bu fikrim büsbütün yerleşti. Basit tahta 
barakalar içinde hudutsuz hastalar burada şifa
ya kavuşmuş, bugün fakültelerimize şeref veren 
tıbbi otoritelerimiz buradan feyiz almışlardır. 

Demek ki mesele, memleketin servet durumu 
nu nazara alan bir mimariye gitmektir. Bu hu-
Busta mimarlarımız yaratıcı olmalıdırlar, m emle- | 
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ketimizin durumunu göz önündı- bulundurma!: 
dırlar. 

Arkadaşlar, Cerrahpaşa'da yaptığımız pavi-
you 80-100 yataklı olduğu halde 2 milyona mal 
olmuştur. Heybeli'de yaptığımız sanatoryom -
milyona mal olduğu halde 100 yataklıdır. Bina
enaleyh eğer bu ölçüyle gidersek bu mimari an
layışı içinde muvaffak olmamız muhaldir arka
daşlar. Çünkü bu Devletin bütçesi meydanda ve 
bu bütçenin içinde bütün sağlık teşkilâtımıza 
verilecek para meydanda tfe bu para içerisinde de 
vereme düşen hisse de meydandadır. Bu imkân 
durumu karşısında hekimlerimizin ve mimarla
rımızın bir anlayış ve işbirliği içinde basit, hattâ 
basitin basiti bir mimari tarzına gitmeleri bu 
davarını muvaffakiyeti için en esaslı şarttır. 

Arkadaşlar, bu mücadeleye mevzu olan has
talığa baktığımız zaman iki türlü sebep görürüz • 
Derindeki sebepler, satıhdaki sebepler. Mücade
lesi güç olan ve Sıhhat Vekâletinin takatini aşan 
derindeki sebeplerin başlıcası milletin tabiî ser
vetlerinin işlememesinden ötürü fakir kalmış ol-/ 
maşıdır, fakru zaruret bu hastalığın can yolda
şıdır. 

İkincisi; cehalet vardır, hastalığın seyri ve 
sirayeti hakkında halkımız arasında kâfi malû
mat yoktur. 

Üçüncüsü; bilhassa son senelerde köylerden 
şehirlere doğru marazi bir akın başlamıştır. Bu 
hareket biraz tabiîdir, ama köylerden şehirlere 
olan akın muayyen ölçüler dahilinde kalmak şar-
tiyle tabiîdir. Çünkü nihayet şehirler nüfusu 
çoğaldıkça onları besleyecek memba şüphesiz köy
lerdir. Fakat harb ve harbi takip eden senelerde, 
şehirlerde gösterilen suni kolaylıklardan fayda
lanmak cazibesi altında köylerden şehirlere bü 
yük kütleler halinde vatandaş akışı vardır. Bu 
da veremi destekliyen sebeplerden birisidir. 

Nihayet arkadaşlar; memlekette nüfus dağı
lışının isabetsizliği vardır. Bilhassa kesif nüfus 
barındıran 'Karadeniz mıntakasmm bu hastalığın 
merkezi sıkletini teşkil etmesi de bunu gösteri
yor. Bu vatandaşlarımız çalışkan vatandaşlar
dır. Bunları ölümden kurtarmak için mâkul ve 
cesaretli bir iskân politikası takip et»eye mec
buruz. 

Bu derin sebeplerini arzettiğim bu meseleyi 
tek başına Sağlık Bakanlığı başaramaz. Ancak 
onun vazifesi Hükümet olarak icapları daima 

I gösteren bir ilim organı ve bir ilim müessesesi 
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olmak itibariyle bu vazifeyi takibetmektir. Bu
nun haricinde sathi sebepler vardır. Bu hasta
lığı tecrit işidir. Aynı zamanda bu hastalığı te
davi ve musap olanları kurtarmak yolunda da
ha faal olarak çalışacaktır. Fakat arkadaşlarım 
asıl büyük mesele bu hastalığa musap olanlar
dan bilhassa çocukları koruyabilmektir. Bu da 
sirayet sahalarından insanı ve bilhassa tecrit 
ile mümkündür. Çünkü yeni müelliflere göre si
rayet sahasının pek de dar olmadığı prevantor
yum ve sanatoryumlar civarından beş kilomet
re mesafede maalesef enfekte telâkki edilmesi
ne de başlanmıştır. Bu itibarla büyük şehirleri
mizde aynı zamanda bir turizm ve dinlenme ve 
çalışma şehri olan İstanbul'da bütün verem küt
lesinin şu veya bu şekilde toplanması da üzerin
de durulması lâzımgelen mahzurları da tevlit 
etmektir. Bu itibarla tecrit müesseselerinin daha 
uzaklara götürülmesi lâzımdır. 

Bir temennim de bu mücadeleyi memleketin 
her tarafına teşmil edilmesini ve memlekette 
umumi bir tarafa yapılmasıdır. Çalışma Bakan
lığı ile birlikte bu işi yapmasını bilhassa rica 
ediyorum. Bu iki bakanlık umumi tarama işini 
bilhassa kesif yerlerimize teşmil ederler ve bir 
an evvel yaparlarsa hakiki vaziyetimiz hakkın
da objektif bilgi edinmiş oluruz. Ve mücadele 
tempomuzu bunlara göre ayarlamış oluruz. Ko
nulmuş olan bu paranın kâfi telâkki edilmesine 
imkân yoktur zaten tasarı da bu iddiada değil
dir. Mevzuubahis olan ilk adımdır. Ancak ilk 
adım olduğu içindir ki, bu parayı zaruri ve se
ve seve kabul ediyoruz ve her fırsatta bu tah
sisatın artırılmasını Hükümetten, Maliye ve 
Sağlık Bakanlarından rica ediyoruz.-

Dr. MAKBULE DIBLAN (Seyhan) — Sa
yın arkadaşlarım, verem gibi Türkiye'yi, Tür
kiye halkını hakikaten muztarip kılan bir has
talıkla mücadele anlayışını buraya getirmiş 
olan Hükümete ve kıymetli meslektaşım Sağ
lık Bakanı Dr. Kemali Bayizit'e teşekkürle sö
ze başlıyacağım. 

Verem, hakikaten Devlet eliyle mücadelesi 
gerekecek derecede Türkiye'de vardır. 

Verem mücadelesi, bu memleketi istikbalde 
idare edecek olan Türk nesillerini koruyacak 
ve geliştirecek garantilerden birisini teşkil 
eder. Veremle mücadele tasarısını Yüksek Mec
lisinize getirmek şerefi bugün sayın meslekta
şım Dr. Kemali Bayizit'e nasip olmuştur. Mem-
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j leket için hayırlı olacağına kani bulunuyorum. 

Şimdiye kadar bu kürsüden konuşan çok değer
li arkadaşlarım da bu kanaati izhar etmişlerdir. 

Veremle mücadele mevzuunda bâzı temenni-
i lerim vardır, bu temennilerimi buradan bir de

fa da Sayın Sağlık Bakanına duyurmak istiyo
rum. 

Sayın arkadaşlar, veremle mücadelenin bel
li başlı müessesesi verem dispanserleridir, ilk 
fonksiyon, vereme tutulanı cemiyet içinien 
ayırmak ve ceruiyeti bu s^rttle veremlimi za
rarından korumaktı-

İkinci fonksiyonu da veremliyi tedavi et
mektir. Bu iki taraflı fonksiyonu aynı zamanda 
yapmak suretiyle vazife; hastayı arayarak, ona 

i pnomotoraks yaparak, sağlam insanları hasta
nın zararından korur. Fakat verem mücadele
sinde en esaslı unsur ziyaretçi hemşiredir. Maa
lesef memleketimizde ziyaretçi hemşire ancak 
birkaç tanedir. Ziyaretçi hemşire memleketin 
şurasında burasında dolaşarak veremliye insan 
şefkatini tıp anlayışını götürecek eldir. 

Ziyaretçi hemşire, verem mücadelesinde ve-
I remin bulaşıcı hastalık olduğunu öğretecek ve 

sakınma çarelerini öğretecek insandır. 
Ziyaretçi hemşire verem mücadelesinde 

memleketin sağlık dâvası sınırlarını aşmışı o 
sınırların dışında da mücadeleyi ele almış in
sandır.. Bu itibarla kıymetli arkadaşımdan bi
rinci ricam, verem mücadelesinde en ziyade gö
zeteceği ilk ve önemli unsur olarak ziyaretçi 
hemşire konusunu ele almasıdır. Bu hususta 
gerekli tedbirler alınmasını bilhassa rica ede
rim. 

Verem mücadelesinin en esaslı unsurların
dan birisi de mütehassıs hekimdir. Verem mü
cadelesinde Türk varlığını korumak için sağ
lığını feda eden bu arkadaşlar barem çerçevesi 
içinde mütalâa edilmemelidir. Keza verem mü
cadelesinin en esaslı unsurlarından biri olan 
verem hemşireleriyle bu mütehassıs hekimler 
terfih edilmelidir. Bunlar her hangi bir zaman
da hasta oldukları ve vereme müptelâ oldukla
rı vakit tedavi yolları temin edilmeli ve kendi
leri sigorta ettirilmelidir. 

Verem mücadelesinde çalışan hekim arka
daşlar içerisinde zaman zaman vereme tutu* 
lanları burada huzurunuzda saymak istemiyo-

j rum. Yalnız şöyle bir dokunup geçmek iste-
i dim. 
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Verem mücadelesinin bugün bütün dünya 

anlayışında en esaslı unsurlarından birisi de 
B. C. G. aşısıdıv. Bunu şükranla ifade ederim 
ki, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı bu hususta 
lâzımgelen ehemmiyeti vermiştir; bu sahada 
esaslı tedbirler almış bulunmaktadır. 

Verem mücadelesinin en mühim unsurların
dan birisi de elbette ki hayatı ucuzlatmaktır. 
Yalnız kıymetli hocam Sadi İrmak'in ifade 
ettikleri gibi muhakkak ki, bu, Sağlık Sosyal 
Bakanlığının iktidarı dışında bir şeydir. Yalnız 
hepimizin Büyük Millet Meclisi olarak, Hükü
met olarak düşen vazife vardır. Hayat ucuz
latmanın ve bunun çok müşkül olan pratik hal 
çarelerini aramalıyız. Verem mücadelesi için 
elbette ki, aşıya ihtiyaç vardır, verem mücade
lesi için elbetteki, dispansere ihtiyaç vardır, ve
rem mücadelesi için verem hastanesi, pravan-
toryum bunların hepsi lâzımdır. 

Fakat verem mücadelesi için ucuz gıda, ucuz 
ev, ucuz şeker, ucuz ekmek, ucuz vitamin, ucuz 
protein de lâzımdır ve bunlar arasında verem 
mücadelesi için veremin bulaşıcı bir hastalık ol
duğu hakkında memlekette bir anlayışın tees
süs etmesi lâzım, yani verem mücadelesi için 
verem mücadele propagandası lâzımdır. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy (Yok sesleri). 
Ali Çoruh. 
ALÎ ÇORUH (Çoruh) — Muhterem arkadaş

larım ; ben Bakana hem teşekkür edeceğim hem 
de bir ricada bulunacağım. 

Verem savaşı için alınmakta olan tedbirler
den hepimiz seviniyoruz. Bu mücadele hasebiyl-
le Bakanlık yer yer inşaat yapacaktır. Bu mü
esseseler memleketimizin her tarafına serpmek 
muvafık olacağına ve Bakan arkadaşımızın da 
böyle düşündüğüne göre verem hastalığının en 
fazla bulunduğu yerlerden biri olan Karadeniz'
in Doğu kısmı için Çoruh Vilâyeti dâhilinde 
Kuvarsan fabrikasındaki binalardan istifade 
etmek çok yerinde olur. Bu binalar çok iyi 
yapılmış, mahfuz binalardır. Ve hattâ bunlarm 
içinde hastana olarak yapılmış olanları da var
dır. Burasının elektriği de mevcuttur. Çamlık 
içinde de suları temiz ve çoktur ve iyidir. Ba
kan arkadaşımız Bu konu üzerinde bir inceleme 
yaparlarsa herhalde çok iyi olacaktır. Bilhassa 
istirham ediyorum. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Eraırum) — 
Sayın arkadaşlarım; ateş saçağı sardıktan ve ay 
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bacayı aştıktan sonra bu hayırlı işe el attık. Geç 
kaldık ama hayırlı olsun. Bu teşebbüse geçtiğin
den dolayı ben Bakan arkadaşıma teşekkür ede. 
rim. 

Senede iki milyon lira sarf iyle birçok tesisler 
vücuda getireceğiz. Bu tesisler meydana gelince
ye kadar mevcut binalardan da istifade etmemiz 
lâzmıdır. Ben kendilerine bu binalardan birini 
göstereceğim. Burası çok mükemmel bir sanator
yum olur. Bu binayı kanun yoliyle mi olur, baş
ka suretle mi olur. Orman Genel Müdürlüğünden 
alırlarsa memlekete büyük f aide temin etmiş olur
lar. 

Biliyorsunuz 1944 - 1945 yıllarında Orman 
Genel Müdürlüğü Kızılcahamam civarında Çam-
koru mevkiinde 600 bin lira sarf iyle muazzam bir 
köşk yaptırmıştır. Bu bina kendisine lâzını değil
dir, fakat yaptırmıştır. Bu binanın yanında yine 
bir ahşap köşk vardır. Her ikisi birden çok gü
zel birer sanatoryum olacak vaziyettedir. Bina
enaleyh Sağlık Bakanlığı buna el koyarsa çok isa
betli olacak ve bu binalarda memlekete bu şekilde 
büyük faydalar sağlıyacaktır. Bu binalar da esa
sen milletin malı olan orman paralariyle yapıl
mıştır, yapıldığı yıldan beri boştur. Boşta kala
caktır. Eğer kendileri bir kanunla bunu teklif 
edip almazlarsa ben bu hususta bir kanun tekli
finde bulunmak istiyorum, 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim, benden evvel konuşan benim eski meslektaş 
arkadaşlarını verem hakkında ilmî vo fennî iza
hat verdiler, bu mevzuda bendenize© söylenecek 
birşey kalmadı. 

Bendeniz yalnız bir noktaya temas edeceğim. 
O da şudur: Bu kanun lâyihasının bendenizi en-
ziyade cezbeden tarafı, mütevazi bir şekilde bulu
nuşudur, 10 bin yatak yapılacaktır. Encümende 
40 bin yatak yapılacağını söylediler, bendeniz 
orada dedim ki, 40 bini kaldırın, bu hayaldir, bu 
hesap da doğru değildir. Kabul ediniz ki, dün
yanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. On 
bin yatağa biz razıyız. Bu cihetten müteva
zi, bir. 

İkinci nokta, yüksek, muhteşem binalar yerine, 
baraka şeklinde yapılacağı bildiriliyor. 

Bir de bu lâyihanın bütün Devlet daireleri 
için örnek olmasmı istiyorum. Bütün daireler 
bu yolu takibetseler çok iyi olur. Ben bunu 
lüksten kurtaran bir lâyiha olarak kabul edi
yorum. 

w 
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Bir defa gazetelerde okumuştum. Çok müte

essir oldum. Bir heyet mi gitmiş, birkaç kişi 
hususi olarak mı dolaşmış, Karadeniz Bölgesin
de % 80 veremli varmış. %80 veremli olmaz, 
kolera değil bu. Onun için bu, gibi neşriyat 
memleketin zararmadır, böyle şeyler söylenme-
melidir. Bununla beraber verem yok demiyo
rum. Verem çok tehlikeli bir şeydir, % 80 var
mış diye telâş etmekte mâna yoktur, hakikati 
bilmek lâzımdır. 

Tekrar ediyorum, lâyihanın bu noktadan mü
tevazı olması, lükse gitmemesi dolayısiyle ken
dilerini tekrar tebrik ederim. 

Bu sözlerimi başka yerlerde söylediğim za
man, sen güzel şeyden hoşlanmaz mısın diyorlar. 
Efendim, güzel şeyden kim haşlanmaz? Mesele 
güzellik falan meselesi değildir. Maksat, içinde 
iskân edilmesi kabil olan bir şey yapıp işin için
den çıkmaktır. Yoksa mükemmel sanatoryum- j 
lar yapmayı kim istemez? Ama yapamadıktan j 
sonra. Binaenaleyh Sıhhat Vekâleti bunu tak- i 
dir etmiştir. Bu suretle bu tasarıyı getirmiş- , 
tir. Onun için derhal müzakere edilerek kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Abdurrahman Melek. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Efendim, büyük bir maksadı mütevazı bir 
tasarı içerisine sıkıştırmak ve tatbikat «sahasında 
tevazula hareket etmek yolunu tercih etmiş 
olduklarından dolayı Sağlık Bakanlığını takdir 
ederim. Ancak, tasarının heyeti umumiyesi gö
rüşülürken bilhassa tasarının « Verem Savaşı 
hakkında Kanım tasarısı » şeklinde getirilmiş 
olmasına nazarı dikkatinizi celbederim. Bu ibare 
ve ifadeden, anlaşıldığına göre veremle savaş 
meselesi mevzuubahistir. Halbuki maddelere 
geçilip de, tasarı son maddesine kadar tetkik 
edilirse görülür ki, birinci maddede sarahatle 
zikredildiği gibi yalnız hastanelerin, sanator
yumların pravantöryumların ve dispanserlerin 
faaliyete getirilmesi matluptur Ve bu kabil has
tane, sanatoryum, pravantoryum inşası cihetine 
gidilmesidir. Serlevhada izah edilen savaş, 
maddelerdeki bu tesisat ve bu tesisatın idamesi
ne masruf mesaiden ibaret olacaktır. Yalnız 
böyle bir salâhiyetle teçhiz edilmek istenilmek
tedir. Sağlık Bakanı arkadaşımızdan şunu öğ
renmek istiyorum. Birinci maddede işaret edil
diği gibi savaş teşkilâtı kurulur, demekle mak-
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sat, bizim, hepimizin de zannedersem, şimdiye 
kadar muhtelif vesilelerle izhar etmiş olduğumuz 
arzu; geniş bir savaş teşkilâtı yapılmasıdır. 
Yoksa savaş teşkilâtı arzettiğim gibi, birtakım 
tesislere maksur bir şekilde olursa, savaş mahi
yetini kaybeder. 

Meselâ, savaş denildiği zaman hemen şunu 
öğrenmek isterim, acaba bu teşkilât kurulduğu 
zaman sâri hastalıklarla mücadele hükümlerine 
tâbi olarak mı, tedbir alınacak, yoksa trahom, 
sıtma mücadelesi gibi hususi teşekküller halin
de hususi hüviyeti haiz şekli mi tercih edilecektir. 
Eğer emrazı sâriye hakkındaki Kanunun emret
tiği hükümleri tatbik edecek olursa o zaman 
bu tasarıyı gayrikâfi görürüm.. Çünkü onda va
tandaşlara birtakım külfetler tahmil ediliyor. 
Tasarıda vatandaşa tahmil edilecek külfetleri 
hemen unutulmuş ve tatbikat sahasında ne em
razı sâriye mücadelesi için olan umumi hüküm
lerden ne de trahom ve sıtma mücadelesi teş
kilâtında olduğu gibi hususi salâhiyetlerden is
tifade edileceği yoluna gidileceğine dair bir 
işaret konmamıştır. Bu itibarla Sayın Bakan 
arkadaşımı dinlemek isterim. 

Bizim gönlümüzün istediği şekilde, savaş 
kelimesinden anladığımız mânada olacağına dair 
teminat verilirse bu teminatlarını bu tasarının 
müstakbel ve mütemmim tedbiri olarak karşılı-
yacağım. Yoksa, bu tasarıyı bendeniz nakıs 
görüyorum. Vatandaşa tahmil edilen külfet o 
derecede mühimdir ki, benden evvel söz söyli-
yen arkadaşlarım ehemmiyetle üzerinde durdu
lar, veremde savaş, Devletten ziyade millet ve 
vatandaşa teveccüh eden bir külfettir. Komşu 
memleketlerden birinde veremle mücadele sava
şının yerleşmiş bir zihniyet halinde şu şekilde 
tecelli ettiğini yakînen gördüm; bir otelde bir 
misafir bir gece öksürürse ikinci gün sabahleyin 
otel drektörü karşısına dikilir ve muayene olma 
sini rica eder. Bunu da memleketin belediyesi 
o misafirin muayeneye gitmesini temin eden şe
kilde mevzuatla hazırlanmıştır. 

İşte bu misafir vatandaşa tahmil edilecek kül
fetin savaş maksadının en kuvvetli bir unsuru 
bulunduğunu göstermektedir. 

Bir de serlevhada savaş denmesine rağmen 
buna benzer savaş kelimelerinin mdadelerde de 
geçtiğini görmüyoruz. Binaenaleyh tasarı bu 
maksat için bîr kısım tesisleri temin etmeyi ve 
ihzari bir tatbikat yapmayı istihdaf ediyor de» 

— 248 — 



B : 68 11.4.1949 O : İ 
mektir. Halbuki veremle mücadele işinde has
taneler ve sanatoryumlar fevkalâde ehemmiyeti 
haiz olmakla beraber kâfi değildir. Verem bir 
tedavi safhası kadar bîr sirayet safhası da ar-
zeder. Sirayet safhasında tam ve büyük mikyas
ta ayrı bir tehlike teşkil eder ozaman tıbbi saha
dan içtimai sahaya intikal eder. Gönlüm isterdi 
ki, böyle savaş tabiriyle getirilen bir tasarıda, 
yalnız tıbbi sahadaki bir mücadeleyi değil, içti
mai sahadaki bir mücadeleyi de derpiş eden.hü
kümlerle buraya gelinmiş olsun. Eğer Sayın 
Bakan arkadaşım çıkarlar ve bizi tenvir sadedin
de konuşurlarken bu arzettiğim noktayı da te
min ettiğini ifade ederlerse, eğer bu savaşın 
emrazı sâriye ile mücadele veya Sıtma ile Savaş 
Kanununda olduğu gibi sıkı bir şekilde ele alı
nacağını söylerlerse bunu müstakbele ait ve mak
sadın mütemmimi olarak, bir vait mahiyetinde 
telâkki eder, mutmain olurum. Eğer bunu ar
kadaşımdan öğrenemezsem bu tasarıyı noksan 
bulurum. Bütün maksadın büyüklüğüne rağmen 
bunu tamamlayıcı yeni bir tasarının getirilmesi 
hususunu bir takrirle huzurunuza arzetmeyi dü
şünürüm. 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Arkadaşlar; 
hastane açmak, sanatoryum yapmak, fennî ve
sait tesis etmek gibi maddi fedakârlık yolu takıp 
edilirken diğer bir cepheyi, diğer bir yolu ihmal 
etmemek de şarttır. O da mânevi sahadır. 

Arkadaşlar; doktorlarımız şüphesiz ki, çoğu 
mesleklerinin âşığı bilhassa insanlık duygusu ve 
faziletiyle çalışmaktadır. Ama şayanı teessür 
le ve esefle arzedeyim ki; bu mânevi sahada lâyı-
kiyle çalışmıyan doktorlarımız da vardır. 

Arkadaşlar; iki yıl önce birçok okulları olan 
Ankara'da Sayın Ordinaryüs Profesör Gl. Ab-
dülkadir Noyan güzel bir teşebbüs almıştı. Yap
tığı bir tamimle buradaki tıp Fakültesine devam 
eden dahiliye ve bakteriyoloji asistanlarını ha 
yırlı bir vazifeye davet etmişti. Takriben 20 ka
dar ilkokula birer asistan memur etmişti ve yaz
dığı tamimde diyordu ki, haftada bir defa zah
met edip falan doktor falan mektebe, falan dok
tor falan mektebe gitsin, şu cetvel mucibince o 
küçük yavruları her hafta bîrer defa gözden ge
tirsinler ve tahkikat yapsınlar. Bu doktorlar 
bilhassa şu üç noktaya dikkat etsinler: Vereme 
istidadı olanlar, yakalanmış bulunanlar veya 
şüpheli olanlar var mıdır? 

İkincisi; bunun difterisine tutulmuş çocuklar 
var mıdır? Bu da gizli bir âfettir belli olmaz. 

Üçüncüsü; uyuz. 
Bu asistanlar gidip her hafta kendilerine gös 

terilmiş olan mekteplerde çalışacaklardı. Fakat 
arkadaşlar maatteessüf bunlar içinde ancak 10 -
12 si muntazaman devam etmiştir ve bugün de de
vam ediyorlar. Onları bu kürsüden hürmetle 
yâd ve takdir ederim. 

Fakat içlerinde temerrüt halinde mekteplere 
gitmiyenler vardır. Dün değil, evvelsi gün yani 
Cumartesi günü îsmetpaşa İlkokuluna uğradım, 
oradaki Başöğretmene sordum, geliyor mu de
dim. Ne gezer, dedi, her istediğini yaptık, 
bütün kolaylıkları gösterdik, fakat gelmiyor. 

Yine diğer bir yerde Cumhuriyet Mektebine 
gittim, dikkat buyuruyor musunuz isimlere? 
Biri Cumhuriyet, diğeri Îsmetpaşa Mektebi. Ora
da da vaziyet aynı arkadaşlar. Onun için sana
toryumlar, hastaneler, dispanserler açarken bir 
taraftan da bu milletin parasını hayırlı işlere,. 
hayırlı yerlere sarfederken bir taraftan da, çok 
rica ederim; Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlarından, mekteplerde ye
tiştirilen, fakültelerde yetiştirilen genç dok
torları, vazife aşkı ile, meslek aşkı ile ve 
bu mesleğin icabettirdigi idealde ve bu meslek 
uğrunda çalışacak elemanlar yetiştirsinler. Bu 
vazifeleri deruhde etmiş bâzı genç arkadaşların 
vazifelerine devam etmekte olduklarını bugün de 
görmekteyim bunlara teşekkür etmeyi bir vecibe 
bilirim. Amma içlerinde bâzıları da hocalarına 
karşı temerrüt edenler ve vazifelerine devam et-
miyenler vardır. 

Dr. ESAT OKTAY (Kars) — Sayın arka
daşlar, ben bilhassa Dr. Abdurrahman Melek 
arkadaşımızın suallerine arzı cevap edeceğim, 
bu komisyonda çalışmış ve bu tasarıyı kabul 
etmiş bir arkadaşınızım. Bu itibarla Abdurrah
man Melek arkadaşımızın sorduğu sualleri izah 
edeceğim. Bundan başka tasarının bir iki nok
tasına da temas edeceğim. 

Efendim; bildiğiniz gibi verem sosyal bir 
dâvadır. Sosyal bir dâva olduğu için de topye-
kûn bir mücadeleyi istilzam eder. Abdurrahman 
Melek arkadaşımız da bu ciheti tebarüz ettir
diler. 

Vaziyet böyle olduğuna göre, diyorlar ki, 
tasan da bu ton yoktur, görülmüyor. Halbuki 
esas, veremle savaş, veremle mücadele olduğu-
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na göre, arkadaşların tebarüz ettirmiş olduk
ları gibi, birinci derecede dispanserlere, hasta-
hanelere, ve sanatoryumlara ve bunların teçhi
zine ihtiyacımız vardır. 

Sonra, veremle ilgisi olmıyan hangi hayat 
hâdisıesi vardır. Bunlar; mesken, gıda, elbise, 
vatandasın ekonomik durumu, mesleki, hattâ 
bilgisi ile yakından alâkadardır. Verem müca
delesinde bu cihetleri de nazarı dikkate almamız 
lâzımdır. Bilhassa bu vaziyetleri nazara alan 
Verem İstişare Komisyonunun, hazırladığı rapo
ru okumuşsunuzdur. Verem İstişare Komisyo
nunun noktai nazarına göre memleketimizde 
verem mücadelesi nasıl olmalıdır, bu cihet ora-
(3a bilhassa tebarüz ettirilmiştir. 

Deniliyor ki, bir defa şehir tipi mücadele 
lâzımdır, bir de köy tipi mücadele lâzımdır, de
niliyor. O istişare komisyonunun raporuna, gö
re hiçbir memlekette yalnız Devlet eliyle verem 
mücadelesi başarılmış değildir, buna imkân 
yoktur.. Aynı zamanda Abdurrahman Melek 
arkadaşımızın sualine cevap vermiş oluyorum, 
tabiatiyle bütün memleket bu savaşa iştirak 
edecektir. 

Şimdi şehir tipi ve köy tipi mücadeleleri na
şı] olacaktır? 

Şehir tipi mücadelede bilhassa hususi teşek
kül etmiş olan derneklere istinat edeceğiz, bil
hassa bu dernekler bu işleri yapacaklardır. 
Devlet bu gibi derneklere destek olacak, yar
dım yapacak, personel, teçhizat verecek, ziya
retçi hemşireler temin edecek, röntgen, lâbora-
tuvar alâtı ve daha neleri noksansa onları vere
cektir. Bu, şehir tipi mücadeledir. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki, memleketimiz
de böyle 49 kadar dernek kurulmuştur ve o yol
da çalışıyorlar; bunun esasları da tes'bit edil
miştir. 50 bin nüfusa bir dispanser lâzımdır. 
Bu itibarla en ziyade verem meribaı olan İstan
bul'u ele alırsak, buraya 20 tane dispanser lâ
zımdır, bugünkü mevcudu yalnız 11 dir. Bu, şe
hir tipi çalışmalardır, bunları yeter dereceye 
çıkaracağız. 

Bir de köy tipi çalışma vardır ki, köylerimiz 
maalesef teşkilâtlanmamış olduğu içindir ki, bu 
verem savaşı orada bir nüve olacak, ilerde do
ğacak sağlık merkezlerine bağlanmak üzere bir 
teşekkül olacak, Hükümet de ona yardım ede
cek. 

Bu tasarı bilhassa bu cihetleri tefoarüz ettir-
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mistir. Tasarı, Sağlık Bakanlığına geniş bir sa
lâhiyet veriyor. Böyle dernekleri, cemiyetleri, 
ondan sonra hastaneleri, özel idaredeki hastane
leri takviye edecek, malzeme verecek, lâbora-
tııvar verecek, röntgen verecek, hemşireler ye
tiştirecek, mütehassıs doktorları hazırlıyacak ve 
oraya gönderecektir. Yani bu tasarı ile Hükü
metimiz, bilhassa Sağlık Bakanlığı büyük bir 
yüık altına girmiş oluyor. Temenni ederim ki, bu 
işi başarabilsin. 

İşte bu suretle öyle zannediyorum ki, Dr. 
Abdurrahman Melek arkadaşıma cevap vermiş 
oluyorum. Bu savaş topyekûn bir savaştır. Ve 
bütün milletçe elbirliğiyle çalışılacaktır. Yoksa 
muvaffak olmanın imkânı yoktur. 

Yüksek huzurunuza çıkmış iken bir daha 
çıkmamak için bir şey arzedeyim. 

öyle zannederim arkadaşlar bir zühul yap
mışlardır. îkinci maddenin sonuna bir ilâve yap
mak lâzımdır. Burada deniyor ki, hususi has
tanelere de Hükümet hastaları yatırır ve tedavi 
parasını verir. 

Bilindiği gibi verem tedavisi en pahalı bir 
tedavidir. Bunun için böyle hususi hastaneler
de tedavi ettirmeye kalkışıı-sak burada çok iş 
göremeyiz. 

Fakat biz bunu encümende enine boyuna dü
şündük. Ve zaruri gördük. Bugünkü yatak ade
dinin azlığı karşısında zaruri gördük. Ancak 
bir ilâve yapmıştık ki; hususi hastanelerde te
davi görecek hastaların ücretleri resmî hasta
nelerin ücretlerini geçmemelidir, öyle zannedi
yorum ki; bir redaksiyon yanlışlığı olmuştur, 
'bunu düzeltmek için de bir önerge takdim edi
yorum. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Alakadarımız komisyon adına mı konuştular, 
yoksa kendi namlarına mı? 

Dr. ESAT OKTAY (Kars) — Şahsım namı
na konuştum. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Encümen adına kanuşmuş olsalardı, 'ben de 
kendilerine tıâzı sualler soracaktım. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Benim seçim mmtakamda bu hastalık 
bir âfet şeklinde tahribat yapmaktadır. Verem
le Savaş Kanununun Yüksek Huzurunuza gel
diğini duyan o mıntaka halkı ve bilhassa has
taları şu anda büyük bir ümitle, belki hayatla-
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nnı daha bir müddet uzatmaya çabalıyaeaklar-
dır. Yani bu hayırlı haberin bir iksir gibi tesir 
edeceğine şimdiden inanıyorum. 

Bu savaş nasıl olacak, ne şekilde yapılacak, 
bunu ihtisas sahibi arkadaşlara bırakıyorum. 
Aneak faydalı olur diye bir noktaya temas ede
ceğim : 

1947 yılında secim bölgemi gezerken, yolum 
Vakfıkebire düştü. Belediyeye gidiyordum, bak
tım bir dükkânın duvarına yaslanmış yüzü sap
sarı ve sakallı, yaşlı bir adam var. Neyin var, 
hasta mısın ? diye sordum. Evet hastayım, ve
remliyim dedi. Bunu da öyle söyledi ki, basit 
bir sıtmalı hasta gibi veyahut bir yeri kesilmiş 
gibi. Nerelisin, diye sordum ben esasen bu kaza
nın köyündenim, fakat Zonguldak'da çalışıyo
rum, dedi. Ne yaparsın diye sordum. Kuyularda 
lâğımeılık yapıyorum dedi. Bu kuyularda kö
mür tabakalarmi'deler ve dinamitle atarım, va
zifem budur dedi. 

Hastanede yatmadın mı ? dedim. Hastanede 
yatmadım dedi, hastanelerde hastalar yatar 
dedi. Veremlileri yatırmazlar. Ne yaparlar; de
dim, veremlileri memleketine gönderirler. Ben 
buna inanmadım. Meseleyi tetkik ettim, daha 
birkaç kişiden soruşturdum, baktım ki doğru. 
Yani Zonguldakta çalışan amele verem olursa 
orada uzun müddet tutunamıyor, memleketlerine 
dönüyorlar. Böylece verem mikrobunu hâmil 
olan bu hastalar memleketlerine geliyorlar, geli
yorlar da ne yapıyorlar ? Malûm. Karışma, ço
cuklarına, komşularına bu hastalığı aşılıyorlar. 
Bunun mânası işte budur. 

Verem hastalığının ilerlemesinin sebepleri 
başında ben bunu görüyorum. Çünkü Zongul
dak'a Vakfıkebir, Sürmene, Of ve Maçka kaza-
larından çok amele gider. Meclis açılmadan bi
raz önce, Sonbaharda Zonguldak'a gittim, 1947 
de meseleyi yerinde tetkik ettim. Aldığım malû
mata göre Trabzon Vilâyeti halkından oraya ça
lışmak için gelenlerin sayısı dokuz bin küsurmuş. 
Orada ayrıca bir verem tedavi hastanesi yok, 
umuma mahsus güzel bir hastanesi var, dispan
seri var, ama veremliyi uzun müddet tutup te
davi etme meselesi ele alınmamıştı. Sağlık işleri
ne-bakan mektep arkadaşım olan zatla ve dis
panser de bulunan başka bir mektep arkadaşım 
doktorla temas ettim, aman dedim veremlileri 
veremletip de bırakıvermeyin, çaresine bakın, 
yani bu adamlar ölecekseler gitsin evinde ölsün-
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ler gibi bir karara varmayın, zira hastalık etra
fa sirayet ediyor, yakalananlar gözümüzün 
önünde eriyip gidiyorlar. Bana, buna bir çare 
olmak üzere bir verem hastanesi yakmak istedik
lerini söylediler, hattâ yapüaeak yeri göstermek 
için beraberlerine aldılar gidip gördük. Ama 
bugün, yapılıp yapılmadığını öğrenemedim. 

Ben şunu arzetmek isterim ki, kalabalık insan 
kütlelerini çalıştıran müesseseler oalarm gağlık-
lariyle de alâkadar olmalıdırlar. Artık ilkokul 
talebeleri de öğrenmiştirler ki verem denilen 
hastalık bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığa 
yakalanmış olanları b$yîe çalıştıkları yerlerden 
öteye beriye salıvermek asla doğfu değildir. 
Verem fizyolojik sefaletten, şundan bundan 
ileri gelirmiş, Ama adam ap&şikâr hastalanıyor, 
ona köyüne git deniyor. Bunun fizyolojik sefa
letle falan ne alâkası var. Dört başımız mamur 
ınu? Olmıyabilir. Herkes börek, kaymak ye-
miyebüir, lâkin İm memlekette vücudu besliyen 
bir şeyler yenmektedir. Buna rağmen hastalı
ğın, bilhassa rutubetli yerlerde fazla ilerleme
sinin sebeplerini bence bu gibi dikkatsizliklerde 
«Mikrobu hâmil olanların şuraya buraya has
talığı yaymalarında aramak lâzımgelir. Bu söz
lerimle • bilhassa Zonguldak'taki idarecilerin 
ve sağlık işlerine memur olanların nazarı dik
katini celbedebilmişsem, orada çalışan 30 bin 
amelenin ve onların mensup oldukları yüz bin
lerce insanın sağlıklarına hizmet «tuıiş olaca
ğım kanaatindeyim. • 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Bendeniz sayın Gl. Tınaz'a karşı genç mes
lektaşlarımı biraz müdafaa edeceğim. 

Abdülkadir Noyan vazifesini bilir, çalış
tırmasını bilir, kendi çalıştığı gibi arkadaşları
nı da çalıştıracak bir liyakattedir. Beraber çok 
çalıştım, bilirim. Okullara tavzif ettiği gençleri 
neden çalıştıramadı anlıyaraadım. Eğer resmi 
vazife ise mutlak çalıştırır. Eğer hususi bir va
zife ise çalışmamaları sebebini izale ederdi. Gene
ral Tınaz, gençlerin heveslerini ve izzeti nefis
lerini kıracak sözler söyledi. Bendenize düşen 
meslektaşları müdafaadır. Yüzlercesiyle çalış
tım işten kaçanı hatırlamıyorum. 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Hepsi için 
söylemedim. 

Dr. ÎBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— İhmal edenler belki olur. 
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ÖL NACİ TINAZ (Ankara) — Meydanda, 

devam cetvelleri eldedir. 
Gl. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Devamla) 

— Verilen resmî vazife ise bunları çalıştırmak 
lâzımdı, hususi vazife ise bunların neden gide
mediklerini tetkik edip, devamlarını kolaylaş
tırmak lâzımdı. Bunlar yapılmadan çalışmadı
lar demek biraz ağırdır. 

Burada meslekten olan ve olmıyan mütaad-
dit arkadaşlarımız çok kıymetli ifadelerde, be
yanlarda ve temennilerde bulundular. Verem 
işi hiç de basit değildir; en geniş bir şekilde 
üzerinde çalışılması icabeden, hayatı umumiye 
itibariyle, memleketin nizamı itibariyle üzerin
de ehemmiyetle durulması, çalışılması gereken 
mevzuuların en başında gelen bir iştir. Bu en 
büyük düşmanla mücadeledir. Sağlık umumi 
savaş kanunu, belediye özel idare kanun, iş 
Kanunu, İş Vekâletine ait kanunlar, hususi te
şebbüsler, fabrikalar, atelyeler ve sair yerlerde 
çalışan bütün vatandaşlar o kanunun şümulü 
dairesine girmelidir. Eğer bu da kifayet etmi
yorsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile beraber 
hepsini tevhit ederek ve müfettişler vasıtasiyle 
teftiş ve tetkik ettirerek ileriye götürmek lâ
zımdır. Binaenaleyh, genç arkadaşımın başla
dığı br. işte muvaffak olmasını temenni ederim. 
Ve muvaffak olacağına da eminim. Çünkü işe 
eok şümullü olarak başlanmıştır. 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK VE S()SYAL«YARD1M BAKANI 

Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuza sunduğumuz tasarı 
dolayısiyle muhalefet arkadaşlarımdan, ba
ğımsız arkadaşlarımdan ve partime mensup 
arkadaşlarımdan aldığım takdirkâr, teveccüh-
kâr sözlere teşekkür ederek sözlerime başlıya-
cağım. 

Hükümetiniz vazifesini yapmış ol inak için 
çalışmış ve yüksek huzurunuza bu tasarıyı ge
tirmiştir. Bu tasarı dolayısiyle Hükümetinizi 
tebrik etmek, tasarıyı hazırlıyan Bakan ve Ba
kanlığa teşekkür etmek, sağlık dâvasında ve bu 
konuda mesuliyet almış olan bizi teşvik eder 
daha çok çalıştırır ve' daha iyi işler başartıeı 
istikamete sevkeder ve bu bakımdan arkadaşla
rımın teşekkürünü, tebrikini takdirini bu an
layışta mânalandıracağım. 

Huzurunuza sevkedilmiş olan tasarı; Verem 
Savaş tasarısıdır. Arkadaşlarımdan, bilhassa Ab-
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I durrahman Melek ve Hikmet Fırat arkadaşları

mın işaret ettikleri gibi bir Verem Savaş tasa
rısı hüviyetini göstermez gibi gözükmektedir, 
Tahsisat tasarısı manzarası daha çok galiptir. 

Fakat arkadaşlar; bu tasarının yalnız birinci 
maddesi değil, ikinci maddesiyle özel idarele
rin, belediyelerin ve Verem Savaş dernekleri
nin mesaisine Devlet olarak katılmakla, işin 
ne derece şümullü ve ne kadar geniş olduğunu 
kabul etmek yerinde olur. 

Filhakika elimizdeki, Hıfzıssıhhai Umumiye 
Kanunu ve Emrazı Sâriye Kanunu ile Hükümet 
diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi, verem
le savaş içinde de, veremle mücadele yetkilerini 
haizdir. Hıfzıssıhhai Umumiye Kanununun 113 
den 121 nei maddesine kadar olan bütün hü
kümleri, bu husustaki yetkileri âmirdir. 

Bu mütevazı tasarı bu sebeple savaşın tefer
ruatını kapsamamış ve ancak tesisler kurmak 
ve Savaş dernekleri, belediyeler ve özel idare
lerle iş birliğini temin edecek hükümlerle ge
reken tahsisatı sağlıyan bir tasarı mahiyetini 
almıştır. Savaşı ilmî esaslara bağlamak için 
biı- istişare komisyonu topladım. Bunların ha
zırladıkları rapora göre çalışacağız ve ordu
da veremle savaş, iş yerlerinde veremle savaş, 
topluluklarda veremle savaş, B. C. G. Aşısı tat
bikatı, personel yetiştirme, ziyaretçi hemşire
ler yetiştirme gibi bütün veremle savaşın gerek
tirdiği icaplar sıraya ve tertibe alacağız. Ba
kanlığımız bunlar üzerinde çalışmıya başlamış
tır. Hattâ talimatname hazırlanmıştır, bugün
lerde muamelesi tekemmül ettikten sonra yürür
lüğe «üreeektir. 

Ankara'da bu sene aymayı düşündüğümüz 
Üçüncü Hemşire okulu, verem mevzuunda bil
hassa ziyaretçi hemşire yetiştirecektir. 

Arkadaşlarım, Hükümet gerekçesinde arzet-
tiğimiz üzere veremin memleketimizdeki duru
mu ve bununla mücadele için yapılmasını dü
şündüğümüz işler haıkkmda teferruata girerek 
yüksek vaktinizi kaybettirmek istemiyorum. An
cak hakikat olan bir şey varsa, harbe girmemiş 
olsak dahi bu harbin sarsıntılarından müteessir 
bir memleket olmamız dolayısiyle 'bizde de ve
rem artmıştır. Ve acele olarak, ehemmiyetli su
rette tedbir almayı icabettirecek bir duruma 
gelmiştir. Yüksek Meclisin bu konuda Hükü
meti vazifeye vsevkedici irşat ve direktiflerinden 
mülhem olarak hazırladığımız bu tasarı ile Hü-

a n -
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savaşa biz de başlıyarak yakın zamanda iyi ne
ticeler alabileceğimizi ümit etmekteyim. 

Bâzı arkadaşlarım, veremden korunma nokta
sına- temas ettiler. Haklıdırlar. Tatbikata geçti
ğimiz vakit ne gibi bir güçlükle karşılaşırsak o 
güçlüğü kanunla bertaraf etmek gerekiyorsa ka
nun hazırlamak kararındayız. Verem sosyal bir 
dâvadır, memleketin ekonomik durumunun rolü 
de bu işte büyüktür. Fakat Sayın Tahsin Çoşkan 
arkadaşnnızm işaret ettiği gibi sirayet imkânı 
çok sehil olan bu hastalıkta açık veremlileri tec
rit edilmemiş bir memlekette zengin de olsa, gı
dası yerinde de bulunsa bu melun âfete yakalan
maktan kolay kurtaramayız. Bu bakımdan Hü
kümetin ilk işi açık veremliyi tecrit etmek ve 
Türk Cemiyetini korumak için tedbir almak ola
caktır. 

Zannederim bu umumi maruzatımla arkadaş
larımın ileri sürdükleri konulara cevap vermiş 
bulunuyorum. 

Devletin diğer teşekkülleriyle iş birliği yap
mak, kanunların verdiği yetkiler dairesinde bun
ları verem mücadelesine sevketmek yolunda ça
lışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Bu tasarı
nın memlekette büyük bir ıstırabı bir anda gi
dereceğini söyliyemem, fakat muztarip binler
ce ailenin ıstırabını yetişebildiğimiz nispette 
dindirmeye çalışmak vazifelerimizin en şeref
lisi ve en başta geleni olacaktır. 

Biz veremlilerle her gün haşir neşir olmak
tayız, onların ıstırabını biliriz. îyi ve açık 
hayırlı bir kanunu kabul buyurmaktasınız. Di
rektif Yüksek Meclisten geldiği için sevabı da 
Yüksek Meclisin olacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir.. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

İvedilik hakkında bir önerge var, okuna
caktır. 
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ıkümet olarak kendimizi işe başlamış saymakta
yız. Tasarımla kanuniyet keşfedince 10 sene 
zarfında 20 milyon liralık, verem tesisleri yap
mak için inşaat, 10 milyon liralık da bu inşaatı 
teçiz etmek için masraf kabul etmiş olacaksınız. 

Arkadaşlarım : Şimdi takdirkâr gözlerinize 
Hükümet olarak nasıl mâruz kaldıksa, tasarı
nın ihtiva ettiği tahsisatın sarfında da arkadaş
larım emin olabilirler ki; en iktisadi, şekilde ça
lışacağız. Eğer bu tasarının tatbikatında arzet-
tiğim bu durumun dışında lükse kaçan, mille
tin parasını belki lüzumsuz sayılabilecek tesis
lere sarfeden adam olarak bu arkadaşınızı hu
zurunuzda görürseniz sorguya çekmeye ve he
sabını istemeye elbette haklısınız. Ben de bunun 
hesabını seve seve huzurunuzda vereceğim. 

Adnan Adıvar arkadaşımızın dediği gibi, bu 
tasarı ile kısa zamanda en az masrafla en çok 
yatağa kavuşmak gayesini gütmekteyiz. Yatak
tan maksat sanatoryum yatağı ve sanatoryum
lar tesis etmek değildir. Elbette ki, sanatoryum
lar da kuracağız fakat birinci plânda, bugün 
nöbet bekliyen veremlileri tecrit edecek ve tec
rit müesseseleri meydana getireceğiz. 

Bunun dışında bölgelerin hususiyetlerine gö
re veremlilerin mütekâsif 'bulunduğu yerlerde, 
ayrıca verem hastaneleri kuracağız. Bu tesisleri 
kurmak için bir bakanın ve bakanlık heyeti
nin karar ve düşüncesi hâkim olmıyacaktır ar
kadaşlar. Bu memlekette, bu işle meşgul ilim 
adamlarımız vardır. Bu memleketin verem yönün
den her tarafın hususiyetini bilen, yetişmiş arka
daşlarımız bulunmaktadır. Bunların fikirleri ve 
bunların kararlariyle hazırlanmakta bulunan il
mî raporlardan da itifade etmek en bellibaşlı yo
lumuz olacaktır. Bir arkadaşımız verem dispan
serinin ehemmiyetinden ve hususiyetinden bah
settiler. Bu tasarı ile birinci plânda verem dis
panserleri, verem paviyonları inşa etmeyi düşün
mekteyiz. Verem Savaş dernekleriyle el birliği ve 
işbirliği yapmak ve nüfusu kesif olan yerlerde 
savaş dernekleri çalışmalarını desteklemek ve 
bunlara dispanser açtırmak kararındayız. Nüfu
su 10 binden aşağı olan yerlerde doğrudan doğru
ya Sıhhat Bakanlığına bağlı verem dispanserleri 
ve verem paviyonları yapacağız. Takdir buyurur
sunuz ki, dünyanın hiçbir yerinde veremle müca
dele gibi önemli bir konu sadece Devletin işi de
ğildir. Devlet ve cemiyet eliyle bu konuda başka 
memleketlerin 50 sene evvel başlamış olduğu bu 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gündemin 8 nci maddesindeki Ve

rem Savaşına dair olan Kanun tasarısının yeğ
lik ve ivedilikle görüşülmesini teklif ve rica 
ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemali Bayizit 

BAŞKAN — İvediliği oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler ... Etmiyenler ... İvedilik kabul I 
edilmiştir. 

Vsrem Savaşı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca gerekli görülecek yerlerde verem 
savaş teşkilâtı kurulur. Bakanlık bu maksatla 
gerekli verem sanatoryumlarını, hastanelerini, 
prevantoryumlarını ve dispanserlerini veya bu 
bölgelerde mevcut hastanelere ek olarak verem 
paviyonlarını yaptırmak, kiralamak, kamulaş
tırmak veya satın almak suretiyle tesis ve teç
hiz ederek faaliyete geçirir ve bunlar için her 
türlü taşıt araçlariyle seyyar ve sabit röntgen 
cihazlarını satın alır. 

BAŞKAN — Söz istiyeıı var mı? 
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Komisyondan bir şey sormak istiyorum. Bura
da kamulaştırma vardır. Bina ve araziye, iki
sine de, şâmil olduğu anlaşılıyorsa da pek sarih 
değildir. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER EİŞ (Ankara) — Sayın Generalin buyur
dukları gibi kamulaştırma hem araziye, hem de 
binaya şâmildir, iler ikisi için de tatbik edi
lebilir. 

BAŞKAN — Yani bu maksatla kamulaştı
rılan yerlere de şâmildir. 

Başka söz istiyen!.. Yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba 
kanlığı, özel idareler, belediyeler ve verem sa
vaş derneklerince kurulmuş verem sanatoryum, 
prevantoryum, hastane ve dispanserlerine fa
aliyetlerinin devamı için, gerekli gördüğü hu
suslarda, her çeşit para ve aynı yardımı yapma
ya ve bu kurumlarda, kanunla kazanılmış me
murluk ve özlük hakları saklı kalmak kaydiy-
le,Bakanlık kuruluşundan tabip ve hemşire, ec
zacı ve laborant çalıştırmaya, özel ve tüzel 
kişiliklere ilişkin sağlık kurumlarında veremli 
hastaları, ücreti Bakanlık verem ödeneğinden 
ödenmek üzere, tedavi ettirmeye yetkilidir. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Bir noktanın aydınlatılmasını rica edeceğim. 

Maddede, bu hastane, dispanser ve sanator- . 
yumlara gerekli görüldüğü hususlarda her çe
şit para ve aynı yardım yapmaya ve kurumlar- I 
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da kanunlarla kazanılmış memurluk ve özlük 
hakları ... deniyor. 

Sormak istediğim nokta şu; yalnız gerekli gö
rülen yardım hususları mı bu kanunda derpiş ©di
liyor! Yoksa o müesseselerle elbirliği ederek, 
işe hâkim olmak keyfiyeti düşünülmüyor mu? 
Bakanlıkça? 

Yani, yalnız o müesseselere yardım etmekle 
mi, iktifa edeceklerdir1» 

SÖZCÜ Dr. MAKBULE DIBLAN (Seyhan) 
Verem mevzuunda Türkiye'de öyle verem savaş 
dernekleri vardır.ki, hakikaten çok muvaffak ol
muşlar, muvaffakiyetli işler başarmışlardır. 

Meselâ İstanbul'daki Verem Sava§ Derneği; 
11 tane dispanser yapmıştır ve sanatoryumu 

muvaffakiyetle işletmektedir. 
Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, bü

yük şehirlerde verem savaş derneklerini takviye 
ederek mücadeleyi onlara bırakacaktır. Bunlara 
icabettiği zaman hekim, hemşire, eczacı, lâbo-
raıı, ilâç ve sağlık personelleri verecektir 
Bundan maada icabederse para ve tıbbi eşya 
yardımı yapılacaktır. Bilmiyorum sayın arka
daşla rımızı tatmin edebildim mi? 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Sağlık Bakanı arkadaşımızın verdikleri iza
hat. demin işaret ettiğim noktalar hakkında ben 
denizi kısmen tatmin etmiştir. 

Dediler ki, bu kanunun mütemmim tedbirle
rini alacağız, o tedbirleri gerek istişare heyetin
den aldığımız fikirlerle gerek elimizdeki mevcut 
mevzuatın vermiş olduğu yetkilerle tatbik ede
ceğiz. İcabederse yeni tasarılarla, tekliflerle 
huzurunuza geleceğiz ve icabeden tedbirleri geti
receğimiz tasarılarla tamamlıyacağız. 

Şimdi burada «hastane ve dispanserlere faali
yetlerinin devamı için gerekli görüldüğü husus
larda her çeşit para ve aynı yardım yapmak» 
demekle Sağlık Bakanlığı mevcut teşekküllerin 
mesuliyetini tekabbül etmiyor demektir. 

Şuhalde gerek dernekler, gerek belediye ve 
özel idarelerin verem mücadelesinde mevcut ve
yahut kendilerine vazife olarak verilmiş olan 
işleri yine onlara bırakıyor, ancak Sağlık Ba
kanlığı bir yardımcı vaziyetine giriyor. Gö
nül ister ki, - deminki mâruzâtıma ilâve olarak 
arzediyorum - bu gibi teşekkülleri de Sağlık Ba
kanlığı kendi dümenleri içinde görmekle iktifa et
mesin, onları faal bir şekilde ve mesul olarak eli
ne alsın,. Bu mekanizmayı kurabilirse süratle ve 
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daha geniş randıman temin edebilir. Yoksa yalnız 
bu aldığı tahsisattan bu teşekküllere yardım et
mekle iktifa ederse maksat çok gecikir. 

Dr. Dıblan arkadaşımın da işaret ettiği gibi, 
İstanbul'daki mücadele derneği faal olabilir, o 
muntazam çalışır ve randımanı geniş olur. Fa
kat her yerde aynı intizam ve aynı randımanı 
beklemek güç olur. Bu para mukabilinde ve ya
pacağı yardımlar mukabilinde, Sağlık Bakanlığı 
bu teşekküllerin mesuliyetlerini de tekabbül et
sin ve bize karşı şu randımanı temin edebildim 
diyecek vaziyete gelsin. 

Bu suretle mevzuu izah edebildiysem ve Sağ
lık Bakanı beni tatmin edecek izahat verirlerse 
ne âlâ. Olmadığı takdirde mütalâamı bir takrirle 
reyi âlinize arzedeceğim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Efendim, 
Sayın Albdurrahman Melek arkadaşım, yanlış 
anlamadımsa, Sağlık Bakanlığı verem savaş, der
neklerine özel idare ve belediyelere sadece yar
dımcı vaziyetinde bulunmasın, onlara mesuliyet 
versin ve bunları kendi mesuliyeti içinde cem-
etsin diyorlar. 

Efendim, mevcut kanunlarla zaten bu kuru
luşların murakabesi elimizdedir ve Sağlık Ba
kanlığına karşı vazifelerinin ifasında mesul du
rumdadırlar. Kaldı ki, biz Verem îstişar Komis
yonunun bir hüküm olarak koyduğu bir esasa 
uyarak yeni bir istikamete gitmekteyiz. Arka
daşlar müsaade ederse oradan bir iki satır oku
yum : 

«Sağlık Bakanlığında teşekkül edecek olan 
Genel Müdürlüğün şehir mücadelesini yapacak 
olan verem savaş dernekleri ve emsali teşekkül
lerle olan münasebetini şu suretle tesbit etmek 
ica'beder. Bu dernekler Genel Müdürlüğün ve
rem savaş konseyinden geçirerek tesbit ettiği 
program dâhilinde çalışmalı ve Genel Müdürün 
daimî murakabesine tâbi tutulmalıdır. Teşekkül 
etmiş bulunan millî verem savaş dernekleri bir
liği verem savaşını ilgilendiren bütün hususlar
da Genel Müdürlükle yakından temas ederek 
işbirliği yapmalıdır.» 

Şimdi işi bu şekilde ölçülemekteyiz. Tama
men bu işi üzerimize alalım dersek, deminki mâ
ruzâtımda da arzettiğim gibi Devlet tek başına 
bu işin altından kalkamaz. Dâva bu kadar bü
yüktür. 

Kabul buyurduğunuz Belediyeler Kanunu ile 
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verem savaş derneklerine bir gelir ayrılmıştır. 
Verem savaş dernekleri mahallî imkânlar ve 
Belediye Kanununun kendilerine getirdiği fay
da ile muntazam çalışmalarına devam ederler 
ve çalışmaları bizim çalışmalarımızla hem ahenk 
olursa kanunun derpiş ettiği yardımı elbette ya
pacağız. Takdir buyurursunuz ki, her yerdeki 
verem savaş derneği bakanlığın umduğu şekil
de mesailerini geliştiremiyecektir. Yarın rönt
gen cihazı alamıyaeak veyahut alsa bile dokto
runu bulup maaşını veremiy*ecektir. işte biz bu 
gibi vakıa ve halleri şimdiden gördüğümüz için
dir ki, savaş dernekleri ve özel idare ile bele
diyelere bu gibi hallerde yardımı düşündük. 
Yoksa alelıtlak her tarafa para dağıtacak deği
liz. 

BAŞKAN -— Başka söz ist iyen yoktur. Bu 
madde hakkında bir önerge .vardır okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı ikinci madde

nin sonuna bir fıkra eklenmesini rica ederim. 
Ancak hususi hastanelerde tedavi edile

cek hastaların tedavi ücretleri resmî hastane
ler tedavi ücretini tecavüz edemez. 

Kars Milletvekili 
Esat Oktay 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERlŞ (Ankara) — Arkadaşlar; yüksek 
malûmunuzdur ki hususi hastanelerin ücret
leri Sağlık Bakanlığınca tesbit edilmektedir. 
iler halde bizim resmî hastaneler arasında bir 
fark mevcuttur. Aynı para ile yatırmak doğru 
olamaz. Zaten ihtiyaç hâsıl olursa mecburen 
olabilir. Binaenaleyh maddenin bu suretle ve 
aynen kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bundan evvelki tasarılara oy vermiyenler 
var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 3. — Veremle savaş genel giderleri 
için lüzumlu ödenek her yıl Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal 
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Yardım Bakanlığı kısımlarında açılacak özel 
bölümden ödenir. 

Madde hakkında söz istiyeu yoktur. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci madde konusuna giren 
yapı ve tesis işleri için yıllık ödeme miktarı 
(2 000 000) lirayı geçmemek üzere (20 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye Bayındırlık Bakanı ve yine birinci 
maddede yazılı teçhiz işleri için yıllık öde
me miktarı (1 000 000) lirayı geçmemek üzere 
(10 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye . Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen . 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanuna bağlı 1 ve 2 sayı
lı cetvellerde yazılı kadrolar, 11 . II . 1946 ta
rihli ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı 
cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin bağlı 3 sayı
lı cetvelde gösterilen tertiplerine (323 894) li
ra ek ödenek verilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Lira 
177 100 

94 220 

B. 
676 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
677 Ücretler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
681 Geçici tazminat 574 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
682 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 23 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

683 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 13 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

692 Yolluklar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
694 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Geçici birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmında (verem savaşı 
genel giderleri) adiyle yeniden açılan 698/A 
bölümüne (3 000 000) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. Bu ödenekten gerekli görülecek 
miktarları, aynı cetvelin Maliye ve Bayındırlık 
Bakanlıkları kısımlarındaki ilgili bölüm ve mad
delere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 4 sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar 1949 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmındaki 699 ncu (has
taneler, Sağlık ve Sosyal Kurumları) bölümüne 
ilişkin formül bu kanunun ikinci geçici madde
siyle yeniden açılan 698/A (verem savaşı genel 
giderleri) bölümü için de uygulanır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
birinci madde ile taşıt satmalmması salâhiyetini 
verdiğimiz bu işler için, satmalınacak taşıtların 
liste ve adedlerini bildirmek üzere buraya bir 
formül eklemek icabetmektedir. Komisyon iki 
tane motorlu vasıta ile bir tane bindirilmiş mik
rofilm cihazının tasarıya ilâvesini istemektedir. 
Bu hususta bir önerge sunuyorum. Kabulünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa î 
Şifahen arzeylediğim sebeple aşağıdaki fık

ranın geçici (4) ncü maddeye ve cetvelin de ta
sarıya eklenmesini teklif eylerim. 

Ankara Milletvekili 
Muammer Eriş 

Bu kanun gereğince 1949 yılı içinde satınalı-
nacak bağlı (5) sayılı cetvelde gösterilmiş olan 
taşıtlar aynı yıl Maliye Bakanlığı bütçesinin 
469 ncu bölümüne ait (R) cetvelindeki formü
lün 9 ncu (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
maddesine eklenmiştir. 

[5] SAYILI CETVEL 

Aded Cinsi 

1 Ambulans 
4 Kamyonet 
2 Motorlu vasıtaya bindirilmiş mikro

film cihazı 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan-

Jar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 
BAŞKAN — Maddeyi, bu hususların ilâvesi 

ve tasarıya cetvelin eklenmesi suretiyle kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bayındır
lık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. — Yabancı memleketlerden getirilecek ha
mt ilâçların Gümrük Resmiyle sair bütün resim 
ve harçlardan muafiyeti hakkında Kanun tasan-
si ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/519) [1] 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; yabancı memleketlerden getirilecek 
bâzı ilâçlardan Gümrük Resmi ve bütün resim ve 
harçların alınmaması hakkmda olan bu kanun 
tasarısını getirmekle Hükümetin yaptığı gayet 

[1] 165 tayılı basmayanı tutanağın sonundadır, 
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[ isabetli hareket dolayısiyle herseyden evvel ken

disine teşekkür eririm. Hakikaten hekimlikte in
kılâp yapan bâzı ilâçların memleketimize girdiği 
zaman, esasen maliyeti de gayet pahalı bulundu
ğu için bir de resme tâbi tutulması dolayısiyle 
vatandaşların bundan istifadeleri çok çetin man
zaralar arzetmekte idi. Kanunun gerekçesinde 
haklı olarak denildiği gibi, hattâ orta halli aile
ler için bile bu ilâçların temini son derecede çe
tin idi. Binaenaleyh Sağlık Bakanlığı bu tarzda 
bir kanunu getirmekle hakikaten gayet isabetli 
bir harekette bulunmuştur, tekrar teşekkür ede
rim. ] 

Ancak, muhterem arkadaşlar, bu önemli kanu
nun tamamlayıcı bâzı tedbirlere ihtiyacı olduğu 
kanaatini de taşıyorum. Müsaade buyurursanız 
onları da arzetmek isterim: 

Bu ilâçlar, esas itibariyle Hükümet gerekçe
sinde belirtildiği gibi, maliyeti pahalı ilâçtır. 
Şüphesiz Gümrük Resmi muafiyeti, vatandaşlar 
için büyük bir sevinç mevzuu olacaktır. Fakat 
hastanelerimizde halen tatbikatta bulunan bir me
tot vardır ki, onun değiştirilmesinin de yerinde 
olacağına inanıyor ve onun için Yüksek Huzuru
nuzu işgal ediyorum. 

Bugün hastanelerimizde meselâ Streptomy-
cin'e ihtiyacı olan bir hasta olduğu zaman bu ilâ
cın pahalılığı dolayısiyle, ailenin maddi durumu 
ne olursa olsun, ilâcın aile tarafından temin edil
mesi istenmektedir. 

I Muhterem arkadaşlar, vaziyeti müsait olan 
aileler için bu bir dereceye kadar kolay olan bir 
iştir. Fakat uzun bir tedavi lâzımgeldiği zaman ve 
hastanın ailesi de muhtaç olduğu zaman ve 
hastalığın ilâcı da yalnız bu olduğu zaman du
rumun ne olacağını tahmin buyurursunuz. An
kara Kız Lisesinde geçen sene menenjite tu
tulan bir çocuğa stereptomisin tatbik edilmek 
gerekti ve bunu günde iki defa tatbik etmek 
lâzım geldi. Bunun bedeli ise o zaman 32 lira tu-

[ tuyordu ve bunu Devlet kapısında kapıcılık ya-
I parak kendisini ve çocuğunu beslemeye çalışan 
I bir anne vermek mecburiyetinde idi. Tabiî 

buna imkân yoktu. Fakat kızlarımızın asîl duy
guları sayesinde her gün kendi harçlıkların
dan ayırdıkları paralardan yaptıkları fedakâr
lıkla üç ay müddetle, her gün bu çocuğa sterep
tomisin tatbik edilebildi. Ama bu nadir bir te-

Isadüftür. Her hastanın her gün ödenecek birta
kım iane paralarla ilâçlarının teminine imkân 
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yoktur. Mademki, bu ilâçlar bu kanunla mem
leketimize daha ucuz gelecektir, Sağlık Baka
nından rica ©diyorum, bunun tamamlayıcı ted
birlerini de alsınlar. Hastanelerimizde bu ilâ
ca ihtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımıza mut
laka bu ilâcın parasız olarak verilmesini sağla
sınlar. Sıhhati koruma gibi önemli bir konuda 
vatandaşlarımız hastaneye gelirken, parası olan 
yapar parası olmıyan yapmaz gibi hazin bir 
zihniyet içinde kalmasınlar. 

ihtimal ki, bu konudan sonra bu önemli ted
biri kendileri de düşünüyorlardır. Eğer düşü
nüyorlarsa, bunu burada ifade etmelerinden se
vinç duyacağım. Eğer henüz ele almamışlarsa 
mutlaka almalarını rica edeceğim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 
ben muhterem Sağlık Bakanından iki sual so
racağım. 

Birincisi şu: 
Belli başlı ilâçlar üzerinde dünyaca yapıl

makta olan etüdleri esaslı şekilde takip etmek 
ve bu yeni ilâçlardan memleketin çabucak fay
dalanmasını temin etmekle muvazzaf bir teşki
lâtları var mıdır? 

İkincisi: 
Biz Gümrük Resmini affediyoruz. Şüphesiz, 

bu ilâçlar ucuzlıyacaktır. Fakat gümrükten 
yaptığımız bu fedakârlığa göre, ilâçlar kara
borsaya intikal etmeden, müstehlikin eline ge
çebilmesini sağlamak için tedbirler alınmış mı
dır? 

BAŞKAN — Veremle savaş hakkındaki tasa
rıya oy vermiyen arkadaş var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Arkadaşla
rım; huzurunuza sunulan bu tasarı da verem 
savaş tasarısını tamamlar mahiyettedir. Çünkü 
daha çok Streptomycin gibi kıymetli bir deva
nın memlekete ucuz getirilmesini temin etmek 
maksadiyle tasarı hazırlanmış ve bu arada bâzı 
maddeler de ilâve edilmiştir. 

Sayın Tezer Taşkıran bir noktaya temas bu
yurdular ve dediler ki, bu gibi ilâçlar hastane
lerde parası olmıyan vatandaşlara bedava tat
bik edilsin. 

Arkadaşlar takdir buyurur ki, kendilerinin 
arzularından daha çok Sağlık Bakanı olarak 
ben de bunu arzu ederim. Fakat nihayet bu bir 
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para meseelsidir, tahsisat- meselesidir. Bugün ti 
liraya mal olan ilâç bu gümrük ve resim muafi
yetlerinden sonra nihayet 2,5 - 3 liraya mal ola
caktır. Çok miktarda tatbik edilmektedir. Biz 
hastaların günlük masrafını 215 kuruş olarak 
hesap ediyoruz ki, bunda yemek, içmek, malze
me, ilâç şu ve bu masrafların hepsi dâhildir ve 
bütçemiz ona göre kabul edilmiştir. Böyle bir 
bütçe karşısında büyük masrafları icabettiren 
bir hususu bugünden vadedemiyeceğim, fakat 
çok arzu ederiz ve inşaallah hallederiz. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımız, bu yeni çıkan 
ilâçlarla meşgul olan, onları tahlil ve vasıfları
nı tâyin eden bir teşkilât, bir müessese var mı
dır, dediler'? 

Elbette vardır, Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsü bu işi yapmaktadır arkadaşlar. 

İlâçların karaborsaya intikal etmemesi me
selesine gelince : 

Biz, Streptomycin'i bugüne kadar pahalı ve 
az bulunur bir ilâç olduğu için zaten sağlık mü
dürleri vasıtasiyle sattırmaktaydık. Yine mah
dut miktarda gelen ilâçları bu kanalla sattıra
cağız, elbette ki karaborsaya intikal etmez. 

Diğerleri : Ensülin, D. D. T. ve saire bugü- ,, 
ne kadar nasıl satılıyorsa, yine kontrolümüz dâ
hilinde satılıp gidecektir. Kaldı ki, bu kanun 
çıkacaktır diye, piyasada mevcut bütün bu ilâç
lar için beyanname aldık, mevcudu tesbit ettik. 

ABDİ AĞABEYOĞLF (Balıkesir) — Bir su
al soracağım. 

Streptomycin'in gireceği ikinci madde Büt
çe Komisyonu tarafından çıkarılmış, buna ben
zer ilâçlar da girecek diyor, «Neomicin» diye 
bir ilâç var, bunun kanunen girmesine imkân 
var mı? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKAM 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Henüz Neo-
micin ve gazetelerde bahsi geçen diğer bâzı ilâç
lar bakanlığımızca bir tahlile tâbi tutulmuş ve 
müsaadesi verilmiş ilâçlar değildir. O bakımdan 
bu tasarıya sokmadık. Aynı kiymeti haiz olur
larsa ayrı bir tasarı ile huzurunuza geleceğiz. 

HALİD ONARAN (Muş) — Bu tasarıda 
mevzuubahs olan ilâçlar daha ziyade verem has
talığına lâzım olan pahalı ilâçlardır. 

Bundan başka bâzı ilâçlar var. Hem pahalı
lık hem de zor tedarik edilmesi yüzünden memle
kete getirilemiyor ve vatandaşlar tarafından te
darik edilemiyor. Meselâ Heparin filibit hasta-
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lığının yegâne modern tedavisinde kullanılan bir 
ilâçtır. Bir şişesi 14 liradır, böyle bir hastalığın 
tedavisi için de 15 şişe alınması lâzımgeliyor. 
Acaba bu gibi pahalı ilâçlar da bu meyanda na
zara alınamaz mı? • 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZlT (Maraş) — Efendim, 
Heparin gibi şifa hassası kıymetli daha birçok 
ilâçlar vardır. Eğer bu işi biz genişletirsek, 
geniş bir gümrük muafiyetine gitmiş olacağız. 
O bakımdan Hükümet bu ölçü içinde kalmayı uy
gun bulmuştur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 9 ncu maddesindeki ya

bancı memleketlerden getirilecek bâzı ilâçların 
Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harçlar 
dan muafiyetine dair olan kanun tasarısının yeğ
lik ve ivedilikle görüşülmesinji teklif ve rica ede 
rhn. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemali Bayizit 

BAŞKAN — İvedilik hakkındaki teklifi 
-oya sunuyorum, ivediliği kabul edenler... Etmi 
yenler... İvedilik kabul edilmiştir. 

Bâzı ilâçların Gümrük Vergisinden muafiyeti 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1499 sayüı Gümrük Tarife 
Kanununa bağlı ithalât umumi tarifesi Cetveli
nin 853 ncü numarasına aşağıdaki ihtarlar ek
lenmiştir. 

853/A nm altına 
İhtar : Sâf D. D. T. muaftır. 
853/B - 3 ün altındaki ihtara ek : 
İhtar \ 
1. Penisilin ve penisilin grupundan ilâçlar 

ile Streptomisin ve Streptomisin grupundan ilâç
ların enjeksiyon mahlûlleri ve saf maddejeri ve 
esaslarında bu maddeler bulunup aynı devai te 
siri haiz olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca tesbit olunan mürekkepleri; 
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2. Ensülin, 

muaftır. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• MADDE 3. — 1499 numaralı Tarife Kanunu
nun beşinci maddesinin 11 nci bendi ve tarife 
cetvelinin 620 numarasındaki (ihtar) kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde . hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Sonuncu maddeyi gelecek Oturuma bırakıyo
rum. Yalnız bundan evvelki oyların sonuçlarını 
arzediyorum. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Ka 
nuna (280) oy verilmiştir. (277) kabul, (1) ret, 
(2) çekinser. Muamele tamamdır, tasarının ka-
nunluğu (277) oyla kabul edilmiştir. 

Bilûmum Hava meydan ve Lîmanlariyle bun
larla ilgili bina ve tesislerin Bayındırlık Bakan
lığınca yapılması hakkında ki Kanuna (274) oy 
verilmiştir. (267) kabul, (4) ret, (3) çekinser. 
Tasarının kanunluğu (267) oyla kabul edilmiştir. 

Verem Savaşı hakkındaki Kanuna (249) oy 
verilmiştir. Ret, çekinser yoktur. Tasarının ka
nunluğu (249) oyla kabul edilmiştir. 

15 dakika istirahat etmek üzere Oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati: 17,10 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı tarife numara
larına giren maddeler Gümrük Resminden mu
aftır : 

710/B yalnız iyodür dö potasyum 
729/C yalnız saf biiyodür dö merkür, sâf 

protoiyodür dö merkür, saf salisilat do merkür, 
saf siyanür dö merkür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTÎPLEB : Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ilâç

ların Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harç
lardan muafiyeti hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmeye devam ediyoruz, 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

.). -•- Gelir Vergisi Kanunu tasarısı m Ge
çici Komisyon raporu (î/171) 

BEKÎR KALELİ (Gazianteb) — Sayın ar-
kadaşlar Gelir Vergisinin istisnalarını teşkil 
eden bu maddenin arzdan müstağni olacak de
recede aynı bir çehresi var : Geniş bir görüşün, 
geniş olduğu kadar çok yerinde bir kararın 
mahsulü olması itibariyle Hükümete ve buna 
emek vermiş Komisyon arkadaşlarıma bu yön
den teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Ancak bu maddenin birinci bendi üzerinde 
tevakkuf edilmeye değer gördüğüm bir nokta 
vardır. Bunu arzetmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. O da şudur : 

Birinci bent aynen şöyle yazılmıştır•; 
«îki gözü kör... 

. BAŞKAN — O 24 neü maddedir, henüz 
onun müzakeresine başlamadık. O zaman söy. 
îersiniz... 

ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; ben Gelir Vergisinin 23 
ncü maddesini, memlekette bir genel reform 
gayesiyle tedvin edilmiş olan bu konunun esas 
ruhuna... 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) - - Usul 
hakkında ı6z totiyonu*. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞAHÎN LÂÇÎN (Devamla) — Efendim, 

maddenin görüşülmesine devam edilmektedir. 
Bundan evvel ben söz almıştım ve ilk söz be-
nimdi. O mesele devam ediyordu. Burada sözcü 
ile konuşuyorduk. Müzakere devam ederken ke
silmişti. 

BAŞKAN — Burada zatı âlinizi hazır gör
mediğim için isminiz sona yazılmıştı. Devam 
buyurun. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; bundan evvelki oturumda 23 ncü 
maddenin ikinci fıkrasını teşkil eden mevduat 
ve hususi alacaklar mukabilinde bir takvim 
yılında alman faizlerin 200 lirasının vergiden 
istisna edilmesine itiraz etmiş ve tasarruf mev
duatına tahakkuk ettirilecek faizlerin Gelir 
Vergisi çerçevesi içine alınmasının bankalardaki 
mevduatın çekilmesine ve bu yüzden memleketi
mizde iktisadi sarsıntılara meydan verilmiş ola
cağına işaret ederek küçük tasarruf mevduatınm 
tamamen vergiden istisna edilmesi lâzımgeleceği-
ni arzetmiştim. 

Sayın sözcü, verdiği cevapta : Komisyonun 
gerekçesinde de belirtildiği veçhile, küçük tasar
ruf "mevduatınm muhtelif müesseselerden alman 
mevduat faizlerinde 200 liralık haddin, her mü
essese için ayrı ayrı alınması derpiş edilmek su
retiyle fiilen vergi mevzuu dışında bırakıldığını 
ifade etmiş ve esasen küçük tasarruf hesapların
dan büyük bir kısmının 500 lirayı aşmadığını, 
gene bir kısmının 5 000 liraya ulaşmadığını ve 
çok az miktardaki hesapların 5, 000 liranın üs
tünde olduğunu rakamlara dayanarak izah etti 
ve bu malûmatı ismini açıklamak istemediği bir 
bankadan aldığını söyledikten sonra bu 5 000 
liralık had Bankalar Kanununa göre alındığın
dan ve % 4 faiz hesap edilmek suretiyle 200 lira 
istisna edildikten ve bu istisnanın Hükümet tek-
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lifinde mevcut olmadığı halde Komisyonca üâv« I 
edildiğinden bahis buyurdu. 

Bir kere Bankalar Kanununda bu gibi küçük 
tasarruf hesapları için 5 000 liraya kadar bir 
tahdit mevcut olmadığı gibi % 4 olarak tesbit 
edilmiş, bir faiz nispeti de yoktur. 

Sayın sözcünün verdiği izahata göre faraza 
25 000 lirası olan ve Gelir Vergisi çerçevesi hari
cinde bulunan bir kimse bu parasını % 4 faiz 
veren beş bankaya beşer bin lira olarak dağıtır
sa bunun faizleri Gelir Vergisine tâbi tutulmı-
cak, fakat hepsini bir bankaya yatırdığı takdir
de tahakkuk edecek bin lira faizin 800 lirası ver
giye tâbi olacaktır. 

Bu hareketin mevduat sahiplerini resmen ka
çakçılığa teşvikten başka bir işe yaramıyacağmı 
açıklamak mecburiyetindeyim. Bu mevduat sa- ı 
hipleri beş nüfustan ibaret bir aile ise ailenin 
her ferdi için beşer bin liralık bir hesap açmak 
zaruretini de doğuracaktır. Esasen mevduat sa
hipleri yalnız gelir sağlamak maksadiyle banka
lara tevdiatta bulunmazlar. Bankalardan bir kıs
mı % 4,5 a kadar faiz haddi tatbik ettikleri hal
de, bir kısmı da % 2,5-4 faiz vermektedir. Bu 
müesseselerin muhitlerinde yarattıkları emniyet 
ve itimat, faiz nispeti düşük bile olsa, fazla mev
duat toplıyabilmelerini sağlamak, bakımından 
üzerinde önemle durulacak bir mahiyet taşır. 

Bu mütalâalarım, müşahedelerime dayanmak
tadır. Varlık Vergisi tatbikatı sırasında ve son-
ralerı bir bankanın muhtelif şubelerinde vazife 
almış ve buralarda Varlık Vergisinin halkın ah
vali ruhiyesi üzerinde bıraktığı fena izleri izale 
ederek mevduatını artırabilmek için çok uğraş
mış bir arkadaşınız sıfatiyle arzediyorum ki; 
bugüne kadar teessüs etmiş olan emniyet ve 
itimat, mevduatta mahrumiyet prensiplerinin 
ön plânda tutulmasiyle mümkün olabilmiştir. 

Bir müesseseden alman 200 liralık faiz vergi
den muaf tutulursa ondan sonraki miktar ban
kadaki mevduatın miktarını göstermek için kâfi 
gelecektir. Bu da bankalar ile mevduat sahipleri 
arasında bir sır olması lâzımgelen vaziyeti ihlâl 
eder bir mahiyettedir. 

Mevduat sahipleri paralarının hiçbir şahıs ve 
daireler tarafından bilinmesini arzu etmezler. 
Esasen bu da Bankalar Kanununun cezai hü
kümleri ile temin edilmiş olmasına rağmen, ta
şandaki bu fıkra tatbik edildiği takdirde, küçük 
mevduat rahipleri paralarını bankalardan çeke-. I 

. İMİ t 4 â 
rek, evvelce de arzettiğim gibi, altına, mücevhe* 
rata ve gayrimenkule yatırmak zaruretini duya
caklardır. 

Binaenaleyh, bu vaziyet, sermayelerinden 
ziyade mevduatla iş gören ve ancak bu suretle 
tüccara ve esnafa yardım eden ve Hazineye yük
sek miktarda gelir sağlıyan mevduat müessese
lerini zor duruma sokacak ve bundan da memle
ket iktisadiyatı zarar görecektir. Bu fıkranın 
7 Eylül kararları kadar bu memlekete zararı 
dokunacağına kaaniim. 

Eğer Komisyon bu suretle bankalardan çe
kilen paraların Devlet tahvillerine yatırılacağı 
kanaatini taşıyorsa, bunda da isabet göremiyo
rum. Çünkü; şimdiye kadar Devlet tahvillerin-
do faiz nispeti mevduat faizlerine nazaran çok 
yüksek olduğu, halde halk bankaları tercih et
mekte ve işba haline gelmiş olan Devlet tah
villerine yanaşmamaktadır. Bunda seyyaliyetiıı 
tesiri oduğu da inkâr edilemez. 

Mevduat sahipleri icabında paralarını çeke
bilirler. Fakat tahvili satmak güçtür. Her yerde 
borsa yoktur. Bankalar da tahvil alıp satmadık
ları için de halk arasında tahvile rağbet azdır. 

Şu halde Komisyonun gerekçesindeki ifade
ye göre fiilen vergi dışında kaldığı iddia edi
len ve Hazineye gelir sağlamaktan ziyade ban. 
kalan müşkül duruma düşüreceği ve tabiî ve 
iktisadiyatımız üzerinde cidden fena tepkiler 
yaratacak olan bu fıkranın tadili ile tasarruf 
mevduatının faizlerinin tamamen Gelir Vergi
sinden istisna edilmesini tekrar rica ediyoranı. 

BAŞKAN — îhsan Hâmid Tiğrel. 
İHSAN HÂHÎD TÎGREL (Diyarbakır) — 

Biraz evvel ifadeye başlamış olduğum veçhile 
bu kanunun 23 ncü maddesini bendeniz, Gelir 
Vergisi ile yapılmak istenilen vergi reform, ka
nununun ruhuna, karakterine, mahiyeti esasi* 
yesine tamamen münafi eddediyorum. 

Evvelâ maddenin kendi bünyesi içinde bir 
tezatla karşı karşıya bulunuyoruz. Çünkü bir 
taraftan en ufak, tasarruf mevduatı 200 lira 
kadar hiçbir mâna ifade etmiyen küçük bir ra
kam istisna edilerek üst tarafı vergiye tâbi tu
tulduğu halde, diğer taraftan bâzı sebeplerle 
50 bin, 100 bin liraya kadar tahvilâtı olanlar, 
ve hattâ elinde milyonluk tahvili bulunanlar 
bu vergiden tamamen müstesna tutulmaktadu', 
bu tezat şayanı dikkattir. 

Bu mtaratta bulumırkesL, taflanda zikredil» 
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diği Veçhile, hususi kanunların veya Devletçe 
akdedilmiş olan mukavelelerin mevcudiyetini 
derpiş etmiyor değilim. Ancak bununla beraber 
bâzı mülâhazalarımı arzettikten sonra teklifte 
bulunacağım. Bir defa Gelir Vergisi Kanunu
nun gerekçesinde bu reformu icalbettiren başlı
ca sebeplerin üçe ayrılmakta olduğunu görüyo
ruz : 

.1 — Malî sebepler, 
2. — Sosyal sebepler, 
3. —• Ekonomik sebepler. 
Şimdi bu maddenin bu fıkrasının bu sebep

lerden hiç birisiyle kabili telif olmadığını kı
saca arzedeceğim. 

Bir defa Devletin gelire ihtiyacı vardır, va
ridat membaları arıyor. Bir taraftan bunu arar
ken, diğer taraftan yarım milyar liraya yaklaşan 
bir gelir membaını bundan istisna ediyor. Bi
naenaleyh, malî sebep burada mevcut değildir. 
Bilâkis aleyhe bir vaziyet vardır. 

İkinci sebep; içtimai sebepler ki, buna gerek
çede fevkalâde ehemmiyet verilmiştir. İçtimai se
beplerin başında vergi karşısında eşitlik geli
yor. Vergi karşısında eşitlik; demin arzettigim 
gibi en ufak mevduatı bile Gelir Vergisine esas 
tutarken ellerindeki tahvillerle binlerce, on 
binlerce, hattâ yüz binlerce gelir temin edecek 
müesseseler bundan muaf tutuluyor. 

BASİM YURDMAN (Hatay) — Hangi mü
esseseler"? 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Devamla) — 
Elinde tahvil bulunan müesseselerin hepsi bu 
vergiden muaftır. Bu, eşitlikle katiyen kabili 
telif değildir. 

Sonra, bu diskriminasyon prensip ine de ta
mamen muhaliftir. Çünkü diskriminasyon pren-
sipi bilindiği gibi, emeği az, emekle sermayesi 
daha çok fazla ve yalnız sermayeyi, daha 
çok fazla vergiye tâbi tutmaktır. Bu nokta Ge
lir Vergisinin ruhunu teşkil ederken şimdi 
münhasıran sermayeyi tamamen vergiden mu
af tutuyor. 

Ekonomik sebeplere gelince; esbabı nııı-
cibede şöyle deniliyor. « İleri bir Gelir Vergisi 
sistemi memleketin tabiî ekonomik inkişafına 
mâni olmıyan, diğer bir deyişle, iktisadi haya
tın gelişmesi karşısında (tarafsızlığını muhafaza 
edebilen bir malî sistemdir.. ». Ve neticede şöyle 
diyor. « Vergi umumi ve mümkün mertebe yek-
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nasak olmalıdır. Gelir ve sermaye, teşekkül üze
rinde menfi tesirler yapmamalıdır ». Demin de 
arzettigim mukayese gösteriyor ki, katiyen ta
rafsızlık mevcut olmamıştır. 

Bu izahlara göre, birinci fıkradaki istisnai-
yeti kaldırmak icabediyor. Vakaa kanunla 
taahhütlerle kayıt ve şartlar altına girmiş oldu
ğumuz muhakkaktır. Bir hukuk Devleti olma
mız bakımından da bu kayıtlarla bağlanmış bu
lunuyoruz. Şimdi bir taraftan bu perensipler; 
içtimai adalet prensipine uymuyor. Onun için 
bunu kaldırmak lâzımdır. Yani buradaki istis
nayı çıkarmak icabeder. Diğer taraftan kanun
lar ve taahhütlerle bağlanmış bulunuyoruz. Hiç 
olmazsa mutavassıt bir sureti hal bulmak icabe
der. O da nispiyet esasını tâyinde, bu menkul 
kıymetlerden elde edilen gelirden nazarı itibara 
alınmalıdır. Meselâ bir adamın 20 bin liralık 
kazancı vardır. 

Bunun nispeti farzedelim, c/o 20 ise ve men
kul kıymetlerinden de 30 bin lira bir gelir te
min ediyorsa 20 4- 30 = 50 bin liralık bir 
iradı vardır. Bu elli bin liralık iradın nispeti 
% 25 veya % 30 a çıkacaktır. Binaenaleyh nis
peti buna irca etmek ve fakat esham ve tah
vilât üzerine elde edilen vergiden istisna yap
mak suretiyle -ortada mevcut adaletsizlik azal
tılmış olur. Ve birçok memleketlerde münakaşa
yı mucip olan bu mesele bu şekilde halledil
miştir. Şimdi ne Hükümetin teklifinde, ne en
cümenin teklifinde böyle bir şeye tesadüf edi
lememektedir. Bilmem Hükümet ne düşünüyor? 
Eğer bu hususta mutabıksa mesele yoktur, de
ğilse noktai nazarını izah ettikten sonra bu 
mesele üzerinde görüşülebilir. Şimdi Hükümet
çe, Maliye Bakanlığınca, nef'i Hazine bakımın
dan düşünülecek bir mevzu vardır. Böyle olur
sa ilerde esham ve tahvilâtm satışı bahsinde 
zorluk çekilir, daha zor satılır. Dahilî istikrazın 
bir yaraya merhem olduğu zamanlar olmuştur 
ve olabilir. Fakat istikraz tahvilleri, müte
madiyen bütçe açığını kapamak veya yapılan 
masrafları karşılamak için mütemadiyen çıka
rılacak olursa bunun iktisadi bakımdan men
fi tesirleri vardır. Birçok kimseler şahsi teşeb
büsten kaçacak, bankadan mevduatını çekecek 
ve hepsini buraya yatırmayı tercih edecektir. 
Bu, memleket iktisadiyatı bakımından fevkalâ
de zararlıdır. Hulâsa, bu teadülü bir dereceye 
kadar olsun temin edebilmek için hem kanun-
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larımızı, hem taahhütlere sadık kalmak, hem 
de prensiplerimize mümkün mertebe yaklaşmak 
için müterakkiyet esasında, bunun da nazarı 
itibara alınması lâzımgelir. 

Mevzuata gelince burada encümen 200 lira 
gibi küçük bir rakam koymuştur. Bu, Hüküme
tin teklifinde yoktur. Encümen niçin 200 lira 
olarak tesbit etmiştir. Eğer tamamını istisna et
mek istemiyorsa, hiç olmazsa bunun haddini 
artırmak icabeder. 

Encümenin yapmış olduğu formülde paran
tez içinde gösterdiği cümle katiyen doğru de
ğildir. (Her banka için ayrı ayrı nazarı itibara 
alınır). Anlaşılıyor ki, bu Ankara, îzmir, istanbul 
gibi büyük şehirler için nazarı itibara alınmıştır. 
Meselâ İstanbul'da 10 banka varsa mükellef 
mevduatını bunlara dağıtır vergiden kurtulur. 
Ama Sivas'da, Erzurum'da bir veya iki banka 
vardır, oradaki mükellefin ancak 500 lira iradı 
vardır, vergiye tabidir, fakat diğer taraftaki 
50 bin lira iradı olan mükellef parasını muhtelif 
'bankalara dağıtmak suretiyle vergiden kurtu
lur. Bunda teadül yoktur. Şimdi bütün bu ma
ruzatımı toplıyarak iki teklif veriyorum. Birin
cisi şudur : 

23 ncü maddenin birinci fıkrasının sonuna 
şu ibarenin eklenmesini teklif ediyorum : 

Ancak bunlar verginin nispetinin tâyininde 
nazarı itibara alınır. 

Arzettiğim gibi bu suretle hem prensiplere 
yalklaşmış oluruz ve hem de teadülü temine gay
ret etmiş oluruz. 

İkincisi de, 200 liranın bin liraya çıkarılma
sını teklif ediyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
ben 'komisyondan, tatbikat bakımından lüzumlu 
gördüğüm üç noktanın tavzihini rica edeceğim. 
Bu noktalar şunlardır : 

1. Mevduat kelimesinden, kanunun ruh ve 
esaslarını nazara alarak, dahilî ve haricî mev
duat mânasını mutlak olarak anlıyorum. Böyle 
midir? 

2. İkinci fıkrada mevduat ve hususi ala
caklar mukabilinde deniliyor. Malûmu âlileridir 
fei; bizde ödünç Para Verme Kanunu ve tadili 
var. Bir, Bankalar Kanunu var iki. Hususi ala
cak tâbiri ise çok geniş, borçlunun aleyhinde 
istihsal ettiğiniz ilâmla bu vaziyete düşebilirsi
niz. Borçlar Kanunu ve muhtelif mevzuatımı-

.1949 0 : 2 
zm zaruretleriyle keza. Buradalki hususi alacak
lar tâbirindeki kasıt ödünç Para Verme Kanu
nuna müsteniden ödünç verenlerin ve banker
lerin alacağı mıdır? 

Arkadaşımın bunu tavzih etmesini rica ede
rim. Aksi 'halde suitcfehhüme müsait hâdiseler
le karşılanabilir. 

3 ncüsü; 2 nci fıkrada parantez içinde «mü
essese» tâbiri vardır. Baştaki mevduatı, Banka
lar Kanunundaki tarifatı dâhilinde, ıstılah ola
rak alıyorsak parantez içindeki müessese tâbiri 
de hususi şahıslar ve işletmeler değil, Banka
lar Kanununa göre teşekkül etmiş olan şirket, 
yani hükmî şahsiyeti haiz müesseseler olarak 
anlamak mümkün. Arkadaşım bu noktayı da 

lütfen izah buyursunlar. 
Mâruzâtıma son vermeden evvel bir iki ar

kadaşımızın da temas ettiği bir mevzuu, izah
ları sırasında aşağıdaki noktalardan da tenvir 
buyurmalarını rica edeceğim. 

Bendeniz şahsan menkul sermayeden vergi al
manın bir yolunun bulunması zaruretine, lü
zumuna ve adaletine katiyetle kaani bulunuyo
rum. Fakat en son olarak bu hususta tecrübeler 
yapılan Fransa'da bir etüdü çıktı, son Fransa 
bütçesi müzakereleri sırasında. Fransızlar gör
düler ki, Devlet tahvillerine bahşedilen muafi
yetler ve menkul sermayelere konulan vergiler 
yüzünden bankalardan, tesisatını ıslah etme, iş
letme sermayesini artırma, hulâsa rasyoneller-
tirme ve maliyeti düşürme bakımından ihtiyaç 
olan sermayeyi ticcari, zirai, sınai müesseseleri 
kâfi derecede bulup muafiyetlerini düşüreme
mekte ve hayat pahalılığı ve malların pahalı ol
masının sebeplerinden birisi olmaktadır. Zan
nediyorum, Şuman'ın son irat ettiği nutukta da 
buna ait tafsilât mevcuttur. Komisyonu teşkil 
eden arkadaşlarımızın bu nokta üzerinde durdu
ğunu zannediyorum, bu mahzur karşısında bâzı 
memleketlerde tutulmuş olan yol, şimdi huzu
runuzda tavzih edecek vaziyette değilim, zan
nediyorum ki, İsviçre'de ve diğer bir iki memle
kette bulunmuş olan yol muafiyet haddi tesisi 
ve bu sayede Devlet tahvillerinin yanıbaşmda 
bankalara da mevduatın teşvikidir. 200 liranın 
kaç liranın faizi olduğu, birçok dul ve yetimlerin 
bu tarzda mevduatlarının geliri ile yaşamakta ol
dukları ve nihayet bütün tasarrufları Devlet tah
viline sevketmekte mevcut çeşitli mahzurları na
zara alırsak bence bu muafivet miktarını kıv 
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metli arkadaşımın teklifi gibi bin lira değil, as
gari hayat seviyesi diye kabul ettiğimiz nispete 
çıkarmış olmamız doğru olabilir. Bu yol tatbika
tın gösterdiği mahzurları da tadil edebilir. Maa-
mafi bir takrir vermiyorum, bir mütalâa ola
rak arzediyorum. Sadece Komisyon esbabı muci-
besi hakkında izahat rica ediyorum. Ve tasarının 
en mühim maddelerinden biri olması itibariyle 
arkadaşlarımın Komisyonlarında lâyık olduğa 
alâka ile incelemiş olacaklarında da şüphe etmi
yorum. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Efendim; geçen günkü konuşmaları
mız sırasında faiz haddini bu miktar üzerinden 
hangi hesapla tesbit ettiğimizi izah ve ilâveten 
şunu da arzetmiştim. 

Bîr kere Hükümetin teklifinde mevduat faiz
lerinin vergiden istisnası yolunda bir hüküm 
yoktu, saniyen diğer memleketlerin aşağı yukarı 
hemen hepsinde mevduat faizlerinin Gelir Ver
gisinden istisnası hususunda bir hüküm yoktur. 
Fakat Komisyonunuz diğer bâzı noktalarda ol
duğu gibi bu noktalar üzerinde memleketin hu
susiyetini göz önünde tutarak bilhassa büyük 
kütle üzerinde gelişmekte ve seneden seneye art
makta olan tasarruf terbiyesinin gelişme imkânını 
kolaylaştırmak ve buna zorluk çıkarmamak mak-
sadiyle bu hususta bir istisnaiyet kabul etmeyi 
uygun görmüştür. Bu meseleyi bir tâli komisyon 
tetkik etti ve hattâ arkadaşlar bankalar nezdinde 
tetkikat yaptı. 

Şimdi arkadaşlarıma tekrar edeyim ki, ban-
kalarımızdaki ticari hesabı carilerin haricindeki 
mevduat sahiplerinin bir hesaba göre % 96,5 b:r 
hesaba göre de % 97,5 beş bîn liradan aşağı 
mevduat sahibidir. Biz 5 000 liraya kadar olan 
tasarruf hesaplarını bu vergiden muaf tuüryo-
ruz ve bunun haricindeki hesabı tasarruf hesabı 
sayıyoruz. Ve tasarruf hesabı addettiğimiz mik
tar üzerindeki hesapların bir Gelir Vergisine 
tâbi tutulmasının uygun olacağı kanaatine var
mış bulunuyoruz. 

Şurasını derhal arzedeyim ki, bu faizlerin 
vergisi mevduat hesaplarından bankanın tevkif 
etmesi suretiyle alınacaktır. Tıpkı bugünkü 
banka faizlerinden kesilmekte olan Muamele ver
gileri gibi. Yani bugün tasarruf hesaplarına faiz 
verilirken bir de Muamele Vergisi kesilmiyor 
mu? Bunu banka kesip Maliyeye yatırmıyor 
mu? Tıpkı aynı şekilde 5 000 liradan fazla mev-
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duat için Gelir Vergisi, banka faizi tediye eder
ken veyahut hesaba geçirilirken ayrılacak, 
banka bunu tevkif edecek Maliyeye yatıracak
tır. Bunun mükellefle başka bir alâkası olmı-
yacaktur. Şimdi arkadaşlarımızm iki fikri, iki 
teklifi var. 

Bir kısım arkadaşımız buyuruyor ki, Şahin 
Lâçin arkadaşımızdır, daha ziyade, mevduat 
faizleri ne olursa olsun, vergiden tamamen is
tisna edelim. Takdir sizindir, arkadaşlar. Yal
nız derhal arzedeyim ki, bu bizim elimizdeki 
bir hesaba göre bu beş bin liradan yuka
rı olan mevduatın yekûnu her halde meselâ 
250 milyon liralık mevduat yekûnu arasında 
yüz milyonu aşmaktadır. Mevduat sahipleri 
adedi itibariyle nispet % 2, 5, ilâ % 3 arasında 
olmakla beraber mevduat miktarı bakımından 
nispet aşağı yukarı % 40 arasındadır. Yani yüz 
milyonları aşmaktadır. 

Şimdi, siz dersiniz ki, biz işçinin ücretinden 
asgari geçim haddinden sonra vergi alacağız, 
gayrimenkul kirasından vergi alacağız, 
ama, bankaya yüz bin lira yatırmış bir adamm 
mevduatından vergi almıyacağız. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Yağma yok. 

G. K. S. MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Tak
dir sizindir. Ama, bizim size teklif ettiğimiz şey 
sosyal adaletin icabına uygun olarak, bütün 
dünyada olduğu gibi, faizi vergiye tâbi olmak
tır. 

Şimdi efendim, bunu genişletelim, peki ge
nişletelim, ne kadar genişletelim? Bir arkada
şımız istisna edilecek faiz miktarını 1 000 li-
liraya, diğer bir arkadaşımız da 2 500 liraya 
çıkaralım diyorlar. 

Şimdi bunu bizim hesabımıza göre 1 000 li
raya çıkardınız mı, en aşağı 25 000 liralık mev
duatın faizi vergiden müstesna olacaktır, he
le bunu 2 500 e çıkardığınız takdirde 70 000 li
ralık mevduatın faizi vergiden muaf olacaktır. 

Biz hesabı söyledik. Siz işçilerin ve saire-
nin bu vergiden muaf olmaması yanında, bunların 
muaf olmasını istiyorsanız, yapalım. Bizim he~ 
sabimiz budur, takdir sizindir. 

Bu noktada konuşacağım bundan ibarettir. 
Daha rakam emrederseniz, istediğiniz kadar 

| rakam arzedebilirim. 
J Şimdi geliyorum ikinci meseleye; 

Efendim muhtelif bankalara verilen para-
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miarm faizlerini toplıyalım mı? 

Şimdi arkadadaşlar, bir istisnaiyet haddi 
kabul edeceksiniz, şu vaziyet karşısında kala
caksınız, farz buyurun, Ziraat Bankası bu is
tisnaiyet haddi dâhilinde faizden vergi kesmi-
yecek. Ama bu mevduat sahibinin başka bir 
bankada hesabı bulunsa faiz miktarı istisna 
haddini geçebileceğine göre banka ne yapacak? 
Vergi kesecek mi, kesmiyecek mi? Yoksa ban
ka müşterisini çağıracak o mevduat sahibine, 
senin başka bankada hesabı carin var mı diye 
soracak, ve tahkikat mı yapacak? Bunun gibi 
başka bir banka da diğer bir mevduat sahibini 
çağıracak, başka yerde mevduatın var mı, bun
dan faiz alıyor musun diye soracak. Müşteri 
de hesap vermeye çalışacak, rica ederim, bunun 
altından nasıl çıkarsınız? 

Biz diyoruz ki birkaç bankaya para taksim 
etmek suretiyle 200 liradan yukarıya faizi ka
bartmak lâzımgelirse, işin icabı buna muvafakat 
etmemiz lâzımdır. Bu resmen kaçakçılığa yol 
açmak değil, bile bile toplanırsa 200 liradan 
yukarı bir kısım faizi vergisiz bırakmak de
mektir. Her banka faiz hesap ederken, faiz sa
hibini çağırsın; vardı, yoktu münakaşa etsin, 
ondan sonra vergi kesip kesmemek meselesi mev-
zuubahis edilsin. Böyle bir işin içinden banka
lar çıkamaz. Ya memleketin şartları diye böyle 
bir muafiyet haddi kabul edeceksiniz, o takdir
de muhtelif bankalara verilmiş olsa bile bunları 
nazarı itibara almıyacaksınız ya istisna kabul 
etmiyeceksiniz. Bu işin zaruretidir. Veyahut da 
100 bin lirası olan insanların aldığı faizlere 
vergi koymıyacaksınız. Bu üçünün hangisini is
terseniz yapın, taksim meselesi için başka çare 
yoktur. Bunu, had kabul ettiğiniz takdirde, ka
bul buyurmanızı hassaten rica ediyorum aksi 
takdirde işlemez bu yol. 

Esham ve tahvilât hakkında Sayın Tigrel'in 
noktai nazarına gelince; benim anladığıma gö
re Sayın Tigrel buyuruyorlar ki, Devlet esham 
ve tahvilâtına verilen faizler hiçbir vergiye tâ
bi olmıyacaktır, diye kanunda hüküm vardır. 
Bunu kabul edelim vergiye tâbi tutmıyalım. 
Ama, diyorlar, Devlet esham ve tahvilâtından 
bir adam 3 bin lira faiz aldı. Bu üç bin liranın 
faizini diğer gelirlerine ilâve etsin ve vergisinin 
nispeti muayyen bir miktardan sonra % 15 
yerine 20, 22, 25 e 30 a çıksın arzu ettikleri bu
dur değil mi efendim. 
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Şimdi soruyorum, siz Devlet tahvilleri hiç

bir vergi ile mükellef olmıyacak dediniz mi bu 
Devlet tahvillerinden gelecek geliri asıl geliri
ne ilâve edince ne olacaktır nispeti artıracak ve 
vergi ile mükellefin bu yüzden vergisi artmı-
yacak mı? Bu Devlet tahvilinden aldığı faizin 
vergiye tâbi olmaması hususundaki esasa mu
halif olmaz mı? Bu vergi farkını almaya hak
kınız yoktur. Bu, kanuna ve bu esham ve tah
vilâtı satarken Devletin verdiği söze aykırıdır. 
Bunu prensipe, esasa ve va'dimize uygun göre
meyiz. 

Şimdi, Kurdoğlu arkadaşımın alzularma ge
liyorum : Mevduat tâbiri banka mevduatıdır. 
Bunda ihtilâf var mı? 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Hayır, ih
tilâf yok. Mevduat dâhilde ve hariçteki mev
duat tâbiridir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Gayet tabiî. Türkiye'de 
yerleşmiş olanların dışardaki geliri de vergiye 
tâbi olduğuna göre aynı tâbir içine girer. 

Alacak tâbiri umumidir. Her gelir sahibinin 
alacağı faiz, vergi matrahıdır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Bey, 
müsaadenizle, sualimi tavzih edeyim: 

Şimdi; hususi bir alacaklı, usulü veçhile icra-
raya gider ve alacağı tahsil ettirir. 

Bu maddeye girmiş olan hükümler bunlara da
mı şâmil yoksa. Kastı ticaretle yapılmış muame
lelere, ödünç Para Verme Kanununa göre yapıl
mış itirazlara mı mâtufdur?. Hayır her hususi 
alacak derseniz; farz ediniz ki, bir arkadaş öte
kisine 300 lira ikraz etti ve senet aldı. Siz bunu 
bu muameleye de teşmil ederseniz bu hükmün ka
biliyeti tatbikıyesi zorlaşır, meselâ, faiz 
senette görülmez ve şu kadar lirayı falandan fa
izsiz olarak aldım diyecekler bir takım şikâyetler, 
iddialar, ihbarlar çoğalır. Eğer komisyon bunu 
borç verme durumunda bulunan ve kanunun istik-
razcı dediği adamlar mânasına almışsa matrahı 
tâyin daha kolaylaşır. 

Maksadım komisyonun kasdinin belirmesine 
hizmettir. Parantez içindeki müessese kelimesin
den anladığım mânâ da sadece bankalardır. Yani 
şahıslar değildir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Şimdi efendim, parantez 
içindeki cümledeki mevduat bankadaki mevduat
tır. Hususi alacaklarda bu kaidenin kaçakçılık ol-
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maksızm kabiliyeti tatbikıyesi var mıdır? Yok 
mudur?. Meselesini burada münakaşa etmek doğ
ru değildir. Çünkü bütün vergilerin bir kaçamak 
yolu bulunabilir. Tasavvur buyururmusunuz ki, 
hu kanunla vergi kaçakçılığı ortadan kalkacak
tır?. Vergi kaçakçılığının önüne set çekmeye im
kân yoktur, çekilemez. 

Bir kimse ikraz hakkındaki Kanuna tâbi ol
maksızın bir ticarethaneye bir defada 100 000 
lira ikraz etse ve 10 000 lira da faiz alsa ve tica-
rethanin defterinde bu 10 000 lira faiz görülse, 
bundan vergi almıyacak mıyız?. Vergi alacağız. 
Ama faiz küçük miktarda olursa, senede borç 
miktarına ilâve edilir. Bu da mümkün. Hilelile
rin yolu bulundu mu hileyi yapacak olan ya
par. Ama biz herkesi aslen dürüst olarak kabul 
ediyoruz, dürüst olmaları esastır. Ve nihayet 
imkânlar nispetinde hilelerin teslbit edilmesini 
de ka'bul ediyoruz. Hu imkânlar nispetinde ge
lir ,matrah tesbit ettiğimiz zaman, vergiden is
tisnasını da kaimi etmiyoruz; vergiye tâbi tutu
yoruz. Ve bu suretle hususi alacakları umumi 
mahiyette bir alacak telâkki ediyoruz. Bilmem 
arkadaşımızın suallerini cevaplandırabildim mi? 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Efen
d i m ; 100'bin lirası olan bir kimsenin bu hesap
tan alacağı faizden 'bahsederken bunun çok 
yüksek olacağını ve bundan da behemaha) Ge
lir Vergisi alınması lâzımgekliğini ifade buyur
dunuz. 

Fakat, ikinci fıkrada, mütaaddit, muhtelif 
müesseselere verilen paralardan beş bin liraya 
kadar olanlarının 200 lira faizinin bu vergiden 
muaf olduğu işaret ediliyor. 

Şimdi; yüz bin lirası olan 'bir kimse toptan 
bir faiz aldığı zaman Gelir Vergisi ödüyor. Fa
kat bunu, demin de arzettiğim gibi, mevduat 
sahibini beş nüfuslu olarak kabul edersek, bun
lar beşer bin lirayı muhtelif bankalara vermek 
suretiyle 25 ıbin lira yatırsalar, ve bunu 4 ban
kaya verseler 100 000 lirayı Gelir Vergisinden mu
af tutuyorsunuz. Arada bir tezat var gibi geli
yor. Bunu nasıl halledeceksiniz? 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) —Efendim, Lâçin arkadaşı
ma demin de arzettim, eğer bir muafiyet kabul ede
cekseniz, böyle bir muafiyet 'kabul edeceksek 
'bunu yapmaya mecburuz. 

Size sorarım, bir bankacısınız, bir mevduatın 
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vergisini stopaj suretiyle tevkif edeceksiniz, bu
nun bütün diğer bankalardaki mevduatını faiz 
ve hesaplarını nazarı itibara alacağım derseniz 
buna nasıl imkân 'bulabilirsiniz? Mevduat sahi
binin diğer bankalardaki mevduatını nereden 
tahkik edeceksiniz? öğrenilebilir mi, imkân var 
•mı, bunun altından kalkabilir miyiz.' 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) - - İşte 
'ben de bunun için istisna edilmesini istiyorum, 
çünkü tatbik şekli yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Yüz bin lirası olan, beş nüfuslu bir aile sa
hibi beş bankaya gidip parasını aile efradına ve 
'bankalara ayrı ayrı taksim edebilir ihtimali ile 
bütün faizleri vergiden istisna doğru olur mu? 
kaldı ki, paranın böyle bir taksimi de gayrita-
biîdir. Nihayet 'ben size, 'bu muafiyetin esbabı 
mueibesini izah ettim. Hükümet tasarısında bu 
istisna yok. Prensip itibariyle, umumi kaide 
olarak da istisnaiyet mevcut değildir. Biz bunu 
tasarrufu teşvik için, himaye için koyuyoruz. 
Münhasıran 5 000 liraya kadar tasarrufu olan 
tasarruf sahiplerini korumak için koyuyoruz. 

Meclis Heyeti Umumiyesi bütün banka mev
duat hesaplarından vergi almıyalım; herkes 
bankaya parasını versin, bin olsun, iki bin ol
sun, beş ıbin olsun, ne kadar olursa olsun faiz 
alsın ve biz !bu faizden vergi almıyalım; derse 
bu sizin takdiriniz olur. Biz buna razı değiliz. 
Bu şekil, diğer memleketlerdeki tatbikata uy
gun değildir, prensiplere uygun değildir ve bi
zim ka'bul ettiğimiz şekil memleketin hususi 
şartı nazara alınarak kabul edilmiş bir şekildir, 
bunun başka bir çıkar yolu da yoktur. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Türk vatan
daşı olup da memleket haricinde mevduatı olan
ların bir faiz almaları mümkündür ve icabeder. 
Hal böyle olunca, Gelir Vergisine tâbi olan şah
sın ifadesi; benim İsviçre'de şu şekilde param 
vardır, diye ifadesi esas olmak lâzımdır. Vergi 
tatbik eden müessese sıfatiyle, biz başka mem
leketlerdeki mevduatın bize bildirilmesini istiye-
miyeceğimiz esası karşısında, vatandaşların mem
leket haricindeki mevduat ve gelirleri, yalnız be
yana dayanacak ve vergi matrahına girmiyeeek-
tir. Bu husustaki kanaatinizi de rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Yani Sayın Ahmet Oğuz 
arkadaşım, bu işte tatbikat meselesini bu-
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tün teferruatı ile konuşmak mümkün olduğu ka
naatinde misiniz? İsviçre'de bir adamın parası 
varsa, İsviçre'den soramazsınız ama, kaçakçılık 
ettiğine, gelmiş banka hesabı carisini bularak 
kani olursam vergi almıyalım mı? Ecnebi 
memleketteki kazançlardan vergi vermek esasım 
yalnız banka mevduatına münhasır olarak müta
lâa edebilir mi? Memleketin haricinde herhangi 
bir suretle, herhangi bir kazancı olan bir in
sanın bu kazancını bulmak için de, evvelâ, o 
adamın beyanına müracaat edeceksiniz, Ve bu
nu başka memlekette değil burada tetkik edece
ğinize göre burada mükellefin beyanı hilâfına 
elinize delil geçerse fazlayı da vergilendireceksi
niz. Bunun başka yolu var mıdır? Yani mevduat 
için başka, diğer kazançlar için başka türlü olmaz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bir sual; 
efendim, yeni binaların inşasını teşvik için çıka
rılan kanunda on senelik muafiyet vardır. Bu 
yeni binalar, Müdafaa ve buhran Vergilerinden 
muaftır. Böyle olduğu halde kanun tasarısında 
bu binaların gelir nispetleri ona göre taayyün 
eder ve o muafiyet miktarı tenzil edilir, buyurdu
lar, esham ve tahvilâttan bu verginin alınma
ması yoluna gidildiğine göre, ikisi de aynı ma
hiyettedir. Esham ve tahvilâtın vergi muaflığı 
hususi ve özel kanunlarına göredir dediniz, bu 
özel kanunlar, yeni bir tasarı olan Gelir Vergisi 
ile Büyük Millet Meclisini takyit edici mahiyette 
midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Esham ve tahvilâtın demin 
arzettiğim gibi toplam yekûnunu almak suretiy
le toplam yekûnunun fazlalaşması ile vergi nis
petinin artması, ona vergi mükellefiyeti yük
lemektir. ötekisi Bina Vergisi miktarınca mu
aftır. Bu kanunda Bina Vergisi Kanunu muaf
lığından ileri gidilmemiştir. Devlet esham ve 
tahvilâtından aldığınız faizi toplama koymak 
suretiyle vergi miktarında bir artış neticesine 
vardığımız takdirde o Devlet esham ve tahvilât 
faizi ve geliri dolayısiyle bir vergi ödenmiş olur. 
Bu ise Devlet esham ve tahvilâtı satarken vait 
ve taahhüt ettiğiniz istisnaiyeti ihlâl etmiş olmak
tan başka birşey değildir. Esham ve tahvilât 
hakkında kabul edilmiş olan muafiyetler ihlâl 
edilmemelidir. Ancak Devlet tahvilâtına ve
rilen bu muafiyetlere son vermek isterse, kon-
versiyon veya mubayaa suretiyle o tahvilâtı al
mak ve iptal etmek yoluna gidebilir. Bunun ha-
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ricinde her hangi bir şekilde muafiyetleri ihlâl, 
Meclisin kabul ettiği kanunlara itimadı selbeder. 
Takdir sizindir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüsane) 
— Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu münaka
şaya karışmak istemiyordum, fakat bâzı arka
daşlarımızın mevduat hakkındaki noktai nazar
larını gördükten sonra, ben de bu hususta biraz 
konuşmak için söz aldım. 

Münir Birsel arkadaşımız, umumi şekilde 
izahat verdiler bendeniz de bu komisyonda ça
lıştım, bu madde komisyonda müzakere edilir
ken, küçük tasarruf sahiplerini himaye etmek 
için beş bin liraya kadar bir had koyduk. Fa
kat bugün Bankalarda bulunan paraların bü
yük bir kısmı küçük hesaplara ait değildir. 
Bunlar büyük miktardaki paralardır. Şimdi 
bu büyük miktarları istisna edersek, Gelir Ver
gisi daraltıla daraltıla, yani çerçevesi kısaltıla 
kısaltıla âdeta Kazanç Vergisi mahiyetini alı
yor. Diğer bir ifade ile eğeı bu mevduatı istis
na ederseniz Gelir Vergisinin burada müzake
resine bile mahal ve lüzum kalmaz. Biliyorsu
nuz ki birçoklarının bütün serveti Bankaarda-
dır. Niçin bankalardadır? Bu hususta iki noktai 
nazar vardır. Biri Bankaya büyük miktarda: 
Meselâ 100 bin lira koydunuz mu, onun bir yıl
lık fazi ile bir senelik masrafınızı çıkarırsınız. 
Böylece, bankaya yatırıp paranızı aldığınız fa
izle oturduğunuz yerde yersiniz, ikincisi; Ban
kaya paranızı koydunuz mu, kimse sizin ne ka
dar paranız olduğunu bilmez. Benim bu husus
taki anlayışıma göre, büyük bir mevduat sahi
binin. aldığı faizden Gelir Vergisi vermekten 
ziyade, Bankada ne kadar parası olduğunu kim
senin bilmemesi gayesine matuftur. 

Şimdi diyorlar ki, Bankadaki mevduatı mal-
memurları bilirlerse Bankanın mahremyeti za
il olur. Bankadaki memurlar kimin ne kadar 
parası olduğunu biliyorlar. Mahremiyet Banka 
memurlarına raei olunca işte mahzur yok, mai-
memurlarma raei olunca mahzur var! Bundan 
kaçınmak için, daha ziyade gizlemek için bu 
mahzuru görüyorlar. Eski kaidedir, din ile para 
gizli olmalıdır. Bu kaideye nazaran çokları ban
kadaki parasının miktarını kimsenin bilmeme
sini ister! Bir nokta daha var: Bankada topla
nan paraları bugün tedavüldeki para- mktarı-
nı azaltmış, âdeta bir para buhrana yaratmıştır. 
görüyoruz ki, para azdır. Piyasada tedavi 
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hacmına nazaran, eşya fiyatına nazaran mevcut 
para azdır. Bu işten anlıyanlarm söylediklerine 
göre bizim bugün tedavüle çıkarılan bir mil
yar liranın enaz yarısı piyasada alış verişte 
kullanılmaktadır. Üst tarafı 100 bin, 200 bin, 
bir milyon halinde bankalarda toplanmıştır. 
Binaenaleyh, bu mevduat Gelir Vergisinden is
tisna edilirse herkes kaçmak için malını, 
mülkünü para yapacak, bankaya yatıracak ve 
bankadan alacağı faizle geçinmeye kalkışacaktır. 
Netice olarak arzediyorum, komisyonun kabul 
ettiği noktai nazar etrafiyle düşünülmüştür, 
etrafiyle münakaşa edilmiştir ve bankalardaki 
paraların mahremiyetini ve malmemuru ve mu
rakıplıklarının da riayet edeceklerine emin 
olarak, (Nasılki, banka memurları buna riayet 
ediyorlar) bu madde tanzim edilmiştir. Tekrar 
ediyorum, banka mevduatı faizlerinin Gelir Ver
gisinden hariç kalması, Gelir Vergisinin bir 
kaynağını daha kurutmak demektir. Netice 
olarak, komisyonun uzun münakaşalardan son
ra kabul ettiği bu maddenin aynen kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlarım, 23 ncü maddenin 2 numa
ralı bendine bendeniz de itiraz ediyorum. 

Söz almıyacaktım, fakat Sayın Sözcünün be
ni tatmin etmiyen beyanları karşısında söz 
almak zaruretini duydum. 

Arkadaşlar, bu iki numaralı bent, vatan
daşın, hakkını müsavat ve adalet esaslarına 
göre uygulamayı, ona göre vergi almak hede
fini güden Gelir Vergisi prensiplerine tama
men aykırıdır. Bir defa, Gelir Vergisi vtanda-
şm bir sene zarfında eline geçecek olan gelir, 
malûmunuz olan miktarlar üzerinden vergi al
ma hedefini istihdaf eder. Yani Gelir Vergisi 
Vatandaşın bir sene zarfında kendisinin veya 
çoluk çocuğunun asgari geçim haddinin tenzili 
suretiyle vergi tarheder. Ben; söz almış olan 
hatipleri ve onlara cevap veren Sayın Sözcüyü 
dinledikten sonra Kurdoğlu gibi bâzı arkadaş
larımın noktai nazarlarını terviç ediyorum. 

Bir defa 200 lira gibi bir gelir, tasavvur 
ediniz, hayatta hiç bir şeyi olmiyan bir kadın
cağız evini 20 bin liraya sattı, veya istimlâk 
ettiler. 20 bin lirasını bankaya vermiş, bunun 
geliri senede 1 400 • 1 500 lira kadar tutuyor, 

geçini, imkânını bu para ile sağlıyor. Şu halde 
sayın arkadaşlar, 200 lirasını indirdikten sonra 
1 200 - 1300 lirasından vergi ödemek mecburi
yetinde kalacaktır. Bu, o zavallı kadının müza
yakaya düşmesini kabul etmek demektir. Ka
nunun 23 ncü maddesinin iki numaralı bendi, 
bu adalet prensipinden, asgari geçim haddi mü
lâhazalarından uzaklaştırmış oluyor. 

Bankalardaki mevduat; bir milletin İktisa
di hayatını tanzim eden müesseselerin başında 
gelen müesseselerden biridir. Bir memlekette 
Banka adedi ne kadar çok olursa o memleket
te iktisadi düzen o nispette gelişir. Şu halde 
Bankalardaki faiz gelirinden 200 liradan fazla
sının Gelir Vergisine tâbi tutulması, mevduatın 
bir çok bankalara taksimini mucip olacaktır 
ve belki de mevduat sahipleri paralarını baş
ka yerlerde işletmek için çareler arayacaktır. 
Şuhalde bankalarımız, bu iktisadi müessesele
rimiz zarara uğrar, daha doğrusu mevduatsız 
kalır. 

Vatandaş, her bankada mevduat olarak du
ran iki yüz lirasının Gelir Vergisine tâbi tutul
duğunu görünce Türkiye'de kaç tane banka 
varsa o bankalara iki yüzer lira vermek sure
tiyle parasını tevzi etmek gibi bir külfete gire
cektir. Biz vatandaşı böyle külfetlere sokmayı 
ve vergiden kaçmak gibi yanlış yollara sapma
sına meydan bırakılmamasını istiyoruz. Vatan
daş kaç kuruşu varsa, ne artırabiliyorsa alnı 
açık olarak ve zahmetsizce gidip bir bankaya 
yatırmasını istiyoruz, vatandaşa kolaylık gös
teren bir zihniyet istiyoruz. 

Şu halde arkadaşlar; bu tertibe göre bir 
vatandaş 20 bankaya 200 er lira yatıracak ve 
bunun faizleri tamamiyle muaf olacak. Gelir 
Vergisinden bu şekilde affedeceğimiz bir vatan
daşa niçin bir bankaya yatırmak kolaylığı gös-
termiyorgunuz, ve bir bankaya yatırmasına mâ
ni oluyoruz. 

Efendim, sayın sözcü bunun yegâne mahzu
ru olarak, tam cümlesiyle söyliyemiyeceğim, fi
kir olarak arzediyorum, birçok bankalorm 
mevcut bulunduğunu, binaenaleyh mecmuunu 
ele alamıyacağımızı, bütün bankalarda ne ka
dar parası olduğunu öğrenemiyeceğimizi, bütün 
bankalardan sormak lâzımgeldiğini, bunun tah
kikinin imkânsız olduğunu söyledi ve arkadaş
larım da buna iştirak ettiler. 

Sayın arkadaşlar, Gelir ^Vergisinde vatan* 
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daşlarm birçok noktalarda sözüne, vicdanına 
havale ettiğimiz işler vardır. Bir vatandaşın bir 
sene zarf mda ne kadar geliri vardır! Bunun be
yanını o vatandaşın namusuna, vicdanına, dü
rüstlüğüne havale ediyoruz. Yani defter tut bir 
sene zarfında, bana hakikati söyle diyoruz. Şu 
halde sayın arkadaşlar, mevduat sahibi vatan
daşa sorduğumuz zaman durumu bildirmezse 
bu takdirde vaz 'edeceğimiz ağır hükümler ka
nuni müeyyidelere muhatap oluyor demektir. 
Niçin, faraza bir bakkalın, veya senede şu ka
dar ciro yapıyorum diye yalan söyliyen bir di
ğer bir mükellefin yalan söylemesine göz yu
mar gibi onun defterine, beyanına itimat eden 
hükümler koyarken ve itimat gösterirken niçin 
burada mevduat sahibine itimat etmiyoruz? Ya
lan söyliyen mevduat sahibi neticesinden kork
malıdır. Asıl olarak ona da itimat etmeliyiz. 

Hülâsa misal olarak söylediğim gibi hiçbir 
geliri olmıyan bir aile farzedelim. İhtiyardır, 
malûldür, ömrünün sonuna kadar biriktirdiği 
15 - 20 bin lirasının senelik faizi ile geçiniyor, 
beş nüfuslu bir ailedir. Bunun 200 lira indirile
rek vergiye tâbi tutmanıza mukabil bir bakkal
dan 1 200 lira gibi asgari geçim haddini tenzil 
ettikten sonra bakiyesinin Gelir Vergisine tâbi 
tutuyorsunuz! Bunda müsavat ve adalet var 
mıdır? Bu vatandaştan ancak 200 lira kırıyor
sunuz. Bu haksızlıktır. Arkadaşlar ben bunu 
büyük mevduat sahipleri için söylemiyorum, on
lardan istediğiniz kadar vergi alın, fakat kü
çük mevduat sahipleri için biraz daha münsifa-
ne davranalım. 

Ben tenzil edilecek miktarın (Kendi kanaa
time göre) 1 500 lira olarak kabul ediyorum. 

Sonra, ayrı ayrı bankalar diye, vatandaşla
rı yanlış bir yola sevketmeyi de doğru görmü
yorum. Ve bütün bankalardaki parasının ve faizi
nin nazara alınması için, bir takrir takdim edi
yorum. 

ÎHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Arkadaşlar; komisyonun çok Muhterem Başkanı 
ile anlaşamadığımdan dolayı mütessirim. Benîm 
teklifimin noktai hareketi içtimai adalettir. Ve 
esasen bu kanunun tedvin sebeplerinin başında 
da^şu içtimai adalet vardır. O itibarladır ki, elin
de yuzbinlerce liralık tahvilâtı bulunan kimsele
rin tamamen vergiden istisnasının doğru olamıya-
cağıaa kaniim.. Ama ne yapalım ki, biz kanunen 
bu ç&föe ve taahhflttt bulunarak kendilerine 
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söz vermişizdir. Şimdi müsaade edenenia o kanu
nun, o maddesini okuyayım. 

Dahilî İstikraz Akdine dair Kanun : 
Bu istikraz ihracına mütaallik her nevi ilân 

ve bunların kuponları, tediyelerine mütaallik ev
rak ve senetlerin, faiz ve ikramiyeleri, diğer mu
ameleler bu istikrazın tamamen itfasma kadar 
tamamen vergi ve resimden muaftır.». 

Arkadaşım bunu o nispetin tâyinini esas tu
tarsak dolayısdyle buna bir vergi yüklemiş oluyo
ruz. Halbuki vaziyet öyle değildir. Biz vergi nis
petini mükellefin kazancına ve hayat seviyesine 
göre tesbit etmekteyiz. Kaldı ki, arkadaşım Veh* 
bi Sarıdal'ın sordukları suale mukni eevap ver
mediler. Çünkü arkadaşımız dediler ki; siz yeni 
binaları 10 sene vergiden muaf tutuyorsunuz. Bu
na. rağmen toplama giriyor mu?. Girmiyor. Ve 
toplama girdiği için nispet yükseliyor. Sayın Baş
kana bu kısacık sözlerime kısa kısa cevap verme
lerini rica edeceğim. Nasıl ki, Bina Vergisi 10 se
ne müddetle vergiden muaf olduğu halde mükel
lefin diğer iratlarına zammedilmek suretiyle ver
gi nispeti yükseliyorsa ayni surette menkul hiz
metler kârın da vergi nispetinin tâyininde naza
ra alınması lâzımdır. 

Zira üzerinde ehemmiyetle durduğum, içti
mai adaleti bir dereceye kadar temine matuf ol
mak üzere bunun toplama girmesi zaruridir. 

İkinci fıkraya gelince: Arkadaşım, beş bin li
ra tasarruf mevduatına esas tuttuklarını ve onun 
üzerinde bu tasarruf mevduatından senelik ira
dın 200 liradan ibaret olacağım ileri sürdüler. 
Ben, bankacılık yaptığım zamanlarda, yani on 
on beş sene evvel küçük tasarruf için beş bin 
liralık bir had kabul edilmiş olduğunu hatırlı
yorum. Fakat iddia edebilirler -mi ki bundan 
10 - 15 sene evvelki paranın iştira kıymeti ile 
bugünkü kıymeti arasında fark yoktur. O gün
kü beş bin lira bugün en az yirmi bin liradır. 
îşte bütün bu mukayeseleri yaptıktan sonra bir 
karar vermeleri icabederdi. Hiç olmazsa bir 
köylüyü asgari bir maişet içinde yaşatabilecek 
bir haddi kabul etmek gerekir. Arkadaşlarımız 
bunun için 2 500 veya bin beş yüz lira gibi bir 
miktar teklif ettiler. Bendeniz bunları da çok 
görürüm. Ve bin liraya çıkarılmasını teklif edi
yorum, kabul etmelerini istirham ederim. 

Bir arkadaşımız da «mevduatı da vergiden istis
na edersek Gelir Vergisi kuşa döner, ben maddenin 
aynen kafbuiünü istiyorum» dedil«r. Şiadi bi-
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yonun bütün noktai nazarını bu beyanları île 
ifade etmişlerdir. 

Hakikaten başka bir çıkar yol yoktur. Ban
kalara yatırılan mevduatı, sene nihayetinde fai
zinden istisna edilecek haddi tâyin ederken, bir 
bankada parası olan her şahsın diğer bankalar
da da parası olup olmadığını aramak, bulmak ve 
kontrol etmeye imkân yoktur. Bu yolda başka 
bir çare de bulunamaz. Eğer muafiyet haddi ka
bul edecekseniz haddin bundan ibaret olması ga
yet mantıkidir, ve gayet doğrudur. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Bir sual. 
Deftere tâbi olan bir mükellefin doğru veya 

yanlış yazıp yazmadığını ne ile murakabe ediyor
sunuz ? Sonra Bankaya para yatıran bir mev
duat sahibinden beyanname alırsanız, gösterdiği 
miktarın hilafı sabit olursa ne yapacaksınız ? 
Koyacağınız hükümlerle bunun Önüne geçile
mez mi ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bunun bu işle ne alâkası 
var. 

Bir kere beyanname mevzuuna girip girmiye-
ceğini konuşmuyoruz. Beyannameye tâbi olan 
bir adamın muhasebesinde bir yanlışlık olursa 
nasıl meydana çıkacaktır, beyannameye tâbi ol-
mıyan bir adamın vergi kaçakçılığı olursa nasıl 
meydana çıkacaktır, bunların bu madde ile alâ
kasını görmüyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Efendim; 
ben sualimi su mânada arzettim; kontrol imkânı 
olmaz, dedi. Böyle bir vatandaşı beyannameye 

' tâbi tutacak bir hüküm korsak bunun önüne 
geçilemez mi ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşım; o zaman ban
kada parası olan küçük tasarruf hesabı sahip
lerine bütün müşkülâtı çıkarmış oluruz. 170 bin 
tane hesabı carinin beyannameye tâbi olması 
lâzımgelcecktir. Biz banka mevduatmdaki faiz
leri bankalardan tahsil ediyoruz. Eğer; buyur
duğunuz yola gidersek bütün mevduat sahipleri
ni beyanname vermeye sevk ederiz ki bunun 
müşkülâtını takdirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 
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rinci fıkra hakkında teklifim kafoul edilecek 
olursa bundan elde edilecek fazla gelir tasarruf 
mevduatını bin liraya çıkarmak suretiyle hâsıl 
olacak noksanlığı belâgan mabelâğ telâfi eder. 

İSMET EKER (Çorum) — Ben, konuşma
larda halledilmemiş mühim bir nokta gördüğüm 
için söz istedim. Bunun şekli hallini komisyon
dan rica edeceğim. 

200 liralık mevduat faizinin resülmalı 5 000 
liradır. Bu 'be§ bin lira beş defa mevduat sahibi 
tarafından başka başka bankalara tevdi edil
mek suretiyle 25 bin liraya çıkarılabiliyor. Şu 
halde faizi olan 200 liralık muafiyet daha yuka
rı miktara çıkarıldığı zaman bu imkân ne ile 
seübedilecektirf Bu defa aynı mevduat sahibi 
25 bin lirasını beş bankaya tevdi ettiği zaman 
bu (mevduatı bankalardan tahkik ve tetkik et
mek imkânı da olmadığına göre Bu, yüz bin li
ra olabilir. Yüz 'bin liradan nasıl bir muafiyet 
meydana gelmez. Binaenaleyh komisyon bunu 
önleyici bir tedbir alacak mı! Almıyaeaksa mu
hakkak bu, yüz bin liraya çıkacaktır. Meselâ 
'bugünkü muafiyet 'haddinde 25 bin liranın mu
af olması imkânı vardır. 100 e çıkardınız 1 000 
e çıkardınız.. Bu imkânlar ne ile selbçdilecek-
tir? Bunlar selbedilemedikçe vergi adaleti de
nilen şey ortadan kalkar. Bir işçinin üç beş li
rasını mükellefiyete tâbi tutarken diğerinin 100 
'bin lirasını ımuaf tutmak çok haksız bir iş olur. 
Arkadaşlar; İhsan Tigrel arkadaşımız bu hu
susi kanunlarla muaf olan tahvilât, faizlerinin 
de bu umumiyete ithal edilmesini teklif ediyor
lar zannediyorum. 

Bir defa hususi kanunların hükümleri umu
mi kanun hükümlerini takyit eder. Ancak Du
ralda hususi (hükümler kaldırılmıştır diye bir 
hüküm koymadıkça onu takyit edeceklerdir. 
Kaldırdığımızı kabul ettiğimiz zaman biliyorsu
nuz; Devlet Bütçesinin idaresinde en zaruri 
tedbir olarak Hazine 'muamelâtının itibar ve ge
nişliğini temin edecek karşılık ve elastikiyet de 
ortadan kalkar.. Binaenaleyh küçük tasarruflar 
için 5 bin resülmal ve 200 lira faiz muafiyeti kâ
fidir. Bunu yükseltirseniz -işin içinden çıkamaz
sınız arkadaşlar. . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, sayın İsmet Ekev 
arkadaşmıızin söylediği tamamen mantıki, tama
men doğru ve tamamen yerindedir. Bizim Komis-

Yüksek Başkanlığa 
8. .IV . 1949 

Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 23 ncû 
maddeye 3 neü fıkra olarak (mevduattan küçük 
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cari hesaplar için - miktarı ne olursa olsun - ta
hakkuk ettirilecek faizler) ibaresinin ilâvesini 
teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şahin Lâçin 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki 

ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim: 
«Ancak bunlar vergi nispetinin tâyininde 

nazara alınır» 
Diyarbakır Milletvekili 

thsan Hâmid Tigrel 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki 200 lira

nın 1 000 liraya çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Diyarbakır Milletvekili 
thsan Hâmid Tigrel 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 23 ncü 

maddenin 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekil
de tâdilen kabulünü arz ve teklif ederim: 

2. Mevduat ve hususi alacaklar mukabilin
de bir takvim yılında alman faizlerin 1 500 lira
ya kadar olan kısmı (muhtelif müesseselerden 
alman mevduat faizlerinin mecmuu nazara alı
nır.) 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

BAŞKAN — Evvelâ birinci fıkraya taallûk 
eden İhsan Hâmid Tigrel'in önergesini tekrar 
okutuyorum: 
(thsan Hâmid Tigrel'in birinci fıkraya dair 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... önerge dikkate alınmadı. 
Sonra mebdeden daha uzak olan, 1 500 hak

kındaki Kemal özçob'-n'm öne-gesi.. 
ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyan Karahisar) — Efen

dim, benimki vardır, tamamen istisna edilmesi 
hakkındadır, daha evvel benimki okunmak lâ
zımdır. Gelir Vergisinden muaf tutulmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Tamamen çıkarılması teklifi. 
Buyurun. 

(Şahin Lâçin'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Hiç alınmasın mahiyetindedir. 
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önergeyi dikkate alanlar... Almıyan... öner

ge dikkata alınmadı. 
Kemal özçoban'm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Dikkate alınmadı. 
(Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid Tigral'in. 

ikinci fıkraya dair önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Dikkate alanlar... Almıyanlar... 

Dikkate alınmadı. 
Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 
Demin oya sunulan tasarıya oy vermiyen 

var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Müteferrik İstisnalar 

Ücretlerde 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda 

yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edil
miştir : 

1. İki gözü kor, veya dilsiz, veya mefluç, ve
ya el ve ayaklarının ikisinden veya birinden mah
rum olan hizmet erbabının ücretleri; 

2. Ziraat ve orman mahsullerinin istihsalin
de bilfiil çalışan işçilerin ücretleri; 

3. ara ve su avcılığı işlerinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretleri; 

4. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan ma
denlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer 
bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltında, çalıştık
ları günlere ait ücretleri; 

5. Esnaf muaflığından faydalananlar ya
nında çalışan ve Ü8 yaşını doldurmamış veya 60 
yaşını doldurmuş olan hizmet erbabının ve iş sa-
susi fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apart-
hibinin eşinin ücretleri; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler hu
susi fertler tarafından evlerde bahçelerde apart
manlarda ve ticaret mahalli olmıyan sair yerr 
lerde orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, da
dılık, mürebbiyelik, bahçıvanlık, kapıcılık gibi 
hususi hizmetlerde çalıştırılanlardır); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki ensti
tülerde, ceza ve ıslah evlerinde, darülacezelerin 
atelyelerinde çalışan öğrencilere, mahkûm ve 
mevkuflara ve düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına iş yerinde bedava yemek 
vermek suretiyle temin olunan menfaatler (Bu 
yemeklerin iş veren tarafından hazırlatılması 
şartiyle); 
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9. AlelÛmum maden işletmelerinde ve fabri- | 

kalarda çalışan işçilere, ve hususi kanunlarına 
göre barındırılması gereken memurlarla müstah
demlere mesken tedariki ve bunların tenviri, tes
hini ve suyunun temini suretiyle sağlanan men
faatler; 

10. Hizmet erbabının toplu olarak iş yerle
rine gidip gelmelerini sağlamak maksadiyle iş 
verenler tarafından yapılan taşıma masrafları. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Bir 

kelime tashihini rica edeceğim. 
Birinci fıkrada (El ve ayaklarının birinden 

veya her ikisinden mahrum) olan diyor. El ve 
ayaklarının birinden mahrum olan muaf olunca 
ikisinden mahrum olan bitarikilevla muaf ola
caktır. Binaenaleyh ayrıca (İkisinden) demek 
fazladır. 

HULUSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
larım, Gelir Vergisinin dayandığı prensiplerden 
en kuvvetlisi, içtimai adaletin tesisi olmasına gö
re, bilhassa memleketin üzerinde kaide olarak 
durduğu kol ve bilek işçilerinin, çiftçilerin ya
nında çalışanların ve bunun gibi hepimize hizmet 
edenlerin ücretlerinin istisnası kısımlarını mu
hakkak ki, ele almak ve bu vatandaşların ya
şamak haklarında çok hassas davranmak lâzım-
gelmektedir. Komisyon, bendeniz de dâhil ol
duğum halde, bu meselelerle uzun uzadıya uğraş
mıştır. Yalnız tekliflerimden bâzıları kabul 
edilmiş olmakla beraber vuzuha ihtiyaç göste
ren bâzı kısımların izahını yapacak ve kabul edil-
miyen bâzı teklifjreimin de kabulünü rica edece
ğim. 

Binaeanelyh bu ifademe göre, iki istirhamım 
olacaktır. Birisi tekliflerim, ikincisi de açık
lanmasını istediğim kısımların tavzihi. 

îkinciı- 'bentte (Ziraat ve orman mahsullerinin 
istihsalinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri), zi
raat kaydiyle ne kastedildiği tamamiyle vazıh 
değildir. 

Gerekçe tetkik edildiği zaman, tarım namı 
altında toplanan orman ve veterineri de bura
daki ziraat kelimesinin ihtiva edip etmediği ilti
bas halindedir. Çünkü orman kaydı vardır, ve
teriner ve haralarda şu veya bu şekilde çalışan 
işçilerin bu hükme dâhil olup olmadığı meselesi 
şüpheyi daî bulunmaktadır. Tatbikatta bu nok
radan müşkülât çekileceğini sanıyorum. I 
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Binaenaleyh ziraat işçisi namı altında hayvan 

yetiştirme işinde çalıştırılan işçiler dâhil midir, 
değil midir, değilse bu hususta bir önerge tak
dim edeceğim. Orada hayvan yetiştirilmesinden 
çalışan işçilerin de bu istisnaya ithal edilmesi 
lâzımdır. Filhakika gerekçede bahis konusu olan 

4920 sayılı ve 1946 senesinde kabul edilen Kanun
da Orman İşletmelerindeki muafiyetten bahseden 
madde nazarı itibara alınmışsa o maddedeki açık 
sarahat ve yazılar burada bulunmadığı için tat
bikatta onun gerekçesiyle o madde mi nazara 
alınacaktır, yoksa orman mahsûllerinin istihsal
lerinde bilfiil çalışan işçilerin haklarının takdiri 
mutlak Maliye memurlarımıza mı kalacaktır? 
İleride fakir fukaranın ve bir çoklarının uğraş
masına mahal kalmamak için şimdi 4920 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinde «Orman işletme
lerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, ölçme, 
imal, yerine taşıma her türlü orman yolları ve 
köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, or
man temizleme ve kökleme odun kömür yapma 
ve taşıma gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan 
işçilerin gündelikleri her çeşit vergi ve resim
den muaftır» der. Bu orman istihsali kaydına 
tâbi midir? 

Bu vaziyete cevap verdikten sonra önerge
mi takdim edeceğim. 

İkinci mesele; dördüncü bentteki yeraltı 
işçisi. 

Dördüncü bentte : «Toprak altı işletmesi 
halinde bulunan madenlerde cevher istihsali 
ve bununla ilgili işlerde çalışanlar» deniyor. 

Toprak altında çalışanlar için Yüksek Mec
lisin iki sene evvel kabul ettiği 5109 sayılı Ka
nun, (Yer altı işçilerinin Kazanç, İktisadi Buh
ran, Muvazene ve Hava Kuvvetine yardım ver
gilerinden muaf olduğunu) kabul etmiştir. Bu 
kanun diğer komisyonlardan geçip de Maliye 
Komisyonuna gelince bu Komisyon gerekçeye 
çok mübim iki fıkm koymuştur. Bu aynen şu
dur ; 

A) İşinin toprak altı ve maden işletmesine 
ait olması, 

B) Cevher istihsali ve bununla ilgili bulun
ması..) 

Bu iş cevher istihsalini hazırlayıcı mahiyet
te olabileceği gibi tamamlayıcı, bütünleyici ma
hiyette de olabilir. 

Bu demektir ki, bir yerde maden işleteceği
miz vakit ilk kazmayı vuran başlayıcı, tamam-
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İayıcı bir de cevher kuyulardan, bacalardan 
çıktıktan sonra bunları asansörlere koyup da 
yukarı çıkaranlar da ve nihayet bunları yerine 
sevkedenler de dâhildir. Fakat Çalışma Komis
yonu bunu tahdidi olmamak, tadadi mahiyette 
olmak üzere, vuzuh bakımından (Bacalarda 
tahkim, tamir, tarama, temizlik, yol yapılması, 
kuyu kazılması..) demek suretiyle yer altı işçi
lerinin vaziyetini anlatmış, fakat Yüksek Mec
lisin kabul ettiği Maliye Komisyonunun demin 
arzettiğim gerekçesinde baştan nihayete kadar 
o işle ilgili olanları yer altı işçisi addetmiştir. 
Şu halde elde mevcut olan ve kabul «dilen 4 
ncü bentte bu şekli izah eden vaziyet iltibaslı 
ve biraz müphem olduğu için tatbikatta müş
külâta uğranılacaktır. «Toprak altı işletmesi 
halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve 
bununla ilgili diğer bütün işler» 

Bu ilgili meselesi, tâyini değil, takdiridir. 
Gerekçede vuzuh olmadığına göre temas ettiği 
4109 sayılı Kanunun gerekçesine gitmek lâzım
dır ki, şüphesiz memurlarımız için, büyük kül
fetler ve birçok tevillere yol açabilecektir. 
Onun için burada tadadi kaydiyle vazıı ka
nunun bu maddeyi bu şekilde kabulü halinde 
kastettiği mâna belirmiş olacaktır. Yarından 
sonra çıkacak müşküller komisyonun vereeeği 
izahatla kısmen halledilebilecektir. Bunu izah 
ettikleri takdirde ve bu şekilde kabul buyu-
rulduğu takdirde önergeye lüzum kalmıya-
eaktır. Yalnız burada yine ayrıldığımız bir nok
ta var. Çalışan işçilerin yer altında çalıştıkla
rı günlere ait olan yevmiyeleri; deniyor. Bura
da en mühim ve canlı nokta budur. Sayın arka
daşlar, yer altı işçileriyle birçoklarınız gibi 
ben de temas ettim, ne şartlar içinde çalıştık
larını gördüm, öyle işler vardır ki, yer altı 
işidir, yer altı işinin temadisidir. Demin ar-
zettiğim gibi dekovil üzerinde aşağıdan gelen 
kömürü aşağıdan alıp yukarıya çıkaran işçi
ler vardır. Bu gibiler pek çoktur. Kezalik bir
çok malzemeyi aşağıya götürenler vardır, te
mizleyiciler vardır. Bunlar sekiz saat orada kal
mazlar, dört beş saat kalırlar. Burada günler 
kaydı konmuştur. Halbuki, ileri sürülen yer al
tı işçileri kanunun gerekçesinde gündelik işçiler 
kaydı konmuştur ki, bunun içinde gün dâhildir. 
Burada gün deyince hangi gün kasediliyor. 
Arzettiğim gibi, sekiz saatin beş saati yer al
tında geçiyor. O halde bugün hangi gün? Bura

da gün müphem kalmıştır. Aynı zamanda yer 
altı işçiliği tâbirini bozmaktadır. Onun için ben
deniz daha vazıh olduğuna kendimce kanaat 
getirdiğim bir bent yazdım, onu takdim edece
ğim. Yüksek komisyonla aynı mevzu üzerinde 
mutabıkız ama vuzuha ihtiyacımız vardır. 

Bu bent hakkında da arzedeceğim budur, 
izah buyurdukları zaman takdim edeceğim tek-
lifde de bu görülecektir, daha vuzuha gideceğiz. 

Sayın arkadaşlar; toprak üstündeki çiftçi
leri zirai istihsali teşvik için, hattâ çok da
ha zengin olan çiftlik sahiplerini bile çalışmıya, 
memleketin iktisadi bünyesinde mühim âmil 
olan, ziraatin yanında aynı ehemmiyette, olan 
sınai imalâtın en büyük kudreti olan ağır sa
nayi işçilerini mühmel kılmıştır. 

İşte bugün îş Kanununun 158, Hıfzıssıhha 
Kanununun, buna müteferri olarak yapılmış 
olan zannederim 1556 sayılı İşçi Sağlığı hakkın
daki Nizamnamenin bâzı hükümleri ağır sanayi 
işçilerinin fazla çalışmasına mesağ verilmez. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanlığının hazırladığı ve Danıştayca kabul 
edilen bir tüzük vardır ki, orada konulan hü
kümler, izabe işleri, kurşun, arsenik, cam, taz
yik edilmiş havagazi ve mümasili işlerle demir, 
çelik işleri gibi, ağır işlerde çalışan işçileri 
günde 6 - 5 - 4 - 3 - 2 saat çalıştarmak esasına 
gitmiştir. 

Demir ve Çelik Fabrikasında bizzat gördüm, 
bir metre mesafedeki çeliği eriten yüksek hara
ret karşısında iskelet haline gelen ve memleke
tin hayatiyetini elinde tutan bir vatandaş bu 
istisnaya dâhil değildir. Buna hiçbir vakit 
yüksek vicdanınız razi olmıyacaktır. 

O halde yeraltı işçilerinin muaf tutulması 
hakkında Hükümetimizden gelerek Yüksek Mec
listen, çıkan 5109 sayılı Kanunun gerekçesinde 
yazılı bulunduğu gibi Çalışma Komisyonu bu
nun üzerinde uzun münakaşalar yaparak made-
let temini için buna ağır sanayi işçilerinin 
de ithalini düşündü. Fakat ağır sanayi tarif 
edilmedi ve ağır sanayi işçisinin de tavsifine im
kân bulunmadığı, fakat az zaman zarfında bu 
tasarının getirileceğimi o zamanın Sayın Baka
nı söylemiştir. Hâlâ o tasarı gelmemiştir, o hal
de kalmış ve unutulmuş gitmiştir. 

Ben yüksek Meclisten şunu rica edeceğim: 
af buyurun: Bir bent olarak gayet kısa bir şe
kilde € ağır sanayi işçilerinin bu işlerde çalıştık-
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l an zamanlara ait ücretler » diye bir fıkra ilâ
vesini ve fakat « bu iş ve işçiler hakkında kanun 
çıkıncaya kadar ağır sanayi iş ve işçilerini Ba
kanlar Kurulu tâyin ve tesbit eder » diyerek 
bunun tesbitine taallûk etmek suretiyle, bir 
adalet çerçevesi içerisinde, hakikaten vapurlar
da elinde kürek ve ateş başında bulunan, bir an 
arıza geçirdiği takdirde vapuru tehlike ile karşı 
karşıya bırakacak, büyük demir, çelik fabrika
larında çalışan bir işçi bir an tereddüt geçi
rirse koca fabrika uçabilecektir. Bu hususların 
nazarı itibara alınmasını çok yerinde bulacağı
nıza eminim. 

Sonra arkadaşlar, filhakika komisyonda da 
arzetmiştim, işçilik hayatında 7 - 8 yüz bine 
baliğ olan bu arkadaşlarımızın hemen de % 10 u 
nispetinde çocuk yaşta olanlar vardır. Ücretle
rinden Gelir Vergisi alınmamasını rica etmiş
tim. Fakat stopaja gittiği için, Hazinede de bir 
noksanlık meydana getirdiği için, alınması lâ
zımdır ve Hazinenin hak ve menfaatine uygun 
olarak alınması icabeder diye üzerinde fazla du
rulmadı. 

Esnaf muaflığından istifade edenlerin yanın
da beşinci bentte 18 yaşına kadar çocukların ve 
60 yaşından yukarı ihtiyarların Gelir Vergisin
den istisnası vardır. Bendeniz burada aynı vas
fı haiz ve belki sanayi alanında kalifiye işçiliğe 
doğru yürümüş olan ve daha ziyade himayeye 
muhtaç bulunan 18 yaşından aşağı çocukların 
da ve 60 yaşından yukarı ve sanatının son mer
halesine erişmiş olan ihtiyarların da bu Gelir 
Vergisinden istisna edilmesi çok yerinde olacak
tır. 

Bu suretle hem çocukların sıhhi durumu ko
runmuş olacak, hem de çocuklar sanata teşvik 
edilmiş bulunacaktır. Yaşı bir sembol ifade ede
cek kadar ilerlemiş vatandaşlara karşı da bir 
saygı olacaktır. 

Bir teklifim budur. Bir de yine okullardaki 
kurulmuş döner sermayeli müesseselerde çalı
şan öğrencilerin Gelir Vergisinden istisnası var
dır, evet ona aynen iştirak ediyorum. Yalnız ya
kında Yüksek Huzurunuza tasarısı geleceğini 
tahmin ettiğim kimsesiz, ; terkedilmiş çocuklar 
için «Bakanlıkça kurulacak müesseselere ve bü
yük şehirlerde yapılacak tesislere ve bunları ye
tiştirmek için kurulacak yetiştirme yurtlarına 
ve müesseselerine» diye bir cümlenin yedinci 
bendin içerisine alınmasını teklif ediyorum. 
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I Çünkü arzettiğim kanun tasarısı pek yakında 
I gelecektir. Nihayet onun da ihtiva etmiş olacağı 

bu hükmü, burada Gelir Vergisine de almak ye
rinde olur. Buna dair bir önerge hazırladım. 

Bu da sanat okulları ve bu mahiyetteki ens
titüler ceza ve ıslah evleri ve darülacezelerde ve 
çocuk yetiştirmek yurtlarında ve müesseselerin
de diyerek çalışan öğrencilerin muafiyetine da
irdir. Nihayet hepimizin bildiği mahkûmluk, 
mevkufluk, tutukluk şeklinde, tadilini rica edi
yorum. Benim arzedeceğim bunlardan ibarettir. 
Sayın komisyon sözcüsü ve Hükümet bu husus
ta izahat lütfederlerse memnun kalırım. Bu hu
sustaki önergelerimi takdim ediyorum. Takdir 
Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Bekir Kaleli. 
BEKlE KALELİ (Gazianteb) — Muhterem 

| arkadaşlar; biraz evvel de arzeylediğim üzere, 
Gelir Vergisi istisnalarını teşkil eden bu madde 
geniş bir görüşün mahsûlü olması itibariyle cid-
den memnunlukla karşılamıya değer. Bununla be
raber bu maddenin birinci bendi üzerinde dur
maya lâyık gördüğüm bir hususu yüksek huzu
runuzda tebarüz ettirmek istiyorum. Müsaadeniz
le evvelâ o bendi aynen okuyayım. 

«iki gözü kör veya dilsiz veya mefluç veya 
el ve ayaklarından ikisinden veya birisinden mah
rum olan hizmet erbabı». 

Görüldüğü üzere el ve ayaklarından birinden 
veya ikisinden mahrum olanlar şeklinde, bendin 
mefadı ıtlak ifade etmektedir. Halbuki bahsi ge
çen uzuvların sakatlığı dolayısiyle o uzuvlardan 
faydalanamıyacak ve onu kullanamıyacak du
rumda olanlar da vardır. Bu kabîl kimseler bu 
fıkranın mutlak ifadesi karşısında bu muafiyet
ten mahrum bir mevkie düşmüş oluyorlar. Zaten 
bu hükümden maksat bu uzuvlardan faydalana
mamak kaygusu olduğuna göre maluliyet veya 

I sakatlıktan doğma âkibet ve netice bir ve eşit olu
yor demektir. Bu mülâhazayla eğer yüksek pren-
sipinize mazhar olursa maksadı aydınlatıcı ve ta
mamlayıcı olması itibariyle bu uzuvlarından 
mahrum olmıyanlardan bu uzuvlarını kullanamı
yacak durumda bulunanların bu muafiyet şümu
lüne alınması şeklinde bir fıkra ilâvesini Yüksek 
Heyetinizden rica ediyorum. Bu hususta Kurut-
luoğlu arkadaşımla beraber hazırladığımız bir 
takririmiz vardır. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Efendim, 
I bendeniz, Komisyondan sadece vuzuhu temin 
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maksadiyle bir ricada bulunacağım. Bu her ne 
kadar tabiî görünürse de Toprak Kanunu esba
bı mucibesinde ve zabıtlarında arzedeceğim tâ
bir geçtiği için o tâbirin aynen alınmasında isa
bet görürüm. Ziraat kelimesi bağ, bahçe gibi 
meşguliyetleri de ihtiva etmektedir. Bu suretle 
alınırsa ilerde ihtilâfları da mucip olmaz. 

ikincisi; çiftçi mallarını korumak için mü-
taaddit bekçiler, mevcut kanuna göre istihdam 
edilen işçiler, deşteban dedikleri insanlar keza 
bu istisnalar arasında idi. Emsali ve saire gibi 
bir tâbir konmamış, acaba bunların tadat edil
memesinde ne gibi bir mülâhaza hâkim olmuş
tur? 

Ama ricam ziraat kelimesinin bağ, bahçe 
gibi meşguliyetleri de ihtiva ettiğidir. Ziraatin, 
veteriner, bağcılık, bahçecilik gibi bâzı zirai 
sanatları da muhit olması lâzımgelecektir 

RECAl GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, 
bendeniz de buna bir fıkra ilâvesini rica edece
ğim. ikinci bentde; «ziraat ve orman mahsul
lerinin istihsalinde bilfiil çalışan işçiler ücret
leri» deniyor. Geçen günkü konuşmalarda arzet-
tiğim gibi, sünger istihsali de deniz mahsulerin-
dendir. Sünger istihsal edenler de muaftır. An
cak sünger, istihsal edildikten sonra, imalâtha
nelere geliyor. Orada da ağır şerait içinde, yer 
altında çalışanlar kadar, müşkül şartlar altında 
çalışılmaktadır. Acaba bunlar da istisnaya dâ
hil midir, değil midir? Bu, bir. 

ikinci nokta da, tütün imalâtçılarıdır. Ma-
lûmuâliniz bin, üç bin, beş bin dönüm tütün ze-
riyatı yapan çiftçiler Gelir Vergisinden istisna 
ediliyor, tamamen muaf tutuluyor. Bir de bun
ların işçileri vardır. Bunların heyeti umumiye-
sini dul kadınlar teşkil eder. Bunların aldıkları 
paralarsa hiç mesabesindedir. Acaba bunların 
işledikleri de ziraat mahsulü olduğuna göre, 
bunlar da istisnaya giriyorlar mı? Eeğer arka
daşımız giriyor derse, hazırlamış olduğum öner
geyi vermeye lüzum kalmıyacaktır. Mamafih 
ben önergeyi şimdiden takdim ediyorum. 

Bir de şunu öğrenmek istiyorum: Yer altın
da çalışan maden işçilerine bu istisna teşmil edil
mektedir. Acaba Demir yollarının tünelleri için
de, onlar kadar müşkül şartlar altında çalışan 
amele ve işçiler de bu istisnaya dâhil midir, degil-
midir? Bunu da lütfetmelerini rica ediyorum. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
benden önce konuşan arkadaşlarımın bu 24 ncü 
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maddenin fıkralarına ait mülâhazalarına katıl
makla beraber kendilerinin temas etmedikleri 
bir noktayı da ayrıca arzetmek istiyorum. 

24 ncü maddenin 8 nci fıkrasında hizmet 
erbabı için yerinde ve iyi bir istisna kabul edil
miştir; hizmet erbabına iş yerinde bedava ye
mek vermek suretiyle temin olunan menfaatler 
Gelir Vergisinden müstesnadır, denilmiştir. An
cak hemen akabinde bir cümlei mûterıza içinde 
Bu yemeklerin iş veren tarafından hazırlatıl
ması şartiyle kaydı konulmuş bulunmaktadır. 
Bu hükme göre iş yerinde iş veren bu yemeği 
hazırlayıp temin edemediği için bu muayyen 
menfaati bir bedelle ödiyecek olursa, bu bedel 
vergiye tâbi olacak demektir. 

Bütün iş yerlerinde işçilere yemek hazırla
tılması iyi olur ve çok şayanı arzudur, ama 
bunun birçok iş yerinde iş verenler tarafından 
temin edilmesi imkânı mevcut olmıyabilir. Ve 
o takdirde muayyen bir yemek bedeli verilir. 
Yemek bedeli olarak belli miktarda, meselâ; 
öğle yemeği için 100 kuruş verildiği takdirde 
yine belli bir yemek menfaati temin olunmuş 
olacaktır, işçi aldığı 100 kuruşla öğle yemeğini 
sağlıyacaktır. Şimdi bu bir lira yemek bedeli 
mûterıza içindeki bu hükümle vergiye tâbi tu
tulmak isteniyor. Bendeniz, bu cümlei mûterı-
zanm kaldırılmasını, ve menfaatler kelimesin
den sonra; veyahut muayyen miktarda ödenen 
yemek bedelleri kaydının ilâve edilmesini rica 
ediyorum. 

Nitekim; bir iş veren, gerek İJevlet olsun, 
gerek hususi bir müessese olsun, mesken bedeli 
veya yakacak bedeli verirse vergiye tâbi değil
dir. Bunlar gibi yemek bedeli de vergiye tâbi 
olmamalıdır. 

Bu hususta bir önerge takdim ediyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

ŞAKlR UMA (Malatya) — Bu maddenin 
ikinci bendinde «Ziraat ve orman mahsullerinin 
istihsalinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri» de
niliyor. 

öteden beri ziraat denilince ekiciliği kas
tederiz. Şimdi bunun içerisinde, hayvan yetiş
tiricilerin istihdam etmekte oldukları çobanlar, 
seyisler ve diğer işçiler de dâhil telâkki edili
yor mu? Yani bunlar da bunun içerisinde dâ
hil midirler? Yahut ayrıca bir mûterıza ile bu
raya bunların sokulması imkânı yok mudur? 
Bunu rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim, bu 

maddenin birinci fıkrasında bedenî arazları olan 
bâzı kimselerin vergiden muafiyeti mevzuuba-
histir. Bunlar içinde «iki gözü kör, dilsiz, mef
luç, el ve ayağından birisi veya ikisi olmıyanlar» 
zikredilmiştir. 

Müsaade buyurursanız buraya bir iki grupun 
daha eklenmesini istirham ediyoruz. 

Bunlardan birisi, iki kulağı sağır olanlar
dır. tki kulağı sağır olan bir adamın iş bul
ması zor olduğu gibi, iş yapması da tabiatiyle 
zordur. îki gözü kör, dilsiz maddede yer aldığı
na göre sağır olan kimselerin de yer almasını 
istirham ediyorum. 

Sonra burada bir mefluç tâbiri var. Acaba 
zorlukla ayaklarını hareket ettiren ve çok da 
zahmet çeken ağır topallar bu mefluç içine dâ
hil midir? 

Dâhilse istirhamımız yoktur. Dâhil değilse 
ağır topalın iş bulmak ve iş yapmaktaki zor
luğu hesaplanarak onun da buraya ithalini is
tirham ediyoruz. 

Bir de buradaki arızalar yalnız bedenî ola
rak nazarı itibara alınmıştır. Bu tarzda çalı
şan arızalılar arasında zihnen geri olup da mu
ayyen bir iş yapabilen kimseler de vardır. Bun
lar «ebleh» denilen sınıftır. Bunlar çırak ola
bilirler, küçük bir iş yapabilirler, fakat zihni 
durumları o haldedir ki, çalıştıkları yerde daima 
sıkıntı çekerler, belki başlarına vurulur. 

Müsaade ederseniz istisna edilecek malûller 
arasında «ebleh» kelimesini ilâve ile bunlara da 
yer verelim. 

Bu istirhamla bir önerge de takdim ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon. 
MALÎYE BAKANT İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim, bu 5 nci bölüm sos
yal karakterleri birçok hükümleri ihtiva ediyor. 
Normal olarak Gelir Vergilerinde bu yolda istis
nalar yoktur. 

imdi evvelâ şu noktaya geliyorum; 
Birinci fıkrada « 2 gözü kör... 
Sayın Kaleli'nin ileri sürdüğü nokta i nazara 

Komisyonumuz da iştirak etmektedir bu husus
lar Komisyonda da mevzuubahs olmuştur. 

Nitekim sağırlar ve eblehler mevzuunda çok 
durulmuştur. Sayın Tezer Taşkıran'in istek
lerine cevap verirken arzedeceğim gibi, bir defa 
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vergi maddi hâdise olduğu için bunun maddi de
lillere istinat etmesi lâzımdır. Bu, bakımdan 
biz bu gibi mağdur halleri hesaba katmadık, 
Bir adamın kolu vardır, fakat onu kullanamaz, 
eblehtir, sağırdır ve saire, bütün bu hususların 
tesbiti çok güçtür. Komisyon bunun üzerinde 
çok durmuştur. Hattâ Doktor Adnan Adıvar ar
kadaşımız da sağırlığın tesbitinin çok güç ol
duğunu Komisyonda söylemişti. Bunun için bu
nu buraya ithal etmedik. Bugün de aynı kanaati 
taşımaktayız. Ağır topallar, (mefluç sesleri). 
Mefluç tâbiri nihayet topallığa girmez. Onu da 
hariç bırakıyoruz,. 

Sonra bâzı arkadaşlarım; Kurutluoğlu ve Hu
lusi Oral, ziraat ve orman mahsulleri işinde bil
fiil çalışan işçileri mevzuubahis ettiler. 

Arkadaşlar, 19 ncu maddede kabul buyurdu
ğunuz gibi zirai istisnalarla alâkalı ve irtibatlıdır. 
Burada orman diye ifade edilmiş olması belki 
hir iltibasa mahal veriyor. Halbuki «ziraat» de
nince hepsini içine alıyor meselâ 19 ncu madde
yi okuyorum : «Zirai faaliyet arazinin ekim, di
kim, bakını, ve yetiştirme yollariyle nebat or
man, hayvan ve hayvan mahsulleri istihsalini, 
yetiştiricileri tarafından muhafazasını, naklini 
ve bunların dükkân ve mağaza açılmaksızm sa
tılmasını ifade eder.» Binaenaleyh hayvan ye
tiştiricileri buraya dâhildir, orman da dâhildir. 
Fakat herhangi bir iltibasa mahal vermemek 
için bunu kaldırmak ve doğrudan doğruya 19 
ncu maddeye atıf yapmak suretiyle bir fıkra 
ilâvesini uygun görüyoruz. 

Hulusi Oral arkadaşım birkaç mesele mev
zuubahis ettiler bu arada ağır sanayi işçilerinin 
de bu muafiyetten istifade edebilmesi için, dör
düncü fıkrada : «Toprak işletmesi halinde bu
lunan madenlerde cevher istihsali ve bununla 
ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yer al
tında çalıştıkları günlere ait ücretleri» Cevher 
istihsali ve bununla ilgili olarak yer altında ça-
hşrpısı lâzımdır. 

Arkadaşlar, Gelir Vergisinin ana prensiple
rinde bu gibi istisnaların katiyen yer almaması 
lâzımdır. Bunların hepsi için bir istisna kabulü 
mümkün fakat Gelir Vergisi prensipleriyle ka
bili telif değildir. Hükümetin getirdiği ilk tasa
rıda böyle bir hüküm mevcut değildi. Bu mad
de komisyonda görüşülürken bâzı arkadaşlar 
yer altında çalışan maden işçilerinin yer altın
da çalıştıkları müddete ait ücretlerinin muafi-
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yetini teklif ettiler. Ba mevzu üzerinde uzun 
boylu konuştuk. Verginin prensiplerini bozucu 
olduğu, da ileri sürüldü. O vakit bendeniz bu 
sebeple aleyhte bulunmuştum. Fakat . heyeti 
umumiye temayülünü bu şekilde ifade etti. 
ve yeraltında çalışan işçilerin yeraltında çalış
tıkları zamana ait ücretlerini muaf tuttu. De
mek istiyorum ki, bunlar esasen prensiple ka
bili telif olan hükümler değildir. Bunları, işin 
bu mahiyetiyle tahdit etmek zarureti vardır. 
Eğer tevsii cihetine gideeek olursak derece dere
ce bütün ameleyi bunun içine sokmak neticesi 
hâsıl olur. Ben arkadaşandan rica edeceğim, 
bu dördüneü fıkrada çerçevelenen hudut dâhi
linde kalınması isabetli olur. Aksi takdirde me
selâ ağır sanayii mevzuu bahsettiler, ağır sa
nayiin tarifinde şimdi derpiş etmediğimiz bir 
sürü mevzular ortaya çıkabilir. Yani bu ba
kımdan tevsii hareket, bütün amelenin 
vergi dışında kahnasını intaç edebilir. 
Bu fıkra ile mevzu istisna, esasen an-
prensip Gelir Vergisiyle kabili telif olmamak
la beraber hem bu verginin bünyemize intibakı 
hem de - sosyal sahada vergiden prensip feda
kârlığı pahasına da olsa - daha ileriye gitmek 
arzumuz, bizi bu hükümleri koymak vaziyetine 
sokmuştur. 

Sonra, Hulusi Oral arkadaşım dedi ki; 5 nci 
fıkradaki esnaf muaflığından faydalananların 
yanlarında çalışan i§çi ücretlerindeki 18 yaşın
dan aşağı ve 60 yaşmdan yukarı istisnasını kü
çük sanayie de teşmil edelim. 

Arkadaşlar; bu hakikaten suüstimale yol 
açar. Bir imalâthane sahibi çalıştırdığı veya ça
lıştırmadığı, halde bu tarzda büyük ücretler ver
diğini söyliyerek kendi kararını pekâlâ düşüre
bilir. Bunun için bu istisnayı yalnız beyanna
meye tâbi olmıyan esnaf nezdinde çalışanlara 
hasretmek isabetli olur. Aksi takdirde bizim 
vergi tatbikatında birçok vergi suiistimallerine 
yol açmış olur. Bir müessese kârının mühim 
bir kısmını bu şekilde ücret olarak verir veya 
vermiş gibi gösterir, buaalar da vergiden muaf 
okluğu için müessese birçok kârını bu suretle 
vergi mevzuu dışına bırakmış olur. Bu itibarla 
tevsi yerinde olmaz. 

Bir arkadaşım, çoban ve seyislerin dâhil olup 
olmadığını sordular. Fıkra, şimdi arzettiğim şe
kilde formüle edileceğine göre bunlar da dâhil 
olacaktır. 
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I SAKİR UMA (Sivas) — 19 ncu maddeye 

atıf yapmak suretiyle dâhil olacağına göre me
sele yoktur. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK-
SAL (Devamla) — Evet, 19 ncu maddeye atıf 
suretiyle. 

Vehbi Sandal arkadaşımız 7 nci bentte, işçi
ye verilen yemek bedellerinin muafiyetini isti-

I yor. 
Kendileri daha çok salâhiyetle bilirler ki, 

dünyanın hiçbir yerinde bu tarzda bir istisna 
yoktur. Biz, sırf memleketimizin şartlarına uy
mak bıkımmdan kabul ettik : Dikkat buyurulur-
sa hâdise zaruretlerle mukayyettir, bu ayrıca 
para vermek demektir. O takdirde bir müessese 
pekâlâ on liraya çalıştırdığı bir adama beş lira 

I yemek veriyorum diye verir, beş lirasını da ver
giye tâbi tutar. Bu suiistimale yol açabilir. 

Biz bunu işverenin; yerinde diye birtakım 
kayıtlara bağladık. İşçiye verilecek yemek bir 
nevi ücretin artırılması veya indirilmesi mahi
yetinde değildir, ameleye mal sahibi tarafından 
yapılmış sosyal bir yardım şeklinde telâkki ettik. 
Bunu ilerde ticari kazançta da göreceğiz. Bu 
yemekler işçilerin ücretlerine dâhil edilmiyeceği 
gibi müessesenin masrafları arasında yer alacak
tır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — îş yerleri, 
mevzuata göre; Çalışma Bakanlığı ve Ekonomi 
Bakanlığının kontrolü altındadır. Mevzuata gö
re yemek bedeli belli olur. Nitekim yakacak be
deli, mesken bedeli belli olduğu gibi, zati âlinizin 
buyurduğu gibi, yemek bedelini de takdir eder
ler, bu suretle de vergi kaçakçılığı önlenmiş 
olur. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Yemek bedeli yemek olarak 

I ameleye verilirse vergiden hariç tutulacaktır. 
Yani ayni verilirse yemek mefhumu içine gire
cektir. Biz sosyal adaleti temin için prensipler
den ayrılmak zaruretini duyduk. Ayni vermezse 
verilen miktar ücret mefhumuna dâhil olur. 
Amele aldığı ücretle yer içer, yani muayyen ihti
yaçlarını temin eder. Biz burada sosyal bir dâV 

i vayı tahakkuk ettirmek bakımından aynen veri
len yemeği bununla alâkalı görmüyoruz, çünkü 
ücret bahsi ile ilgili değildir. 

BAŞKAN — Kufdoğlu'nun da bir «uali var
dı. 

— 2*7 — 



B : 68 11. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — Zaten 19 neu maddeye atıf 
yapıldığına göre buyurdukları dâhildir. 

BAŞKAN — Çiftçi malını korumada çalışan. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK 

SAL (Devamla) — Bunlar dâhil değildir, bizzat 
çiftçi olmadıkları için. 

BAŞKAN — Recai Güreli 'nin de sualleri var
dı. Sünger ve tütün imalâthanelerinde çalışan
lar. Kara ve su avcılığı işlerinde çalışan işçiler. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Bu da kara ve su avcılığın
daki muafiyetlere mütenazır olarak orada çalı
şan işçilerin ücretlerine taalûlk etmektedir. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — İmalâthaneler
de çalışan işçiler dâhil midir? Meselâ tütün 
imalâthanelerinde çalışan işçiler dâhil midir? 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Değildir. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Ziraatten ma-
dut olduğu için.. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Ziraatin hududunu aşıyor. 
Bilfarz Aııadalu'da tütün imalâthanelerinde 
tütün kırdırırlar, bunlar fabrika mahiyetinde 
olan işlerdir. Yani müstakil işlerde, zirai faa
liyetin devamı olmıyan işlerde muaf tutmuyo
ruz. 

BAŞKAN — Recai Güreli sormuştur; yer 
altı tâbirinde tünellerde çalışanlar da dâhil 
midir? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Dâhil değildir. Çünkü top
rak altında işletme halinde bulunan madenler
de diyor. 

BAŞKAN — Maden tüneli midir maksat? 
RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Hayır demir

yolu tüneli. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — Hayır dâhil değildir. 
Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Ve

rilen elbiseler ücrete dâhil olacak mıd]r? 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) — Elbiseler demirbaş mahiye
tinde olmak şartiyle yani yine ücreti azaltıcı 
mahiyette olmamak kaydiyle ve iade edilmek 
üzere, demirbaş olursa istisnaya giriyor. 

BAŞKAN — Muzaffer Akpınar'm burada 
ikisinden veya hirisinden tâbiri hakkında bir 
şeyi vardı. İkisinden kelimesi fazladır diyor. 
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MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Burada sarahati ihtiyar et
tik, birinden mahrum olan istisnaya girerse, 
ikisinden birden mahrum olan hiç şüphesiz ev-
leviyetle istisnaya girer. Bu cihet Komisyonda 
konuşuldu, fakat daha sarahatli olmasında da 
isabet görüldü. 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) - -
Efendim, zaten iksinden denilseydi, tek kol ve
ya tek bacağı olan vergiden istisna edilmezdi. 
iki ayağı olmıyan bir adamin bir ayağı zaten 
yoktur. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Eski Kazanç ve Buhran ver
gisi kanunlarında da aynı mahiyettedir, ora
dan aynen aldık. 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — İki 
gözü kör denildikten sonra bir gözü kör olan
lar istisna edilmiyor demektir. 

MALÎYYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Biz de bu maksatla tavzih 
için bunu maddeye koyduk. 

BAŞKAN — Bir gözü kör denildiğine göre 
maksat hâsıl oluyor. 

Şimdi söz istiyenlerden Mitat Sakaroğlu ve 
Recai Güreli arkadaşımız vardır. Yalnız vakit 
dardır, kısa olmasını rica ediyorum. 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Ar
kadaşlar iki kulağından sağır olanlar hiç şüp
he yoktur ki mutlaka dilsizlikle tevem olmamış 
olsun. Her iki tarafta aynıdır. Bunlar da mev-
zuubahis olacak olursa, fesyonel ki iki taraflı
dır, kulak iltihapları ve saire. 

Sonra mefluç tâbirinin mutlaka tavzih edil
mesi lâzımdır. Mefluç tâbirinde, en ufacık ada
le grupu felcinden tutunuz da bedenin bir yarı
sının felcine kadar muhtelif safhaları vardır. 
Bunların çeşitleri vardır, hiç çalışamayacaklar 
vardır ki bunlardan da iş beklenemez. Nasıl ki 
Yol Vergisi mükellefiyetinde olduğu gibi kabi
liyeti bedeniye talimatnamesine göre bunların 
dereceleri tesbit edilir. Yarın öbür gün hekim 
arkadaşa intikal etmiş bir hâdise karşısında ra
por istendiği zaman çalışabilir veya çalışamaz 
şeklinde bir mütalâa beyan edebilmesi için bu
nun da ona göre tasrih edilmesi lâzımdır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) .--
Bendeniz de bir noktaya temas edeceğim, dik
kat ettim, hiçbir arkadaş temas etmedi, belki 
yeri burası değil, diye. 
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Müteferrik istisnalar bahsi olan bu beşinci 

bölümde bir nokta unutulmuş gibi geliyor: Bu 
memlekette vatan ve millet uğruna canını feda 
etmiş insanlar vardır, onlara verilen çok cüzi 
paralardır. Ücretler bahsinde bu gibi ufak te
fek dul ve yetini maaşlarını düşünmemiz lâ
zımdır. 

Hiçbir memlekette bu şekilde muafiyet yok
tur şeklinde verilecek cevaba peşinen şu cevabı 
arzedeyim ki ; meselâ ingiltere'de ve galiba 
Mısır'da da, 30 seneyi doldurmuş olan bir me
mura kesintisiz olarak tekaüdiye verilir, tabiî 
ozaman muaf tutulmaz. Fakat bizde halen mer'i 
olan Emekli Kanunu olsun, yeni hazırlanan 
Emekli tasarısında olsun, maaşlar, muhakkak 
bir nispet dâhilinde, yüzde şu kadar vergi kesi
lerek verilir. 

BAŞKAN — Bunlar ücretler bahsine aittir, 
orada konuşursunuz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, sarahaten burada müteferrik ücretler 
vardır ve istisnaları burada yapılmaktadır, ben
denizin teklifi de istisnaya taallûk etmektedir. 
Bendeniz burada 10 ucu fıkradan sonra 11 nci 
fıkra olarak bir ilâve teklif ediyorum. Emekli 

, 1949 O : 2 
Kanunu da gelecek, orada da görüşeceğiz ama, 
ben burada da emekli, dul, yetim maaşı olarak 
cüzi bir şey alanların müstesna tutulmasını rica 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde her noktadan aydınlanmıştır. Görüş

me yeter, önergelerin oya konulmasını dilerim. 
İsparta 

Sait Koksal 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Yeterlik aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde konuşunca-
ya kadar saat 20 yi geçer. Müsaade ederseniz 
görüşmelere burada nihayet vereceğim. Sizin 
yeterlik aleyhinde gelecek Birleşimde konuşma 
hakkınızı mahfuz tutuyorum. 

Bâzı ilâçların Gümrük Vergisinden muafiyeti 
hakkındaki Kanun tasarısının, tasarıyı kabul et
mek suretiyle, 245 milletvekili oy vermiştir. Ret 
ve çekinser yoktur. Muamele tamamdır. Tasarı
nın kanunluğu 245 oyla kabul edilmiştir. 

Önümüzdeki Çarşamba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,55 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

u ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

: 465 
280 

: 277 
1 
2 

173 
12 

[Kabul edenler] 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

AN 
Naki Cevi 
Mebrure 
İbrahim 1 
Avni Ref 
Arif Çubı 
Muammer 

KARA 
id Akkerman 
Aksoley 
tauf Ayaşlı 
ık Bekman 
ıkcu 
Eriş 

Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Pakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
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Dr. Galip Kahraman 
Easih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akm 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşüı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Bsendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
se] 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç. 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ün en 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Brem 

B : 68 11.4 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Subeyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullarî 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. îbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya A&ea 
Rauf Bayındır 
Abdiilhak Fırat 
Sabit Saehro&lu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Konak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuo&lu 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 

.1949 0 : 2 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kazım Aydar 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Osman Nııri Koni 

İZMİR 
Şevket A dal an 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin II. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
««ait Odynk 
^krenı Oran 
FTavdar Rüştü öktem 
Or Kâmrnu örs 
Hasan Âli Yür<el 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Evidogan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Faik S eler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlıı 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispavtalıgil 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
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B : 68 11.4.1949 0 : 2 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 

Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 

Dr. Kemal Satır 
SİNOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 

Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Ali R. încealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırsever 
İSTANBUL 

Ahmet Kemal Silivrili 

[Oya kattlmty anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi (t.) 
Emin Halim Ergim 
thsan Ezğü 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (1.) 

Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altaa 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 
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BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek (I.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
ihsan Karesioğlu 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) • 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl (I.) 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (î.) 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

B : 68 11. 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. E jup Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal Öke 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 

. 1349 O : 2 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
(t) 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen (I.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Menıdulı N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

Dr. Mitat Sakaroğlu 
NİĞDE 

ibrahim Refik Soyer 
ORDU 

Hamdi Şarlan (I.) 
RİZE 

Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
(ÎO 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener (I.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TOKAD 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Molaoğlu 
Muammer Yarunbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
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Vasfi Gerger (I.) 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

Dr. 
(t) 

B : 68 11. 4 
YOZGAD 

Kemal C. Berksoy 

.1949 0 : 2 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 1 
Bursa 1 
Erzincan 1 
İçel 1 
İstanbul 2 
Kars 1 
Kastamonu 1 
Manisa 1 
Mardin 1 
Muş 1* 
Tokad 

12 

Bilûmum hava meydan ve limanlariyle bunlarla ilgili bina ve tesislerin Ba; 
yapılması hakkındaki kanuna verilen oylann sonucı 

(Kanı 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 274 
Kabul edenler : 267 

Reddedenler 4 
Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar : 179 
Açık Milletvekillikleri : 12 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 1 
Bursa 1 
Erzincan 1 
İçel 1 
İstanbul 2 
Kars 1 
Kastamonu 1 
Manisa 1 
Mardin 1 
Muş 1* 
Tokad 1 

12 

Bilûmum hava meydan ve limanlariyle bunlarla ilgili bina ve tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca 
yapılması hakkındaki kanuna verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
274 
267 

4 
3 

179 
12 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan * 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

[Kabul 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tmaz 

edenler] 
ANTALYA 

Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Âkın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 

Emin Erişirgil (Bakan) 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Munlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
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B : 68 11.4.1949 O : 2 
BOLU 

Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğln 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalf agil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak' 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Aranan 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin İL Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 

Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 

Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kur doğ! u 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
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B : 68 11 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

BİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Cülel» 
Dr. Kemal Satır 

SltRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri T ir keş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

4 .1949 O : 2 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Cemil Uybadiü 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Dan iş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orlıon 
Hasan Saka 
Ali Savıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğln 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özcoban 

f Reddedenler] 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 
SİNOB 

Enver Kok 
ZONGULDAK 

Ali R. tncealemdaroğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

[Çekiuserler] 
İÇEL 

Salih Inankur 
İSTANBUL 

Ahmet Kemal Silivri!i 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergim 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
M ita t Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Gök t epe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Haeim Çarıklı 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 

îhsan Yalçın > 
BURDUR 

Ahmet Ali Çınar 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek (î.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Tbsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
a.) 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğuiları 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
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ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (t.) 
Baif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(î.) 
Şakir tbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Gl. A§ir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğln 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

. HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülganî Türkmen (1.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğhı 

İSPARTA 
Rifat Güllü 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 

B : 68 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
(t) 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen (1.) 

11.4.1949 O : 2 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Bey dağı 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Kiazmı Sevüktekin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Hamdi Şarlan (1.) 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
(I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener (1.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 

Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Molaoğlu 
Muammer Yarunbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (1.) 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(1.) 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişir gil (Bakan) 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
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[Agtk Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Bursa 
Erzinoan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

X 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

Verem Savaşı hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kaaun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katımuyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
NaM Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 

405 
249 
249 
0 
0 

204 
12 

[Kabul edenler] 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 

BALIKESİR 
Abdı Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 

Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

- 2 8 7 



ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereın 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cem<il Said Barlas 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 

6 : 6 $ 11.4 
İsmail Sabunou 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrulîah Ürkün 

. 1949 0 ; 2 
KIRKLARELİ 

Ztihtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

Abdülkadir Kaltv 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Stier 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 
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TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 

B : 68 11 .4 .1949 0 : 2 
TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 

Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet GüreL ' 
Ali R. îneealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazün Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AÖRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (î.) 
NuruUah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Fuat Bilal 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek (I.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
Şeref üluğ (1.) 

EDİRNE 
Mehmet öktem 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (1.) 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (1.) 
Şakir lbrahimhakkıoğ'u 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoglu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Gl. E?up Durukan 
Hasan Mursaoğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
<t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
(Bakan) 
Lâtife B. Çeyrekbagı 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Ekrem Oran 
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Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Beşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
(î.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen (î.i 
Ali Rıza Türel 

B : 68 11.4 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet î. Gtirsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 

.im o : â 
ORDU 

Hamdı Şarlan (t.') 
RİZE 

Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
(î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgsy 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener (I.) 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüreği r 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Ineedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf K. Tengirgenk 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TOKAD 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil-

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sim Day 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfı Gergor (î.) 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(t.) 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erisirgil (Bakan) 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Açık MîUetveMlUkleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Mu? 
Tokad 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
T 

£ 

12 



B : m 11.4.1949 O : § 
Bâzı ilâçların Gümrük Vergisinden muafiyeti hakkındaki kanuna verilen oyların aonücü 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KAEAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Pakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Bureu 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 

Üye Bayisi : 465 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler 245 
Reddedenler o 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 208 
Açık Milletvekillikleri : 12 

[Kabul edenler] 
Hilmi. Şeremetüi 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçargılı 

BİLECİK 
Re§it Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

Atıf Tüzün 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

Cemil Alevli 
Cemdi Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevf ik Ekmen 
Kâzım. Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demireiii 
Osman Nuri Koni 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
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KONYA 

Dr. Hulusi Alatag 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cobesoy 
Şevki Ergim 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memdulı îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşarı»il 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka 
Kâmil CoşkunoKİtı 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlıı 
Yayar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDÎN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalnv 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

4 .1949 O : â 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat. 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karat aş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gül ek 

SÎÎRD 
Sabri Çoliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

[Oya katümtyanlar] 

'Bahan Köken 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
01. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühttt Akın 
Nafi Atuf Kan su 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHtR 
İsmail H. Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

AFYON KARAHİSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Aya§h 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi (T.) 
Emin Halim Ergun 

îhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ölonen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (î.) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğhı 
Ekrem Pekci 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
R^şit önder 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
AH Rıza Isıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mnst a fa R, Ta rakçj oğl u 

TUNCELİ 
Neeıneddin Sahîr Sılnn 
Mahmut Tan 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oklar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasİ Devrin 
Ahmet Gürel 
Ali R. tncealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 

Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 



Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Orgl. tzzeddin Çalalar 
Hacim Çarıklı 
Orgl. Kâzım Özalp 

BÎLEOÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Taksice Banguoğlu 
(Bekan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılınazipek (I.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
(I.) 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
Şeref Ulıığ (1.) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

B : 68 11 .4 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Akgöl (t.) 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (1.1 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(D 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

.1949 O : 2 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker. (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemk 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
(t) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Ge<Bk 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gtiraoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet TahtaMıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa N. Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 

NİĞDE 
^erit Ecer 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Hamdi Şarlan fi.) 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dîlemre 
d) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener (î.) 
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Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekeli oğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SîtRD 
Eteni İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

8ÎNOB 
Cevdet Kerim Încedayı 
(Başkan V.) 

B : 68 11.4 
Envtr Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Beşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

. 1949 0 : 2 
TOKAD 

Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hasan Saka' 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

[Açık MületveküUkleri] 
Bitlis 1 
Bursa 1 
Erzincan 1 
İçel 1 
İstanbul 2 
Kars İ 
Kastamonu 1 
Manisa 1 
Mardin 1 
Muş 1 
Tokad 1 

Vasfi Gerger (t.) 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksov 
(î.) 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgfl (BakanJ 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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